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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 2013 

 
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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Frederikshavn Roklub  

Februar 2013 
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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 

 

 

 

 

23 

Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn  tlf  3512 3475. 

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

 

 

Torsdag 28/2 Generalforsamling Kl. 19.30 

 

Lørdag 16/3 Rengøring klubhus Kl.10.00 

 

Lørdag den 23. marts Standerhejsning Kl. 14.00 

 

Lørdag den 13. aprilrengøring Sommerhus Kl.10.00 

 

11. maj Jubilæumsreception Kl.13.00 

 

23/6 Sankt Hans i Bratten 

 

 

 

Rotider 
Marts - April   

Mandag kl. 18.00 

Tirsdag kl. 18.00 

Onsdag Seniorroning kl.9.00 

Torsdag kl.18.00 
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Nyt Fra Formanden 

 

 

Lidt sent: ”Godt nytår!” 

 
 

Sagde jeg til en ”Ro kammerat”, han gjorde mig opmærksom på, at det jo 

er flere uger siden, derfor sagde jeg til ham, nu må jeg hellere skynde 

mig hjem. Måske har vi allerede glemt, at et nyt år er begyndt.  

 

Der sker en masse omkring os, overalt i verden – krige, gidseldrama, VM 

sølv, broklap mm – men så sandelig også herhjemme. 

 

Også for 70 år siden, da der var krig: Den første anelse offentligheden fik 

om, at en roklub i Frederikshavn var i sin vorden, da reklametegner Carl 

Avnby i marts 1943 – i krigens år – indrykkede en lille annonce i Frede-

rikshavns Avis. 

 

 

Rosport. 

Interesserede i Oprettelsen af 

En Roklub her i Byen, bedes 

venligst opgive Navn og Adresse til 

Avnbys Reklame Service 

Tlf. 1060 
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.  Ved mødet på ”Cafe Gine” var der mødt 42 interesserede, hvoraf de 30 

var tidligere roere. 

 

Carl Avnby indledte mødet og siden gav overbetjent Røgild Nielsen en nær-

mere orientering om mulighederne for stiftelse af Frederikshavn Roklub, 

selv om byen og dens farvand ikke havde noget godt ry på sig i roerkredse 

andre steder i landet. Der blev på mødet nedsat et arbejdsudvalg bestående 

af Carl Avnby, Røgild Nielsen, Viggo Sloth, Bjørnager Jensen og Peter 

Handby. 

 

I den første svære tid og om det for en nystartet roklub ret væsentlige – at 

få en båd at ro i – skriver Viggo Slot. Dette var blandt andet at læse om i 25 

års jubilæums skrift som nuværende æresmedlem O. A. Nielsen var med i 

redaktionen af. 

 

Nu skal vi i 70 års jubilæumsåret igen have en båd! Endda en dansk bygget. 

 

Men først skal vi have generalforsamling den 28. februar kl 19.30 og mød 

venligst talrigt op, der er genvalg, så der er ikke noget at blive hjemme for, 

forslag er selvfølgelig velkomne? Bestyrelsen har forslag til suppleanter 

mm. Og samtidig skal vi have Love for Frederikshavn Roklub tilpasset nuti-

den. 

 

Så byd 2013 velkommen: Håber alle kom godt hjem/ind i det nye år 

 

 

Vel roet Lars 
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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  
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Generalforsamling  
af Flemming Hansen 

 

På generalforsamlingen skal der stemmes om lovændringer 

 

Årets generalforsamling afholdes torsdag den 28 februar. Vi har i år, modsat 

tidligere, valgt at udsende en særskilt indkaldelse til generalforsamlingen. 

Ikke fordi det er nemmere, men fordi det er billigere.  

 

Sammen med indkaldelse er der vedlagt bestyrelsens forslag til ændring af 

lovene. Skulle det være sendt som B-post sammen med bladet ville det veje 

over 50 g og skulle frankeres med 13 kr i porto. Vi har i stedet valgt at 

sende 2 breve, der hver især er under 50 g, så koster det os kun 12 kr. 

Synd for posten, der nu skal slæbe 2 breve, men godt for os, der sparer 1 kr 

i porto pr medlem. 

 

På sidste års generalforsamling blev der fremsat ønske om en modernise-

ring af klubbens love, især det lidt snørklede og lidt gammeldags sprog, var 

der et ønske om at ændre.. Bestyrelsen har derfor set på lovene og ændret, 

hvor man skønnede det nødvendigt. 

