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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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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

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@nordfiber.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
Ullas.skov@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
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

På vej
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

Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn tlf 3512 3475.

På vej
2
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Kontingent
kom nu de sidste

Nyt Fra Formanden
Rosæsonen kører i højeste gear. Der har været dage der
sagde spar to til alt og I år lykkedes det at komme på
Hirsholmen og starte grillen op og nyde det gode vejr som
har vist sig i korte perioder ,især i pinsen.

Af Flemming Hansen

Kontingentet forfaldt 1. maj og kun ganske få mangler at indbetale.
Som det fremgår af overskriften er indbetaling af kontingent
godt i gang og vi har fået mange penge i kassen.
Vi mangler dog stadig de sidste og derfor denne opfordring i
bladet.
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
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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Vi fik overstået vores Løvspringstur som
Frederikshavns –Roklub var vært for i tæt samarbejde med
Sæby-Ro og Kajakklub.
Vi har fået en del positive tilbagemeldinger af et godt
arrangement lige bortset fra vejret der var en smule
blæsende så Hirsholmen måtte droppes, men jeg håber dog
at nogle af klubberne ringer, så vi kan lave en tur derover,
en varm sommerdag.
Vi stiller op til: Vi ror Danmark Rundt fra fredag den 22-06
til søndag den 24-06-2012 og Lars og Hanne har planlagt ,hvor turene eventuelt skal gå hen, hvis vind og vejr er
med os.
Vi fejrer Skt.Hans i roklubbens sommerhus i Bratten om
lørdagen, hvor man selv medbringer kød og drikkevarer og
lad os håbe at mange dukker op til hyggeligt samvær
omkring bålet.
Ib Bach Ejsing.
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Deget Rundt

LE Camping

Af Flemming Hansen

Rimmensgade 8, Frederikshavn
Tlf. 98427211

Roklubbens traditionsrige kaproning Deget Rundt finder i år
sted den 1. september med start kl 14.00.
Endnu engang nærmer tiden sig, hvor vi skal til at
tilrettelægge Deget Rundt. Kaproningen har start og mål lige
udenfor Rønnerhavnens moler. Kaproningen er hvert år fuld af
spænding og sidste år havde vi nok det tætteste opløb, vi

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

nogensinde har haft.
Mange tror at tilrettelæggelsen af dette løb er nemt. Det er da
bare og stoppe roerne ned i nogle både og så se, hvem der
kommer først! Ak – var det bare så nemt.

Auto-&Møbelpolstring-skibsmontering-Gulvbelægning-Vådrumsvinyl
Øksnebjergvej 77 9900 Frederikshavn Tlf 98422792 Fax 98422810

I forbindelse med kaproningen har klubben nemlig det
problem, at uanset hvordan vi gør det, så er Jørgen Hansen
altid i den vindende båd. Han har vundet de sidste 6 år i træk.
For at undgå dette, har løbsledelsen gennem årene forsøgt
sig med mange ting, feks fyldte vanddunke i Jørgen Hansens
båd, manglende bundprop, de dårligste årer samt mange
spinkle roere i samme båd. Intet har hjulpet. Nogen har sågar
foreslået maveforgiftning, men da Jørgens kone er læge har
man opgivet det.
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I år har løbsledelsen dog fundet det optimale tiltag. Hvad man
vil gøre, er selvfølgelig en hemmelighed og bliver naturligvis
ikke fortalt her, så bliver det trods alt for nemt for Jørgen.
Uanset hvad – er jeg dog sikker på én ting. Jørgen Hansen
sidder igen i år, for syvende gang, i den vindende båd. Bare
vent og se.
Vi ses den 1. september kl 14.00 til et brag af en kaproning.

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

Sidste års vinder
Ulf ”fra Tyskland” Julian ,Jørgen ,Kaj ,Lars
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I gamle dage

Værd at vide

Af Flemming Hansen

Indsamlet af Flemming Hansen

I dette nummer slutter vi ungdomsroeren (han er i dag 70 år)
Hans Jørgen Lundsgaar Sørensens beretning fra hans tid som
ungdomsroer i 50´erne og 60`erne. Vi skal høre om Kanindåb,
hvor Falck`s frømand fik en dundrende fiasko og ”Så er der tid
til en grøn Cecil”.

683 000 køer er der i Danmark. De er fordelt på 580 000 malkekøer og 103 000 ammekøer. I forhold til marts 2011 er det 1 %
flere malkekøer og 3 % færre ammekøer.

