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MARINE PROSHOP - butikken er åben alle hverdage kl. 10-17 og lørdag kl. 10-12

Rådgivning, salg og  montering af marineudstyr
Alt samlet på ét sted: Marineelektronik og -udstyr · fiske- og trollinggrej · speciallavede fiskekort

MarineXperten | Fiskekortet · Frederikshavnerhallen · H. C. Ørstedsvej 9 · 9900  Frederikshavn · tlf 40 74 31 20

Bestil online på MarineXperten.dk – nemt og bekvemt, når det passer dig!

VELKOMMEN I BUTIKKENAlle hverdage kl. 10-17  ·  lørdag kl. 10-12
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FREDERIKSHAVN

Hos mig får du altid personlig 
og faglig rådgivning, når du  
skal købe udstyr eller grej til 
båden eller fisketuren. 
Besøg MarineXperten.dk,  
kik forbi butikken i den gamle 
Frederikshavnerhallen eller  
ring på 40 74 31 20. 
Du er altid velkommen.
Med venlig hilsen 
Claus Sørensen
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Så gik endnu en sommer, og vi må sige 
at denne sommer var meget anderledes 
en tidligere, vi har alle været berørt af 
COVID-19, på enten den ene eller anden 
måde, der har jo mere eller mindre væ-
ret sat en stopper for rejser til udlandet, 
dog blev det efterhånden som sommer 
gik åbnet mere og mere, men rigtig 
mange valgte at holde ferien i Danmark, 
hvilket også er godt for økonomisk set, 
men jeg håber at alle på trods af det har 
haft en god sommer.

Vi har i bestyrelsen valg at udsætte 
generalforsamlingen til 2021, vi har hen 
over foråret og sommeren været i tvivl 
om vi kunne gennemføre den på grund 
af forsamlingsforbuddet og det ville 
ikke give mening at holde en generalfor-
samling i september/oktober og så igen 
til marts 2021, da der ikke har været 
noget presserende at tage stilling til.

Vi holder stadig Standerstrygning, og 

det bliver som sædvanligt den første 
lørdag i november, vi tager selvføl-
gelig højde for de anbefalinger som 
sundhedsstyrelsen har til afstand osv., 
og ligeledes vil vi invitere til Gløgg og 
æbleskiver i december måned, dog kan 
vi ikke forudse hvad sundhedsstyrelsen 
og regeringen skulle kunne finde på.

Vores personale på havnen har haft en 
sommer med mange gøremål, driften 
har kørt normalt.

Vi har haft et par situationer med unge 
mennesker der bruger vores grill som 
bålplads, og det er selvfølgelig ikke hen-
sigtsmæssigt, så oplever i det, må man 
gerne bede dem stoppe, det foregår 
typisk om aftenen når vores personale 
har forladt arbejdspladsen.

Henrik M. Christensen
Formand for Rønnerhavnsforeningen

Lederen
Formand og Sekretær
Henrik M. Christensen
Fredensgade 9 9870 Sindal
Tlf.: 2947 0485
henrik@fredensgade.dk

Næstform. og Husudvalget &
Legepladsudvalget
Per Bech Christensen
Lerbækvej 78,  9900 Frh.
Tlf.: 4046 9553
fh-pnkopll@mil.dk 

Kasserer og Vedligeholdelsesudvalg
Johannes Frøstrup
Mylius Erichsensvej 2 9900 Frh.
Tlf.: 9842 9837
frostrup@webspeed.dk

Legepladsudvalget og 
Vedligeholdelsesudvalg
Kim Hoppe
Caspersvej 4,  9900 Frh.
Tlf.: 4040 4654
khoppe@mail123.dk

Ole Guldsmed Thomsen
Brovej 5, Kvissel, 9900 Frh.
Tlf.: 4013 98 21
guldsmed@frederikshavn-ps.dk

Husudvalg
Bjarne Christensen
Ribegade 35  9900 Frh.
Tlf.: 2180 3612
bcnr1@webspeed.dk                    

Kontakt til Fritidsfiskerne, 
Husudvalget og 
Vedligeholdelsesudvalg
Lars R. Johansen
Tennisvej 29  9900   Frh.
Tlf. 9841 0421 / 2938 2246
Mail:tennisvej@nordfiber.dk

Suppleant: Birger B. Pedersen
2. Suppleant: Palle Thomsen

Havnekontoret åbent:
Hverdage: kl. 08 - 12 & 14-17
Lørdage: kl. 10–12
Hverdag i dec. & feb.                               
kl. 8-12 & 13-16
Lørdage fra 15.dec. - 15.marts Lukket
Herudover aftales med havnens
daglige leder

Rønnerhavnen                               
Ndr. Strandvej 40  
9900 Frederikshavn 
ronnerhavn@mail.tele.dk                                                                            
Tlf: 98431088  Fax: 98431086     
www.roennerhavnen.dk

Bestyrelsen

RØNNERP OS T EN

Bladet er til alle medlemmer, annoncører og Frederikshavn kommune. Stof til bladet 
sendes elektronisk. Billeder sendes i .JPG . Eftertryk tilladt med kildeangivelse.Stof 
der modtages, er generelt ikke som udtryk for bestyrelsen & redaktørens indstllling. 
Redaktøren kan redigere i indsendt stof. Injurierende stof bringes ikke!

Redaktion: Bruno Müller - Tlf. 23 45 81 87 – Mail:  bruno@knudensvej82.dk 
Tryk: Mads Lundberg - mads@madslundberg.dk

Nr. 1. feb ---indleveringsfrist til redaktionen 15. jan --- Udkommer ultimo februar
Nr. 2. apr ---indleveringsfrist til redaktionen 15. mar -- Udkommer ultimo april
Nr. 3. juni  --indleveringsfrist til redaktionen 15. maj--- Udkommer ultimo juni
Nr. 4. sep ---indleveringsfrist til redaktionen 15. aug --- Udkommer ultimo september
Nr. 5. nov --indleveringsfrist til redaktionen 15. okt --- Udkommer ultimo november

HUSK!
Standerstrygning lørdag d. 7. november 2020 kl. 10.00

Gløgg og æbleskiver lørdag d. 5.december 2020 kl. 10.00
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Husk vinterservice
på din båd og motor nu
   med originale reservedele
               - det betaler sig
Ring og bestil tid på 98 42 23 93
      Vi sørger for transporten!

