
  

December  2018 

Frederikshavn Roklub 

Ønsker alle  

God Jul & Godt Nytår 

Listen er lang fra kassereren i år 



2 

 

Bestyrelsen 
Steen Larsen   Formand & tilsyn sommerhus 
Søndergade 118 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 98 43 54 36 / 42 79 36 62 

Andrea Welzel   Næstformand & Rochef 
Jens Stætsvej 8 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 40 21 48 10 

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

Poul Budde Olesen  Sekretær 
Rosenkrogen 9 
9300 Sæby 
Telefon: 40 43 08 64 

Torben Hylle   Bestyrelsesmedlem tilsyn sommerhus 
Havevej 5 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 21 85 39 66 

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

Pia Larsen   Bestyrelsesmedlem 
Søndergade 118 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 98 43 54 36 

Finn Larsen   Materielgruppe udenfor bestyrelsen 
Telefon: 29 76 76 18 
Mail: finnlarsen91@gmail.com 
Peter Emil Pedersen                                    Arne Petersen 
Telefon: 51 51 69 97                                     Telefon: 24 49 68 92 
Mail: p.emil@me.com                              Mail:    aogbp@mail.dk    
________________________________________________________________________

Mail: steen_larsen@hotmail.com  

Mail: aw@jydsksoftware.dk  

Mail: fash9900@hotmail.com  

Mail: fam.budde.olesen9@9300net.dk 

Mail: hyllemt@mail.dk  

Mail: pipno@live.dk 

Mail: pia.christensen5@skolekom.dk  
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Formandens side  

Af Steen Larsen 

 

Så nærmer år 2018 sig sin afslutning og standeren er 

strøget.  

 

Så fra formanden skal lyde en stor tak til alle for det forgangne år og specielt til 

annoncørerne, hvis indsats gør ting muligt i roklubben. 

 

Jeg kan med stolthed sige, at det har været et godt 75 jubilæumsår for roklubben, 

uagtet at vores stort anlagte ”Hirsholmene Rundt” måtte aflyses. Det beviste at 

klubbens mange frivillige virkelig kan gøre hvad de vil. STOR TAK TIL ALLE 

INVOLVEREDE! 

 

Det har som vanligt, fristes man til at sige, været ”Tordenskiolds Soldater”, der har 

sørget for klubben er en velsmurt maskine, stor tak til dem (de fleste har så også 

kunnet klappe sig på skulderen for hjælp til jubilæet). 

 

I vinterhalvåret er der jo tradition for at vedligeholde både og bestemt også 

vedligeholdende træning, så jeg håber mange vil benytte sig af vores opvarmede 

lokaler til ergometerroning, rospinning (se opslag i klub) og den ”faste” svømning 

tirsdag aften 19 – 21 i svømmehallen, med mulighed for efterfølgende ”efter-svøm” 

på John Bull, til fordelagtige priser. 

 

Sidst vil jeg ønske Jer alle, ikke mindst annoncørerne, en glædelig jul og et godt 

nytår. 
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Demensaften! 
Af Flemming Hansen 

 

I november havde vi en interessant aften i klubben, 

hvor vi hørte om demens.  

 

Demens – det er da ikke noget for os – eller er det? Det skulle det vise sig at 

være. Interessen var stor og da dagen oprandt var der tilmeldt omkring 25 

medlemmer til et interessant foredrag om emnet. Klubben var vært ved kaffe og 

blødt brød, som man siger. Hanne Høyer havde lovet at bage, men det havde 

hun ”glemt” – uden vi skal lægge noget i det!! Heldigvis var fryseren fuld og efter 

en hurtig optøning, så var brødet også klar. 

 

Det var Frederikshavn Kommune, der inviterede til foredrag og Anders Justesen 

Lind fortalte interessant og levende om denne sygdom, som der desværre er flere 

og flere, der bliver ramt af. Foredraget, der var ledsaget af plancher mv, der 

desværre levede sit lidt eget liv, varede en god times tid og der var lejlighed til 

under vejs at stille spørgsmål. 

