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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 

 

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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Nyhedsbrev 

FREDERIKSHAVN ROKLUB 
NOVEMBER 2012 
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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 

Korsvej 8 

9900 Frederikshavn 

98 43 17 06/23 30 60 06 

korsvej@youmail.dk 

Materielforvalter 

Carsten Højmark 

Rugengen 3 

9970 Strandby 

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  

Bestyrelsesmedlem 
Hanne Høyer 

Grundtvigsvej 3 

9800 Hjørring 

98 92 74 43  

24 20 79 43  

Ihh@has.dk  

 

 1 Suppleant  

 
Ole skov 
Koktvedvej 45 

9900 Frederikshavn 

98426479 

oleskov@kabelmail.dk  

2. Suppleant 
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Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn  tlf  3512 3475. 

 
      

mailto:fash9900@hotmail.com
mailto:
mailto:Ihh@has.dk
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Mandag kl. 19.00 slibning 

Tirsdag kl. 19.00 svømning 

 

 

Regnskabet balancerer 
Af Flemming Hansen 

 

Roklubbens regnskab hænger sammen for 2012. 

 

Regnskabet for 2012 er selvfølgelig endnu ikke færdig, men 

jeg forudser at vi får et lille overskud for året. Vi har i år     

været meget forsigtige med vores udgifter og vi har igen haft 

en ”kanonudlejning” af sommerhuset, hvilket gør, at jeg regner 

med et lille overskud. 

 

Hvis vi skulle drive roklubben alene for de indkomne kontin-

genter og de få støttekroner vi får fra kommunen, skulle vi ha-

ve ”taget bundproppen ud” for mange år siden. Det er vores 

annonceindtægter og udlejning af sommerhuset, der gør, at vi 

kan holde åren i vandet. Tidligere var kiosksalget også en god 

indtægtskilde, men overskuddet er faldet betydeligt de senere 

år og i dag har kiosken kun et lille overskud. Jeg vil gerne   

opfordre til, at man handler mere i kiosken fremover, så den 

igen kan blive en væsentlig del af klubbens økonomi. 

Aktivitetskalender 
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Nyt Fra Formanden 

At der var afsat roning til kl.10.00 lørdag den 27.10.2012, må 

der være nogle, der har fortalt vejrguderne om, for der    

blæste en stiv nordvestenvind, og ingen roning, men det med 

suppe kl.12.30 trak.  

 

Så næste år vil der nok komme lidt mere grønsager i,       

kritikken er overvundet, og standerstrygningen gik         

planmæssigt! 

Det er en fornøjelse at se folk møde op til frivilligt arbejde, 

når der bliver kaldt, også af ikke medlemmer. Tak til jer alle. 

Vel roet 

 

Det er også en fornøjelse, at en lille klub som vores kan 

mønster ca.16 roere til Løvfaldstur i Lemvig den                

28-29-30/09, som var et flot arrangement (læs John’s i 

ndlæg), samt endda få mulighed for at prøve en DFfR’s l 

angtursbåd til 4-5 personer,den kan rigges om fra 4 åres til 

8 åres og oven i få den tilbudt med bådvogn:  

Som Randers roeren Michael skrev til mig!! Det glæder mig, 

at I sprang på og fik aftale med Lemvig om Øsen, håber hun 

får et godt liv i Frederikshavn. De bedste hilsener fra     

Randers. Jeg er overbevist om, at vi får glæde af den, både 

til langture og instruktion, desuden tror jeg, den er ideal til 

vores farvand.  
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. 

Nu, når vi taler båd, havde Hanne og jeg den fornøjelse at 

møde Pål Sandli, Lederen af Drammen Roklub i Norge.  

Han tilbød en 4 åres kaproningsbåd uden styrmand, men jeg 

måtte beklage, at vores farvand ikke er til kaproningsbåde, 

selv om vi bare kunne afhente den.   

Jeg tror, Kim & Jarlis var med på en Norges tur!!!! Men    

Flemming Hansens ansøgninger til ny båd har jo båret frugt! 

