FREDERIKSHAVN ROKLUB MAJ 2008

Nyhedsbrev
Standerhejsning!
Lørdag den 29-03-2008 kom
endelig dagen hvor standerhejsningen indfandt sig og en
ny sæson gik i gang.

Så hver gang vi hejser standerflaget er det i håbet om at vejret er med os
fra første stund ,så vi længselsfuldt snart kan betræde Hirsholmen igen og
længere henne på sommeren kan have fornøjelsen af at springe i det klare
og rene og forhåbentlig varme vand, som er en oplevelse vi alle ser frem
til.
Nye medlemmer må vi se at få gjort opmærksom på at rosporten indeholder alt det sociale man kan ønske sig samtidigt med at kroppen bliver rørt
på en skånsom måde.
Har alle bemærket hvor indbydende vort område er blevet takket være
Kaj som har afstukket kanter og højtrykrenset fliserne og er snart i fuld
gang med at renovere vore udendørs bænke og bemærk ikke mindst at
rolokalerne skinner efter at Ulla Skov har holdt konfirmation, så et stort
tillykke med det.
Jørgen Hansen har overbragt regnskaberne til Flemming Hansen og har
været behjælpelig med at installere det regnskabsprogram han har brugt.
Så Flemming sidder og sveder bravt i sommervarmen indtil alt er kørt ind
og regnskaberne kører som i olie. Så held og lykke til Flemming og samtidigt en stor tak for at du vil tage dig af bogholderiet.
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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

Næstformand,Kasser
tilsyn og udlejning
sommerhuset
Lars Høyer
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

1 Suppleant
Ulla Skov

Birkekrogen 8
9900 Frederikshavn
Ullas.skov@gmail.com
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KontingentKasserer
Flemming Hansen
Nordstjernevej 12,
Kilden
9900 Frederikshavn
98421514

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

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

Bestyrelsesmedlem

Sonja Pedersen
Glimsholtvej 2
9870 sindal
51 92 96 75
sonjapedersen31@hotmail.com

2. Suppleant

Agnete Bruun
Stenbakkevej 13
9900 Frederikshavn
98 43 94 25
abczb@city.dk

Nyhedsbrev

Nyt Fra Formanden

Formandens beretning 2007.

Sidste år tegnede vejret til at vi skulle få en kanonsommer .Jeg kan huske at badevandet i første del af
rosæsonen var helt opppe på 20-22 grader.Men det blev ikke denne varme sommer som vi alle havde
satset på ,men engang variabel vejr ,der på længere sigt ikke motiverede os til at springe i, som det er
tradition for når vi indtager Hirsholmen,en skøn sommeraften. Så i denne rosæson 2008 skal det være et
must igen at indtage denne smukke ø og få en velfortjent dukkert i havet efter en svedig tur inden ankomst til Hirsholmen.
Vi fik dog alligevel roet ( 6212 ) km og det ganske godt med de få aktive der stadig findes i klubben og
som holder formen ved lige.
Roningens foretrukne mål er helt klart Hirsholmen,når vejret tillader det.Her lader vi mentalt op og det
sker at et glas rødvin indtages,mens snakken går lystigt og der har vores kvindelige roere et klart fortrin i forhold til de mandlige roere og det er kun godt for det skaber en god stemning så bliv bare ved
med det piger.
Ungdomsroningen er nok ved at være en saga blot. Jeg kan se på de forskellige klubbers medlemstilgange at de helt unge har fået andre interesser, så det bliver en målgruppe der skal bejles til, hvis vi skal
have dem ind til rosporten .Men det må fremtiden vise.
Langture kan nævnes vores løvspringstur til Skive, hvor Kaj, Kim, Preben og jeg deltog. Som tradition
er kørte vi omkring Nicoline efter de bestilte madpakker og igen skete det at Preben, når han langt om
længe skulle til at indtage madpakken at en extra chokolade bid havde taget plads i madpakken, så der

.

er en god grund at han får skrevet navn øverst på emballagen-så vi andre er godt misundelige
Her oplevede jeg for første gang at en båd væltede under pladsskift, men det fik en lykkelig udgang, da
andre både hurtigt var til stede og fik dem op og trukket båden med ind, tømt den for vand og de noget
forfrosne roere fil lånt noget tørt tøj, så de atter var i stand til at ro hjem efter en længere pause.
Løvfaldsturen gik til Ålborg hvor Kim, Kaj ,Preben og jeg deltog.Turen gik til Ægirhytten og videre op
af Rye å, som mange af os kender og husker godt fra den tur der ligger et par år tilbage især da vi sad
fast i over en time på grund af kantskæring af siv der havde samlet sig i et pæle omkranset område. Det
gav sved på panden, men vi klarede det til sidst og slap fri.
Andre ture kan nævnes Lillebælt, hvor Mogens, Kirsten, Tine og Sonja deltog. Sonja har beskrevet det
som en god tur ,og havde forventet ro i bilen på hjemturen men det blev ikke tilfældet da Kirsten og

.

