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Bestyrelsen 
Steen Larsen  Formand & tilsyn sommerhus 
Søndergade 118 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 98 43 54 36 / 21 42 71 59 

Eva Christophersen Næstformand 
Skolevangsvej 53, Elling 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 21 26 69 12 

Flemming Hansen Kasserer, Sekretær, Klubhus & Sommerhus 
Nordstjernevej 12 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 98 42 15 14 / 23 65 17 64 

Andrea Welzel  Rochef 
Jens Stætsvej 8 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 98 48 91 71 / 40 21 48 10 

Carsten Højmark Materielforvalter, tilsyn sommerhus 
Rugengen 3 
9970 Strandby 
Telefon: 98 43 01 32 

Ricki Sørensen  Ungdomsleder & Bestyrelsesmedlem 
Fladen Grund 48 
9990 Skagen 
Telefon: 50 21 21 89 

Kaj Jensen  Bestyrelsesmedlem, Seniorroning & Kontakt til Ældresagen 
Esbern Snaresvej 13 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 61 69 02 50 

Pia Larsen  1. suppleant 
Søndergade 118 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 98 43 54 36 

Mikkel Nielsen  2. Suppleant 
Rimmensgade 5 B, 1. lejh 2 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 61 33 11 85 

 

Mail: steen_larsen@hotmail.com  

Mail: eva_christophersen@hotmail.com  

Mail: fash9900@hotmail.com  

Mail: aw@jydsksoftware.dk 

Mail: hoimark@webspeed.dk  

Mail: pipno@live.dk 

Mail: jenkaj@webspeed.dk 

Mail: pia.christensen5@skolekom.dk  

Mail: mikkel_406@hotmail.com 
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Formandens side 

 

Som mange har fundet ud af er vejret endelig med os som roere og vi 

har endda fået en splinterny bådebro og fået renoveret køreslidske så 

de begge forhåbentlig kan holde i mange år 

Der er mange der allerede roet mange kilometer og hvis vejret arter 

sig resten af året kan det jo være det kan række til en sølvåre eller to.  

Som beskrevet andetsteds i bladet får vi nu internet i sommerhus og 

da vi samtidig har lejet det meget ud ser jeg lyst på sommerhusets 

økonomi, der var jo nogle der undrede sig over vi ikke tjente på det 

sidste år, da udgift til de nye vinduer blev taget fra drift, men det kom-

mer vi til i år (ellers skulle kontingenterne stige endnu mere).  

 

Så blev Skt. Hans med det store bål afviklet i sommerhuset, ja det vil 

sige uden at tænde bålet for dels var der som de fleste sikkert erindrer 

styrtende regn det meste af dagen og aftenen og dels blev vi enige 

om at pga. størrelsen på bålet ville vi være nødt til at overnatte for at 

overvåge det, så det blev besluttet at udskyde indtil videre men det 

skal nok blive brændt af og måske endda en event i roklub regi, det er 

dog ikke bestemt endnu om det dels er muligt rent tidsmæssigt og 

praktisk. 

 

Som en afsluttende bemærkning vil jeg ønske vores rochef, Andrea 

Welzel, alt muligt held med hendes operation, der når i modtager 

bladet forhåbentligt er vel overstået  
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Deget Rundt 
Af Flemming Hansen 

 

Den 13. august er datoen for årets sejeste kaproning.  

 

Kaproningen Deget Rundt plejer at være årets største begivenhed i klubben. Her 

sorteres fårene fra bukkene. Tidligere år har prøvet at sætte holdene, så de var 

nogenlunde lige stærke, men der har de senere år været en del kritik af denne 

fremgangsmåde. 

 

I år vil så lade tilfældigheden råde og bådeholdene sættes ved simpel lodtræk-

ning. Om det bliver bedre, ved jeg ikke, men så kan de, der sætter holdene, i 

hvert fald ikke klandres for noget som helst. 