Dels fra: Spar Nord Fonden med 25.000,  Roblon Fonden med 

75.000 og fra Velux Fonden fået tildelt støtte på maks. 42.000. 

 Båden er bestilt, så nu kan Vejle Yacht Center gå i gang med 

at bygge båden. Tusinde tak til sponsorerne, og vi ses        

forhåbentlig til 70 års jubilæet, som afholdes den 11.maj 2013. 

Jubilæumsudvalget er i fuld gang med forberedelserne, og 

derfor bliver der ingen nytårsparole, men i stedet bliver        

jubilæet fejret med reception og festmiddag om aftenen. 

Ligeledes en stor tak til vores trofaste annoncører og en       

opfordring til medlemmer om at støtte dem. 

 

Mandagsholdet er startet kl.19.00 på vedligeholdelse af både 

og div. andet arbejde.  Svømningen om tirsdagen kl.19.00 har 

også fået fin tilslutning, selv bassinvagterne har fundet  

svømmehalen!!!! 
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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 

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 

Tlf. 98 43 40 76 
Søndergade 11 - 9900 Frederikshavn 
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 GF Forsikring 

Rimmensgade 27   

9900 Frederikshavn  

Tlf98 42 50 22  

Fax66 18 18 30  

5 

 

 

Det er ved førstkommende generalforsamling, der afholdes 

ekstraordinært formandsvalg  på grund af Ib Ejsings afgang, 

derfor er det tid for   

forslag til ny                  

formand m/k. 

 

Jeg vil hermed ønske alle 

en rigtig glædelig jul og 

et godt nytår. 

Vel roet 

Lars 
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LØVFALDS-TUR TIL LEMVIG 
28. til 30. september 2012 

 

 Efter nogen forvikling omkring løvfalds-turens placering   

kunne vi endelig, seksten mand og kvinder, sætte kursen mod 

Lemvig fredag den 28. september 2012. 

 

 I Frederikshavn måtte vi efterlade en syg Jarlis, der         

mismodigt stod og vinkede farvel. Synd for Jarlis og os andre. 

Men for at knytte en sløjfe på dette, fik Jarlis det meget bedre 

i   løbet af dagen og var endda ved at overveje at køre til  

Lemvig og slutte sig til os. Men den gæve vendelbo forblev 

dog i hjemmet på Sønderjyllands Alle, hvor han i al ensomhed 

kæmpede sig gennem flere kilometer i romaskinen. Vel Roet 

Jarlis. 

 

 Roerne blev fordelt i flere biler, og i lystig stemning og højt 

humør gik turen mod sydvest og Lemvig. Har hørt at der i ”

hønsebilen” blev indført taletid. 

 

 Jeg kørte med Ib som, da vi nærmede os Struer og omegn, 

kunne fortælle, at han havde huseret på disse kanter i sin  

ungdom. Han havde sågar været meget aktiv i Struer          

Kajak- og Roklub.  Spændende hvad Ib kunne fortælle om  

denne del af Danmark. Det skal i flæng lige nævnes, at vi på 

disse kanter også kørte gennem Paris ? Jeg spejdede efter  

Eiffeltårnet, men kunne konstatere, at Paris ikke altid er det 

Paris, man tror. Her var der tre mere eller mindre faldefærdige 

huse på hver side af vejen. 
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Hjertestarterkursus 
Af Flemming Hansen 

Billeder Kim Christensen 

Der var stort fremmøde til klubbens kurser i  

Hjertelungeredning. 

 

I uge 37 blev der afholdt kursus i Hjertelungeredning umid-

delbart efter roning. Det startede op mandag den 10.       

september, hvor der var ca 15 deltagere, her iblandt            

2 ægtefæller til roere. 

 

Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Trygfonden 

lavet et samarbejdsprojekt, hvor formålet er at øge           

chancerne for overlevelse efter hjertestop. Hvis en borger 

falder om med hjertestop, falder chancerne for at overleve 

med 10 % for hvert minut, der går, inden nogen gør noget for 

at få hjertet i gang igen. 

 

Kurset, der kun varer 30 min, bygger på, at hver deltager for 

udleveret et læringssæt med genoplivningsdukke og en DVD. 

