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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 2012 

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

F E B U A R   2 0 1 2  

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 

 

 

 

 

2. Suppleant 

Lene  Nielsen 
Herluf Trollesvej 41 

9900 Frederikshavn 

98422294 

lene_trynskov@hotmail.com  

Bestyrelsesmedlem 
Hanne Høyer 

Grundtvigsvej 3 

9800 Hjørring 

98 92 74 43  

24 20 79 43  

Ihh@has.dk  

 

 1 Suppleant  
Rigmor Skoven 
Englund 23 

9800 Frederikshavn 

98 42 78 70 

skovbedste@os.dk 

2. Suppleant 

Ole skov 
Koktvedvej 45 

9900 Frederikshavn 

98426479 

oleskov@kabelmail.dk  

 

 

 

 

Bestyrelsen 

Nyhedsbrev 23 

Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn  tlf  3512 3475. 

 
      

mailto:fash9900@hotmail.com
mailto:Ihh@has.dk
mailto:
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Pullert 

 
 

Det er interessant at læse de historier fra gamle dage, som Hans 

Jørgen Lundsgaard sender til Nyhedsbrevet. Som gammel            

frederikshavner husker jeg også opførelsen af fiskerihavnen. Der 

blev pumpet sand til kajbygning gennem flere år. Man kunne finde 

spændende sager på det nye land – blot man huskede at undgå det 

nyeste, der virkede som kviksand! 

 

Den omtalte pullert kan jeg også huske, ja faktisk har jeg selv rettet 

kompas på flere fiskeskibe dér. Det var altså bare ikke en pullert, 

men en Duc d´Albe [dykdalbe]. Konstruktionen består af en       

nedrammet centerpæl (kongen) med skråtstillede støttepæle.  

 

Til brug for skibets omsvajning var der uden om støttepælene en 

slags krave eller hammer, som vi kender det fra kajanlæg.            

Jeg troede i mange år, at navnet kom af, at Hertugen af Alba var en 

meget svær mand, men ved nærmere studium ser jeg nu, at den  

gode hertug gav navn til pælen, fordi han skulle have opfundet den 

og brugt en række af dem til landgang fra sine krigsskibe. Det var i 

en krig mod nederlænderne i 1570, og det er jo længe siden. Men 

benævnelsen bruges altså den dag i dag. 

 

Nu venter vi spændt på Hans Jørgens fortsatte beretninger om ro-

klubben i gamle dage! 

 

Jørgen Hansen   
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Nyt Fra Formanden 

Fr-havns-Roklub har igen taget hul på en ny rosæson, lørdag den 

24 marts, hvor der var et stort fremmøde at motiverede roere, der 

var klar til at indtage havet på et eller andet tidspunkt. 

Det er dog ikke meget der er blevet roet i april, da vinden       

stadigvæk er kold og utilnærmelig at bevæge sig ud i. Men maj 

nærmer sig med raske skridt og så fyldes roklubben igen med  

forventningsfulde roere der er klar til motionens klare budskab.  

Få pulsen op og styrk på den måde dit helbred på længere sigt. 

 

Vi fik overstået vores generalforsamling og samtidigt tak til     

Kirsten M Andersen, samt Lars Nielsen for den tid de nåede at 

sætte deres aftryk på bestyrelsesarbejdet, der ind imellem kræver 

nogle udfordringer og ting der skal tages stilling til før en eventuel    

beslutning sættes i værk. 

 

De nye der har indtaget deres pladser er bestyrelsesmedlem    

Lene T Nielsen og som 2`” suppliant indtog Ole Skov pladsen ,   

så velkommen til jer begge. 

 

Jeg havde håbet på at der var en der ville overtage den varme for-

mandsstol efter mig, men ingen meldte sig til det inspirerende job 

og med de udfordringer det indebærer, så jeg holder stolen varm 

to år endnu ,til min afløser. 

