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Redaktøren ta’r ordet!
Tekst: Kim Tanja Hejselbak Nørgaard

Den trofaste og opmærksomme læser vil
ganske absolut notere sig ændringer her og
der i den nuværende udgave af medlemsbladet. Formentlig allerede på denne side 3. Det
kan næppe have gået ret mange forbi, at der
er sket ganske betragtelige ændringer i sammensætningen af medlemsbladets redaktion. Om den største ændring ligger i den
(markante) lavere gennemsnitsalder eller
det faktum, at redaktionen nu består af 50 %
kvinder vil jeg lade være op til læseren selv
at vurdere. Ikke desto mindre er der afgjort
store sko at fylde, hvilket fremkalder en produktiv blanding af mild ængstelse og begejstring – for sikke en verden det er at træde
ind i, gennem Aalborg Roklubs svingende
døre, med sine sociale relationer på kryds
og tværs, underinddelinger, klubber, hold
osv., opbygget gennem en lang årrække og
baseret på en bred vifte af stolte traditioner.
Og sikke en tillid at lægge til en (ung!) universitetsroer - sågar én af hunkønsherkomst!
Tænk engang, at Aalborg Roklub - en herreroklub - er så privilegeret, at den har kvinder
til at bidrage med input!
På trods af min endnu korte tid i medlemsbladets redaktion har jeg allerede på nuværende tidspunkt haft fornøjelsen af at
dykke lidt ned i Aalborg Roklubs begivenhedsrige og ganske charmerende historie. Alle
skal hyldes og ingen skal glemmes. Sikke et
ansvar det er at italesætte alle de fænomener og de ildsjæle, der har deres gang i klubben. Derfor beder jeg om øjne, og måske
særligt ører rundt omkring i klubben. For Aalborg Roklubs medlemsblad er stadig jeres
blad, og bliver ikke til i eller for redaktionen.
Det skrives, inspireres og eksisterer med
jeres hjælp og sådan skal det naturligvis
fortsætte. Jeg vil minde på, at redaktionen

altid er taknemmelig for jeres bidrag,
f.eks. i form af Har i hørt?, skrivelser om
jeres ro-kammerater der fylder rundt, indlæg, reportager, ris, ros, gode ideer eller
andet. Faktisk vil undertegnede starte med
at belønne den der kan spotte den måske
største (symbolske?) ændring i bladet med
et ganske gedigent håndtryk - leveret personligt af selveste chefredaktøren! Har du et
bud? Send det til Roblad@aalborgroklub.dk
inden d. 15. april.
Jeg tør godt sige på redaktionens vegne, at
vi ser frem til at løfte opgaven og dermed
sløret for Aalborg Roklubs aktiviteter, og
vi er ikke i tvivl om at bladet, på trods af
ændringer, vil fortsætte med at være noget
man ser frem til at finde i sin postkasse.
- Og mon den afgående chefredaktør Peter
Laubek alligevel helt kan slippe bladet?
Kun én ting er sikkert:
- Ro motion er Go’ motion!

Strand PAVILLONEN
- vi sætter alle sejl til

VESTRE BÅDEHAVN
AALBORG
AALBORG ROKLUB
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Ikke en handskeklub...
Tekst og foto: Kim Tanja Hejselbak Nørgaard

Et snedækket landskab og isdækkede
spor på bådrampen er ikke nok at afholde
de entusiastiske universitetsroere fra at
sætte coastalbåden i vandet, når fjorden
viser sig fra sin bedste og mest spejlblanke side. End ikke selvom selv samme fjord
er præget af et fint lag is som cheftræner
Bjarne Pedersen måtte bryde med motorbåden, mens isen på rampen blev hakket
i stykker og skovlet væk sammen med en
god del frosset tang.
Nok var mandskabet godt klædt på til omstændighederne, men der var ikke ét sæt
handsker at spotte på roerne – Aalborg
Roklub er jo trods alt ikke en handskeklub.

ANTON LASSENS EFTF. A/S

MALERFIRMA

Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk
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Garanti for kvalitet

Forårsrengøring
Lørdag d. 30 marts

Programmet er velkendt med få nyheder:
1. Let morgenmad kl. 9.00
2. Bådhallen skal rengøres tillige med forpladsen – kost, spand, højtryksrenser mm.
Lidt tang skal tilbage i fjorden og gruset skal tilbage til molekanten.
3. Plæneklipperen skal klargøres og græsset skal måske trimmes første gang.
4. Evt. ukrudt skal fjernes, fortovet skal fejes osv.
5. Tagrender skal rengøres og nedløbsrør kontrolleres.
6. Vinduerne skal pudses udvendigt som indvendigt.
7. Huset skal pletmales udvendigt.
8. Gavlreklamerne skal flyttes til under ”Aalborg Roklub” nye gavlskilt.
9. Lysarmaturer skal kontrolleres og rør/pærer evt. udskiftes.
10. Grundrengøring af ”robassin”, opholdslokaler, bestyrelsesrum, omklædning, bruserum, sauna, formandsboligen, værksteder, motionsrum og toiletter. Vi får normalt
rengøring en gang om ugen i afgrænsede områder, men dette er grundrengøring, dvs.
paneler, fliser, vask, armaturer mm. gøres rent.
11. Armaturer i bruserummet skilles ad og rengøres.
12. Filteret til motionsrummets udluftning rengøres.
13. Pokaler, mm. pudses.
14. Køkkenet grundrengøres.
15. Havemøbler vaskes og stilles ud.
16. Eventuelt.
Jeg vil placere mig centralt med en kop kaffe og bevare overblikket.
Der fremskaffes en trailer til dagen og vi skal have alt affald på genbrugspladsen.
Der kommer en skriv på opslagstavlen og i kan notere jer på de opgaver som passer
til evnerne.
Vel mødt til en spændende dag
Med trompet og fejende vimpler.
Slotsforvalteren

Slotsforvalteren wants

Ekstraordinær Generalforsamling
Lørdag d. 30. marts klokken 12.00
- Vi spiser frokost og stemmer om ændringsforslag!

