FREDERIKSHAVN ROKLUB OKTOBER 2008

Nyhedsbrev
Løvfaldstur 26./27. september Randers.
Vi var 8 morgenfriske roere, der kørte til Randers. Madbilen, Kim,Kaj,Ib og
Preben sørgede for at hente de bestilte madpakker hos Nicoline. Hanne og
Lars sluttede sig til Ulla og Bubber i Frederikshavn, og så kørtes af sted i det
fine, men meget blæsende efterårsvejr. Bubber havde sat GPSen til.
Randers Roklub var klar med morgenmad, da vi efter et par
opkald til Kim`s mobil blev gelejdet til den rigtige adresse, vi var der til tiden
takket været Bubbers fine kørsel. Vi blev budt velkommen af en af arrangørerne, man havde planlagt, at der skulle roes til Kanaløen, en tur på 37 km.
( frem og tilbage). Det blev ikke på Gudenåen, men Randers Fjord de 54 tilmeldte roere
kom på. Sikke en oplevelse, først skulle alle bådene i vandet, vi blev alle fordelt i forskellige både med roere fra de andre klubber, hvilket jo er en rigtig
god måde at lære andre roere at kende.

1

Bestyrelsen
Formand
Ib Bach Ejsing
Søndergade 69 St v

9900 Frederikshavn
48414227
26 28 58 93
ib_ejsing@youmail.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
98434412
28513466

KontingentKasserer
Flemming Hansen
Nordstjernevej 12,
Kilden
9900 Frederikshavn
98421514
fash9900@hotmail.com

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

kirsten-morild@hotmail.com

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

Ullas.skov@gmail.com
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Nyhedsbrev

Jeg var så heldig at komme med i Kraka, en fireåres fra Aalborg Dameroklub.
Else fra Aalborg var god til at få opgaverne fordelt, da vi skulle have båden rigget
til, efter den var taget ned fra bådtraileren. Vi kom af sted med Else som styrmand,
det viste sig, at vi havde vendt sæderne forkert, så det var ikke min ende, det var
galt med!!! Kaj, der roede i en anden båd, var så venlig at gøre opmærksom på
vores fangline, den var ikke fortøjet indenbords. Efter en time lagde vi til ved øen,
her blev de lækre madpakker fra Nicoline fortæret i hyggeligt selskab sammen
med mandskabet fra de andre både.
Hjemturen blev en stroptur. Masser af modvind og strøm i Randers Fjord, derfor
valgte alle både også at gå ind ved Uggelhuse for at drikke medbragt kaffe og spise de lækreste hjemmebagte bradepandekager. Herefter gik det atter løs i bådene, der blev rykket af alle kræfter, enorme mængder energi
blev fyret af. Tre timer brugte vi. Se blot på sivene, hvor meget de bøjede sig i vinden!!!
Hvem stod klar ved broen, da Kraka skulle lægge til med? Bubber, han var så
hjælpsom, da det var nogle meget trætte roere, der kom ind. Bådene blev rengjort
og sat på traileren. Randers folkene havde hentet de lånte både i Aalborg. Ja, de
Randers folk havde lavet et flot arrangement. Sikke en menu`. De havde lavet en
meget lækker forret, stegt laks på rucculasalat, drysset med røde peber stykker,
cuvettesteg med ovnstegte rodfrugter, kartofler og champignonflødesovs. Dessert,
islagkage. Uhm! De skal have stor ros fra os i Frederikshavn! Og Ulla kunne ikke
dy sig som sædvanlig var hun behjælpelig i køkkenet med opvask.
Roerne hyggede sig, snakken gik livligt, men alle var fysisk trætte, kun Ib havde
krudt til at byde op til en enkelt dans.
Vi sluttede aftenen af med kaffe og småkager og Kim`s røgede whisky, der var
dog ikke videre søk i den. Bubber kørte ad to omgange de trætte, men glade frederikshavnerroere til ro på vandrerhjemmet. Alle var til køjs inden midnat, undtagen Lars, han havde noget kørende med håndvasken!
Næste morgen var der efter morgenmad i Randers Roklub afslutning med gode
forslag til, hvordan man kan arrangere løvfaldstur.
Sæby og Frederikshavn Roklubber arbejder sammen på dette, eller løvspringstur.
Deltagerne fra Frederikshavn Roklub siger 1000 tak for det store arrangement til
arrangørerne
fra Randers
Roklub.
Vel roet
Hanne & Lars
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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

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.