  Vinter
service og opbevaring

Sindallundvej 4 ∙ 9900 Frederikshavn ∙ tlf. 98 42 23 93
www.m-center.dk  •  www.nautisk.dk

Velkommen til Nordjyllands største bådforretning

NYT! vi tilbyder nu
vinteropbevaring

i indhegnet og overvåget område
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Tekst & foto: Birger Pedersen
 
Så var det en glæde at komme på 
havnen en god sommerdag og se en 
superflot motorbåd, fortøjet ved gæ-
stebroen med hækankeret godt fast i 
bunden. Det var en nordmand, ingen 
tvivl om det, det store norske flag 
vajede flot agter. 
Skibet hed ”MIL” af Stavanger, den 
var stor, 46 fod lang, 4 meter bred og 
en dybgang på 1.10. Bygget i 1965 af 
Brødrene Aa. Hyen, i Norfjord, Norge. 
Hun var bygget i Oregon Pine og Ma-

hogni og en oprindelig Detroit motor 
på 280 hk, som nuværende ejer har 
udskiftet til en Cummins på 600 hk. 
Det giver hende en fat på ca. 24 knob.
Den første ejer og manden som lod 
hende bygge, var Direktøren for Norsk 
Brensels Olie Selskab.
Skibet har haft 6 ejere, nuværende 
ejer købte hende for 300 tusinde for 
en del år siden. Har siden ofret over 1 
mill på at bringe hende op til nuti-
dens krav og ønsker om sikkerhed og 
komfort, godt nok norske kroner, men 
stadig mange penge. Men når man 

ser på skibet 
så er der stil og 
klasse, samt 
nostalgi for hver 
eneste krone … 
Det finder man 
ikke i nutidens 
byggede plastik-
skibe … 

Lige som afslutning … 
Dansk Forening for Ældre Lystfartø-
jer er nu gået i gang med at lave en 
database og en registrering af alle 
danske klassiske træskibe. Både dem 
der har været og dem der er tilbage. 
Det bliver spændende læsning, når 
den tid kommer. Jeg ved det bliver et 
digert værk …
Som skrevet før, til Jer som vil købe 
skib, så red et træskib, før det er for 
sent. Glæden ved træskibe er uover-
truffen. 
Hilsener Birger, 
Frederikshavn Træskibslaug.

Rylen rejste sin sidste tur!         

Tekst & foto: Birger Pedersen
 
I Rønnerposten, Nr. 3. Juni 2020, var 
et par artikler om vore motorbåde, 
de gamle klassiske Chalupper. 

Rønnerhavnen har igennem årene lagt 
vand og plads til nogle af disse flotte 
skibe!
I skrivende stund er der desværre ikke 
flere sejlklare i havnen. Et sørgeligt 

øjeblik var da L/Y Rylen forlod havnen 
på sidste rejse til Elling, hvor den fik 
saven og et klenodie led sin skæbne.

Pludselig lå en ” Top shinet LADY” ved 
gæstebroen!         
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FRITIDSFISKER HER ER ET TILBUD TIL DIG 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

I Dansk Fritidsfiskerforbund er du  
kontingentfri det første halve år af dit medlemskab  

- og på samme betingelser som de over 
2000 fritidsfiskere der allerede er medlem! 

 
I dit medlemskab er der inkluderet en dødsulykkesforsikring 

ved drukning under fiskeri på kr. 200.000,-.  
Vi samarbejder med forsikringsselskab der har bådforsikringer til favorable priser.  

Du får 5 årlige forbundsblade tilsendt direkte i din postkasse. 
Her finder du meget relevant stof der vedrører fritidsfiskeri, - og om de udvalg hvori vi er 

repræsenteret ved myndighederne.  
Du bestemmer selv hvilken af de 18 lokalforeninger du vil tilhøre, hvor der er et godt 

sammehold omkring fritidsfiskeri, garnsyning, havne- og klubarrangemenger, bådpladser og 
meget andet.  

Gennemsnitskontingentet for betalende medlemmer KUN kr. 275,- årlig.  
Hvis du ikke bor i nærheden af en lokalforening, eller ikke ønsker at være medlem i den, 

kan du være direkte forbundsmedlem, - også på samme betingelser!   
Du kan finde indmeldelses-blanketten på www.fritidsfiskerforbundet.dk 

 
Efter tilmeldingen sender vi en velkomstpakke med en orientering, 

samt de sidste to udkomne blade.  
Ved spørgsmål, kan du kontakte medlemskontoret på tlf.: 2180 3612.  

De sidste par år har vi set en stigende tilgang i medlemsskaren, 
der sidste år rundede over 2000 fritidsfiskere. 

 
Her er du velkommen  

 
 
 

En af vore 
målsætninger er at samle  
fritidsfiskerne i Danmark! 
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SCHMIDT NIELSEN
FARVE- og LAKFABRIK ApS – AARHUS

Gjellerupvej 104  ·  8220 Brabrand
Telefon 86 25 41 11 

www.sminilac.dk  ·  info@sminilac.dk

Men vi producerer og sælger også mange 
andre kvalitetsprodukter til lave priser f.eks:

BÅD-MALING:
• Nye og gamle træskibe • Stålfartøjer
• Glasfiber både 1 & 2 komponent
• Standolie • Kinesisk træolie
• Nankinglak med ægte trætjære

Du kender vores stærke
Træ-Tix til dit træværk

Vidste du, at alle både i Rønnerhavnen er 
ansvarsforsikret hos Tryg Forsikring?

Som medlem af Rønnerhavnsforeningen har du mulighed 
for at købe en kaskoforsikring til din båd med 20% rabat.
Kontakt os på 70 11 20 20 eller skriv til tryg@tryg.dk

TRYG  Forsikring  - v. Esben Nedermark - esben.nedermark@tryg.dk - Tlf. 22 20 81 74
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Hold øje med skiltene! Ny Rønnerpost kommet!
Når den sidst nye RØNNERPOST er kommet, vil der efterfølgende i ca. 14 
dage stå et skilt ved hver indkørsel til Rønnerhavnen.
Næste blad er NOVEMBER-udgaven.

