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FOR ROSPORT,
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Ndr. Strandvej 58
9900 Frederikshavn

FREDERIKSHAVN ROKLUB
september2012

Husk

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

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.

Standerstrygning

Støttemedlem
300 kr
Passivt medlemskab. Deltagelse i vinteraktiviteter.
Er i øvrigt altid velkommen i klubben og til klubbens arrangementer.

lørdag den 27. oktober
kl 14.00

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
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

Rochef
Kim Christensen

Materielforvalter
Carsten Højmark

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

Frydenstrandsvej 25
9900 Frederikshavn
98 43 01 32
hoimark@nordfiber.dk

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

Bestyrelsemedlem
Ulla Skov
Birkekrogen 8
9900 Frederikshavn
98434412
28513466
Ullas.skov@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Lene Nielsen
Herluf Trollesvej 41
9900 Frederikshavn
98422294
lene_trynskov@hotmail.com

1 Suppleant

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

2. Suppleant

Ole skov
Koktvedvej 45
9900 Frederikshavn
98426479
oleskov@kabelmail.dk
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Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn tlf 3512 3475.
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Og vinderen er …….

Nyt Fra Formanden

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 tilfældet. Vi fortsætter selvfølgelig med konkurrencen og
dette nummers vinder er Carsten Højmark.
Vi ønsker tillykke og Carsten kan aftale afhentning af gevinst
med kassereren.

Ved kassereren, at du er tilsluttet Forenings-el?
Hvis ikke, så kontakt ham, så du også kan vinde en flaske rødvin.

Efteråret har indledt sit komme. Vi skriver 02 september og
de nye ro tider træder i kraft, denne måned og fremefter til
ro sæsonen slutter den 27 oktober og vi starter på svømning
tirsdag den 30 oktober kl 1900-2000 i Fr-havns-svømmehal.
Deget rundt 2012 er vel overstået, som beskrevet andetsteds.
Vi var fem fra roklubben, Flemming, Hanne, Lars, Ole, Ib, der
deltog i hjertestarterkursus i Siloen på havnen.
Flemming har fået to tilkendegivelser på økonomisk støtte til
en ny båd, så mon ikke vi kommer i mål, når roklubbens 70
års fødselsdag 13 maj 2013 er en realitet.
Kajakklubben havde sendt en tegning over en tiltænkt udvidelse af deres klub.
Vi har behandlet det i bestyrelsen og var enige om at det
omtalte projekt strakte sig for langt ind på vores grund og
ville være til gene for os.
Vi har stor forståelse for at kajakklubben mangler plads til ca
40 både men en løsning kunne måske være, at udbygningen
blev lagt mod vest og man nedlagde plantebæltet mellem de
to foreninger og lavede en flisegang på arealet.
Fr-havns-Roklub håber I finder en god ide, på
planløsningen ,så jeres pladsproblem kan løses på en
hensigtsmæssigt måde, til begge klubbers tilfredshed.
Ib Bach Ejsing.
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LE Camping

KATTEGAT
PINSEMORGEN
En lille beretning fra en dejlig morgen.

Rimmensgade 8, Frederikshavn
Tlf. 98427211

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

Stod op Pinsemorgen klokken 0400, som fire andre ”
morgenfriske” roere også gjorde.

Hjørringvej 158 - 9900 Frederikshavn - Tlf. 98 42 44 44 - Fax 98 43 29 40

Efter søvnen havde forladt øjnene kunne jeg med tilfredshed
konstatere, at vejret var aldeles perfekt til en rotur. Ikke en
sky på himlen og ikke en vind der rørte sig.

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

Op på cyklen og af sted mod roklubben det gik med seje tag.
Mødte på min tur et par morgenfriske ungersvende, der ikke
skulle ned og ro, men på usikre ben på vej hjem i seng efter
en heftig bytur. Pinsesolens dansen tror jeg ikke de lige fik
set dette år. Råbte Hej og Godnat, men fik intet svar.
Roklubbens lokaler var lejet ud til bryllup dagen før, så jeg
var lidt spændt på hvad der mødte mig i roklubben. Efter en
hurtig gennemgang, bar lokalerne præg af et godt bryllup.
Fandt dog ingen sovende personer i hverken sofaer eller i
robåde.
Inden de andre dukkede op fik jeg taget et par skønne billeder
af Pinsesolen der stod op i øst. Fantastisk syn.
4
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Kort efter ankom Rigmor, Lene, Kirsten og Jarlis i utroligt
godt morgenhumør. Og efter en hurtig omklædning blev
Nordea på bedste vis rigget til.
Der var selvfølgelig fra det kvindelige islæt (det ta´r vi
efterhånden som en selvfølge) sørget for kaffe og rundstykker
og hvad dertil hører. Jarlis og jeg havde sørget for en lille
skarp til kaffen. Det er vi gode til. Uhmmmm.
Med gode lange tag strøg vi ud af havnen og satte straks
kursen mod Deget.
Med kommandoen ”det vel” gjorde vi nogle stop undervejs,
hvor vi bare sad og nød det pragtfulde syn af den flotte og
knaldgule Pinsesol der var på vej op i horisonten. Her var tid
til ro og eftertanke. Kun afbrudt af nogle måger og Kirstens
spontane kommentarer, som var velplacerede.
Kommet næsten Deget rundt, og med kaffe og rundstykker
inden for rækkevidde, konstaterede vi, at der ved sydspidsen
af Deget lå en grundstødt motorbåd.