Mogens lige skulle have diskuteret verdensituationen De må sørme have rykket for lidt i de årer.
Læsøturen som den er blevet døbt ,blev rykket til Sønderborg Roklub.
Her var de først ankomne Høyerne ,Jens Jørgen og Birthe, Lene, og Kirsten, mens Kim, Preben og jeg
ankom et par dage senere og blev samlet med de fleste af de andre i et dejligt sommerhus som Hanne og
Lars havde lejet
Begge hold havde en god oplevelse og besøgte med få dages mellemrum Okseøerne og mit hold startede
ud fra Kollund Roklub hvor vi roede en tur til Flensburg på en dejlig solskinsdag .Der var kun 6 km
derover ,så det blev vi da noget forbavset over at der ikke var længere, så vi nåede knap nok at få sved
på panden.
Så det er dejligt at vi selv kan arrangere ture og nyde det sammen, og tænk hvor er der mange muligheder herhjemme for at besøge forskellige klubber og få en god oplevelse .som vi kan leve længe på.
Forsetter side 5
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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

4

Arrangementer og Mærkedage.
Fr-havns-Roklub er for første gang blevet tildelt en udstationeringsbåd fra Dansk Forening For Rosport ,ikke mindst takket være Lise og Allan fra Ålborg.
23 deltog i dåbshandlingen og Penna Daarbak forestod selve dåben, med havvand opsamlet og hældt på
dunk fra Præstebugten nærmere betegnet Hirsholmen.
Kirsten Andersen formidlede i skrift og billeder til pressen, og ud af det en god artikel og beskrivelse af
hvad der kan foregå i vores roklub, og hun står sammen med Carsten Højmark for udlejningen af båden.
Vi fik også etableret en ny bådsliske, da den gamle var i miserabel stand. Da den vejede temmelig meget
selv om den var skilt ad, lykkedes det med Jørgen Hansen Range Rover at få den tungeste del op, ved at
fastgøre den til bilens trækkrog og så gik det bare derud af.
Så en ny sliske så dagens lys og mon ikke den kan holde vor tid ud-det håber vi i hvert tilfælde.
Jeg har søgt Spar Nord Fonden, samt Nordea Fonden og de har afsat et beløb til henholdsvis Big Blades
årer 6000,00 kr. samt redningveste til lidt over 2000 kr. og gaverne er modtaget, så mange tak Til Spar
Nord og Nordea Bank
Jeg har endvidere søgt Tryg Fonden om flere redningsveste, som man i øjeblikket behandler og svar forventes engang til maj.
En anden stor begivenhed er Deget rundt, som jeg desværre ikke selv kunne deltage i.
Jeg har hørt at Henrik og Flemming var retfærdige dommere og at alt gik rigtigt til.
Og mindsandten om Mogens Pedersen ikke var på det vindende hold. Jeg kan levende forestille at begejstringen ingen ende ville tage. Endelig lykkedes det at komme på vinderskamlen med
Jørgen Hansen-Lars Høyer-Ulla Skov-Sonja Pedersen
Så et stort tillykke til jer alle.
Deget rundt sluttede med at Lars Høyer foreslog at man tog ud til sommerhuset i Bratten og grillede og 18
personer deltog og hyggede sig som kun roere kan, efter en dejlig dag i konkurrencens tegn.
Materialet går det stille og roligt med. Vi når kun en båd i år, samt renovering af en enkelt bådvogn .Oven
i det hele er Carsten kommet galt af sted med benet-så vi når det, vi når.
Økonomien Igen har Jørgen Hansen afleveret et flot regnskab. Så vores økonomi har været i de bedste
hænder.
Desværre har Jørgen Hansen meddelt bestyrelsen at han ikke mere vil varetage kassererjobbet , så det er
hans sidste sæson på posten. Men fra hele bestyrelsen skal der lyde en kæmpestor tak, da vi alle ved du har
lagt rigtig mange timer i at aflevere et perfekt regnskab-så det er ærgerligt vi mister dig, men alle poster er
på frivillig basis og man må selv disponere over den tid man ønsker at bruge.men i hvert tilfælde en stor
tak til Jørgen Hansen for de mange år han har siddet som kasserer.
Bladet som Kim er redaktør af går over alt forventning. Kim har lagt et kæmpearbejde i det og er kommet
ind i processen så det kører på skinner, så nu er det vores arbejde at formidle så meget stof som muligt til
bladet. Vi var igen i år heldige med opbakningen fra vores annoncører, nye som gamle så en stor tak til
dem for støtten til klubben og til Ulla Skov der som ildsjæl fik tegnet mange annoncer.
Brattenhuset har der været en del der skulle fældes samt oprydning på grunden. Men der er blevet løftet i
samlet flok så det er ved at se hæderligt ud ikke mindst takket være Hanne og Lars Høyer.
Selve udlejningen tegner også godt, så jeg håber samtidigt med at klubbens medlemmer vil henlægge nogle
flere aktiviteter på stedet når det ikke er lejet ud.
Klubhuset er Kajs domæne. Det går fint med udlejningen, så det er der en fin økonomi i. Vi får slået udendørsarealerne mod at trækfuglene kan bruge vores lokaler en gang i mellem så det er en fin ordning.
Ulla Skov fik arrangeret rengøring sidste efterår og med de syv otte der deltog varede det aldrig før et
dejligt rengjort og velduftende klubhus samt bad vakte begejstring i vores følsomme næsebor .Så mon
ikke det er en proces vi skal tage op mindst to gange om året.
Til slut. Tak til alle for den indsats den enkelte har ydet .Lad os håbe på at flere medlemmer finder vej til
vores klub og får del i de oplevelser der gør at roning bliver en stor glæde at deltage ,i i det til tider stressede samfund vi lever i. Så tag godt imod nye medlemmer, så de får et godt indtryk af Fr-havns-Roklub.
Så lad os rejse os op og udbringe et ægte roerhurra tre korte og et velroet som afslutning.
Formand Ib B. Ejsing.
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Referat
af
generalforsamling i Frederikshavn Roklub torsdag den 13. marts 2008 kl. 1930

