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Formandens indlæg
Af Andrea Welzel

Kære alle
Vi er ikke kommet på den anden side af coronaen, men vi har fået næsten normale forhold i klubben igen. Økonomisk ser det ud til, at vi beholder skindet på næsen, ikke mindst på grund af mange medlemmers
ekstraordinære indbetaling. En stor tak fra bestyrelsen! – Se også
Flemmings indlæg senere i bladet.
Det er i krisetider, at vi mennesker bliver innovative. Vi er tvunget til at
finde nye løsninger og ser udfordringerne fra nye vinkler. Dette har
blandt andet ført til, at vi ”lige pludselig” har fået plads til syv både på
gulvet i bådehallen, mod hidtidig seks både. Dejligt. Det føles nærmest,
som om vi har fået en ekstra båd i klubben.
De sidste fire måneder har budt på næsten ugentlige, nogle gange
daglige ændringer og tilretninger af klubbens retningslinjer. Det håber
vi, at det nu stilner af, og vi alle kan glade os over næsten normale rovilkår. Vores robåde har aldrig været så rene, som de er nu. Vi må håbe, at lakken kan holde til det, i hvert fald indtil standerstrygning.
Bestyrelsen har også sat gang i annoncering af SUP-kurser og tilbud til
roere fra andre klubber, om at deltage i vores klubroning. Desværre
driller vinden for tiden, hvorfor der i skrivende stund endnu ikke har
været afholdt SUP-kursus med eksterne kursister.
Det er blevet til et par interne kurser inden sommerferien og flere vil
annonceres, så snart Poseidon holder lidt igen. Kan du ikke vente, så
kontakt en af SUP-instruktørerne, og vi finder en løsning.
Vi ses på/i vandet.
Mange rohilsener

Andrea
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Hvad må vi kalde dem?
Af Flemming Hansen

Hvad må vi og hvad må vi ikke!
Efter den hårdhændede anholdelse i USA af en indbygger (negroid, neger, sort, brun eller person af afrikansk oprindelse), der medførte hans
død, er der rullet en bevægelse hen over verdenen. Godt for det – vi
skal en gang for alle have gjort op med den racisme, der er i dag og
som også stikker sit grimme fjæs frem her i Danmark. Nu blev jeg lidt
politisk, men det er der ikke noget at gøre ved.
Statuer rundt omkring bliver væltet, forskellige ord bliver bandlyst
o.s.v., hvilket også giver sig udtryk i indledningen til denne artikel.
Alt dette har fået mig til at spekulere på, om vi skal til at kalde ting noget andet end de er!
Vi har forskellige bådtyper. Må det hedde en to`er, når den skal bemandes med tre personer og må det hedde en fire`er, når den er til fem. Vi
kalder det en single sculler. Skal vi til at kalde den for en ”enkelt”. Det
går nok ikke, for en ”enkelt” er noget man drikker og så får vi nok ballade med spiritusfabrikanterne eller ballade med SKAT, der vil til at have
afgift af den.
Vores største problem er nok ordet Kaniner. Kan Kaniner fremover stadig være betegnelsen for en roer, der endnu ikke er ”døbt”?
Vi kan formentlig træde Dyrenes Beskyttelse over tæerne. Vi smører jo
kaninerne ind i flødeskum og smider dem i vand. Skal vi i stedet kalde
dem unge roere? Det vil være forkert, for de fleste er over tres år. Kan
vi kalde dem nybegyndere? Det vil også være forkert, idet der er flere i
vores klub, der har været medlem i mange år uden at være ”døbt” og at
kalde dem for nybegyndere, kan virke fornærmende.
En anden ting er: Er dåb ikke forbeholdt religionerne? Lægger vi os ud
med Folkekirken eller de andre trosretninger, hvis vi fortsat kalder ceremonien for Kanindåb?
Jeg har besluttet mig for, at jeg personligt fortsat vil kalde dem for Kaniner og ceremonien for Kanindåb. Så må vi se, hvad der sker!
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Roklubbens historie
1993 - 2019
Af Flemming Hansen

