Så fik vi solceller på taget (foto Flemming Hansen)
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Formandens indlæg
Sommeren havde lidt svært ved at komme i gang. Regn og blæst forhindrede ofte at vi kom på vandet. I løbet af juli måned kom så endelig sommeren og vi fik gode muligheder for at ro og stå på SUP.
Det blev til en del ture til Hirsholmene, både med madpakke, grill og
badning. Enkelte ture gik rundt om Hirsholmene, og nogle medlemmer
var så heldige at kunne deltage i den årlige overnatning på Hirsholmene. – Godt at vi har denne fine øgruppe. Uden den, vil det kun være
halvt så sjovt at komme på vandet.

Sædvanen tro fik vi også besøg af flere gæsteroer, hvor vi kendte flere
af dem i forvejen. Det er altid dejligt og inspirerende at møde roer fra
andre klubber.
Danmark Rundt i oceanrobåd kom også forbi. De to garvede roer kom
fra Skagen, men måtte ankre op ca. 4 km syd for Skagen på grund af for
meget vind. I stedet for at nå Rønnerhavn om aften kom de først tidlig
næste morgen.
De forlod Rønnerhavn igen om formiddagen, for at ro til Læsø. Der blæste de ind nogle dage senere og måtte derfor droppe besøget i Aalborg.
I stedet for tog de direkte videre til Grenå, da vinden endelig havde lagt
sig lidt. – Dette fortæller lidt om vejrgudernes lune denne sommer.
Lad os håbe, at vi få en god sensommer med mange gode timer på vandet.
I løbet af sommeren er det også blevet til en tur til Hobro, hvor klubben
havde inviteret til både roning og vandreture. Tre medlemmer tog af
sted og fik en rigtig god dag. Det næste udenbys roarrangement bliver
løvfaldsturen i Randers. Lad os se, om ikke vi kan stille talrigt op.
I skrivende stund har vi endnu ikke afholdt årets kaproning. Første dato
måtte aflyses på grund af for meget vind. Nu prøver vi igen. – Det må jo
lykkes på et eller andet tidspunkt.

Mange sensommer rohilsener

Andrea
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Placering af både på
bådvogne
Af Flemming Hansen

Hvis bådene ikke placeres rigtigt på bådvognene
er der risiko for skader.
Jeg ved det godt! I er efterhånden godt trætte af at høre mig råbe op
om, at bådene skal placeres rigtigt på bådvognene.

Det er altså én af mine ”kæpheste” og jeg bliver ved, så længe bådene
bliver placeret, som de gør.
Bådene skal placeres på bådvognene, så væggen til forskottet er placeret ud for vangen, hvor bæreselen er monteret. I modsat fald trykker
vangen på bådens bord og trykker det. Hvis der er tale om en træbåd,
risikerer man, at bordet knækker.
Hvis I ser ordentlig på billedet, kan I se, at rælingen på Hirsholm ligefrem bøjer indad og havde det været en af træbådene, kan jeg garantere, at vi skulle til at skifte bordet, idet det var trykket og gået i stykker.
Båden er placeret næsten en meter forkert.
Heldigvis er Hirsholm en glasfiberbåd og skaden er begrænset og rælingen retter sig op, når den placeres rigtigt.

HUSK nu at placere bådene rigtigt for at forhindre skader.

Foto Flemming Hansen
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Solceller på taget
Af Flemming Hansen

Bestyrelsen har besluttet at anskaffe solceller for
at bringe vores el-udgifter ned.
Som I formentlig har set, har vi fået solceller på taget. Alt er jo steget
det seneste halve år og el er efterhånden en af klubbens helt store udgifter.
Vi har et elforbrug på omkring 8 000 kwh og med de nuværende priser
ville vi få en årlig udgift på et godt stykke over 30 000 kr, hvilket svarer
til cirka halvdelen af vores kontingentindtægter. Heldigvis har vi andre
indtægter, men det var nødvendigt at gøre noget.
Solceller var svaret. Vores anlæg koster 85 500 kr, hvilket er mange
penge, men vi har fra DIF/DGI Fonden fået 25 000 kr i tilskud, hvilket
gør investeringen muligt. Vi har også fået 5 000 kr gennem Gavegiro. Vi
har endvidere ansøgninger ude ved tre fonde, så vi håber, at vi får lidt
mere, men får vi ikke det, så har klubben økonomi til at gennemføre
projektet.

