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F R E D E R I K S H A V N  R O K L U B   

A U G U S T   2 0 1 0  

 

    Nyhedsbrev 

 

Er det den her der skal med til Deget rundt  

Eller går det for stærkt  
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 Formand 

Ib Bach Ejsing 

Søndergade 69 St v  

9900 Frederikshavn 

48414227 

26285893 

ib_ejsing@youmail.dk 

KontingentKasserer 

Flemming Hansen 
Nordstjernevej 12,  

Kilden 

9900 Frederikshavn 

98421514 

fash9900@hotmail.com   

 

 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 

kim_c@os.dk 

Bestyrelsemedlem  

Ulla Skov 
Birkekrogen 8 

9900 Frederikshavn 

98434412 

28513466 
Ullas.skov@gmail.com 

 

 Husforvalter  

og udlejning roklub 

Johnny Hansen 
Tømmergade 21 

Ravnshøj  

9900 Frederikshavn 

51 27 41 05 

johnnykeanhansen@sol.dk  

Bestyrelsesmedlem 
Kaj Jensen 

Esbern Snaresvej  13 

9900 Frederikshavn 

61 69 02 50    

jenkaj@webspeed.dk 

 

 1 Suppleant  
Kirsten Andersen 
L.P.  Houmøllersvej 136 

9900 Frederikshavn 

24 49 03 41  

kirsten-morild@hotmail.com  

2. Suppleant 

Rigmor Skoven 
Englund 23 

9800 Frederikshavn 

98 42 78 70 

e-mail på vej   

 

 

Billede er på vej 

Bestyrelsen 

Nyhedsbrev 23 

Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn  

Er der stemning og vejr til det, holder vi en improviseret fest 

bagefter, og husk at rose det vindende hold for en eneståen-

de og fantastisk indsats. 

Vi ber til godt vejr, og mød så op med godt humør for uanset 

hvem der vinder skal det nok blive en fornøjelig dag, som vi 

vil huske 

Ib Bach Ejsing. 

mailto:fash9900@hotmail.com
mailto:johnnykeanhansen@sol.dk
mailto:kirsten-morild@hotmail.com
mailto:
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Deget rundt lørdag den 28 august kl 1400 

Af Ib Bach Ejsing! 

Lørdag den 28-08-2010 er kaproningen Deget rundt en rea-

litet. Vi er ikke helt klar over om Mogens Pedersen og Helle 

deltager i år. Vi husker jo alle de fantastiske korttricks Mo-

gens kunne dupere os med ,når de forskellige hold skulle 

sammensættes. Vi stod med åben mund og polypper og  iag-

tog de lynhurtige bevægelser han foretog med kortene,  i 

den langærmede trøje og vips ud af den bare luft var et hold 

sat sammen og klar til at yde sit bedste. 

Vi har forenklet processen og skrevet alle deltagers navne 

og puttet dem i en sort pose ,valgt lykkens gudinde til at ud-

trække navnene på deltagerne der skal ro sammen, så hvor 

meget mere retfærdigt, kan det gå til. 

Vi skal have valgt et par retfærdige dommere til opgaven ,  

at finde det rette vinderhold. 

Alle skal vide de er velkommen til denne kaproning, ung som 

gammel, erfaren som ny. 

Man yder det man kan, og mon ikke pulsen når nye højder, 

når kapløbet rigtigt går i gang, og man fornemmer at båden 

skyder frem, med en top motiveret besætning ,der vil gøre 

sit bedste for at vinde, og stå på sejrsskamlen og blive hyldet  

af de tabende hold, mens champagnen fyldes i glasset og 

skylles ned i en vinderhals der er så tør at Saharas ørken 

blegner i forhold til den væskeindtagelse der er behov for 

her og nu. 
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Nyt Fra Formanden 

 

Ro sæsonen er på sit højeste for tiden. Vi har fået en del nye 

medlemmer, som ser ud til at trives på bedste vis ,med ro-

ningens udfordringer, så det giver et positivt liv i klubben, 

som er tiltrængt.Vi har indtaget Hirsholmen, for mit vedkom-

mende 13 gange hvoraf de to gange har været helt rundt om 

øen. Vi har grillet og badet og nydt solnedgangen med et 

glas rødvin, og man bliver lidt euforisk, når båden atter når 

Rønnerhavnen, og vi haft en god oplevelse sammen. 