 

Spørgelysten var stor og alle var enige om, at det havde været en god og 

interessant aften og vi lovede, at vi fremover vil holde øje med hinanden. 
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Roklubbens historie 

1993 – 2018  

Af Flemming Hansen 

 

Her følger 3. del af roklubbens historie. Denne gang om 

klubbens ture og stævner. Hele historien findes i 

ringbind i reolen.  

 

Ture og stævner 

 

Roklubben har altid deltaget i de forskellige ture som enten DFfR eller det 

daværende Nordjyske Kreds arrangerede. I midten af 00´erne øgedes antallet af 

medlemmer betydeligt og da man cirka samtidig fik mange nye ældre medlemmer, 

der også i stor udstrækning viste sig at tage med på disse ture, opstod der et 

naturligt behov for selv at kunne medtage både. Ligeledes steg interessen for ro-

ture i andre farvande end lige vores eget og der var derfor en stor interesse for at 

anskaffe sig en bådtrailer, så man kunne 

sætte en båd på traileren og køre f eks til 

Limfjorden og ro en tur.  

     

 

 

Den første og næsten eneste tur med     

den nye bådtrailer i 2011. 
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Prisen var 55 000 kr og bestyrelsen var delt i spørgsmålet, men Ib Ejsing (nu Bach 

Kristensen), der var formand på daværende tidspunkt, skaffede ved ansøgninger til et 

par pengeinstitutter, i alt 20 000 kr til indkøb af en trailer. Klubben skød selv 35 000 

kr i projektet, så en trailer kunne anskaffes. Traileren fik man efteråret 2010 og 

forventningerne var store. 

 

Desværre viste det sig, at efterspørgslen på anvendelsen af traileren ikke var særlig 

stor, da vi først havde fået den og traileren er ikke blevet brugt ret meget. I øvrigt 

viste det sig, at man skulle starte med at lave ændringer på traileren, idet de mål den 

var bygget efter, viste sig at være forkerte. Dette var ikke producentens skyld, han 

havde gjort som han fik besked på, men skyldtes alene, at man ikke havde været 

nøjagtige nok, da man målte op til traileren. 

 

Traileren har derimod været brugt rigtig meget i vinterhalvåret, idet man har læsset 

bådene på traileren, så der var masser af gulvplads, når man skulle vedligeholde 

bådene. Tilstrækkelig gulvplads var altid et problem, når bådene skulle vedligeholdes. 

Dette fik man nu løst med bådtraileren. 

 

I efteråret 2015 kunne man konstatere, at bådtraileren kun havde været brugt ganske 

få gange og man besluttede derfor at sælge den, mens den stadig var lidt penge 

værd. Traileren blev solgt til Aarhus Studenter Roklub for 25 000 kr og man kunne 

herefter konstatere, at forventningens glæde, endnu én gang, var den største og 

bådtraileren var herefter ”historie” i klubben. 

 

I 2006 deltog en række medlemmer i Broroning, hvor man roede over Storebælt. Det 

var en kæmpe oplevelse for deltagerne. 

 

 

En afslappet Kim Christensen  

og koncentreret Kirsten Morild  

under Broroning i 2006 
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.I kraft af, at flere medlemmer har sommerhus i Bratten, er der de senere år opstået 

en tradition med, at når sommeren er bedst, så roer man til Bratten, hvor man hos 

disse medlemmer bliver beværtet med frokost mv. 

 

 

Efter mange år uden egentlige langture til udlandet arrangerede man i 2016 en tur 

til Berlin. Man roede på de mange søer, floder og kanaler. Med på turen var også 

ægtefæller, der mens den bedre halvdel roede (eller er det omvendt), så på byens 

seværdigheder. Turen var en stor succes og efter hjemkomsten gik man straks i gang 

med at planlægge en tur i efteråret 2017.  

 

 
 

 

 

 

                  

                            Berlin 2016 og Tolo 2017 
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I 2017 var antikkens Grækenland målet for turen også her var ægtefæller med. I den 

lille by Tolo har nogle københavnere etableret den ”danske” roklub Tolo, hvor man 

har både udstationeret. Igen deltog ægtefæller og de tog på sightseeing, mens 

resten begav sig ud på Det Ægæiske Hav. Turen foregik i oktober måned, hvor der 

ikke er så varmt. Turen blev en stor succes og mens euforien stadig sad i kroppen, 

blev der tilrettelagt endnu en tur til Tolo i 2019. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Der var også tid til lidt kultur. Her Korinthkanalen og Akropolis  
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Vinterarbejde! 
Af Flemming Hansen 

 

Vinteren står for døren og dermed mange 

vedligeholdelsesarbejder.  

