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Nyt Fra Formanden 

Efteråret er over os med regnvejr der ingen ende vil tage, så det er godt 
at det indendørs arbejde er det altoverskyggende. 
Vi er ikke rigtigt kommet fra start med vedligehold af både, da Carsten 
stadigvæk er skadet i foden, men har dog lovet at kikke ind den 
førstkommende mandag, og åbenbare de planer, der er med bådene 
denne vintersæson. 
Svømningen er i fuld gang og vi har været op til 16 i bassinget og man 
må sige , at det godt at en del bliver på kanten og iagttager ,den iver de 
andre svømmere ligger for dagen ,med mange omgange og man 
fornemmer, det fylder godt i tankerne, at trejde  halvleg  bagefter for  
disse aktive ,kan indtages   med ren samvittighed, nu  da har man trods 
alt ydet, ikke så  lidt og der er kun smil og godt humør når glasset 
hæves på Jolly Butcher også for de der har tilbragt det meste  af tiden i 
saunaen, og føler med det antal liter  de her har smidt, svarer til, at de 
mindst har svømmet 500 m og  føler god samvittighed når glasset atter 
hæves og en munter dialog går sin gang rundt, i den forsamlede skare. 
Jeg har netop fået at vide at vi igen i år har fået del i Nordea Prisen ,der 
har udmøntet sig i 2 oppustelige redningsveste til 1600 kr og som vi skal 
have overrakt ved en lille højtidelighed i banken den 4-12-2009. 
Som de fleste ved er jeg blevet ansat i et aktiveringsprojekt i Fr-havns-
Roklub og min efterlønsstatus er snart inde for rækkevidde ,nemlig i 
december måned, og det er en god måde at afslutte sit arbejdsliv på 
med ting man stadigvæk brænder for, og ting der skal lykkedes, så vi 
også i fremtiden har en velfungerende klub. 
Jeg havde store betænkeligheder og man nu kunne få tiden til at gå på 
en fornuftig måde i roklubben, men det har ikke været et problem for 
hvor er der mange hængepartier og ting der aldrig bliver taget stilling til 
og lavet. 
Jeg har haft den store glæde at min søn Julian har bistået mig med 
mange ting, især når vi har brugt stigen er det det mest sikre at have en 
mand på jorden, hvis uheldet skulle være ude. 
Men de opgaver der hen ad vejen er blevet iværksat er følgende: 
Alle sternbrædder og vindskeder  har fået behandling med den gængse 
sorte olie maling. Vi har renoveret vinduerne udvendig  mod syd i 
bådehallen, hvor glaslister er skiftet og bundlisten er udskiftet med en 
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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 

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. 

Tak til vore annoncører 
Af Flemming Hansen 
 
Klubben vil hermed sige tak til at vore sponsorer, herunder især vore 
annoncører, uden hvis hjælp roklubbens økonomi havde set helt 
anderledes ud og klubbens aktiviteter meget mindre. 
Når vi henvender os til annoncørerne og beder om fortsat støtte til 
klubben, bliver vi altid mødt med venlighed og det er yderst få tilfælde 
vi får et nej. Vi er meget taknemmelige for den støtte vi får og at byens 
virksomheder, uagtet finanskrisen, altid lukker pengekassen op for os. 
Vel findes der Frederikshavnerordningen, der giver tilskud til idrætslivet 
og nu også midler fra det sociale område, der støtter klubber med ældre 
medlemmer. Disse tilskud kan vi ikke være foruden, men for roklubbens 
vedkommende, kommer langt den største indtægt fra kontingenter fra 
medlemmerne og annoncekroner fra robladets annoncører. Disse 
indtægter er livsnødvendige for klubbens aktiviteter og klubben skal 
endnu engang sige tak for den velvilje vi altid møder fra byens 
erhvervsliv. 
Vi ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår. 
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afslutning og det er blevet behandlet fem gange med den grå maling, så 
det burde kunne holde mange år. 

Køkkenvasken har fået udskiftet alle pvc rør og er langt om længe blevet 
tæt. 

