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Nyhedsbrev

B E SØG VO RE S WEB- STE D!
www.frederikshavn roklub.dk

Kontingent 2011
Ungdomsroer (12 – 18 år)
600 kr
Roning hver dag og deltagelse i alle øvrige aktiviteter
A-medlem
1 200 kr
Roning hver dag og deltagelse i alle øvrige aktiviteter
B-medlem
550 kr
Roning hver dag til kl 1400 og 1 bestemt aften om ugen, der
Vælges ved sæsonens begyndelse. Deltagelse i alle øvrige aktiviteter.
Støttemedlem
300 kr
Passivt medlemskab. Deltagelse i vinteraktiviteter.
Er i øvrigt altid velkommen i klubben og til klubbens arrangementer.

Deget rundt lørdag den 03-09-2011 kl 1400.
Skal det være rigtig at der ikke er
andre der kan vinde

Indbetales til Spar Nord: reg nr 9006 konto nr 130 56 94564
Husk at meddele mailadresse og flytning til
kassereren på 98 42 15 14 eller fash9900@hotmail.com
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Bestyrelsen
Formand
Ib Bach Ejsing
Odinsvej 31
9900 Frederikshavn
48414227
26285893
ib_ejsing@youmail.dk

Næstformand,
tilsyn og udlejning
sommerhuset
Lars Høyer
Grundtvigsvej 3
9800 Hjørring
98927443
24207943
lhh@has.dk

Næste morgen blev bilerne pakket og hytterne klargjort og
nøgler afleveret til receptionen.Morgenmaden var i vente i roklubben. Igen i samme orden og der var lejlighed til at rose
Skiveroerne for deres utrolige store engagement. Flot klaret
og mange stjerner fra deltagerne fra Frederikshavn Roklub!
Nu kunne hjemturen starte til Frederikshavn efter et begivenhedsrigt romotionsstævne.

Kasserer
Klubhus
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

Rochef
Kim Christensen

Bestyrelsemedlem
Ulla Skov

Korsvej 8
9900 Frederikshavn
98 43 17 06/23 30 60 06
kim_c@os.dk

Birkekrogen 8
9900 Frederikshavn
98434412
28513466

På alle deltagernes vegne: Hanne Frost Høyer

Ullas.skov@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Lars Nielsen
Fynsvej 3
9900 Frederikshavn
22 43 40 68
lars-john-nielsen@jubii.dk

1 Suppleant

Bestyrelsesmedlem
Hanne Høyer
Grundtvigsvej 3
9800 Hjørring
98 92 74 43
24 20 79 43
Ihh@has.dk

2. Suppleant

Kirsten Andersen

Rigmor Skoven

L.P. Houmøllersvej 136
9900 Frederikshavn
24 49 03 41
kirsten-morild@hotmail.com

Englund 23
9800 Frederikshavn
98 42 78 70
skovbedste@os.dk

Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn
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23

Nu kom alle i sving med at pakke traileren med de fire både, så
den var klar til at blive spændt på Kims bil til hjemturen om
søndagen. Vi var så optaget af at pakke trailer, at vi helt
glemte at melde ankomst til Skive Roklub, men efter tre timer
blev Ib ringet op om, hvor vi blev af!!

Nyt Fra Formanden
Vi har indtil videre ikke fået roet det vi plejer, da det har
blæst meget og regnet en del. Lad os håbe at august viser
sig fra sin pæne side, så vi kan få de manglende km i hus.

Lørdag aften nærmede sig. Alle havde glædet sig til festmiddagen. Ja, og sikke Skiveroerne havde arrangeret en fantastisk
udsmykning af Bådværftet. Helt utroligt med træplader på gulvet, årer og net på væggene. Borddækningen helt fabelagtig,
heldigvis ingen velourduge, men de sødeste røde stofduge med
hvide tegninger af skaldyr og midt på bordene var drysset tørret ålegræs og oveni muslingeskaller. Whauv! Der var den
lækreste buffet, masser af mad, ingen behøvede at gå for gæves. Vi var trods alt 300 roere, der skulle bespises.
Det var tre unge kokke fra en lille
cafe i Skive, der havde kreeret
menuen, det gjorde de bare superb. Under middagen blev Skiveroeren ” Mor Karen” udnævnt
til æresmedlem i Skive Roklub, og
desuden blev der uddelt medaljer
tilmaratonroerne. Efter spisningen var der dans til et godt tremandsband. Der var en rar og
sjov stemning, der blev danset, snakket og drukket øl, vin og
vand ( til 15 kr. flasken )! Alle var i hytterne kl. 1 Sikke en
begivenhedsrig dag at falde i søvn på!
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Flemming Hansen har malet vinduerne mod øst i samme lyse
farve som vores nye yderdør har, så det har pyntet vældigt
og facaden fremtræder lys og indbydende.
Ulla Skov Har lagt et stort arbejde i at få fat i nye klubdragter. Hun har taget forskellige størrelser med i klubben så den
enkelte kunne prøve sig frem og vores flotte logo pryder på
såvel t-shirt-kasket og det sorte overtrækstøj, så det var
dejligt at så mange var interesserede i at købe
det man havde behov for.
Jeg har fået skiftet 21 brædder på bådebroen ,samt nogle af
gribelisterne, men resten af brædderne skal skiftes med tiden. Den er blevet malet så den ser næsten ny ud.
Betina har ønsket at stoppe med at opdatere vores hjemmeside, da hun venter barn nr to og af den grund har ønsket at
stoppe. Men en stor tak fra bestyrelsens side for det arbejde
du har lagt i at hjemmesiden, der hele tiden har været opdateret, og set af mange interesserede, hvad der kan foregå i
Fr-havns-Roklub, af forskellige tiltag.
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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

