
1 

F R E D E R I K S H A V N  R O K L U B  O K T O B E R  2 0 0 7  

 

    Nyhedsbrev 

Nu da den mørke tid nærmer sig er det tid 
til at tage standeren ned.  
Kom og være med til det  
lørdag d27/10 kl.14.00 

Dem der er friske på en rotur kan møde  
Kl. 12.00 i klubben 

Om aften er der komsammen 
 fest i sommerhuset 

Fra kl. 18.30 
 

Ja selv om  
himlen er blå er 

det tid til at  
bådene skal i  

vinterhi 
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 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 

lerbjerg@os.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 
Kim Christensen 

Korsvej 8 

9900 Frederikshavn 

98 43 17 06/23 30 60 06 
Mobil arbejde 25 66 33 53   
kim_c@os.dk 

 
Bestyrelsemedlem 

Kirsten Andersen 

L.P.  Houmøllersvej 136 
9900 Frederikshavn 

98 42 15 93 
morild1@mail.tele.dk 

 

 Husforvalter 

Kaj Jensen 

Esbern Snaresvej  13 

9900 Frederikshavn 

98 43 15 51 
jenkaj@webspeed.dk 

  

  
 

  

Bestyrelsen 

Nyhedsbrev 

Suppleant 

Ulla Skov 
Birkekrogen 8 

9900 Frederikshavn 
Ullas.skov@gmail.com 
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Nyt fra formanden! 

 
Vores rosæson er gradvis ved at lakke mod enden.  
Vi fik ikke roet så mange km som man kunne ønske ,til trods for at  
varmen kom tidligt i år ,og det vi alle troede ,skulle blive en kanon  
sommer, blev slemt skuffede. 
Det vi nok savnede var det at bade fra broen en sommeraften på  
Hirsholmen og mærke den varme  som en nedadgående sol stadigvæk  
kunne bidrage med. 
Vi savnede at tage derover en lørdag med grillen og bade i det klare vand i  
Præstebugten og føle velvære når vi roede hjem ,solbrændte og fuld af 
energi.  
Men sådan blev det ikke ,men en trøst er det at en del andre roklubber, 
besøgte vores klub og fik en oplevelse ved at betræde Hirsholmen måske 
for første gang, komme op i fyrtårnet og lod sig rive med at den fantastiske 
udsigt til de andre øer samt fastlandet. 
 
 
Deget rundt måtte jeg undvære i år på grund af 40 års jubilæumsfest på 
min gamle skole, i Struer.Jeg har hørt at Henrik og Flemming var særdeles 
strenge men retfærdige dommere,og Mogens satte som sædvane er,  de for-
skellige rohold ,med de små korttricks han iscenesætter og så må det være 
op til skæbnen at bestemme hvem man kommer i båd med. 
Og det lykkedes for første gang i mange år, at finde Mogens på vinder-
skamlen  ,med det stærke hold han havde fået sammensat ved tilfældighe-
dernes spil ,så fra mig skal lyde et stort tillykke, men næste år skal vi have 
champagnen klar hvis denne dåd overgår hr Pedersen igen, 
Carsten er snart klar med en plan for vores vedligehold af bådene så mød 
nu talstærkt op i år,så alt er klart til forårets komme. 
Svømningen er ved at være lagt på plads. Vi deler svømmevagt med kajak-
klubben hver tirsdag, så her at der mulighed for at få opbygget konditio-
nen, så vi med god samvittighed kan deltage i anden halvleg ,som kun de 
indviede har indsigt i. 
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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 
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At være ny i roklubben… 
 