 

Starten går klokken 14.00, så mød op i god tid. 
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.Turen går til Antikkens Græ-

kenland  

Af Flemming Hansen 

Langtursudvalget er i gang med at tilrettelægge tur til 

Grækenland. 

 

Knap var turen til Berlin overstået, før den næste tur var i støbeskeen. Langtursud-

valget arbejder på højtryk med at arrangere en tur til Antikkens Grækenland. 

 

Turen finder sted i det, i Grækenland, lune efterår, nemlig fra den 7. til den 15. ok-

tober 2017. Tidspunktet er det eneste ledige i hele 2017 og vi har 5 to´ere på hån-

den. 

 

Bådene lejes gennem Tolo Roklub, der er en dansk roklub beliggende på den halv-

øen Peloponnes i byen Tolo. Tolo ligger på den nodøstlige del af Peloponnes. Be-

styrelsen er dansk og hører til i København. Klubben holder til på Hotel Taverna 

Romvi, hvor hotelejeren Antonis Gikas er samarbejdspartner og virker som forvalter. 

 

Man bor på hotellet, der ligger 8 m fra vandkanten. Turen er også for ægtefæller i 

lighed med turen til Berlin. 

 

Kontakt Verner Helsinghof, hvis du har spørgsmål. 

 

Det ser bestemt dejligt ud 
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Peloponnes er en halvø og udgør i realiteten den sydlige del af landet. Halvøen er 

på 21 549 km2, cirka ¾ af Jyllands størrelse og der bor omkring 1 million menne-

sker. Halvøen er forbundet med fastlandet via en ca 6 km bred landtange. 

 

Halvøen er opkaldt efter sagnhelten Pelops. Romerne kaldte den Achaia, hvilket navn 

lever videre som navn på den nordligste region. Halvøen har 7 regioner. I middelal-

deren blev halvøen kaldt Morea, hvilket vistnok betyder morbærblad og sigter til 

halvøens karakteristiske form. 

 

Korinthkanalen adskiller Peloponnes fra det græske hovedland, så Peloponnes reelt 

bliver en ø. Kanalen er 6,3 km lang og kun 21 m bred og blev bygget mellem 1881 

og 1893. Kanalen er 8 m dyb ved lavvande. Kanalen er altså ikke fra oldtiden, som 

nogen fejlagtig tror. Kejser Nero havde dog et projekt med at grave tangen igen-

nem, men projektet blev aldrig fuldført. 

 

Oplysninger er sakset fra Wikipedia. Det er altså ikke mig, der er så klog. 
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Instruktions week-end var en 

fiasko 

AF Flemming Hansen 

 

Instruktionsweek-enden har ikke givet flere medlemmer.  

 

Vi var meget optimistiske, da vi planlagde det nye tiltag for at skaffe medlemmer, 

nemlig Instruktionsweek-enden. Den løb af stabelen den 21. og 22. maj. Der var kun 

tilmeldt 4 stk, selv om der var gratis frokost mv. Det tegnede ikke godt. 

 

Vejret var ikke det bedste, men fortrøstningsfulde gik vore instruktører i gang. En 

enkelt roer blev frigivet og de resterende skulle så møde op i klubben og få de sid-

ste instruktioner efterfølgende. 

 

Vi har ikke set dem siden. Det var altså ikke sagen, så vi må lægge hovederne i blød 

endnu én gang og prøve os frem. 

 

Efterfølgende har vi fået 

et nyt medlem fra flygt-

ningecentret, Reza 

Asoodeh – han er gam-

mel kaproer og deltaget 

i internationale stævner 

rundt omkring. Vi ønsker 

ham velkommen i klub-

ben.  
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Kontingentindtægter 
Af Flemming Hansen 

 

Årets kontingentindtægter er faldet med knap 20 pro-

cent.  

 

På generalforsamlingen i februar måned var der forslag fra salen om afskaffelse af B 

– kontingentet, således at der fremover kun var èn form for kontingent. Forslaget 

blev ikke sat til afstemning, da der ikke var ret mange B-medlemmer til stede. 