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

Styrmanden manøvrerede flot hen til motorbåden, således jeg
fra bagbord let og elegant kunne entre båden.

5

Her kunne jeg ved gennemgang konstatere, at det var en forladt, bordfyldt svensk motorbåd. Da den var velforankret mente vi, at der var styr på dette, hvorfor vi med sindsro forlod
stedet.
Denne oplevelse rigere satte styrmanden direkte kurs mod ”
stranden” på Degets vestbred.
Med hvin (mest fra Kirsten) kom vi gennem et flere centimeter
tykt lag tang, mågeskelletter og andet godt, vel op på ”
stranden”.
Her fik vi på bedste spejdervis rejst en lejr, og gik straks i
gang med at indtage en skøn morgenkomplet ad libitum.
Efter dette fik vi en god snak, slået mave og kommet af med et
par bøvs, før vi atter med hvin (igen mest fra Kirsten) fik os
placeret i Nordea.
Mågerne sagde pænt farvel til os med høje skrig.

Alle var nu klar til at grille deres medbragte mad, og
snakken gik lystigt efter glassene var fyldt op med de
medbragte drikkevarer. Snart kunne man sætte sig til bords
og nyde den dejlige mad. Sikke retter der var kommet på
bordene. Under spisningen dukkede Jørgen og Annette op,
der blev hurtigt plads til dem ved det lille hvide runde bord.
Det var begyndt at regne, så bålafbrændingen blev udsat, i
stedet nød man kaffen og hjemmebag.
Nu gik den ikke længere. Klokken var over 21, der blev
tændt bål, heksen hvinede, det var vist indholdet i
lommerne, som var årsag. Bålet blussede med kæmpe
flammer, alle deltagerne istemte med deres brogede
stemmer:” Sct. Hans, Sct. Hans…..”. Ja, det var midsommer.
Folk hyggede sig omkring bålet, dog gik nogle indenfor igen,
da det efterhånden blev en smule køligere!!!!
Omkring midnat var der sagt farvel og tak for i aften. Dog
lige med undtagelse af bålvagterne, de blev der lidt længere.

Solen var nu helt oppe og med denne for øje roede vi hjemad
med en følelse af velvære og ro langt ind i sjælen.
Sådanne stunder og et sådant vejr har vi desværre alt for lidt
af i Danmark og i ro sæsonen.
Kommet vel i havn og med Nordea på plads, gik turen hjemad,
med et smut indenom bageren, så den endnu sovende familie
kunne få serveret varme rundstykker og kaffe. Klokken var
alligevel blevet næsten otte.
6
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Sct. Hans aften i Bratten .
Sidst på eftermiddagen mødtes fire roere til diverse
forberedelser i forbindelse med denne traditionsrige aften.
Lars gik i gang med at klargøre de to grill, desuden fik han
fremstillet en mega kreativ heks, der var iklædt tante Jennys
aflagte persianerpels, hvis lommer var fyldt med
overraskelser til senere på aftenen.
Jarlis og Ib byggede det store bål op. I starten var de lidt
uenige, så på et tidspunkt spurgte Jarlis:” Sig mig Ib, har du