YOU!
AALBORG ROKLUB
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Ordinær
generalforsamling
tirsdag 26. februar 2019
Tekst og foto: Troels Ølholm og Frank R. Sørensen

Formanden ringer mødet ind og byder
velkommen. Herefter afholdes et øjebliks
stilhed for afdøde klubmedlemmer, Tom
Holmberg og Jens Henrik Thorsted.
1.
Valg af dirigent.
Bestyrelsen indstiller Niels Erik Hofman, der
bliver valgt med et stort bifald.
Dirigenten gennemgår vedtægterne vedr.
indkaldelse til GF, og konstaterer at denne
er lovligt indvarslet. Der varsles her pause
20.30.
2.
Bestyrelsens beretning for den
forløbne sæson.
Formanden lægger ud med at give en stor
tak til de to afgående i klubbladets redaktion, Peter Laubek og Steen Villadsen. Kvaliteten og indholdet i bladet er med til at
gøre det til et skrift, man kan være stolte af.
Indsatsen i forbindelse med udarbejdelsen
af jubilæumsskriftet bliver også rost. Under
aftenens ubetinget længste bifald, får Peter
og Steen tildelt klubbens ærestegn af en
tydeligt rørt formand.
Formanden gennemgår herefter årets
fokuspunkter:
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Ungdomsafdelingens opstart har været hindret af manglende interesse fra skolerne.
Der arbejdes fortsat videre med opgaven.
Rosæsonens resultat i roede kilometer
gennemgås. Der er tale om en klar stigning i forhold til 2017. I 2018 blev der roet
68.753 km fordelt på 5.796 ture mod året
før med 51.261 km fordelt på 4.388 ture.
Der er uddannet klubtræner og flere
langtursstyrmænd. Der har været tre
roskoleforløb,
korttursstyrmandskursus
samt flere andre, mindre kurser.
Skt. Hans-aften-arrangementet, klubbens
fødselsdag, 4B-koncerterne samt kanindåb

+ fest omtales.

Bestyrelsen sidder klar til at besvare spørgsmål

kun én, motorbåd i klubben. Spørgsmålet besvares af kapafdelingen, da det
er afdelingen, der bruger dette materiel.
Endvidere spørges der til omfanget af det
arbejde, der er udført på bådene. Dette
uddybes, og der er ikke yderligere spørgsmål.
Der spørges til detaljerne omkring kvittering for indbetalte pengegaver til hovedforbundet (gavegiro). Spørgsmålet besvares tilfredsstillende.
Kasseren fremlægger det forgangne års regnskab

Slotsforvalteren gennemgår de vigtigste
elementer i årets gang; forår- og efterårsrengøring samt maling og tæppelægning i
opholdsstuen. Sten bruger herefter lidt tid
på at gøre opmærksom på, at det er alles
ansvar, at bygningen er i ordentlig stand,
og at alle er velkomne til at bidrage.
Formanden gennemgår herefter kapafdelingens imponerende resultater.
Herefter gennemgås medieoutlets, fonde,
m.m. der har været med til at hjælpe AR
i 2018.
Der er ingen spørgsmål eller lignende til
beretningen, og den godkendes.
3.
Kassereren fremlægger det
reviderede regnskab til godkendelse.
Der spørges ind til den store udgift til motorbåden, og hvorfor der er to, og ikke

4.
Behandling af evt. indkomne
forslag.
Afstemningsreglerne gennemgås inden de
fremsatte forslag læses op.
Bjarne Pedersens (BP) forslag vedr. kontingentregulering (forslag 1) og BP forslag
vedr. kontingentbeløb (forslag 2):
Der stilles spørgsmålstegn ved nødvendigheden af at afsætte flere penge til
div. poster ligesom det bemærkes at AR
i forvejen er en dyr klub i forhold til andre roklubber i Jylland. Forslaget vedr.
regulering forkastes, ligesom kontingentbeløbsstigningen også forkastes.
Christoffer Vinthers forslag omkring oprydning i medlemskartotek m.m. (forslag 3)

og NEHs ændringsforslag i forbindelse hertil
(forslag 3A): Der er en livlig debat vedr. ad
ministration og/eller optagelse af kvindelige

AALBORG ROKLUB
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medlemmer - enten i en selvstændig klub,
der lejer sig ind i Aalborg Roklubs lokaler,
eller ved at tillade optagelse af kvinder, så
længe de er tilknyttet Team 888. Forholdene
mellem de tre roklubber diskuteres. Forslag
3A vedtages og går videre til ekstraordinær
generalforsamling.
Jens Brandts forslag om vedtægtsændring
vedr. offentliggørelse af forslag til generalforsamlingen (forslag 4): Forslaget vedtages og går videre til ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsens forslag vedr. underskrift af

rettede robassin – en velfortjent klapsalve
følger.
Der nævnes i øvrigt planerne om en udvidelse af træningsrummet, der giver anledning til opfølgende spørgsmål og videre
diskussion om bl.a. halvtag på området.
Til slut giver BP en kort beskrivelse af, et
projekt omkring oprettelsen af et rocenter
i Aalborg – dette dog først i en noget fjern
fremtid, hvorfor planerne udelukkende var
i idéfasen.
Budgettet gennemgås, og der pointeres
bl.a. problemerne omkring varmeregningen, og at der er taget foranstaltninger til at
undgå samme problemstilling i fremtiden.
BP løfter problemstillingen omkring det
umiddelbart lavere budget for kapafdelingen. Herefter stilles der spørgsmålstegn
ved de budgetterede 10.000kr til langtursafdelingen. Budgettet vedtages.
Kontingentet fastsættes til at være uændret.
Se i øvrigt regnskab for 2018 og
budget for 2019 her.

Formand for Aalborg Roklub, Karsten Holt

bankpapirer (forslag 5): Forslaget vedtages
og går videre til den ekstraordinære generalforsamling.
5. Gennemgang af bestyrelsens planer for den kommende sæson, herunder
godkendelse af budget og fastlæggelse
af kontingent for samme.
Formanden beskriver målene for 2019:
flere medlemmer og aktiviteter, lavere gennemsnitsalder og en vedligeholdt og sund
økonomi. Den nye redaktion til klubbladet
præsenteres, ligesom aktivitetsudvalget
præsenteres og formålet med udvalget
fremstilles.
I løbet af gennemgangen rækker formanden
tilbage i programmet og fremhæver Simon
Staals indsats i forbindelse med det nyind-
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6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer,
iflg. §5.
Næstformand genvælges uden modkandidat.
Mikkel stiller op som modkandidat til kassererposten, efter at BP redegør for, at
hans kapbudget alligevel udarbejdes af
denne. Allan genvælges.
Dan Dodensig og Lars Landgrebe vælges
ind som nyvalgte medlemmer af bestyrelsen, efter Jonas Svane og Anders Thomsen
trækker sig. Efter Lars Landgrebe vælges,

opstår der postyr, idet Christoffer Vinther
melder at ville have stillet op, men ikke har
haft mulighed for at komme til orde, førend
Lars Landgrebe er blevet valgt af generalforsamlingen. Dirigenten afviser indsigelsen,
og valget står ved magt.