Vi har været igennem del af bådehallen, samt damernes og herrernes 
bruserum med højtryksrenser, men det skal hen ad vejen have en tur til. 
Vi har fået ryddet op på reolerne og kørt en trailerfuld væk. Der stod 
maling der var op til otte år gammel. Vi har fået placeret de forskellige 
dele på reolen igen, så det er overskueligt, og jeg har sat en extra hylde 
op til diverse lister. 
Vi har haft den lille stander nede og den fik op til fem gange maling  og en 
ny flaglinje er monteret, så den er klar til foråret. Soklen til den store 
flagstang er malet op efter at Kaj fik den vendt og ankeret er blevet slebet 
og malet op så den kan holde mange år fremover. 
Værkstedtavlen er vi lige startet på, så den får vi malet op, og værktøjet 
markeret på deres rette plads, så det igen virker overskueligt og til at gå 
til. 
Ved portene ved både hallen har jeg fået fat i en eksklusiv holder til vores 
plakat ( Kassereren gir mig uforbeholden ret ) for eventuelle nye roere, 
samt et udendørs termometer. I gavlen ved indgangspartiet er der 
kommet et  husnr op og det var jo nok på tide når man ved at bygningen 
er fra 1983,så nu er der håb for, at vi ikke får mere af kajakklubben post. 
Så tiden er gået godt i klubben, og Julian og jeg ,nyder vores ugentlige 
maddag om fredagen, hvor far laver brassede kartofler, og en dejlig stor 
bøf, eller hvad der lige falder ind, for det er et must at denne dag skal vi 
have noget at stå imod med, for vi er sammen med Rigmor, Rita, Kirsten, 
John, blevet vinterbadere, hver fredag får vi det store kick og det gir en 
energi og velvære, som alle skulle tage og prøve egne grænser af , og  
kaste sig ud i det kolde element, man føler sig 
frelst bagefter ,så gæve roere Prøv det. 
Ib Bach Ejsing. 
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Sæsonen er slut – må en ny begynde. 
 
Natten mellem den 24. og 25. oktober sluttede sommertiden. Traditionen 
tro var det også der, vi strøg standeren efter en lang og begivenhedsrig 
sæson med roning i både de lokale vande og som gæster i andre roklubber. 
Nu skal vi til vinterens sysler. 
 
Vi har på standerstrygningsdagene kæmpet den sidste kamp for at komme 
øverst på top ti listen. I år var det dog på forhånd en håbløs kamp. Et hvert 
forsøg på at nå 1. pladsen var håbløst på forhånd, der var flere hundrede 
kilometer op. Skulle nogen have drømt om 2. pladsen, var det næsten lige 
så håbløst, men der kunne nok have været kæmpet om de senere og vel 
også meget ærefulde pladser, men det blev der nu ikke. Vi var mødt 10 op 
lørdag formiddag. Det var jo nok til to både og kunne have givet 
muligheder for indædt kamp, men det blev nu kun til kaffe og en enkelt 
snaps, hvis jeg husker rigtigt. Det regnede og det blæste. Det plejer ikke at 
afholde frederikshavnerroere fra at ro ud, men jeg kunne jo ikke ro alene. 
Helle sagde også nej og sagde, at det ville give roforbud i Dragør at ro ud i 
et sådant vejr og så faldt jeg til patten.  
Vi havde trods alt nogle hyggelige timer i roklubben og vi fik da også luftet 
en gammel anekdote eller to til de mange ny og meget velkomne ansigter i 
klubben. 
 