1. Valg af dirigent
Jens Jørgen Vinther blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Årsberetningen ved formanden Ib Ejsing
Formandens beretning (se bilag) Der er i den forgangne sæson roet 6212 km.
3. Årsregnskabet
Jørgen Hansen fremlagde årsregnskabet (se bilag). I 2007 har der været registreret et højt forbrug af vand og el.
Det høje forbrug af vand menes at skyldes forkerte aflæsninger. Kommunen er informeret. Der var en øget
udgift til bestyrelsesmøder, hvilket skyldes udgifter i forbindelse med dåb af klubbens nye udstationerings-båd.
Der blev spurgt til hvad udgifterne ifm. IT dækkede. Jørgen forklarede, at det bl.a. dækkede oprettelse klubbens
hjemmeside samt vedligehold af denne. Han opfordrede til, at vi gør mere brug af denne hjemmeside og bliver
bedre til at komme med input og nyheder til, så hjemmesiden bliver mere opdateret. Input sendes til Kim Christensen
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog kontingentsatserne fra 2007 uændret i 2008. Dette blev vedtaget. Satserne er 1.000 kr. for
seniorer, 500 kr. for ungdomsroere, 250 kr. for støttemedlemmer og 450 kr. for pensionister.
6. Valg til bestyrelsen
Ib, Lars og Carsten var på valg. De ønskede genvalg og blev genvalgt. Jørgen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Sonja Pedersen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem, og Kirsten Morild var i årets løb indtrådt i bestyrelsen i stedet for Irene. Bestyrelsen består hermed fremover af:
Ib Ejsing, Kaj Jensen, Carsten Højmark, Kim Christensen, Lars Høyer, Kirsten Morild, Sonja Pedersen. 1.
suppleant er Ulla Skov og 2. suppleant er Agnete. Revisorer er Flemming Hansen og Jens Jørgen Vinther. Mogens Pedersen er revisor suppleant.
7. Eventuelt
Kirsten fortalte at de 2 udstationerede både i Stavanger i år er placeret på Læsø. Læsø vil i år være fokusområde. På Læsø er der planer om at etablere en roklub. Kirsten har udarbejdet en beskrivelse af Læsø og dens rofarvand. Beskrivelsen kan findes på klubbens hjemmeside og i Læsø Posten.
d. 20.-22. juni arrangeres der i hele Danmark ”Vi for Danmark Rundt”. De danske klubber skal i disse dage ro i
de danske rofarvande og se hvor mange km. vi i alt kan ro. Fr. Havn Roklub har planer om at ro i farvandet
omkring Læsø, langs kysten mod Strandby og Sæby samt til Hirsholmene. Der er derfor allerede reserveret de 2
både på Læsø.
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Indbydelse til

