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Bestyrelsen 
 
Andrea Welzel   Formand  
Jens Stætsvej 8 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 40 21 48 10 
Mail: aw@jydsksoftware.dk 
_____________________________________________________________________ 
Ricki Sørensen   Næstformand og Ungdomsleder 
Rømøvej 3, 1. 225 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 50 21 21 89 
Mail: pipno@live.dk 
_____________________________________________________________________ 
Flemming Hansen  Kasserer, Klubhus & Sommerhus 
Nordstjernevej 12 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 98 42 15 14 / 23 65 17 64 
Mail: fash9900@hotmail.com 
_____________________________________________________________________ 
Margit Pedersen  Sekretær 
Kragholmen 210, 2.th 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 40 43 08 64 
Mail: margit.pedersen@hotmail.dk 
____________________________________________________________________ 
Torben Hylle   Bestyrelsesmedlem tilsyn sommerhus 
Havevej 5 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 21 85 39 66 
Mail: hyllemt@mail.dk 
____________________________________________________________________ 
John Kingo Kristensen  Rochef 
Atletikvek 23 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 22 87 86 87´ 
Mail: john@plakaten.dk 
_____________________________________________________________________ 
Christian Hyldgaard Nielsen Bestyrelsesmedlem 
Søndergade 54 a, st tv 
9900 Frederikshavn 
Telefon: 61 26 83 93 
Mail: hyldgaard41@gmail.com 
____________________________________________________________________ 
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                            
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Formandens side 
 
Kære alle 
 
Sikke en tid vi lever i. Knap nok var generalforsamlingen afsluttet, blev 
også vores sæsonstart afsluttet. Sådan føltes det i hvert fald. 
 
Men først vil jeg rette en stor tak til vores tidligere formand, Steen. Tak 
for mange gode år, hvor roklubben har ligget i dine hænder til vores 
fælles bedste. Du har tegnet klubben i seks år, hvor der var både stabi-
litet og nye aktiviteter med rejser både til Berlin, Tolo og flere inden-
landske destinationer. Aldrig har aktiviteten været højere. Det bliver 
ikke nemt at løfte opgaven efter dig, men jeg prøver. Man kan jo ikke 

gøre mere, end at gøre sit bedste.   

 
Bestyrelsen har som bekendt konstitueret sig og siden bestemt ikke 
ligget på den lade side. Poul har valgt at træde ud af bestyrelsen, hvor-
efter 1. suppleanten, Christian Hyldgaard Nielsen, er trådt ind i besty-
relsen. Hermed også en tak til Poul for tre gode år som sekretær og tak 
til Christian for at træde til. 
 
Det med coronakrisen var jo ikke ligefrem planlagt, og nu må vi få det 
bedste ud af det. Regeringen har nu åbnet op for, at vi igen kan komme 
til udendørsaktiviteter, og Dansk Forening for Rosport, DFfR, har om-
sat dette til nogle retningslinjer. Disse retningslinjer har bestyrelsen 
tilpasset vores roklub. Du har fået dem tilsendt på mail. Jeg vil på dette 
sted ikke kommer nærmere ind på dem, men kun opfordre alle til, at 
retningslinjerne overholdes og hygiejnereglerne efterleves. Gør vi det, 
har vi også en chance for mange gode ture, både til Hirsholmene og til 
alle øvrige destinationer. 
 
Bestyrelsen har gjort en del, for at retningslinjerne kan efterleves. Ikke 
mindst en stor tak til Flemming, der har været rundt i byen for at få fat i 
de nødvendige remedier og får dem sat op. 
 
Du har også fået en mail fra John, der gerne vil kunne sætte nogle 
hold, som retningslinjerne anbefaler. Jeg håber, du har forståelse for 
det og hjælper ham med input af dine ønsker. Jeg håber også på for-
ståelse for en vis fleksibilitet der, hvor dette måtte være påkrævet, for 
at få kabalen til at gå op.  
 