 

Nu hvor vinteren og de mørke stunder er godt i gang, skal vi til at lave alle de 

småting, vi har udskudt i sommerens løb. Der er mange småting – skal jeg hilse og 

sige. Peter Emil, Finn og Arne får nok at se til. 

 

Lanternerne skal flyttes. Lanternerne er placeret i stævnen af båden og har tendens 

til at blænde styrmanden, når der skal lægges til og fra bådebroen. Nogen har lavet 

en ”Storm P – løsning”, hvor man har fæstnet lanternen på flagstangen i 

agterstavnen, men det ser mildest talt ikke pænt ud. De bliver fremover monteret 

bag styrmanden, så han ikke bliver blændet. 
 

 

 

Flaget agter har der altid været besvær med, idet beslagene til flagstængerne er 

forskellige. Vi har prøvet at løse problemet ved at sætte navn på flagene, men det 

bedste vil nu engang være, at alle beslagene er ens, så det er lige meget, hvilket flag 

man tager. Vi kan få lidt problemer med Hirsholm, men det må vi se om vi kan få 

løst. 

                                                

Alle bådvogne skal efterses og repareres, hvis det viser sig nødvendigt. De skader, 

der opstår i sommerens løb på bådene, skal også laves (se artikel andet sted i 

bladet). 
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Vi skal se at få gjort noget ved den store vandpyt foran indgangsdøren. Den 

bedste løsning vil være, at fliserne bliver lagt om med det rette fald ud mod 

græsplænen, men da koster en masse penge, bliver enden på det måske, at vi 

laver et dræn og tilslutter det til afløbet fra nedløbsrøret eller nedgraver en 

faskine i græsplænen. Problemet med afløbet fra nedløbsrøret er, at selve 

tilslutningen kun må laves af en autoriseret kloakmester, hvorimod en faskine 

må laves af alle, dog efter indhentning af tilladelse fra kommunen. Nu må vi 

se, hvad enden på det bliver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Denne faskine er måske lige stor nok  

 

 

En anden ting, der vil være dejligt at få lavet, er fliserne omkring kloakkerne 

udenfor portene til bådehallen. Det er et tilbagevendende problem, at 

bådvognene altid kører ned i ”hullerne”. Vi må håbe, at arbejdsholdet finder 

en løsning på det. 

 

Endelig har det været et irritationsmoment, at bådvognene støder på fliserne, 

når bådene køres i og trækkes op af vandet. Vi har ændret lidt på fliserne ved 

rampen og må så se om det hjælper. 
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Hvad nu !!                   

 

Som I kan læse – så er der altid arbejde til dem, der vil arbejde – som Niels 

Hausgaard synger. Har du et forslag til løsning af problemerne eller vil du give en 

hånd med, så tøv ikke – meld dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                         

                          At hjælpe til er ikke forbeholdt mændene! 
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Esbjerggade 12 - 9900 Frederikshavn 
Tlf. 98 42 01 29 -  Biltlf. 40 42 92 29 

www.wwslykke.dk 

 

Klinik For Fysioterapi 

 

Tonni Carlsen                      Fyslugisk beh 

Søndergade 32                  Børnebehandling 

9900 Frederikshavn                Sportsskader 

 

Parallelvej 27 9900 Frederikshavn 
Tlf 96202727 

Vores gode ven ”Døde Anders” på en af sine utallige ture  

rundt om klubhuset 
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Det stod i Robladet …. 
Af Flemming Hansen 

 

 

Juli  2004 

 

Ungdomstur til Bratten 

 

Årets ungdomstur til Bratten finder sted i week-enden 13 og 14 september. 

 

Der er det specielle ved sommerhuset, at når vi nærmer os de mørke 

vinteraftener, så sker der tit det, at mange uhyggelige ting og sager samler sig 

omkring den store flagstang ved sommerhuset. 