LØVSPRINGSTUR i
GRENAA ROKLUB
17-18 maj 2008
Grenaa Roklub vil i år være vært ved årets Løvspringstur i weekenden dem
17-18 maj.
Klubben vil være åben fra om fredagen kl. 19. Der er mulighed for sovepladser i klubben, medbring selv liggeunderlag/luftmadras og sovepose.
Med hensyn til drikkevarer kan de købes i klubben til fordelagtige priser.
Ved nærmere information om arrangementet rettes henvendelse til Formand Freddy Rasmussen på tlf. 25371037 eller ”freddybirgit@stofanet.dk”.
Med venlig hilsen
Grenaa Roklub
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DFfRs Motions- og TurUdvalg har planlagt et landsdækkende ro-arrangement. ”Vi ror Danmark rundt”,
som afholdes den 20. til den 22. juni over hele landet på en gang.
Det bliver simpelthen det største roarrangement i Danmark nogensinde! Allerede nu – har mere end 70
af Danmarks 141 roklubber tilkendegivet at de ønsker at være med til at ”male Danmark rød” og sætte
Danmark på landkortet i årets allerlængste weekend. Man håber at nå op på mere end 100 roklubber, før
man er klar til at ”køre” fredag morgen den 20. juni ved solopgang!
Planen er at samtlige rostrækninger i Danmark ca. 7.500 km, skal forsøges dækket ved roning i løbet af
weekenden. Vi skal virkelig kunne ses. Det skal myldre med robåde over det ganske land. Ud over at
komme hele Danmark rundt og ”vise flaget” langs hver eneste kyst, sø og å – har vi også det erklærede
mål at ro mindst 100.000 km på 3 dage. TV2 vejret vil følge arrangementet i alle dagene samt DK4
Alle roklubber der er aktive i den pågældende weekend deltager i lodtrækningen om en række meget
flotte præmier, deriblandt er der tre både i puljen. Den ene båd er fra Spar Nord Fonden. Roklubben får
10 lodder til start og for hver 10. km man ror, får man et lod. Det er pr. person.
Hvis man går ind på www.Virordanmarkrundt.dk kan man få alle de opdaterede oplysninger omkring
arrangementet. Hvis man går ind på det link, der hedder: ”Hvor ror vi”. Så vil man kunne se, hvor vores
klub planlægger at ro den weekend.
Der en del der har bestilt trøjer til arrangementet. Trøjerne er bestilt. De koster 100, - kr. Pengene skal
betales til Sonja. Desuden har vi købt nogle streamers, disse kan købes for 10,- kr.. På den måde kan vi
være med til at reklamer for arrangementet. Trøjerne kan afhentes omkring første juni.
Vi er en flok der drager til Læsø den weekend. For dem der har fået ”udgang”. Vores mål er at ro Læsø
Rundt!!!
Aktiviteter fra klubben
Fredag den 20. juni:
Morgenroning klokken 8.30./Kirsten tager rundstykker med!
Klokken 16.00 Tur til Hirsholmene eller farvandet omkring roklubben/Mogens.
Jeg håber, der er nogle der også kommer ud og ro fra klubben lørdag og søndag. HUSK jo flere lodder
vi har, jo flere chancer har vi for at vinde. Og det er jo den allerlængste weekend. De lyse sommernætter - så se og kom ud og RO og få RO i sindet!!!!
Kirsten
www.virordanmarkrundt.dk
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Rimmensgade 8, Frederikshavn
Tlf. 98427211

Tlf. 98 43 40 76
Søndergade 11 - 9900 Frederikshavn

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

SERVICECENTER
Service af oppusteligt materiel
Redningsveste, -flåder & gummibåde
Perspektivvej 11, Frederikshavn Tlf. 9843 1353

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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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

Maj-Juli
Mandag roning kl 1900
Tirsdag roning kl 1630
Torsdag roning kl 1900
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frederikshavn@2tal.dk