Jeg gætter på, at flere dropper sommerferien i udlandet, hvorfor som-
meraktiviteten måske kan blive højere end normalt. Vi må se og håbe 
på fortsat godt vejr. 
       Fortsættes side  22 
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Roning i yderhavnen 
Af Flemming Hansen 

 

Roning i yderhavnen skal ske under behørig hen-
syn til andre sejlende  
 
 
HUSK, at når I ror i havnen, skal det altid ske med behørig forsigtighed. 
Der er til tider trængsel og risikoen for sammenstød er til stede. 
 
I yderhavnen er der en række bøjer, der markerer, hvor der er uddybet, 
så de store sejlbåde ikke risikerer at gå på grund. Det er ikke forbudt at 
ro på denne ”motorvej”, men det må ikke være til gene for andre. Møder 
du andre, på vej ind eller ud, så træk til styrbord, så de større både ikke 
risikerer at støde på grund.  
 
Når du går ind i havnen, så lad være med at komme listende omkring 
molehovederne, men sørg for at være så langt ude, før du drejer mod 
indsejlingen, at andre har mulighed for at se dig i god tid. 
 
Det samme gælder selvfølgelig SUP-boards. Det er endvidere forbudt 
at bruge boards i selve havnen, bortset fra når du skal ind og ud. Områ-
det lige omkring klubbens flydebro må man dog godt bruge, når den  
svære kunst skal prøves. 
 
Fortsat god rosæson. 
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Roklubbens historie 
1993 - 2019 
Af Flemming Hansen 
 

 
Her følger 9. del af  roklubbens historie. Denne 
gang om Robladet og hjemmesiden samt klub-
bens æresmedlemmer. Hele historien findes i 
ringbind i reolen og på klubbens hjemmeside. 
 
Roblad og Hjemmeside 
 
 
Der har gennem årene og med vekslende held været et klubblad, 
der blev udgivet 4 – 5 gange om året. Det har flere gange være på 
vej til at lukke, men i 1992 tog Erling Hansen over som redaktør. Han 
hævede straks standarden på bladet, både redaktionelt og opsæt-
ningsmæssigt.  
 
Han skrev mange læseværdige artikler ikke bare om roning, men 
også om de omkringliggende øer. Flere af hans artikler blev samlet i 
et lille hæfte med titlen Hirsholmene og kan i dag lånes på bibliote-
ket. 
 
Bladet var ikke den store indtægtskilde, idet der var et begrænset 
antal annoncer og trykningen var dyr. Da Flemming Hansen blev 
kasserer i 1993 blev der fokuseret meget på indtægterne og han ud-
videde antallet af annoncører væsentligt. Det er vanskeligt at tegne 
annoncer til et lille klubblad i dag, idet reklameværdien er meget 
begrænset, men de lokale virksomheder er flinke til at annoncerer 
og klubben lægger heller ikke skjul på ved annoncetegningen, at det 
mere er udtryk for sponsorstøtte til klubben. 
 
Klubben har selv at trykt bladet, idet Kim Christensen er lidt af en 
nørd, når det kommer til Publisher. Det er meget svært at få med-
lemmer til at skrive indlæg til bladet og de senere år har det nær-
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mest været et ”one-man show” af kasserer Flemming Hansen at lave 
indlæg. 
 
I 2019 fik vi SAL-Tryk som sponsor for bladet. Indehaveren Niels Bro-
berg var selv omkring årtusindskiftet ungdomsroer i klubben. Det var 
dengang, der var rigtig mange ungdomsroere. Overskuddet på bladet er 
derfor steget betydeligt, idet vi nu kun har udgifter til porto. 

 

Bladet giver et pænt overskud, omkring 10 000 kr til den slunkne klub-
kasse og har bestemt sin berettigelse, selv om stoffet for det meste er 
kendt af medlemmerne, før det når i bladet. ”Vandrørerne” er svære at 
konkurrere med. 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

    I mange år stod vi selv for trykning af bladet. 
 