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
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Tak til disse Fonde.
Jeg vil på Fr-havns-Roklubs vegne sige mange tak til Tuborgfonden-Spar Nord fonden-Tryg fonden-samt Nordea prisen
Vi har fået to sæt Big Blades årer, dels fra Tuborgfonden samt Spar Nord fonden.
Fra Tryg fonden 10 stk oppustelige redningsveste samt 3stk tilsvarende redningsveste via Nordea prisen
På bestyrelsen vegne skal lyde en stor tak for de midler I har bevilliget og som vi har
omsat til ting vi længe har ønsket at anskaffe til klubben og den mulighed har I nu
åbnet, og det vil vi godt sige jer mange tak for.
Formand Ib Bach Ejsing.
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Så kom den dag vi har ventet på den 6/9 ,hvor Deget rundt fandt sted. Mogens
havde allieret sig med Kim, da kortene på mystisk vis var forsvundet. Så Kim
pegede tilfældigt i bogen til indskrivning af roture og Mogens fremsagde et
navn og efterhånden fremstod der to hold på papiret.
Mogens-Jørgen – Hanne-Carsten-Kaj mod Eva-Ulla-Lars-Preben-Ib,så det var
med lidt pessimisme i blodet at tage kampen op mod så stærk en sammensætning, så selv om vi havde fået udleveret Big Blades årer med indbygget
motor, så var chancerne stadig små for at vinde .Kaj gjorde dog et forsøg inden bådene blev sat i vandet, med at fylde vores forrum op med vanddunke,
da ham og Jørgen har en forskellig opfattelse hvad der gør båden mest sødygtig, enten meget læs foran eller det hele bagtil, alt efter kropsvægt, og som
mange jo ved er Kaj forelsket i etterpladsen. Men det blev heldigvis opdaget
og Kaj så lidt brødbetynget ud da disse elementer straks blev fjernet fra bådens forrum og Jørgen lyste helt op da han kunne føle at hele holdet bakkede
op om hans teori.
Nå vi havde ikke mistet modet, så med Eva som styrmand og et hold der nok
skulle give dem kamp til stregen , startede Flemming kapløbet i gang, og
begge både skød frem med en fart, kun styret af kampgejst og vindervilje og
Mogens hold lagde sig i spidsen dog kun med et par bådlængder og så gik det
stik mod Deget.
Eva svingede med ubønhørlig kraft pisken over os og gav os ny tro på,at nu
skulle der bare rykkes i de årer, så sveden stod frem på panden i en uendelighed.
Den anden båd havde også en hård fight indbyrdes , da en ville have lange og
seje træk der bevirkede at vi var ved at hale stærkt ind på dem. Vi kunne høre
Mogens oplade sin ryst, med et ansigt der blev rødere og rødere. Se så at få
sat det tempo op ,så vi kan indtage vinderskamlen.
Vi klarede at komme i mål et halvt minut efter dem, s å til mit hold vil jeg sige .I ydede alle en fantastisk indsats og vinderbåden kom i mål på 35 minutter ,og det er ny rekord.
De to dommere Flemming og Kim skulle lige have tygget på de indkomne
protester, men det var Mogens hold der løb af med pokalen i år så et stort tillykke til jer.
Ib.Bach Ejsing.
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Her er der så de glade vinder
Fra verster Carsten,Mogens,Kaj,Hanne og Jørgen