NÆSTE BLAD!

Deadline senest:

D. 15. oktober 2020
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Gærum Auto- &                  Traktorværksted

TORKILD TOUGAARD
Brønderslevvej 126
Gærum
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 48 60 44

www.sparv.dk

Få en god snak om din økonomi i et spog der er til at forstå. 
Book et uforpligtende møde på sparv.dk eller 
kontakt os på 82 22 99 00

med en lokal afdeling i Frederikshavn
Få vind i sejlene

Parallelvej 23 - 9900 Frederikshavn

Flaskegas-automat!

Salget fra havnekontoret ophørte for nogle år siden, 
grundet al for lidt køb. Årsagen var bl.a. efter at der 
blev indlagt EL i husene! Der er nu mulighed ved det nye 
tankanlæg på Apholmvej.
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Tekst & foto. Bruno Müller 

Midt på sommeren var bestyrelsen på 
den årlige gennemgang af havnen.
Vinterpladsen i den sydlige del fik også 
sin gennemgang og der blev der obser-
veret at der på ligger en del joller som 
formentlig aldrig bliver brugt. 
Det er en meget vanskelig opgave, da der 
er lidt tvivl om ejerskab, eller om der er 
en egentlig ejer.
Men! Har du en jolle der henligger der 
som der er betalt for, er det ikke dig der 
skal ha´ dårlig samvittighed, - men sig det 

til havnepersonalet, så der kommer styr 
på det.

For dem som har en jolle liggende og ikke 
har betalt, og ligeledes ikke vil bruge den 
mere, gælder der samme opfordring: at 
der rettes henvendelse til havnepesona-
let.
For det første er det ikke pænt at se på 
og samtidig at havnen har både og joller 
uden det nødvendige tilsyn, afmærkning 
og uden at betale for pladsen.
Ejeren er selv forpligtiget til at foranledi-
ge fjernelsen, - i det at havnen skal rette 

sig efter de meget specielle  regler på 
området og at også her gælder reglerne 
om Selvtægt.
Grunden til at havnen skal holde sig langt 
væk fra Selvtægt er, at hvis man udøver 
denne handling, tager man loven i egen 
hånd, i stedet for at bruge retssystemet.

Mange gange kan et sådant problem 
løses ved en indbyrdes god dialog.

Forladte joller på den sydlige bådplads                
En del henliggende joller der eventuelt er forladte, giver problemer!

Hvis du ser bladkasserne er tomme!
Kontakt Bruno Müller på tlf. 23 45 81 87
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Banner reklame4.indd   1 27-10-2011   14:53:07

Strandby 
Bådservice
Vores virksomhed er bygget på kvalitet!
Det er os der har erfaring med renovering 
og reperation af både. 

Kontakt os og forhør dig!

LE CAMPING  Industrivej 11-15  9900 Frederikshavn  Tlf.:  9847 9199 Mail: info@camping.dk 
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I Rønnerhavnen er der aktivitet det 
meste af året. Det er en særdeles 
hyggelig havn lige bag klitterne og tæt 
på boligområder. Havnen præges især 
af bådene og de mange røde ”red-
skabsskure”. Miljøet er ret unikt og 
det samme er sammenholdet. Røn-
nerhavnsforeningen er særdeles aktiv 
og ser klart muligheder for yderligere 
udvikling. Muligheder der løbende 

forfølges; bl.a. i forhold til udvidelse af 
antallet af bådpladser.

Rønnerhavnen er i fremtiden en havn 
med sin helt egen identitet – og flere 
aktiviteter, anlæg og bådpladser end 
i dag. Havnen er et naturligt møde-
sted for mange typer mennesker: 
bådejerne, strandgæsterne, de lokale i 
området og mange flere. 

Åbningstræk:
1. Etablering af div. havnerelaterede 
bygninger og anlæg; herunder café og 
flere ”redskabsskure”, der bidrager til 
at skabe liv.
2. Etablering af et mindre antal yderli-
gere autocamperpladser.
3. Styrkelse af forbindelsen – fysisk og 
mentalt – til nærliggende boligområ-
der.

I Frederikshavn Erhvervsforening 
arbejder man målrettet på at skabe vækst 
og udvikling i hele Frederikshavn-området.
”Havet som have, sætter vi nu fokus på det store uforløste potentiale, som vores 
fantastiske kyststrækning fra Vangen i syd til Jerup Strand i nord rummer.”

Her er omtalen af RØNNERHAVNEN



 

...FINDER DU PÅ WWW.DACONET.DK 

Du kan også finde det i vores lokale afdeling i  

Ålbæk på Industrivej 4. Ring til Jens Christensen på  

40 19 90 85, hvis du har spørgsmål eller mangler noget. 

LIGE DET DU MANGLER…. 

Umonterede og monterede net, ruser, bøjer, bøjestager, 
flåd, overalls, busseronner, gummistøvler, knive, kurve,              

rusebøjler, synkeliner, flydeliner, fletliner, slået tovværk, twine og sytråd,          
bødenåle, åletænger, garnhaler, hummertænger, mærketape, bøjeflag, handsker….  

OG EN MASSE ANDET….. 

Plastik har vi selv skabt!                                                                                
- og derfor har vi selv pligt til at fjerne det fra havet
Tekst: Bruno Müller
Når vi ser plastikken i havet er det 
fortrinsvis i overfladen. Den mængde 
der befinder sig der, er den minimale 
gruppe af hvad der findes i havet.
Langt, langt det meste findes på 
bunden, og min formodning er, at det 
drejer sig om den samlede mængde 
på 98 – 99 % af det som droppes i 
havet. 

Når vi ikke kan se det mere ligge på 
bunden, som f.eks. dykkere kan, bety-
der det ikke at det er forsvundet!
Risikoen for os mennesker, - trods at 
vi ikke kan se det mere er, at det er 
blevet til det usynlige ”Nanoplastik”! 
Og dette bliver optaget i fiskenes 
organismer! Og hvem spiser fiskene? 
Det gør du, jeg og alle mennesker på 
hele jordkloden.