 
Da internettet rigtigt slog an omkring årtusindskiftet, fik roklubben en 
hjemmeside www.frederikshavn-roklub.dk. Her har vi samlet alle de væ-
sentligste oplysninger om klubben ligesom referater fra bestyrelsesmø-
de og robladet kan findes her. Hjemmesiden er også fyldt med billeder 
og forskellige videoer fra det daglige liv i klubben og på den måde klub-
bens ansigt udadtil.  
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Æresmedlemmer 
 
 
Efter det veloverståede jubilæum i 1993, syntes man det var på sin 
plads at hædre klubbens ”gamle kæmper” for deres indsats for klub-
ben. 
 
Ved en reception i 1995 udnævnte man derfor tidligere formand H O 
Laage til klubbens første æresmedlem.  
 
Allerede året efter blev der ved en stor fest i klubben udnævnt flere 
æresmedlemmer. Købmand Jens Sørensen, provianteringshandler K 
A Olsen (Kvik-Olsen), Willy Hansen og Ole Axel Nielsen fik alle den 
ærefulde titel. De har alle ydet en ekstraordinær indsats for klubben, 
som daværende næstformand Erling Hansen sagde i talen ved over-
rækkelsen af de til lejligheden udfærdige diplomer. 
 

 

     
      

    Æresmedlemmernes diplomer på væggen. 



9 

Hanne og Lars Høyer er de seneste æresmedlemmer, der er blevet 
udnævnt. 
 
                                    
I 2004 fik Flemming Hansen den ærefulde titel blandt andet på bag-
grund af hans arbejde som kasserer, hvor han rettede klubbens øko-
nomi op og som daværende rochef Mogens Pedersen udtrykte det, for 
hans berettigede ”skideballer” over medlemmernes til tider mangel-
fulde behandling af klubbens både og materiel. 
 
I forbindelse med klubbens 70 års dag i 2013, blev Hanne og Lars Hø-
yer, som de seneste, udnævnt til æresmedlemmer. De har begge, i 
næsten mere end ”en menneskealder”, været medlemmer af roklub-
ben.  
 
De har gennem en stor del af deres medlemstid passet og plejet som-
merhuset i Bratten, som det var deres eget og har altid været et par 
”trofaste arbejdsheste” som klubben har kunnet kalde på, når det 
brændte på, som kasserer Flemming Hansen sagde i forbindelse med 
deres udnævnelse under Jubilæumsfesten. 
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Sommerhuset  

Af Flemming Hansen  
 
Udlejning af  sommerhuset tegner også fint i år. 
 
De sidste par år, har vi haft en særdeles fin udlejning af huset og 
pengene har lunet godt i klubkassen. Sommeren 2020 tegner også 
godt. 
 
Huset er i skrivende stund lejet ud fra 30. maj og indtil 2. septem-
ber på nær en enkelt uge. De tre af ugerne er til egne medlemmer 
og resten er så udlejet gennem Dan Center i Aalbæk. 
 
Der er ingen tvivl om, at det nye køkken og varmepumpen gør, at 
udlejningen går nemmere. Især varmepumpen er et hit i disse kli-
matider ligesom den børnevenlige strand. 
 
Vi håber ikke Coronakrisen ændrer for meget på udlejningen, idet 
vi forventer øget udlejning til danskere. 

Rødspætten trækkes ind på stranden i 2001. 
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Nyt udseende  

Af Flemming Hansen 

 
Vores logo er kommet på forsiden af  bladet. 
 
Vi har på roklubbens brevpapir et flot logo med en dobbeltscul-
ler, lavet af kunstneren Erik Skjoldborg i forbindelse med klub-
bens 50 års jubilæum i 1993. 
 
Jeg syntes, det var synd, det kun var på brevpapiret, vi kunne se 
det, så det er nu kommet på forsiden af bladet oppe i øverste 
højre hjørne. 
 
Jeg har også skiftet skrifttype, idet den type vi hidtil har brugt, 
lavede nogle mærkelige æ´er, ø´er og å´er. Jeg håber, de nye 
lidt kraftigere typer, er lettere at læse. 
 