Så med denne oplevelse, som jeg ved jeg deler med mine
medroere, vil jeg opfordre andre til i 2013, at stå tidligt på
Pinsemorgen og komme ud på Kattegat.
Vel Roet
John

ikke været spejder?” De fik bålet stablet, og Heksen
placeret på toppen. Whau!
På grund af et lidt ustabilt vejr valgte Hanne at dække bord
inden døre til de 22 tilmeldte. De grå duge og røde
hybenroser gjorde underværker sammen med hvide
servietter og lys.
Ved 18 tiden begyndte deltagerne at ankomme. Familien
Christensen deltog med 7. Datteren Jane fra København
havde hørt så meget om Bratten, så nu var der en anledning.
Bo og Gurli kom på cykel, næsten iklædt vinterudstyr. Sejt!
Den næste var også en cyklist, Eva. Hun havde dog valgt at
tage turen over klitterne, da hun lige havde mistet
GPS-orienteringen over området, men så var hun kommet i
tanke om Roklubbens høje flagstang som god vejviser. Ole og
Leila kom i deres blå bil. Vagn og Rigmor havde taget deres
søde hund Sif med. Vita, en ny roer, kom også med sin hund.
Kaj kom på sin motorcykel.
18
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Konstituering
af ny formand
Ib Ejsing har meddelt, han trækker sig fra formands- og
bestyrelsesposten samt hans hverv i trailerudvalg og
jubilæumsudvalg.

Rigmor stod med flaget på ydermolen og da vi lå på linie gik
starten og så skulle adrealinen helst strømme ud i de tændte
kroppe , så alle smerter og ømheder forsvinder som dug for
solen og man kun er fokuseret på at få sejren i hus.
Nordea kom ind i tiden 33 min 7 sek og Syvstenen på 36 min
33 sek.
Det vindende hold bestod af Hanne-Lars-Ulla-Jørgen-Ib og
Jørgen Hansen

Bestyrelsen har konstitueret sig med Lars Høyer som
formand og suppleant Rigmor Skoven er indtrådt i
bestyrelsen.
Lars Høyer har meddelt, at han ikke opstiller som formandskandidat ved førstkommende generalforsamling, hvor der
ekstraordinært finder formandsvalg sted på grund af
Ib Ejsings afgang. Indtil videre er der ingen næstformand i
foreningen.
Der ændres ikke på trailerudvalg og jubilæumsudvalg.
Trailerudvalg består af Kim Christensen, Kaj Jensen og
John Kristensen.
Jubilæumsudvalg består af Hanne Høyer, Ulla Skov, Kim
Christensen og kasserer Flemming Hansen.

på sejrsskamlen for syvende gang i træk- en rekord der nok
aldrig bliver slået, så champagnen indtog vores tørre ganer i
bevidstheden at sejren var hjemme og det vindende hold 2012
havde ydet en grænseoverskridende i
ndsats.
Ulla og Hanne havde bagt kage i dagens anledning, så det
blev serveret sammen med kaffe udenfor på vores bænke, så
tak til alle for en god dag i kaproningens tegn.

8
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Aktivitetskalender

Deget Rundt 2012
Af Ib Bach Ejsing.

September - Oktober
Mandag kl. 18.00
Tirsdag kl. 18.00
Onsdag Seniorroning
kl. 9.00
Torsdag kl. 18.00
November - December
Mandag kl. 19.00 slibning
Tirsdag kl. 19.00 svømning

Den 1 september kl 1400 skulle kaproningen
Deget Rundt afvikles.
Det blæste lidt, men nok til at flere foreslog at ro omkring
den næst yderste mølle i stedet for og det blev vedtaget.
Jeg kan godt savne Mogens Pedersens lodtrækning og
sammensætning af hold til kaproningen. Hans eminente
korttricks, som vi alle så måbende til på, hvordan han med
lynhurtige bevægelser ud af den langærmede t-shirt ,trak
det ene kort ud efter det andet og vupti et hold var
sammensat og klar til at dyste og yde alt det, man hver især
kunne. Det er lidt mere traditionelt i dag med to eller tre
styrmænd udpeget på forhånd og så simpel lodtrækning
mellem de tilbage blivende navne-enkelt og retfærdigt, så
godt, som det nu kan være.
Efter lodtrækningen blev holdene i
Nordea: Lars-Hanne-Ulla Jørgen-Ib.
I Syvstenen: Jarlis-Andrea-Eva-Finn-Kirsten.
Et stort pres var lagt på Nordeas holds skuldre ,idet Jørgen
Hansen kunne vinde for syvende gang i træk, så konkurrence
sveden var svær at holde tilbage, for nu skulle der virkelig
rykkes.
Dommerpanelet bestod af Rigmor-Lene-Margit-Julian som
vi alle havde tillid til , ville finde de rette vindere, hvis
protester efter løbet, skulle indfinde sig.
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Husk! At standerstrygning er lørdag den 27.10. 2012
kl.14.00. Der er planlagt roning fra kl.10.00, hvis vejret
tillader det? Som noget nyt er det planen med en omgang
suppe til kr.20,00 efter roning kl.12.30. Med tilmelding til
suppe kommer der nærmere information.
Husk! At svømningen er faldet på plads Vi har bane 1, 2, 3
og 4 fra kl. 19.00 til 20.00 om tirsdagen i tidsrummet
30.10.2012 til 26. 03.2013.
Ib har endvidere aftale med ny svømmevagt
Mads Mumm Andersen.
9