Kirsten Andersen foreslog at vi skulle prøve at ro til Skagen, 

i den weekend, der var Skagen vise-festival, så den ide tog 

vi til os og båden udgjorde følgende besætning: Lars Høyer, 

Hanne, Kirsten, Lars Nielsen, Ib 

Vi var spændt på om vejret holdt, og det viste sig at være 

perfekt, idet vind og bølger kom fra en sydlig retning, så med 

pauser roede vi de 34 km på ca seks timer. Vi overnattede i 

sejlklubbens lokaler, med havudsigt, og da vi havde spist 

morgenmad fra Gulddiamantbageren i Skagen, gik kursen 

igen mod Fr-havn, og selv om vi ikke holdt os tilbage på 

festivallen så gik hjemturen over al forventning.Vi har for et 

stykke tid siden fået etableret en ny varmtvandsbeholder i 

klubben, men ikke fået det sluttet til solvarmen. Carsten har 

lavet et stort  arbéjde med at slutte strømmen til, og til sidst 

hælde væske på panelanlægget, som desværre viste sig at 

være frostsprængt og af den grund  utæt som en si.  
                                                                           Forsættes s 4 
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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 beteg-

net Hirsholmen. 

 

 

 

De fire paneler, på taget skal derfor skiftes og Carsten er ved 

at få priser hjem på nye, som vi skal have monteret så hurtigt 

som muligt. 

Vi har fået de samme svømme tider som sidste år , hver tirs-

dag ,fra 1900-2000 med opstart den 05-10-2010-26-04-

2011,hvor sæsonen slutter.Jeg prøver at få svømmevagten på 

plads, da Mathias ikke ønsker jobbet i år, så er der nogen I 

kender , der kunne tænke sig en vagt ,hver anden tirsdag, 

mod betaling, så kontakt mig venligst. 
                                                                                                                  Forsættes s 5 
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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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 GF Forsikring 

Rimmensgade 27   

9900 Frederikshavn  

Tlf98 42 50 22  

Fax66 18 18 30  
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Carsten og Marie inviterede os igen ud til deres skønt belig-

gende sommerhus i Bratten,en ro aften. Mange nye var med 

og jeg tror de nød det lige så meget som vi gamle garvede 

roere. Marie diskede op med pølsehorn og sandwish og til 

sidst kaffe som en afslutning på et par hyggelige timer, så en 

stor tak til jer begge at vi har mulighed for at komme og til-

bringe en dejlig stund sammen med jer ,inden turen atter går 

mod Rønnerhavnen.Den 28 august er der atter Deget rundt. 

Jeg håber der igen i år møder en masse topmotiverede roere 

op til den ultimative dyst, der koster sved på panden og vab-

ler der står i kø for at blive klemt ud bagefter. Men husk alle 

kan være med, og hver især yder det den enkelte roer kan 

overkomme, men det må siges at være en af de dage hvor 

pulsen går op i højeste gear for mange af os og det siges at 

være sundt, hvis ens helbreds tilstand er inden for normale 

rammer. Så prøv det, man har det fantastisk godt bagefter  

når det hele er overstået og de strenge og retfærdige dom-

mere, har udpeget et vinderhold. Jørgen Hansen har chancen 

for at betræde podiet for fjerde gang i træk så det bliver en 

spændende kaproning i år, så mød nu op ung som gammel, ny 

som erfaren roer. 

Ib Bach Ejsing. 
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Skagensturen   3/4- 7 

Da Ib kom og spurgte, om jeg ville ro en tur med til Skagen, 

og hører lidt musik, var jeg ikke et øjeblik i tvivl. Jo da, op på 

Bodilles kro og hører musik, og hvad der ellers følger med. 

Hvor mange er vi spurgte jeg?, et par både mente Ib. Dagen 

før vi skulle af sted var det en toer ,m styrmand, senere på 

aftenen, havde fam. Højer meldt ind, at de ville ro med, men 

tage hjem om natten, alle tiders, så var vi dog en firer, det 

var godt i tog med Hanne og Lars. 