 

Tillykke til Vagn Skoven som fyldte 80 år den 27-03-12 og     

stadigvæk kan trække i en åre, som en ung mand. 

 

. 
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Ligeledes tillykke til Jens Jørgen Vinther der fyldte 70 år den       

17-03-2012 og varetager revisorjobbet, sammen med              

Jørgen Hansen, så vores økonomi ,sammen med kasserer            

Flemming Hansen studeres indgående for derefter at blive        

godkendt 

Jeg har lavet et udkast til vores Løvspringstur den 02-03-2012 

som  

Fr-havns-Roklub står for. Så jeg håber på stor opbakning fra hele 

klubben og Sæby- Roklub er også involveret, så det skal nok    

komme til at flaske sig det hele, hvis vejret viser sig fra den bedste 

side ,ellers må vi improvisere rent turmæssigt. 

 

Hele programmet bliver trykt i robladet, samt lagt på vores hjem-

meside, så lad os håbe på godt vejr og et vellykket arrangement, til 

glæde og gavn for alle de klubber fra Nordjyske Kreds der delta-

ger. 

Ib Bach Ejsing 

Fra Standerhejsning 

 

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 

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 

Rimmensgade 8, Frederikshavn 
Tlf. 98427211 
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 GF Forsikring 

Rimmensgade 27   

9900 Frederikshavn  

Tlf98 42 50 22  

Fax66 18 18 30  
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Kontingent 
Af Flemming Hansen 

 

Kontingentet forfaldt 1. maj og indbetalingerne er godt i gang. 

Som det fremgår af overskriften er indbetaling af kontingent godt i 

gang og vi har fået mange penge i kassen allerede nu.  

Kontingentet er i år uændret i forhold til sidste år, nemlig  

 

1200 kr for A-medlemmer,  

550 kr for B-medlemmer,  

600 kr for U-medlemmer og  

300 kr for passive. 

 

De medlemmer der endnu ikke har betalt kontingent bedes  

indbetale det snarest på vores konto i Spar Nord:  

9006 130 56 94564. 

  

Husk at anføre navn.  

Se i øvrigt bagsiden af bladet. 
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Løvspringstur  

den 02-03. juni 2012  

i Fr-havns-Roklub  

i samarbejde med  

Sæby Ro- og Kajaklub. 

 
Program 

Lørdag      

Kl 9.00    Morgenmad i klubben + madpakkesmøring 

Kl 10.00.Vi ror mod Deget og syd om og videre mod  

Hirsholmen, hvis vejret tillader det, via Kølpen. På Hirsholmen  

indtages madpakken, samt drikkevarer. Vi ror rundt om Hirsholmen 

og stikker snuden mod Strandby, hvor vi går i land og slapper af, 

med eventuelt noget kaffe og vender så igen mod  

Rønnerhavnen ,som var vores udgangspunkt. 

 

Kl.19.00   Spisning i klubben med aftenhygge  

(Drikkevarer til lørdag aften skal købes i klubben) 
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Og vinderen er ……. 
Af Flemming Hansen 

 

Chancen for at vinde en flaske rødvin er stadig meget store blandt 

de medlemmer der er tilmeldt ForeningsEl. 

 

Vi troede vi kunne få lidt flere til at melde sig til ForeningsEl nu vi 

begyndte at udlodde rødvin blandt de tilmeldte. Det er ikke tilfæl-

det. Vi fortsætter selvfølgelig med konkurrencen og dette num-

mers vinder er Kim Christensen. 

Vi ønsker Kim Christensen tillykke og han kan aftale afhentning af 

gevinst med kasseren. 

 

Ønsker du også at vinde en flaske rødvin, så kontakt kassereren og 

blive tilmeldt Foreningsel. 
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For en sikkerheds skyld 
Af Flemming Hansen 

 

 

Her ved sæsonstart sikrer vi os, at alle er fortrolige med red-

ningsvestene. 

 

TRYG fonden har flere gange doneret redningsveste til roklubben 

og vi har efterhånden oppustelige redningsveste til alle.  