Formand for dispositionsfonden, Finn Jensen,
fremlægger beretning og regnskab

7.
Valg af 2 revisorer.
De to revisorer genvælges.
8.
Beretning for dispositionsfonden
og valg af formand for samme.
Formanden, Finn Jensen, gør rede for fondens formål og virke, og regnskabet gennemgås uden kommentarer.
9.
Eventuelt.
• Christoffer Ilsø opfordrer til at der bakkes
op om roskolerne og at medlemmerne deltager med hvad de kan.
•
Der opfordres til, at man undlader at
tørre rotøj i værkstedet, da det lugter. BP
udtrykker at det er et problem, som altid har

eksisteret blandt universitetsroere, da
de ikke selv har mulighed for at tørre tøjet.
•
Troels Danielsen opfordrer til at medlemmerne slukker lyset og låser dørene på
førstesalen.
• Der gøres opmærksom på, at der øjensynligt er et misforhold mellem antallet af
inriggere og kapbåde, idet der har været
mangel på inriggere i sommer.
• Der gøres opmærksom på at formuleringen i punktet vedr. kvindelige studerende
skal ændres i forhold til at udlade begrebet
”studiekort”, idet et sådan ikke eksisterer.
• Der stilles spørgsmål til forholdene omkring de nye planer for Aalborg Vestby, og
der indstilles til at generalforsamlingen holdes orienteret.
•
Der gøres opmærksom på, at der
mangler afstribning på p-pladserne, hvilket
forårsager at enkelte biler optager for
meget plads.
Herefter udråbes et 3-foldigt leve for Aalborg Roklub, og generalforsamlingen
afsluttes.
VEL ROET.

FÅ DIT BUDSKAB
UD OVER RAMPEN!
Som reklamebureau hjælper vi din virksomhed med
at flytte sig, så I bliver set, forstået og husket.
Vi brænder for at skabe resultater, der udvikler
din forretning og skaber vækst.
Se hvordan på novagraf.dk

Novagraf A/S · Lyngvej 3 · 9000 Aalborg · Tlf.: +45 96 35 77 77
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Gamle Aalborg Roere
Generalforsamling 2019

Tekst og foto: Peter Laubek og Frank R. Sørensen

Knap 40 gamle rosvende deltog i GAR`s
årlige generalforsamling d. 12. februar.
Der er tale om begivenheden, hvor der er
mulighed for at møde de gamle koryfæer
med AR`s medlem nr. 1, alias Torben Broe,
i spidsen. GAR generalforsamlingen er altid
spændende. Man ved aldrig, hvad der sker,
og der bliver sædvanligvis slået i bolledejen.
Der er ikke plads til de fine følelser, og rent
verbalt kan det uventede ske.
Ved hjælp af to yndige skønheder Ann–Marie
og Kim var der lagt op til femstjernet betjening. De to friske ro–piger fra Universitetsotteren holdt kadencen hele aftenen og
havde fuldstændig styr på mandskaberne
omkring de seks borde. Der blev ikke brug
for hverken ”sæt i” eller ”sæt hårdt i”.
Formand Francis bød velkommen, og orienterede kort om dagens ret. Her havde man
vel nok forventet at bestyrelsen var blevet
udsat for en shitstorm. Den traditionelle
kogte torsk med hele svineriet var på bestyrelsens foranledning blevet erstattet af gule
ærter med tilhørende kødsortiment. På
demokratisk vis havde et flertal i bestyrelsen
stemt for gule ærter - en gammel tradition.
“Det har sgu aldrig været en tradition”, lød
det fra forsamlingen.
Siden GAR`s stiftelse i 1935 har det kulinariske altid været til diskussion. I de første
år var det sildeanretning, wienerschnitzel,
saltmad og osteanretning, som var det
foretrukne. I årene med generalforsamling
på Hotel Kong Frederik i Kongensgade var
det sprængt oksebryst med spidskål à la
Gyldenspjæt, men de sidste mange år har
det været kogt torsk med det hele. Heldigvis
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var årets gule ærter særdeles velsmagende. Formand Francis kunne tillige meddele,
at skipper Fritz Ploug havde været i gemmerne og fundet det nødvendige antal Rød
Aalborg i halvflasker og Tremastere. Dette
medførte, at de der savnede vesterhavstorsken faldt til ro for en stund. Under spisningen blev der selvfølgelig skålet og snakket.
Ved bord 1 undrede man sig over, at Vagn
Thidemann, der havde sørget for tidligere
roklubejer John Terps tilstedeværelse, også
hentede øl og vartede rokammeraterne op i
en påfaldende grad. Vagn afslørede, at han
inden afgang fra Voersaa læser op af en lille seddel, som sidder over computeren. På
spørgsmålet om, hvad der står på sedlen lød
svaret: ”Vagn gør Gavn”. Flere undrede sig
også over, at formand Francis fik skipper labskovs. Her kom det frem, at det ellers er en
gammel tradition, at kan man ikke acceptere
den ret, bestyrelsen har besluttet – så er
eneste alternativ Semuljevælling.
Efter indtagelsen af den gode gamle klassiker med flæsk og medister skyllet ned med

Børge C. var et oplagt valg til dirigentposten –
ingen over eller ved siden af.