 

Ændringsforslaget er sammenskrevet med de gamle love, så det er nemt og 

hurtigt at få sig et billede af ændringerne. Langt de fleste ændringer er re-

daktionelle ændringer og sammenskrivninger af enkelte paragraffer. Der er 

blandt andet sket en tydeliggørelse af valgreglerne. Der er ingen drastiske 

ændringer, idet bestyrelsen ikke vil ændre noget, der fungerer. 
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Seniorroning 
Af Kaj Jensen 

 

Instruktion 4 gange. Start onsdag d. 3. april kl.9.00 for nye og garvede  

roere. (kun korte roture) 

 

Derefter længere roture onsdage kl.9.00: Start onsdag d. 1.maj og sidste 

gang onsdag d. 2.okt 

 

Desuden valgfri roning én aften om ugen: Mandag, tirsdag eller torsdag  

 

Der benyttes følgende både: 

2 ’er m/ styrmand og 4´er m/ styrmand 

 

Nærmere oplysning hos Kaj Jensen Mobil. 61 69 02 50 

 

Kaj Jensen 
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Vinteraktiviteterne er godt 

i gang 
Af Flemming Hansen 

 

 

Svømning, slibning og produktion af ny bådvogn kører i højeste gear. 

 

Mens vinteren nu forhåbentlig er på vej væk, er der stadig fuld gang i vores 

vinteraktiviteter.  

 

Svømmehallen er fuld af mere eller mindre veltrimmede roerkroppe om tirs-

dagene og efterfølgende fortælles der på Jolly Butcher, drabelige historier 

om roernes favntag med det våde element, mens halsen renses for den ube-

hagelige klorsmag. 

 

I roklubben slibes der på livet løs mandag aften og Nordea er næsten ved at 

være færdig. Herefter skal vi have lavet reparationer af glasfiberen på Hjel-

len og Rødspætten, der de seneste par år har fået nogle småskrammer. Det-

te skal dog afvente højere temperaturer. Fremmødet er lidt småt, men under 

ledelse af Carsten Højmark skrider arbejdet godt frem. 

 

Til vores nye båd skal vi selv lave en 

ny bådvogn. Jarlis Nilsson og Kaj Jen-

sen står for det og de har svejset og 

regeret den seneste tid, og vognen er 

nu klar til at blive sendt til galvanise-

ring. Det er dejligt vi har medlemmer, 

der kan og gider lave et stykke arbej-

de for klubben. 
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Jubilæum 
Af Flemming Hansen 

 

En stor receptions- og jubilæumsfest er under planlægning i maj måned, hvor 

klubben har 70 års jubilæum 

 

Der er et gammelt ordsprog der siger: Vil du se hvor hurtigt tiden går, så 

skriv under på en 3 måneders veksel. Det er så sandt som det er sagt. Jeg 

synes ikke det er ret lang tid siden, vi sidst stod i bådehallen og holdt vores 

60 års jubilæum. 

 

Et stort ønske i klubben har længe været en ny båd. Båden skulle være mere 

ældrevenlig end de træbåde vi i forvejen har og derfor ønskede vi os en båd 

i glasfiber, der er mere solid end træbådene og kan tåle et lille forsigtigt ”

træden ved siden af”. 

 

En sådan båd er dog en” dyr dame”, idet prisen er 192 000 kr incl årer og 

bådvogn. Klubben kunne kun selv putte ca 50 000 kr i båden og vi stod der-

for og manglede 142 000 kr, et svimlende beløb for vores lille klub. Vi tog 

kontakt til forskellige virksomheder og fonde i håb om at kunne realisere 

drømmen om den nye båd. 

 

Som alle ved er det lykkedes for os. Vi har fået doneret 25 000 kr af Spar 

Nord Fonden og vi har fået 42 000 kr af Velux Fonden, der er en fond der 

blandt andet giver støtte til aktive ældres indsats i en høj alder. Endelig har 

vi fået ikke mindre end 75 000 kr fra Roblon Fonden. Navnet Schou, stifte-

ren af virksomheden og Roblon hænger uløseligt sammen og er kendt af alle 

i Frederikshavn, som en virksomhed, der startede med at lave tovværk. 

Roblon er i dag meget andet end tovværk, idet den også laver maskiner til 

fremstilling af kabler, kulfiber og tovværk mv. Roblon er i dag kendt over 

hele verden. 

