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Det nærmer sig med hasti-
ge skridt vores traditionsri-
ge nytårskur, som er blevet 
besluttet at afholde lørdag 
den 10. februar kl. 19.00.  
 
Maden er Kim, Kaj og un-
dertegnede ved at få sat på 
plads, og det bliver i et pris-
leje på 120-140 kr pr næse.  
Mød nu stærkt op til denne 
fest, hvor Mogens, som han 
plejer, vil oplade sin milde 
røst og få selv de værste 
brummere til at føle, at de er 
i centrum, når den ene sang 
afløser den anden båret 
igennem lokalet i en ophøjet 
uforglemmelig stemning, så 
man bliver helt salig. Det 
skal bare opleves! 
 
Traditionen foreskriver jak-
kesæt og slips, så Mogens 
og jeg er begyndt på den 
skrappe kur mad og alkohol-
mæssigt så vore små maver 
igen i år finder sig til rette i 
det lidt for gamle jakkesæt. 
Her må jeg fremhæve svøm-
ningen hver tirsdag, hvor vi 
begge kniber en del ekstra 
bassinlængder ind i det hår-
de program, og under tredje 
halvleg er vi meget besked-
ne, når det drejer sig om 
indtagelse af alkohol! Hvis I 

tror, at disse påstande tange-
rer til en omgåelse af sand-
heden, kan vores svømme-
kammerater  helt og holdent 
bakke os op - men måske 
koster det lidt - hvem ved? 
  
Til slut. Mød talrigt op, alle 
medlemmer er velkomne, og 
lad os få gang i festen. Uan-
set om vi bliver mange eller 
få, så er vi altid i stand til at 

skabe en god stemning i 
klubben. 
 
Sidste bindende tilmelding 
er fredag den 02-02-2007 
enten pr E-mail til Kim eller 
mig eller på sedlen på op-
slagstavlen i roklubben.  
Så tag jeres ægtefælle/
sambo med, måske et par 
gode venner, så de kan ople-
ve det sociale liv i klubben, 
der kulminerer, når vi holder 
fest.                   
          Ib Ejsing 

NytårsgallaNytårsgallaNytårsgallaNytårsgalla  

Se her venner så er der  
nytårsfest 



 Formand 

Ib Bach Ejsing 

Hånbækvej 6 

9900 Frederikshavn 

98 42 95 19/26 28 58 93 

ib_ejsing@webspeed.dk 

Kasserer 

Jørgen Hansen 

Rammelhøjvej  460 

9870 Sindal 
98 47 32 95/21 68 72 36 

jah@dma.dk 

 

 Næstformand, 
tilsyn og udlejning 
sommerhuset 

Lars Høyer 

Grundtvigsvej  3 

9800 Hjørring 

98927443/24207943 
lhh@has.dk 

 

Materielforvalter 

Carsten Højmark 

Frydenstrandsvej 25 

9900 Frederikshavn 

98 43 01 32 

hoimark@webspeed.dk 

 

  
Rochef 

Bent Madsen 

Elmekrogen 9 

9900 Frederikshavn 

96 20 08 99/41 28 66 77 

bent.madsen@gmail.com 

 
Ungdomsleder 

Kim Christensen 

Korsvej 8 

9900 Frederikshavn 

98 43 17 06/23 30 60 06 
Mobil arbejde 25 66 33 53   

kim_c@os.dk 
 

 

 Husforvalter 

Kaj Jensen 

Esbern Snaresvej  13 

9900 Frederikshavn 

98 43 15 51 
jenkaj@webspeed.dk 

Suppleant  
Kirsten Andersen 

L.P.  Houmøllersvej 136 
9900 Frederikshavn 

98 42 15 93 
morild1@mail.tele.dk 

 

 

 Suppleant  
Irene Frydkjær 

Gl. Torv 9 D 

9900 Frederikshavn 

98 43 98 45/20 82 50 61 

irenefrydkjaer@tele2adsl.dk 

  

Bestyrelsen 

NYHEDSBREV 



Indkaldelse til generalforsamling 

Der indkaldes herd til g
eneralforsamling 

torsdag den 15. marts 
2007  kl. 19.00  

i klubhuset. 

 

  Dagsorden ifølge vedt
ægterne: 

     

  1. Valg af dirigent 

 

  2. Årsberetning fra bes
tyrelsen 

 

  3. Aflæggelse af regns
kab og budget 

 

  4. Indkomne forslag 

 

  5. Fastsættelse af kon
tingent 

 

  6. Valg af bestyrelsesm
edlemmer og   

                        2 suppleant
er 

 

  7. Valg af 2 revisorer o
g 1 revisor  

                        suppleant 

   

  8. Evt. 

 

Forslag, som ønskes be
handlet på general-

forsamlingen, må være
 formanden i hænde se-

nest 5 dage forinden  g
eneralforsamlingen  

afholdes.      