Tja, - egentlig var det blot planen at jeg skulle følge min kæreste til sin  
første klubaften i roklubben. Efterhånden som dagen nærmede sig,  
og kæresten havde ævlet om hvor lækkert det var at ro,  
fik jeg lyst til at prøve kræfter med de lange åre.  
Efter ankomst til klubben, og en kort instruktion, var det ned i båden,  
og ud i det blå. Der skulle bruges en del koncentration i starten,  
men efterhånden kom man ind i en god rytme.  
Kunne hurtigt konstatere, at man bruger alle de store muskelgrupper,  
uden at overbelaste led og knæ.  
Dette sætter jeg stor pris på, da mine knæ er noget slidte, efter at have  
løbetrænet i mange år.  
Én ting som fascinerer mig meget, er den naturoplevelse, man får med som 
ekstra bonus. Uanset om man ror omkring Dejet, eller Hirsholmene,  
har man altid en dejlig fornemmelse af at være tæt på naturen. Og alt hvad 
man foretager sig i en robåd, har vind og strøm en konsekvens på hvordan 
man kommer frem. Dette gør at der aldrig er 2 roture som er fuldstændig ens.  
Sidst men ikke mindst er det dejligt at være ny i en klub, hvor man føler sig 
meget velkommen. Der gik ikke mange dage, inden man følte at man var en 
del af sammenholdet. Jeg føler at der er en meget positiv stemning i  
klubben, og man er gode til hygge sig med sporten. Man kan komme træt 
hjem fra en hektisk dag på jobbet, hvorefter ens humør får en naturlig  
saltvandsindsprøjtning, ved at tage på vandet, med en flok hyggelige roere. 
Gætter på, at jeg ikke er den eneste som føler sådan.  
Kan blot konkludere: - At være ny i klubben er en svedende, naturlig og  
social omgang, med folk af den rette støbning.  
Ikke så ringe endda. 
 
Thomas 
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Deget rundt 1. sept. 2007.10.01 
 

 
 
Med overdommere Flemming Hansen og Henrik Stenbakken 
og tidstager Frederik Stenbakken til 
følgende både: 
 
 
Syvstenen: Kirsten Morild, Karsten Højmark, C.E. Heideman,  
                   Preben Kristensen og  Hanne Høyer 
 
 
Kølpen:     Jørgen Hansen, Mogens Pedersen, Ulla Skov, Sonja Pedersen  
                   og Lars Høyer. 
 
 
Nordea:     Julie Skov,  Agnethe, Kim Kristensen, Steen Larsen og Kaj Jensen. 
 
 
 Dommere og bådehold fuldførte et fantastisk teamwork, med kapløb til målstregen ved 
molehovedet, diverse indsigelser og Rønnehavnens ” gule bananbåd ”,Chicita, krydsede 
flot forbi de konkurrerende robåde. Skipper Bubber Skov var fotograf fra søsiden, han 
havde både kone og datter med i konkurrencen. Konens onkel og tante var også med i 
kapræcet. 
Det var med store bølgeskvulp, bådene fløj gennem vandet, så samtlige ettere, Sonja, 
Hanne og Kaj 
fik masser af vand i bukserne, men alle både klarede Deget rundt på under 44 min. 
Efter 20 min.`s votering blev vinderholdene kåret: 

 
 

               1   plads  Kølpen 
               2   plads  Syvstenen 
               3   plads  Nordea 
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Efter planen skulle der nu grilles i roklubben, men da Lars Høyer foreslog at flytte 
spisningen  til sommerhuset i Bratten, var alle med på ideen. 
Det blev en hyggelig aften med 18 personer, der spiste grillmad, salat, nykogte kar-
tofler og varme flutes skyllet ned med diverse flasker vine og  papvine. Alle var 
glade, Lars og Mogens startede på opvasken, men Grethe, Pia, Jette og Vipsen tog 
over, da Kirsten foreslog, at vi skulle gå tur ved stranden, godt gået for Kirsten kla-
rede det på bare fødder!! 
Alt i alt en super aften, hvor rigtig mange af klubbens medlemmer med ægtefæller 
nød godt af Brattenhusets sjæl og varme. Dem må vi ha` nogle flere af!!!!!!! 
 
 
Vel  roet.   Hanne og Lars. 
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Kom og være med til en hyggelig dag i  
sommerhuset hvor vi skal rydde op  
i vores træer rundt om på grunden 
Der vil komme et opslag i klubben  

om hvornår det bliver det vil blive en lørdag 
I November  
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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 



10 

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 
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Aktivtstskalender  

 

  Oktober 
Mandag roning kl 1800 
Tirsdag roning kl 1630 
Torsdag roning kl 1800 
Mandag d 29/10 kl 1900 