Der sidder de og ser så flotte ud (foto Flemming Hansen)
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Her kan vi følge med i, hvor meget strøm vi laver (foto Flemming Hansen)

Selv om vi regner med at spare omkring 10 000 kr årligt, så er vi også
nødt til at efterisolere på loftet over opholdslokalet, omklædningsrum
mv samt motionsrummet. En sådan efterisolering vil koste omkring 40
000 kr.
Det har klubben formentlig ikke økonomi til at få gjort inden vinter, men
i løbet af næste år, skal vi gerne have foretaget denne efterisolering.
I den forbindelse skal vi have ryddet op på lofterne, da man igennem
årene bare har placeret alt det på loftet, man ikke vidste, hvor skulle
gøre af.
Her er mange gode sager. Jeg nævner i flæng: Gammel varmtvandsbeholder, gamle årer, masser af papirer og ildelugtende uniformer brugt i
forbindelse med Kanindåb. Det hele, eller det meste, kan formentlig
bare smides ud.
Fortsættes side 8
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Fortsat fra side 7

Oprydningen vil blive påbegyndt snarest, så vi kan blive klar til at
efterisolere, hvis midlerne pludselig er til stede. Jo før vi isolerer, jo
mere sparer vi og det vil være dejligt, hvis vi kan klare det, inden vinteren banker på.
Vi kan søge kommunens Anlægsfond om tilskud, men om vi får noget, er måske tvivlsomt, idet vi i år har fået 35 000 kr til den nye bro.
En anden ting er, at ansøgningsfristen normalt er 1. november og
tildelingen sker omkring marts måned, hvor vinteren jo gerne skulle
være overstået.
Vi er beliggende i en ”grøn” kommune” og roklubben må, efter montering af solceller, siges at stå i spidsen for den grønne omstilling
blandt foreninger. Mig bekendt er roklubben den første forening, der
monterer solceller til nedbringelse af el - udgifterne. Vi var også en
af de første foreninger til at få monteret solceller til vores varme
vand.
Vi går foran.

Facebook
Af Flemming Hansen

Der efterlyses tit roere til en rotur på Facebook,
men tilbagemelding mangler ofte.
Står man lige og har lyst til en tur på vandet, bliver der ofte sendt
besked på Facebook om der er roere, der ønsker at komme med.
Som oftest kommer der respons på opslaget, men ofte ikke fra ret
mange og turen må aflyses.
Det kan skyldes, at alle ikke er på Facebook og derfor ikke ser opslaget. Er du en af dem, så kontakt én fra bestyrelsen, så du kan blive
hjulpet til at oprette en profil på Facebook. Man kan som regel skjule
sine personlige data, så de ikke svæver rundt i ”space”.
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Besøg af Aalborgroere
Af Flemming Hansen

Torsdag den 11. august havde vi endnu en gang
besøg af Aalborg Roklub til den årlige tur til Hirsholmene
Har man først prøvet det én gang, vender man tilbage år efter år. Den
gamle Frederikshavnerroer Carl Emil Heidemann, der stadig er passivt
medlem af klubben, havde igen samlet en flok roere fra Aalborg Roklub
til den årlige tur til Hirsholmene.
Klokken 09.00 stævnede to både ud fra Rønnerhavnen med kursen sat
øst over mod Hirsholmene. Der blev suppleret op med 3 roere her fra
klubben. Bådene var pakket med kaffe, rundstykker mv og i lighed med
de tidligere år, var man velsignet med et ”Herrens godt vejr”. Carl Emil
er som regel heldig med at vælge den rigtige dato for turen.
Mens roerne indtog Hirsholmene gjorde Carl Emils hustru, Jette, frokosten klar, så den stod på bordet, når bådene kom tilbage. Jette er også
gammel Frederikshavnerroer og stadig medlem ligesom Carl Emil.
Det er en rigtig god og hyggelig tradition med sådan en tur og vi håber,
den kan fortsætte, selv om, som det fremgår af billedet, alle roerne efterhånden har nået en anselig alder