       Bestyrelsen. 



 

Toftegårdsvej 2 . 9900 Frederikshavn . Tlf. 98 43 30 33                                                  www.fiat-frederikshavn.dk 

Tordenskjoldsgade 9A - Frederikshavn tlf. 98 42 06 88 

LE Camping 
v/Ulla og Søren Mortensen 

Industrivej 13-15 

9900 Frederikshavn 

Tlf. 98 47 91 11 
www.le-camping.dk 

-også åbent søndag 12-16 

FRISØREN 
V/Lea Agerkvist, Kalkværksvej 3 B, 
9900 Frederikshavn Tlf. 98 42 33 15 

 

PENSIONISTRABAT HVER DAG 
Tirsdag -  fredag 9.00 -12.00 & 13.00 -  17.30 

Lørdag 7.30 - 12.00  Mandag lukket 
Tidsbestilling 

www.frimer.dk  - E-mail: bofrimer@frimer.dk 

VI SVARER ALLE UGENS DAGE 

 

 
 

Overlæge Ottosens Vej 1 
9900 Frederikshavn 

TLF. 98 42 23 13 

MOBIL 24 21 49 10 



Formandens spalte 
Formand, Ib Ejsing 

Et godt nytår øn-
skes til alle vores 
medlemmer og an-
noncører. 
Vores vinteraktivi-

teter foregår stadigvæk, dels om manda-
gen hvor vi mødes i roklubbens lokaler 
og får de ting sat i værk som vi har dis-
kuteret igennem, dels tirsdag aften hvor 
vi svømmer. 
  
 Kaj og Carsten er i fuld sving med at 
montere og trække ledninger til vores 
nye væglamper, der kommer til at sid-
de  på de murede piller mellem vinduer-
ne og kaster et lys op og ned af pillen og 
skaber en harmonisk helhed i vores lo-
kale, så det virker mere indbydende 
sammenholdt med den røde murstensfa-
cade, der godt kan virke lidt kold at se 
på. Den øvrige loftsbelysning tager vi 
stilling til, når de vægmonterede er på 
plads, så det hele står i relation til hinan-
den og udgør en helhed i lokalet. 
  
 Kaj har endvidere sørget for, at den lille 
standerflagstang, der knækkede i stor-
men, er udskiftet og sat på plads igen, så 
vi har den klar når den nye rosæson 
starter op. 
  
Carsten er gået i gang med at bestille 
plader til bådslisken,  så vi kan få de 
gamle udskiftet med skridsikre plader 
og trykimprægneret brædder på siden, 
da den gamle kant af metal kunne udgø-
re en sikkerhedsrisiko, hvis man var 
uheldig at lande på den skarpe kant,, 

slisken var udstyret med for at holde 
bådvognen på plads ved op og nedtag-
ning. 
  
En sidste ting vi skal have klar til den 
nye sæson er bådvognen, som Kaj svej-
sede sammen for et par sæsoner siden. 
Kim og jeg forventer, at vi snart får den 
bragt hen til galvanisering, og derefter 
får den monteret med hjul, og med 
brandslanger som bæringer til båden, da 
den udstationerede båd, som vi er blevet 
tildelt snart er på trapperne, og så skal 
alt være i orden og klar til den stor mod-
tagelse. 
  
Så til slut husk nytårskuren løber af sta-
belen den 10 februar! 
 
 
 

Mød nu talstærkt op så vi kan få en god 
aften,  mindes gamle dage, og alle de 
ture og oplevelser  vi sammen har kastet 
os ud i og som har givet et styrket sam-
menhold, og så vi kan se frem til som-
merens roture og nogle udfordrende 
rodage i Sønderborg til juli. 



Referat 
 af 

 
 bestyrelsesmøde i Frederikshavn Roklub mandag den 15. januar 2007  
kl. 1945 - 2130 
 
  Deltagere:  
Ib Ejsing, Lars Høyer, Carsten Høimark fra kl. 2040, Kim Christensen, Bent Madsen, 
Kaj Jensen, Kirsten Morild (suppleant) til kl. 2115 og Jørgen Hansen (referent).  
 
  1.  Rygeforbud 
Ib fremsatte forslag om, at tobaksrygning i Frederikshavn Roklub kun skal være tilladt 
udendørs og i bådhallen. Forbuddet skal også gælde ved udlejning af klubhuset til private 
arrangementer. Forslaget blev begrundet med ny lovgivning om rygning i offentlige lo-
kaler, men også med at tobaksrøg er generende.  
 