Her følger 10. del af roklubbens historie. Denne
gang om klubbens både. Hele historien findes i
ringbind i reolen og på klubbens hjemmeside.
I forbindelse med 50 års jubilæet i 1993 fik man store donationer fra
Købmand Jens Sørensen, Damsgård og provianteringshandler K A
Olsen, kaldet KVIK-Olsen, begge blandt klubbens mest aktive medlemmer op gennem 50`erne. Disse donationer gjorde det muligt at
udgive et flot jubilæumsskrift og at indkøbe en ny 2 åres inrigger i
glasfiber. Båden fik navnet Rødspætten.
Købmand Jens Sørensens tilnavn, Damsgaard, stammede fra, at
han havde vel nok byens største skibsprovianteringsforretning, der
hed Damsgaard. Han var altid i det gavmilde hjørne, når roklubben
kaldte.
K A Olsen eller KVIK-Olsen eller bare Kvikkeren, havde byens anden store provianteringsforretning. Han havde altid travlt og susede
fra det ene til det andet sted på havnen. Mange tror, at det var derfor han fik tilnavnet KVIK-Olsen. Det er imidlertid ikke rigtigt. Navnet
skyldes at han var tilflytter fra hovedstaden og her havde været
medlem af roklubben KVIK. Så er dette bragt på plads.
I 1993/94, hvor man manglede både, købte man en to`er og en fire`er
i Struer Roklub. Prisen var 1 000 kr pr styk. Bådene var møgtunge,
idet de var belagt med orange glasfiber. På grund af farven blev de
hurtigt døbt ”Redningsbådene”. De blev sat i stand og man havde et
par år god nytte af bådene, men blev herefter kasseret.
Klubben havde i halvfemserne kun en meget gammel singlesculler.
Den blev i 1999 udskiftet med en helt ny sculler, der blev døbt Simon, efter revet, der nu næsten er en del af stensætningen omkring
slamhavnen.
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Samtidig købte klubben en 3 åres dobbeltoutrigget glasfiber båd specielt velegnet til unge. Den kan også rigges til en enkelt- eller dobbelt 2´er
med styrmand. Båden var stillet til rådighed af DFfR i forbindelse med en
landsdækkende indsats i årene 1996 til 1998, for at skaffe nye unge til
klubberne. Der var over hele landet 4 til 5 sådanne både som klubberne
efter et par år, fik mulighed for at købe til reduceret pris. Spar Nord
Fonden sponserede halvdelen købsprisen på 40 000 kr og båden beholdt navnet Knud Rasmussen, som den var døbt af DFfR.
På et tidspunkt i slutningen af halvfemserne var man igen i bekneb for
både. Man købte derfor en gammel to´er i København Roklub (KR).
Båden havde grønt dækken og fik derfor, meget belejligt, navnet
Græsholm. Både Græsholm og en anden gammel båd Kølpen blev
skrottet ved udgangen af 2017.
Klubben havde et par ældre både, her i blandt Syvstenen, der efterhånden var ved at være godt utætte og man prøvede derfor at forlænge levetiden af disse ved at påføre dem en coating af et plastmateriale. Dette
skete på Danish Yacht Værft i Skagen, der ved samme lejlighed renoverede klubbens ældste båd i glasfiber Hjellen, der var købt i 1963 og leveret året efter. Båden havde en hæslig brun farve og blev af arbejderne
på værfter benævnt ”Lorten”. Hjellen blev nu malet hvid og er stadig en
af vore bedste både, selv om den nu er over 50 år gammel. Til renovering og coating af bådene havde man fået et større beløb fra Lauritzen
Fonden.