 
 

Ny plads til bundprop-
perne 

Af Flemming Hansen  
 
Der er lavet  holdere til bundpropperne 
 
Det har tit været svært at finde bundpropperne til bådene, når vi 
skulle af sted, da de bare har ligget løst i båden. Hvor tit er der 
ikke nogen, der har råbt: ”Hvor er bundproppen?” 
 
Det problem er nu løst, idet der er lavet en holder til bundprop-
perne, der er monteret i hver båd ved siden af styrmandssædet.  
 
På den måde håber vi, at der fremover bliver styr på det. Når vi 
kommer hjem fra tur, skruer vi propperne af og skruer dem na-
turligvis i holderen igen. 
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Tjek af  redningsveste 
Af Flemming Hansen 

 
Årets tjek af  redningsveste er nu gennemført. 
 
Nogle uger inden Standerhejsningen gik Torben Hylle assisteret af Poul 
Budde Olesen I gang med at tjekke vores redningsveste, så de alle var 
klar til den nye rosæson. 
 
Det er noget større arbejde end de fleste regner med. Vestene skal 
først pustes op, derefter skal de ligge I 24 timer, for at vi kan se, om de 
holder luft. Derefter skal de tømmes for luft og patronerne skal vejes, 
hvor efter vestene skal tømmes for luft og endelig pakkes sammen 
igen. 
 
Et stort, men nødvendigt og vigtigt arbejde. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis ikke man vidste bedre, skulle man tro, de var I gang med det         
unævnelige. 
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Klinik For Fysioterapi 
 

Tonni Carlsen                      Fyslugisk beh 

Søndergade 32                  Børnebehandling 

9900 Frederikshavn                Sportsskader 

www.tonnicarlsen.dk  linik@tonnicarlsen.dk 

Indgang i gadeplan                   P ved døren 

  

Kontingent    
 
 

Senior – medlem 1 400 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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Nødsignaler   

Af Flemming Hansen 

 

I forbindelse med generalforsamlingen var der 
demonstration af  nødblus. 

 
Som afslutning på generalforsamlingen gennemgik Jørgen Hansen 

indholdet af vores ”Redningspakke”. Der er en redningspakke i hver 

båd og den indeholder nødraketter, håndholdte nødblus og opmærk-

somhedsblus. 

 

Jørgen Hansen gennemgik de forskellige nødblus og redegjorde for 

brugen af dem samt demonstrerede, hvordan de blev udløst. 

 

Efter gennemgangen gik vi udenfor, hvor medlemmerne fik mulighed 

for at klargøre og antænde de håndholdte nødblus. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       

  

        Der er godt nok ”knald på drengen”, når de tændes. 
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Nyt roreglement  

Af Flemming Hansen 
 

Der er kommet en justering af  vores roregle-
ment. 
 
Foranlediget af en hændelse sidste år er vores roreglement ble-
vet justeret. Nu omfatter det også regler i forbindelse med haveri 
mv. Tidligere stod der intet om opståede skader mv i reglementet. 
Det er der rodet bod på nu. 
 
Såfremt det sker en skade på båden, skal den straks føres ind i 
skadesprotokollen, der ligger i en hvid kasse på hylden under ro-
journalen. Man skal også give vores materialefolk besked herpå, 
så skaden kan blive udbedret. 
 
Såfremt man kommer ud for en uforudset hændelse, skal roche-
fen også straks have besked. 
 
En uforudset hændelse kan være mange ting. Der er nok ingen 
tvivl om, at alle er klar over, at en grundstødning er omfattet her-
af, men også ting som påsejling af anløbsbro og sten mv er ting 
som straks skal meddeles Rochefen. 
 
Det sker desværre flere gange i løbet af året, at man kommer til at 
påsejle anløbsbroen. Det kan man især se på vores glasfiberbå-
de.  
 
Der er gennem årene sket flere glasfiberskader på bådene og i år 
har vi været nødt til at få Hjellen lavet ”ude i byen”, da vi ikke har 
de optimale forhold til at udbedre sådanne skader. 
 
Det er bestemt ikke for at sætte nogle i gabestokken, der er æn-
dret på reglementet, men vi er nødt til at indberette sådanne hæn-
delser, så bådene kan blive efterset for eventuelle skader. 
 