 Ved afstemning var der 4 stemmer for og 3 imod, hvormed forslaget blev vedtaget. 
 
  2. Udstationeret båd 
Til lejere af den udstationerede båd har Ib skrevet et udkast med velkomst og beskrivelse 
af de forskellige roture, som vores farvand byder på. Kirsten vil gennemgå udkastet. 
 
 Som lejernes kontaktpersoner i roklubben er udpeget Kirsten Morild og Irene Frydkjær. 
  
 3. Samarbejde med Frederikshavn Kajakklub 
Ib fortalte, at han flere gange var blevet opfordret til at lade Frederikshavn Roklub indle-
de et tættere samarbejde med kajakklubben. Der er nævnt fælles ture og fester samt mu-
lighed for roere fra kajakklubben til at indgå i roklubbens bådhold og tilsvarende adgang 
til kajakroning for medlemmer af roklubben. Endvidere kunne der være fordele ved fæl-
les introduktionsarrangementer.  
 
 Ib og Kirsten vil tage kontakt til kajakklubbens bestyrelse for at drøfte mulighederne.  
 
  4. Hjemmeside 
Bent har set på forskellige roklubbers hjemmesider og fundet Aalborg Dameroklubs 
værd at efterligne. Han har fra denne hjemmesides webmaster fået tilbud på opsætning af 
en tilsvarende for Frederikshavn Roklub. Prisen vil være 10.000 kr. inkl. moms.  
 
 Bestyrelsen var indstillet på at acceptere tilbuddet, men Kaj kunne oplyse, at hans datter 
har nogen erfaring på området og gerne vil fremstille en hjemmeside til os efter et nyt og 
let tilgængeligt system. Opgaven kan formentlig være afsluttet midt i februar, og prisen 
er 1.000 kr. Bestyrelsen siger tak til dette tilbud. 
  
5. Nyhedsbrevet 
Der er plads til mere stof i næste nummer af Nyhedsbrevet. Bent beder om indlæg inden 



deadline mandag den 22. januar. Bladet samles og sendes ud mandag den 29. januar. 
 
 I dette Nyhedsbrev indkaldes til generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 1900. 
 
 De nytegnede annoncer er sat op uden regning fra bogtrykker, idet Bent selv har klaret 
opsætningen. Kirsten mente at have tilsagn fra en ny annoncør, som der nok kan skaffes 
plads til. 
  
 6. Kontingent 
Bent gentog sit forslag om ændring af kontingentsatser, så alle aktive roere skal betale 
det samme kontingent. Som kasserer anslog Jørgen, at det med nuværende medlemstal 
vil koste klubben i omegnen af 7.000 kr. om året at gennemføre forslaget.  
 
 I håb om at øge tilgangen af medlemmer vedtog bestyrelsen at foreslå generalforsamlin-
gen følgende satser for 2007: 
 
 A- og B-medlemmer 1.000 kr. med ægtefællerabat på 500 kr. 
Ungdomsroere    500 kr.  
Pensionister      450 kr. 
Støttemedlemmer     250 kr.  
 
 I dette forslag ligger også, at støttemedlemmer får adgang til svømning om vinteren, og 
at kategorien C-medlemmer udgår. De betaler nu 300 kr.  
  
 7. Nytårskur 
Nytårskuren er fastsat til lørdag den 10. februar 2007. Menuen bestemmes af Ib. Pris for 
deltagelse vil blive ca. 120 kr.  
  
 8. Bådrampe 
Vinterens vedligeholdelse koncentreres om bådrampen. Den skal renses og forsynes med 
nye plader. Dørkpladerne af aluminium skal udskiftes, gerne med skridsikre plader. Car-
sten undersøger mål og pris på plader af strækmetal, en slags ristværk, der anvendes til 
køreramper. Desuden overvejes en ændring af den del, der hviler på havnebunden, såle-
des at rampen vil være lettere at hale op til eftersyn. 
 