 

Klubben er meget taknemmelig for den store støtte bidragsyderne har vist 

os og vi glæder os til at få den nye båd døbt og søsat den 11. maj, hvor Ju-

bilæumsfestlighederne finder sted. 
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Vigtige datoer 
Af Flemming Hansen 

 

 

I maj har roklubben 70 års jubilæum. Det er bare ét af flere arrangementer, 

man skal huske at plotte ind i kalenderen. 

 

Vi plejer at holde standerhejsning i forbindelse med overgangen til sommer-

tid. I år falder det dog sammen med Påskelørdag og vi har derfor besluttet, 

at der er standerhejsning en uge tidligere, nemlig lørdag den 23. marts. Det 

bliver formentlig kl 14.00, men tidspunktet bekendtgøres senere gennem 

vores mailkæde. 

 

Som tidligere år er der ”store rengøringsdag” i både klubhus og sommerhus. 

Lørdag den 16. marts går det løs i klubhuset og lørdag den 13. april er det 

sommerhuset, der står for skud. 

 

Klubben har, som anført ovenover 70 års jubilæum den 13. maj og det skal 

selvfølgelig festligholdes. Et par dage før, nærmere bestemt lørdag den 11. 

maj afholder vi Jubilæumsreception og inviterer forskellige gæster mv og 

den nye båd bliver den dag døbt. Navnet er en hemmelighed, men da vi ple-

jer at benytte navne på øer og rev i farvandet ud for os, er der ikke så man-

ge navne at vælge imellem. 

 

Vi glæder os selvfølgelig til denne dag, hvor vi kan vise klubben frem for 

sponsorerne til båden og andre venner af klubben. Om aftenen holdes der 

fest i klubhuset. 

 

Sankt Hans holdes i lighed med tidligere i Bratten og bare aftenen bliver 

halv så god som sidste år, får vi en dejlig aften med bål og lidt til ganen og 

halsen. 

 

Deget Rundt er endnu ikke fastlagt, men plejer at være i august. Stander-

strygningen er fastlagt til lørdag den 26. oktober.  
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Og vinderen er ……. 
Af Flemming Hansen 

 

 

 

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

lemmer 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 Steen Larsen. 

 

Vi ønsker tillykke og Steen 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. 

 

 

 

 

 

Tilmeld dig Forenings –  el   

              - og støt klubben med 2 øre kr kwh du bruger  

Tag en brochure i klubben eller henvend dig til kassereren og vind en fl rød-

vin 
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Månedens Gruk 
Af Flemming Hansen 

 

Piet Hein har gemt mange gode budskaber i 

 denne måneds Gruk 

 

Huskeregel 
 

Husker man 

hvad man har glemt 

retter man det  

ofte nemt 

 

Har man glemt 

hvad man har glemt 

er det fandens  

ubekvemt 

 

 

Troen og håbet 
 

Pessimisterne er dog 

de reneste tåber 

de tror på det modsatte af 

hvad de håber 

 

Nej, de optimister 

som livet beror på 

er dem, som tør håbe 

på noget, som de tror på 
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TIL LEJE BRATTENHUSET 

 25 KM FRA SKAGEN  

 DIREKTE VED HAVET 
 

 

Frederikshavn Roklub tilbyder nu en dejlig ferie i klubbens hytte, beliggen-

de 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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Et par gamle både 
Af Flemming Hansen 

 

 

En genlæsning af klubbens 50 års jubilæumsskrift fra 1993 bragte minder 

frem om gamle dage. 

 

I forbindelse med jeg skrev et par artikler til dette nummer af bladet, kom 

jeg til at se i det gamle jubilæumsskrift. Det skal man ikke gøre, når man 

som jeg har passeret de 60 år, for så går tiden lige pludselig. 

  

Jeg faldt over navnene på de både klubben har haft gennem tiden. Jeg hu-

sker selvfølgelig ikke så mange af dem, men alligevel var der et par navne, 

der bragte minder frem fra fortiden. Blandt andre dukkede navnene Kastrup 

og Holte op. Det var både, der i 1966 blev udstationeret fra Holmen til brug 

for sergent- og reserveofficerseleverne fra flådestationen. 

 

Historien er nærmere den, at klubben i midten af tresserne var lidt nede i en 

bølgedal og medlemstallet var vigende. Æresmedlem Ole Axel Nielsen blev 

på det tidspunkt valgt til formand for første gang, han var formand i 3 om-

gange i alt, og som en af de første ting han gjorde var, at hæve medlemstal-

let betydeligt. Han indledte et samarbejde med Søværnet for, hvad var mere 

naturligt end en marinesoldat der roede. 

