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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 

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. 

 

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 
R
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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 1  

 
 

Nyhedsbrev 
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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@nordfiber.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 

Lars Nielsen 
Fælledvej 41  

9900 Frederikshavn 

22 43 40 68  

kaiser07@live.dk  

Bestyrelsesmedlem 
Hanne Høyer 

Grundtvigsvej 3 

9800 Hjørring 

98 92 74 43  

24 20 79 43  

Ihh@has.dk  

 

 1 Suppleant  
Kirsten Andersen 

Kragholmen 214, 2.tv 

9900 Frederikshavn 

24 49 03 41  

kirsten-morild@hotmail.com  

2. Suppleant 

Rigmor Skoven 
Englund 23 

9800 Frederikshavn 

98 42 78 70 

skovbedste@os.dk   

 

 

 

Bestyrelsen 

Nyhedsbrev 23 

Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn  

 

Så er sidste ro statistik lavet for i år, og selv om det har været en 

våd og blæsende sæson, er der trods alt roet 7.615 km. 

Turene til Møllerne og Deget fik vi en del af trods vejret, men Hol-

men er blevet snydt for vores grill aften, vi tager revanche næste år. 

Så har der været de dejlige kaffe ture til Gurli og Bo i Bratten og 

Marie og Carsten i Strandby. Vi havde en dejlig og veltilrettelagt tur 

til Skive. Det er dejligt at se vores smukke land fra søsiden, og med 

6 langturs styrmænd, håber jeg det bliver til flere ture næste år. 

Vi sluttede sæsonen af med at prøve at lære at sidde styrmand, hvil-

ket bl.a. indebar en del knob, ak de knuder var ikke så lige til, men 

tak til Knud Erik jeg. kan pælestik og de andre endnu 

Der skal også lyde en tak til Kaj for hans onsdags sejladser, frem-

mødet vidner vel om, at det ikke er så ringe. 

I ønskes alle en god jul og et godt, solrigt og tørt nytår. 

 

Rigmor 

mailto:fash9900@hotmail.com
mailto:Ihh@has.dk
mailto:kirsten-morild@hotmail.com
mailto:
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Regnskabet balancerer 
Af Flemming Hansen 

 

Roklubbens regnskab kommer ud med et lille overskud for 2011. 

 

Sidste år var et barsk år for klubben rent økonomisk, idet vi havde et 

underskud på omkring 80 000 kr. Dette skyldtes først og fremmest 

store udgifter til reparation af vores solvarmeanlæg, nyt indgangs-

parti samt nye elinstallationer i køkkenet. 

 

Regnskabet for 2011 er selvfølgelig endnu ikke færdig, men jeg for-

udser et lille overskud for året. Vi har i år været meget forsigtige 

med vores udgifter og har blandt andet udskudt anskaffelse af 4 nye 

Big Blade årer til næste år. Vi har i år haft en ”kanonudlejning” af 

sommerhuset og dette sammenholdt med den stigning i kontingentet 

vi gennemførte gør, at resultatet før afskrivninger i år bliver positiv. 

 

Dette betyder dog ikke at klubben flyder i penge og vi vil fortsat ha-

ve en meget stram styring af vores udgifter. Vi får nok at bruge 

pengene på de næste par år, da klubben har 70 års fødselsdag i 2013 

og bestyrelsen håber til den tid at fejre fødselsdagen med en ny båd, 

ligesom vi helst snart skal have skiftet de sidste vinduer i sommer-

huset i Bratten. 
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Nyt Fra Formanden 

Året går langsomt men sikkert mod 2012.Vi kan helt sikkert op-

summere mange gode ro oplevelser, når vi skuer tilbage på 

2011,som i perioder var blæsende og regnen undgik vi heller ikke. 

Men vi fik dog indviet vores bådtrailer til landsmotionsstævnet i 

Skive. Astraen kom på sit livs hårdeste opgave med fire både på 

traileren og i et tempo på motorvejen der kaldte på en humoristisk 

tilgang til at se det sjove i det, men faunaen fik vi alle et ganske 

godt indtryk af og med 5 km på literen, blafferede pengesedlerne 

ud i luften, men jeg kunne heldigvis sende regningen videre til de 

der var så heldige at køre med mig, men de tog det med en hoved-

rysten og godt humør og deltagelsen i stævnet var noget vi alle 

nød og det var en god oplevelse for alle deltagere. 