  8. Næste møde 
Intet møde aftalt. 



Så gjorde han det igen, ham der Bent med 
stumt ”d ”, hvad der så er stumt ved ham?: 
Men alt klappede, selv rødbederne, de må 
have haft en helt utrolig smag, for det var 
dem, der sporløst forsvandt, gad vide, om 
det var ”Fruens” egne rødbeder, eller det 
kunne jo også tænkes, at der havde været 
prøvesmagning af dem, altså rødbederne, 
der er jo lang fra Nørre Sundby til Roklub-
ben i Frederikshavn, og så til den pris for 
Skipperlabskovs 
[ Gad vide, om det er købt før kødskanda-
len med gammel kød?  . Men smagen, det 
siger jeg jer, alle der gik glip af Hr. Mad-
sens HJEMBRAGTE SKIPPERLAB-
SKOVS FRA DEN DER SUNDBY, DEN 
SKULLE VIST NOK LIGGE NEDE VED 
LIMERIVER, HAN VIL IKKE UD MED 
DET, AF HENSYN TIL DEN VIDERE 
EFTERFORSKNING AF KØDSKANDA-
LEN, men smagen, den var som de gode 
gamle dage, og det var appetitten også!!! 
Bedømmelsen må være til, ja til SEX 
******. Selv Mogens P, oksede hjem fra 
Djævleøen, uden klip i langtursstyrmands-

beviset, som han viste 
frem, da han blev stop-
pet ved broen. ”Det må I 
undskylde,” sagde han,” 
her plejer jeg at ro 
over!”  Da han havde 
ædruelige vidner med i 
bilen, fik han lov til at ro 
videre, han skyndte sig 
op og byttede de unge 
fra den der d - - - - - Ø, 
ud med Kirsten og okse-
de videre ned til roklub-
ben, og efter hans be-
dømmelse, han er jo 
arbejdsskadet, med hen-

syn til at dømme, så det der med gammelt 
kød kendte han heller ikke til, ja han vil 
nærmest frikende Hr. Madson for, at kunne 
være indblandet i sådan noget snavs. Men 
han havde dog hørt, at en var kommet i 
spjældet, for at have bygningsfejl, 
men da han nærmere forklarede, at det var 
for at have for lange fingre, åndede hr. 
Madsen op igen. 
 
Vi 14 + de to der senere dukkede op 
siger tak for et hyggeligt og godt skipper-
labskovs arrangement. 
 
Bent, det må Du gerne arrangere igen, men 
lad nu være med at spise rødbederne, 
før vi andre også har smagt dem. 
 
Vel roet 
& 
Godt Nytår 

18-12-2006.: ” Sidste arrangement i det 
gamle år i Frederikshavn Roklub” 
Af Lars Høyer 



Maling fra 
Farveviften søger  
nyt hjem 
Maigårdsvej 2a 
9900 Frederikshavn 
Tlf. 98 43 88 88 
www.farveviften.dk 

 

Folkeligt Oplysnings Forbund 

Frederikshavn/Sindal 
ww.fof.dk 

 

Mimer Computer 
Steen Larsen  Tlf  98 435 436 

Søndergade 118 

9900  Frederikshavn 

 
 
 
 

 

Tlf. 98 43 40 76 
Søndergade 11 - 9900 Frederikshavn 

Peter R. Jensen 
Exam. assurandør 
Tlf. 21 45 18 30  

EN revision 
Reg. Revisionsanpartsselskab 

98 42 55 66 

Rønnestvej 28 
9900   Federikshavn  

SERVICECENTER 
Service af oppusteligt materiel 

Redningsveste, -flåder & gummibåde 
Perspektivvej 11, Frederikshavn Tlf. 9843 1353 

Rimmensgade 8, Frederikshavn 

Tlf. 98427211 



Esbjerggade 12 - 9900 Frederikshavn 
Tlf. 98 42 01 29 -  Biltlf. 40 42 92 29 

www.wwslykke.dk 

ApS 
Ejendomsfirmaet 
Jens Jørgensen 
Danmarksgade 30 
9900 Frederikshavn 
Tlf. 96202727 



Bestyrelsen har vedtaget, at klublokalet skal opfriskes med ny belysning. 
På søjlerne mellem vinduerne opsættes der spots til indirekte belysning af de røde vægge. 
I loftet skal der ligeledes opsættes nye lamper, så vi har et klublokale, som er indbydende 
til medlemmer såvel som lejere udefra. 
 
 På sidste bestyrelsesmøde blev der af bestyrelsen vedtaget en rygepolitik i roklubben. 
Dette gik ud på, at al rygning er forbudt indendørs af såvel lejere som medlemmer i klub-
huset, dog ikke omfattende bådhallen. 
 
 Mandagsholdet har endvidere gang i renoveringen af vores bådsliske, som er en del 
medtaget af ca.  10 års brug. Særlig aluminiumet er alvorligt tæret, så der foregår indtil 
foråret hektisk aktivitet med renoveringen af denne. 

Fra husforvalteren 
Af Kaj Jensen 

Ved redaktionens slutning var det endnu ikke blevet oplyst hvor mange meter ledning 

husforvalteren stoppede ind i murværket. 