Hele sættes må beholdes og kan bruges af flere personer,     

f eks familie og venner. På den måde får flere borgere gavn 

af hvert læringssæt og kendskabet til Hjertelungeredning 

flerdobles. 

 

Et meget fint initiativ og klubben fik straks et par stykker 

med på et tovholderkursus og dette har nu resulteret i       

afholdelse af kurserne i klubben. 
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 Vi nærmede os Lemvig og med GPS en tunet ind             

Lemvig Roklub, fulgte vi beskrivelsen nøje, og endte med at 

køre et par hundrede meter på et dige. På den ene side af   

diget lå roklubben, og på den anden side lå campingpladsen  

og de huse, der var lejet til os som base under opholdet. 

 

Men der var ingen vej ned fra diget, hvorfor Ib måtte vende 

bilen på selve diget. Jeg kommenterede med, at han nu havde 

bestået køreprøven i kørsel på dige. 

 

 Ib´s kørsel på diget blev overværet af Kim, der med et noget 

smørret grin tog nogle fotos af kørslen og ikke senere undlod 

at fortælle hele ro-holdet om denne fine og til tider          

spændende og nervepirrende oplevelse. 

 Nå, men Ib fik bilen i uskadt stand ned fra diget, og ved        

fælles hjælp fandt vi den rigtige indkørsel til hytterne. 

 

 De fleste var ankommet, og der blev kaldt til samling i et af 

husene, hvor snakken gik lystigt over nogle øl.  

 

Sulten trængte sig efterhånden på, og vi kørte ind til Lemvig, 

hvor vi spiste på en god kinesisk restaurant. 

 

 Efter maden endnu en samling i en af hytterne over øl og vin. 

Her blev vendt mange store som små spørgsmål, inden vi 

fandt under dynerne. Der gik vist ikke lang tid, før der hørtes 

snorken og andre lyde fra en flok trætte roere. 
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En flok forventningsfulde roere var klar næste morgen kl. 

syv til en god gang morgenmad i roklubben. Vi boede side og 

side med roklubben, hvorfor vi efter få minutters gang kunne 

sætte os til bordet. Fra et stort  ta` sil`  bord kunne vi    

forsyne os med et godt og varieret sortiment af morgenmad. 

 

 De øvrige roere var også ankommet, og roklubben var     

efterhånden godt fyldt med friske roere fra mange klubber. 

 Her skal lige indskydes, at Frederikshavn Roklub var       

repræsenteret med de fleste roere. Flot. 

 

 Formanden bød os efter morgenmaden velkommen og      

håbede på et par gode ro-dage med godt vejr. 

 

 Herefter overtog ro-chefen ordet og kom med forskellige 

praktiske oplysninger. Robådenes navne og besætninger blev 

opråbt, hvorefter vi kunne finde vores båd og mandskab og 

gøre klar til roturen. 

 Vi var blevet godt fordelt i bådene, hvilket var godt, da vi 

fik snakket erfaringer mv. med andre roere fra andre        

klubber. 

 Langtursstyrmændene havde inden afsejling fået briefing om 

turens mål og hvor opmærksomheden ellers skulle rettes i 

det for os ukendte farvand.  

Vejret var ikke helt optimalt, idet det  

blæste en del fra  sydvest. 

Efterhånden kom alle bådene i vandet, og turen gik mod vest. 

Målet var vig ca. tolv kilometer fra roklubben, hvor vi skulle 

indtage vores selvsmurte madpakke. 
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Vi gjorde det - venner 
Af Flemming Hansen 

 

Det lykkedes os at få alle støttekroner til den nye båd i hus. 

 

Ovennævnte overskrift er ikke et politisk budskab fra          

statsministeren, men en konstatering af, at det lykkedes at få 

i alt 142 000 kr i tilskud til den nye båd, der skal markere 

vores 70 års jubilæum til næste år. 

 

I sidste nummer kunne jeg oplyse, at vi havde fået 25 000 kr 

fra Spar Nord Fonden og 75 000 kr fra Roblon Fonden. Siden 

den gang, har vi fået meddelelse fra Velux Fonden, at de 

gerne vil støtte os med op til 42 000 kr. Altså støtte med i alt 

142 000 kr. Det synes jeg er meget flot i en tid, hvor       

”krise” synes at være den dominerende overskrift. 