godt øl og skippers brændevin stod menuen
på citronfromage og kaffe med småkager.
Herefter var alle klar til at gå i gang med generalforsamlingen og dagens dagsorden.
Formanden efterlyste forslag til dirigent.
Ingen over eller ved siden af – den opgave
tilhører Børge Christoffersen, der straks
efter et par globale betragtninger, hvor vi
blandt fik oplyst at vor rokammerat i USA,
Henrik Veilstrup, som ikke havde stemt på
Donald Trump, kunne konstatere, at generalforsamlingen var indvarslet i tide. Bestyrelsesmedlem Jørnn Bertelsen fik til opgave
at fungere som referent. Men inden formand
Francis gik i gang med årets beretning, var
der lige fire nye GAR medlemmer, der skulle
optages på værdig vis og igennem et optagelsesritual.
Ved optagelsen af nye medlemmer i GAR
havde klubbens ledelse dispenseret fra forbuddet mod levende lys. Alt ellys blev slukket
og ud af mørket dukkede Nygaardklanens
overhoved Per Nygaard med den smukke
kandelabre med levende lys efterfulgt af
aftenens ceremonimester Børge Christoffersen iført den legendariske advokatkåbe og en
mageløs hårpragt. I år var der fire rosvende,
som havde gjort sig fortjent til optagelse. En
overrasket AR formand Karsten Holt, den
gamle maskinchef, og farfar til Danmarks for
tiden skrappeste styrtløber, Leif Sørensen,
klubbens tidligere talerør i Stiftsamtet Peter
Jensen og bolig – og bygningsekspert Bent
Knudsen. Ceremonimester oplæste de komplicerede optagelsesbetingelser og det ansvar, der nu medfølger. Én af betingelserne,
som følger med, er at bunde en dansk pilsner i ét drag. Her skulle det vise sig, at Bent
Knudsen var helt suveræn. Rygtet gik, at han
var gammel murer – ren misundelse.
Formanden kunne starte med en god nyhed,
nemlig at der i år ikke var afdøde GAR medlemmer, der skulle mindes. I løbet af 2018
har der været to dødsfald blandt rokammeraterne i Aalborg Roklub, men ingen af disse var medlem af GAR.
Formanden kunne i årsberetningen blandt
andet berette, at ved sidste års generalforsamling var der mødt 34 roere op til kogt
torsk og hele svineriet, men var ikke helt

klar over, om det var de gule ærter, der
lokkede tre medlemmer mere til dette års
generalforsamling. Formanden takkede Per
Nygaard for, at han på fornemste vis afløste
Børge Christoffersen som dirigent på 2018
generalforsamlingen. På valgsiden var der
genvalg til Jørnn Bertelsen og nyvalg til Torkild Carlsen (betjent), der afløste Ole
Slot Andersen som kasserer i GAR.
Formanden takkede Ole for en god og loyal
indsats i GAR’s tjeneste som en dygtig og
pertentlig kasserer. Og så skal det da også
med, at formandens beretning og kassererens regnskab blev godkendt med applaus.
I 2018 blev der, udover generalforsamlingen, arrangeret en forårsfest den 12. juni
med 32 medlemmer/ægtefæller plus AR’s
fantastiske Swing Band. Aftenen startede
med en lækker anretning, hvorefter der var
et spændende foredrag ved ingeniør Claus
Berthelsen fra A. Enggaard A/S. Han fortalte og viste plancher om, hvad der sker
på ”Spritten” og hvad dette byggeri senere
bliver til. Efter foredraget blev der spurgt
kraftigt ind til formålet med ombygningen af
den gamle spritfabrik til et kulturhus og beboelse. Aftenen sluttede på festlig vis med
god musik fra AR Swing Band. Den planlagte
efterårsfest med damer, der var planlagt til
13. oktober, havde formanden ikke meget
at kunne berette om. Den blev aflyst grundet
meget få tilmeldinger.
Fra de tre bestyrelsesmøder, der blev holdt
i løbet af 2018, kunne formanden blandt andet berette, at bestyrelsen konstituerede sig
den 22. marts med Torkild Carlsen som ny
GAR kasserer. Grundet nye EU-regler vedr.
hvidvaskning af penge, besluttede bestyrelsen at skifte til et nyt pengeinstitut, da det
daværende, Nordea, var alt for pebret med
henhold til udskiftning af navne i bestyrelsen.
Måske skal GAR købe en vaskemaskine der
kan tage kulørt vask i stedet for hvidvask.
Jo, den nye kasserer fik rigeligt at se til det
første år, men har klaret det med bravur. Det
er nu Spar Nord i Hasserisgade, der passer
på GAR’s formue. GAR har støttet Aalborg
Roklub med indkøb af LED fyrfadslys til erstatning for levende lys, der jo ikke lænAALBORG ROKLUB
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gere må anvendes i roklubben. GAR har
også støttet AR med 15.000 kroner til køb af
to skiergometre til robassin-rummet. Maskinerne er købt og opstillet til flittig brug for
alle klubbens medlemmer.
Ved indgangen til 2019 var der 65 medlemmer i GAR mod 68 i 2017, grundet tre udmeldelser. Formanden opfordrede alle GAR
medlemmer til at gøre en indsats over for de
rokammerater, der ikke er medlem af GAR.
Det koster kun 150 kroner pr. år, en udgift
alle har råd til og dermed være med til at
støtte roklubben økonomisk. Det går ned ad
bakke medlemsmæssigt. I 2014 var der 83
medlemmer i GAR mod de nuværende 65.
Altså en støt tilbagegang, sagde formanden.
Ved indgangen til 2019 var der 65 medlemmer i GAR mod 68 i 2017, grundet tre udmeldelser. Formanden opfordrede alle GAR
medlemmer til at gøre en indsats over for de
rokammerater, der ikke er medlem af GAR.
Det koster kun 150 kroner pr. år, en udgift
alle har råd til og dermed være med til at
støtte roklubben økonomisk. Det går ned ad
bakke medlemsmæssigt. I 2014 var der 83
medlemmer i GAR mod de nuværende 65.
Altså en støt tilbagegang, sagde formanden.
Formand Frank R. Sørensen (Francis) sluttede sin beretning med at takke for et godt
samarbejde i bestyrelsen og tak til alle, der
har hjulpet på en eller anden måde i 2018.
Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen og
beretningen blev godkendt med applaus.
Herefter fremlagde kasserer Torkild
Carlsen det reviderede regnskab, der
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Tre gæve GAR medlemmer nyder de gule ærter –
forstå det, hvem der kan!