Lørdag morgen, båden pakkes, vi gør klar til afgang, og far-

vel til John, jeg skal ikke kunne sige om det var solen, der 

fik ham til at blinke et par gange, eller det var lidt vemod. 

Godt på vej mod vores første anløbshavn som var Ålbæk, fin 

medvind, træsejl når vi byttede styrmand, STYRMAND jo, 

det skulle hurtigt vise sig, at der faktisk var tre styrmænd, 

en overstyrmand, og en gast, men humøret var højt, og vejret 

fint, det gik bare deropad. 

Vel ankommet Ålbæk så skulle der skaffes, medbragt mad-

pakke, juice der skummede, bagefter jog vi isbjørnene væk, 

så pigerne kunne komme i vandet.  

Videre mod vores rejsemål, op langs kysten, og jeg må med-

give Kirsten, det er altså en flot tur. 

Og når man ror i medvind, sker det at den tilsandede kirke, 

suser så hurtigt forbi, at vi ikke kunne nå at se den, du må 

fotografere den til næste år Kirsten.Det er på dette tidspunkt 

at styrmændene, og overstyrmanden træder i karakter,  lige 

uden for Skagen når vi nemlig et sæt bundgarnspæle, næsten 

midt for, hvad vej????  Der bliver diskuteret højlydt, Indtil 

gasten siger ”læs råber” vi ror inden om.               Forsættes s 7 
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Lidt hygge fra øen mod Øst  
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Jeg er sikker på, at ellers havde vi ligget der endnu, ved de 

pæle.Vel ankommet til vores fortøjningsplads, får vi tømt bå-

den, Kirsten får fat i vores vært Kurt.   Vi installerer os hur-

tigt. Åh nej, jeg har et liggeunderlag med i stedet for min so-

vepose!!! :-( . Men nu skal væske balancen genoprettes, og i 

den proces, blev fam. Højer enig med sig selv og os, om at 

de blev der om natten, fint, nu var der brug for mit liggeun-

derlag og jeg lånte et tæppe. 

Vi var nede på Bodilles kro og spise, det var et gudemåltid, 

for vi smådjævle, og øllet ja øllet det var i sandhed godt. 

Søndag morgen, vi spiser en rigtig fin morgenmad, sammen 

med Kurt og 2 andre, der ryddes op, og pakkes i båden, Og 

så sker det, Lars H kan ikke finde sin mobil og kameraet, 

huset gennemsøges, og der ringes til Bodilles kro, ingen ka-

mera ingen mobil, vi entre båden, Ib prøver en sidste gang, 

at ringe til Larses mobil, joh der lyder en svag ringetone i 

forskottet, lettelsen er til at føle på.  

 Jeg ved ikke, men det var som om, at det ikke gik så stærkt 

hjemad, som opad, jeg tror ikke Ib opfordrede til ti stærke en 

eneste gang.Vi lægger ind i Ålbæk endnu en gang, et godt 

sted, faktisk denne Ålbæk.  Så skaffes der igen, men ak, 

trætheden har sat ind, vi smurte alle en lille madpakke i Ska-

gen, nu kan Ib ikke finde sin madpakke, Kirsten træder til, og 

finder Ib,s madpakke. Lars kravler ned i forskottet og finder 

sin mobil og kamera, forsvarligt pakket ind. 

Den sidste etape mod Frederikshavn startes op, der er næ-

sten medvind det sidste stykke, jeg styrer fra Ålbæk, men 

jeg ved ikke hvorfor hver gang jeg skal styre, får jeg kun 10 

min, de andre en halv time                                 Forsættes s 11 
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Aktivitetskalender 

 

Rotider Juni Juli August  

Mandag kl. 19.00 

Tirsdag kl.18.00 

Onsdag kl. 9.00  

Torsdag kl.19.00 

Instruktion om torsdagen  

Rotider September Oktober   

Mandag kl. 18.00 

Tirsdag kl.18.00 

Onsdag kl. 9.00  

Torsdag kl.18.00 

 
Deget rundt d 28/9 kl 14.00 
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Det var den dag jeg skulle til kortstyrmandseksamen ,hvor 

den praktiske del skulle bestås på havet, sammen med Inger 

og dig. 