  

Båden, en 4 åres inrigger i glasfiber er nu bestilt hos  

værftet, Vejle Yacht Service Aps. Beløbet for selve båden    

170000 kr er indbetalt på en sikringskonto hos værftets 

bankforbindelse og nu afventer vi sådan set bare, at båden 

leveres i løbet af foråret. Årerne skal vi købe særskilt,  

ligesom vi selv skal lave en bådvogn. 

 

Nu kan det bare ikke gå hurtigt nok med at blive maj 2013, 

hvor båden skal navngives og tages i brug. 
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Tak til vore annoncører 
Af Flemming Hansen 

Klubben vil hermed sige tak til vore sponsorer, herunder især 

vore 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 tilfælde vi får et nej, selv om vi i år kan mærke en 

hvis afmatning og dermed færre annoncekroner end vi plejer. 

Vi er meget taknemmelige for den støtte vi får og at byens 

virksomheder, uagtet finanskrise og andre dårligheder, 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 øjeblikket til politisk debat, hvor der undersøges om det 

er den rigtige måde at støtte på.  

Frederikshavnerordningens støtte er rettet mod børn og unge 

under 25 år. Har du medlemmer over 25 år reduceres støtten 

i forhold hertil, hvilket kan betyde, at nogle klubber på grund 

af medlemmernes 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      

Frederikshavnerordningen. 

Det hele kunne være så nemt, hvis man i Frederikshavner-

ordningen sidestiller medlemmer over 60 år med medlemmer 

under 25 år. 

Roklubben modtager næsten ikke støtte til drift af klubben og 

derfor er vi ekstra glade for de penge vi får gennem annon-

cetegning i dette blad. 9 

Vi kunne undervejs mod vigen skimte Cheminova og lidt 

sydligere Harboøre. 

 

Lidt fra ”min toer”: 

  Den var sammensat af en kvindelig Lemvig-roer Pia og 

en mandlig Nibe-roer Martin. 

  Martin var langtursstyrmand og fortalte undervejs, at 

han ikke havde roet så meget i år. Han var kun nået op på 

ca. 1200 km. Sidst og forrige år var han oppe på omkring 

1600 km. Imponerende selv om mange af kilometerne var 

i kajak. Vi spurgte lidt til, hvor ofte han roede. Han     

svarede kvikt, at det såmænd kun var mandag, tirsdag, 

onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Nogle gange to 

gange om dagen. 

 Pia og jeg undlod at nævne om vores kilometerantal eller 

hyppigheden af vores roture. 

 

Lidt dramatik var der også ombord, idet Martin på en eller 

anden måde fik styrelinen viklet omkring roret, således at 

vi ikke kunne manøvrere båden. Vi prajede en anden båd 

for hjælp, men grundet blæsten kunne vi ikke løse      

problemet. Martin mavede sig herefter, med bådshagen, 

ud mod roret og fik sat styrelinen på plads. Han tabte dog 

bådshagen under dette. På utroligste vis fik vi fundet 

bådshagen og fik den også reddet indenbords. Martin blev 

glad og lavede ”bølgen”, hvorved hans cap blæste af    

hovedet og i vandet. Denne lod vi dog forblive i vandet og 

drive med strømmen. 
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Men det endte ikke her med problemerne, for kort efter fik 

jeg næseblod, hvilket er meget uheldigt som ”tavårer”. Jeg fik 

styrmandspladsen og prøvede ihærdigt at standse              

næseblødningen. Det var umuligt, hvorfor jeg med den ene 

hånd omkring næsen og den anden omkring styrelinen, fik os 

manøvreret ind i vigen og til bredden. Hjælpsomme medroere 

hjalp med fortøjning af båden, og andre kom med køkkenrulle 

og andet til at standse blødningen. Det lykkedes. Dejligt.  

Herefter kunne madpakken i fred og fordragelighed indtages. 