Så er man klar til start (foto Carl Emil Heidemann)
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Oceanroerne ”fanget” lige inden turen gik mod Læsø (foto Flemming Hansen

Danmark Rundt
Af Flemming Hansen

Klubben fik kortvarigt besøg af 2 Oceanroere.
I begyndelse af juli fik klubben besøg af de to Oceanroere Christian
Havrehed og Lars Gabe. De var i færd med at ro Danmark rundt for at
agitere for et renere hav.
Oprindelig havde de tidligere på året kontaktet roklubben og forespurgt om vi kunne arrangere en stor fællesspisning for medlemmer og
interesserede fra byen med henblik på indsamling af midler til indsamling af affald i verdenshavene. I løbet af fællesspisningen ville Christian
Havrehed holde foredrag om hans tur over Atlanterhavet. På grund af
ferietid mv måtte vi afslå at medvirke.
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I forbindelse med deres tur rundt om Danmark, ville de gerne overnatte i roklubben, før de fortsatte mod Læsø. På grund af vejret
måtte de i stedet overnatte lidt syd for Skagen og ankom til Rønnerhavnen tidlig om morgenen.
Selv om man er Oceanroer, er det altid vejret, der bestemmer og
efter et par timers ophold i klubben fortsatte de ved 10 tiden mod
Læsø, idet vejret nødvendiggjorde en hurtig afgang.
Efter opholdet på Læsø skulle man fortsætte gennem Limfjorden til
Aalborg, hvor man ville ankomme ved roklubberne søndag den 10.
juli.
Efter Danmark Rundt forestår der de to gæve roere en kæmpeopgave. De vil ro fra Kina via Korea og Japan, gennem Beringsstrædet og videre ned langs Amerikas vestkyst for at se, om kineserne,
lige som vikingerne, virkelig var i Amerika inden Columbus, hvilket
der huserer historier om.

Klubben ønsker dem begge god tur og håber de kan være medvirkende til at bevise rigtigheden af de gamle kinesiske historier/
legender.

Her er beviset på, at klubben har haft besøg (foto Flemming Hansen)
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Så gik turen til Strandby
Af Flemming Hansen

Der var arrangeret kombineret cykel- og rotur til
Strandby.
Hver tirsdag i juli måned er der arrangeret Havnefest i Strandby. En
fredag ved formiddagskaffen foreslog en roer, at man om tirsdagen
arrangerede cykeltur til Strandby for at deltage i løjerne, da vejrudsigten for tirsdag ikke var for god. Der var straks opbakning til turen, men
som det altid er, så var der nogle, der hellere ville ro, da vejret på dagen viste sig bedre end vejrudsigten.
På dagen, tidlig om formiddagen, drog der en båd af sted mod Hirsholmen, hvor man ville nyde øens specielle atmosfære, for så senere på
eftermiddagen at sætte kursen mod Strandby og slutte sig til cyklisterne. Sammen med cyklisterne startede der også en båd med kurs mod
nord.
De fleste var iklædt vores iøjnefaldende orange trøjer og ingen på havnen var i tvivl om, hvor vi kom fra.

Det er da vist roere fra Frederikshavn (foto Lars Høyer)

Fortsættes side 14
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Kontingent
Senior – medlem 1 600 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 12

Man benyttede samtidig lejligheden til at få lidt godt at spise hos Den
Blå Café, der er en af vores trofaste annoncesponsorer. Dejligt at man
husker at støtte vores sponsorer.

