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B E SØG  VO RE S  WEB- STE D !   
www.f rede r i k shavn -

rok lub .dk  

Ndr. Strandvej 58 

9900  Frederikshavn 

Frederikshavn 

Roklub 

Telefon: 98426567 

UNDER DANSK  FORENING 

FOR ROSPORT, 

STIFTET 13. MAJ 1943 

      

De Fem der vant deget rundt 2010 
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F R E D E R I K S H A V N  R O K L U B   

D E C E M B E R   2 0 1 0  

 

    Nyhedsbrev 

 

Frederikshavn Roklub  

Ønsker alle rigtig god  

jul og godt nytår   

Julemanden kom forbi med en lille 

gave som vi har ønsket os i mange 

år. Nu mangler  

vi bare at det bliver forår  
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 Formand 

Ib Bach Ejsing 

Odinsvej 31 

9900 Frederikshavn 

48414227 

26285893 

ib_ejsing@youmail.dk 

Kasserer 

Klubhus 

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 

 

 Bestyrelsesmedlem 

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   

 

 

 

Bestyrelsen 

Nyhedsbrev 23 

Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn  

Km er ud fra dit rokort  

Birte Winther 54 88 129 

Bo Kier Hansen 0 87 127 

Arne H. Laursen 48 118 118 

Frits Pedersen 0 49 118 

Viggo Ernst Thomsen 0 24 77 

Eva Christoffersen     72 

Vibeke      49 

Jens Hummel 25 37 37 

Lisbeth Johansen 0 25 33 

Tove Madsen 0 14 30 

Johan Brun 27 27 27 

Jens Jørgen Winther 26 26 26 

Knud Knudsen 21 21 21 

Ruth le Fevre     21 

Bente Wolf 16 16 16 

Ole Mortensen 8 16 16 

Birgitte Nielson 0 8 8 

        

I alt 1.821 6.250 9.920 

mailto:fash9900@hotmail.com
mailto:johnnykeanhansen@sol.dk
mailto:kirsten-morild@hotmail.com
mailto:
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Rostatik 2010 

Navn km     

  31. maj 31. juli 23. okt 

Ib B. Ejsing 164 655 1.013 

Jarlis Nilsson 191 461 668 

Kaj Jensen 123 372 661 

Preben Christensen 121 455 574 

Julle Ejsing 104 372 562 

Rigmor Skoven 130 298 540 

Hanne F. Høyer 50 356 465 

John K. Kristensen 84 279 437 

Kirsten M. Andersen 71 281 384 

Lars Nielsen     361 

Knud Nielsen 94 292 360 

Jørgen Hansen 105 220 316 

Lars Høyer 27 232 312 

Ulla Skov 33 170 307 

Carsten Højmark 64 170 262 

Johanne 57 171 228 

Kim Christensen 9 160 228 

Ole Skov 20 150 214 

Finn Larsen 0 89 204 

Lindhart Christensen 70 125 201 

Rita Frederiksen 42 112 212 

Vagn Skoven 41 123 176 

Lene T Nielsen 0 100 171 

Andrea Welzel 20 51 139 
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Nyt Fra Formanden 

 

Fr-havns-Roklub er  i 2010 havnet i samme dilemma som 

landets statskasse, pengene fosser ud og vi skal mange år 

tilbage for at se samme fænomen. 

 

Når skaderne sker er det altid på en gang og det har resulte-

ret i at vi har købt ny varmtvandsbeholder, da den gamle 

stod af .Samtidigt frostsprængte vores solvarmepaneler og 

blev utætte som en si. Forsikringen trådte i kraft og dække-

de en del og tak til dem for en hurtig sagsbehandling. 

 

Bådtraileren er under opbygning og jeg regner med at vi kan 

modtage den engang i december måned, og få den installeret 

i bådehallen, hvor der kan placeres fire både, på traileren og 

det vil give en masse arbejdsplads i bådehallen, så vi ordent-

lig kan udfolde os, med de projekter Carsten har udtænkt. 

 

Opvaskemaskinen blev skiftet ud med en ny, alt porcelæn, 

glas, bestik er skiftet til nyt så det er ens og det er der ingen 

tvivl om ,at lejerne bliver glade for. 

 

Vi har haft en el-installatør til at se på de tekniske installati-

oner og foretaget det der var behov for, så alt virker opti-

malt. Vi har brugt rigtig mange penge, men lad os betragte 

det som en investering i en tidshorisont på en 10 til 15 år for 

de ting der er indkøbt og installeret. .  

