FREDERIKSHAVN ROKLUB AUGUST 2007

Nyhedsbrev

Formanden holdt tale i forbindelsen med at standeren blev strøget
Nu er der gang i vinter aktiviteterne

Frederikshavn roklub
Ønsker alle medlemmer og klubben sponsorer
Tak for et godt år
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Bestyrelsen
Formand
Ib Bach Ejsing
Hånbækvej 6
9900 Frederikshavn
98 42 95 19/26 28 58 93
ib_ejsing@webspeed.dk

Rammelhøjvej 460
9870 Sindal
98 47 32 95/21 68 72 36
lerbjerg@os.dk

Næstformand,
tilsyn og udlejning
sommerhuset
Lars Høyer

Materielforvalter
Carsten Højmark

Grundtvigsvej 3
9800 Hjørring
98927443/24207943
lhh@has.dk

Rochef
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
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Kasserer
Jørgen Hansen

Frydenstrandsvej 25
9900 Frederikshavn
98 43 01 32
hoimark@webspeed.dk

Suppleant
Ulla Skov
Birkekrogen 8
9900 Frederikshavn
Ullas.skov@gmail.com

Suppleant
Kirsten Andersen
L.P. Houmøllersvej 136
9900 Frederikshavn
98 42 15 93
morild1@mail.tele.dk

Nyhedsbrev

Nyt Fra Formanden
Standerstrygningen er vel overstået. Vi er i fuld gang med bådene, og især
bådvognene skal renoveres, så de fremover kan klare mødet med det
tærende havvand.
Vi er også i fuld gang med svømningen, hvor vi har en halv bassinbredde
( fire baner), så det er bare at møde op og få den tiltrængte motion eller få
genopfrisket de forskellige discipliner indenfor svømningen.
Jeg har søgt Spar Nord Fonden og Nordea Danmark Fonden, og det har
resulteret i, at Spar Nord Fonden har bevilget kr. 6000,00 til Big Blades
årer, som på nuværende tidspunkt er i ordre hos
Grejsdalens Inriggerværft. Til jer der ikke har prøvet disse årer.
Glæd jer til en ny rosæson, der bliver rift om dem, når vejret tillader det.
Nordea Danmark Fonden har haft utroligt mange ansøgere i år,
men har alligevel tilgodeset Fr-havn-Roklub med kr. 2000,00 til indkøb af
redningsveste, hvilket er vi også meget glade for.
Gaven bliver overrakt den 13. december i bankens lokaler.
En stor tak til Spar Nord Fonden samt Nordea Danmark Fonden
for deres velvilje til at sponsorere de ønskede ting til vores klub,
dem vil vi få megen glæde af langt ud i fremtiden.
Til slut vil jeg takke vores mange annoncører for deres villighed og venlighed til fortsat at yde støtte til vores klub. Det er vi dybt taknemmelige for.
Til medlemmer, familie og venner støt vore annoncører, så vi også i fremtiden kan forvente en indtægt via vores klubblad.
Til allersidst ønskes I en glædelig jul samt et godt nytår.
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Toftegårdsvej 2 . 9900 Frederikshavn . Tlf. 98 43 30 33

www.fiat-frederikshavn.dk

LE Camping

Tordenskjoldsgade 9A - Frederikshavn tlf. 98 42 06 88

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

Overlæge Ottosens Vej 1
9900 Frederikshavn
TLF. 98 42 23 13
MOBIL 24 21 49 10
www.frimer.dk - E-mail: bofrimer@frimer.dk
VI SVARER ALLE UGENS DAGE
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Kilometerstatistik:
2007
Mogens Pedersen
Kaj Jensen
Kirsten Andersen
Jørgen Hansen
Ib Ejsing
Hanne Højer
Tine kranker
Preben Christensen
Kim Christensen
Lars Højer
Carsten Højmark
Sonja Pedersen
Ulla Skov
Agnete B
Thomas Thorsen
Ilangvak
Birthe Winther
Jens J. Winther
Helle Olsen
Lene Bøhme
Bodil s
Kasper Kristensen
Carsten Hintz
Sten Larsen
*Gerd E
Lone Michelsen
Bubber skov
Lis Rom A Gæst
Gitte Larsen Gæst
Christina M Andersen
Julie Skov
Karl Emil Heideman
Pia L Lund
Else Marie Gæst
Adr+Herre Åalborg
Århus studenter
Total
Af: Kaj Jensen
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April
53
79
37
41
62
20
62
72
72
17
40
9
20
0
9
0
8
0
0
0
0
17
11
0
0
11
0
0
0