 

Privatskolen 
i 

Frederikshavn 

 

Tlf. 9842 1566 

frederikshavn@2tal.dk 

 

Laila B.Laila B.Laila B.Laila B.  
Søndergade 13, 9900 Frederikshavn 

Tlf. 98 42 18 80 



Aktivitetskalender 
Januar 
Slibning mandage  kl. 19.00 
Svømning tirsdage kl. 19.00  
Motion torsdage     kl. 19.00 

 

Februar 
Slibning mandage  kl. 19.00 
Svømning tirsdage kl. 19.00 (ikke i vinterferien) 
Motion torsdage     kl. 19.00 

 
 
 
 
 
Husk den traditionelle nytårskur fastsat til lørdag den 10. februar. 

 
Marts 
Slibning mandage  kl. 19.00 
Svømning tirsdage kl. 19.00  
Motion torsdage     kl. 19.00 
 
Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 1900 
 
 
Efter svømning den 20. marts mødes vi på Empire i  
Tordenskjoldsgade til en kop øl og et stykke pizza 
 
 
 
 
Standerhejsningen lørdag den 24. marts kl. 14.00  
                                                                                                         

NytårsgallaNytårsgallaNytårsgallaNytårsgalla  



 

Nordjyllands største advokatfirma 
yder professionel rådgivning 

og juridisk assistance 
- nationalt og internationalt. 

7015 1000 
 
 
 

Aalborg - Sæby - Hjørring - Frederikshavn - Skagen 
mail@70151000.dk 

www.hjulmand-kaptain.dk 



Medens vi venter på standerhejsning 

DRIVERLIV. En klase bananer, lidt jungle og et godt sted at hænge ud. 
Hvem har brug for mere? Indtil Standerhejsning  lørdag den 24. marts 

Broroning i efteråret. Styrmand Mogens Pedersen 



VVVV    
ed årsskifter er det tid 
til status over året, 

der gik og forventninger til 
det kommende år. Jeg er 
klubbens ældste aktive ro-
er. Jeg delagtiggør gerne, 
hvem der kunne have brug 
for det, i mine erfaringer og 
mit syn på fremtiden. 
Der plejer ikke at være no-
gen, der gider høre, derfor 
må i læse. Jeg røber noget 
meget overraskende længe-
re nede i teksten. 
 
Efter det formidable 1997 
var vi mange, der noget 
utålmodigt trippede for at 

komme i gang. Bestyrelsen 
ville gerne have ventet 
med, at medlemmer be-
gyndte at ro til Sankt Hans 
festen var overstået og 
sommerhuset sat i stand. 
Efter noget muggeri fra de 
menige, blev der fundet et 
kompromis i begyndelsen 
af maj. Da startskuddet en-
delig lød, var der strejke og 
lockout på det private ar-
bejdsmarked. En kreds af 
konfliktende benyttede de 
ledige timer til at få et af-
gørende forspring i kilome-
terstatistikken. Den har jeg 
aldrig tillagt nogen betyd-

ning, men for at anspore 
andre og give dem mulig-
hed for at ro længere end 
mig, har jeg da nøjagtigt 
skrevet op, hvor langt jeg 
nu var kommet. Bent Mad-
sen og Niels Nyborg Jen-
sen fik efterhånden distan-
ceret de strejkende og vi 
andre en del, men en be-
tændt blindtarm bandt Bent 
til sottesengen, så han først 
allersidst på sæsonen - i 
hvert fald romæssigt - var 
fit for fight. 
 
Og Niels - kendere af ham 
ved det jo - han kan afle-

 Ved årsskiftet 
    Af Mogens Pedersen 

Medens vi venter på foråret - og nyhederne i klub-
ben er få, har jeg fundet en gammel artikel som er skrevet af 
Mogens for snart en halv snes år siden.  



des. De samme kendere 
ved også af hvad. Hensy-
net til kønssædeligheden 
tilsiger, at jeg ikke berører 
emnet yderligere. Niels' år 
har været udbytterigt, ved 
vi, der har roet med ham 
og har set og mærket, hvor 
lidt han har fået sovet om 
natten og hvor mange for-
skellige telefonsamtaler, 
han har skullet føre med 
vekslende abbonentinder. 
Afledt blev han. En indi-
rekte følge var, at jeg til 
min overraskelse pludselig 
havde roet mere end Niels 
- ikke meget - nogle få ki-
lometer. Den sidste ordi-
nære rotorsdag meddelte 
Niels, at der var ekstraordi-
nær roning fredag efter-
middag, foruden den tradi-
tionelle afsluttende og ve-
modige tur på stander-
strygningsdagen. Den fre-
dag arbejdede jeg i Skagen. 
Ved arbejdstids ophør tog 
jeg ud på Solnedgangs-
pladsen. Havet var i oprør. 
Det var bølger af en stør-
relse og vildskab, der langt 
oversteg bølger, selv Ib Ej-
sing har set. Jeg tænkte, at 
det var synd for Niels, han 