Forsæt 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 

 

 

Et nyt indgangsparti er  bestilt sammen med energiruder, og 

alt skulle løses her    arbejdsmæssigt inden udgangen af no-

vember måned.  

 

I vinter havde vi desuden to frostsprængninger i bådehallen 

hvor Knud Rasmussen blev fyldt med vand og væltede ned 

over en fireårs og vi slap nådigt med et ødelagt skvatbord, 

og den mest kompetente mand Jørgen Hansen blev sat på 

opgaven og med den akkuratesse og tålmodighed man skal 

være i besiddelse af, løste Jørgen Hansen opgaven perfekt 

og sparede klubben for mange penge,  så en stor tak til dig. 

Johns datter havde en veninde som de skulle fejre polter-

abend sammen med, så hvorfor ikke prøve roningens udfor-

dringer. 
21 

 

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 

 

Tømrermester  

                                      Ulrik Bisgård  
   Violvej 21 9900 Frederikshavn Mobil: 40 62 56 94 Mail: ulrikb@mail.dk                                         

mailto:ulrikb@mail.dk


20 

 GF Forsikring 

Rimmensgade 27   

9900 Frederikshavn  

Tlf98 42 50 22  

Fax66 18 18 30  
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John fik hentet hende på motorcykel og hun så noget forbav-

set ud da hun blev sat af ved roklubben, hvor alle tøserne 

tog varmt imod hende. 

 

Vi fik rigget en toer til, fik hende kort instrueret i ro rytmen 

og så af sted helt ind under land og langs Palmestranden og 

hold op hvor fandt hun hurtigt rytmen i båden sammen med 

John og mig ved styrepinden (alt er ved det gamle),så hun 

nød det virkeligt og fik en god oplevelse. 

 

Ja nu siger man godt nok styrmand, og vabler i hænderne og 

hvad ved jeg. Men 2010 vil for mig stå som året hvor det 

lykkedes efter mere end 17 års roning at nå  over de magi-

ske 1000 km ,der udløser en sølvnål, og samtidigt at komme 

på Hirsholmen 23 gange og helt rundt 3 gange, så det har 

været mit rekordår på mange måder, og her er indbefattet 

vores tre langture dels Ærø rundt, Skagensturen, samt Sæ-

byturen. 

 

Annoncetegningen er i fuld gang og jeg håber alle får succes 

med at tegne hos vores sponsorer, da det har afgørende be-

tydning for klubbens virke og økonomi fremover. Jeg håber 

vores annoncører stadigvæk vil støtte os, trods den krise det 

danske samfund befinder sig i, så der skal lyde en stor tak til 

alle der bakker os op. 

 

Ib Bach Ejsing 
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Deget Rundt 2010 

 

 

Den traditionelle kaproning var med vanlig omhu fastsat til 

en dag med havvejr. Solen skinnede mellem spredte skyer, 

der drev for en frisk til hård vestlig vind. De skumtoppede 

bølger kom fra NNV og strømmen fra nord med anslået 2 

knob. Så der var lagt op til en våd og drabelig dyst.  

 

Der kunne mønstres besætning til 2 fireåres både. Bådholde-

ne blev bestemt ved lodtrækning, således at Kølpen blev be-

mandet af Preben, Lars, Lindhardt, Knud Erik og Kaj, mens 

Frits, Carsten, John, Ulla og undertegnede fik Nordea. Den 

hurtigste båd ifølge konkurrenterne, men til gengæld blev vi 

belemret med de tungeste årer.  

 

Dommerens røst trængte kun svagt gennem bølgebruset, så 

starten ud for Rønnerhavnen blev lidt rodet. Af sted kom vi 

dog, og Nordea tog føringen med tre hurtige tag. Det tegne-

de godt. Men snart vandt Kølpen ind og strøg forbi. I Nordea 

kunne vi så trøste os med, at Kølpen havde en stærk besæt-

ning, som det ikke var nogen skam at tabe til.  

 

Vi holdt på med lange seje tag. Båden red på den medløbende 

sø, og på et kvarter nåede vi nordspidsen af Deget. Årerne 

tog et par garnbøjer undervejs, men sådanne bagateller rører 

ikke en stålsat rorsmand.  
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VINTERAKTIVITETER 
Af Carsten Højmark 
 

Så er det slut med at ro i flere måneder, men bådene får nu 

ikke lov til at stå stille. Det er nu muligt at få lavet div. ud-

bedringer uden at det skal være tilendebragt næste dag, så-

dan at båden kan komme i vandet. 

 

Jeg vil her liste op, hvad jeg håber vi når inden ny aktivitet 

på vandet. Nordea: Bunden eftergåes for evnt. skader-d.v.s. 

at den skal vendes om, Indvendig udbedres div. slidmærker i 

træværket. Det ene sæde skal have ny hjulholder. 