 

Folk er flinke til at ro med vestene på og nu er det kun et fåtal,  

der sværger til de gamle veste, der må ligge ved siden af os i  

bådene.  

 

Undskyldningerne for fortsat at bruge de gamle veste er efter min 

mening dårlige, men samtidig må jeg erkende, at det er svært at 

lære gamle cirkusheste nye kunster. 

 

Bestyrelsen har besluttet, at man her i forbindelse med opstart af 

sæsonen vil sikre sig, at alle kender til brugen af og er fortrolige 

med de oppustelige veste. Kim og Ulla vil instruere alle i brugen af 

og indretningen af vores redningsveste. 

 

Vi håber selvfølgelig aldrig at få brug for den viden, men  

instruktion i vestene kan aldrig ske for tit. 
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Søndag   

kl 900   Morgenmad i klubben+ madpakkesmøring. 

Kl 10.00  Vi ror nordpå til roklubbens sommerhus i  

Bratten, hvor vi går i land og spiser madpakken. 

 

Efter rengøring af bådene i Fr-havns-Roklub er der kaffe og kage i 

klublokalerne. 

 

Overnatning kan ske i roklubbens bådehal eller i vores motionsrum, 

samt de frie græsarealer i roklubbens regi ,  

hvor der kan opstilles telte. 

 

Alternativ mulighed er Nordstrand Camping , som man selv kan 

kontakte hvis det er der man vil overnatte og som ligger ca et 

kvarters gang fra roklubben. 

 

Kajakroere må gerne deltage. 

Pris 200 kr, pro person, for alle deltagere. 

 

Tilmelding og betaling senest mandag den 21 maj 2012. 

( Gerne via internettet) 

 

Eller til kasserer John Wøhlk, Rosen krogen 5,9300 Sæby.  

Tlf 98 46 41 84 Sæby Roklub,  

kontonr:  9012  456664269  

E-mail: johnw@io.dk 
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Aktivitetskalender 

 

Maj - Juni - Juli - August 

 

Mandag kl. 19.00 

Tirsdag kl. 19.00 

Onsdag Seniorroning  

kl. 9.00 

Torsdag kl. 19.00 

 

2-3 Juni  

Løvspringstur 
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 Det gav jo penge i klubkassen, der sikkert var lige så slunken som 

nu. 

Stemningen var optimal, så kom musikken. Jeg husker den bestod 

af Charles Cowboy på trommer og Per Juul på harmonika. Han kun-

ne kun bruge klaviaturet – bassen kunne han ikke finde ud af. 

(Charles cowboy kender jeg ikke, men Per Juul kan du stadig møde 

en gang imellem med briller så tykke som hinkesten, jeg tror det er 

de tykkeste briller i Frederikshavn. Han driver noget der hedder P 

J Show Bureau, red). De fik sgu penge for det – forstå det hvem der 

kan. Så blev der danset til den store guldmedalje – og vi ungdoms-

roere ryddede af bordet og skænkede op. Vi var jo kommet i en 

god skole og fik også en del indenbords. Jeg husker især min gamle 

ven Peter Arensbak, han havde en vidunderlig kæp i øret. Han sag-

de med sløret stemme til mig: Hans Jørgen – nu vil jeg fandeme ud 

at danse med Kvikkerens kone – vil du med. 

 

Det var samme aften Birgens kom på sit livs køretur. Jeg kendte 

ham ret godt. Han havde lige købt en ny Opel Rekord Beigefarvet 

med nummeret P 11 048. Han havde tilbudt at køre en af de kvin-

delige gæster hjem og spurgte om jeg ville med? Jo da. Sagen kort. 

I rimelig god fart kørte vi mod Sejlklubben og hov der løb jo jernba-

nespor med sporskifte helt ud til klubben. Pludselig – er han fande-

me kørt op på et skiftespor, der hænger vi så og svæver og kravler 

ud af bilen – hold kæft en historie. Der var ingen der kom til skade, 

men hele undervognen var ødelagt. Jeg løb efter hjælp i klubben og 

vi fik den løftet ned, hvorefter den holdt der indtil mandag. Sort 

uheld.” 