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

Bestyrelsen arbejder videre på hvem der kan køre den
videre i nærmeste fremtid
Vi var 14 til landsmotionsstævne i Skive og jeg fik endelig
trailer spændt bag på Astraen og med fire både på traileren
var det en sej omgang at køre med så stort et læs, så Kim og
de andre der kørte bag ved mig havde aldrig oplevet at køre
så langsomt på en motorvej.
De fik set hele faunaen i rabatten og selv biernes bestøvning
af blomsterne kom de helt ind på livet af, så det har uden
tvivl (gab-gab) været kilde til stor inspiration på tuens,
videre forløb.
4

21

Skive lavede et fint arrangement, og vejret var bortset fra et
par enkelte byger ok, så vi roede 25 km som turen var afsat
til, og var til en god fest om aftenen ,hvor en skare på 300
roere blev bespist, med mad der smagte godt så en stor tak til
Skive for dette landsmotionsstævne 2011.
Vi har strammet sikkerheden op I Fr-havns-Roklub. Der skal
fremover fra klubbens side være en godkendt korttursstyrmand indenfor daglig rofarvand, i hver båd, samt på ture
udenfor dagligt farvand en langtursstyrmand i hver båd.
De oppustelige redningveste skal man iføre sig, når man ror
ud, de gamle veste må ligge ved siden af en, som altid. Det
tilrådes dog hvis de skulle blæse op at iføre sig vesten, hvis
det skønnes nødvendigt.
Bestyrelsen har bevilliget yderligere 4 stk big blades årer
samt 5 oppustelige redningveste. Andrea og jeg får de endelige priser hjem inden bestillingen afgives til det tyske værft.
Jeg har yderligere søgt Tryg Fonden om 10 styk veste, men
behandlingstiden er 4 måneder så det kan først blive i
2012,hvis ansøgningen går igennem.

GF Forsikring
Rimmensgade 27
9900 Frederikshavn
Tlf98 42 50 22
Fax66 18 18 30
20

Anlægsfonden er søgt om et beløb til etablering af en flisebelagt plads til vores bådtrailer og det bliver behandlet i løbet
af efteråret.
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Vi har fået de samme svømme tider som sidste år, sammen
med kajakklubben, men at finde en livredder er ikke på plads
endnu, men jeg håber det løser sig i nærmeste fremtid.
Ib Bach Ejsing.

som aftenen før var der bare skik på det. Sund og mættende
morgenmad, så der var noget at tære på til lørdagens roning.
Ved morgenmaden sad vi ved siden af nogle af natmaratonroerne. Det havde været en oplevelse, men rødmossede og
ondt i r…. havde de nu. Efter at have fået madpakker udleveret var det nu vores tur til at komme i bådene. Vi manglede en roer, så vi fik Birthe med fra Sakskøbing. Alle hjalp
med til at løfte bådene i vandet, og herefter var vi klar til
vores 25 km. rotur.
Turen tegnede fint, lidt diset men ingen vind eller strøm.
Alle tre fireåres både roede nord på til Grønning Øre, som
var ca. halvdelen af turen, så her lagde vi til og gik i land for
at forrette små ærinder, der blev ikke betalt bøder!!!
Nu blev de sunde og ernæringsrigtige madpakker spist uden
for Skive Roklubs hytte, og efter en lille times tid var vi atter i bådene, hvor vi krydsede Skive Fjord. Det var nu begyndt at småregne lidt, og bølger var der også, men vi fortsatte vor kurs mod syd dog afbrudt af små flydende hilsner
til hinanden i de tre både. Ved 15. tiden lagde vi til på
stranden, hvor traileren var parkeret.