Vi har indtaget Hirsholmen adskillige gange og rundt øen et par 

gange. Vi har indtaget øen om onsdagen med de der er arbejdsfri, 

med ret til at nyde deres otium, ikke som golfspillere men som ak-

tive roere i roklubben. Vi har nydt vores kaffe og friske rundstyk-

ker eller hjemmebag på vores bænke og en enkelt skarp er blevet 

nedsvælget, idet vi nok samtidigt er kommet frem til det resultat 

at vi er født i det rigtige årstal-vi var de heldige-som samfundet 

har besluttet at  udråbe til at være de privilegerede og  uden dårlig 

samvittighed i øvrigt, da vi har taget de udfordringer og slid, der 

var kendetegnet for vores generation i en helt anden tid ,hvor tak-

nemlighed fyldte mere end bare at kræve ind som den kommende 

generation står for, men finanskrisen vil nok ændre på det billede 

på længere sigt og det er måske et sundt standpunkt, at geare for-

ventningerne til fremtiden lidt ned og leve i nuet. 
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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 

 

 

Blad på mail 

 
 

Som noget nyt vil vi prøve at sende  bladet ud på mail  

som PDF fil det er et format alle kan bruge  

 

Er det noget du kunne tænke dig så sen da en mail til mig på 

kim_c@os.dk 

 

Kim Christensen 

 

Tlf. 98 43 40 76 
Søndergade 11  

9900 Frederikshavn 

Rimmensgade 8, Frederikshavn 
Tlf. 98427211 
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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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Deget Rundt blev igen et spændende løb. Vi gav alt det vi havde os, 

men Jørgen Hansen kunne igen smykke sig med titlen for 6 gang i 

træk, så det bliver svært at slå. 

Vi var mange der samledes i sommerhuset i Bratten bagefter til 

grilning af det mad vi selv havde medbragt, så det hele fore gik i en 

hyggelig ånd og vi fik snakket sammen og grillet-skålet  og jeg tror 

alle var enige om at det var en god afslutning på kapløbet da en-

dorfinerne var faldet helt til ro og vi bare nød hinandens selskab og 

drog hver til sit omkring midnat en oplevelse rigere i hinandens 

selskab. 

Vi har fået tildelt 5000 kr til flisebelægning på østsiden af klubhuset  

til vores bådtrailer. Projektet skal være afsluttet 2012 og det fuld-

stændige regnskab skal sendes til Fr-havns kommune. 

En stor tak til de annoncører der stadigvæk støtter os i form af en 

annonce i ro bladet. Det er et afgørende tilskud til driften af ro-

klubben og det vil jeg sige jer mange tak for og samtidigt vil jeg 

bede klubbens medlemmer om at støtte de firmaer der annoncerer i 

bladet. 

Vi holder Løvspringsturen til foråret. I  skrivende stund er den en-

delige dato ikke fastlagt endeligt ,men det bliver den først i januar 

2012.Jeg håber mange vil bakke op om dette projekt da vi andre 

som har været fast deltagere i disse arrangementer, har følt at det 

har kørt godt og mange frivillige har lagt et stort arbejde i at alle 

skulle føle sig godt tilpas så arrangementet kunne forløbe til alles 

tilfredshed. 

Til slut tak for en god ro sæson med skiftende vejrudsigter og 

samtidigt ønskes alle roere og jeres familier en glædelig jul samt et 

godt nytår. Vi vender begejstret tilbage til en ny ro sæson 2012. 

 

Ib Bach Ejsing. 
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Foreningsel blev en stor fiasko 
Af Flemming Hansen 
 

Medlemmerne støtter ikke op om roklubbens aftale om sponsor-

støtte fra Foreningsel. 

I sommer indgik roklubben en sponsoraftale med Foreningsel, 

hvorefter klubben modtager 2 øre pr kw af det strøm, de tilmeldte 

bruger. En meget fin ordning for klubben, der uden at røre en fin-

ger får en ekstra skilling i den altid slunkne klubkasse. 