Der var nogle stærke hold der måtte målfoto til
7

Kassererens hjørne
Af Flemming Hansen

Her ved udgangen af rosæsonen kan jeg konstatere, at klubbens økonomi er i
rimelig gænge.
Alverdens børser og finanscentre er i øjeblikket på sammenbruddets rand og hele
verden venter i spænding på, hvad politikere og andet godtfolk vil gøre ved situationen. Jeg kan berolige med, at klubbens økonomi er sund og rask og der er ingen
grund til panik.
Vi er i den heldige situation, at vi ingen penge skylder til pengeinstitutter og derfor
heller ikke skal betale renter og afdrag. At vi er i den situation skyldes, at vi de seneste 10 - 15 år ikke har slået større brød op end vi kunne bage og at vi altid har haft
finansieringen på plads før vi foretog økonomiske dispositioner.
Vi har løbende vedligeholdt klubhus, sommerhus og materiel. Stort set alt sammen
ved frivillig arbejdskraft udført af klubbens medlemmer eller venner af klubben. Vi
står ikke overfor store dyre investeringer.
Vi har en lille, men stabil medlemskreds og diverse fonde er flinke til at yde støtte til
materiel mv. Endvidere har vi en indtægt ved udlejning af sommerhuset og sidst men
ikke mindst har vi en bred kreds af forretningsdrivende i byen, der støtter os gennem
annoncer i robladet. Vores medlemssammensætning gør desværre, at vi stort set ikke
får tilskud gennem Frederikshavnerordningen. Vi er derfor meget taknemmelige for
den store støtte erhvervslivet giver os. Uden denne kreds af sponsorer er vi ikke i
stand til at drive klubben.
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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

Oktober
Mandag roning kl 1800
Tirsdag roning kl 1630
Torsdag roning kl 1800
Oktober– December
Mandag kl 1900-2100
Slibning v Carsten
Tirsdag kl 1900-2000
Svømning i
Fr-Havn svømmehal fra d 28/10
18/10 Standerstrygning Kl 1400
1/11 komsammen i sommerhuset opslag i klubben
Der vi blive wiskey og øl smagning i
vinterhalvåret
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frederikshavn@2tal.dk

Privatskolen
i
Frederikshavn
Tlf. 9842 1566

Laila B.
Søndergade 13, 9900 Frederikshavn
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Det stod i robladet for …
Af Flemming Hansen

15 år siden
Festskriftet i anledning af vores 50 års jubilæum er svulmet op til omkring 70 sider
incl en mængde billeder og annoncer, der skulle sikre en fornuftig økonomi.
Erik Skjoldborg har lovet at tegne forsiden og med hans karakteristiske streg er redaktionen sikre på, at vi vil komme ud med et absolut gemmeværdigt produkt.
Skjoldborg er selv gammel roer og lever naturligvis op til det gamle motto om en
gang roer – altid roer.

10 år siden
Årets Gule Ærter blev en succes
Traditioner er gode og dem skal man holde fast ved. De gule ærter blev i år afholdt
på den uhyggelige dato fredag den 13. Det afskrækkede dog ikke de 26 medlemmer,
der feststemte mødte op i klubhuset kl 19. Det var en dejlig blanding af unge og ældre og snakken gik lystig om gamle dage. Mogens Pedersen havde organiseret 3
sanghæfter og hans stædighed gjorde, at der blev sunget af hjertens lyst i meget lang
tid.

Det skulle vi måske genindføre ?????

Forsætter s 15
13

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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5 år siden
Et kanonjubilæum
Roklubbens jubilæum blev en festlig begivenhed. Arrangementet var lagt i hænderne
på Jørgen Hansen og han havde lavet et knaldgodt stykke arbejde, dog havde han
glemt at tage vejrguderne i ed.
…..De forskellige sponsorer til den nye båd overrakte herefter deres bidrag, således
Nordea, Tuborg-fondet, Spar Nord-fonden. Krista og Viggo Petersens Fond som de
største. Båden blev nu døbt af Marianne Normann fra Nordea og fik navnet Nordea.
5 af klubbens ungdomsroere søsatte herefter båden og tog den første tur.