Jeg tror desværre, vi har et stort mørketal for sådanne hændel-
ser. 
 
Meld derfor straks enhver uforudset hændelse til rochefen.  
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Turen til Holland aflyst  

Af Flemming Hansen 

 
Der er dog hurtigt arrangeret en ny 
 
Det var jo forventelig, at turen blev aflyst, men arrangøren John Kin-
go Kristensen er ikke sådan at slå af pinden. Samtidig med at han 
aflyste turen, begyndte han på at arrangere en ny. 
 
Samme tid og samme sted, som der står i en populær sang, men i 
2021.  
 
Se opslaget på opslagstavlen. Henvendelser skal ske til John. 
 
 
 
 
 
 

Ingen affaldsindsamling  
Af Flemming Hansen 
 

Der var så mange tilmeldte foreninger, at der ikke 
var plads til roklubben 
 
Sidste år tjente klubben en god skilling på at samle affald i Aalbæk. 
Vi havde sat næsen op efter igen i år at få tildelt en rute, så vi på en 
hyggelig måde, kunne få lidt penge i kassen. 
 
Den gik ikke!  
 
Selv om Margit Pedersen var hurtigt ude og fik os tilmeldt, så var der 
så mange foreninger tilmeldt, at der ikke blev plads til os. Vi havde 
ellers glædet os til en hyggelig tur med mulig efterfølgende frokost i 
Birte og Jens Jørgen Vinthers sommerhus. 
 
Roklubben er sat på en  venteliste og vi vil få besked, hvis der er af-
bud fra andre foreninger. 
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Corona - vogter 
Af Flemming Hansen 
 

Vi har kun det ”skæg” vi selv laver eller sidder på ! 
 
Der er et par kvindelige medlemmer der syntes, at vi skulle have en 
Corona-vogter, der patruljerede rundt om klubhuset. De forsynede 
derfor vores plænerobot med værnemidler bestående af handsker og 
”forklæde”. 
 
Nød lærer nøgen kvinde at spinne, som man siger. Med den trælse be-
sked, at vi skal være delvis lukket i hvert fald indtil omkring midt i maj, 
er det dejlig med lidt forfriskende humor i dagligdagen.  
 
Tak til Lena og Karin for dette påhit. 
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50 Meter Zonen 
Af John Kingo Kristensen 

 
Roklubben må samle affald på Kølpen 
 
Igennem længere tid har jeg skrevet med Bjarke fra Naturstyrelsen, 
om tilladelse til indsamling af affald på øerne rundt om Hirsholm. 
 
Processen har stået på et års tid vil jeg tro. 
 
Pludselig den 25. marts kom der en mail fra Naturstyrelsen, hvor der 
stod:  ”Roklubben har fået tilladelse fra reservationsbestemmelserne 
til at færdes inden for 50 m zonen og på selve Kølpen til indsamling af 
affald, særligt rester af fiskenet, én gang i perioden fra den 26. marts 
til den 10. april. Opholdet på øen bør være så kort som muligt, da en-
kelte arter er begyndt at yngle”. 
 
Jeg skyndte mig at skrive til Bjarke, at vi var glade for tilladelsen, men 
vi var ikke i stand til at yde den gode gerning det er at samle affald, idet 
roklubben var lukket indtil videre på grund af Corona.  
 
Samtidig skrev jeg, at vi stadig var interesserede i at samle affald på 
alle øerne, og dermed være en del af den grønne profil, som heldigvis 
præger Danmark i disse år. 
 
Bjarke har svaret - hurtigt - at han vil kigge på sagen og vende tilbage. 
 
Det er så spændende, på hvilke øer vi får tilladelse til at gå i land. 
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Christian Hyldgaard og John Kristensen slider, mens Torben Hylle er 
kørt med det første læs.  
 

Klargøring i Bratten  

Af Flemming Hansen 

 
Sommerhuset er nu klar til udlejning. 
 
Den årlige tilbagevendende klargøring af sommerhuset, er i år blevet 
delt over flere dage på grund af Coronakrisen. 
 