Den mængde plastik der smides i 
havet hver dag hele året rundt, svarer 
til hvad der kan ligge på en lastvogn,- 
og så går der uendelig mange år inden 
det er forsvundet!
Nogle eksempler på varigheden er: 
plastikposer 10-20 år, bøjer 50 år, 
øldåser 200 år, plastikflasker 450 år og 
fiskeline 600 år! 

Da Jens blev havnemester                                                                          
Den 1. juni 1996 ansatte bestyrelsen 
Jens Chr. Jensen som ny havnemester 
på Rønnerhavnen. Jens alias ”Jens 
Brandmand” er jo for de fleste på hav-

nen et kendt ansigt, hvor han har haft 
sin gang siden havnen blev bygget.
Jens har været brandmand i 27 år, 
og er udlært snedker. Desuden har 

han Yachtskipper-eksamen og mange 
andre uddannelser, som bestyrelsen 
fandt relevant for hans ansættelse.
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Forsikring
Fritidsfisker! 

Husk at det første år er du uden binding kontingentfri det første halve år.
Så snart du er meldt ind er du berettiget som de øvrige 2000 medlemmer. 

Tilbud om billig Bådforsikring, forbundsbladene om 
fritidsfiskeri og Dødsulykkesforsikring lydende 200.000,-kr.

Gennemsnit årlig er kontingentet 275,-kr.- i vore lokalforeninger

Meld dig ind på 
www.fritidsfiskerforbundet.dk  - Tlf. 2180 3612

Da Coronasmitten var kraftigst! 
Redigeret og foto: Bruno Müller 

Med fornuftige restriktioner og god 
skiltning, undgik Rønnerhavnen, 
ligesom næsten alle lystbådehavne i 
Danmark at blive helt lukket. Dansk 
Sejlunions direktør Christian Lerche 
siger: Vandet, båden og havnen er nok 
nogle af de bedste steder at befinde 
sig for den enkelte.  
- Vores tilgang er, at vandet, båden og 
havnen er det mest fornuftige sted 
at befinde sig i øjeblikket, og vi har 
selvfølgelig ingen som helst interesse 
i at prøve at holde den enkelte sejler 
væk fra sin båd.
 Men hvis den danske regering på et 
tidspunkt forbyder noget, eller hvis 
politiet bestemmer noget omkring 

havnene, så skal vi selvfølgelig på 
havnene rette ind.

- Ved du hvor mange lystbådehavne 
der var lukket i den værste periode?

-Nej, det ved jeg ikke. Men der er en 
særlig udfordring på de kommunale 
lystbådehavne, fordi de offentligt 
ansatte nogle steder blev sendt hjem. 
Det gælder også de ansatte på havne-
ne. Nogle kommunale havne skriver 
på deres hjemmesider, at de har 
lukket.

-Hvad tror du, der sker for danske 
sejlere og den danske bådbranche, 
hvis regeringen med Dansk Sejluinon 
og FLID's hjælp - eller manglende 

protester – havde lukket de danske 
marinaer?

-Igen ! Vi skal huske at vandet, 
båden og havnen er nok nogle af de 
mest fornuftige steder at befinde 
sig for den enkelte. Som situationen 
var på det tidspunkt, så vi i Dansk 
Sejlunion ingen grund til at over-
veje noget som helst i den retning.                                                                                                                                         
                                                        
Bådejerne og sejlerne havde et stort 
ansvar for at vise, at de levede op til 
de almindelige krav til afstand og und-
lader andet når de mødtes på havnen.
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Historien afstedkom af en uforplig-
tende ”Hyggesnak” mellem havnefo-
geden, KM, og en journalist.
Man var enige om at meget ville være 
lettere hvis foreningen bestemte over 
havneanlægget. Så hvidt, så godt! At 
en så kammeratlig samtale kunne give 
anledning til at artiklernes ophavs-
mand var i stand til at regne ud, hvor 
meget foreningen var indstillet på 

at betale.- og at man i det hele taget 
skulle have overvejet, må stå for jour-
nalistens egen regning.
At den omtalte pris var attraktiv viste 
en reaktion fra Teknisk Udvalg.
Bestyrelsen må hertil beklage med en 
meddelelse om, at man end aldrig har 
tænkt i disse baner.
Der er nok at gøre med at admini-
strere havnen og skaffe den lille halve 

million om året, som kommunen 
skulle ha´ i ”Husleje”,-  så man skal 
ikke vente, at foreningen pludselig 
skulle befinde sig i ”spendér-hjørnet”.                                                                                                                               
Omvendt ville man ikke afvise en snak 
om tingene, hvis der skulle være tan-
ker om en privatisering af området. 
Dette dog forudsat til en pris som vil 
kunne betales.

Rønnerposten  
- Det stod der i bladet for 29 år siden

Kan vi enes om en pris på 10 millioner er jeg sikker på at vi vil sælge, 
siger formanden for Teknisk Udvalg, Poul Erik Hansen

RØNNERHAVNEN TIL SALG               

Redigeret af: Bruno Müller - Foto: Erik Christensen Bangsbomuseet

Dengang svært at holde ”gejsten” med bladet               
Redaktionen – Stod der også for 29 år siden

Redaktionen trænger til at blive 
skiftet ud.
Der mangler den nødvendige energi til 
at formå stoffet samlet i ordentlig tid 
og fantasi til selv at finde på.

der skal holdes kontakt til vores over 
fyrre annoncører, som bærer bladets 
økonomi- og sammensætte et pro-
dukt, som alle kan være tilfredse med. 
Det er blevet sværere og sværere at 

holde ”Gejsten”, så tiden er inde til en 
udskiftning, så nye friske impulser kan 
komme til udtryk.
Det var den gang!

Privatisering af kommunal havn: 
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I 2019 havde Læsø 15.385 overnatnin-
ger i Vesterø og Østerby. Man regner 
med tre personer pr. båd, så det sva-
rer til 46.155 gæster. Det er godt 25 
procent af alle overnatninger på Læsø. 
Sejlerne er derfor særdeles vigtige for 
læsøboerne.
Svenskerne er uden sammenligning 
den største gruppe af sejlere, som 
kommer til Læsø. 7.538 ud af 15.385 
overnatninger i 2019 var svenskere. 
Heraf var der 6.608 overnatninger 
alene i Østerby.

