Frederikshavn Roklub
«Virksomhedsnavn»
«Fornavn» «Efternavn»
«Adresse»
«Postnr» «Bynavn»

Frederikshavn
Roklub
UNDER DANSK FORENING
FOR ROSPORT,
STIFTET 13. MAJ 1943

Ndr. Strandvej 58
9900 Frederikshavn

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

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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Bestyrelsen
Formand
tilsyn og udlejning
sommerhuset
Lars Høyer

Næstformand
Ulla Skov
Birkekrogen 8
9900 Frederikshavn
98434412
28513466

Grundtvigsvej 3
9800 Hjørring
98927443
24207943
lhh@has.dk

Ullas.skov@gmail.com

Rochef
Kim Christensen

Materielforvalter
Carsten Højmark

Korsvej 8
9900 Frederikshavn
98 43 17 06/23 30 60 06
korsvej@youmail.dk

Rugengen 3
9970 Strandby
98 43 01 32
hoimark@nordfiber.dk

Bestyrelsemedlem
Hanne Høyer

Bestyrelsesmedlem
Rigmor Skoven

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

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

Bestyrelsesmedlem

1 Suppleant

Lene Nielsen

Andrea Welzel

Herluf Trollesvej 41
9900 Frederikshavn
98422294
lene_trynskov@hotmail.com

Jens Stætevej 8
9900 Frederikshavn
98489171
40214810
aw@jydsksoftware.dk

2 Suppleant

Udenfor bestyrelsen
Kasserer
Klubhus
Flemming Hansen

Ole skov
Koktvedvej 45
9900 Frederikshavn
98426479
oleskov@kabelmail.dk

Nordstjernevej 12,
Kilden
9900 Frederikshavn
98421514
fash9900@hotmail.com
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Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn tlf 3512 3475.
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Jubilæumsnummer
Af Flemming Hansen

Robladet vil i dette nummer forsøge at beskrive de seneste 20 år i klubben
gennem billeder og en kort tekst.
Klubben har tidligere i forbindelse med både 25 års og 50 års jubilæer udgivet store og flotte jubilæumsskrifter, ja nærmest bøger, om klubbens historie.
Ved 60 års jubilæet udgav man et jubilæumsnummer af robladet og fyldte det
med billeder fra klubbens arkiv.
Det samme har vi valgt at gøre, her ved vores 70 års jubilæum. Dette nummer indeholder derfor billeder fra de seneste 10 år samt en kort beskrivelse
af klubbens historie fra 50 års jubilæet i 1993 og indtil 70 års jubilæet i år.
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Tilbageblik

LE Camping

Af Flemming Hansen

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

I denne artikel vil jeg tage en tur ned ad ”Memory Lane” og give et lille tilbageblik over de seneste 20 år i roklubben.
Efter et forrygende 50 års jubilæum kom hverdagen hurtigt igen. Økonomien
var ikke verdens bedste, men alligevel fik vi lavet store forbedringer ved
klubhuset.

Søndergade 11 - 9900 Frederikshavn

Martin Jespersen & Søn Automobiler A/S
Peugeot Frederikshavn
Hjørringvej 158 - 9900 Frederikshavn - Tlf. 98 42 44 44 - Fax 98 43 29 40

Vi havde altid båret bådene fra hallen og ned i vandet. Det var besværligt for
de var tunge. Fra en roklub i Aalborg, jeg tror det var Damernes Roklub,
overtog vi nogle udrangerede bådvogne. De blev sat i stand af medlemmerne
og gennem tilskud fik vi etableret rampen, så vi nu kunne køre bådene direkte
i vandet. En stor luksus.