 

I næste nummer slutter vi Hans Jørgens historie. Der skal vi høre 

om en Kanindåb, hvor Falck´s frømand fik en dundrende fiasko og 

sloganet ”Så er der tid til en grøn Cecil” fik en hel ny betydning i 

Hans Jørgens univers. 
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I gamle dage 
Af Flemming Hansen 

 

I dette nummer fortsætter vi ungdomsroeren (han er i dag 70 år) 

Hans Jørgen Lundsgaard Sørensens beretning fra hans tid som ung-

domsroer i 50´erne og 60´erne. Denne gang hører vi om Kanindåb, 

Charles Cowboy og en splinterny Opel Rekord. 

 

” De store rofester- var jo et kapitel for sig – især Kanindåben. Vi 

startede optoget ved det gamle Fladstrand Mejeri på hjørnet af 

Kalkværksvej (nu er der EDC mægler og pizzeria, red). Vi gik mod 

Havnegade, op ad Danmarksgade, ned ad Kirkepladsen, ud af Lan-

gelinie og så var vi ved klubhuset. 

 

Forrest i optoget gik et par marchtrommer, så et optog af Kong 

Neptun og hans følge, så de sølle kaniner og endelig resten af ro-

erne. Der var en råben og et leben, for at trække så mange tilsku-

ere til havnen som muligt. Der var pause under vejs, hvor der i 

megafon blev oplyst om, hvad der skulle ske. Det var Låge, der 

havde styr på det. 

 

Der var ingen fester uden Amerikansk Lotteri. Når alle seniorerne 

med koner var bænket i den festligt oppyntede bådehal – alle i 

festtøj – det veldækkede bord – rigeligt i glassene – de mange vel-

menende taler – Låges ritualer og fortællinger om sejlladsen med 

Hugin til England efter krigen. Birgens, der var gammel studenter-

sanger gav den hele armen med Gluntarne – var der ikke et øje 

tørt. 

 

Ungdomsroernes opgave var nu – god informeret og iscenesat af 

Kvik Olsen, at skænke i bægrene, og for alt i verden at få gang i 

lotterierne. Jeg tror helt ærligt vi kunne lave 4 spil sådan en aften.  
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   Roklubben  

på forårsmesse 
Af Flemming Hansen 

Foto Lars Høyer 

 

Klubben kaprede nye tilmeldinger til ForeningsEl på årets Forårs-

messe i Arena Nord, men det er ikke altid det går som præsten 

prædiker. 

 

Energi Nord, der jo står bag ForeningsEl, havde tilbudt de tilmeld-

te klubber, at man kunne stå i deres stand på Forårsmessen i Are-

na Nord. Roklubben blev booked ind til lørdag mellem kl 13 og 14. 

Lars Høyer og jeg, sagde kassereren, troppede op i Arena Nord og 

fik som det første at vide, at der lige havde været brandalarm, idet 

der var gået ild i en grill. Da alarmen gik i gang kiggede folk bare 

på hinanden og foretog sig ingenting. Det er sådan set lidt uhyg-

geligt, men skidt med det, det er ikke det vi skal skrive om. 

 

Vi blev instrueret af folkene fra Energi Nord og begyndte så at 

bearbejde folk, der kom forbi. Efter lidt begyndervanskeligheder 

gik det meget godt. Lars gik lidt frem og tilbage udenfor standen 

og fik fat i et par stykker og snakkede med dem. På et tidspunkt 

fik jeg, efter megen snak, så også overtalt et ægtepar til at skifte 

til ForeningsEl. Alt gik godt indtil de skulle skrive navnet på den 

klub de ville støtte. De spurgte mig hvilken og jeg sagde selvføl-

gelig roklubben, jeg stod jo der i vores fine nye klubtøj med Logo 

for og bag.  