- Lystbådehavne og lystbådssejlere 
fra Tyskland, Norge og Island skal 
overholde reglen om at kunne frem-
vise seks dages booking, og det giver 
absolut ingen mening. Det Konserva-
tive Folkeparti og jeg er generelt imod 
reglen om seks dages booking, men 
når det kommer til lystbådsejlerne, 
står vi helt af. Vi er i forvejen ramt 
utrolig hårdt på turismeindtægterne, 
og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan, 
for at få turister til Danmark på en 
sundhedsforsvarlig måde. Netop lyst-
bådssejlere er et godt sted at starte, 
mener Birgitte Bergman.

Hun oplyser, at lystbådssejlerne gene-
rerer en omsætning på cirka en halv 
milliard kroner årligt, som går til det 
lokale erhvervsliv i de små havne langs 
vores kyster.
- Det er mange penge at gå glip af, 
især når der ingen grund er til det. 
Fordi de lystbådssejlere, der kommer 
til Danmark hver sommer, kommer 
i deres egen båd. De sover i båden, 
spiser i båden og har som regel eget 
toilet og bad i båden. Med andre ord 
er smittefaren utrolig lav. I forhold til 
reglen om seks dages booking virker 
det helt hul i hovedet. I Danmark har 
vi 325 lystbådehavne, og heraf er det 
kun 20, hvor man kan booke bådplads 
på forhånd. Man må forstå, at livet på 
havet ikke er det samme som en ferie 
i et sommerhus, pointerer det konser-
vative folketingsmedlem.

Hun gør opmærksom på, at sejlere 
sjældent booker plads i forvejen, da 
de ikke altid kan vide, hvor de er, og 
på hvilket tidspunkt de er der. Sejlere 
er afhængige af vejret, så nogle gange 
er de hurtigt videre fra en havn, mens 
de andre gange må blive liggende et 
par dage.

- Vi synes, at sejlerturisterne skal und-
tages fra denne regel. Seksdages-reg-
len virker til at være grebet ud af 
den blå luft, også når det kommer til 
lystbådssejlerne, lyder det fra Birgitte 
Bergman.

På Læsø krydser Gitte Melchiorsen 
fingre for, at Birgitte Bergman kan 
samle flertal.
- Jeg håber, at der kommer helt klare 
retningslinjer for norske og tyske sej-
lere. Jeg håber desuden, at en generel 
diskussion om, hvordan sejlerfolket 
i forvejen har deres egen seng med, 
spiser i båden med mere kan afføde 
en diskussion om regional åbning for 
svenske sejlere. Lige p.t. taler statsmi-
nisteren jo kun om Ørestadsregionen.

Mens det går skidt i de to lystbåde-
havne på Læsø, glæder Gitte Mel-
chiorsen sig over, at det går rigtig godt 
"på land".

Læsø kiggede langt efter gæstesejlerne
- Seksdages-reglen virkede dårligt for Læsø
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Egen termorude-  
og vinduesfabrik

Alt i glasarbejde udføres

Vinduer og døre i  
træ og plast

Se vores store udstilling

Flade Engvej 3
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 42 88
www.glaseksperten.dk

Vidste du, at alle 
både i Rønnerhavnen 
er ansvarsforsikret 
hos Tryg Forsikring?
Som medlem af Rønnerhavns-
foreningen har du mulighed for 
at købe en kaskoforsikring til din 
båd med 20% rabat.
Kontakt os på 70 11 20 20 
eller skriv til tryg@tryg.dk

Vand & Væske anlæg

ABA anlæg
ABDL anlæg
AIA anlæg
Alarm

Belysningsanlæg
Butiksinstallationer
EDB installationer

Energioptimering

Fabriksinstallationer
Husinstallation/landbrug
IHC Anlæg-IHC Net
Intelligent styring

IT-Løsninger
Jordvarme
Luft - Luft Varmepumpe
Luft -

Nybyggeri
Overvågning
Solcelleanlæg

Sommerhus Service

Vandskader
Varmepumper
Wireless installationer
m.m

DØGNVAGT

ENGSIG A/S - WWW.ENGSIG.DK - MAIGÅRDSVEJ 4 - 9900 FREDERIKSHAVN - TELEFON: 72 17 00 77 - EMAIL: EKSPEDITION@ENGSIG.DK

NEMT, BILLIGT OG LOKALT! 
Erhvervshandel af kontorartikler hos ENGSIG KONTOR på maigårdsvej 4.

WWW.ENGSIG.DK
Kontorartikler til engrospriser

WWW.PRINTERPATRONER.DK
Alt i blæk og toner

Støt vore annoncører
- de støtter os
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Her er plads til din annonce!

Her er plads til din annonce!

Husk at du skal 
bestille i god tid!

”Hirsholmmærket” v. havnemesteren
     Bliver kun købt ind ved bestilling – Pris 300,- Kr 

Jerup Auto – Vi har den bådtrailer du har behov for!

Skagensvej 458A - 9981 Jerup -  Tlf.: 4033 5070 - Mail: info@jerupauto@.dk - www.jerupauto.dk
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A/S TRIGON ∙ Knivholtvej 45 ∙ 9900 Frederikshavn 
T: 98 42 66 77 ∙ E: trigon@trigon.dk ∙ www.trigon.dk  

ALT HVAD DIT BARN HAR BRUG FOR
LEGETØJ - BABYUDSTYR - BØRNETØJ 0-12 ÅR 

MØLLECENTRET FREDERIKSHAVN · TLF. 9840 1010

- BEDST PÅ

       

HUSK! 
 … at melde flytning

 … nyt tlf. nr.
 … ny mail-adresse

STORE OPLEVELSER
SE MERE PÅ: ARENANORD.DK

 

Penna’s Restaurant - Rønnerhavnen

Ndr. Strandvej 48 9900 Frederikshavn  

Tlf.  9843 8298   mail: penna@pennas.dk
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Egen termorude-  
og vinduesfabrik

Alt i glasarbejde udføres

Vinduer og døre i  
træ og plast

Se vores store udstilling

Flade Engvej 3
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 42 88
www.glaseksperten.dk

Vidste du, at alle 
både i Rønnerhavnen 
er ansvarsforsikret 
hos Tryg Forsikring?
Som medlem af Rønnerhavns-
foreningen har du mulighed for 
at købe en kaskoforsikring til din 
båd med 20% rabat.
Kontakt os på 70 11 20 20 
eller skriv til tryg@tryg.dk

 
            
                                                       

Jeg er Keld Karlsson - din lokale håndværker og mine opgaver spænder vidt.      
                                              Fra mindre opgaver til større totalentrepriser.    