Syvstenen er stadig en flot båd, selv om den er fra 1977
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Nordea beundres ved hjemkomsten i 2003 af Flemming Hansen
Til klubbens 60 års jubilæum i 2003 havde man søgt meget bredt for
at skaffe midler til en ny 4 åres i træ. Det lykkedes kasserer Jørgen
Hansen at skaffe midler, så det var overkommeligt for klubben at købe denne båd til 152 000 kr. Båden var bygget af 5 lags-krydsfiner på
Odder Inriggerværft og blev døbt Nordea, der var en af de større
sponsorer til denne båd.
I 2012 købte klubben en ældre Gig-båd i Lemvig. Båden er meget fleksibel, idet den kan bruges både som enkel 4´er og dobbelt 4´er, med
eller uden styrmand. Båden er meget velegnet til ældre og klubben
har store forventninger til denne båd. Båden har beholdt sit navn
”Øsen”.
Til klubbens 70 års jubilæum i 2013 stod en ny 4 åres inrigger i glasfiber øverst på ønskelisten. Båden skulle være ældrevenlig, idet der i
årene inden, var kommet rigtig mange nye medlemmer over 60 år.
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Prisen for en sådan var 192 000 kr, hvilket er et svimlende beløb for
en lille klub. Imidlertid lykkedes det Flemming Hansen at skaffe i alt
142 000 kr, som hjælp til båden. Klubben skulle så selv betale de sidste 50 000 kr. Sponsorerne var som så mange gange før Spar Nord
Fonden med 25 000 kr. Herudover sponserede Velux Fonden med 42
000 kr og endelig Roblon Fonden med hele 75 000 kr.
Glæden var stor, da man på jubilæumsdagen fik båden og døbte den
”Hirsholm”. Båden blev bygget hos Vejle Yacht Service Aps, der er de
eneste i Danmark, der pt kan bygge 4 åres inriggere i glasfiber.

Den nye båd “Hirsholm” ved klubbens 70 års jubilæum I 2013. Det er
Jette Heidemann forrest I billedet.

Lige efter årtusindskiftet søgte og fik man af Trygfonden et antal oppustelige redningsveste. Man har efterfølgende løbende søgt Trygfonden om nye veste og i dag har man oppustelige veste til alle.
Klubben har løbende udskiftet årerne, så i dag har man både almindelige Macon åre og Big Blade årer. En stor del af årerne er anskaffet af
sponsorpenge.
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Københavns kanaler !
Af Flemming Hansen

Efteråret stunder snart til og roture på Københavns kanaler venter på os.
Poul Budde forsøgte sidste år at lave en tur til København med roning på kanalerne, men det blev ikke til noget. Det gør den til gengæld i år.
Tilmeldingen er så stor, at man har indført begrebet 1. og 2. reserve.
Der er ingen tvivl om, at der venter deltagerne en stor oplevelse på
de stille og rolige kanaler, men samtidig kræver det en vågen styrmand, da enkelte kanaler er forsynet med lysregulering.
Forhåbentlig bliver der også tid til en tur til Trekroner, det gamle
fort ved indsejlingen til København. En rundvisning på DFDS`s Oslobåd er også på programmet.

Det ser da hyggeligt ud.
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Corona og økonomi
Af Flemming Hansen

Roklubben klarer sig ud af Coronakrisen uden
tab.
Da statsminister Mette Frederiksen i marts måned lukkede Danmark
ned, var der nok mange, der i første omgang ikke var klar over, hvor
alvorligt det blev.
Men vi blev klogere!
Ved årets start var vi optimistiske med hensyn til udlejning af klubhus og sommerhus. Umiddelbart efter nedlukningen begyndte afbuddene på klubhuset at komme, idet konfirmationer blev udskudt
og afholdelse af private fester forbudt. Lige pludselig forsvandt næsten al udlejning.
En del udlejning blev dog flyttet til efteråret, men så forsvandt muligheden samtidig for at leje disse dage ud. Det så rigtigt sort ud.

Der var også stor usikkerhed omkring sommerhuset, da grænserne
blev lukket, men her var vi lidt mere optimistiske, idet huset jo kunne
lejes ud til danskere. Der var dog også tvivl om det, idet der en overgang lød, at man så vidt muligt skulle holde sig indenfor sin egen
landsdel.
Hvis alt gik galt, ville klubben mangle indtægter i omegnen af 45 000
kr. Nu ved vi, at det ikke gik så galt. Bestyrelsen var dog nødt til at
agere efter værst muligt scenarie.
Regeringen kom med forskellige hjælpepakker til stort set alt, herunder også til foreningslivet, men pakken dækkede kun omkring 1/3
af de ansøgte beløb.
I retningslinjerne for hjælpepakken var der anført en række kriterier, hvorefter pengene kunne søges, men der var intet som helst om
manglende lejeindtægter fra udlejning af klubhuse eller sommerhus.