Privatskolen
i
Frederikshavn
Tlf. 9842 1566

Laila B.
Søndergade 13, 9900 Frederikshavn
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Visioner for 2008-sæsonen.
Folketinget har jo besluttet, at min arbejdsmæssige fremtid skal være i Hjørring. Jeg har
allerede nu mærket, at det stresser mig, hvis jeg først skal hjem og have lavet mad, spise,
pakke rotøj og så af sted til roklubben. Jeg har allerede i år, til glæde for forhåbentlig
andre end mig selv, roet tirsdag 16.30, hvor vi så venter med maden til ved 20 tiden og
hvor jeg så kan falde ned på sofaen bagefter. Det passer altså bedst til mit arbejds- og
familieliv. Jeg håber, jeg har ligesindede, idet jeg næste år planlægger helt at droppe aftenroningen. Det betyder absolut ikke, at jeg opfordrer andre til at gøre det samme, men
jeg håber bl.. a. på denne måde, at jeg altid kan samle i hvert fald til en toer tirsdage og
torsdage kl. 16.30 alternativt nogle få lørdag formiddagsture. Jeg synes ikke, der skal stå
noget på dørlisten om, hvem dagene er reserveret til. De er reserveret til dem, der kommer. Er det ny, er det ture til Deget, Møllerne og Strandby, er det erfarne er Holmene
( om gud vil ), Sommerhuset, Lystbådehavnen, eller hvad vi nu finder på.
Vi er altid klar til en sang, hvis nogen har en sådan med eller vi kender den.
Hvis nogen har bagt en kage eller har slik med er der også langt mellem nejtakkerne.
Ror vi ?
Mogens.
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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
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"Sensommerture" til sommerhuset i Bratten
En gammel kilometerræsers bekendelser.
De store begivenheder i min familie er i år faldet på de dage, hvor kredsen havde planlagt
Løvsprings- og Løvfaldsture. Samtidig var vejret ikke helt med os på årets Læsøtur, hvor
vi endte i Alssund og på Okseøerne og ikke fik roet specielt langt. Da sæsonen begyndte
at stramme til i den sidste ende, måtte jeg se i øjnene, at det tegnede til, at jeg ikke ville
nå produktionsmålet på 500 km/år. Læsere af dette skrift vil vide, at det er sket en gang
før, hvor jeg på standerstrygningsdagen var ude at ro sidste tur med Niels Fjeldberg og
Peter Michael Lauritsen med mig som styrmand, hvor jeg manglede to kilometer i at nå
målet, men hvor de begik mytteri og nægtede at følge mine kommandoer. De hindrede
mig i at bruge roret ved at skodde hele vejen ind i havnen. Ja meget har man været udsat
for i tidens løb.
Nu havde jeg egentlig lagt kilometeræset bag mig - som så meget andet, men jeg kunne
alligevel mærke, at det sved lidt med de manglende kilometer.
Jeg prøvede derfor at udbedre manglerne bl. a. ved to lørdagsture til Brattensommerhuset.
Den første med Karsten, Kirsten, Agnete og Ulla og den sidste med Høyerne. Første gang
nød vi vores medbragte madpakker i det fri i den allersidste sensommersol. Kirsten havde
endda stillet os i udsigt, at hun ville gå ud og bade i det kolde vand i det bare ingen ting,
men det kom vi nu alligevel ikke til at opleve. Hun kunne nu godt ind i mellem have
trængt til noget koldt vand. Agnete fortalte levende og medrivende om sine erfaringer
med og sit syn på mænd, pladsen tillader ikke at gengive det her. Ulla sagde også meget.
Der kan også siges meget om hende, men smidig og adræt, det er hun altså. Jeg havde
med stort besvær fået låst toiletdøren op, men låst igen, det klarede jeg ikke. Ulla vidste,
hvad der skulle gøres. Hun låste indefra og klemte sig ud gennem det øverste smalle toiletvindue. De af jer, der har forstand på højdespring, ved, der er noget, der hedder et Fosberry-flop. Det er et spring, hvor springeren har maven opad og lige som buer ryggen
rund om pinden. Sådan kom Ulla ud af vinduet. Du kan nok have svært ved at forestille
dig det, prøv at spørge Ulla, om hun vil vise det en gang til, hvis hun en gang løfter hovedet fra rengøringen.
Turen med Høyerne var mindre dramatisk, men bestemt ikke mindre hyggelig. Det var
oktober, men vejret var noget af det bedste, vi har set i år. Og frokosten - det siger jeg
dig. Vupti så havde Hanne tryllet den helt store frokost frem, men kippers og æg, fugl,
fisk, lam, vildt...og alle slags oste og Lars fandt nogle gyldne dråber i bunden af et skab,
der fjernede alle smerter og bekymringer. Lars og Hanne har ikke kun haft medgang her i
livet, men hvor er det dejligt at se, hvor omsorgsfulde de er over for hinanden og hvordan, de nyder hinandens og medroeres selskab ikke mindst, når vi er i Bratten. Sådan en
dag bliver man overbevist om, at det nok skal gå.
Jeg nåede de 500 km og dermed har jeg definitivt lagt kilometerræset bag mig