Selve nedtagningen af standeren så jeg ikke, men det skulle - efter hvad 
andre har fortalt, have været meget stemningsfuldt og ledsaget af Ibs som 
sædvanligt kloge og velvalgte ord om sæsonen der gik og sæsonen, der 
kommer. Jeg var tilsagt til at afhente netop min part af løsøret fra 
bodelingen på det tidspunkt. Det gik også som det skulle, så jeg kunne 
møde lettet og glad op til en forrygende festmiddag, med mange glade 
mennesker. Vi fik glimrende mad fra en ny leverandør. Vi fik også rigtigt 
luftet sangstemmerne. Det viste sig, at vi har en stor digter – John i blandt 
os. Det forpligter at have sådanne evner John, du skal nok få en spalte i 
bladet til dine digte. Du så jo, at vore mange ny medlemmer også sætter 
pris på bordets og sangens glæder og også på de punkter ser det ud til, at 
de kan stå distancen. Der var i hvert fald ingen der kastede op, mens jeg så 
på det. 
 
Vel roet i sæsonen 2009. 
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Ældre står til søs 
 
….og det gjorde vi. Det blev en helt fantastisk sommer med mange gode 
timer på vandet. Det er da utroligt at man skulle blive så gammel inden 
det gik op for en. 
 
Vi havde nogle gode lærer mestrer i Kaj og Ib, som var udstyret med en 
god portion tålmodighed. Og det kan næsten ikke passe at de ikke en 
gang imellem ærgrede sig lidt, når vejret var til Holmen, men så blev det 
møllerne med de ”gamle”. 
 
Sommeren bød på mange dejlige ture, møllerne, Deget med 
formiddagskaffe, aften tur til Strandby, gril på Holmen, og super turen 
Holmen rundt, og den sidste tur i oktober til Holmen, med en lille 
lanterne og havblik fik vi set Frederikshavn fra hav siden, når mørket faldt 
på. Oplevelser vi slet ikke havde fået, hvis vi ikke havde lært Roklubben 
at kende. 
 
Ikke kun på vandet har vi mærket jeres imødekommenhed. Vi blev budt 
til Sct. Hans aften i Bratten, hvor vi som nye følte os rigtig godt tilpas og 
havde en rigtig hyggelig aften med Lars som fyrmester. Vi blev også budt 
velkommen da vi roede til Bratten og besøgte Marie og Carsten, vejret 
var helt i top og det samme var værtsparret.  
 
Vi har fået så mange gode sommerminder, som vi håber vi må opleve 
igen næste år. 
 
Tak til jer alle sammen for jeres måde at være på overfor os nye lidt 
ældre roer. 
 
Rita, Rigmor og Vagn  
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Aktivitetskalender 
 

Mandag kl 1900-2100  
Slibning alle er velkommen  

Tirsdag kl 1900-2000 
Svømning i Fr-Havn svømmehal 

 
Husk alle dage kan du bruge vores fine 

redskaber i motionsrummet 
 
 

Der vil komme en gang i februar 
Vores store øl/wiskey smagning der vil 

komme et opslag i klubben  
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Maling fra 
Farveviften søger  
nyt hjem 
Maigårdsvej 2a 
9900 Frederikshavn 
Tlf. 98 43 88 88 
www.farveviften.dk 

 
 
 
 
 

Tlf. 98 43 40 76 
Søndergade 11 - 9900 Frederikshavn 

Rimmensgade 8, Frederikshavn 
Tlf. 98427211 

   TIL LEJE BRATTENHUSET- 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.  

  

Privatskolen 
i 

Frederikshavn 

 

Tlf. 9842 1566 
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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 

Sindalmaler.dk  
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Fredag den 4-12-2009 havde Nordea Prisen indkaldt de forskellige 
foreninger, der havde ansøgt om ting og materialer. 
Filialdirektør Per Christiansen bød os alle velkommen og der var igen 
et utal af ansøgninger der skulle gåes igennem  og diskuteres inde 
det udmålte sig i en gave, til gavn for vedkommende forening. 
Normalt fordeler man 50000 kr til forskellige projekter, men Nordea 
har yderligere indskudt 80000 kr til formålet og som Per pointerede 
har banken klaret sig over al forventning under finanskrisen, så det 
kommer de mange ansøgninger til gode, s å en stor tak for det. 
Kim og jeg modtog to stk redningsveste på klubbens vegne, 
overrakt af Karl Erik Slynge ,så det var en gave til 1600,00kr,så en 
stor tak for det, det er trods alt tredje gang i træk at Nordea 
betænker os med en gave, så det er et dejligt skulderklap at få, og 
giver motivation til nye tiltag i klubben på længere sigt. 
Ib Bach Ejsing 
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Blæsten går frisk over Limfjordensvande 
med tre kaptajner og to letmatroser. 
 