Fortsættes side 14
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Orden i bådehallen
Af Flemming Hansen

Nu er der endelig kommet orden på bådenes
placering.
De senere år har det tit været et problem at få bådene placeret I
bådehallen. Bådene har stået hulter til bulter og mange gange har man
næsten ikke kunnet få plads til alle sammen. Bare båden lige var indenfor porten, var det godt og porten blev lukket. Helt galt blev det, da
vores Paddleboard også skulle være der.
Der blev derfor lavet bestemte pladser til hver enkel båd og hokus
pokus, så var der lige pludselig masser af plads. Nu er ingen længere i
tvivl om, hvor den enkelte båd skal placers.
Hvor svært kan det være?

Skiltemaleren er I gang — flot bliver det!
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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

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
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Fortsat fra side 11
Vi tog kontakt til DFfR, men her vidste man intet og ville derfor undersøge sagen. De vendte hurtigt tilbage og fortalte, at man havde haft
kontakt til de, der havde udarbejdet reglerne og her fået at vide, at
lige netop sådanne mistede indtægter havde man slet ikke haft i tankerne, da reglerne blev lavet. DFfR opfordrede os til under alle omstændigheder at søge.
Dansk Forening for Rosport henviste også klubberne til at forsøge at
få medlemmer til at donere et beløb gennem Gavegiro og ville ekstraordinært udbetale beløbene i juli måned.
Frederikshavn Roklub benyttede sig at begge muligheder. Vi søgte
puljen for størst muligt beløb og skrev samtidig til samtlige medlemmer og redegjorde for klubbens situation.
Herefter kunne vi kun vente i spænding indtil puljemidlerne blev fordelt og der kom penge fra Gavegiro.

Hjælpepakken til foreningslivet dækkede kun 1/3 af de ansøgte beløb.
Gennem hjælpepakken har klubben fået 15 120 kr og ved Gavegiro
har vi fået 8 700 kr. Endvidere har enkelte medlemmer indbetalt 1 200
kr direkte til klubben og vores IT mand, der står for vores hjemme
side, har afstået fra sit honorar på 1 200 kr, for første halvår af 2020.
Klubben har i alt fået en samlet støtte på 26 220 kr, hvilket vi er meget
taknemmelige for.
Bestyrelsen vil herigennem gerne udtrykke en stor tak til de medlemmer og samarbejdspartnere, der har støttet klubben i denne svære
økonomiske situation.
Støttebeløbene har gjort, at klubben ikke mister indtægter på Coronakrisen.
Tak for det.
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Status på Amsterdam
Af Flemming Hansen

Erstatningsturen til Amsterdam har mange tilmeldte.
Da man i foråret var nødt til at aflyse turen til Amsterdam, var John
Kingo Kristensen hurtigt til at arrangere en ny. Turen er identisk
med den aflyste, dog et år senere.

Den nye tur har også tilmeldt mange ”turister”, altså ægtefæller til
roerne.
Langt de fleste har fået bestilt nye billetter og bestilt samme hotel
som sidst.
Har du spørgsmål til turen kontakt John.
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Ny flagline i Bratten
Af Flemming Hansen

At få en ny flagline i flagstangen i Bratten er en
større operation, der involverer mange medlemmer.
Hanne og Lars Høyer er faste gæster i Bratten. Jeg kan ikke huske
en sommer, hvor de ikke har lejet huset. De er samtidig meget pligtopfyldende, så samtidig med lejemålet følger der som regel mange
småreparationer med. De er eksperter til at få det fornøjelige og det
praktiske til at gå op i en højere enhed.
Utallige er også de gange, hvor de i deres sommerferie har inviteret
på rokaffe onsdag formiddag.
I år ville Lars hejse flaget, som han altid gør, for at vise at huset var
beboet. Han havde dog ikke taget flaglinens alder i ed. Bedst som
flaget var på vej op, knækkede linen og flaget dalede stille og roligt
ned igen.
Det var derfor nødvendig at samle en flok medlemmer for at lægge
flagstangen ned, montere ny line og så op med den igen.