ligeledes blev omdelt på skrift. Det skulle
vise sig, at Torkild virkelig forstod at
fange
forsamlingens
opmærksomhed.
Torkilds
fremlæggelse
havde
stor
underholdningsværdi. På et tidspunkt
troede vi, at Torkild under fremlæggelsen
forlod lokalet. Ved gennemgangen af
indtægter og udgifter skøjtede Torkild ind
over bilagstallene med en elegance og
hastighed, der var misundelsesværdig. På
et spørgsmål om hvilken side Torkild var på,
svarede kassereren: “jeg er overhovedet
ikke på nogen side – det er sådan det er
– det er ikke noget at tærske langhalm på”
(applaus fra forsamlingen). Torkild mente,
at det havde været nok med en kolonne
for indtægter og én for udgifter. Den
eksisterende regnskabsopstilling passede
bedre til et universitetshospital – et venligt
vink med en vognstang til forhenværende
kasserer, Aage Vest.
GAR`s værdipapirer blev ligeledes debatteret. De er ikke absolut guldrandede for tiden. Flere kastede spørgende blikke på klub-

bens finansekspert Børge C., men fik ingen
hjælp. På spørgsmål fra salen om det var
tilladt at stille spørgsmål, var svaret ja - men
man skulle ikke være sikker på at få svar. Enkelte gav udtryk for, at der var opstillinger og
posteringer de ikke forstod. Hertil svarede
Torkild, at han havde det på samme måde.
Fra forsamlingen blev der oplyst om gamle
AR roer Robert Gøhlers enkle regnskabssystem, der byggede på de tre regnskabssøm;
Et søm til indtægter, et til udgifter og et tredje til at hænge sig i, hvis det gik galt. Det
har tidligere været god skik, at GAR-kassereren stiller med underskud i regnskabet.
Det gælder ikke for Torkild, som fremlagde
et driftsregnskab med et overskud på
næsten 3000 kr. Torkild vil arbejde på en
mere forenklet regnskabsmodel. Forsamlingen takkede kassereren for den hyggelige
og underholdende beretning og regnskabet
blev godkendt.
Da der ikke var indkommet forslag til bestyrelsen, gik dirigenten herefter i gang med
valg til bestyrelsen. Formand Frank R.
Sørensen (Francis) og Preben Broe fik ikke
en chance for at forlade Broen. De blev genvalgt med øredøvende applaus. Det gjaldt
ligeledes de to revisorer Svend Langer og
Jens Fauerholdt. Sidstnævnte gjorde opmærksom på, at en betingelse var, at næste
år stod den på friske vesterhavstorsk med
hele svineriet.
Under eventuelt blev der drøftet forskellige
muligheder for at skabe større interesse for

GAR’s årlige sammenkomster. Blandt andet kunne man slå Jazz-aftner sammen med
GAR arrangementer.
Under eventuelt blev der drøftet forskellige
muligheder for at skabe større interesse

En tilfreds formand flankeret af de to skønne Uni-ropiger, til venstre Kim og Ann-Marie der sørgede for
en femstjernet betjening hele aftenen

for GAR’s årlige sammenkomster. Blandt
andet kunne man slå Jazz-aftner sammen
med GAR arrangementer. Til sidst hentede
formand Francis de to søde ropiger ind fra
køkkenet. Med en storsmilende formand i
midten modtog pigerne en fortjent hyldest
for deres store indsats. Torkild startede med
at synge og forsamlingen istemte med ”En
skål for den mø i blufærdige vår”.
Den officielle del sluttede forsamlingen af
med at udbringe et
“GAR længe leve – Vel Roet.”

TANDLÆGE

Anne Rikke Faarup
Sørensen
VESTERBRO 63, 1.TH
9000 AALBORG

Tlf. 98 12 11 10
info@tandlaege-i-aalborg.dk - www.tandlaege-i-aalborg.dk
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Marts
D. 4/3

Hvad
Jazzaften

Hvem:
Alle

D. 14/3

Team Torsdag Træf

T.T.

D. 17/3

Svømning, Sofiendal
skole

Alle

17-18.00

D. 24/3

Svømning, Sofiendal
skole

Alle

17-18.00

D. 30/3

Forårsrengøring AR

Alle

09.00

Ex-Generalforsamling
AR.

Alle

12.00

Standerhejsning AR

Alle

10.00

Svømning, Sofiendal
skole

Alle

17.00 18.00

D. 2/4

Jazzaften

Alle

19.30

D. 15/4

Deadline Robladet

Alle

23.59

D. 18/4

Skærtorsdagstur til
Aabybro Mejeri

Alle

08.00 16.00

D. 18/4 - 22/4

Påsketræningslejr
Holstebro

D. 31/3

April
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Universitetsroning

Klokkeslet:
19.30

ca. 16.0020.00

Maj

Hvad
Odense
Langdistance

Hvem:
Universitetsroning

Klokkeslet:
ca. 06.00 20.00

Roskole 2019

Aktivitetsudvalget

09.00 17.00

D. 10/5

GAR Forårsfest
Svømning, Sofiendal
skole

GAR

18.30

D. 11/5

Madpakketur til
Hesteskoen

Alle

08.00 16.00

D. 11/5 - 13/5

Bagsværd Regatta

Universitetsroning

D. 26/5 - 27/5

Korttursstyrmandskursus

Alle

D. 4/5 - 5/5

Juni

ca. 16.00 20.00

D. 4/6

Jazzaften

Alle

19.30

D. 15/6

Isens dag - Rotur til
Aabybro Mejeri

Alle

08.00 16.00

Deadline Robladet

Alle

23.59

AALBORG ROKLUB
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Tekst: Marie Møller Nielsen
Foto: Ann-Marie Pedersen

DM & EM i
Ergometerroning

Lørdag morgen d. 26. januar bød på frysende kolde temperaturer og et blødt
snelag, der dæmpede al lyd i landskabet
omkring Aalborg Roklub.
De unge universitetsroere var oppe og klar
til afgang mod Gladsaxe Idrætshaller kl.
6:30 for at undgå morgentrafikken og imødegå det trodsige vejr.
Veje dækket af sne og is lå forude. Nogle
roere steg på en båd lidt større end de
AR tilbyder, og sejlede med færgen mod
Gladsaxe Idrætshaller. Andre tog chancen
med motorvejen og det tunge snefald. Målet
var Danmarks- og Europamesterskabet på
Djævleøen.
Turen over Kattegat gik strygende i det
fremragende selskab (som altid), og der
blev dystet i diverse kortspil (man er vel
konkurrenceminded som universitetsroer...).

rencer, gerne akkompagneret af et proteinfyldt tilbehør som kylling eller kødsovs.
Snacks kan bestå af bananer, frugtstænger
- og til de vovede: chokolade!
Dagens første konkurrence havde start kl.
13:29 og var universitetskvindernes 2000m
distance. Det var et privilegium at have
mulighed for en personlig pacer (person der
sidder bag roeren og motiverer) i universitetsherrerne, der velvilligt trådte til. Efter et
spændende løb vandt Kim Tanja Nørgaard.
SDU roede sig til en andenplads og tredjepladsen gik til Marie Nielsen. Begge roere
fra Aalborg Universitetsroning satte ny PR
og så er alle glade - ikke mindst cheftræner
Bjarne.
Det næste løb var universitetsherrernes
2000m og her trådte damerne til og motiverede. Undertegnede måske lidt for hårdt,
da Germain Fontenit - efter et spændende