Nu hvor vinteren falder på og frosten bider en i kinderne, ja så er det 
rart, at tænke tilbage på den årlige ro tur med 4 roer fra Ishøj. En 
fantastisk tur med en masse dejlige oplevelser. Det er fjerde gang vi er 
på tur sammen, så vi kender efterhånden hinanden godt. Denne tur 
skulle være lidt af en luksustur – en ”roklub-hop” tur på Limfjorden og 
Mariager fjord. 
 
Som overskriften antyder, er der fra denne langtur tale om et særligt 
koncept. 
Man beslutter sig for et område man vil be-ro – i dette tilfælde 
Limfjordslandet og Mariager Fjord, udvælger sig et tilpas antal strategisk 
beliggende roklubber – i dette tilfælde Lemvig, Struer, Skive og Hobro 
og får aftaler med klubberne om både at ro og bo. Nemt og bekvemt. 
Ingen telte at slå op og tage ned eller både der skal pakkes og pakkes 
ud, men mulighed for en dages ture i forskelligt farvand. Altså et godt 
koncept på en luksus rotur. 
 
Vi – Per, Anne-Marie (min kusine), Vibeke, Karin og undertegnede – 
mødtes i Lemvig Roklub sidst på eftermiddagen onsdag d. 15. juli. Jeg 
kørte den lange vej til Lemvig, og her blev jeg taget vel imod af gamle 
rokammerater fra Sognefjorden. Senere ankom Ishøj roerne, det var 
godt at se dem alle sammen. 
Det er en meget smukt beliggende og net roklub – med et feminint 
touch i indretning. 
Da vi torsdag morgen står op ved ottetiden, har der allerede længe 
været liv i huset – en masse morgenroere. De første var allerede på 
vandet klokken seks. 
Vejret er overskyet og køligt. Vi sætter kursen mod Harboøre Tange og 
Cheminova, men når ikke helt derud. Ishøj roerne synes, at bølgerne er 
for høje. Vi har en del snakken frem og tilbage, jeg kan ikke helt forstå 
det, der er ikke skum på. Per og jeg mener, at vi sagtens kunne nå 
derud. Snakken fortsætter, Per og jeg må konkludere, at det ikke er 
nemt med tre kaptajner og to fuldbefarende letmatroser. Min 
diplomatiske sans gør, at vi overgiver os. Vi lægger til ved en badebro 
og spiser vores 
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 medbragte mad på stranden. 
Da vi kommer hjem, er solen fremme og temperaturen stigende, hvilket 
inspirerer os til et lille strandbad, inden vi om aftenen tager ind til byen 
og spiser på restaurant på havnen, hvor vi hører solen blive ”truttet” ned 
af en ung genert saxofonist. Tilbage i roklubben nyder vi den sidste rest 
af dagen med udsigten over fjorden. I det fjerne ser jeg tre mennesker, 
der bevæger sig rundt om roklubben. Det er som om de leder efter 
noget. Jeg går hen og spørger dem, om de leder efter noget. De vil blot 
se roklubben, da de selv er roer fra Dragør. Jeg præsenterer mig som en 
roer fra Frederikshavn. Og så er det at de spørger, om jeg kender en, der 
hedder Mogens. Det må jeg jo indrømme. Der kommer mange 
spørgsmål. Det viser sig, at det er Helles bror med familie, som er på 
sommertur rundt i Jylland. Mogens bliver branded i den grad. Og Helles 
bror må indrømme, at det var dejligt at hans søster er blevet så glad. 
 Ja – verden den er lille og underfundig.  
Om fredagen lykkes det at komme op så tidligt, at vi er klar til afgang 
8:30. Turen går den anden vej – langs klinter, der giver lidt læ – og dog. 
Det blæser pænt meget. Vi er tilbage ved roklubben ca. kl. 12 – efter en 
lille runde i Lemvig. Timingen er god, for blæsten tager yderligere til – 
men solen skinner, og det er dejligt varmt. 
 