Venlig hilsen
Mogens Pedersen
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Er det dig der kommer fra det mørke Jylland!
Der stod jeg så. Med min vadsæk. Godt træt efter at have kørt tværs over Fyn og
Lolland, for at nå frem til fire gæve roere fra Ishøj Roklub. De stod og ventede på
mig ved Stubbekøbing Roklub. Sikke er velkomst. Tonen var fra start af barsk, men
også hjertelig og omsorgsfuld. For som Per siger: ”Man skal passe på de stakkels
jyder, de skal jo integreres”.
Ugen før havde jeg roet i farvandet omkring Sønderborg, så jeg følte mig i rimelig god
form, da vi startede ud. Lene og Mogens havde sat mig af i Vejle. Min fætter var så flink,
at give mig et lift til Stubbekøbing, hvor jeg havde aftalt at mødes med fire gæve roer fra
Ishøj Roklub – Anne, Karin, Toni og Per. Det skal lige siges, at to af deltagerne havde jeg
før været ude at ro med på Limfjorden. Min første fantastiske langtur. De andre havde den
også i frisk erindring. Navnet, ”Den autonome roer” - som de kaldte mig - havde de heller
ikke glemt.
Vi skulle starte fra Stubbekøbing Roklub. Vores mål var at ro videre til Stege og derfra
rundt om Møn. Der var mange gæsteroer i Stubbekøbing, og man forstår dem godt. Sjældent har man oplevet en så smuk placering til en roklub. Lige ned til Grønsund med udsigt
til Bogø. Den første aften nød vi et glas rødvin med roere fra hele landet på roklubbens
store terrasse, hvorfra man også kunne nyde solnedgangen. Det blev ikke sent, for vi vidste jo, at vi skulle tidligt op. Vi skulle jo både proviantere, have pakket bådene og ro mod
Stege.
Som I ved var 2007 jo en sommer med megen omskifteligt vejr. Vi var klar til at ro ved titiden. Dagen startede flot med høj sol og en blid vind i den rigtige retning. Vi roede mod
Hårbølle havn over Grønsund. Vi passerede Farø dæmningen, roede forbi Bogø, Lilleø og
Tærø. På Tærø så vi store havørne. Derefter gik turen videre til Ulvsund. I det fjerne kunne vi se Gammel Kalvehave. Der spiste vi vores madpakker med udsigt til Farøbroerne og
Dronning Alexandrines bro.
Om eftermiddagen begyndte det desværre at blæse op, og vi var ved, at være godt møre.
Ishøj-roerne drillede mig med, at det ikke burde være noget særligt med den blæst, når
man kom helt deroppe fra det mørke nord.
Stege Roklubben ligger midt i byen lige ved indsejlingen til Stege Nor. Her var der også
gæsteroer, og man forstår dem godt. Der var en god atmosfære, og gode køjer til gæsteroerne. Alt i alt en meget aktiv og omsorgsfuld klub. Der var andre end os, der havde fået
den ide at ro rundt om Møn. De lokale roer gav os gode råd, og fortalte os bl.a., at der var
flere steder, hvor man skulle passe på. Der var også en strækning på 35 km., hvor man
ikke kunne gå i land. Ja, ja tænkte vi, hvis vejret er med os, så skal vi nok klare det. To af
dem jeg var med, havde været rundt om Møn før. De kunne gå helt i selvsving, når de
begyndte, at fortælle om den fantastiske oplevelse. Jeg følte mig lidt tryg ved Pers ekspertise, han var ”gammel” kaproer, og alle roer kendte ham åbenbart, fordi han havde deltaget i olympiaden for mange, mange år siden.
Da vi sad sammen med de andre roer og hørte vejrudsigten om aftenen, blev vi lidt skuffet. Der ville absolut ikke blive rovejr næste dag, og det blev det heller ikke. Jeg roede
rundt et par gange i Stege Nor, sammen med en pige fra Lyngby Roklub. Hun kommer for
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øvrigt