Den varme færge og de lune biler blev hurtigt
erstattet af køligere sportshaller, og adrenalinen begyndte at træde ind. Spændingen
var målbar med tanker om hårde konkurrencer og mulighederne for at sætte ny personlig rekord (PR).
Universitetsroerne besatte et hjørne af tribunepladserne, hvorfra salen og de mange
deltagere kunne beskues, og hvor der i ro
og mag blev indtaget forskellige måltider
og snacks. Især pasta med de hurtigt optagelige kulhydrater er populært til konkur-

16

AALBORG ROKLUB

Aalborg-Q tog Guld, Sølv og Bronce i Uni-DM

opgør mod Simon Meijer om tredjepladsen
- fik et ildebefindende. Germain kom dog
til hægterne og deltog i alle planlagte løb
- sådan!
Esben Ravn tog sejren med en imponerende tid på 6:12,7 og var da også tilfreds, da
Anna Karina fangede ham umiddelbart efter
løbets afslutning:
Anna K.: “Du er den hurtigste universitetsroer i Danmark på 2000 meter, hvordan lyder det?”
Esben R.: “Det lyder fandme godt!”
Troels Danielsen og Simon Meijer placerede
sig på hhv. anden- og tredjepladsen, efter
nogle flotte løb.
Herefter fulgte firma-stafetten (4 x 500m)
hvor universitetsdrengene Martin A K Andersen, Mikkel Paetau, Niels Knudsen og
Simon Meijer alle kæmpede sig til en flot andenplads, kun tre sekunder efter vinderne.
Der var dog ikke tvivl om roklubbens store
opbakning, og selvom drengene ikke vandt
guld, så havde vi alle en fest med at heppe
på dem.
Så kom 200m sprint for både herrer og damer. Blandt mændene blev det til en førsteplads til Esben Ravn, og blandt damerne blev
det til en førsteplads til Kim Tanja Nørgaard,

en andenplads til Marie Nielsen og en
tredjeplads til Ann-Marie Pedersen. Dagens
sidste løb for universitetsroerne var en klubstafet, hvor der blev hentet både guld, sølv
og bronze i universitetskategorien.

Der skulle køres igennem for at indhente de andre
hold i DM i firmastafet 4x500m. Aalborgs herrer
endte på en samlet 2’plads.

Aalborg Universitetsroning stillede med 17
roere til start, fik 13 medaljer, heraf fem
guld, fire sølv og fire bronze.
Turen hjemad var heller ingen sag. Efter at
have taget obligatoriske gruppebilleder og
fejret Jesper Quists fødselsdag med en lille
bajer og skønsang, gik turen mod Aalborg.
Jeg kan kun tale for min egen køretur, men
der blev sunget hele vejen hjem. Sikke en
dag!

AALBORG ROKLUB
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RUNDE FØDSELSDAGE
Roklubben og redaktionen ønsker
hermed tillykke med fødselsdagen til
nedennævnte medlemmer:
85 år:

Erik Busse - 29. april.
60 år:

Erik Hermann 12. marts
40 år:

Anders Holmberg - 10. marts
Evigt 28:

Kim T. H. Nørgaard - 29. april

- VI SI’R TILLYKKE
Bjarne “Yankee”
Pedersen - 75 år
Tekst: Peter Laubek

Foto: Mette Bacher, Roinfo.dk

For knap 60 år siden dukkede han op i porten til
kapafdelingen. Stor, ranglet og amerikanerklippet - deraf navnet ”Yankee ”. Dengang vidste
vi ikke, at der lå en kommende ”Jægersoldat”
og spirede under det plysklippede hår. Træner
Erik Hansen spottede straks, at her var en gut,
der var værd at ofre tid på. Bjarne havde desuden erfaring som drengeroer i Ægir. I 1961
blev Bjarne optaget i kapafdelingen, og blev
af træner Hansen sat i dobbeltsculler med undertegnede, der, med fem års erfaring i kapafdelingen, skulle trimme det energibundt af en
lastvognsmekanikerlærling, der var i stand til at
sparke spændholtet agterud og få rullesædet
til at hoppe over stopklodserne...
Herefter må man sige, at Bjarne har været et
af de helt store ”fyrtårne” i AR’s kapafdeling, og
stadig er det.
Den 14. januar fyldte den gamle kæmpe 75 år,
og alle seks cylindre tordner stadig derudaf.
Fra starten har Bjarne været en af de tonegivende kaproere. Bjarne har roet i alle de forskellige outriggede bådtyper og sågar i inriggere.
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Se sejrsskjoldene i forhallen.
Bjarne var en af Kapfondens stiftere, en af bagmændene bag Julebadningen og var fungerende træner en årrække. I forbindelse med den
militære uddannelse flyttede Bjarne til kongens
København. Her fik Bjarne en smuk karriere
som eliteroer og olympisk deltagelse m.v.
I de seneste fem til seks år har Bjarne for alvor gjort sig landskendt i rokredse og universitetsmiljøet. Det er aldrig sket før i historien,
at vi har oplevet fem ottermandskaber på én
gang på Limfjorden mellem broerne. Det skete
til seneste Aalborg Regatta. Man kan blive
helt forpustet, hvis man skal opremse alle de
resultater, Bjarne har opnået med sine uni–piger og -drenge i forbindelse med Projekt 888.
Utallige er de sejre, der er hentet hjem dels
i otterløb og dels romaskiner. Siden er der
tilkommet coastalbåde og skiergometre. Der
kan opremses danske mesterskaber, nordiske
mesterskaber og sågar verdensmesterskaber.
I klubsangen synger vi: ”Fra Nibe og til Mannheim” der har vi roere sendt. Bjarne har sendt
roere til regattaer i Holstebro, Hannover og
sågar til Kina - for lige at nævne nogle. Hvem
glemmer, da Bjarnes drenge excellerede med
otter i ”Gaden” i forbindelse med et modeshow,
eller skabte kaos i på centertorvet i City Syd og
Sallings Sportsafdeling på Nytorv. Uni–roerne
er faste gæster når ”Aalborgs Bedste ” kåres
og modtager et borgmesterligt håndtryk.
Dansk Forening for Rosports bestyrelse
belønnede Bjarne for den enestående indsats
for universitetsroning ved at tildele ham Poul
Madsens Lederpris i 2016. Samme år blev
Bjarne hædret af klubben. Det skete ved klubbens 130 års fødselsdag, hvor Bjarnes barndomsven og rokammerat Niels Erik Pedersen
(Niller) døbte den nye coastalbåd
”Yankee”.