Standerstrygning
Af Flemming Hansen

Tlf. 98 43 40 76
Søndergade 11 - 9900 Frederikshavn

Standerstrygningen er i år lørdag den 27. oktober kl 14.00
Sommertiden slutter natten mellem den 27. og 28. oktober.
Det samme gør rosæsonen. Lørdag den 27 oktober kl 14.00
går starten på årets sidste rotur.
Sæsonen 2012 vil ikke gå over i historien som en
ekstraordinær god sæson. Vejret har drillet rigtig mange
gange, men alligevel er det lykkedes at komme på
Hirsholmene mange gange. Antallet af ture til Hirsholmene
plejer ligesom at være målestok for, hvor god sæsonen har
været.
Hvorfor det er blevet sådan ved jeg ikke, for uanset om du ror
nordpå eller sydpå er turene i top. Det må være et eller andet
med, turens længde, mål og ikke mindst det, at mange får sig

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

en svalende dukkert og et stille glas vin eller en øl. Man får
tid til at snakke sammen, tænke over tingene og sætte livet i
relief på sådan en tur.
Et er dog sikkert.
Ro motion – er go´ motion - uanset hvortil.

10
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Svømning

Sindalmaler.dk

Aaf Flemming Hansen

Svømningen starter i år tirsdag den 23. oktober i svømmehallen kl 19-20, ganske som sædvanligt
Hvor nødigt vil end vil have det, så er vi så småt ved at kunne
se enden på dette års rosæsonen. Intet er skidt uden det er
godt for noget, som man siger. Når åren er hængt på plads, så
starter svømmesæsonen.
Vi har efter megen polemik fået tildelt de samme svømmetider
som tidligere, nemlig om tirsdagene. I år var der så mange
ønsker om svømmetider, at vi og kajakklubben ikke kunne få
den sædvanlige tid om tirsdagen kl 19-20. Ib og folk fra
Kajakklubben havde flere møder med kommunen og langt om
længe lykkedes det, at få ændret kommunens oplæg, så vi
beholdt vore svømmetider.
Sidste år var der stor tilslutning, ikke fordi vandet var særligt
varmt, men mest nok fordi det efterfølgende samvær var
ekstraordinært godt (det foregik vist ude i byen).
Klubben håber på lige så stor tilslutning i år.

14

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

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.

11

Ny båd
Af Flemming Hansen

Vi er godt på vej med indsamling af midler til en ny 4´er
Som det formentlig er alle bekendt prøver bestyrelsen at
indsamle penge fra fonde og virksomheder, så vi kan få en ny
lidt mere ældrevenlig båd. Båden vi ønsker os er en 4´åres
inrigger i glasfiber, der er lidt mere robust end både af træ.

At den er af glasfiber betyder, at den ikke er så sårbar, hvis
man kommer til at træde lidt ved siden af kølsvin, spanter og
bundbrædder. Dermed selvfølgelig ikke sagt, at den kan holde til vi bare springer ned i båden, men den er betydelig
mere ældrevenlig end vore træbåde, da vi jo må erkende at
balancen og sikkerheden på benene bliver mindre med årene.
Det er en ”halvdyr dame” sådan én, idet prisen inklusive årer
og bådvogn beløber sig til omkring 192 000 kr. Båden bygges
hos Vejle Yacht Service Aps og bliver én af de første robåde
de bygger. De påbegyndte sidste år en produktion af
inriggere i glasfiber og har i år leveret til et par roklubber,
der alle er godt tilfredse med bådene. Vi forventer os meget
af den nye båd.
Vi har sendt ansøgninger om tilskud til forskellige fonde og
større virksomheder. Vi har fået mange afslag, men heldigvis
også tilsagn om tilskud.
Vi har fået tilsagn om 25 000 kr fra Spar Nord Fonden og et
tilsagn om det svimlende beløb 75 000 kr fra Roblon Fonden.
Vi har altså tilsagn om over halvdelen af beløbet og når vil
selv kan skyde 40 – 50 000 kr i kassen er vi rigtig godt på
vej.
Jeg håber selvfølgelig vi får ”roet” det sidste stykke også.