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

Endvidere fik vi, også ved tilskud og en meget stor arbejdsindsats fra medlemmerne, etableret solvarme og isoleret bådehallen. Indtil da, havde vi kun
haft el til opvarmning af vand og det var en dyr affære. Nu fik vi det varme
vand ganske gratis og bådehallen kunne nu næsten benyttes uden vi altid
skulle være i overlevelsesdragter i vinterhalvåret.
Der blev i forbindelse med jubilæet i 1993 oprettet en speciel seniorafdeling,
hvor mange af de allerførste medlemmer igen fik lyst til roning og turene gik
til Strandby, Hirsholmene og andre af de velkendte mål. Afdelingen blev med
årene naturligt nok mindre og mindre og til sidst gled den sammen med den
almindelige roning.
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Medlemstallet har altid kørt lidt op og ned og hvert år har man gjort mere
eller mindre heldige forsøg på at skaffe nye medlemmer. I 2008 tog et bestyrelsesmedlem sagen i egen hånd. Uden en egentlig klar aftale med bestyrelsen, rettede han henvendelse til Ældre Sagen, og før man vidste af
det, var der lige pludselig 10 – 15 nye medlemmer til denne nye ”
Pensionistroning”. Allerede året efter blev de en del af den almindelige
roklub og klubben har haft stor glæde af disse medlemmer, idet flere af
dem er gået ind i aktivt bestyrelsesarbejde og andre går roklubben til hånde med vedligeholdelse af bådene, klubhus og sommerhus.
Ungdomsafdelingen var fra midten af halvfemserne og 5-6 år frem igen
vokset sig stor. En overgang var der omkring 25 U-roere, der roede ud af
det hårde liv. Foruden roningen afholdt man sommerlejr i sommerhuset i
Bratten, tog på dagsture til Göteborg, skolekaproning på Bagsværd og sågar en tur til Norge blev det til. Efter et fald i ungdomsroerne i begyndelsen af nullerne fik afdelingen en kort opblomstring, men siden 2008 har
der ikke været en decideret ungdomsafdeling.

GF Forsikring
Rimmensgade 27
9900 Frederikshavn
Tlf98 42 50 22
Fax66 18 18 30
20
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Sommerhuset, der jo er en gammel svensk flygtningebarak trængte i midten af halvfemserne til en gennemgribende renovering. Der var ikke lavet
noget særligt ved huset siden man fik tilbygget toilet- og vaskeafdelingen i
slutningen af tresserne. Igen nød man godt af de mange unge medlemmer,
der havde en håndværkeruddannelse.

Jubilæumsreception
Lørdag d. 11. maj 2013
kl 14 – 16
Dåb af vores nye båd mv

Jubilæumsfest

Kl 19.00
Jubilæumsfest for klubbens nuværende medlemmer med ledsagere
Menu fra Anne Mad
Kold fiskeanretning med dampet fisk,
rejer & krebsehaler
Rissalat m/kylling og karrydressing
Lun letsaltet skinke m/sprød svær
Flødekartofler
Blandet salat m/dressing
Pastasalat
Flutes & smør
I løbet af et par år fik man repareret og udskiftet de dele af skelettet, der
trængte og man satte ny yderbeklædning på hele huset og man isatte ”nye
gamle vinduer”, man havde fået gratis. Der blev indlagt strøm og væggene
fik ny beklædning. I de 2 gamle køjerum fjernede man køjerne og indsatte i
stedet 2 dobbeltsenge. Endvidere havde man tiltusket sig et ældre køkken,
der nu blev opsat og malet. I tilbygningen med toilet og vaskefaciliteter
blev der isoleret og der kom fliser på gulvet. Der blev etableret en stor
bruseniche og indsat en vaskemaskine.

Det store populære kagebord
Pris 175 kr
Drikkevarer til rimelige priser
Der kan ikke ske tilmelding i klubhuset. Tilmelding og betaling til vores konto
senest mandag den 6. maj 2013. Du er først tilmeldt, når du har betalt.
Konto: 9006 130 56 94564
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Husk at anfører navn og antal personer
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Det lykkedes at modernisere hele huset uden det gik ud over den ”
gammeldags” hygge, sjæl og atmosfære huset havde. Det blev gjort for meget beskedne midler. Rent økonomisk hjalp det også godt, at det 3 år i træk
lykkedes at udleje huset til en børnehave i hele forårsperioden. De brugte
huset til de ældste børn, inden de skulle starte i skole.
Efter denne modernisering, begyndte klubben at leje huset ud gennem Turistforeningen og huset bidrager nu til økonomien med et betragteligt beløb.
De ”nye gamle vinduer” er man de seneste år begyndt at udskifte til nogle,
der er mere vedligeholdelsesfri. Omkring halvdelen af vinduerne er skiftet
og resten følger snarest.
De unge, der påbegyndte moderniseringen af sommerhuset, er næsten alle
stoppet i klubben, men heldigvis kommer der hele tiden nye medlemmer, der
er håndværkere eller dygtige gør det selv folk, så vore udgifter bliver holdt
på det absolut minimale. Det sommerhus var en god investering i 1948.
Grunden, købte man af Laage, og den kostede i øvrigt 800 kr. Totalprisen på
grund og sommerhus var det svimlende beløb af 12000 kr.
18
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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 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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Roklubben udgav til 50 års jubilæet et stort flot Jubilæumsskrift og man
købte en ny 2 åres inrigger i glasfiber, der fik navnet Rødspætten. Det var