Hvad siger I. 5 af klubbens U-roere. Det var tider den gang. I dag har vi ikke en eneste ungdomsroer. Det må vi have gjort noget ved.
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Det er lidt længe siden-det var i foråret-at vi lavede ny fortøjning til
bådebroen.Jeg vil her kort beskrive det der blev lavet.
Efteråret 2007 faldt den gamle kæde af i højre side -rustet over.
Broen drev helt til højre tæt på rampen sådan at det var svært at sætte både
i vandet. Jørgen var der straks med et tov der blev trukket mellem broens
yderste ende og ind til kejkanten. Dette trak broen til venstre sådan, at
forholdene var normale.
Foråret 2008 indkøbte vi 20 m rustfri kæde -rustfri sjækler- og kim støbte
to murbaljer til med beton.Der blev fremstillet to stænger til disse ankre
-rustfri-med øje sådan at der var noget at "binde" kæderne fast i.
Det hele blev samlet- sjækler låst m.tråd-og så stevnede vi ud på
rønnehavnens flåde.Her dumpede vi ankrene ca 2 meter ude og 3 meter til
højre /venstre for broen
Da kæden blev samlet med brone lå den ganske fint,lidt tættere på
rampen,men
det er tilsigtet-det er nemmere at nå bådene uden at" falde i vandet".
I samme operation lagde Kaj og Preben trælister på rampen,nu kan man færdes der
uden at skride.
Carsten
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Sonja og Thomas viet i Ugilt Kirke.
Lørdag den 20 september blev Sonja og Thomas viet i Ugilt kirke og det
var helt klart ,at det ville Fr-havns-Roklub være med til at fejre.
Så vi mødtes i god tid i klubben, hvor vores rotøj befandt sig, og det i førte vi os , så påklædningen var ens.
Kim ankom med traileren og mindsandten der var et bræt med foroven
og forneden med radiusen udskåret så de otte årer faldt helt på plads og
derefter surret fast med strips. Så tak til Kim.
Vi ankom, så vi mente at ingen havde set os. I våbenhuset kunne vi gennem en højtaler høre hele ritualet, dog måtte vi dæmpe Mogens lidt
ned ,da vi jo alle ved at han elsker at oplade sin røst, men ingen opdagede
noget, og jeg fornemmer en stor overraskelse, da det smukke brudepar
trådte ud i lyset og så de otte roere med rejste årer, med fire på hver
side ,tage højtideligt imod dem, i det fineste solskinsvejr.
Så et stort tillykke fra alle i Fr-havns-Roklub-så vi forventer ad åre at I
er leveringsdygtige i et hold ungdomsroere.Det ville glæde os i høj grad.
Ib Bach Ejsing.
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Frederikshavn Roklub 07.10.2008
Referat af bestyrelsesmøde de 6. okt. 2008
Tilstede: Agnete, Ulla, Ib, Carsten, Kim, Lars og Kaj
Fraværende : Kirsten og Sonja.
Referat fra bestyrelsesmøde den 8. august kommenteres først på næstkommende bestyrelsesmøde.
Annoncer: Nye annoncer tegnes til” Nyhedsbrevet” efter næste bladudgivelse.
Julefrokost: 5.dec.2008 Ib og kaj undersøger med mad og musik (for medlemmer med pårørende) desuden inviteres vores kære nabo Kajakklubben
Brattenhuset: Sensommerfest for medlemmer Lørdag den 1. nov. Kl. 18.00
Kim koordinerer mad /tilmelding, etc.
Vinduer Brattenhuset: Vinduer udskiftes Marts 2009 (Af medlemmer)
Kim får tilbud på disse
Kommentarer til ovenstående rimeligt hurtigt
Referant
Kaj Jensen

Lidt hygge efter vi
havde stået med
årene ved Sonje &
Thomas`s bryllup
Det er til
højreIb,Mogens,
Carsten og Preben
Til venstre
Lars, Kim (Ulla)
og Hanne
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Her sidder de 5
og venter på
dræber
bøljen
ved Deget