ikke kunne ro alligevel. På 
vej tilbage til Frederiks-
havn rundede jeg Jerup 
strand for at danne mig et 
indtryk af Kattegats vande. 
Det var umuligt  at gå 
udenfor bilen, så frådende 
var det. Jeg beklagede på-
ny Niels. Da jeg mødte op 
på standerstrygningsdagen, 
hvor vejret var enestående 
til roning, måtte jeg til min 
overraskelse konstatere, at 
Niels havde været ude at ro 
om fredagen. Vejr og sø 
havde til forskel fra Ska-
gen og Jerup været særde-
les velegnet til roning i 
Frederikshavn, måtte jeg 
forstå. Imidlertid havde 
Thomas Birch ( et navn 
man altid husker ) fundet, 
at skønhed og man-
domskraft måtte vige for 
respekten for alderdom-
men. Han havde derfor 
overtalt Niels til at ro ind 4 
kilometer før, han ville ha-
ve passeret mig. Det var 
selvfølgelig respektfuldt 
gjort, men det havde de nu 
ikke behøvet. Jeg overveje-
de, om jeg skulle blive i 
land på den afsluttende tur 
på standerstrygningsdagen, 

for at Niels kunne få de 
savnede kilometer, men så 
var bådholdene ikke gået 
op. Så det gik, som det gik. 
Næste år vil jeg sørge for, 
at Niels kommer foran 
mig, hvis blot han ikke la-
der sig aflede. 
 
Tak til alle dem, der gad ro 
med den gamle i 1998. Jeg 
håber, der reserveret nogle 
pladser til mig i 1999, hvis 
klubben da har nogen båd 
og hvis standeren bliver 
hejst igen i min levetid. 
 
Under alle omstændighe-
der forsikrer jeg alle, der 
har læst det hele - også 
kassereren - om min mest 
udmærkede højagtelse.        
 
         Mogens. 

 
Hov!!  

Var det mon  
 Døde Anders 



   TIL LEJE BRATTENHUSETTIL LEJE BRATTENHUSETTIL LEJE BRATTENHUSETTIL LEJE BRATTENHUSET---- 25 KM FRA  25 KM FRA  25 KM FRA  25 KM FRA     

SKAGEN SKAGEN SKAGEN SKAGEN ---- DIREKTE VED HAVET DIREKTE VED HAVET DIREKTE VED HAVET DIREKTE VED HAVET 
Frederikshavn Roklub tilbyder nu en dejlig ferie i klubbens hytte, beliggende på en 5100 m2 
stor klit og strandgrund ved en af landets bedste og mest børnevenlige østvendte strande. 
Roklubben har ejet hytten siden 40'erne - hvorfor den er "gammeldags", men indbegrebet af 
"sjæl og atmosfære". 
Hytten er 62 m2 foruden 10 m2 overdækket terrasse. Huset er indrettet med 3 soverum, med 
ialt 8 sovepladser, køkken og stort opholdsrum med brændeovn. Fra den overdækkede terras-
se, er der indgang til stort baderum med bruseniche og 2 separate toiletter. Der er service og 
udstyr til 8 personer, endvidere er der stereoanlæg og farve-tv. 
RING TIL Lars Høyer  Tlf. 98 92 74 43 og forhør nærmere om priser og ledige uger. Ugerne 18 
og 19 samt 27 til 33 er udlejet, uge 28 er dog ledig endnu. 

 
Advokatfirmaet Ole Kildeby 

 
 

  Ole Kildeby (L)         Danmarksgade 81. 2. th. 
                          9900 Frederikshavn 
              Tlf. 98 42 91 11 

               Fax 98 42 17 44 
 
 
            Afdelingskontor Bindslev 
            hver tirsdag kl. 14-16  
                                            Nørrebro 18, tlf. 96 56 80 20  