Maj
55
52
62
63
53
51
90
22
12
27
45
37
31
0
28
12
20
20
8
8
0
8
0
10
0
0
0
0
0

Juni
90
55
50
61
64
52
84
52
18
30
42
63
30
21
17
62
43
42
55
21
8
0
0
0
12
0
0
0
0

Juli
108
48
121
30
51
11
39
41
49
5
65
35
0
8
35
28
11
20
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
8

August
82
73
17
95
58
90
96
55
68
72
64
39
55
16
31
0
20
12
0
9
25
0
0
8
0
0
9
9
0

sep.
49
86
28
47
82
97
0
74
78
88
25
12
28
45
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Okt.
116
48
106
79
44
91
11
19
19
76
14
20
35
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2007
553
441
421
416
414
412
382
335
316
315
295
215
199
127
120
102
102
94
63
55
33
25
22
18
12
11
9
9
8

0
0
0
6
0
0
0
646

0
0
0
0
0
229
0
943

0
0
0
0
0
0
0
972

8
0
0
0
0
0
66
798

0
8
8
0
6
268
0
1293

0
0
0
0
0
89
0
845

0
0
0
0
0
0
0
715

8
8
8
6
6
586
66
6212

Den årlige rotur 2007, med start fra Danmarks nordligste roklub
Frederikshavns Roklub i Rønnehavnen.
Fra lørdag d. 28. juli til lørdag d.4. august.
Den sædvanlige start fra Brydeholm, Jørgen og Ib kom kl. 9.15.
Vi pakker mit grej i Ibs bil, nyder en øl og køre kl.10.
Turen til Frederikshavn gik uden problemer. Vi spiste på færgen (Odden – Ebeltoft).
Det var en lang tur der tog hele dagen, vi ank. til klubben kl.16.30.
Det er en dejlig roklub med orden i tingene. Den udstationerede båd var hel ny og hedder
”Hirtsholm”
Vi pakker ud og gør klar til aftensmad, Jettes gryderet, det smagte dejligt med en god rødvin til.
Vejret var ikke lige det vi ønskede os. Kraftige regnbyger og kraftig blæst fra sydvest.

Kl. 21 kom klubbens tilsynsførende Kirsten Morild Andersen ( Søs).
Vi fik en meget fin orientering om deres ro farvand og vi glæder os til at
komme af sted.

Søndag d. 29 juli.
Efter en god nats søvn er vi på benene kl. 7.30.
Ak, ak vejret var ikke godt. Det regnede ikke, men en hård nordvesten vind
13 sek./m. og høje bølger.
I håb om bedre vejr gjorde vi alligevel båden klar.
Vi køre ind byen og spadserer en tur på gågaden,
vi finder også et godt sted hvor vi nyder ½ liter fadøl.
Efter en tur på stranden, bliver vi overbevist om at vi må blive i klubben en
nat mere.
Efter frokost, en ny travetur, vi var blandt andet på Frederikshavns berømte
palmestrand, den bær sit navn med rette. Bortset fra det var hunde koldt og
blæsende, lignede stranden faktisk en strand på Bali med flotte palmer og
parasoller. Solen kom da også lidt frem, så det inspirerede til at købe en
stor is.
Men vinden var stadig kraftig og var gået helt over i nord, som gjorde det
helt umuligt at komme på vandet.
I håb om vi kunne ro den næste dag kørte vi i bil til Ålbæk.
Det er et forsigtigt mål, der ca. 15 km. roning.
Vi ville sikre os at der var et sted vi kunne sove, hvis vi nåde frem.
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På havnen talte vi med et medlem af den lokale sejlklub og fik tilladelse til at
overnatte i deres klubhus, når vi ankom den næste dag.
Tilbage til klubben, aftensmaden i dag var også forberedt hjemmefra, Sussers
danske bøffer i fed brun sovs smagte bare herligt med den fine kartonvin fra
Bilka.
Efter et par øller og en god snak var vi i poserne kl.24.
Mandag d.30, juli