Er der slibning ved Carsten 
Ellers er det hver mandag 

Til alle vinterbader 
Svømning starter tirsdag d 30/10 

kl.19.00 

Standerstrygning  
lørdag d 27/10 kl.14.00 
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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 
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Referat 
af 

bestyrelsesmøde i Frederikshavn Roklub mandag den 3. september 2007  
Deltagere: Ib Ejsing, Lars Høyer, Carsten Høimark, Kim Christensen, Kaj Jensen,  
Kirsten Morild (fra kl. 2030), Ulla Skov (suppleant) og Jørgen Hansen (referent).  
1.  Økonomi 
Med en resultatopgørelse for årets første 7 mdr. gennemgik Jørgen klubbens økonomiske situa-
tion og anslog herunder årets resultat efter afskrivning og rente til -20.000 kr. Kontingentned-
sættelse skønnes at have betydet 10.000 kr. i mindre indtægt, ligesom manglende annonceind-
tægter naturligvis vil påvirke resultatet. Ved årets slutning har klubben dog stadig en ganske 
pæn likviditet. 
2. Hjemmesiden 
Webmaster efterlyser tekst og fotos om begivenheder i klubben. For undgå forvirring anmodes 
medlemmer om at sender nyheder til hjemmesiden til Kim, der vil redigere og samle stof om 
samme begivenhed, før han videresender til webmaster. Kim sørger også for, at Nyhedsbrevet 
bliver bragt på hjemmesiden. 
3. Sommerhus 
Lars, der forvalter sommerhuset, skal i morgen meddele Turistforeningen, hvilke uger forenin-
gen kan disponere over huset i 2008 og til hvilken pris. I 2007 har huset kun været udlejet gen-
nem Turistforeningen i 2 uger og 4 dage. Vi kender ikke den opkrævede leje, men Turistfor-
eningen betaler roklubben 3.000 kr. for en uge i højsæsonen. Lars foreslog at hæve denne pris 
til 3.600 kr. pr. uge, nemlig samme leje som ved direkte udlejning til stamgæster m.fl. Besty-
relsen tilsluttede sig dette forslag. 
Lars vil i øvrigt snart indkalde klubbens roere til en dag med oprydning på sommerhusgrunden.  
4. Rengøring i klubhus 
Ulla foreslog, at en af vinterens vedligeholdelsesaftner bliver brugt til hovedrengøring i klub-
huset. Endvidere efterlyste Ulla en overskuelig opslagstavle med nyheder og arrangementer i 
klubben.  
Bestyrelsen erklærede sig enig, og der vil inden standerstrygning blive fastsat en dato for ho-
vedrengøring, ligesom der vil blive indrettet en fast plads til arrangementer på en opslagstavle. 
5. Nyhedsbrevet 
Kim meddelte, at deadline for indlæg til Nyhedsbrevet er 1. oktober. Indlæg sendes til Kim pr. 
mail, CD-ROM eller tilsvarende 
6. Seminar  
Kirsten og Carsten er blevet indbudt til et seminar for kontaktpersoner for DFfR´s udlejnings-
både. Seminaret afholdes på Vikingeskibsmuseet i Roskilde og koster 850 kr. pr. deltager. Kir-
sten vil gerne deltage og mener, at gebyret betales af kredsforeningen. Rejsen til Roskilde vil 
Kirsten nok kunne arrangere sammen med roere fra Aalborg. 
7.  Læsø 
Kirsten har fra Læsøfærgen fået løfte om transport af 1-2 både. Prisen vil være en annonce i 
Nyhedsbrevet, og båden(e) skal afvente ledig plads på færgen. Færgeselskabet tilbyder plads i 
en hal i ventetiden. På Læsø er der ligeledes en hal til rådighed, men der må nødvendigvis være 
en person til at stå for modtagelse og transport til hal i Vesterø.   
Eventuelt 
Intet under dette punkt. 
8. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde: mandag den 22. oktober 2007 kl. 2000. 
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Nordjyllands største advokatfirma 
yder professionel rådgivning 

og juridisk assistance 
- nationalt og internationalt. 

7015 10007015 10007015 10007015 1000    
 
 
 