6
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Udsæt ikke til i morgen,
hvad du kan gøre i dag.
Af Flemming Hansen

Næsten ingen medlemmer i roklubben har mailadresser.
I sidste nummer af robladet efterlyste kassereren mailadresser fra medlemmerne. Med stigende portotakster og den
stigende efterspørgsel på hurtig kommunikation, vil det være
en stor hjælp, hvis vi kan sende forskellige småmeddelelser
mv pr mail til medlemmerne. Derfor vil vi gerne have, at
medlemslisten også omfatter mailadresser.
Siden jeg i sidste roblad efterlyste mailadresser, har jeg kun
modtaget ganske få. Når jeg samtidig ser, at faktisk alle betaler kontingent via homebank, så går jeg ud fra det er en
forglemmelse, at jeg ikke har fået deres mailadresser. Hvis
man har homebank, har man formentlig også en mailadresse.
Derfor, som der står i overskriften, udsæt ikke til i morgen,
hvad du kan gøre i dag. Gå straks ind til computeren og send
din mailadresse til mig.
Min adresse er: fash9900@hotmail.com
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Aktivitetskalender

Dejlig og lækker mad, som Skive Roklub havde bestilt. Der
var megen fin og venlig betjening, i det hele taget bare vel-

August
Mandag kl. 19.00
Tirsdag kl. 19.00
Onsdag Seniorroning kl.9.00
Torsdag kl.19.00
3 August Deget rundt kl 1400

organiseret, hvilket forsatte under resten af stævnet for de
300 tilmeldte roere fra hele landetEfter middagen havde den heftige vind lagt sig, og nu blev romaratonen skudt i gang. 13 klubber havde tilmeldt hold, som
skulle ro 7 timer om natten, dog afbrudt af en spisepause
midtvejs. Det var flot at se alle bådene stikke til søs, hvert
bådhold i ens dragter, og hvor hurtigt de kunne skifte plads i
bådene. Der var dog ingen deltagende hold fra Frederikshavn
i dette løb. Mens udskibningen foregik, var der tid til at snakke med gamle rovenner fra de tilmeldte klubber, her fik vi
hilst på Helle fra Dragør.

September – Oktober
Mandag kl. 18.00
Tirsdag kl. 18.00
Onsdag Seniorroning kl.9.00
Torsdag kl.18.00

Efter den hyggelige sammenkomst
i roklubben var der tid til at vende
tilbage til hytterne, hvor der lidt
efter lidt faldt ro over gemytterne,
dog afbrudt af en smule snorken
og lidt natpisseri!!! Her kunne man
skue ud over fjordens blanke, stille vand. Perfekt rovejr til
maratonroerene.
Lørdag morgen var alle veludhvilede og påklædte i nye
rodragter med påtrykte Frederikshavn Roklub logoer. Flot
syn. Nu var der morgenmad i vente i roklubben

8
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Privatskolen

Landsmotionrostævne
i Skive 17.-18.-19. juni 2011

i
Frederikshavn
Tlf. 9842 1566

Sikke et arrangement! 16 forventningsfulde roere fra Frederikshavns Roklub havde meldt sig til turen. Tre dejlige hytter
var bestilt for overnatning i god tid.
Mange af deltagerne mødte op i klubben torsdag d. 16. for at
pakke 3 fire-åres og 1 to-åres båd på vores nye båd trailer,
så den var klar til afgang næste dag. Ib ville gerne prøve at
køre med traileren. Det gik stille og roligt. Selv om der
blæste en meget kraftig vind, lå traileren godt på vejen.
Et forsøg på at overhale en traktor måtte dog opgives, da Ib
erfare- de, at hans bil ikke havde hestekræfter hertil
.
Bådtraileren blev parkeret på stranden nord for Skive Roklub, efter at bådene var blevet læsset af, og toeren var desuden lejet ud. Skive Roklub havde sørget for vagter ved alle
deltagernes mange både. Et flot syn med alle bådene klar til
stævnet næste dag.
Herefter blev deltagerne, som der dog nu var reduceret til
14, installeret i de tre bestilte hytter. Der blev lige tid til at
nyde en enkelt vand og øl, inden turen atter gik til roklubben,
hvor der var bestilt middag til alle mand
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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

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.
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Bestyrelsen har derfor besluttet at etablere flisebelægning,
der hvor traileren skal stå. Placeringen af traileren bliver i
hjørnet ud for herrernes omklædningsrum. Det er samtidig
besluttet at lægge fliser eller pigsten, hvor ankeret står, da
det også skal flyttes, hver gang der slås græs. Ankeret skal
flyttes lidt, så vi bedre kan svinge rundt med traileren. Man
regner med at få begge dele etableret i løbet af efteråret.