12
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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.

Standerstrygning

Støttemedlem
300 kr
Passivt medlemskab. Deltagelse i vinteraktiviteter.
Er i øvrigt altid velkommen i klubben og til klubbens arrangementer.

lørdag den 27. oktober
kl 14.00

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
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

Rochef
Kim Christensen

Materielforvalter
Carsten Højmark

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

Frydenstrandsvej 25
9900 Frederikshavn
98 43 01 32
hoimark@nordfiber.dk

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

Bestyrelsemedlem
Ulla Skov
Birkekrogen 8
9900 Frederikshavn
98434412
28513466
Ullas.skov@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Lene Nielsen
Herluf Trollesvej 41
9900 Frederikshavn
98422294
lene_trynskov@hotmail.com

1 Suppleant

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

2. Suppleant

Ole skov
Koktvedvej 45
9900 Frederikshavn
98426479
oleskov@kabelmail.dk
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Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn tlf 3512 3475.
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Og vinderen er …….

Nyt Fra Formanden

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 tilfældet. Vi fortsætter selvfølgelig med konkurrencen og
dette nummers vinder er Carsten Højmark.
Vi ønsker tillykke og Carsten kan aftale afhentning af gevinst
med kassereren.

Ved kassereren, at du er tilsluttet Forenings-el?
Hvis ikke, så kontakt ham, så du også kan vinde en flaske rødvin.

Efteråret har indledt sit komme. Vi skriver 02 september og
de nye ro tider træder i kraft, denne måned og fremefter til
ro sæsonen slutter den 27 oktober og vi starter på svømning
tirsdag den 30 oktober kl 1900-2000 i Fr-havns-svømmehal.
Deget rundt 2012 er vel overstået, som beskrevet andetsteds.
Vi var fem fra roklubben, Flemming, Hanne, Lars, Ole, Ib, der
deltog i hjertestarterkursus i Siloen på havnen.
Flemming har fået to tilkendegivelser på økonomisk støtte til
en ny båd, så mon ikke vi kommer i mål, når roklubbens 70
års fødselsdag 13 maj 2013 er en realitet.
Kajakklubben havde sendt en tegning over en tiltænkt udvidelse af deres klub.
Vi har behandlet det i bestyrelsen og var enige om at det
omtalte projekt strakte sig for langt ind på vores grund og
ville være til gene for os.
Vi har stor forståelse for at kajakklubben mangler plads til ca
40 både men en løsning kunne måske være, at udbygningen
blev lagt mod vest og man nedlagde plantebæltet mellem de
to foreninger og lavede en flisegang på arealet.
Fr-havns-Roklub håber I finder en god ide, på
planløsningen ,så jeres pladsproblem kan løses på en
hensigtsmæssigt måde, til begge klubbers tilfredshed.
Ib Bach Ejsing.
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LE Camping

KATTEGAT
PINSEMORGEN
En lille beretning fra en dejlig morgen.

Rimmensgade 8, Frederikshavn
Tlf. 98427211

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

Stod op Pinsemorgen klokken 0400, som fire andre ”
morgenfriske” roere også gjorde.

Hjørringvej 158 - 9900 Frederikshavn - Tlf. 98 42 44 44 - Fax 98 43 29 40

Efter søvnen havde forladt øjnene kunne jeg med tilfredshed
konstatere, at vejret var aldeles perfekt til en rotur. Ikke en
sky på himlen og ikke en vind der rørte sig.

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

Op på cyklen og af sted mod roklubben det gik med seje tag.
Mødte på min tur et par morgenfriske ungersvende, der ikke
skulle ned og ro, men på usikre ben på vej hjem i seng efter
en heftig bytur. Pinsesolens dansen tror jeg ikke de lige fik
set dette år. Råbte Hej og Godnat, men fik intet svar.
Roklubbens lokaler var lejet ud til bryllup dagen før, så jeg
var lidt spændt på hvad der mødte mig i roklubben. Efter en
hurtig gennemgang, bar lokalerne præg af et godt bryllup.
Fandt dog ingen sovende personer i hverken sofaer eller i
robåde.
Inden de andre dukkede op fik jeg taget et par skønne billeder
af Pinsesolen der stod op i øst. Fantastisk syn.
4
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Kort efter ankom Rigmor, Lene, Kirsten og Jarlis i utroligt
godt morgenhumør. Og efter en hurtig omklædning blev
Nordea på bedste vis rigget til.
Der var selvfølgelig fra det kvindelige islæt (det ta´r vi
efterhånden som en selvfølge) sørget for kaffe og rundstykker
og hvad dertil hører. Jarlis og jeg havde sørget for en lille
skarp til kaffen. Det er vi gode til. Uhmmmm.
Med gode lange tag strøg vi ud af havnen og satte straks
kursen mod Deget.
Med kommandoen ”det vel” gjorde vi nogle stop undervejs,
hvor vi bare sad og nød det pragtfulde syn af den flotte og
knaldgule Pinsesol der var på vej op i horisonten. Her var tid
til ro og eftertanke. Kun afbrudt af nogle måger og Kirstens
spontane kommentarer, som var velplacerede.
Kommet næsten Deget rundt, og med kaffe og rundstykker
inden for rækkevidde, konstaterede vi, at der ved sydspidsen
af Deget lå en grundstødt motorbåd.