Engang i 1958-59 havde Falck fået den udmærkede ide, at
etablere et frømandshold. Der var to mand, lidt oppe i årene –
lidt korpulente – og bestemt ikke i en fysisk form, der kunne
retfærdiggøre det nyetablerede hold.
De var udstyret med bil, der var fyldt med det nødvendige
udstyr og grej: Tørdragter – luftflasker – lungeautomater –
svømmefødder – blybælter og meget mere. Det var alt sammen
et spændende skue. De kom om formiddagen og skulle træne
ved bådebroen i roklubben. De kom med besvær i dragterne.
Inderst lange underbukser – varme uldtrøjer – uldne sokker
o.s.v. – der var sgu ikke meget Jacques Cousteau over det

Kilde: Danmarks statistik
I år 2200 når Råbjerg Mile hovedvejen mellem Frederikshavn og
Skagen Kilde: TVNord

Det er dejligt at vide, at vores generation fortsat kan køre til Skagen uden en skovl i bilen.
Der er 2 eller færre, der hedder Ib Ejsing i Danmark.

Kilde Danmarks Statistik
Det er fantastisk, at vi kender mindst halvdelen af dem.

(Jacques Cousteau var en fransk marinebiolog, der i 80´erne og
90´erne lavede nogle meget interessante programmer om dykning og livet under havoverfladen, red).
I baljen kom de – godt forpustede – med livliner – så gik de
ned. Der var ikke mere end 4-5 meter dybt – så lå de der og
rodede rundt i nogle minutter – og kom så op til bådebroen
igen – godt forpustede – og var vældig stolte. Jeg blev hurtigt
en slags assistent for dem – og det første de bad om var en
Cecilcigaret!!
6
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De var fuldstændig hjælpeløse i vandoverfladen, så når de
skulle op måtte jeg trække dem op ad slisken på
bådebroen – det var et syn for guder. Sådan gik der en del
dage
Til Kanindåben det år skulle Falck så reklamere med deres
nye Frømandskorps. Det blev annonceret vidt og bredt – jeg
tænkte mit – molen var fyldt med begejstrede tilskuere – så
kom Kong Neptun med følge - selve Kanindåben blev
overstået og så var det frømændenes tur. Der blev smidt en
dukke, der skulle imitere et menneske i havnen. Dukken gik til
bunds – forventningerne fra tilskuerne var maximale.
Frømændene lå og rodede rundt uden at finde dukken – tiden
gik – selv om det jo helst skulle gå hurtigt. Da der var gået
mere end en halv time var gassen jo gået fuldstændig af
publikum – og også af frømændene. Det var en bragende
fiasko. Jeg tror at frømandskorpset i Falck herefter blev i
ndstillet.
Vi var nogle begejstrede svømmere i klubben, der senere fik
bjerget dukken i land. Den gang var der en meget brugt
reklame: SÅ ER DER TID TIL EN CECIL. Den reklame havde
lige pludselig fået en hel ny betydning i mit univers. Jeg ser
altid en af falckredderne for mig – hængende på bådebroen –
og med en smøg i kæften (jeg husker udmærket den reklame.

Det var en smilende murer, der i dejligt solskin røg på en cigaret. Jeg kan ikke huske om der var andre håndværkere end
mureren i disse reklamer, red).
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Nå – det var hvad der kunne blive til i dag Flemming. Tak for
indsatsen i roklubben – du er jo blevet æresmedlem. Jeg var
jo med til festen i roklubben da Låge – Kvik Olsen – Ole Axel
og Willy Hansen blev benådet med æresmedlemsskab.
Det var en stor glædelig aften – og et dejligt gensyn med
dem alle og deres hustruer. De somrei roklubben – kammeratskabet – roturene – rundt i havnen – til Deget –
Hirsholmene – Sæby – Sulbæk og sommerhuset i
Bratten – står lysende klart i min erindring, som noget af det
bedste i min ungdom.
Hils alle omkring dig – en gang roer – altid roer.
Hans Jørgen i 1957 medlem nr 39

I evalueringens tegn skal lyde en stor tak til jer alle. Lise fra
Ålborg Dame –Roklub der trak i mange tråde. John,
Anders ,Helle, Lasse fra Sæby-Roklub ,vores egen hvor
Ole Skov i køkkenet ,som hele tiden var oppe på dupperne,
sammen med Ulla,Rigmor,Hanne,Jette,lene skabte et
velfungerende team af service minded personale.
Sange fra Lars Høyer og John Kristensen, der skabte en god
stemning. Anders og Kim der fik puslespillet til at gå med
sammensætning af diverse ro hold og endnu engang tak til
Sæby-Roklub for et inspirerende samarbejde og med det
flotte resultat at begge klubber får et pænt overskud, når det
endelige resultat forligger
.
Ib Bach Ejsing

Så nåede vi til slutningen af Hans Jørgens muntre beretninger
fra tiden som roer i Frederikshavn. Jo – de morede sig også
den gang. Vi siger mange tak til Hans Jørgen og er der
andre, der har lyst til at skrive lidt om deres meritter fra
ungdommen, så modtager vi gerne indlæg.
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Aktivitetskalender