Jeg Citerer: Bølgen (uddrag) 

Mandskabet havde efterhånden vænnet sig til søgangen og 

var begyndt at nyde turen, da den dukkede op. 

Bølgen over alle bølger. 

Flemming sad forrest ( censor ) og Inge sad toer. Vi så den-

men Ib så den ikke. Den rejste sig på et øjeblik fra ingenting 

til at være den største bølge, vi nogensinde havde set på dis-

se kanter. 

I løbet af et øjeblik ragede den ,jeg lyver ikke ( omgås højst 

sandheden letsindigt) ca 1,5 m over hovedet på Ib Ejsing og 

båden brækkede som en stukapilot under 2 verdenskrig og 

heldet var at Inge og mine fødder var fastspændte, men Ib 

kun havde styrelinerne at fastholde sig til, så han så noget 

chokeret ud i flere minutter, men vi fik båden under kontrol 

og kunne konstatere at Hjellen havde klaret det med bra-

vour. Ib Ejsing bestod prøven, men vi så ham ikke i 2 måne-

der ,derefter og min kommentar til det er  jeg ikke havde 

mistet lysten til roning ,men deltog i  
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Vores kasserer gennem rigtig mange år Flemming Han-

sen,fyldte 60 år den 21-07-2010. 

På Fr-havns-Roklubs vegne vil jeg ønske dig hjertelig tillyk-

ke og samtidigt sige dig en stor tak for det store arbejde  du 

har lagt i klubben gennem mange år, trods den svære syg-

dom der ramte dig som et lyn fra en klar himlen, og du måtte 

opgive roningen, fra den ene dag til den anden. 

Trods det har du styret klubbens økonomi, med det overblik 

der skal til at være kasserer, for det er det job der udfordrer 

mest, i de fleste foreninger ,men heldigvis har du en bag-

grund ved Told og Skat , så tal har været en del af din hver-

dag, og det fremgår tydeligt af årsregnskabet der er over-

skueligt fremstillet ,så vi alle har et overblik over hvad der 

rører sig i klubben på det økonomiske felt. 

Du er desuden æresmedlem, som tak for den store indsats 

du gennem mange år, har været personen bag, for det kræ-

ver stædighed og vilje at være i foreningsarbejde, så mange 

år, for der går mange frivillige  timer, hvert år , for at en klub 

kan fungere på bedste vis. 

Du og Laila kan fejre sølvbryllup  i august måned så et stort 

tillykke med det. I har inviteret roklubbens medlem-

mer ,tirsdag den 07 september, efter roning til en sammen-

komst i vores lokaler, hvor I er værter ,så det glæder vi os 

til.   

Men jeg nåede dog at få en tur sammen med dig Flemming-

en tur vi garanteret aldrig glemmer, nemlig da vi blev ramt af 

Dommedagsbølgen. Den er levende beskrevet i Krøniker og 

Skipperhistorier nr 2. 
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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 hyt-

te, 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 separa-

te 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 pri-

ser 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  

15 

Søndag blev der ingen roning på grund af vejret, men så fik 

vi stiftet bekendtskab med kulturen på øen. 

Marstal søfartsmuseum fik vores visit allerede da de åbnede 

kl. 9.00  

2 timer gik forbavsende hurtigt med en rigtig flot udstilling af 

søfarten gennem tiderne i Marstal. Så går turen til Ærø, er 

dette museum absolut et besøg værd.   

Der blev også tid til et besøg på Marstal navigationsskole, 

hvor vi fra skolens tårn, som også er elevernes fredagsbar, 

kunne skue ud over hele byen og kysten. 

Kl. 13 afgik vores færge mod Rudkøbing med gode minder 

fra Ærø i bagagen. 

 

Alt i alt en fantastisk fin tur, som kræver, at deltagernes 

kondi under de svære vejr-

forhold er helt på plads, og 

alle er fleksible på turen   
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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 

11 

Da vi lander i Frederikshavn bliver båden hurtigt tømt, og 

rengjort. Men der mangler altså noget? 