 

Ordningen har bare en stor fejl. Medlemmerne støtter ikke op om 

ordningen. 

 

I skrivende stund har kun ganske få tilmeldt sig ordningen. Det 

drejer sig om 5-6 stykker, heri medregnet vores klubhus og som-

merhus(2). Ordningen har ellers været udførligt omtalt i bladet og 

der er ophængt stor plakat og fremlagt foldere i klubhuset.  

 

I et desperat forsøg på ikke at blive for meget til grin hos Energi 

Nord, der ejer Foreningsel, har vi nu vedlagt en folder om ordnin-

gen, så alle kan læse om den gode ordning klubben har fået. 

 

Gør nu klubben den tjeneste at blive tilmeldt Foreningsel, så vi kan 

få lidt ekstra penge i kassen. 

 

Hvis I ikke selv vil have ulejlighed med at tilmelde Jer, så kontakt 

kassereren pr telefon eller mail, se nummer og mailadresse på 

side 2, så sker tilmeldelsen helt automatisk. 

 

Som en gulerod vil klubben, hvert kvartal trække lod om en flaske 

rødvin blandt de tilmeldte. Giv kassereren besked, hvis I selv til-
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Fra  

Standerstryg-

ning d 29/10 
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Aktivitetskalender 

 

 

Mandag slibning 19.00 –21.00 

I klubhuset 

Alle er velkommen  

 

Tirsdag svømning 19.00-20.00 

I Frederikshavn svømmehal 

Alle er velkommen  

 

Nytårskur 11/2  

Se side 15  

17 

  

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 deciderede Ældreforeninger med egne 

love, regnskaber mv.  

 

På denne måde udelukkes alle de almindelige idrætsforeningerne 

fra tilskuddene. Man vil altså hellere give tilskud til kroket, kortspil, 

stramajbrodering og fremstilling af papirklip mv, end til de gamle 

idrætsformer, der bevisligt hjælper ældre med at bevare deres 

styrke og smidighed, og der igennem forebygger sygdomme og an-

dre dårligdomme. I stedet må man nu forvente yderligere store ud-

gifter til samfundet i form af hjemmehjælp, hospitalsophold mv.  

 

Hvis vi fremover vil have støtte efter de sociale tilskudsordninger, 

er vi nødsaget til at etablere en særskilt roklub for medlemmer 

over 60 år. Dette er så tåbeligt, at man må have 2 hoveder at tage 

sig til. 

 

Det hele kunne være så nemt, hvis man i Frederikshavnerordningen 

sidestiller medlemmer over 60 år med medlemmer under 25 år. 

 

Nå, nu gik der vist politik i tastaturet! 

 

Roklubben modtager nu stort set ikke støtte til drift af klubben og 

derfor er vi ekstra glade for de penge vi får gennem                   

annoncetegning i dette blad. 
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Tak til vore annoncører 
Af Flemming Hansen 
 

 

Klubben vil hermed sige tak til vore sponsorer, herunder især vo-

re 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 finanskrise og andre dårlighe-

der, altid lukker pengekassen op for os. 

 

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 ganske få medlemmer under 25 år 

og får derfor kun et minimalt tilskud efter Frederikshavnerordnin-

gen. 

 

På grund af kommunens nuværende økonomiske situation er der 

varslet en forringelse af Frederikshavnerordningen. 
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   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.  

Er det her noget for vores onsdagsroer med platform og lift !! 
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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  

 

Styrmandskursus 2011 
Af Ib Bach Ejsing. 

 

Efter mange aflysninger lykkedes det Jørgen Hansen og Kim Chri-

stensen at få samlet et hold til gennemførelsen af  

kortturstyrmandsudddannelsen. 

 

Man har gennemgået det sikkerhedsmæssige, hvad det indebærer 

at være ansvarlig styrmand.  

Man har været omkring brugen af kompas og de kommandoer der 

skal side fast i rygmarven ,så man kan reagere på en pludselig op-

stået situation   

15 

 

..Nytårskur 2012 
Af Flemming Hansen 

 

 

 

 

Vi måtte desværre aflyse vores Standerstrygningsfest på grund af 

manglende tilslutning. Der var kun omkring 10-11 tilmeldinger, så 

bestyrelsen valgte at aflyse festen. 