 

Efterfølgende har det vist sig, at en stor del af medlemmerne – også de, der var de 

varmeste fortalere for en kontingentsats, har skiftet til B-medlemskab. 

 

Dette, sammen med enkelte udmeldelser, har bevirket, at vores kontingentudgifter er 

faldet med ikke mindre end omkring 10 000 kr. Et fald på knap 20 procent. 

 

Det er et rigtig stort fald for en lille klub som vores. Fortsætter det, så synker vi.                 

 

Vores kontingentindtægter skal ligge på minimum 60 000 kr, for at vi kan drive en 

fornuftig forretning. Det 

skal helst være sådan, at 

kontingentet + udlejning 

af klubhuset, skal give til 

driften af klubben. Over-

skud fra kiosk, sommerhus 

og roblad, kan så bruges 

til at konsolidere os, så vi 

har råd til indkøb af nye 

årer og hvad vi ellers måt-

te ønske os. 
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Kæntringsulykken 
Af Flemming Hansen 

 

I slutningen af marts måned kæntrede en båd fra Aalborg 

Dame Roklub på Limfjorden 

 

Det utænkelige skete den 28. marts 2016 på Limfjorden, hvor en båd fra Aalborg 

Dame Roklub desværre kæntrede under tragiske forhold. Heldigvis gik det godt og 

alle kom i land og er i dag igen i fin form. 

 

Denne hændelse bestyrker vores regel om, at alle skal bære oppustelige redningsve-

ste, når vi er på vandet. Vi har ganske vist en regel om, at man i rosæsonen, når man 

bruger de gamle redningsveste, kan lade disse ligge ved siden af sig i båden. Jeg 

synes at den regel nu må ophøre! 

 

Der gik i begyndelsen mange historier om, at kæntringen skete i forbindelse med 

skift i båden. Dette er ikke rigtigt. Styrmanden fik pludselig et ildebefindende og i 

forsøget på at komme hende til hjælp, så kæntrede båden. Heldigvis bar alle red-

ningsveste og det lykkedes at få dem udløst, også styrmandens og alle blev reddet i 

land. 

 

Sikkerhed – sikkerhed – man kan ikke sige 

det tit nok. Derfor er jeg også glad for, at 

alle i klubben på nær 2-3 stykker - året 

rundt - bærer de oppustelige redningsveste 

– også i magsvejr.  
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50 års Jubilæum 
Af Flemming Hansen 

 

I forbindelse med Deget Rundt den 13. august fejrer 

vi Lars Høyers 50 år jubilæum.  

 

At have 50 års jubilæum er ikke ret mange forundt. Ikke desto mindre har Lars 

Høyer i år været medlem af roklubben i ikke mindre end ”dette magiske tal”. 

 

Det skal selvfølgelig fejres og vi har valgt at lægge begivenheden samme dag 

som Deget Rundt.  

 

Klubben håber rigtig mange vil møde op og fejre ham. 
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To nye VM rekorder til  

Aalborg Roklub 
Af Flemming Hansen 

 

Aalborg Roklubs universitetsroere har sat to nye VM re-

korder i ergometerroning 

 

Jeg mangler som regel altid stof til robladet og læser derfor med stor interesse, de 

blade vi får tilsendt fra andre klubber, for at se om jeg kan få nogle ideer til bladet. I 

Aalborg Roklubs blad faldt jeg over noget, som nok er en omtale værdig. 

 

De senere år har man i klubben gjort meget ud af unge roere fra universitetet. De 

har opnået flotte resultater i regattaer rundt omkring. I marts måned havde man sat 

sig for at slå et par gamle rekorder i ergometerroning. Drengene, hvis man kan kalde 

dem det, slog rekorden i 24 timers roning og pigerne slog rekorden i 100 km ro-

ning. 