 

Græsholm: Denne båd kommer vi nok til at tage til nåde igen, 

Hirsholm er jo flyttet sydpå. Jeg er ikke klar over hvilken 

stand den er i, men vi løfter den ned og vurderer på sagen. 

Vi har købt nye rorholdere så vi slipper for den altid irrite-

rende stål-pind. Vi ser hvor de skal skiftes. 

 

De andre både ser vi nøje efter for manglende lak mm-det 

reparerer vi som tiden tillader. Alle de oppustelige rednings-

veste skal gennemgåes grundigt. Det er blevet os bekendt, 

at der kan opstå utætheder i luftposerne, der skal holde per-

sonerne oppe i vandet. Alle veste skal pakkes ud for derefter 

at blive pustet op med svagt lufttryk (luftmadraspumpe) De 

skal herefter kunne holde luft i et døgn-! så må vi håbe det 

er ok. Co2 flasken vejes og vesten foldes sammen igen. Det 

er et lidt større arbejde, som jeg vil foreslå at  

kun en person står for. 
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Så rundede vi Deget og satte kursen direkte mod målet. Vin-

den var foran for tværs, sø og strøm ret imod. Nordea ban-

kede pæle og tog vand over. Det første skvæt fik etteren, 

men snart var alle lige våde. Et udråb ved den første skylle, 

men derefter var der en sjælden tavshed i båden (bortset fra 

enkelte anstrengte støn).  

 

Tagåren holdt en fin og konstant takt uden at forivre sig mod 

slutningen. Og vi andre trak, hvad vi kunne. Vi fandt en god 

rytme med lige lange tag og fangede hverken ugler eller 

krabber –  ganske flot i den urolige sø. 

  

Med ét så man i øjenkrogen et glimt af Kølpen. Vi halede ind 

på den. Vi kom foran den! Var deres kræfter ved at slippe 

op? Nej, det måtte være et lumsk kneb før slutspurten, for de 

vandt igen ind og passerede os ca. 400 meter før målet. Men 

vi holdt på, og Kølpen sakkede snart agterud. Nordea vandt 

kaproningen.  

 

Det er altid rart at være i den vindende båd, men her dagen 

efter det hårde race tænker jeg nu mest på oplevelsen af at 

være en del af et godt hold, hvor alle gør deres yderste. Og 

jeg kan stadig høre bølgerne og de taktfaste dunk i åregaf-

lerne.  

Jo, det blev nok en god dag på havet! 

 

Jørgen 
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Aktivitetskalender 

 

Mandag slibning kl. 19.00-21.00 

Alle er velkommen  

Tirsdag svømning kl. 19.00-20.00 

 

Nytårsgalla 

Lørdag den 12. februar kl 18.30 

 

Ølsmagning d 11 marts  

SU. 21 Februar til kim  

 

Marts generalforsamling  

dato kommer senere  
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Farvet til ”Hirsholmen” 

 
Onsdag den 20. oktober måtte vi på en kold og blæsende dag 

tage afsked med DFfR´s udstationerede båd Hirsholmen. Ni-

els fra MTU kom og hentede båden, for at køre den til 

Svendborg Roklub.  

 

Båden beholder sit navn, så når vi besøger Svendborg Roklub 

for at få en rotur, så vil vi jo føle os endnu mere velkommen i 

dette dejlige rofarvand, når vi kan bruge en båd med dette 

gode navn fra vores hjemstavn. 

 

Læsningen blev fulgt med stor interesse. Det var som om, 

der var en del, der nøje så efter hvad Niels gjorde. Så man 

kunne få nogle gode fif til næste års rosæson, hvor man selv 

skal til at udføre dette arbejde. Han er vel også en af landets 

mest erfarende i læsning af både. 

 

Tak for hjælpen og en særlig tak til Carsten for maling af 

åerne m.m. 

 

Kirsten 
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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 

 

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 til-

fælde vi får et nej. Vi er meget taknemmelige for den støtte vi får 

og at byens virksomheder, uagtet finanskrisen, altid lukker penge-

kassen op for os. 

 

Sindalmaler.dk  
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Mærkelig er det, at selv om vi besøger Hirsholmene mange 

gange på en sommer, bliver vi ikke trætte af øerne, der er 

noget specielt uberørt over Holmene, når vi glider ind i hav-

neindløbet. 

 

Rosæsonen er slut for i år, men mange af os svømmer jo  

videre hele vinteren for at holde os i form til næste år. 