Sidste år var vi forvænt 
med en meget tidlig stan-
derhejsning. 
Dette gentages i år, hvor vi 
hejser standeren allerede 
den 24.03. 
Vi ved jo godt, at så snart 
foråret nærmer sig, får man 
uro i kroppen. Det er lige-
som en rislen ned ad ry-
gradden. 
Der skal ske noget – stan-
derhejsningen kan ikke ske 
hurtigt nok. Man skal på 
vandet. Intet kan stoppe én, 
det gælder i hvert fald Mo-
gens Pedersen. 
Men bliver der nu også 

standerhejsning den dag. 
Ja – det er op til medlem-
merne at bestemme. 
Bådene skal nemlig være i 
orden. De skal slibes, lake-
res, gås efter i sømmene 
mv. Alle årer skal males. 
Der er meget der skal nås. 
Se artikel andet sted i bla-
det. 
Der arbejdes i øjeblikket 
på, hvorvidt der skal være 
traktement umiddelbart ef-
ter hejsningen eller der skal 
laves fest om aftenen eller 
måske begge dele.  
I den forbindelse efterlyses 
gode ideer. Måske har du 

lige den ide vi mangler. 
Kom frem med din mening, 
ellers bliver du ikke hørt. 

Standerhejsning i år 2007 

Af flemming hansen 

fra Ellen Margrethe  

Manden i civil er klubbens formand og 

daabens konferencier, forretningsfører 

K.A. Olsen, der misundelig betragter 

kong Neptun, bådsmand Leth, som faar 

en kærlig omgang af en af de kvindelige 

statister. 

30.06.1958 



Tidligere har jeg fortalt 
lidt om sommerhusets hi-
storie og tiden er nu kom-
met til at berette lidt om 
de forskellige klubhuse, 
der har været i klubbens 
snart 65 årige historie. 
 
I forbindelse med klubbens 
start i 1943 havde man fået 

lov til at benytte et gammelt 
skur af Lodsvæsenets på 
Søndre Mole. Da det jo var 
midt under krigen mente 
tyskerne, at aktiviteten om-
kring skuret var for stort og 

de forbød klubben at være 
der. I stedet fik man lov at 
benytte et gammelt pakhus, 
men det var langt fra opti-
malt. 
Da tyskerne senere forbød 
al sejlads i havnen fandt 
man et sted i Bangsbo Havn 
(formentlig Neppens 
Havn), hvor man kunne 

etablere et meget interimi-
stisk klubhus. Efter krigens 
slutning overtog man en 
tysk vagtbarak, der lå på 
”Det røde Hoved”. Man 
lånte sig frem af bl a mari-

nen og fik etableret en fly-
debro. Toilet og bad var der 
intet af, man benyttede sig 
af en vandslange som bru-
ser og toilettet hang ud over 
vandet, hvor man så besør-
gede hvad man skulle. Det 
var nemt, men ikke særligt 
behageligt. 
 
Årene gik og i 1954 blev 
lejemålet af kommunen op-
sagt, dog fik man lov til at 
blive der til og med sæso-
nen 1955. Nu skulle der alt-
så bygges. Man tegnede og 
regerede og efter projektet 
havde været igennem flere 
sparerunder kunne man i 
1957 tage et helt nyt klub-
hus i brug. Placeringen var 
helt ude yderst ved Ørskov 
ved siden af Havnevagten.  
 
Sparerunderne havde bety-
det, at man måtte sløjfe da-
meafdelingens omklædning 
og toilet, men det gik alli-
gevel. Klubben voksede og 
havde vel dengang sin stor-
hedstid i slutningen af tres-
serne og begyndelsen af 
halvfjerdserne. Jeg husker 
tiden som hyggelig og sjov 
med masser af fester  med 
Black Bottum Stompers 
som fast husorkester. 
 
Klubhuset blev dog hurtigt 
for lille og man havde jo 
også et hængeparti med da-
merne omkring omklæd-
ning og toilet. I slutningen 

Klubhusene i roklubben 

Af flemming hansen 



af tresserne blev klubhuset 
udvidet så også damerne 
kunne blive vasket mm. Til-
bygningen var på 100 m2  
og klublivet og roningen  
veltrivedes. 
 
Ørskov begyndte dog snart 
at røre på sig, idet man hav-
de brug for udvidelser. I 
1975 havde man planerne 
for et nyt klubhus klart. 
Denne gang skulle det ligge 
i den nyetablerede Lystbå-
dehavn. Jørgen Anker Si-
monsen tegnede et dejligt 
hus med klublokaler, køk-
ken mv på 1. sal så man 
havde en glimrende udsigt 
ud over havet. Forskellige 
ting mislykkedes og huset 
blev aldrig til noget. Heldig-
vis for det. 
 
Vi er nu nået til firserne og 
nu skulle der ske noget. 

Kommunen var ved at etab-
lere Rønnerhavnen og ro-
klubben skulle væk fra stats-
havnen. Hvad var nærmere 
end at flytte fra statshavnen 
og til Rønnerhavnen. Kom-
munens tekniske forvaltning 
blev overdraget udformnin-
gen af tegningerne og vi var 
så heldige, at Jørgen Anker 
Simonsen netop arbejdede 
der. Det kunne jo ikke være 
bedre.  
 