 

 Efter middagspausen gik turen hjemover. Dog var en lokal 

kajakroer rundt og oplyse, at de som havde lyst, kunne ro ca. 

fire kilometer længere mod vest, hvis de ville. Dette var der 

nogle der benyttede sig af. 

Forsættes på s 12 

 . 
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P plads til bådtrailer 
af Flemming Hansen 

Billeder John Kristensen 

 

Der var stort fremmøde til vores arbejddag, hvor der skulle 

lægges fliser til en P-plads til bådtraileren og hvor buskene 

skulle beskæres.  

De ”hårde drenge” tyvstartede, men ellers gik det fint med at 

lægge fliser og ordne buske ud mod vejen, den lørdag hvor 

der var indkaldt til arbejdsdag. Alle fliserne blev lagt og vi 

nåede meget længere end jeg turde håbe på med hensyn til 

buskene. 

Allerede fredag eftermiddag startede de ”hårde drenge” med 

at skrælle plæne op og bortkøre det samt lægge grus. Meget 

tidligt lørdag startede man med at rette grus og inden længe 

kunne fliselægningen påbegyndes. Vi var lidt handicappede af, 

at fliserne først skulle læsses på en trailer og derefter tværs 

over grunden, inden de kunne komme til sin ret og danne den 

nye P-plads til vores bådtrailer. 

På den anden side af huset gik det også stærkt. Man lugede 

ud mellem buskene og de blev klippet både ”ind og ned”, så 

det hele nu er meget lettere at holde. 

Der indtraf dog det uheld, at Margit rodede så meget i et bi 

eller hvepsebo i jorden mellem buskene, at hun blev stukket 

flere gange.  

Alt i alt en rigtig god dag, hvor vi nåede meget langt. Tak til 

alle de fremmødte. 
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                               Rostatistik for 2012 

Navn Km 

Ib B. Ejsing 761 

Rigmor Skoven 729 

Jarlis Nielsson 703 

Lene T Nielsen 612 

Kaj Jensen 543 

Lars Høyer 518 

Hanne Høyer 488 

John K. Kristensen 482 

Kirsten M. Andersen 445 

Finn Larsen 406 

Jørgen Hansen 402 

Preben Christensen 363 

Eva Christoffersen 350 

Andrea Welzel 280 

Knud Nielsen 204 

Carsten Højmark 185 

Ulla Skov 184 

Bo Kier Hansen 165 

Ole Skov 163 

Kim Christensen 157 

Werner 154 

Johanne Christensen 134 

Lars Nielsen 130 

Steen Larsen 126 

Lindhart Christensen 111 

Ernst Vinge 100 

Vita Pedersen 95 

Birte Winther 91 

Margit Pedersen 91 

Ole Mortensen 91 

Johan Brun 80 

Viggo E. Thomsen  68 

Ulf Bormuth 51 

I alt 2012 9.462 
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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 t   

errasse, 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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I vores båd besluttede vi, sammen med andre både, at ro 

hjemad mod Lemvig og roklubben. 

 

Med lidt tiltagende vind strøg vi hjemover. Nogle både, bl.a. 

vores båd, følte sig lidt som Anders And, idet den eneste  

store sky, som gav vand, var lige over vores båd. Den gav så 

megen regn, at vi i de få minutter der regnede, end ikke     

nåede at få regntøjet på, før vi var gennemblødte. 

 

Nå men pyt, for efter en halv times tid kunne vi lægge til    

bådebroen i roklubben. Båden kørt op og gjort ren.  

Herefter kunne vi hjælpe de næste både der ankom.  
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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 

 
 
 
 
 

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 

 
 

Oasen Grill Bistro 
 Krogen 12A.  

Tlf. 98 42 46 44  
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Der blev sammensat et rohold bestående af Kim, Lars, Hanne, 

Ulla og mig. Vi skulle have en prøvetur i båden. Til vores 

glæde viste båden sig at være særdeles sødygtig og desuden 

meget nem at skifte plads i, da der i begge sider var plads til, 

at besætningen kunne gå, kravle, løbe eller hoppe, når der 

skulle skiftes plads. ”Vingerne” langs begge sider er nok ca 

40 cm brede, og ved at bevæge sig i begge sider samtidigt er 

båden så stabil, at den nærmest ikke bevægede sig. Båden 

kunne både bruges som ind- og udrigger - fire eller otte årer 

var også muligt. 