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

Styrmanden manøvrerede flot hen til motorbåden, således jeg
fra bagbord let og elegant kunne entre båden.

5

Her kunne jeg ved gennemgang konstatere, at det var en forladt, bordfyldt svensk motorbåd. Da den var velforankret mente vi, at der var styr på dette, hvorfor vi med sindsro forlod
stedet.
Denne oplevelse rigere satte styrmanden direkte kurs mod ”
stranden” på Degets vestbred.
Med hvin (mest fra Kirsten) kom vi gennem et flere centimeter
tykt lag tang, mågeskelletter og andet godt, vel op på ”
stranden”.
Her fik vi på bedste spejdervis rejst en lejr, og gik straks i
gang med at indtage en skøn morgenkomplet ad libitum.
Efter dette fik vi en god snak, slået mave og kommet af med et
par bøvs, før vi atter med hvin (igen mest fra Kirsten) fik os
placeret i Nordea.
Mågerne sagde pænt farvel til os med høje skrig.

Alle var nu klar til at grille deres medbragte mad, og
snakken gik lystigt efter glassene var fyldt op med de
medbragte drikkevarer. Snart kunne man sætte sig til bords
og nyde den dejlige mad. Sikke retter der var kommet på
bordene. Under spisningen dukkede Jørgen og Annette op,
der blev hurtigt plads til dem ved det lille hvide runde bord.
Det var begyndt at regne, så bålafbrændingen blev udsat, i
stedet nød man kaffen og hjemmebag.
Nu gik den ikke længere. Klokken var over 21, der blev
tændt bål, heksen hvinede, det var vist indholdet i
lommerne, som var årsag. Bålet blussede med kæmpe
flammer, alle deltagerne istemte med deres brogede
stemmer:” Sct. Hans, Sct. Hans…..”. Ja, det var midsommer.
Folk hyggede sig omkring bålet, dog gik nogle indenfor igen,
da det efterhånden blev en smule køligere!!!!
Omkring midnat var der sagt farvel og tak for i aften. Dog
lige med undtagelse af bålvagterne, de blev der lidt længere.

Solen var nu helt oppe og med denne for øje roede vi hjemad
med en følelse af velvære og ro langt ind i sjælen.
Sådanne stunder og et sådant vejr har vi desværre alt for lidt
af i Danmark og i ro sæsonen.
Kommet vel i havn og med Nordea på plads, gik turen hjemad,
med et smut indenom bageren, så den endnu sovende familie
kunne få serveret varme rundstykker og kaffe. Klokken var
alligevel blevet næsten otte.
6
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Sct. Hans aften i Bratten .
Sidst på eftermiddagen mødtes fire roere til diverse
forberedelser i forbindelse med denne traditionsrige aften.
Lars gik i gang med at klargøre de to grill, desuden fik han
fremstillet en mega kreativ heks, der var iklædt tante Jennys
aflagte persianerpels, hvis lommer var fyldt med
overraskelser til senere på aftenen.
Jarlis og Ib byggede det store bål op. I starten var de lidt
uenige, så på et tidspunkt spurgte Jarlis:” Sig mig Ib, har du