 

At aflyse vores Nytårskur kan formentlig ikke komme på tale. Vi 

indkalder allerede nu til nytårskur lørdag den 11. februar 2012 kl 

18.30. 

 

Nogen vil måske synes det er lidt sent at holde nytårskur, men vi 

ikke risikere at komme i karambolage med dronningens Nytårsku-

re, der jo afholdes i begyndelse af januar. På denne her måde, vil 

ingen komme i den situation at måtte melde afbud til kuren på 

Amalienborg eller Christiansborg. 

 

Indbydelse vil senere blive fremsendt via mail til medlemmerne. 
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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 

 
Gæt en fejl her  

 

 

 

 

 

Sportmaster Frederikshavn Danmarksgade 64 Tlf98483800 

11 

 

ved en kommando, der enten får båden til at undvige ,eller brem-

ser den helt op og den situation kan forekomme når vi roer ind og 

ud af Rønnerhavnen ved stensætningen , 

hvor overblikket er dårligt og det er mig en gåde at Rønnerhav-

nens  bestyrelse ,sammen med Fr-havns-kommune  ikke halverer 

stensætningens længde, da sikkerheden for alle sejlere ville blive 

mærkbart bedre. 

 

Man har fået en gennemgang af de forskellige knob og det er ikke 

så ligetil og kræver meget øvelse og en ting man skal holde ved 

lige konstant ,så de ikke glider ud i glemmebogens ubeskrevne 

blad. 

 

Fr-havns-Roklub har fået løst problemet med korttursstyrmænd et 

langt stykke ud i fremtiden, så der skal lyde en stor tak til Kim og 

Jørgen, for deres undervisning. Vi skal dog fra roklubbens side 

påpege at vi gerne vil uddanne et par langtursstyrmænd, om året 

og det foregår bl a i Ålborg og det kan varmt anbefales fra min 

side. 

 

Der skal fra min side lyde et stort tillykke til følgende nye styr-

mænd, hvor Kirsten M Andersen og Knud Erik Nielsen mangler 

den praktiske del, men det er kun en formsag. 

 

Tillykke til: 

Rigmor Skoven, Jarlis Nilsson, Ole Mortensen, Ole Skov,           

John Christensen, Knud Erik Nielsen, Kirsten M Andersen 
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Gruk, hvad er det? 
Af Flemming Hansen 

 

 

 

 

 

Piet Hein har skrevet et sted mellem 7- og 9000 gruk, de fleste på 

dansk, men mange er oversat til mere end 20 sprog. 

 

Ifølge Wikipedia er en Gruk en særlig type digte opfundet af den 

danske multikunstner Piet Hein engang i 1930´erne. Han skrev 

mange tusinde af dem indtil sin død i 1996. Nogle har set ordet som 

en sammentrækning af ”grin” og ”suk”, men han mente selv, at han 

havde grebet ordet ”ud af luften”. 

 

Det er korte underfundige digte, ofte med tegninger, der forener 

glæde med sorg, mørke med lys osv. 

 

De fleste kender hans gruk om den Lille kat og den om Livet: 

 

Lille kat    Livet 

 

Lille kat,     Husk at elske, 

Lille kat,    mens du tør det. 

Lille kat på vejen!   Husk at leve, 

Hvis er du?    Mens du gør det. 

Hvis er du? 

jeg er sgu min egen. 
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eg vil fremover løbende finde små, måske ikke så kendte, gruk om 

verdens fortræffeligheder eller måske fortrædeligheder og bringe 

dem her. 

 

Til en reformator   Verdens største 

 

Folk, som vil forbedre   At appellere 

hele verden, kan med held   til fornuften 

starte i dens centrum   er verdens største 

og begynde med sig selv.   slag i luften. 

 

 

På gensyn i næste nummer. 

 

 

DIT EGET VEJR 

Unødigt unænsom at vandre 

blir dig din jordiske vej, 

hvis du tror det er solskin på  

andre 

og bare regner på dig.  