Det så en overgang faretruende ud, men alt endte godt
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Fra gamle dage
Af Flemming Hansen

Når man lige er blevet 70 år, må man godt lade
tankerne flyve tilbage til dengang, der var roere til.
Her kommer et gensyn med en artikel, jeg skrev for flere år siden, om
min start i roklubben.
I midten af sidste århundrede, nærmere bestemt begyndelsen af tresserne, stiftede jeg bekendtskab med Frederikshavn Roklub for første
gang. Jeg fulgte et optog gennem byen med et jazzorkester i spidsen
efterfulgt af en båd trukket af unge roere. Dernæst en flok roere, der
bar på årer, der pegede op i luften og til sidst en flok unge mennesker
med ganske store ører.
Optoget bevægede sig med mig og flere andre nysgerrige ud mod fiskerihavnen og endte helt ude ved Ørskov. Her ude på spidsen, klemt
inde mellem værftet og Havnekontoret, lå roklubbens klubhus. Det var
årets Kanindåb, der blev fejret. De unge mennesker med de store
ører, kaninerne, blev indsmurt i diverse ildelugtende væsker og derefter smidt i havnen, under stor morskab for tilskuerne og ikke mindst
dem selv.
Et par år efter, i 1966, mødte jeg op i klubben en tidlig forårsdag. Jeg
ville være roer. Af et par kammerater, der var medlemmer, havde jeg
fået at vide, at det var sjovest om aftenen. Der var dog det problem, at
man skulle være 17 år for at ro om aftenen. Jeg startede derfor med at
lyve mig et år ældre end jeg i virkeligheden var. Det fandt jeg senere
ud af, der var flere andre, der også havde gjort. For god ordens skyld
skal jeg lige sige, at jeg har fået det rettet i bøgerne.
Før man måtte ro skulle man have instruktion af erfarne roere. Den
første gang kom jeg end ikke ned i en båd og sidde, men hørte om kun
bagbord, styrbord, kølsvin, spanter, langrem og hvad det alt sammen
nu hedder.

Fortsættes side 18
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Fortsat fra side 17
Derefter kom man i en fire´r og lærte at ro inde i havnen. Havnen var jo
stor, der var hele fiskerihavnen, yderhavnen og endelig trafikhavnen.
Trafikhavnen måtte vi, mod fornøden forsigtighed, godt ro ind i den
gang. Det var spændende, når færgerne kom og gik, men hvor var det
svært at ro, når færgerne manøvrerede og havnen var fuld af
”skruevand”. Det var næsten ikke til at drive båden frem, når vandet
var pisket op af de store skruer.
Efter man var frigivet startede det rigtige roerliv. Om foråret var vi tit
på Deget. Når mågerne havde lagt æg, var det til tider direkte farligt at
være der. Vi blev angrebet den ene gang efter den anden af hidsige
måger. Det sjoveste var, når vi skulle af sted fra Deget. De både, der
tog først af sted, blev bombarderet med indsamlede mågeæg og man
var stolte som paver, hvis det lykkedes at ramme nogle i de andre både.
Lykken varede dog kun indtil man kom ind. Derinde stod de andre
mandskaber klar til at tage imod. Der var kort proces. Man blev smidt i
havnen. Når man tænker på, hvor snavset vandet var, fyldt med olie og
alt andet uhumsk, var det et under, at ingen blev syge.