Ofte rammes 75-årige af metaltræthed. Det
gælder ikke cheftræneren. Nye ideer og
tanker (uden respekt for økonomi) vælter ud
af træner Pedersen. Samtidig evner han at
hente inspiration hos uni–roerne. Seneste
bevis er ”Bassinprojektet”, hvor Simon
Staal fejede alle kritiske røster bort ved at
præstere tømrerhåndværk på eliteniveau.
Pedersen drager også omsorg for senior
roerne, herunder Team Torsdag, der sikres

sved på panden med træning til musik og
med Troels som kapelmester. Til gengæld
må mulemekanikeren, slamrotten, degnen,
gnisten og bliktuden m.fl. opsætte nye hylder
i det nye værksted. Noget for noget.
Til sidst en stor tak til Lotte, der de seneste
år i begrænset omfang har haft glæde af sin
staldkarl og tekniske serviceleder.
Stort tillykke, Bjarne, med de 75 år. Vi ser
frem til mangen hidsig debat om kvinder og
kajakker i Aalborg Roklub fremover.
På vegne af rokammeraterne
Peter Laubek

Henrik A.
Sørensen - 70 år
Tekst og foto: Jens Würtz

Henrik startede som morgenroer i Aalborg
Roklub i 1987 sammen med kollegerne Jens
Peder Vium og John Fjeldsted Larsen fra
Nykredit. Roningen blev hurtigt udøvet seriøst
med fokus på motionselementet, men også
med fokus på det sociale. Sidstnævnte bliver
dog af Henrik prioriteret til efter roningen og
bliver der for megen snak i båden, skruer Henrik kadencen op for, som han siger: ”Hvis I har
luft til at snakke så meget, så laver I for lidt!”.
Henrik bidrager på de sociale områder som en
rigtig god og loyal kammerat, der aldrig taler
ondt eller nedladende om andre, altid lader andre komme til orde og på alle måder er beskeden i sin adfærd. Henrik bidrager også med
mere eller mindre kulinariske dråber, der bliver frembragt fra kælderrum og skjulte/glemte
hylder i svært fremkommelige skabe. Enkelte
specialiteter har også vist sin værdi som imprægnering af bolværket!
Henrik er kendt for meget grundigt at planlægge ferier og roture, og har udstyr og tøj med
til at dække alle kendte og sågar ukendte vejrsituationer. Det samme er ikke altid gældende
for rokammeraterne, der så må klage deres
nød til Henrik. Henrik er altid leveringsdygtig
og kan normalt levere det manglende – og det
tilmed i den farve man måtte ønske! Ja, et kig
ned i Henriks gemmer er faktisk mere spæn-

dende end at kigge ned i en dametaske!
Henrik yder en kæmpe uegennyttig indsats
i forbindelse med de mange klubber, han er
medlem af. Henrik var f.eks. næstformand
med ansvar for økonomi i perioden 19932000, der blev løst med Henriks sædvanlige
professionalisme. Regnskabet var altid i orden,
og der var ikke grund til mange bemærkninger
fra revisorerne. Hertil kommer bestyrelsesposter i den lokale cykelklub og i Kajakklubben
Limfjorden.
Når han ikke ror baglæns i Aalborg Roklub,
kan man ofte se Henrik bevæge sig forlæns –
enten i havkajak eller på cykel. Havkajakken har
flere gange deltaget i Sea Challenge Fyn Rundt,
og cyklen er flere gange om året på langtur i
mere bakkede og bjergrige områder i det sydlige Europa. Senest har Henrik føjet en kraftig
touring MC til stalden, og er begyndt at svinge
golfkøllerne med gamle kolleger fra Nykredit.
Det er faktisk ikke til at se at Henrik fylder
70 – både til lands og til vands er Henrik fuldt
konkurrencedygtig med de unge på 40. Med
det daglige indtag af syv forskellige aviser og
et ukendt antal tekniske tidsskrifter er Henrik
også irriterende skarp og vidende, uanset
hvilket emne vi andre forsøger at kloge os på
om morgenen.
Henrik, vi ser frem til de næste 30 sæsoner
på vandet.
Morgenholdet.

Christina Lind
Donstrup - 30 år
Tekst og foto:
Eva P. N. og Ann-Marie S.K.P

På trods af Christinas flugt til bumpet på vejen
mod hendes hjemland, Djævleøen, i forbindelse
med at den gode universitetsroer Christian
Hauge (manden), fik arbejde i Odense, skriver
vi denne fødselsdagshilsen i anledning af, at
Christina fylder 30 år.
Stort tillykke til den rolige, smilende og ikke
mindst empatiske universitetsroer Christina
Lind Donstrup, som har sat sit præg på UniverAALBORG ROKLUB
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sitetsroning Aalborg. Dette
gjorde hun, mens hun læste
både bachelor og kandidat i
hhv. idræt og sundhedsvidenskab.
Christina startede i klubben
tilbage i 2014, og allerede
i 2015 imponerede hun, da
hun roede sin første 2K på ergometer til Danmarksmesterskaberne (januar
2015) i tiden 7:21.8.
Dette vil cheftræner Bjarne Pedersen nok
gerne tage æren for. Han mener desuden, at
han er skyld i, at hun har fundet kærligheden
her i roklubben (ja bare krum tæer).
Den loyale Quinde, med lækkert og rungende
Q, bakker altid op om arrangementer i klubben, og har især været et venligt møde for nye
roere, når der skulle rekrutteres. Da universitetsroerne blev inviteret til at ro en 8+ i Kina
i 2016, var hun også med og holdt styr på ni
aber og Formand Karsten – respekt!
Hvad fremtiden vil bringe, er vi spændte på!
Ingen tvivl om at det involverer åre(r) eller ergometer, og vi vil gøre vores for, at hun (og Hauge)
altid føler sig velkommen og ikke mindst bliver
inviteret til de berygtede snapsegilder.
Vi glæder os til at skåle med dig snart og
måske svinge peberkværnen. Hjertelig tillykke,
ønskes du af universitetsroerne!