                Uanset opgavens størrelse sætter jeg stor pris på kvalitet og en god dialog med kunden. 
             Vi udfører Tømrerarbejde Specialopgaver Efterisolering Malerarbejde Brolægning Graveopgaver 

                      Stendetvej 10 - 9900 Frederikshavn - Mobil: +45 61 65 68 90 - e-mail: keld.karlsson@gmail.com 

FREDERIKSHAVN 
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Ta’r du skipperansvar?
• 98 pct. mener, at det er ok, at skipper beder dem om at 
tage vest på.

• 92 pct. af skipperne svarer, at de tager skipperansvar for 
alle ombord.
 
• 91 pct. af bådejerne svarer, at de ikke synes, det er svært 
at bede andre ombord om at tage vest på.

• 86 pct. svarer, at de tager ansvar og sørger for at alle om-
bord bruger vest. 

Bruger du vest?
• 86 pct. angiver, at den mest udbredte grund til at bruge 
vesten er, at det øger ens sikkerhed.

• 60 pct. svarer, at de gerne vil blive bedre til at bruge vest.
 
Kilde: Evaluering af SejlSikkert 2019. Rapporten er ud-
arbejdet af Als Research for SejlSikkert 2019. I alt deltog 
2.804 respondenter blandt sejlere, fritidsfiskere og roere i 
undersøgelsen.

*Observationsstudiet er gennemført af Als Research i 15 
havne i alle dele af Danmark over to dage i efteråret 2019. 
Undersøgelsen er blevet gennemført én gang årligt siden 
2015 og har indtil nu indsamlet flere end 27.000 observa-
tioner.

– Samlet set angiver 66 pct. af sejlerne, fiskerne og roerne, 
at de altid bruger vest, når de er på vandet. Men vores 
redningsvesteoptælling fra havnene viser et andet billede. 
Jeg tolker det som en stor velvilje over for vesten, men at 
der er brug for at blive mindet om, at den ikke gavner, hvis 
den blot ligger i båden – den skal på, siger Sten Emborg.

Læs mere om SejlSikkert-kampagnen her: 
https://www.respektforvand.dk/paa-havet/sejlsikkert/
kampagneside-2020/om-kampagnen

Hvem ta´r vesten på ?

Katastrofal drukneulykke ved Læsø!
Først i august i år sejlede en jolle ud 
med 3 personer ud fra Læsø, ulykken 
startede med at én af dem faldt ud i 
havet, og uden redningsvest. 
De to andre begyndte at hive den 
forulykkede, 67 årige ombord igen og 
med resultat de også faldt overbord 

da jollen tippede. Heller ikke disse 
havde redningsvest på!
Efter at de ca. en times tid havde 
holdt fast i den kæntrede jolle, kom 
der to tyskere og ville hjælpe med at 
trække de tre op,- og med det resultat 
at deres speedbåd også kæntrede og 

alle fem lå i vandet og uden rednings-
vest! 
Redningsmandskabet var hurtigt på 
positionen, men den ene af de for-
ulykkede kunne ikke klare hændelsen 
og druknede.

Folder opdateret!  
Folderen om særlige regler for fiskeri 
i Farvandet ud for Frederikshavn er i 
august 2020 blevet udsendt og sat på 
hjemmesiden : www.fiskeristyrelsen.dk
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Lidt om slæbesteder – find selv en havn! 

                 & MARINE         EQUIPMENT             A/S

www.Hysafe.dk · Knoten 7 · 9900 Frederikshavn · +45 7025 6944 · info@hysafe.dk

Støt vore 
annoncører

- de støtter os

Denne gruppe er ment som en 
mulighed for at vi kan komme til 
at prøve andre slæbesteder end 
dem man plejer og kender , kom 
med en beskrivelse af af slæbe-
stedet/rampen , meget gerne 
med priser og adgangsforhold 
, om der er gangbro , Parkering 
og hvor , stejl eller glat , altså 
alle forhold som andre kan have 

glæde af når de skal besøge nye 
steder og gerne priser , er der 
bom eller hvordan . Upload ger-
ne flere billeder fra stedet , tit 
billeder siger mere end ord. 

Lad os komme i gang.

Kom videre med linket her:   
https://www.facebook.com/groups/888699551199933/about/

Regnskabsmateriale for året 2019 ligger 
på havnemesterkontoret. 
(På grund af den aflyste generalforsamling 2020)
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Professionel leverandør af

Kunstgræsbaner
WGS – Wellness Group A/S

Suderbovej 13

DK-9900 Frederikshavn

Tlf. 96 20 01 01 -  www.wgs.dk

Peder Munksvej 64 9300 
Sæby Tlf. 20 23 56 30  
Mail: bo@bettebo.dk

I 2015 blev Bo Andersen Sæby A/S kåret som Gazellevirksomhed 2015
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Lokal sikkerhed… Fordi vi er tæt på . 

Privat alarmer
www.Hostrup Sikring.dk

Tlf. 98.43 39 22
9900 Frederikshavn

SUENSONSVEJ 71C • 9900 FREDERIKSHAVN • 3512 3475 
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Støt vore annoncører
- de støtter os

LERBÆK 
FISKEPARK

  Ligger smukt i Nordjylland ved Elling å.
 Åbent alle ugens dage kl. 7 - 22
Skagensvej 164 - 9900 Frederikshavn - Tlf 5148 1331 eller 4045 4492 - www.lerbækfiskepark.dk

Vi har Hjertestarter!               
Men kan vi bruge den når vi skal yde livredende hjælp?