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

www.hjulmand-kaptain.dk 
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 Kilometerstatistik: 
2007   April Maj Juni Juli August sep. Total 
Mogens Pedersen 53 55 90 108 82 49 437 
Kaj Jensen 79 52 55 48 73 86 393 
Tine kranker 62 90 84 39 96 0 371 
Ib Ejsing 62 53 64 51 58 82 370 
Jørgen Hansen 41 63 61 30 95 47 337 
Hanne Højer 20 51 52 11 90 97 321 
Preben Christensen 72 22 52 41 55 74 316 
Kirsten Andersen 37 62 50 121 17 28 315 
Kim Christensen 72 12 18 49 68 78 297 
Carsten Højmark 40 45 42 65 64 25 281 
Lars Højer 17 27 30 5 72 88 239 
Sonja Pedersen 9 37 63 35 39 12 195 
Ulla Skov 20 31 30 0 55 28 164 
Thomas Thorsen 9 28 17 35 31 0 120 
Ilangvak 0 12 62 28 0 0 102 
Birthe Winther 8 20 43 11 20 0 102 
Jens J. Winther 0 20 42 20 12 0 94 
Agnete B 0 0 21 8 16 45 90 
Helle Olsen 0 8 55 0 0 0 63 
Lene Bøhme 0 8 21 0 9 17 55 
Bodil s 0 0 8 0 25 0 33 
Kasper Kristensen 17 8 0 0 0 0 25 
Carsten Hintz 11 0 0 11 0 0 22 
Sten Larsen 0 10 0 0 8 0 18 
*Gerd E 0 0 12 0 0 0 12 
Lone Michelsen 11 0 0 0 0 0 11 
Bubber skov 0 0 0 0 9 0 9 
Lis Rom A Gæst 0 0 0 0 9 0 9 
Gitte Larsen Gæst 0 0 0 8 0 0 8 
Christina M Ander-
sen 0 0 0 8 0 0 8 
Julie Skov 0 0 0 0 8 0 8 
Karl Emil Heideman 0 0 0 0 8 0 8 
Pia L Lund 6 0 0 0 0 0 6 
Else Marie Gæst 0 0 0 0 6 0 6 
Adr+Herre Åalborg 0 229 0 0 268 89 586 
Århus studenter 0 0 0 66 0 0 66 
Total 646 943 972 798 1293 845 5497 

        
Af: Kaj Jensen        
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Det startede med at vi stod op lørdag kl. 6.00 det var mørkt og det regne-
de og der blæste en stiv vind men vi ”Preben, Kaj, Ib og Kim” tog til Aal-
borg i den gode tro på at det havde de styr på. Det må jeg sige der var 
nogle der har forbindelse til de højere magter. Det blev tørvejr ,men vin-
den var den samme men nu var vi kommen der ud, sammen med 38 an-
dre håbefulde roere. Turen blev lavet, med blandede klubhold og målet 
var Ry å ,en lille tur på 40 km, hvor vinden,rent bogstaveligt ,blæste over 
Limfjordens friske vande .Det holdt tørt det første stykke af turen men vi 
måtte i vores regntøj da der kom lidt vand fra oven, men det var ikke ret 
længe for da vi kom op i åen var vandet blikstille og næsten ingen 
vind ,idet der var 2 m høj siv på begge sider. Da vi kom op til bro nr. 2 
stod der kaffe og frugt til os ,så der holdt vi et lille hvil alle sammen Bag-
efter roede vi forbi Ægir hytten og videre ,og da vi næsten var oppe ved 
Birkende hoved gård gjorde vi et ophold, for at spise vores udmærkede 
madpakker som Preben havde hjulpet med at smøre.Det kunne vi se da 
der var et stykke chokolade til hver, men Preben havde to stykker til stor 
undren for os andre men vi bærer  ikke nag ,og mad pakken blev fortæret 
i god ro og orden.Så var det tid til at ro videre op af åen til Birkende ho-
vedgård, hvor turen sluttede.Så var det tid til at vende snuden hjem til 
Aalborg. Turen hjem gik fint til vi kom ud til lufthavnen,så begyndte det at 
støvregne,og  vi sad og snakkede om det kunne svare sig at tage regntø-
jet på. Men pludseligt,åbnede vorherre op for slusserne og der væltede 
20mm regn ned i løbet af 5 minutter så vi var meget våde da vi langt om 
længe kom i regntøjet ,så da vi kom til klubben var der godt med et varmt 
bad og en tur i saunaen, og en lille en til at starte det indre fyr 
med.Maden bestod af chili concarne,med is til dessert.Chilien formåede 
at bringe kroppen næsten i kog,men heldigvis var der sørget for rød-
vin,samt kolde øl til at nedsmelte den høje kropstemperatur ,så snakken 
gik lystigt,men trætheden sneg sig langsomt ind,og da det var meningen 
vi skulle ro en tur på 25 km den næste dag,kunne vi hurtigt finde vores 
seng i Ålborg  Herre-Roklub,og bortset fra en kajakroer fra Skive,der var 
fuld på højde med Lars Høyer i snorkningens gådefulde verden,så fik vi en 
nogenlunde god nats søvn,klar til næste dags udfordringer. 