Efter frokost, strandbad, oprydning og et besøg hos Fiskernes 
Indkøbsforening er vi klar til at køre videre til Skive. I Skive tog mor Tove 
imod os med kaffe og hjemmebag. Skive roklub er meget komfortabel 
grænsende til det luksuriøse og ligger lige ved lystbådehavnen. 

Foesætes s 15  
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Sæby •  Skagen • Århus 

Tlf. 70 15 10 00 • Fax 72 21 16 01 
www.hjulmand-kaptain.dk • 

mail@70151000.dk 

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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. 
Om lørdagen vågner vi op til gråvejr, men ikke særlig meget vind. Vi er 
klar til at tage af sted ved 10-tiden. Målet er Skive Roklubs hytte. Det 
begynder snart at regne. Regnen tager til, og vi beslutter at vende om.  
 
Hjemme i den komfortable klub tager vi bad og tørt tøj på, spiser frokost 
og hygger inden døre. Midt på eftermiddagen ankommer 5 kajakroere fra 
Løgstør, sjaskhamrende våde. Sidst på eftermiddagen klarer det op. Vi har 
en hyggelig aften med rødvin og snak på kryds og tværs – og får dertil et 
noget mere nuanceret syn på kajakroere, og hvordan man kan ”leve 
sammen”. Jeg får en hyggelig snak med mor Tove om hendes tur til 
Argentina med roer fra tyve andre nationer. 
 
Om søndagen bliver Per og Vibeke på land, og vi andre ror til hytten ca. 10 
km væk. Solen skinner, og der er en frisk vind. Planen er at Vibeke og Per 
skal tage bilen til hytten medbringende mad. 
Det bliver en noget brat landgang pga. pålandsvind, men vi får dog lagt 
båden pænt. Hytten er en lille stråtækt hvidkalket idyl, og af 
efterladenskaber kan vi se, at kreaturer græsser tæt på huset. 
Vinden er taget til og det bliver lidt af at kunststykke at få båden på 
vandet, men det lykkes med hjælp fra Per og Vibeke. Vi strider os af sted 
mod Skive, får rigtigt brugt kræfterne, men solen skinner stadig, og vi 
ankommer noget før end forventet.  
 
Sidst på eftermiddagen går turen videre i bil til Hobro Roklub. Klubben 
ligger fantastisk smukt i bunden af Mariager Fjord. Vi spiser en dejlig 
middag i ”Hos Kaj” ved havne promenaden. Stedet kan varmt anbefales. 

 
Foesætes s 16  
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Om mandagen går turen således til Mariager. 
Det blæser noget, og vi har heldigvis medvind på vej ud. Det regner lidt, 
da vi med møje og besvær får lagt til i bunden af havnen ved siden af 
lystfiskerne. Frokosten indtages på broen i umiddelbar nærhed af båden, 
der sandt at sige ligger noget akavet. Regnen tager til, og det meste af 
holdet flygter op til fiskernes skur.  
Det er heldigvis en kortvarig byge. Det blæser stadig pænt meget, og 
vores ophold i Mariager bliver ret kort. Vi har en strid modvind hele vejen 
hjem, og der skal trækkes godt til. Det begynder at regne, og regnen 
stiger i styrke, men det er forholdsvis lunt og ingen kerer sig om at tage 
regntøj på. Det er jo bare vand. Vores tøj klasker til huden og håret 
drypper – nu trænger vi alle til at komme hjem. Da vi har fået båden på 
land og rengjort den, kommer den hidtil kraftigste byge. Det er som en 
tyfon lignende regnskyl driver ind over fjorden, men da kan vi heldigvis gå 
inden døre og spise en sen frokost. 
Ved 17:30- tiden er vi klar til at forlade Hobro efter en dejlig roferie, hvor 
vi har set et meget varieret og smukt farvand, og tilsammen  
fik vi roet 485 km. 
 