 

Klubben fik på den måde en kraftig saltvandsindsprøjtning af raske unge 

sergent- og søofficerselever. De satte et gevaldigt liv i klubben og frede-

rikshavnerdrengene fik kamp til stregen om pigerne i klubben. Jeg kan hu-

ske flere af dem, men kun et enkelt navn falder mig i hu, nemlig Søren Mid-

tiby. Det var nu nok på grund af det lidt mærkelige navn jeg især husker 

ham. 

 

Det lykkedes i samme åndedrag at få 2 både udstationeret fra Holmen, der 

så vidt jeg ved, havde en roklub den gang. Bådene gjorde god gavn og blev 

senere købt for den symbolske betaling af 100 kr pr båd.  
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Internettets lyksaligheder 
Af Flemming Hansen 

 

 

Henvendelser fra sjove afsendere og masser af frække tilbud. 

 

Vi får alle en mængde henvendelse på mail omkring vores 

bankkonto, ligesom vi får mange tilbud, både om køb af varer 

og køb af ”ydelser”. Den ene mere mærkelig end den anden og 

med underlige afsendere. 

 

Her forleden fik jeg en mail, der starter med: ”Kære bruger 

Banking –  din bankkonto har været begrænset”. Herefter står 

der noget på meget ubehjælpsomt dansk, at de ”går regelmæs-

sigt til aktivitet af skærmen” og så en masse om ”et problem på 

noter Deres konto”. 

 

Det sjoveste er dog afslutningen. Mailen slutter sådan her: ”

hjerteligt Visa Kort Email ID 5138-8872” og nu kommer det 

rigtig sjove: ”Institut for undersøge tjeneste reviderede regn-

skaber”. 

 

Jeg får også store mængder af frække tilbud fra FuckBook 

Friends, Sabina Hoffmann, Babelove, Lovely Laura og hvad de 

alle sammen nu hedder. Nogle er der ”vældig flotte” billeder 

med. 

 

Jo –  vist er det dejligt med internettet. 

11 

 

De omdøbtes i 1975 til Fladstrand og Hirsholmen af viceborgmester Knud 

Uggerhøj og chefen for Søværnets Sergent- og reserveofficersskole, or-

logskaptajn P G Jensen.  

 

En af bådene blev samtidig udlånt til den nystartede roklub i Hals. Den an-

den blev i 1979 byttet med Sæby Roklub og klubben fik i stedet en ældre 

fire åres outrigger, der blev døbt Hirsholmen. Denne afløste klubbens første 

outrigger Mågen, der blev købt brugt i Nyborg. Mågen sang sin ”svanesang” 

i 1974, da den i hårdt vejr blev bordfyldt og slået til vrag på Nordre Mole. 

Heldigvis reddede alle sig i land. 

 

Outriggeren fra Sæby, Hirsholmen, hængte i rigtig mange år under loftet i 

bådehallen, men blev solgt i slutningen af halvfemserne til diskoteket Q´s 

Kapel i Søndergade. Diskoteket var opkaldt efter Quesel, der tidligere havde 

en bedemandsforretning i ejendommen. Diskoteket hed først Quesels Kapel, 

men protesterne var mange og det blev derfor ændret til Q´s Kapel.  

 

Jo –  enkelte af bådene kom langt omkring. 

 

PS Jeg har efterfølgende prøvet at google navnet Søren Midtiby. Jeg er ikke 

sikker, men jeg tror det er ham, der er kontingentkasserer i roklubben Vi-

king, Faxe Ladeplads. Billeder har det jo med at lyve, når man kommer op i 

årene, men jeg synes jeg kan genkende ham på billeder fra roklubben Vi-

kings hjemmeside.   
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Værd at vide 

Indsamlet af Flemming Hansen 

 

 

Der var i 2011 tilsammen 27 198 vielser i Danmark. Tallet for 1950 var 

38.838. Der blev i 2011 født 28.715 børn udenfor ægteskab. Det tilsvarende 

tal for 1950 var 5.923. 

Kilde: Danmarks Statistik 

Ja –  man var på nogle områder bagefter i 1950 og på andre områder foran. 

 

 

I år, altså 2012, er antallet af boliger uden toilet 6 233. 

Kilde: Danmarks Statistikbrubepar 

 

Der er stadig mange, der er gode til at” holde sig”. 

 

 

Der er i 2012 henholdsvis 29 698 lastbiler og 12 862 sættevognstrækkere, i 

alt altså 42 560. 

Kilde: Danmarks Statistik 

Så kan jeg bedre forstå jeg altid kommer til at køre bagefter én. 

wc 
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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  