Miraklet sker, på trods af alle vejrmeldinger, vi står op til sol og ingen blæst,
Kattegat ligger som et spejl.
Det er bare helt perfekt, morgenmaden blev hurtigt spist, båden pakket, vinden i sydvest, den smule der var.
Efter 3 skift var vi i Ålbæk, vi startede kl. ca. 9.30 og var i Ålbæk lige før kl.
12.
Vi gik ned til byen for at proviantere, den gode grill skulde udnyttes, vi købte
6 store tykstegsfileter.
Efter en dase eftermiddag griller vi. Det blev til en rigtig herremiddag, med
friske kartofler,
Ib stod for sovsen og Jørgen grillede bøfferne og de blev bare perfekte.
Vejret var helt fint, vi nyder den røde nedgående aftensol det er vindstille,
som det så ofte er om aftenen
Vi spiser en is fra havnekiosken og slutter af med et par øller inden vi kravler
i poserne.
Tirsdag d. 31. juli

Vi gik herefter en kort tur i byen, før vi vendte hjem til marinehytten.
Senere fik vi besøg af Per og hans hustru, vi fik en god snak og et par øl.
Vi var i poserne kl. ca. 23.
Vejret var fint men vinden taget til.
Det blæste med 8 sek./m. i nord vestlig retning.
Vi ror tæt på kysten, de høje klitter skaber læ. Vi forsøgte flere gange at gå i
land men de krabbe bølger slår ind over rælingen, nær Skagen, lige ved Kongevillaen er det muligt at gå ind i en lille vig til et hvil og det bliver også til
en enkelt pils.
efter en kort roning glider vi ind i Skagen havn. Der ligger mange lystbåde
og der er ikke plads til os, vi finder dog et sted, men Jørgen må bliver ved
forsætter side 8
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Vi ror tilbage går ind i skudehavnen i håb om vi kunne finde en sejlklub eller andet hvor vi kunne overnatte
Vi kommer hurtigt i snak med de lokale. Per en flink skagbo, som er medlem
af sejlklubben, han mente vi kunne sove der, men det viste sig at huset var
leget ud til en privat fest, så her kunne vi ikke være.
Per var også officer i marinehjemmeværnet, her fik vi så lov til at sove på
deres ”kasserne” et dejlig hus lige uden for byen, her var en opholdsstue
med gode sovemuligheder, WC og et lille køkken. Huset indehold også en
del kommunikationsudstyr, det rum måtte vi ikke komme i. Vi fik udleveret
en nøgle, så kunne vi komme og gå som det passede os, fin ordning.
Onsdag d. 1. august.
Vejret havde igen forandret sig til det dårlige. Hård nordvestlig vind og høje bølger.
Vi gør klar til at ro, måske løjer vinden af senere på dagen.
Vi går på bytur, ser Skagen Museum med alle de berømte malerier af Michael Ancher, Krøyer med flere.
kl. 16 vil vi gerne ro, men opgiver det igen da vi kommer ned til båden. Vejret er for hårdt.
Nøglen til marinehuset skulle vi ligge ned i postkassen når vi rejste, så den
havde vi lidt besvær med at få op igen, men det lykkedes.
Så det bliver til en nat mere hos marinen, vi ringede til Per og det var helt
OK.
I morgen fredag er den sidste dag, båden skal være tilbage til Frederikshavns Roklub fredag.
Så nu skal det bare blive godt vejr ellers må vi have båden transporteret på
en lastbil.
Torsdag d. 2. august.
Vi stod op kl. 4 ude og se på vejret, men ingen forandring, hård vind fra
sydvest.
Vi sover videre til kl. ca. 9, vi får morgenmad, herefter rydder vi pænt op.
I formiddag får vi besøg af tilsynsførende for huset Poul Erik, hvor vi nu
har været gæster i 2 dage.
også en flink mand, der fortalte os om hjemmeværnets opgaver, han forærede os hver en bog om Skagens marinehjemmeværn, som har eksisteret i 50
år. Forsætter side 13
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Maling fra
Farveviften søger
nyt hjem
Maigårdsvej 2a
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 43 88 88
www.farveviften.dk

Rimmensgade 8, Frederikshavn
Tlf. 98427211

Mimer Computer
Tlf. 98 43 40 76

Søndergade 11 - 9900 Frederikshavn

Steen Larsen Tlf 98 435 436
Søndergade 118
9900 Frederikshavn

båden, Ib og jeg finder hurtigt havnegrillen, køber 3 hamburgere, som vi
bringer tilbage til båden.
Vi ved der ligger en campingplads ved Vippefyret nord for Skagen by, da
Folkeligt
Oplysnings
vi ankommer hertil løber ind i samme problem
som tidligere,
der Forbund
er for
Frederikshavn/Sindal
høje bølger til vi kan gå ind på kysten og campingpladsen
ligger for langt
ww.fof.dk
fra kysten.
EN revision
Reg. Revisionsanpartsselskab