Så med denne oplevelse, som jeg ved jeg deler med mine
medroere, vil jeg opfordre andre til i 2013, at stå tidligt på
Pinsemorgen og komme ud på Kattegat.
Vel Roet
John

ikke været spejder?” De fik bålet stablet, og Heksen
placeret på toppen. Whau!
På grund af et lidt ustabilt vejr valgte Hanne at dække bord
inden døre til de 22 tilmeldte. De grå duge og røde
hybenroser gjorde underværker sammen med hvide
servietter og lys.
Ved 18 tiden begyndte deltagerne at ankomme. Familien
Christensen deltog med 7. Datteren Jane fra København
havde hørt så meget om Bratten, så nu var der en anledning.
Bo og Gurli kom på cykel, næsten iklædt vinterudstyr. Sejt!
Den næste var også en cyklist, Eva. Hun havde dog valgt at
tage turen over klitterne, da hun lige havde mistet
GPS-orienteringen over området, men så var hun kommet i
tanke om Roklubbens høje flagstang som god vejviser. Ole og
Leila kom i deres blå bil. Vagn og Rigmor havde taget deres
søde hund Sif med. Vita, en ny roer, kom også med sin hund.
Kaj kom på sin motorcykel.
18
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Konstituering
af ny formand
Ib Ejsing har meddelt, han trækker sig fra formands- og
bestyrelsesposten samt hans hverv i trailerudvalg og
jubilæumsudvalg.

Rigmor stod med flaget på ydermolen og da vi lå på linie gik
starten og så skulle adrealinen helst strømme ud i de tændte
kroppe , så alle smerter og ømheder forsvinder som dug for
solen og man kun er fokuseret på at få sejren i hus.
Nordea kom ind i tiden 33 min 7 sek og Syvstenen på 36 min
33 sek.
Det vindende hold bestod af Hanne-Lars-Ulla-Jørgen-Ib og
Jørgen Hansen

Bestyrelsen har konstitueret sig med Lars Høyer som
formand og suppleant Rigmor Skoven er indtrådt i
bestyrelsen.
Lars Høyer har meddelt, at han ikke opstiller som formandskandidat ved førstkommende generalforsamling, hvor der
ekstraordinært finder formandsvalg sted på grund af
Ib Ejsings afgang. Indtil videre er der ingen næstformand i
foreningen.
Der ændres ikke på trailerudvalg og jubilæumsudvalg.
Trailerudvalg består af Kim Christensen, Kaj Jensen og
John Kristensen.
Jubilæumsudvalg består af Hanne Høyer, Ulla Skov, Kim
Christensen og kasserer Flemming Hansen.

på sejrsskamlen for syvende gang i træk- en rekord der nok
aldrig bliver slået, så champagnen indtog vores tørre ganer i
bevidstheden at sejren var hjemme og det vindende hold 2012
havde ydet en grænseoverskridende i
ndsats.
Ulla og Hanne havde bagt kage i dagens anledning, så det
blev serveret sammen med kaffe udenfor på vores bænke, så
tak til alle for en god dag i kaproningens tegn.

8
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Aktivitetskalender

Deget Rundt 2012
Af Ib Bach Ejsing.

September - Oktober
Mandag kl. 18.00
Tirsdag kl. 18.00
Onsdag Seniorroning
kl. 9.00
Torsdag kl. 18.00
November - December
Mandag kl. 19.00 slibning
Tirsdag kl. 19.00 svømning

Den 1 september kl 1400 skulle kaproningen
Deget Rundt afvikles.
Det blæste lidt, men nok til at flere foreslog at ro omkring
den næst yderste mølle i stedet for og det blev vedtaget.
Jeg kan godt savne Mogens Pedersens lodtrækning og
sammensætning af hold til kaproningen. Hans eminente
korttricks, som vi alle så måbende til på, hvordan han med
lynhurtige bevægelser ud af den langærmede t-shirt ,trak
det ene kort ud efter det andet og vupti et hold var
sammensat og klar til at dyste og yde alt det, man hver især
kunne. Det er lidt mere traditionelt i dag med to eller tre
styrmænd udpeget på forhånd og så simpel lodtrækning
mellem de tilbage blivende navne-enkelt og retfærdigt, så
godt, som det nu kan være.
Efter lodtrækningen blev holdene i
Nordea: Lars-Hanne-Ulla Jørgen-Ib.
I Syvstenen: Jarlis-Andrea-Eva-Finn-Kirsten.
Et stort pres var lagt på Nordeas holds skuldre ,idet Jørgen
Hansen kunne vinde for syvende gang i træk, så konkurrence
sveden var svær at holde tilbage, for nu skulle der virkelig
rykkes.
Dommerpanelet bestod af Rigmor-Lene-Margit-Julian som
vi alle havde tillid til , ville finde de rette vindere, hvis
protester efter løbet, skulle indfinde sig.
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Husk! At standerstrygning er lørdag den 27.10. 2012
kl.14.00. Der er planlagt roning fra kl.10.00, hvis vejret
tillader det? Som noget nyt er det planen med en omgang
suppe til kr.20,00 efter roning kl.12.30. Med tilmelding til
suppe kommer der nærmere information.
Husk! At svømningen er faldet på plads Vi har bane 1, 2, 3
og 4 fra kl. 19.00 til 20.00 om tirsdagen i tidsrummet
30.10.2012 til 26. 03.2013.
Ib har endvidere aftale med ny svømmevagt
Mads Mumm Andersen.
9