GF Forsikring
Rimmensgade 27
9900 Frederikshavn
Tlf98 42 50 22
Fax66 18 18 30
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Svømmesæson starter!
Så er tiden kommet, hvor svømmesæsonen går i gang, nemlig den
førstkommende tirsdag, efter sommertiden slutter.
I år er vores mål, mindre snak på bassingkanten, større udfoldelse i
bassinget, så vores maver og kroppe, kan føle at nu skal der ydes en
indsats, så det atter bliver et vaskebræt der indtager maveregionen.
Vi svømmer fra kl 1900-2000 og jeg håber at alt klapper med svømmevagter. Ullas mand Bubber har givet tilsagn om at tage livredderprøven og tage bassingvagten en gang i mellem, så det vil være et kæmpepluds for klubben.
Så når vi har ydet en indsats i bassinget og svedt en eller to liter væske
væk i saunaen er alle indviede, klar til anden omgang, da væskebalancen straks må rettes op, så kroppen virker optimalt igen, og vi samtidigt kan få diskuteret alle samfundets problemer, så mød nu op til
svømning hver tirsdag og deltag i det sociale element det også indeholder.
Ib Bach Ejsing

Er i klar det er vi
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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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Rostatistik 2008

APRIL MAJ

JUNI JULI AUG. SEP. OKT.

I ALT

1

IB EJSING

27 107

45

122

131

207

21

660

2

KAJ JENSEN

11 109

41

73

132

197

21

584

3

MOGENS PEDERSEN

61

50

17

242

47

80

0

497

4

JØRGEN HANSEN

59

80

44

105

68

113

8

477

5

KIRSTEN ANDERSEN

42

49

31

240

52

41

0

455

6

PREBEN CHRISTENSEN

0 107

23

89

40

129

21

409

7

HANNE HØYER

8
9

17

60

21

40

28

166

13

345

KIM CHRISTENSEN

5

76

27

58

16

98

0

280

CARSTEN HØJMARK

8

71

23

57

41

59

0

259

10

ULLA SKOV

0

64

42

12

41

86

8

253

11

LARS HØYER

27

43

10

26

41

82

0

229

12

EVA CHRISTOFFERSEN

0

0

0

71

20

109

13

213

13

JULIAN EJSING

0

0

0

29

61

63

0

153

14

BIRTHE WINTHER

8

16

19

66

19

16

8

152

15

LINDHART CHRISTENSEN

0

0

13

20

42

52

8

135

16

SONJA PEDERSEN

45

18

28

14

16

0

0

121

17

JENS J. WINTHER

8

11

0

27

19

24

8

97

18

AGNETE BRUUN

32

36

8

0

0

17

0

93

19

SKOVSHOVED ROKLUB

0

0

0

75

0

0

0

75

20

TONY SKOV

0

0

14

0

0

45

0

59

21

STENA

0

14

42

0

0

0

0

56

22

GÆSTER

0

0

0

44

0

0

0

44

23

THOMAS THORSEN

8

0

0

14

16

0

0

38

24

JOHN SKOV

0

0

0

0

0

20

8

28

25

DFFR

0

0

0

24

0

0

0

24

26

METTE MØLLER

0

0

13

0

0

0

0

13

27

VIBORG ROKLUB

0

0

0

0

12

0

0

12

28

HELLE EMBORG

11

0

0

0

0

0

0

11

29

TINA KRANKER

0

0

11

0

0

0

0

11

30

JES LARSEN

0

8

0

0

0

0

0

8

31

STEEN HOUBERT

0

0

8

0

0

0

0

8

32

MARK EMBORG

5

0

0

0

0

0

0

5

33

HELEN CHRISTENSEN
23

0

0

5

0

0

0

0

5

Frederikshavn
Roklub

Ndr. Strandvej 58
9900 Frederikshavn
Telefon: 98426567

«Virksomhedsnavn»
«Fornavn» «Efternavn»
«Adresse»
«Postnr» «Bynavn»

UNDER DANSK FORENING
FOR ROSPORT,
STIFTET 13. MAJ 1943

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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