98 42 55 66
Rønnestvej 28
9900 Federikshavn

Peter R. Jensen
Exam. assurandør

Tlf. 21 45 18 30

SERVICECENTER
Service af oppusteligt materiel
Redningsveste, -flåder & gummibåde
Perspektivvej 11, Frederikshavn Tlf. 9843 1353
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Ejendomsfirmaet
Jens Jørgensen
Danmarksgade 30
9900 Frederikshavn
Tlf. 96202727
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ApS
Esbjerggade 12 - 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 01 29 - Biltlf. 40 42 92 29
www.wwslykke.dk

Aktivtstskalender
December –marts
Mandag slipning kl 19,00-21,00
Tirsdag svømning kl 19,00-20,00
Svømning er for alle du skal bare møde
op i Frederikshavn svømmehal kl 19,00
Nytårskuren bliver i sommerhuset en
gang til marts der vil komme opslag og
på hjemmesiden
Øl smagning d 22 Januar
Kl. 16,30 med spisning
opslag i klubben
Wiskey smagning d 6 Marts
11

frederikshavn@2tal.dk

Privatskolen
i
Frederikshavn
Tlf. 9842 1566

Laila B.
Søndergade 13, 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 18 80
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En tur ned til vores båd, den lå trygt og godt ca. 5 m. fra kajen.
Herefter en tur til lystbådehavnen, vi spiser frokost i ”Hyttefadet” ser mere
af byen, den svenske kirke, en stor antikforretning. Om eftermiddagen besøger vi ”Den tilsandede Kirke”, Kongevillaen og en god spadseretur langs
stranden.
Fredag d. 3. august.
Op kl. 4, ud og se på vandet. Vind fra sydvest, ikke så hård.
Vi rydder op, betaler for det forbrug vi har haft, det er nogle øl og kaffe,
som vi lånte.
Vi efterlod en flaske Rød Ålborg som tak for god behandling og Jørgen
skriver pæne ord i gæstebogen.
Kl.8 var vi klar ved årene. Lidt hård roning det første stykke af kysten til vi
når ned til Kongevillaen, her får vi læ af klitterne og det bliver god roning,
vi går ind i Ålbæk her spiser vi frokost får en is slapper af et par timer.
I båden igen kl. ca. 14. De sidste 15 km kunne vi nu godt mærke. Vind og
bølger kom nu mere fra nord så
det vil sige vi havde dem med os det sidste stykke.
Vi ankom til roklubben kl. 17, her stod klubbens tilsynsførende Kirsten ude
på molen og vinkede med Dannebrog. Glad var hun og vi, båden kom hjem
til tiden, det var sidste chance.
Vi rengjorde båden, herefter et dejligt bad og så var man bare menneske
igen.
Den traditionsrige afslutningsmiddag holdt vi på restaurant ”Penna” som
også ligger i Rønnehavnen.
Lørdag d. 4. august.
Efter morgenmad pakker vi bilen, med afgang kl. 9. køre vi mod København, vi har et stop i Ebeltoft hvor vi spiser frokost i den hyggelige by.
Hjemme omkring kl. 17. Kl. 18,30 er der den sædvanlige hyggelige gensynsmiddag med pigerne hos Ib og Inge på Rismosevej.
Atter en god rotur, men måske skulle vi holde os fra Kattegat, det er lidt for
ustabilt ro område.
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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