 

Roklubben i Frederiks-

havn ønsker tillykke med 

rekorderne. Måske har vi 

også lidt del i rekorden i 

24 timers roning, idet et 

par af roerne har holdt 

formen ved lige i juleferi-

en i vores motionsrum.  
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Esbjerggade 12 - 9900 Frederikshavn 
Tlf. 98 42 01 29 -  Biltlf. 40 42 92 29 

Søndergade 10A – 9900 Frederikshavn. 

 

Gulve og Gardiner 
Suderbovej 2   Tlf 98 42 85 00      9900 Frederikshavn 

Klinik For Fysioterapi 

 

Tonni Carlsen                      Fyslugisk beh 

Søndergade 32                  Børnebehandling 

9900 Frederikshavn                Sportsskader 

www.tonnicarlsen.dk  linik@tonnicarlsen.dk 
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Cyberspace flytter ind i  

Bratten  

Af Flemming Hansen 

Sommerhuset i Bratten får installeret internet 

 

I forbindelse med årets udlejning af sommerhuset, har vi gennemgået de gratis TV 

kanaler vi kan trække ned med vores parabol. For at udleje gennem bureauet skal vi 

helst kunne tage mindst 3 tyske kanaler. Det kan vi ikke, ligesom vi heller ikke tage 

TV 2. At kunne modtage mange kanaler og have internet i sommerhuse, er efterhån-

den blevet nødvendigt, for at tiltrække lejere. 

 

Selv om jeg altid har været imod bredbånd i sommerhuset, har jeg nu bidt i ”det 

sure æble” og vi er i gang med at få installeret bredbånd. Installationen er forment-

lig overstået, når du læser disse linjer og jeg er sikker på, det bliver et gode for vo-

res muligheder for udlejning. 

 

Sommerhuset er udlejet godt i år og jeg forventer vi får et overskud på et sted om-

kring 12 – 14 000 kr. 

 

Fremover behøver vi ikke nyde 

vejret udendørs, men kan sidde 

inde og se TV og bruge compu-

ter. 
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Nye svømmetider 
Af Flemming Hansen 

 

Næste vinter får vi nye svømmetider og skal svømme 

sammen med Kajakklubben.  

 

Den 12. maj 2016 var der indkaldt til møde i Svømmehallen om tildeling af svømme-

tider i vintersæsonen 2016/17. Der var repræsentanter fra ledelsen af svømmehallen 

og fra alle de klubber, der benytter svømmehallen i vinterens løb. 

 

Vi havde på forhånd aftalt med Kajakklubben, at vi ville stå sammen i last og brast, 

for derigennem at få det bedste resultat ud af mødet. 

 

Det blev oplyst, at det var et puslespil at få kabalen om svømmetider til at gå op, 

især efter lukning af svømmebassinerne på skolerne. Der var flere overbookinger og 

man håbede at kunne løsne op for problemerne ved dette møde. 

 

Prioriteringen lå fast: invalide, konkurrencesvømning, børn og unge, der skulle 

lære at svømme og på sidstepladsen kom klubber, der vedligeholder deres 

svømmefærdigheder og som der blev sagt, brugte noget af tiden til hyggesvøm-

ning og brug af sauna. Så var reglerne klarlagte. 

 

Vi kunne hurtig se på ønskerne, hvor det bar hen. Vi ville i roklubben miste både 

bane 7 og 8. 
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Efter en del diskussion frem og tilbage, øjnede der sig en mulighed for, at roklubben 

og Kajakklubben, samlet set, kunne få en større banetildeling ved at forlænge svøm-

metiden. Der kunne opnås enighed om, at vi to klubber sammen kunne få banerne 

3, 4, 5 og 6 om tirsdagen i tidsrummet 19 – 21. På den måde kan vi tilsammen få 4 

baner i 2 timer i modsætning til formentlig 6 baner i 1 time. 

 

Det betyder altså, at vi skal svømme sammen med Kajakklubben på ovennævnte ba-

ner. Det er en  fleksibel ordning, idet vi ikke behøver at komme præcis kl 19 og være 

oppe igen kl 20. Vi kan altså være længere i vandet og hænger ikke i en klokkesnor, 

idet vi nu får 2 timer til rådighed. 