Der monteres ny bådebro i 1967 ved Ørskov
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Det var modige unge mennesker den gang
Senere fulgte turene til Bratten. Pinseturene var eftertragtede. Huset
var altid fyldt til bristepunktet og kælderen i køkkenet var fyldt med øl.
Det var tiden før toiletter og vaskerum. Toilettet var halvvejs nede ved
stranden og lignede nærmest et skilderhus. Lugten snakker vi ikke om
og strøm var en by i Rusland. Alligevel havde vi nogle knaldgode ture
derud. Vi var ikke så fordringsfulde, vi var unge og safterne kogte. Jo
de ture var alle tiders, men man fortalte ikke forældrene om alt, hvad
der foregik. Mon også mine børn har undladt og fortælle mig alt?
Der var rigtig mange unge den gang og mange fandt senere sammen i
parforhold. Jeg husker ikke alle, men der var selvfølgelig min tvillingbror Erling, Lars Høyer og Jette Hummel (nu Heidemann), som startede
samme år som jeg. Der var brødrene Reichstein, der nu desværre begge er døde og brødrene Jens Chr og Carl Emil Heidemann og Jørgen
Anker Simonsen. Carl Emil løb med Jette og Jørgen Anker løb med Lene og knap var Hanne dukket op, før Lars tog sig af hende. Der var også en, der hed James, han hed dog rigtig Poul og så var der
”Bornholmeren”, hvis navn jeg ikke kan huske.
Jo minder er der nok af fra dengang Spar konge han var knægt .
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Hvad lærte vi af Corona?
Af Flemming Hansen

Vi lærte alle nye sider af os selv under krisen.
I forbindelse med nedlukningen af Danmark i marts måned, havde vi flere
bestyrelsesmøder, især om lukning af klubhus, indkøb af håndsprit og papirhåndklæder mv. Vi troede vi kunne holde motionsrummet åbent, men kunne
efter kort tid godt se, at det var en umulighed.
I begyndelsen af maj måned, blev der så småt lukket op for roning, dog kun
med faste hold bestående af tre roere.
Der blev udfærdiget lister med rohold og
faste rotider og der var stor spænding i bestyrelsen om, hvorvidt det kunne fungere.
Det kunne det. Jeg tror, det er mange år
siden, der er blevet roet på så mange forskellige tidspunkter. Medlemmerne accepterede ordningen og der var stort set roning hele dagen. Dejligt.
Senere ændrede man holdene til at kunne
bestå af ti roere og lidt senere igen, at roerne nu kunne være med på flere hold.
Efterhånden lignede det, det vi kender og i
juni måned gik vi igen over til de gode gamle kendte regler. Det betød dog samtidig, at
nu var der ikke så mange, der roede om eftermiddagen. Lidt ærgerligt.
Vi lærte alle at holde afstand, ingen håndtryk, krammere eller lignende, men det gået
forbavsende godt og der er slet ingen medlemmer, der er faldet fra.
Vi mangler stadig nogle ting med hensyn til
afstande mv i motionsrummet, omklædningsrum mv, men mon ikke snart vi også
her vender tilbage til det gamle.
Hele forløbet viser, hvor omstillingsparate
gamle pensionister, som os, er.
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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
2020
August
16.
Kaproningen Møllen Rundt
20 – 21 Tur til Hirsholmene

kl. 14.00
Henvendelse John Kristensen

September
1–4

Tur til København

Henvendelse Poul Budde

Oktober
24

Standerstrygning

kl. 14.00

December
05.

Julefrokost

Nærmere senere

Standerhejsning

kl. 14.00

2021
Marts
27.

Maj
21 – 23 Tur til Holland

Henvendelse John Kri stensen

Roning i rosæsonen
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
Mandag
Svømning i vinterhalvåret 01.09.2020 – 30.04.2021
Tirsdage kl 18.55 – 19.50
Bane 1, 2 og 3 (bane 3 er hurtigbane)
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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

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

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

Frederikshavn

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

DE STØTTER OS

Suensonsvej 71C 9900 Frederikshavn tlf 3512 3475.
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Frederikshavn
Roklub
UNDER DANSK FORENING
FOR ROSPORT,
STIFTET 13. MAJ 1943

Ndr. Strandvej 58
9900 Frederikshavn

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

Så blev kassereren 70 år
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