Kirsten ville
ellers gerne
have vi kom
igen næste
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år, så ville hun ligge båden over på Læsø.
så vi kunne ro Læsø rundt, det skulle være alle tiders oplevelse.
Men mon ikke vi takker nej.
Kaj
20/9 2007.
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Referat
af
bestyrelsesmøde i Frederikshavn Roklub
mandag den 3. december 2007 kl. 1930 - 2045
Deltagere:
Ib Ejsing, Lars Høyer, Carsten Høimark, Kim Christensen, Kaj Jensen, Ulla Skov
(suppleant) og Jørgen Hansen (referent).
Fraværende: Kirsten Morild.
1. Pagajer
Lars og Jørgen foreslog, at klubbens toere med træårer udstyres med 2 pagajer. Forslaget
blev begrundet med, at man i tilfælde af en knækket åre i sådan en båd kun har mulighed
for at ankre (hvis vanddybden og vejr tillader det). Med 2 pagajer vil man kunne bjærge
sig til land.
Carsten nævnte, at man også kunne købe fiberårer til den toer med træårer, der er i brug,
og derved sikre sig mod åreknæk. Da 2 fiberårer koster 5.000 kr. og 2 pagajer under 500
kr., blev det besluttet, at Ulla køber et sæt pagajer i Spejdersport.
2. Hjemmesiden
Kaj meddelte, at den 6 måneders prøvetid med en webmaster til at opdatere hjemmesiden
var udløbet pr. 1. oktober og spurgte, om klubben skulle forny ordningen, der koster 200
kr. om måneden. Det besluttedes at forlænge ordningen med foreløbig 6 mdr. til udgangen af marts 2008.
Der har i den forløbne periode været meget få indrykninger af aktuelt stof, og hjemmesiden er ikke ajour. I den anledning foreslog Carsten, at der fastsættes bestemte datoer
for ajourføring. Bestyrelsen vedtog, at datoerne skal være de samme, der gælder som
deadline for stof til Nyhedsbrevet.
Nyheder o.a. til hjemmesiden skal fortsat sendes til Kim, der sørger for samlet videresending til webmaster.
3. Gave fra Nordea
Ib har fra Nordeafonden fået tilsagn om 2.000 kr. til anskaffelse af redningsveste. Ib
spurgte, om vi skulle købe nogle af den sædvanlige type, eller om vi skulle prøve
oppustelige veste, som 2 bestyrelsesmedlemmer tidligere har foreslået.
Spørgsmålet gav anledning til genoptagelse af diskussionen om det rette valg af redningsveste. Ingen var i tvivl om, at oppustelige veste har mange fordele, men en væsentlig indvending er, at de giver en falsk tryghed, hvis der ikke er sikkerhed for, at vestenes opblæsningsanordning virker. Bestyrelsen må kunne garantere, at regelmæssige eftersyn og
16

vejning af CO2- patroner bliver udført. I flere år er end ikke de eksisterende redningsveste
blevet kontrolleret systematisk.
Da Carsten lovede at påtage sig vejning af CO2-patronerne, og bestyrelsen samtidig besluttede at lade kontrol af redningsveste indgå som et fast punkt i vinterens vedligeholdelse,
blev det vedtaget at købe nogle oppustelige veste af samme slags som de 3, der hører til
Hirsholm.

4. Vandforbrug
Kaj har på den vandmåler, der blev opsat i januar 2007 aflæst klubbens forbrug til 40 m 3,
hvilket er meget mindre, end vi plejer at betale for.
Indtil 2005 havde roklubben ikke sin egen måler, idet vores vandforbrug var indirekte beregnet som forskellen mellem en hovedmåler og summen af bimålerne for Rønnerhavnen og
det offentlige toilet. Vores årlige forbrug blev på den måde beregnet til omkring 190 m3. Da
vi fik vores egen bimåler i 2005, viste den et årsforbrug på omkr. 40 m3 og blev udskiftet,
fordi man mente, at den var monteret forkert.
Da det nu må være godtgjort, at klubbens hidtidige årsforbrug har været i nabolaget af 50
m3, vil Kaj og Jørgen først i det nye år rette henvendelse til Frederikshavn Kommunes tekniske forvaltning og anmode om regulering af tidligere betalinger.

5. Nyhedsbrevet
Kim meddelte, at årets 6. nummer af Nyhedsbrevet skal samles og blive udsendt mandag
den 10. december. Bladets aktivitetskalender vil bringe en dato for et arrangement med
ølsmagning og spisning og en anden dato for whiskysmagning.
I øvrigt er annoncesalget ved at være gennemført og vil ligesom sidste år indbringe omkring
24.000 kr. til klubben.

6. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde: mandag den 4. februar 2008 kl. 1730.
Det følgende bestyrelsesmøde bliver torsdag den 13. marts 2008 kl. 1730
Generalforsamlingen holdes kl. 1930 samme torsdag.