 

Epilog.  

 Hvis nogen kommer forbi Ålbæk, og finder et fender, er må-

ske vores, vi tror det ligger deroppe, eller har nogen opser-

veret os ude på vandet, hvor der var en der stod op, så var 

det overstyrmanden, på trods af vejret, kan vi kun opfordre 

jer til at tage regntøj med. 

Til sidst takker jer alle fire for en wekeend, som jeg ikke 

ville undvære, og vil huske i lang tid.  

Tak til Kirsten, Hanne, Lars og Ib. 

Sluttelig en stor tak til vores mand i Skagen, Kurt, uden ham, 

var natten ikke blevet den samme. 

Lars N 
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Ærø rundt   

 

10. -13. juni  2010 

Af  Kaj Jensen 

 

Optakten til turen var, at Dansk Forening for rosport havde 

fået udstationeret to både på Ærø 

Disse både kom for øvrigt fra Læsø, som roere fra Frede-

rikshavn roede rundt om i 2009 

Deltagere var for Ærø turen: Kim, Preben, Ib, Julian, Lars, 

Hanne, Knud Erik og Kaj 

Allerede torsdag den 10. juni satte vi kursen mod Ærø om-

kring middagstid. Knap var vi kørt ud af Frederikshavn, før 

Knud Erik og Kaj meddelte, at de havde en roplan for fredag 

og lørdag. (vejrudsigterne var nemlig noget problematiske 

for disse to dage) 

Planen var heldigvis enslydende, det var nok fordi, at de 

havde studeret de samme vejrudsigter. Kim og Lars styrede 

sikkert henholdsvis Forden og Citroenen til færgebyen Rud-

købing på Langeland. Forude ventede en times sejlads til 

Marstal på Ærø. 

Vel ankommet til Marstal kl. 19.00, hvor vi i forvejen var 

blevet inviteret til at spise hos en tidligere frederikshavner-

roer, Martin Jensen, som boede kun 200 m fra færgelejet 

Der blev budt på skipperlapskovs med rødbeder og rugbrød 

og Marstal bitter, (Rige balzams blandet med klar Brøndum), 

dette var solid mad til de næste to dages strabadser. 
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På Marstal camping havde vi lejet to luksushytter, og senge-

ne blev allerede indtaget kl.22. 

Roplanen næste dag var, at vi skulle tage af sted allerede kl.  

4 om morgenen, kun af hensyn til den kraftige blæst, som i 

følge vejrudsigten skulle komme kl. 13. Denne plan blev 

genstand for kraftige protester fra B. morgensyvsoverne    

Men vækningen blev nu kl. 04.00 næste dag. Ikke alle havde 

sovet lige godt, sikkert fordi der var en enkelt roer, som 

havde fået stillet tomgangsskruen alt for højt om natten 

Ulla og Hanne skulle stå for maden på hele turen.(det gjorde 

de sørme flot) ”Skal vi selv smøre vores madpakker til rotu-

ren?” spurgte Kim. ”Min madpakke plejer at stå klar i køle-

skabet om morgenen, når jeg skal på arbejde ”(Du forkæler 

ham Jette) 

Første del af roturen syd om Ærø var ganske behagelig med 

kun lidt vind. Øens vestside og Skjoldnæs fyr rundede vi kl. 

ca. 12, og så kom der sandelig vind de sidste 5 km. ind mod 

Søby, hvor vi ankom kl. 13.30 godt sultne og med 40 km. bag 

os  

I Søby lagde vi bådene op på stranden, klar til næste dags 

roning tilbage til Marstal Martin og kammeraten, Kristian, 

hentede os i Søby, og vi kørte tilbage til Marstal camping for 

overnatning. 

Næste dag kom vi først ud af dynerne kl. 6 og kørte med nye 

selvsmurte madpakker tilbage til Søby og klar til den sidste 

roning mod Marstal Første del var ganske behagelig med 

moderat sidevind, men da vi rundede Halmø brød helvede løs 

Meget kraftig sidevind og stærk strøm gjorde, at vi måtte 

slide og slæbe os de sidste kilometer ind i sikker havn.1 