17 

 

Her er vi ved at gøre klar til at ro 

Det stillede vand i ry å 

Så er der kaffe pause i det fri  
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   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 HAVETDIREKTE VED HAVETDIREKTE VED HAVETDIREKTE 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. 
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Søndag var det et helt andet Aalborg.Vi stod op til helt stille vand, ingen 
vind så efter morgenmaden var der madpakke smøring til turen ,der gik 
ud til hesteskoen som ligger er ude ved Nordjyllandsværket. Turen derud 
foregik langs havnefronten, imens de lokale i båden,fortalte om byens 
udvikling langs vandet. Det var meget spændende at høre om.På turen 
hjem kom vi helt tæt på tunnel røret til motorvejen og turen under broen 
er noget helt andet ,end Storebælt. Vel hjemme i klubben var der kaffe 
og øl idet der var flere der rundede 1000 km. Ja det er rigtig ,det er muligt 
at nå så langt og en anden rundede 2000km,og vi måtte nøjes med 65 
km ,denne weekend,men det var godt gået,vejret taget i betragtning. 

Tak til Ålborg -Dame,samt Ålborg-Herre-Roklub,for et godt arrange-
ment, hvor stemningen og humøret er et varetegn, hver gang vi er 
samlet til fælles ture. 
 
 Kim 

Fjorden fra sin bedste side  
Søndag morgen  
 
 
Så er der fortæring af madpakker 
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Tur til Kollund. 
Af Ib B Ejsing 
Mogens havde fået arrangeret en rotur til det sønder jyske ,  
bla Sønderborg og Kollund . 
Vi delte os op i to hold da de fleste deltog  i den første del af 
ugen ,mens Kim .Preben og jeg først  
ankom om Torsdag til Kollund. 
Lars og Hanne havde lejet et pragtfuld sommerhus i Kollund og dette 
sted blev samlingspunktet, da vi tre ankom Torsdag aften. 
 
Lars havde tændt op i grillen og Hanne stod for den grønne afde-
ling ,så det blev en dejlig aften med god mad og megen hygge som blev 
afsluttet med en spadsertur til vandet .De andre tog hjem til deres  
opholdssted, mens vi overnattede i sommerhuset hos Hanne og Lars. 
Næste dag stod i roningens tegn  .Hanne og Lars havde fået en aftale i 
stand med Kollunds roklub ,at vi kunne låne klubhuset der var helt 
nyrenoveret ,så vi følte os godt tilpas fra første stund vi trådte ind i 
lokalerne, 
 
Vores første romål  skulle være Flensborg og vi havde alle en forestil-
ling om at det lå temmelig langt væk ,men gps afslørede at det kun var 
en rotur på 6km,så det var vi meget overrasket over. Vi havde vejret 
med os den dag og turen til Flensborg gik som en leg og vi skulle nu 
have fundet et sted vi kunne ligge til. Det var sværere end vi havde 
forudset, men langt om længe dukkede en fri kaj op og vi øjnene 
straks chanchen til at komme en tur i land. Vi fik båden tøjret og lagt 
årene på kajen og skulle til at forlade stedet og passerede et par  
tyskere som venligt pointerede at dette skam var en privat kaj og man 
skulle passere en låst port for at komme i land. 
Vi blev lidt irriteret over denne melding, men de kunne så anvise os et 
sted over på den anden side af indsejlingen  ,hvor det var muligt at 
fortøjre , så det det lykkedes langt om længe at komme i land og gå en 
strøgtur i Flensborg i høj solskin ,og det endte så på en restaurent, 
med den overdådighed det tyske  køkken kan byde på. 
 
 



21 

Vi forlod Flensborg og fulgte den tyske side ,krydsede tværs over og 
gik i land på 
 Store Okse ø hvor vi tilbragte et pat timer og satte derefter kursen 
mod Kollund roklub. 
 
Næste dag var det blæst op så vi blev enige om at blive i land, så vi tog 
igen en tur til Flensborg og fik handlet og vi skulle  lige ind i et par 
tyske byggemarkeder og se hvad de kunne byde på af nye og spæn-
dende løsninger inden for byggeriet, så det gik det meste af dagen 
med, 
 
Den efterfølgende dag var vejret lige så ustabilt så vi aftalte at vi ville 
vende hjem til det nordjyske, med gode minder i hu, selv om det ikke 
blev til så meget roning denne gang.  
 

Ja der blev slidt i årene  

Landgang i  
Flensborg 

Kaffe pause på 
Store Okse Ø 
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Martin Jespersen & Søn Automobiler A/S 
 

       Peugeot Frede-
rikshavn 

 

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 vi ikke fik roet så meget i Kollund  men vejret var fint ved stranden   
 
   Kim 
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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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