Første dag gik John Kristensen, Chr Hyldgaard og Torben Hylle i gang 
udendørs med at fjerne grene, mens skribenten ledte og fordelte arbej-
det. Nogle dage senere blev det indvendige klaret af Høyers og Margit 
Pedersen. Jeg ledte og fordelte igen, nogen skal jo gøre det. Høyers 
brugte flere dage på at finpudse huset. Der skal lyde en stor tak for ind-
satsen.  
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Corona –krisen  

Af Flemming Hansen  
 
Corona –krisen betyder rigtig meget for roklubben ikke 
mindst økonomisk.  
 
Da vi lige efter nytår hørte navnet Corona, tog vi det ikke så tungt, men lige 
pludselig, i begyndelse af marts måned, slog den til. Ikke som et dask af en 
hammer, men som et slag af en kæmpestor forhammer. 
 
Landet blev lukket ned, roklubben stoppede alle aktiviteter og så skal jeg 
love for, at ulykkerne haglede ned over os. 

Standerhejsningen blev udsat på ubestemt 
tid og afbuddene på udlejning af klubhuset 
væltede ind. 
 
Alle konfirmationer blev udsat til efter som-
merferien, hvilket har givet os mange pro-
blemer. Vi havde kalenderen fyldt op med 
konfirmationer og vi skulle nu til at se om vi 
kunne få puslespillet til at gå op med nye 
datoer. 
 
Det kunne vi heldigvis, dog var der en en-
kelt vi ikke kunne imødekomme, hvilket jeg 
har det lidt skidt med. 
 
Dette betyder, at vi i år vil mangle en ind-
tægt i størrelsesordenen omkring 16 000 til 
18 000 kr. Hvorfor det, vil nogle måske sige, 
vi fik de nye datoer passet ind i kalenderen? 
 
Ja, det er rigtigt nok, men det betyder jo så 
det, at vi ikke kan leje ud til andre på de da-
toer. Der har også været flere, der har af-
lyst, hvor vi har måttet tilbagebetale allere-
de indbetalt leje. 
 
Med hensyn til sommerhuset, vil der nok 
også blive tale om mindre udlejning i år pga 
grænselukning. Her håber jeg dog på mere 
udlejning til danskere, men et lejetab, vil vi 
nok ikke undgå. 
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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 
 
Aktivitetskalenderen er i denne udgave noget amputeret grundet Coro-
nakrisen. 
 
Maj  
Ingen aktiviteter fastlagt pga Corona 
 
Juni 
20. Venø Rundt     Se opslagstavlen 
21. 
 
Roning 
Hver tirsdag kl 17.00 
Andre dage kl 18.00  (marts, april og september, oktober) 
Andre dage kl 19.00  ( maj, juni, juli og august) 
Onsdag kl 09.00 
 
Instruktion af nye roere: Mandag 

Fortsat fra side 3  
 

Vi kan derimod næppe indhente tabte udlejninger af klubhuset her til 
foråret og må sætte vores lid til, at sommerhusudlejningen kan holde 
skansen. Husk også at støtte vores sponsorer, fordi de støtter os.  
 
Desværre måtte vi aflyse standerhejsning og må nu håbe, at det bli-
ver muligt at gennemføre en ”normal” standerstrygning, når den tid 
kommer. Løvspringturen er ligeledes blevet aflyst. Vi må se, hvor-
dan det kommer til at gå med de øvrige ture i løbet af sæsonen. Hold 
øje med din mailboks, hvor nye ture vil blive annonceret. 
 
Med håb om en god, om end også en kortere og anderledes rosæ-
son, ønsker jeg alle godt helbred, og at vi undgå covid-19. 
 
Vi ses på vandet. 
 
Mange rohilsener 
Andrea 
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Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn  tlf  3512 3475. 

 

 
 

Frederikshavn 

 
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. 11.30  
Søndre Havnevej 27 Mobil 2830 2959 

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

www.wwslykke.dk 
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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 

               

Klar til oprydning i Bratten 