Rønnerhavnen har en hjertestarter og er med i Hjertestarter-Netværket.
Hjertestarteren findes ved klubhuset!
Hjertestop kan også ske på havnen eller i umiddelbar nærhed, - og mange har 
taget kursus i at brugen.  Selv det ikke er vanskelig, men måske længe side, var 
ønskeligt at der var nogle der tog initiativ  til at få genopfrisket det med gratis 
kursus.

Kursus i brug af hjertestarter og livredende førstehjælp                                                                                                    
Selvom hjertestartere er meget instruktive, og der ikke kræves kursus i brug af 
hjertestartere, anbefaler Hjerteforeningen, at man ved køb af hjertestarter tilkø-
ber et kursus i livredende førstehjælp og oplæring i brug af hjertestarteren. Du 
kan finde udbydere af kurser på Dansk råd for Genoplivnings hjemmeside. Hjerte-
foreningen tilbyder gratis 30 minutters introkurser i hjertelungeredning og brug af 
hjertestarter.  
Hvis du vil lære mere anbefales at gennemføre et 4 timers kursus.

Tjek : https://hjerteredder.dk/

68-årig fritidsfisker druknet 
Klint ved Odsherred Torsdag d. 9. juli 
mistede en 68-årig fritidsfisker livet , 
da han faldt over bord fra sin jolle.
Ulykken skete ud for Klint. En efter-

søgning blev sat i gang da han blev 
meldt savnet,- og aktionen resulte-
rede i at fritidsfiskeren blev fundet i 
Nyrup Bugt, hvor efter redningsheli-

kopteren fløj ham til Rigshospitalet,- 
hvor han blev erklæret død.
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Vil du vide hvad din
brugte bil er værd?
Få en onlinevurdering på under 5 minutter ...

www.uggerhoej.dk

Her er plads til din annonce!
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Skolen i Frederikshavn            
– En god vej til uddannelse og job 

Tuenvej 20 & Grundtvigsvej 44 og 52 | Elling – 9900 Frederikshavn |  
Vejleder PGU, EGU: Anette 25401511 | Vejleder AGU: Michael 25401520 | 
Leder Mette Buus Pedersen: 25401510 | mbp@fguvendsyssel.dk | 
 
 Hjemmeside Facebook 

 



Knivholtvej 8- 10, 9900 Frederikshavn
Tlf. 96 20 50 50 - Mail: kontor@kogc.eu

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15

9900 Frederikshavn
Tlf. 9829 9000

Gardinbussen 
Hjørring - Frederikshavn

Totalløsninger til alle rum i 
Deres bolig. Lad os kigge forbi i 
vores veludstyrede gardinbus

Hjørringvej 237, 9900 Frederikshavn 
Tlf. 98 43 11 88 - www.gardinmanden.dk
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Hverdage kl. 08-12 og 14-17 
Lørdage kl. 10-12 
Hverdage dec. til feb. kl. 08-12 og 13-16  
Lørdage 15 dec. til 15 mar. lukket
Tlf.: 98431088

Havnekontorets 
åbningstider

Blå Flag ordningen er god,- men et dyrt 
bekendtskab              
På nogle strande i kommunen, skal du kigge efter dette i stedet!

Tekst: Bruno Müller                                 

Skal i år være året, hvor Frederikshavn Kommune fri-
villigt tager afsked med det Blå Flag på 10 strande og 
erstatte det med Friluftsrådets nye flag med symbolet” 
Badepunkt”? 

Det har Teknisk Udvalg drøftet, om man skal spare 200.000 
kr. ved en reducering af Blå Flagene. Kommunaldirektøren 
indstiller at der fortsat skal være Blå Flag på Palmestran-
den i Frederikshavn, Sønderstrand i Skagen og Sæby Nord-
strand, mens der skal ansøges om Badepunktflag på de 
resterende 10 Blå Flag-strande (Skiveren, Kandestederne, 
Gl. Skagen, Damstederne, Bunken, Ålbæk, Bratten, Strand-
by Nord, Hedebo og Lyngså).

En omlægning fra Blå Flag til Badepunkt betyder først og 
fremmest ingen krav til kørefri zoner, ingen krav til nød-
telefoner, ingen restriktioner, når det gælder hunde og en 
forenklet administration. 

Aktiviteter på Rønnerhavnen
Standerstrygning er lørdag d. 7/11-20 kl. 10:00.
Gløgg og æbleskiver er lørdag d. 5/12-20 kl. 10:00.

Ved begge arrangementer overholdes de anbefalinger som 
er aktuelle fra sundhedsstyrelsen vedr. COVID-19.

Flaget der kan erstatte det Blå Flag på nogle strande
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DK Autoservice - Grundtvigsvej 76, 9900 Frederikshavn - Tlf: 9848 2617 - Mobil: 2070 8141

K L O A K S E R V I C E 

Vi tilbyder døgnservice 98 42 88 22

rdr. Skov
Vi specialiserer os i alt fra reparationer af iPhones/iPads,
stationær og bærbare computere – til salg af computere,
tilbehør, netværk og alt indenfor gaming.

Vi elsker at hjælpe alle vores kunder og står parat til at
finde den rigtige løsning til dig!

Brdr.Skov | Søndergade 30C | 9900 Frederikshavn | Tlf.: 7172 5552 | www.brdrskov.dk

DIN LOKALE IT BUTIK
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Ny formand hos Rønnerhavnens Bådelaug                

Mit navn er Anette Ludvigsen 
 
Jeg er er 51 somre i år.Jeg bor sam-
men med Ole Guldsmed-Thomsen 
og vi har i alt seks børn og i alt tre 
børnebørn.
Jeg arbejder på Regionshospital Nord-
jylland - er uddannet lægesekretær 
for 17 år siden, men der er i årene, 
der er gået, blevet bygget ovenpå 
uddannelsen og kommet en del andre 
ansvarsområder og opgaver ind i ar-
bejdslivet - blandt andet er jeg uddan-
nelsesleder for vores lægesekretære-
lever - et job som jeg nyder meget i 
samarbejde med gode kolleger.