 

Der er før sket det, at blandt andet mordere og andet tyvepak er flygtet fra 

Kragskovhede og taget ophold i sommerhusene ved Bratten. Roklubben har 

tidligere været politiet behjælpelig med at indfange disse, ligesom man har 

hjulpet Told & Skat med at fange storsmuglere. Spøgelset ”Den hovedløse 

kvinde” fra Lerbæk Hovedgård har også vist sig i området. 

 

Historien melder intet om, hvad der skete den gang, men vær sikker på, det har 

været noget uhyggeligt.  

 

Det var en god tid da klubben var fyldt med ungdomsroere, der var altid fest og 

ballade når de mødtes. Det vil være dejligt, hvis vi igen kunne få en stor 

ungdomsafdeling, men det kræver uhyggelig megen tid af de ledere, der skal stå 

for det. Måske kommer der igen èn, der brænder for at etablere en U-afd. Han/

hun skal være hjertelig velkommen. 
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                 Ungdomsroere 2001. Blandt andre ses Mikkel Nielsen,                       

  Tvillingerne Thomas og Michael Madsen, sønner af Bent  

  Madsen på hver sin fløj og Carsten Højmarks  

                    søn Jens. Nr 2 fra højre i forreste række ses Frans   

  Ejsing, der er søn af tidligere formand Ib Bach Kristensen.  
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  Knud lavede ravage! 
Af Flemming Hansen 

 

I september skabte stormen Knud højvande i 

Rønnerhavnen  

 

Umiddelbart efter årets første efterårsstorm var der den højeste vandstand i mands 

minde. Nedenfor et  billede heraf. 

 

Som det fremgår af billedet, så peger vores landgang opad i stedet for nedad! 

Vandet havde oversvømmet de nederste fliser og stod omkring ½ m op over 

græsset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Stormen ”Knud” skabte d 22. september  

                                  højvande i Rønnerhavnen    
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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 der 

måske er en hvis forsigtighed i erhvervslivet, er det alligevel lykkedes os at holde 

nogenlunde de samme annoncekroner som vi plejer. Vi er meget taknemmelige 

for den støtte vi får og at byens virksomheder, uagtet finanskrise og andre 

dårligdomme, altid lukker pengekassen op for os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Erhvervslivet er flinke til altid at lukke pengekassen op for os  
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Vel findes der Frederikshavnerordningen og midler fra det sociale område, der giver 

tilskud til idrætslivet. Denne ordning er dog blevet forringet flere gange indenfor de 

seneste år. 

  

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.  

 

I det tidlige forår lød det ellers til, at byrådet ville ændre Frederikshavnerordningen, 

så der ikke blev foretaget fradrag for medlemmer over 25 år. Hurra – tænkte vi – nu 

skal vi til at have tilskud. Men nej – da forslaget først havde været ude til høring 

blandt byens foreningsliv, så blev det ikke til noget. Der var så stor modstand mod 

dette blandt byens foreninger, at vores politikere alligevel ikke turde. Man må sige, 

at solidariteten blandt byens foreninger er lig nul. Spejderorganisationer og 

foreninger med mange medlemmer under 25 år, herunder også 

paraplyorganisationerne, rejste en ”firestorm” mod forslaget og det blev ikke til 

noget. Det er i den forbindelse værd at huske, at det bestemt ikke var 

politikerne, men byens foreningsliv, der lagde en gennemgribende revision af 

ordningen død. Ærgerligt. 

 

Hovedparten af klubbens medlemmer er over 60 år. Der siges altid fra politikerhold, 

både landspolitisk og kommunalt, at man gerne vil støtte pensionistaktiviteter mv, 

således at personer over 60 år bevarer deres gode helbred og derigennem får en 

bedre livskvalitet og på længere sigt sparer samfundet for rigtig mange penge på 

sundhedsområdet. Lutter pæne ord, men når det kommer til realiteterne, så er der 

langt, rigtig langt igen. 
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 Kommunen yder ganske vist, gennem de sociale midler, støtte til idrætsforeninger for 

pensionister. Men kun til foreninger og klubber, der udelukkende består af 

pensionister. Så snart man er medlem af en almindelig idrætsklub, så er der ingen 

støtte at hente, i stedet for trækker man fra. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

                            Kan det virkelig passe, at vi ”trækker fra” 

       Hvis man nu – det er bare et ydmygt lille forslag fra en frustreret kasserer – 

sidestillede medlemmer over 60 år med medlemmer under 25 år, så havde man en 

ordning, kommunen kunne være bekendt. 