på besøg i vores roklub næste år. Heldigvis er Stege by en fantastisk by at lege turist i.
Der er virkeligt noget at se -masser af gode cafeer med biblioteksmiljøer, gode gallerier
og arbejdende værksteder. Vi kedede os absolut ikke. Lige ved siden af roklubben ligger
restauranten Laika, der kan anbefales. Den ligger ved den smukke indsejling til Steges
gamle bydel. De laver noget fantastisk mad, og så er der god musik, spillet af lokale
bands.
Næste morgen var vejret ikke meget bedre, men ved frokosttid så det lidt bedre ud. Vi
besluttede os for at ro nord om Møn. Sent aften nåede vi til Ulvshale Strand. Det var virkelig hård kost, og det var lige før vi ikke nåede frem ved aftenstid. Vi overnattede i vores medbragte telte og regnen silede ned, det var lidt surt. Næste dag besluttede vi os til at
vende om, det ville være for farligt at ro videre. Vi fik også en opringning fra Stege Roklub om, at vi skulle vende om, så det gjorde vi. Det var godt at se Stege roklub igen. Det
var rent luksus i forhold til den sidste overnatning. Næste dag ville vi ro tilbage til Stubbekøbing, men nej, det kunne heller ikke lade sig gøre. Vi var så heldige, at få bådene
transporteret hjem. Vi tog bussen til Bogø og sejlede med færgen Ida til Stubbekøbing.
Sikke en tur. Heldigvis var stemningen og humøret godt. Medlemmer fra Stege Roklub
har lovet os, at næste gang vi forsøger at komme rundt om Møn, så vil to af dem tage
med. Som de sagde; det er en god ide, at have lokale folk med på den tur.
Om aftenen var vi tilbage i Stubbekøbing – og hvilken aften. Der var havblik og et fantastisk rovejr. Klubben havde roaften, så vi tog med på en pragtfuld aftentur. Vi roede ud i
Guldborgsund under Farøbroerne og helt ud til Storstrømsbroen. Og tænk, da vi nød denne smukke solnedgang, var der pludselig to marsvin der fulgte efter båden. Hvilken aftenstund, der blev endnu mere fortryllet af en roers pludselige sang, alt imens vi stille roede
hjem til Stubbekøbing. Det var lige før man følte sig helt hjemme.
Næste dag fik jeg et lift til Ringsted Station, hvorfra jeg tog toget hjem til Nordjylland.
Med fire stop undervejs – DSB er ikke hvad de har været. Da jeg sad i toget tænkte jeg
tilbage på en fantastisk tur med gode rokammerater. I 2009 går turen igen til Stege og så
tager vi Møn rundt med de lokale. Foreløbig går jeg i træning på Sognefjorden til sommer, så man kan klare de lange distancer.
Jeg kan absolut anbefale området at ro i. Det siges, at der ikke er mere end 20 til 25 kilometer imellem roklubberne i området, og der er mange af dem.
Kirsten
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Referat
af
bestyrelsesmøde i Frederikshavn Roklub torsdag den 10. april 2008 kl. 20.00
Deltagere
Ib Ejsing, Lars Høyer, Carsten Højmark, Kaj Jensen, Agnete Bruun, Flemming Hansen,
Sonja Pedersen.
Fraværende: Kim Christensen, Ulla Skov, Kirsten Morild.
2. Klubhuset

Bænke: Kaj gjorde opmærksom på, at de udendørs bænke trænger til nyt
træ. Han vil kigge efter noget træ.
Rampe til bådbroen: Rampen til bådbroen er ofte glat og der er stor risiko for at glide på
rampen ved lavvande. Carsten vil undersøge hvilke muligheder der er for belægning på
rampen.
Vinduer: Vinduerne i klubhuset står for udskiftning. Levetiden for vinduerne kan evt. forlænges ved at montere aluminiumslister i vinduesrammerne. Ib vil lave et oplæg til projekt
vedrørende udskiftning af vinduer evt. til energiruder. Oplægget sendes til kommunen, som
har en pulje til renovering. Carsten gjorder opmærksom på, at døren til klubhuset ligeledes
trænger til udskiftning.
Porten: Overlæggeren i porten trænger til en kærlig hånd. Den vil blive pudset op i til sommer.
3. Bigblades
Ib Ejsing har søgt om et nyt sæt bigblades ved Tuborg Fonden
4. Vi ror Danmark rundt
Kirsten havde en forespørgsel om at få lagt et link ind på klubbens hjemmeside til
www.virordanmarkrundt.dk
Ved deltagelse i ”Vi ror Danmark Rundt” d. 20-22. juni får man et lod hver 20 km der bliver roet pr. person. Med lodderne har deltager man i lodtrækning om præmier som f.eks.
singlesculler og gidbåd.
5. Kasserer
Flemming Hansen er blevet kontingent kasserer og forestår den daglige bogføring.
Flemming gjorde opmærksom på, at klubbens spiritusbevilling udløber i uge 16. Det blev
besluttes at bevillingen forlænges til de næste 8 år. Bevillingen kræver en underskrift af alle
i bestyrelsen.
Forsætter side 20
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6. Evt.
Lars havde følgende oplysninger vedr. sommerhuset i Bratten: Lars foreslog af
bundene i 4 køjer udskiftes med lamelbunde evt. fra noget genbrug. Brædderne
på udendørsbænke står for udskiftning. I sommerhuset vil der kunne bruges
yderligere en bænk og en bænk med borg (bordbænke)
Agnete spurgte til hvorfor man ikke gør noget mere for at erhverve nye/flere
medlemmer. Evt. ved introduktionskursus og/eller ved at synliggøre klubben
bedre overfor nye mulige medlemmer. Det blev besluttet, at der vil blive opsat
en stander ved stien udenfor klubben med oplysninger om roning, rotider, billeder m.m. Carsten vil lave en stander med f.eks. plexiglas og Sonja vil få udarbejdet en ”plakat” til standeren og til opsætning i klubbens vinduer og evt. til
opslag andre steder i byen.