Han udformede tegninger 
med robassin mv og sørgede 
for at vi fik den bedste pla-
cering på havnen med udsigt 
til Hirsholmene. Det var et 
puslespil at få tingene til at 
hænge sammen, men endnu 
engang trådte klubbens 
mangeårige formand Ole 
Axel Nielsen til og fik en-
derne til at nå sammen. 
 

Huset blev indviet i april 
1984 og nu snart 25 år sene-
re, har det bevist, at det var 
et fremsynet og godt projekt 
man fik lavet dengang.  
 
Efterfølgende er der etable-
ret solvarme og isoleret bå-
dehal så huset stadig er tids-
svarende og hører til blandt 
de bedste klubhuse i Dan-
mark. 
 
I øjeblikket renoveres både-
rampen og der opsættes nye 
indvendige lamper så huset 
hele tiden er up to date. 



 

Martin Jespersen & Søn Automobiler A/S 
 

       Peugeot Frederikshavn 

 

Hjørringvej 158 - 9900 Frederikshavn - Tlf. 98 42 44 44 - Fax 98 43 29 40 

AUTO- & MØBELPOLSTRING - SKIBSMONTERING - GULVBELÆGNING - 
GULVAFSLIBNING - VÅDRUMSVINYL 

ØKSNEBJERGVEJ 77 - 9900 FREDERIKSHAVN  
TLF. 98 42 27 92 - FAX 98 42 28 10 - www.ejlerschou.dk - post@ejlerschou.dk 



Turbeskrivelse  Fr-havns-Roklub farvand. 

  

Fr-havns-Roklub vil hermed byde jer hjertelig velkommen til at gå på opdagelse i det 
farvand vi selv holder så meget af ,blandt andet fordi der er så mange muligheder i form 
af øer og fastland man kan opleve på nærmeste hold. 
Vores udgangspunkt er Rønnehavnen Nordre Strandvej 58 ,9900 Fr-havn, hvor roklub-
ben har adresse. 
  
Herfra kan der roes mod nord f.eks. Strandby som udgør en strækning på 4,0 km. Som 
yderpunkt Skagen en tur på 34km, men så forventer  man at vejret viser sig fra den bed-
ste side. 
  
Under vejs passerer man Bratten  ,en strækning på 8,0 km. Her er Fr-havn –Roklub så 
heldige at eje et sommer hus der ligger i yderste klitrække og som vi lejer ud. Så hvis 
man ønsker at overnatte her og det er ledigt så kontakt Lars Høyer 98 927443/ 
24207943 . 
  
 Mod syd går turen mod færgehavnen på 5,5 km og videre mod søsportshavnen på 6.5 
km og videre mod syd hvor Sæby runder af med en tur på i alt 17 km. med udgangspunkt 
Rønnehavnen. 
  
Undervejs sydpå passerer man dels Hjellen der består af store sten, og man skal være 
opmærksom på at holde en passende afstand og det er ikke stedet man går i land. Der-
imod Deget en lille overskuelig ø der befinder sig øst for Hjellen  der nås efter ialt 
3.kilometers roning. Her er mulighed for at gå i land og bade .Klubben vil anvise hvor 
det er sikkert at gå i land og hvor der på sydsiden af Deget som regel er meget lavvandet 
og skal passeres i god afstand målt ud fra øen. 
  
Vores perle at betræde er uden tvivl Hirsholmen, der ligger i en afstand på 6,0km fra 
vores udgangspunkt Rønnehavnen. Da denne tur at ude på det mere åbne hav er regelen 
at vejret er optimalt det vil sige lidt vind klart hav og som en  extra sikkerhed kontakter 
man en fra roklubbens bestyrelse ,inden  man tager af sted.Aftaler forventet hjemkomst-
og kontakter samme person ,når man vender tilbage til  Fr-havns-Roklub. 
  
Så er der kun at tilføje kontaktpersoner som varetager udlejningen: 
  
Kirsten Andersen: morild1@mail.tele.dk 98 421593. 
Irene Frydkjær: irenefrydkjaer@teleadsl.dk 98 439845/ 20825061. 



BESØG  VORES  WEB- STED !   

www. f r ede r i k shavn -

rok lub .dk  

Ndr. Strandvej 58 
9900  Frederikshavn 

Frederikshavn 

Roklub 

Telefon: 98426567 

UNDER DANSK  FORENING 
FOR ROSPORT, 
STIFTET 13. MAJ 1943 
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