 Kirsten 
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Så kunne den ikke mere! 
Af Flemming Hansen 
 

Ovennævnte overskrift gav mig en smule betænkeligheder, da jeg satte 
mig til pc´eren. Alle klubbens mandlige medlemmer, muligvis også nogle 
af de kvindelige, vil formentlig straks tænke: Hvis kunne ikke mere og 
hvordan kunne den ikke mere og hvor og med hvem kunne den ikke 
mere? Men ”slap bare af”, det drejer sig  ikke om ”den” , men om noget 
helt andet. Det er nemlig klubbens varmtvandsbeholder, der ikke kunne 
mere, desværre. 
For kort tid siden mødte Ib op i klubhuset en tidlig formiddag og 
opdagede, at gulvet i herrernes omklædnings flød med vand, der var 
endda vand helt ud i gangen. Det viste sig at være vores 
varmtvandsbeholder, der var tæret hul i. Jamen, den var jo næsten helt ny 
synes vi, men ved nærmere eftersyn af beholderen kunne man se, den var 
monteret i 1996. Det har vist sig, at der var en anode, der skulle skiftes 
med mellemrum for at undgå tæring. Det var vi ikke klar over, derfor er 
der sket gennemtæring tidligere end normalt. Men hånden på hjertet, ikke 
for det skal være en undskyldning, hvor mange er klar over, at der i 
næsten alle beholdere er en sådan og hvor mange husker at skifte den? 
Sket er sket, det er der ikke noget at gøre ved. Vi må bare glæde os over, 
at vi i 13 år praktisk taget ikke har haft udgifter til varmt vand, idet vores 

solvarmesystem har klaret dette. 
Heldigvis er den ikke så dyr som jeg 
i første omgang havde frygtet. Det 
har vist sig at Kim kan skaffe en ny 
til omkring 12 000 kr og 
installeringen kan vi selv klare. Der 
sker slitage på alt, sådan er det nu 
engang. Heldigvis er vores økonomi i 
en sådan stand, at vi kan klare 
udgiften uden at skulle optage lån 
mv. 
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På valsen igen. 
Ro i Roklub med årer det er godt nok svært 
men med tiden - jeg tror .-  vi det alle fik lært. 
Gode kræfter i klubben de lærte os alt 
TAK FOR DET tror jeg ikke vi helt fik fortalt. 

Nu i Kattegats bølger 
åh åh åh ror vi mil efter mil. 

Og vel hjemme i klubben 
et velfortjent hvil. 

 
Da vi troppede op - stort velkommen der lød 
husk nu på at om bagbord er farven jo rød. 
Ned i båden vi kom til den helt sikre død 
bådens bredde – måske en tre- fir´ sigtebrød. 

Nu i Kattegats bølger osv 
 

Og vi fangede fugle i det salte vand 
men de ugler vi fanged´ vi tog som en mand. 
Nu skal åren så skives – vi sagde: ´Kan man det ? 
ja vi spurgte og spurgte ja bare blev ved. 

Nu i Kattegats bølger osv 
 

Men vi blev langsomt bedre det lettere gik 
vi på andet end åren nu fik os et kig. 
Og på øerne rundt os vi snart gik i land 
her vi badede lystigt i det varme vand. 

Nu i Kattegats bølger osv 
 

Når vi stævner mod Holmen humøret er højt 
og fra bådene høres der latter og fløjt. 
Efter badet er vinen og grillen så klar 
ja en pølse med rødvin – vi herligt det har. 

Nu i Kattegats bølger osv 
 

Så at vi kom i roklub det er ej fortrudt 
gode stunder på vandet det har I os budt. 
Og med glæde vi hilser den nye sæson 
det sociale i top og det synes vi om. 

 
Nu i øl vil vi skåle åh åh åh skåle højlydt i kor. 