 

Tak for en super gejst og god roning. Jeg ser frem til at se 

jer alle næste år. 

 

Kaj Jensen 

Nytårsgalla 
AF FLEMMING HANSEN 

 

Hvert år sidder mange tusinde spændte foran TVét og ser de 

adelige og andre godtfolk ankomme til Dronningens Nytårs-

taffel. Man følger med en vis spænding ”de gamle koner” 

iført deres lange rober og deres ledsagere i ”pingvinsæt” 

ankomme til Christiansborg. 

 

Sådan var det også før i tiden i roklubben. Hvert år i februar 

måned havde vi vores egen Nytårsgalla, hvor vi mødte op i 

det fineste stadstøj, vi kunne finde. Den tradition er besty-

relsen blevet enige om at genoptage og vi afholder derfor 

Nytårsgalla i roklubben lørdag den 12. februar. At vi venter 

til februar er selvfølgelig fordi vi ikke vil sætte nogen i for-

legenhed, så de må melde afbud til Dronningen. 

Se nærmere om det andet sted i bladet. 
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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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Vel findes der Frederikshavnerordningen og midler fra det sociale 

område, der giver tilskud til idrætslivet. Disse tilskud er i øjeblik-

ket til politisk debat, hvor der undersøges om det er de rigtige 

klubber der støttes.  

 

Frederikshavnerordningens støtte er rettet mod børn og unge un-

der 25 år. Har du medlemmer over 25 år reduceres støtten i for-

hold hertil, hvilket kan betyde, at nogle klubber på grund af med-

lemmernes alder ikke får eller kun i begrænset omfang får del i 

denne ordning. Roklubben har ingen medlemmer under 25 år og får 

fremover ikke tilskud af betydning efter Frederikshavnerordnin-

gen. 

 

Midler fra det sociale område ydede tidligere støtte til foreninger 

med medlemmer over 60 år. Dette er nu ændret således, at der 

udelukkende gives tilskud til direkte Ældreforeninger med egne 

love, regnskabet mv. På denne måde udelukkes alle de almindelige 

idrætsforeningerne fra tilskuddene. Man vil altså hellere give til-

skud til kortspil, stramajbrodering og fremstilling af papirklip med 

videre, end til de gamle idrætsformer, der bevisligt hjælper ældre 

med at bevare deres styrke og smidighed, og der igennem fore-

bygger sygdomme og andre dårligdomme, med heraf store udgifter 

til samfundet i form af hjemmehjælp, hospitalsophold mv. Roklub-

ben har i år fået ca 4 500 kr i støtte gennem de sociale tilskud, 

men denne støtte ophører jf nævnte ændringer i reglerne. 

 

Roklubben er nu i den situation, at vi fremover, stort set, ikke får 

nogen som helst støtte fra kommunen til drift af klubben. Derfor er 

vi ekstra glade for de penge vi får gennem annoncetegning i dette 

blad.  
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    Lørdag den 12. februar 2011, kl 18.30 

Menu 

 
Aperitif a la roklub 

 

Kæmpe nytårsbuffet 

 

Kaffe/The, småkager 

 

I løbet af aftenen vil der være amerikansk lotteri mv 

 

Pris  185 kr 

 

Rimelige priser på vin, øl & vand 

 

Husk det er Nytårsgalla og mød venligst op i festtøj. 

 

Bindende tilmelding på tavlen eller pr tlf/mail til Ib Ejsing 

eller Flemming Hansen senest 7. februar 2011 
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Onsdagsroning 

Roning onsdag formiddag startede sidste år med en kontakt 

til Ældre Sagen om at iværksætte roning for seniorer.  

  

Seniorroerne om onsdagen, hvad er det så for en størrelse? 

Ja, det er først og fremmest roere, som er kommet lidt op i 

årene, og som har fået tid til aktiviteter om formiddagen. 

Aldersmæssigt ligger vi mellem 60 - 80 

 

Hvis blæsten har drillet om onsdagen, har jeg sendt Sms’er 

til roerne og fundet en dag med bedre vejr, og dette har der 

da været brug for en to tre gange i sæsonenMange vil vel 

spørge, om det er hyggeroning.? Svaret er både ja og nej  

 

Billedet fra Hirsholmene fortæller vel alt, hygge med rund-

stykker og kage er altid velkommen efter en 5-6 km.rotur, 

og vi har mange særdeles gode bagere på vores hold.  

 

Men tag ikke fejl. Vi har stadig vinderinstinktet, og der er 

næsten altid en 

uformel konkurren-

ce, hvem der kom-

mer først eller sidst 

tilbage fra Holmene. 