 

Det kan da ikke være meningen, at vi skal lave en ”Frederikshavn 

Pensionistroklub”, for at få del i disse midler. Det er så tåbeligt, at man skal have 

to hoveder at tage sig til. 

 

Klubbens samlede tilskud udgør under 1 000 kr, så vi er derfor ekstra glade for det 

tilskud vi får gennem erhvervslivets tegning af annoncer i bladet. 

 

Tak for det. 
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Uheld – der ikke må ske!  
Af Flemming Hansen 

 

Der sker desværre flere uheld med bådene, der ikke må 

ske.  

 

Det kan ikke undgås, at der i løbet af en sæson sker nogle uheld med bådene, når 

de er på vandet. Heldigvis ikke mange, men mange af dem kan undgås med lidt 

forsigtighed. 

 

Tag nu Knud Rasmussen. Sidst på sommeren opdagede man, at den tog vand ind. 

Efter en gennemgang af båden opdagede man en stor trykskade, der bevirkede, at 

der var et decideret hul i båden. Der er ikke noget at sige til, at den tog vand ind. 

 

Skaden er muligvis sket i forbindelse med at båden blev taget op af vandet, hvor 

den er kommet til ”at hoppe” på bådvognen og det sted, hvor den bagerste 

bæresele på bådvognen er monteret, har ramt båden med en sådan kraft, at der er 

gået hul i båden. Det er noget af et hop båden har gjort. Skaden kan muligvis også 

være sket ved, at riggen på Simon har ramt båden, da Simon skulle lægges på 

plads, men jeg hælder mest til bådvognen. Under alle omstændigheder en 

fuldstændig unødvendig skade.  

 

Jeg har set det tit. Når bådene skal op, så sørger man for, at forenden af båden 

hviler på den forreste bæresele og så løber man bare forlæns op uden at se sig 

tilbage med det resultat, at båden hopper og danser på bådvognen.. Tag den nu 

lidt med ro, når bådene skal op. Det tager ikke længere tid at trække bådene 

forsigtig op, mens man har front mod båden, så man kan se, hvad der foregår. 

Husk det nu! 
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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 
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AKTIVITETSKALENDER  
Følgende aktiviteter er på nuværende tidspunkt fastlagt 

2019 

Februar 

06.05 Generalforsamling  kl 18.30  Klubben er vært ved 3 

       håndmadder 

Marts 

09. Førstehjælpskursus  kl 08.30 – 16.30 

30. Standerhejsning  kl 14.00 

 

Oktober 

26. Standerstrygning  kl 14.00 

 

Roning i rosæsonen 

Hver dag kl 18.00  (marts, april og september, oktober) 

Hver dag kl 19.00  ( maj, juni, juli og august) 

Onsdag kl 09.00 

 

Instruktion Mandag 

 

 

Svømning i vinterhalvåret start 30.10.2018 

Tirsdage kl 19.00  

            

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

 

 

Bente Wiberg & Johnny Larsen 

 
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 

 

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 

Den Blå Café i Strandby 
Friske råvarer og god service 
Følg os på Facebook og Instagram 
Åben fra kl. 11.00  
Søndre Havnevej 27 Mobil 2830 2959 



24 

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  2018  
 

Senior – medlem 1 200 kr 
U – medlem     600 kr 

     Passive          300 kr     
 
 

Indbetales til Spar Nord konto 9006   130 56 94564 
 Mobilpay 55391 
 Betales senest 1. Maj  

 
    HUSK AT OPLYSE NAVN 

 
Husk at meddele ændring af mailadresse og flytning til 
Kasserer Flemming Hansen på 23 65 17 64 eller        

                                     fash9900@hotmail.com 
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