Og måske en og andenvil gå under bord. 
 

Skål og Rohilsen fra ”nye roere” 
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 GF Forsikring 
Rimmensgade 27   

9900 Frederikshavn  
Tlf98 42 50 22  
Fax66 18 18 30  
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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-Vådrumsvinyl 
Øksnebjergvej 77 9900 Frederikshavn Tlf 98422792 Fax 98422810 
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1.    Ib Ejsing                                       945 
2.    Kaj Jensen                                     822 
3.    Mogens Pedersen                            677 
4.    Jarlis Nielsson                         577 
5.    Julian Ejsing                            535 
6.    Helle Brunnich                                514 
7.    Jørgen Hansen                        510 
8.    John Kristensen                      500 
9.    Kirsten Morrild 420 
10.  Hanne Høyer  394 
11.  Preben Chrisensen 366 
12.  Lars Høyer  281 
13.  Kim Christensen 259 
14.  Ulla Skov                                       256 
15.  Lindhard Christensen                            241 
16.  Rita Frederiksen                           223 
17.  Ole Skov                                       198 
18.  Carsten Højmark                             195 
19.  Rigmor Skoven                               174 
20.  Birthe Winther                               163 
21.  Eva Christoffersen 139 
22.  Johan Brun  133 
23.  Bo Kier Hansen                       125 
24.  Ole Mortensen 117 
25.  Agnete Bruun 101 
26.  Gurli Kier Hanen 97 
27.  Jens Jørgen Winther                       89 
28.  Knud Erik Nielsen                               69 
29.  Birgitte Nielsen                              49 
30.  Egon Sørensen                                48 
31.  Charlotte Christophersen                                 40 
32.  Helle Emborg                              34 

Rostatistik 2009 
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Foesætes s 13  
33.  Frits Pedersen                                 34 
34.  Vagn Skoven                                                    30 
35.  Johnny Hansen                           28 
36.  Erik Kurt Bruun 25 
37.  Andrea Welzel 25 
38.  Thomas Thorsen 17 
39.  Sonja Thorsen 12 
40.  Tony Skov  9 

    
Gæste rorer  430 

    
KM I ALT  9901 

Km er ud fra dit rokort  
Det vil sige at hvis du har glemt at skrive en tur på får du  
ingen km for den tur 

Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn  
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B ESØG VORES W EB- STED!   
www. f r ede r ik shavn-

rok lub .dk  

Ndr. Strandvej 58 
9900  Frederikshavn 

Frederikshavn 
Roklub 

Telefon: 98426567 

UNDER DANSK  FORENING 
FOR ROSPORT, 
STIFTET 13. MAJ 1943 

Husk, at en formand kan være af gavn eller af navn,  
det første må være det, der passer til formand Ib Ejsing. 
Vi håber, med det incitament, som du til dato har lagt i klubben, kan 
fortsætte i mange flere år. 
Vi må jo nok sige, at Frederikshavn Roklub ikke er blevet mindre kendt 
ude omkring på grund af dig, og det har givet pote, når vi ser på det 
økonomiske for klubben. 
Men du er også ham, der er stillet op og har modtaget gæsteroere eller 
andre, der er kommet forbi klubben, for ikke at tal om medlemmer, der 
skal fejres i en eller anden anledning. 
[ Men vi har hørt, at du jo også er vellidt andre steder,  
men hold nu ved i roklubben. ] 
Kære Ib, vi er mange, der ønsker dig en dejlig 60 års dag  
den 23-12-2009. 
 
Lappedykker / svømmer / mc-riskoger-mm. 
 
samt selvfølgelig alle, alle, alle, alle, alle, alle roere også dem, du har 
betjent som gæster i vor klub. 
 
Alle i Frederikshavn Roklub 
ønsker dig en god dag og mange gode år (årer fremover) 

VEL ROET 

«V
irksom

hedsnavn» 
«Fornavn» «Efternavn» 
«A

dresse» 
«Postnr» «B

ynavn» 