 



10 

Stor var min forbavselse da de sagde, at det ville de skam ikke, de 

ville i stedet støtte Firmaklubberne og så skrev de FFK på sedlen. 

Ja –  så stod jeg der med alle mine talenter til ingen verdens nytte. 

Vi må håbe FFK har mere brug for pengene end os, men jeg tvivler. 

 

Hvor mange vi fik tilsluttet tør jeg ikke byde på, men det er for-

mentlig kun 3-4 stykker. Så kan man spørge om det var arbejdet 

værd. Set i lyset af, at der blandt klubbens medlemmer kun er 7 til-

meldte, så må man sige det var en succes og vi hævede antallet 

med ca 50 %.  

 

Jeg har sagt det til bevidstløshed. Tag en af de brochurer, der  

ligger i klubben om ForeningsEl og se at få dig tilmeldt. Du kan  

også bare tage kontakt til mig, så skal jeg sørge for tilmeldingen. 

Klubben trænger til pengene. 
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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 

 

 

 

 

 

Sportmaster Frederikshavn Danmarksgade 64 Tlf98483800 
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Månedens Gruk 
Af Flemming Hansen 

 

I dette nummer kommer Piet Hein lidt omkring såvel brøker, frihed, op-

muntring, fluer i øjnene og trit. 

 

 

 

 

 

En brøk! 

En halv er, 

tænk nu så aparte, 

To tredjedele 

af tre kvarte 

Hvad er frihed? 

Hvad er frihed frihed til? 

Til at gøre hvad man vil, 

blot man nøje passer på 

kun at ville hvad man må. 

Et ord til opmuntring 

Hjertesorg er svær at bære. 

Mavekneb kan værre værre. 

Prise lykken bør til visse 

du som kun har én af disse. 

Fluen i øjet 

Når du får en flue i dit øje 

tænker du kun på 

hvad du må døje. 

Du bør mildne græmmelsen og gruen 

ved at huske: 

Det er værst for fluen. 

Trit 

Hvad rager det dèn 

som er sikker på sit, 

at resten af verden 

Er ude af trit. 
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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  

 
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 ind-
rettet med 3 soverum, med ialt 8 sovepladser, køkken og stort op-

holdsrum 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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Et forår i rengøringens 

tegn 
Af Flemming Hansen 

 

 

Både klubhus og sommerhus skinner så det er en ren fornøjelse ef-

ter forårets arbejdsdage. 

 

Lørdag den 17. marts var der hovedrengøring af klubhus. Rigtig 

mange medlemmer havde fundet vej til Rønnerhavnen og der blev 

skrubbet og skuret til den store guldmedalje. Fliserne i baderum-

mene er vasket af og alle vinduer i huset er nypudsede både ind-

vendig og udvendig. Man har været i hver eneste krog. 

 

13 

 

 

Søndag den 15.april var det så sommerhusets tur. Også her mødte 

rigtig mange medlemmer op og gav en hånd med. Huset blev gen-

nemgået fra a til z. Der blev ryddet op i alle skuffer(de fleste  

brochurer var mindst 2 år gamle), så nu er der god orden i det  

hele. 

 

Udenfor gik træfældningsfolkene i gang. De fleste af træerne mod 

syd, over mod Alf Sørensen, skulle væk, så vores ”Skovteam” gik i 

aktion. Det så meget professionelt ud. En overgang var der 3  

kædesave i gang på samme tid. Det var næsten værre end et  

Formel 1 løb, sådan larmede det. Da frokosten så indtraf,   

blev vi forsynet af Høyers, der havde været på indkøb,  

så vi ikke skulle sulte. 

 

Arbejdet sluttede sidst på eftermiddagen.  

Og ”Tordenskiolds soldater” kunne tage hjem igen, godt  

trætte men med en god fornemmelse i maven. 

 

Tak for det store fremmøde. 