-nisten

- Sæt X i kalenderen!
GAR Forårsfest 2019
Fredag d. 10. maj kl.
18.30.
Aftenens program tilgår
senere.
Bestyrelsen
Med GAR-hilsen
Formanden Frank R.
Sørensen

HUSK SVØMNING

NÆSTEN hver søndag
kl. 17-18 – har vi svømning i

SOFIENDAL SVØMMEHAL
Følgende datoer er der IKKE svømning:
13. januar
10. februar
24. februar
10. marts
SIDSTE svømmedag
er søndag, den 31. marts 2019
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Et brag af en nytårskoncert
var en god start på det nye år
Tekst og foto: Frank R. Sørensen

Den nye sæson 2019 tegner godt for
Aalborg Roklub, hvis altså svingninger fra
nytårskoncerten i klubhuset den 5. februar smitter af på de kommende klubaktiviteter. Det blev en jazzaften, vel nok den
største nogensinde, hvor både band og
publikum var helt oppe på dupperne.
AR Swing Band’s medlemmer, plus ægtefæller, stillede op et par timer før koncerten for at varme op med hyggeligt
samvær og noget godt at spise. Først en
sildemad, efterfulgt af en velsmagende
skipperlabskovs veltillavet af Erik Myrhøj.
Jo, den mand kan andet end at spille på
saxofon. Alle lækkerierne blev selvfølgelig skyllet ned med øl og brændevin ad
libitum.

spændende nytårsrepertoire. Blandt publikum var også medlemmer fra vores to naboklubber, Aalborg Kajak Klub og Aalborg
Dame Roklub.
Da der var skænket op i alle glas, drønede
det derudad med ”All of Me”, ”Tenderly”,
”St. Louis Blues”, ”Side by Side” for bare
at nævne nogle fra det vidtomspændende
program, der sluttede af med musik og
fællessang på ”Skul’ gammel venskaw”.
De to næste jazzaftener i roklubben er
tirsdag den 5. marts og tirsdag den 2.
april, begge aftener kl. 19.30 – og så er
AR Swing Band igen klar på scenen med
nye toner.

Da publikum var mødt op, cirka 40 i alt,
stod formand Karsten og slotsforvalter
Sten klar med salg af øl, vand og vin og
et oplagt AR Swing Band stod klar med et
AALBORG ROKLUB
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g At ændringsforslaget fra Hoff, til æn-

g At der er kommet ny stroke i medlems-

bladets nye redaktion? Det betyder
muligvis, at der fremover bliver en social
brevkasse, en strikke- og hækleside samt
genindførelse af “Gabestokken” til håndtering af evt. kommende “Me Too
situationer.”
gAt Frank R Sørensen (Francis), for-

slagsstilleren for afskaffelse af stearinlys
på generalforsamlingen 2018, efter sigende benyttede levende lys ved årets GAR
Generalforsamling?
g At Bjarne “Yankee” Pedersens fødsels-

dag medio januar var gået ubemærket
hen, hvis ikke det var fordi at cheftræneren selv havde opstillet et stort morgenbord, inkl. en enkelt bitter, at skåle med
sig selv i? (Universitetsroerne er jo afholdende!)
g At én af universitetsroerne ved seneste

afvikling af 8’er-grand prix landede med
næsen i en hundelort, lagt under et bord i
opholdsstuen?
g At universitetsroerne arbejder hårdt på

at udvide deres fysiske repertoire? Rygtet
lyder at dette involverer et kursus i den
såkaldte stangdans. Måske kan de så deltage i endnu flere konkurrencer, og måske
tjene penge til klubben på de mørkere timer af døgnet?

Guld fra gemmerne:
Vidste du, at Robladets Deadline kan
dateres tilbage til før 1942, som det ses
på dette udklip fra “Erindringsbogen”?
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dringsforslaget fra Christoffer er forkastet,
og dermed ikke skal tages til afstemning
på den ekstraordinære Generalforsamling, da Christoffers forslag ikke var et
ændringsforslag, men kun en henstilling
til klubbens bestyrelse.
g At det på den følgende dag af gene-

ralforsamlingen, blev diskuteret om man
kunne lave diffierencieret kontingent efter om man kom, eller ikke kom, til forårsog efterårsrengøring.

Slagsang
for roere
Tekst og foto: Peter Laubek

Den altid årvågne redaktion blev under
et besøg på det spændende Johannes V.
Jensen Museum i Farsø opmærksom på et
digt: “En slagsang for Danske Studenters
Roklub“. Digtet, der er fra 1921 er skrevet
af Johannes V. Jensen, der i 1944 modtog
Nobelprisen i litteratur.

Det kan være svært for
dig at vurdere hvilken

KIG IND og få gode råd
og en snak om dit hår

frisure der passer til

- så kan vi i fællesskab

netop din hårtype og
dit ansigt - derfor
stiller vi vores
ekspertise
til rådighed for dig.

finde en frisure dit
hår kan “bære”
- og som samtidig
passer til dit temperament og dit ansigt!

GRATIS

Få gode råd

gratis

Vingårdsgade 17 · 9000 Aalborg
Tlf. 9812 8699 · www.lassen-eriksen.dk
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El-Service
Nørresundby
Sundsholmen 39
DK-9400 Nørresundby
Tlf. +45 9632 6000

Hurtig udrykning * Topkvalificeret
mandskab * Grundigt kundekendskab

Solceller

Højeffektive solcelleanlæg * Projektering og
installation * Gratis rådgivning

Airport
Aarhus:
Oktobervej 41
DK-8210 Aarhus

Landingslys * Docking system * Fjernstyring
og overvågning

Automation, Industriel IT & Tavler

Tlf. +45 8610 6655

Højteknologisk avancerede løsninger*
Garanteret produktionsoptimering *
Eget tavleværksted

Vejle:

Trafikstyring

Karetmagervej 10A
DK-7100 Vejle
Tlf. +45 7642 5100
Glostrup:
Fabriksparken 56
DK-2600 Glostrup

Tlf. +45 4457 9300

Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvikling * Kompromisløs funktionalitet

Alarmanlæg

Ansvarsbevidst opgaveløsning *
Flersidet tryghed * Diskret effektivitet

Entreprise

Operationel projektering * Hurtige og præcise arbejdsgange * Grundige eftertests

El-Tavler

Specialdesign af alle typer tavler * Serieproduktion * Integreret med Automation

Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 8 . 9000 . Aalborg

N
VA

EM ÆRK

Tryksag
5041 0826

E
T

S

Strøm Hansen producerer højteknologisk avancerede el- og
systemløsninger indenfor: Automation, Solceller, El-Tavler, ElService, Airport, Trafikstyring, Entreprise og Alarmanlæg.