Så er maden kommet på bordet (foto Kaj Jensen)

Efter maden var indtaget og snakken havde gået et stykke tid, var det
tid til at gå ombord i bådene, cyklerne eller bilerne, alt efter hvad folk
var ankommet i og turen gik retur til Frederikshavn
Turen er et godt eksempel på, at alt ikke behøver være tilrettelagt lang
tid i forvejen. Den spontane ide viser sig ofte at være den bedste.
Redaktøren deltog desværre ikke, da han havde fødselsdagsgæster
samme aften, men ud fra de tilsendte billeder, ser det ud til, at turen
var en succes.
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Så blev den klaret
Af Flemming Hansen

Der er mange forskellige opgaver i roklubben.
Ikke en dag i roklubben uden udfordrende opgaver, så det er godt vi
har folk, der kan klare enhver opgave.
En sommerdag, hvor det var rigtigt varmt, havde Margit forlagt sine
nøgler til sin cykellås. Hun tilbragte de følgende par dage med at lede
efter dem, men forgæves. En behjertet sjæl spurgte: Har du ikke en
ekstra nøgle? Jo sagde Margit, det har jeg da, men den sidder desværre i samme nøglebundt, som blev væk.
Nu var gode råd dyre! Man samlede derfor nogle af klubbens medlemmer til en ”brainstorm” for at få løst problemet. Enden på det hele blev,
at man ville skære låsen fri med en vinkelsliber.
Som sagt – så gjort. Låsepalen blev skåret over og låsen kunne så skrues af – troede man. Det var selvfølgelig en godkendt lås og det er ikke
så nemt at få dem af. Som gammel politibetjent trådte John i funktion
og tog en tang, hvorefter han ganske simpelt vred det hele i stykker, så
man kunne komme ind til møtrikkerne og få dem skruet af. Gud ved,
hvor han har lært det!
Endelig kom låsen af og Margit kunne køre hjem på cyklen.

Der var mange medlemmer involveret i operationen (Foto Flemming
Hansen)
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HIRSHOLMEN-TUR
ANNO 2022
Af John Kristensen

Så oprandt mandag den 15. august, hvor vi 13 roere drog mod Hirsholmen for at overnatte i Lodsgården.
Øsen, Nordea og Hjellen var pakket til bristepunktet.
Vejret viste sig ikke fra den allerbedste side, idet der var noget vind fra
østlig retning og nogen strøm i nordlig retning.

Nordea var så uheldig at få en del vand i båden, hvorfor mandskabet
besluttede sig for at vende om og returnere til roklubben for at få båden tømt for vand.

Der blev pakket ud (foto John Kristensen)
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Bordet blev dækket som noget af det første (foto John Kristensen)

Båden blev tømt, og under dette konstaterede de, at en del af oppakningen også var blevet vådt, hvorfor det i bedste sigøjnerlejr-stil blev
hængt til tørre på terrassen.
Bl.a. blev Arnes hovedpude gennemblødt, men Margit var hurtig med
assistance, og kørte hjem og hentede en tør hovedpude til Arne.

De blev også enige om at skifte båd til Syvstenen, der med macon årene var mere sødygtig og lettere at ro.
Det, sammenholdt med en smule aftag i vinden, gjorde, at de efter et
par timer gjorde os andre selskab på øen. Dejligt - idet de bl.a. medbragte en grill og en del drikkevarer.
Øsen og Hjellen var tømt for habengut, og ved fælles hjælp blev Syvstenen fortøjet og tømt for alverdens ting og sager.