17

TIL LEJE BRATTENHUSETBRATTENHUSET- 25 KM FRA
SKAGEN - 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 terrasse, 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.
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i Frederikshavn Roklub 13. marts 2008 kl 1930
Generalforsamlingen afholdes i roklubbens lokaler.
Dagsordenen er
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning fra bestyrelsen
3. Aflæggelse af regnskab og budget
4. Indkomne forslag. Forslag skal for at kunne behandles på
generalforsamlingen være formanden i hænde senest 10. marts 2008.
5. Fastsættelse af kontingent.
6.
a. Valg af ny formand,
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Lars Høyer og Carsten Højmark
er på valg. De er begge villige til genvalg.
Hvis et bestyrelsesmedlem vælges
til formand, skal der vælges et nyt medlem af bestyrelsen.
c. Valg af suppleanter. Kirsten Morild Andersen
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. De nuværende er
Flemming Hansen og Jørgen vinter.
8. Eventuelt. Under dette punkt kan der kun ske drøftelser - ikke træffes
beslutninger.
Bestyrelsen.
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Lørdag d 17/11
Var vi nogle der var friske og tog ud til sommerhuset for at rydeop i alle
de træer der var blevet lidt trætte af de danske klima
Det blev til en del træer der blev fældet ved hjælp fra Jørgen og Kim der
havde taget deres motorsav med Kaj ,Ulla ,Carsten, Hanne slæbte fra

Hanne havde støvet en god frokost sammen
men nu var det lars der havde indkalt til arbejds dag
ude i sommerhuset men han lå hjemme
og var syg men vi havde en god dag selv uden Lars
Kim
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Vi ror Danmark rundt
weekend’en 20.-22. juni 2008.
Der er ca. 7.500 km – vejret bliver godt og solen
er på himlen i mere end 18 timer – pr. dag!
Vi vil gerne sætte fokus på glæden ved at ro –
i alle typer robåde, og vi vil gerne profilere rosporten på
en aktiv og festlig måde.
Vi skal have alle roklubber på vandet – sammen vil vi forsøge at ro
”udvendigt” langs med alle Danmarks kyststrækninger,
ind i bugter og fjorde, og ”indvendigt” rundt i alle søer og åer.
Rammerne forsøger vi at skabe –
selve arrangementet står jeres egen klub eller I selv for.
Om I laver en solopgangstur eller en madpakketur – om I ror stafet
rundt om Sjælland eller bliver hjemme i dagligt
rofarvand, dét beslutter I hjemme i klubben. Det kunne måske også
blive en lejlighed til at besøge naboklubben,
at se nye ukendte kyster, prøve noget nyt vand og møde nye mennesker – hvem ved?
Hvis 5.000 roere i gennemsnit ror 20 km, ja så runder vi 100.000 km.
Vil I være med? – så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Nærmere
information og inspiration til alle klubber i slutningen
af januar 2008.
Arrangementet koordineres af en arbejdsgruppe under
DFfR’s Motions- og TurUdvalg.
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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
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Nu da det gamle år er ved at køre på sidste vers er det tid til at se tilbage
på det gamle år
Det starte med løvsprings tur til Skive Kaj,Ib,Preben og Kim tog af sted
Vi har været til landsmotisonsstævne i ry der var Kirsten, Kaj ,Irene, Lars,
Steen, Preben, Ib og Kim der tog der ned
Og så var det vores tur til Sønderborg/Kollund der var 7 stk. i Sønderborg
og omegn Mogens, Kirsten, Lene, Birte, Jørgen, Lars og Hanne
Fra Kollund Preben, Ib og Kim
Den sidste tur var løvfald i Ålborg der tog Kaj, Ib, Preben og Kim ud en
meget fin tur
Vi må håbe at det nye år må byde på lige mange gode ture
Kim

Noget gudevand på Limfjorden
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Frederikshavn
Roklub
UNDER DANSK FORENING
FOR ROSPORT,
STIFTET 13. MAJ 1943

Ndr. Strandvej 58
9900 Frederikshavn
Telefon: 98426567

B ESØG VORES WEB- STED!
www.frederikshavnroklub.dk

Svømning i vinterperioden
Så er det atter blevet tiden hvor vi skal have de dovne kroppe i
gang, med andre ord svømningen er gået i gang, med de få mænd
og kvinder der udøver denne motionskrævende disciplin Det er
endnu ikke det store fremmøde vi kan se, men efter jul må det
vælte ind med medlemmer der måske kan mønstre et dominerende bildæk omkring maven, Så grib chancen -mænd som kvinder mød op inden sæsonen lakker mod enden.
Der er desuden muligheder for at gå i solarium - svede i saunaen,
og når vi har svedt adskillig liter væske,
kan man med god samvittighed stille op til tredje halvleg,
som kun de indviede i klubregi har kendskab til, så mød nu op så
også du kan deltage i denne krævende disciplin.
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