Juni - juli - august
Mandag kl. 19.00
Tirsdag kl. 19.00
Onsdag Seniorroning
kl. 9.00
Torsdag kl. 19.00
1 september
Deget rundt
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Og vinderen er …….
Tlf. 98 43 40 76

Af Flemming Hansen

Søndergade 11 - 9900 Frederikshavn

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

FRISØREN

nu vi begyndte at udlodde rødvin blandt de tilmeldte. Det er
ikke tilfældet. Vi fortsætter selvfølgelig med konkurrencen og
dette nummers vinder er Hanne og Lars Høyer

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

Vi ønsker tillykke og de 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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Sportmaster Frederikshavn Danmarksgade 64 Tlf98483800
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En del fortalte bagefter at å løbet som man skal igennem for at
nå op til Sæby-Roklub var noget at en udfordring som alle dog
klarede uden at beskadige bådene.

Sindalmaler.dk

Vi fik hentet alle bådene hjem i god behold og Astraen var i
topform idet den fik Sæbys-bådtrailer efter sig ,som er den
absolut mindste med en båd på og resultatet, modsat Skive ,et
helt normalt benzinforbrug.
Madholdet gjorde klar til den helt store grillfest om aftenen.
Ole Skov og Jette havde dækket et flot bord som kun kunne
skubbe stemningen op i et endnu højere leje. Ulla og Hanne
med deres flotte borddekorationer samt blomster i krukker
som visuelt gjorde at den gode stemning var lagt til grund for
at festen snart kunne komme godt i gang.
Så der blev grillet på livet løs af Kim, Lasse og jeg samt John
fra Sæby og flødekartofler og salat flød i en lind strøm på de
sultne roers tallerkener og en enkelt havde den smigrende
bemærkning. Hvor har dog fået den dejlige mad fra? Så der
voksede madholdet lige et par længder i selvopfattelsen.
Om søndagen var der 21 roere som i frisk modvind roede til
vores sommerhus i Bratten, hvor vi dels spiste vores
madpakke og Rigmor og Hanne sørgede for noget til den søde
tand inden de herefter gik hjemover med en medvind der

Ejendomsfirmaet
Jens Jørgensen
Danmarksgade 30
9900 Frederikshavn
Tlf. 96202727

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

gjorde at vores toårs roede de 8 km på 50 min.
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Løvspringstur 02-03-2012
Af Ib Bach Ejsing.

Frederikshavns-Rolub havde sammen med Sæby-Ro-og
Kajaklub besluttet at det var os der skulle stå for
arrangementet , med at samle Nordjyske Kreds til
Løvspringsturen, der blev fremrykket helt hen i juni, da den
oprindelige dato var sat til 12-13 maj, men datoen
kolliderede med Venø Rundt og det var heldigt for vejret var
bestemt ikke godt og man måtte aflyse Venø Rundt for første
gang i 25 år.
Da vi planlagde Løvspringsturen havde vi regnet med max 40
deltagere men vi nåede at komme op på 60 deltagere til
spisningen.

Lars Høyer havde fået en aftale i stand med havnevæsnet
samt flådestationen, at vi samlet måtte ro derind, med vores
følgebåd som mønstrede skipperen Bubber, Lene og
Jarlis ,som vågent holdt øje med alle deltagerne og det var
meget betryggende at have dem med, hvis uheldet skulle
være ude og man havde brug for assistance, i en fart og
spændende var det at se havnen og flådestationen indefra, på
et område der normalt er forbudt at bevæge sig på for vores
både.
Vi var 5 i Nordea det såkaldte madhold der vendte hjem fra
flådestationen i strid modvind og det tog over 1 time at nå
tilbage til klubhuset og de andre både tog beslutningen om at
ro helt til Sæby og bagefter hente bådene på de tre
bådtrailere ,vi havde til vores rådighed.
Jeg tror at mange af roerne fik en brat opvågning da mange

Vi fik Sæby til at komme med 6 både og Ålborg Dame-roklub
med 4 stk på traileren, så vi i alt havde 14 både på vandet om
lørdagen, der var første ro dag.

aldrig havde roet på havet før og nok blev lidt forskrækkede
over vinden og bølgerne der optrådte på en helt anden måde
en man er vant til.

John og jeg fik handlet ind i store mængder i Dagrofa for der
var mange munde der skulle mættes. Anders fik købt øl og vin
for ingen skulle absolut tørste når de trætte og sultne roere
vendte tilbage til roklubbens lokaler til et flot veldækket bord,
efter lørdagens roning.
Det var meningen fra starten at Hirsholmen skulle indtages,
men vi fandt at vejret ikke var optimalt til den skønne ø.
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