Nogle, mere end andre, konstaterede, at der ikke siden vort sidste besøg, for meget længe siden, var blevet gjort rent i Lodsgården. Der
trængte meget til en støvsuger – måske endda en skovl og kost.
Fortsættes side 18
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Fortsat fra side 17

Efter vi havde fordelt sengepladserne, fandt vi sammen i Jørgen Nielsens have, hvor vi spiste vores medbragte madpakker i dejligt solskinsvejr. Der blev brygget kaffe og spist hjemmebagt kage ad libitum. En
enkelt øl m.m. gled også ned.
Efter et par timers hygge gik vi i smågrupper rundt på øen. Nogle tog
en dukkert og andre en lille lur.
Arne, Finn og John besluttede sig for at ro rundt om Hirsholmene. Dejlig tur i havblik.
Vi samledes alle igen lidt senere og hyggede med vådt og tørt ved et
par borde. Her gik snakken lystigt, og der blev fortalt anekdoter og andre gode historier, – og det hele var ikke engang løwn.
På et tidspunkt blev der rigget to grill til, og forberedelserne til aftensmaden gik i gang.
Der blev fundet en mangfoldighed af madvarer frem, hvoraf noget skulle grilles og andet var halvfabrikata, og noget var tilberedt hjemmefra.

Vejret var godt (foto Lars Høyer)
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Det er sjovt som mad altid spiller en fremtrædende rolle, når man er
på tur (foto John Kristensen)

Poul havde sin fine grill med, som viste sig at være god til at koge mad.
Således fik Poul kogt bacon.
Ovenpå denne fedtede affære besluttede Poul sig til at grille en pølse
på den anden grill. Da han ville nyde pølsen, kom der en måge forbi og
snuppede den. Synd for Poul.

Nogle forbarmede sig dog over Poul, og han fik tilbudt mad fra flere sider. Poul gik heldigvis hverken sulten eller tørstig i seng.
Fortsættes side 20
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Fortsat fra side 19

Vi spiste og drak lystigt i lang tid.
På et tidspunkt blev både sanghæfter og sangbøger fundet frem, og
fællessangen var herefter en realitet. Jeg ved ikke om det var på
grund af alkoholindtag, men stemmebåndene var blevet løsnet, og næsten alle sang med i vilden sky.
Vi prøvede ihærdigt at følge hinanden, men det lykkedes aldrig helt at
synge i samme tone og tempo. Vi prøvede dog at synge samme melodi.
Heldigt at Sea Dog havde forladt øen med alle turisterne. Måger var
der heller ikke mange af.
Vi sad så længe udenfor Lodsgården, at
mørket sænkede sig over os og øen.
Der blev tid til at trække sig tilbage og finde sin seng/madras og få nogle timers
søvn.
Den følgende morgen blev der dækket et
dejligt morgenbord, som vi alle nød.
Vi fik pakket vores ting og fik ryddet lidt
op, undlod dog at gøre rent i Lodsgården,
da dette skønnedes formålsløst.
Bådene blev pakket, og vi satte kursen
mod roklubben igen efter et dejligt døgn
på Hirsholm.
Tak til alle, der bidrog til at gøre turen
mindeværdig.

Tak til John Kristensen for dette indlæg
fra turen til Hirsholmene.
Han reddede lige det sidste indlæg til bladet.
Selv om vi kender øen til hudløshed, opstår der altid nye sjove historier.
Redaktøren
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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

2022
September
14. Løvfaldstur

Randers Roklub

15.
Oktober
29.

Standerstrygning

se opslags
tavlen

kl. 14.00

November
December
03.

Julefrokost

nærmere senere

2023

Februar
16.

Foredrag

kl. 19.00

Roning i rosæsonen

Svømning i vinterhalvåret 01.09.2022 – 30.04.2023
Tirsdage kl 18.55 – 19.50
3 baner
HUSK: ingen svømning i skolernes ferier
Motionsrummet står i øvrigt til rådighed for alle, hver dag
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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

Esbjergade 12 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 01 29
40 42 92 29
www.vvs-lykke.dk

STØT VORE ANNONCØRER -

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 S Ø G VO RE S W E B - S T ED !
w ww. f r e d eri ks h av n r o kl u b. dk
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