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| Side 39

Ship happens - join the

crew! Det er overskriften
på et åbent-skib-arrangement, som FDF Aalborg
Søkreds indbyder til torsdag 17. og fredag 18. maj.
Begge dage vil søkredsens
skib, Jens Krogh, ligge ved
Honnørkajen fra kl. 10 20, hvor alle er velkomne
til at komme og se og høre,
hvad FDF’erne laver til
daglig.
Formålet er naturligvis at
tiltrække nogle flere børn
og unge som medlemmer,
men arrangementet skal
også ses som et led i nye

samarbejde mellem Loa og
Jens Krogh. Aalborg er
som bekendt vært for en
regatta med deltagelse af
flere sejlskibe i juni måned, og her vil Jens Krogh
selvfølgelig også være til
stede.

17. 0g 18. maj kan man besøge Jens Krogh på Honnørkajen.

TT Cup i
møgvejr
Man kan ikke påstå, at de
deltagende ryttere fra Aalborg Cykel Ring Motion i
årets Craft Enkeltstart Cup
har været gode venner med
vejrguderne. I sidste uge
kørtes 2. afdeling med frisk
vind og regn. Ruten lå fra
Poulstrup mod Ferslev og retur til Dall Villaby og
Poulstrup, ialt 11,4 kilometer, som skulle køres tre gange, i alt godt 34 kilometer.
Som ved prologen var det
de udstyrstunge med pladehjul og aerohjelme, der endte forrest i placeringen.
Trods de lidt svære betingelser blev der kørt på fine ti-

der. Hurtigst både reelt og
inclusiv aldersbonus var Jan
Staunstrup, der præsterede
at køre første omgang under
17 minutter, lige over 40 kilometer i timen og næsten et
minut hurtigere end sidste
år, da vejrbetingelserne var
betydeligt bedre.
Andenpladsen blev snuppet af vinderen af prologen
Henrik Albrektsen.
Fremmødet var præget af
møgvejret, idet 18 mødte
deltog mod næsten 30 i første afdeling.
Se alle tider på http://
www.aacrm.dk/craft-enkeltstart-cup-2012.aspx.

Fra venstre ses (med ryggen til) Torben Andersen, Gorm Nordahl,

Nikolas Nørby og Jens Würtz.
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