Sindalmaler.dk

Ejendomsfirmaet
Jens Jørgensen
Danmarksgade 30
9900 Frederikshavn
Tlf. 96202727

ApS
Esbjerggade 12 - 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 01 29 - Biltlf. 40 42 92 29
www.wwslykke.dk

Sådan en flisebelægning er selvfølgelig ikke gratis. Da klubben altid mangler penge, har vi søgt anlægsfonden om penge
hertil. Anlægsfonden er en kommunal fond som foreninger og
klubber kan søge om penge til nybygning og forandring af
klubfaciliteter. Vi ved endnu ikke om vi får nogle penge, det
afgøres først i løbet af efteråret, men håber selvfølgelig på
det.
Som I kan se. Der
er meget rigtig i
Niels Hausgaards
sang:
”Der er altid
arbejd`.

Fra Landsmotionstævne 2011
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Deget rundt
lørdag den 03-09-2011 kl 1400.

Jeg håber at mange vil møde op til kaproningen
Deget Rundt lørdag den 03-09 2011 kl 1400.

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

Sæby • Skagen • Århus

Tlf. 70 15 10 00 • Fax 72 21 16 01
www.hjulmand-kaptain.dk •
mail@70151000.dk

Det er den dag hvor adrealinen får frit spil og enhver
yder ,alt det man formår. Alle er nok spændt på om det
lykkes for Jørgen Hansen at træde op på vinderskamlen for
sjette gang i træk, men det vil lodtrækningen afgøre, hvor
stærkt og motiveret ro holdet er til at yde en målrettet indsats, så champagnen kan skylles ned i den tørre hals med
stor velbehag for de heldige der får sejren i hus.
Jeg håber vi får valgt et par retfærdige dommere, der har
styr på at få kaldt holdene til start på samme tid da jeg havde
besvær sidste år med at råbe til samling på den usynlige
målstreg, men det blev dog en spændende dyst lige til målstregen blev passeret af det vindende hold.
Så er det kun at håbe at vejret viser sig fra sin bedste side
og vi får en dyst vi sent vil glemme, så held og lykke til de
hold der stiller op.
Ib Bach Ejsing.
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Der er altid arbejd´
Af Flemming Hansen

Ib Ejsing svinger hammeren og Flemming stryger med penselen her i sommervarmen.
Det er vist de færreste af de nuværende medlemmer, der kan
huske hvornår klubhusets vinduer er malet sidst. Det kan
unægtelig også ses, især efter vi har fået nyt indgangsparti
med en anden farve end vinduerne. Der var altså ikke andet at
gøre end fatte penselen og se at komme i gang.
Der er godt nok langt rundt omkring huset, når man skal male
de vinduer man kommer forbi!!
Opmuntrende tilråb og velmenende gode råd får man mange
af, mens folk går til og fra bådene, der ligger ved bådebroen.
Jeg ville hellere have lidt hjælp!
Samme bådebro var efterhånden i en miserabel stand, hvorfor
Ib først på sommeren gik i gang med at udskifte de brædder,
der trængte mest.

Med mindre, selvfølgelig, at skruerne til den tid er så rustne,
at man ikke kan skrue dem af, men er nødt til at bruge et
brækjern. ”Skidt med det” siger Ib.” Med den alder jeg har
nu, bliver det ikke mig, der skal skifte dem igen”. Det kan
der være meget rigtigt i.
At græsset er nyslået ser altid pænt ud. Derfor har vi en aftale med ”Trækfuglene” om, at de slår græsset for os. Den
maskine de bruger, er desværre så stor, at den ikke kan slå
under de gamle lygtepæle, der danner stakit rundt om grunden. Ligesom den ikke kan slå græsset under buskene og
mellem træerne ud mod parkeringspladsen og over mod
Kajakklubben.
Det så efterhånden skrækkeligt ud og derfor er jeg gået i
gang med en kantklipper, så det kan se nogenlunde ud. Sådan
et monstrum volder dog af og til problemer, men heldigvis er
Jarlis ekspert ud i kantklippere, så hver gang jeg har problemer ordner han dem for mig.

Der var mange, siger Ib, der talte dem til 21. Det værste af
det var, at brædderne var slået fast med store søm i stedet

Stor var glæden da klubben anskaffede en bådtrailer sidste
efterår. Der var dog et par ting vi ikke rigtig havde tjek på
den gang. Traileren står på græsset og græsset vokser(også
der hvor traileren står), og jorden er blød, og traileren er så
tung, at den synker i og laver dybe huller i græsset. Der er
derfor et værre mas hver gang traileren skal flyttes for at

for skruer, så Ib havde et værre besvær med at få de gamle
af. De nye brædder er klogt nok skruet fast, så det bliver
nemmere at få dem af, når de engang igen skal skiftet.

jeg kan slå græs, hvor den har stået. 2 uger efter skal den
flyttes tilbage igen for at slå græsset, hvor den sidst har stået. Hvad er det man siger: ”Frem og tilbage er lige langt”.
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