 

 Bestyrelsen er gået i tænkeboks omkring købet. Så vi andre 

hører nok nærmere, når der er truffet en beslutning. 

(har dog erfaret senere, at båden er købt og hentet hjem til 

roklubben. Så bliver det spændende at få den på vandet når 

den nye rosæson starter) 

 

 Efter et pænt farvel og stor ros for arrengamentet til      

værterne fra Lemvig roklub, vendte vi næsen hjemad mod 

nord og til hjemlige himmelstrøg. 

 

 Dette var en lille beretning set fra min synsvinkel. 

 

 

 Tak for en god tur. 

   

 Vel Roet 

   John 
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Bådene kom i en lind strøm, og efter en halv times tid var alle 

både vel i havn med glade og tilfredse roere. 

 En trods vejret vellykket dag på vandet. 

 

 Herefter havde roklubben sørget for dejlig varm kaffe med 

dejlig hjemmebagt kage. Lige hvad vi trængte til. Nogle tog 

vist flere stykker kage. Uden at hænge nogen ud tror jeg Kaj 

var ivrig ved kagebordet. 

 

 Ulla, Hanne, Andrea, Eva, Kirsten, Vita, Margit, Rigmor,    

Lene, Kaj, Finn, Kim og Ib var hurtige til at indfinde sig i 

svømmehal, sauna og dampbad. Der blev nydt kølige øl og 

snakket lystigt om roturen og løst og fast. 

Vi andre vogtede over fast ejendom i form af husene. Dette 

kan godt gøres sammen med et par øl og en god             

håndboldkamp på fjerneren. 

 

 Fællesskab er godt. Fællesskab over mad er rigtig godt. 

Fællesskab over mad og drikke er rigtig, rigtig godt. Alt dette 

var vi en del af, da Lemvig roklub havde disket op med god 

mad og drikke.    Der blev sunget egnssange med fuld styrke. 

Der blev holdt et lille foredrag om de helt specielle          

geologiske forhold omkring kyststrækningen, hvor vi roede. 

 

 Lemvig roklub er så heldig/dygtig at have børneroere og er 

derfor ejer af to små robåde til børn.   Disse både er sørme 

døbt Kaj og Andrea. 
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 Det skarpe øje så, at der i sangbogen var to sange om netop 

disse både med disse navne, så det lå jo lige til højrebenet, at 

vi Frederikshavnere skulle synge disse sange, da vi jo i 

truppen havde netop en Kaj og en Andrea. Som sagt så gjort 

og alle sang lystigt med til stor moro, ikke mindst for vores 

Kaj og Andrea. 

 

 Efter nogle hyggelige timer var det tid at vende næsen op 

mod vinden og snuse sig vej hjem mod hytterne. Her blev 

der i hytte 410 indtaget lidt mere alkohol, hvilket bevirkede, 

at Ib både kunne sove og være med i samtalen samtidig. 

Hvem sagde, at mænd ikke kan multitaske. 

 

Nå, vi kom alle til køjs i ordentlig tid og fik en god           

nattesøvn. 

Næste dags morgen blev der pakket før indtagelse af     

morgenmaden. Vi aflæste el-måleren for afregning af strøm 

og konstaterede til vores skræk, at vi havde brugt for tolv 

kr. Uha, hvem var det der fråsede så meget ?? 

 

Nogle roere havde mod på en tur på vandet søndag, og de 

nye rohold blev herefter sammensat. 

Eva, Kirsten, Andrea, Lene havde alle mod på en rotur, 

hvorfor vi andre sagde pænt farvel til dem, da de stak til søs 

 

 Nogle fra vores bestyrelse var blevet gjort opmærksom på, 

at Lemvig roklub var ejer af en fantastisk langtursrobåd ”

Øsen” som de ville sælge. Og da den samtidig var god til  

seniorer vakte det straks interesse. 