I forbindelse med Løvfaldsturen i 2012 prøvede man en ældre Gigbåd i
Lemvig. Man blev så begejstret for denne båd, at man købte den af Lemvig

den første nye båd man havde fået i 20 år. Klubben havde ikke selv ret
mange penge, men man var så heldige at få par store donationer fra køb-

Roklub for 15 000 kr. Den kan rigges både som almindelig 4 åres og som
dobbeltfirer. Klubben venter sig meget af denne båd.

mand Jens Sørensen og fra K A Olsen, så båden kunne anskaffes og Jubilæumsskriftet udgives.

Købmand Jens Sørensen kender de fleste under navnet Damsgaard, fordi
han drev firmaet Damsgaard og var gift med Jytte, datter af firmaets grundlægger Damsgaard. K A Olsen kender folk under navnet Kvik Olsen. Mange
tror han fik tilnavnet fordi han altid styrtede af sted fra det ene sted til det
andet. Det kunne man også umiddelbart tro, for der var aldrig ro på ham,
men det passer ikke. K A Olsen kom som ung til byen fra København. Her
havde han været medlem af roklubben ”Kvik” og det er ganske simpel derfra navnet stammer.
.
Til jubilæet her i 2013 har man gennem store donationer fra Spar Nord
Fonden, Velux Fonden og ikke mindst Roblon Fonden samt med egne midler
anskaffet en ny 4 åres inrigger. Båden er mere ældrevenlig end vores nuværende, idet den kan tåle et lille forsigtigt ”træden ved siden af”, idet den
er af glasfiber.
Alt i alt kan man sige, at roklubben med sindsro ser frem mod de næste 20
år.
Dette var en meget hurtig gennemgang af de seneste 20 år. Jeg har sikkert
glemt noget og fortalt for meget om noget andet, men sådan er det nu en
gang med sådan en gang ”Memory Lane”. Jeg beder Jer bære over med mig.
Har I lyst, så kig i ringbindene i reolen under opslagstavlen. Heri er alle klubbens billeder og udklip fra aviser mv. Der er også et ringbind med en mere
udførlig gennemgang af roklubbens historie, lige fra starten i 1943 og indtil i
dag. Bindene må ikke medtages, men skal blive i klubben.
10
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Et par år efter jubilæet blev klubben tilknyttet et ungdomsprojekt og blev U
9000 godkendt af DFfR. Samtidig hermed blev der udstationeret en speciel
ungdomsvenlig båd med navnet Knud Rasmussen. Båden er en 3 åres outrigger, men kan rigges om, så det bliver en 2 åres m/Styrmand. Klubben
købte den til reduceret pris efter et par år. Til købet fik man hjælp fra Spar
Nord Fonden. Omtrent samtidig købte man en ny singlesculler

Til 60 års jubilæet i 2003 var det lykkedes gennem donationer og egne midler at anskaffe en ny 4 åres inrigger i træ. Båden fik navnet Nordea
14
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På et tidspunkt omkring årtusindskiftet var man i bekneb og købte derfor en
ældre 2 åres inrigger af KR, Københavns Roklub. Båden blev sat i stand og
fik navnet Græsholmen.
Hjellen, Kølpen og Syvstenen blev efter en temmelig stor donation fra Lauritzens Fonden levetidsforlænget på det oprindelige Danish Yacht Værft i
Skagen i slutningen af halvfemserne. Hjellen er vores ældste båd indkøbt i

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

Ejendomsfirmaet
Jens Jørgensen Danmarksgade 30
9900 Frederikshavn Tlf. 96202727

1963 og har således 50 års jubilæum i år og er stadig en af vore bedste både.

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

Oasen Grill Bistro
Krogen 12A.
Tlf. 98 42 46 44
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