 

For at undgå kaos kl 19.00 er det aftalt med Kajakklubben, at vi møder forskudt med 

en halv time. Roklubben starter kl 19.00 i lige uger og kl 19.30 i ulige uger. 

 

Vi to klubber har forhandlet os frem til en løsningsmodel, der giver begge klubber, 

set under ét, en betydelig mere fleksibel løsning end sidste år  
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Tur til Hirsholmene! 
Af Flemming Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igen i år arrangeres der tur til Hirsholmene med overnat-

ning.  

 

Den 6. og 7. september er der tur med overnatning på Hirsholmene. Der overnattes 

som sædvanligt i et af Naturstyrelsens huse. Sidste års tur glemmer man ikke lige 

med det samme, idet vindforholdene pludselig viste sig fra en særdeles ublid side 

og man blev nødt til at arrangere en bekostelig hjemtransport med ”Seadog”. 

 

I år garanterer turens tilrettelægger John Kristensen dog godt vejr. 

 

I lighed med tidligere er der begrænset deltagerantal på omkring 10 og der gæl-

der ”først til mølle” princippet. Tilmelding til John Kristensen på mail: 

john@plakaten.dk.  
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Sådan gik det sidste år.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man kan godt blive rundtosset på Hirsholmene  



19 

 

Internettets lyksaligheder 
Af Flemming Hansen 

 

Henvendelser fra sjove afsendere og masser af frække til-

bud. 

 

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 bank-

konto har været begrænset”. Herefter står der noget på meget ubehjælpsomt 

dansk, at de ”går regelmæssigt 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 regnskaber”. 

 

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. 
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.Lidt fra Bratten D 24 juni 
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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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AKTIVITETSKALENDER  

Følgende aktiviteter er på nuværende tidspunkt fastlagt 

 

Juli 

9. Fur Rundt Marchen i robåd Nærmere senere 

 eller kajak 

 

August    

13. Deget Rundt 

 Lars Høyers 50 års jubilæum 

 

 

September  

24.-25. Løvfaldstur, Skive  Nærmere senere 

 

 

Oktober 

29. Standerstrygning 

 

 

 

Instruktion Mandag     

Svømning Tirsdag     kl 19.00   Starter 4. oktober  

 

 

Roning hverdag kl 19.00, efter 1. september kl 18.00 

Onsdag Seniorroning kl 09.00 

Motionsrummet står til rådighed for alle, hver dag 
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Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn  tlf  3512 3475. 

 Helge Smidt 
Statsaut.ejendomsmægler 
Søndergade70 9900Frederikshavn 
Tlf: 98 43 55 00 98482400 

WWW.realmaeglerne.dk/9900 
Skagensvej 270   9970 Strandby 

98 48 14 10 

 

 

Bente Wiberg & Johnny Larsen 

Britta Aakerberg & Ahmed Nagi 
Søndergade 63 9900 Frederikshavn Tlf 98421099 
Sct Laurentiisvej 29 9990 Skagen Tlf 98442423 

 

 
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 
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B E SØG  VO RE S  WEB- STE D !   
www. f r ede r i k shavn -

rok lub .dk  

Ndr. Strandvej 58 
9900  Frederikshavn 

Frederikshavn 

Roklub 

 

UNDER DANSK  FORENING 
FOR ROSPORT, 
STIFTET 13. MAJ 1943 

Kontingent 2016 
 

Ungdomsroer (12 – 18 år)    600 kr 
Roning hver dag og deltagelse i alle øvrige aktiviteter 
 
A-medlem  1 500 kr  
Roning hver dag og deltagelse i alle øvrige aktiviteter 
 

                          B-medlem    750 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 
Senest 1 maj 
 

 
Husk at meddele mailadresse og flytning til  

kassereren på 98 42 15 14 eller fash9900@hotmail.com 
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