Standerstrygning
Af Flemming Hansen

Tlf. 98 43 40 76
Søndergade 11 - 9900 Frederikshavn

Standerstrygningen er i år lørdag den 27. oktober kl 14.00
Sommertiden slutter natten mellem den 27. og 28. oktober.
Det samme gør rosæsonen. Lørdag den 27 oktober kl 14.00
går starten på årets sidste rotur.
Sæsonen 2012 vil ikke gå over i historien som en
ekstraordinær god sæson. Vejret har drillet rigtig mange
gange, men alligevel er det lykkedes at komme på
Hirsholmene mange gange. Antallet af ture til Hirsholmene
plejer ligesom at være målestok for, hvor god sæsonen har
været.
Hvorfor det er blevet sådan ved jeg ikke, for uanset om du ror
nordpå eller sydpå er turene i top. Det må være et eller andet
med, turens længde, mål og ikke mindst det, at mange får sig

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

en svalende dukkert og et stille glas vin eller en øl. Man får
tid til at snakke sammen, tænke over tingene og sætte livet i
relief på sådan en tur.
Et er dog sikkert.
Ro motion – er go´ motion - uanset hvortil.

10
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Svømning

Sindalmaler.dk

Aaf Flemming Hansen

Svømningen starter i år tirsdag den 23. oktober i svømmehallen kl 19-20, ganske som sædvanligt
Hvor nødigt vil end vil have det, så er vi så småt ved at kunne
se enden på dette års rosæsonen. Intet er skidt uden det er
godt for noget, som man siger. Når åren er hængt på plads, så
starter svømmesæsonen.
Vi har efter megen polemik fået tildelt de samme svømmetider
som tidligere, nemlig om tirsdagene. I år var der så mange
ønsker om svømmetider, at vi og kajakklubben ikke kunne få
den sædvanlige tid om tirsdagen kl 19-20. Ib og folk fra
Kajakklubben havde flere møder med kommunen og langt om
længe lykkedes det, at få ændret kommunens oplæg, så vi
beholdt vore svømmetider.
Sidste år var der stor tilslutning, ikke fordi vandet var særligt
varmt, men mest nok fordi det efterfølgende samvær var
ekstraordinært godt (det foregik vist ude i byen).
Klubben håber på lige så stor tilslutning i år.
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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

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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Ny båd
Af Flemming Hansen

Vi er godt på vej med indsamling af midler til en ny 4´er
Som det formentlig er alle bekendt prøver bestyrelsen at
indsamle penge fra fonde og virksomheder, så vi kan få en ny
lidt mere ældrevenlig båd. Båden vi ønsker os er en 4´åres
inrigger i glasfiber, der er lidt mere robust end både af træ.

At den er af glasfiber betyder, at den ikke er så sårbar, hvis
man kommer til at træde lidt ved siden af kølsvin, spanter og
bundbrædder. Dermed selvfølgelig ikke sagt, at den kan holde til vi bare springer ned i båden, men den er betydelig
mere ældrevenlig end vore træbåde, da vi jo må erkende at
balancen og sikkerheden på benene bliver mindre med årene.
Det er en ”halvdyr dame” sådan én, idet prisen inklusive årer
og bådvogn beløber sig til omkring 192 000 kr. Båden bygges
hos Vejle Yacht Service Aps og bliver én af de første robåde
de bygger. De påbegyndte sidste år en produktion af
inriggere i glasfiber og har i år leveret til et par roklubber,
der alle er godt tilfredse med bådene. Vi forventer os meget
af den nye båd.
Vi har sendt ansøgninger om tilskud til forskellige fonde og
større virksomheder. Vi har fået mange afslag, men heldigvis
også tilsagn om tilskud.
Vi har fået tilsagn om 25 000 kr fra Spar Nord Fonden og et
tilsagn om det svimlende beløb 75 000 kr fra Roblon Fonden.
Vi har altså tilsagn om over halvdelen af beløbet og når vil
selv kan skyde 40 – 50 000 kr i kassen er vi rigtig godt på
vej.
Jeg håber selvfølgelig vi får ”roet” det sidste stykke også.
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