GF Forsikring
Rimmensgade 27
9900 Frederikshavn
Tlf98 42 50 22
Fax66 18 18 30
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Venø Rundt 31. maj 2008
Venø Rundt er et motionsstævne som hvert år, i samarbejde med Jyllands Nordlige kreds,
bliver holdt i Struer Roklub.
I 2008 holdes det lørdag den 31. maj.
Yderligere information kan fåes hos Peter Baastrup, tlf: 26406757. Venø Rundt udvalg
Hvad er Venø Rundt
Ved Venø Rundt er der flere ture. Hele vejen rundt om Venø er der 25 km, en tur til Venø
havn og retur er 14 km og en tur til Venø camping og retur er på 16 km. Der er også mulighed for at ro til Grisetå Odde ved Oddesundbroen, en tur på 22 km. Turene vælges alt
efter vejr og lyst.
25 gange
Venø Rundt er afholdt 25 gange, så vi har øvelsen i at sikre dig en hyggelig dag. Venø
Rundt har været kendetegnet ved at de samme klubber kommer igen og igen, men for dig
der ikke kender den pragtfulde natur med venø om styrbord er her lidt om hvad du kan
opleve. Lige først for dem der ikke ved det ligger Venø placeret i Limfjorden syd for
Mors og lige nord for Struer. Turen hører dermed med til Struer Roklubs daglige rofarvand.
Naturen
En rotur omkring Venø er både afvekslende og rig på oplevelser. Med start fra Struer Roklub ror I op til færglejet, en tur på 3 km, derefter kan I vælge at ro vest eller øst om øen.
Vejr og vindretning kan være bestemmende for hvilken retning I tager. Hvis I tager vest
om når I efter yderligere 4 km Venø havn. Venø Havn er en lille hyggelig havn, der benyttes meget af sejlere. ønsker I en pause kan I lægge til her. Kiosken kan forsyne jer med
is, kaffe, eller hvad I ellers har behov for. Der er bænke hvor kaffen kan nydes.
Fortsætter i nordpå, kommer I til nogle klinter der bruges af drageflyvere. I kan nu også
begynde at kikke efter sæler der med store nysgerrige øjne holder øje med jer. Når I kommer til nordsiden skal I nærmest være uheldige for ikke at være omkrænset af sæler. Hele
nordspidsen er fuglereservat og man må ikke gå i land. Der er et hegn tværs over øen som
markere reservatet.
Når I når spidsen og bølgerne står ind fra begge sider er der en bøje der ligger langt ude.
Den skal I nordenom ellers går I på grund.Når I fra østsiden passerer grænsen for reservatet kan I lidt inde i landet se en stor hvid lystgård som tilhører Jani Spies og Christian
Kjær. Ca. halvvejs nede ad østsiden kommer I til Venø Camping hvor der igen er mulighed for at tage en pause på land. Her skal I gå ca. 300 m for at komme til kiosken.
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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
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Fra camping ladsen har I ca. 8 km hjem til Struer. Når I kommer ud af bugten
ved campingpladsen skal I blot holde jer ca. 50 m fra land idet der 1 km nord
for færgelejet stikker en kraftig muslingebanke ud fra land. Når det er tilpas
lavvandet stikker musligeerne hovedet op over vandet. Hvis I ser måger der
står på vandet så har I positionen.
Hjemkomst
Hel turen kan roes på 2 - 5 timer alt efter hvor mange pauser man ønsker. Når I
starter vil vi gerne vide lidt om hvor hurtigt I ønsker at ro så vi nogenlunde ved
hvornår vi kan forventer jer hjem. I pauserne før I skal ud at ro og når I kommer hjem igen vil vi forsørge at gøre det så hyggeligt som muligt for jer. Kommer I tidligt lørdag kan I få morgenkaffe inden I starter. Ellers skal vi nok sørge for at ingen bliver slutne eller tørstige i løbet af dagen.Om aftenen har vi
ryddet bådhallen til fordel for aftenenes middag og fest. Efter en god middag
er der dans til den lyse morgen.Kom og hver med, det er en oplevelse værd !
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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

Kontingent bedes betalt til roklubbens konto i Spar Nord:
Reg.nr.: 9006
Konto: 1305694564
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