Min karriere som sejler startede i 
2010, hvor jeg mødte Ole, og vi blev 
ret hurtigt enige om, at det der sejler-
ri, det må vi prøve. Så vi købte vores 
gode venners Maxi 77, som forresten 
stadig findes i Rønnerhavnen og den 
blev vi meget glade for og fortrolige 
med. Vi fik sejlet en del lokalt, men 

også i Limfjorden med fuld besætning 
(i alt fem personer), så den skabte et 
behov og en opgradering blev nød-
vendig. I december 2018 fik vi endnu 
et besætningsmedlem på Fantasy – 
skibshunden Anton, som gerne tager 
imod opmærksomhed I 2012 fandt vi 
vores nuhavende båd, 30 fod dejlig 
Jeanneau i Bogense, som vi er meget 
tilfredse med og vi sejler alt det vi 
kan i sæsonen. Denne sæson har vi 
været Sjælland rundt - skøn tur som 
kan anbefales. Vi har haft  fantastiske 
ture i både Norge, Sverige og DK, og 
vi er begge vilde med at komme rundt 
og se og opleve nye steder og skøn 
natur, og vi bliver aldrig skuffede, når 
vi bevæger os ud i naturen :-) og så 
gør det bestemt ikke noget, når vi helt 
uventet møder andre medlemmer i 
ud- og indland, det er ekstra hyggeligt. 
Jeg har været med i Rønnerhavnens 
Bådelaug bestyrelse i et par år, og 
da forhenværende formand valgte 
at stoppe ved generalforsamlingen i 
marts 2020, så bød jeg ind på opgaven 
og det har jeg bestemt ikke fortrudt.
Opgaven som formand for Bådelau-
get er en skøn opgave, som jeg gerne 
kaster nogle timer i - jeg synes, vi har 
en skøn sammensætning i bestyrelse, 
som jeg føler, arbejder mod fælles 
mål, vi tænker gode positive tanker, 
finder løsninger sammen og supple-
rer hinanden godt. Jeg brænder for 
arbejdet, jeg ser mulighed for, at vi 
(bestyrelsen) kan være med til at fort-
sætte udviklingen i havnen til glæde 
for vores nuværende og kommende 
medlemmer – at vi kan arrangere 
oplevelser for medlemmerne, som 
hele tiden styrker sammenholdet og 
vores fælles glæde ved at sejle samt 

være i naturen og hygge sammen - det 
motiverer mig meget. Jeg oplever stor 
vilje fra bestyrelsen og medlemmerne, 
som gør al arbejdet værd. Desuden vil 
jeg arbejde for en bred opgaveløsning 
således, at vi ikke driver rov på nogen 
- det er trods alt frivilligt arbejde, og 
skal ikke skræmme nogen væk eller 
gøre os sårbare. Bådelaugets besty-
relse har en god og tæt kontakt og 
samarbejde med havnens bestyrelse. 
Min filosofi er, at vi kan gøre meget 
mere, når vi gør det sammen, og vi 
møder stor velvilje fra bestyrelsen for 
havnen. De har en masse viden, som 
vi drager nytte af, så der er god grund 
til at samarbejde om opgaverne. 

Lige som alle andre har vi i bestyrel-
sen været påvirket af COVID-19, og vi 
har naturligvis fulgt myndighedernes 
anbefalinger. Vi har f.eks. holdt besty-
relsesmøder på afstand digitalt, og vi 
har heller ikke inviteret til samling, og 
det er blevet respekteret i foreningen, 
men der har været skabt muligheder 
for hygge alligevel. 

Jeg kan godt lide samarbejdet i besty-
relsesarbejde og har igennem årene 
siddet i flere bestyrelser i lokalområ-
det og i forbindelse med mit arbejde, 
som har haft med både sport og fritid 
at gøre. Jeg vil fortsat fremover arbej-
de for at støtte op om vores forening, 
være opmærksom på evt. nye tiltag 
og gode idéer, og være med til at byde 
nye medlemmer velkommen således, 
at alle synes, at vores Bådelaug er et 
godt miljø at være i. 
Ingen kan alt, alle kan noget og sam-
men kan vi det hele.
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MARINE PROSHOP - butikken er åben alle hverdage kl. 10-17 og lørdag kl. 10-12

Rådgivning, salg og  montering af marineudstyr
Alt samlet på ét sted: Marineelektronik og -udstyr · fiske- og trollinggrej · speciallavede fiskekort

MarineXperten | Fiskekortet · Frederikshavnerhallen · H. C. Ørstedsvej 9 · 9900  Frederikshavn · tlf 40 74 31 20
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Hos mig får du altid personlig 
og faglig rådgivning, når du  
skal købe udstyr eller grej til 
båden eller fisketuren. 
Besøg MarineXperten.dk,  
kik forbi butikken i den gamle 
Frederikshavnerhallen eller  
ring på 40 74 31 20. 
Du er altid velkommen.
Med venlig hilsen 
Claus Sørensen
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Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og 
Foreningen af Lystbådehavne i Dan-
mark protesterer mod Folketingets 
Transportudvalgs plan om at spærre 
Guldborgsund for gennemsejling i 
forbindelse med Femernforbindelsen.                                                         
De rekreative interesser på havet må 
ikke overses, lyder det fra Friluftsrå-
det.
Det vil få alvorlige konsekvenser for 
sejlerne, hvis Guldborgsund spær-
res for gennemsejling, lyder det fra 
Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere 
og Foreningen af Lystbådehavne i 
Danmark (FLID), som har henvendt sig 
til Folketingets Transportudvalg med 
opbakning fra Friluftsrådet og DIF.
Henvendelsen kommer i forbindel-
se med at A/S Femern Landanlæg 
sammen med Banedanmark foreslår 
at etablere en fast forbindelse over 
Guldborgsund til brug for den fremti-
dige jernbaneforbindelse over Femern 
Bælt. I den politiske aftale og i den 
vedtagende anlægslov var der ellers 
planer om en klapbro, der vil kunne 
åbnes for skibe og sejlbåde.
 
Friluftsrådet opfordrer kraftigt po-
litikerne til at lytte til de rekreative 
interesser i sagen. 
”Det blå friluftsliv betyder rigtig me-
get for lokalbefolkningen, kommuner 
og turister i området, så det er vigtigt 
at de rekreative interesser ikke over-
høres. Vi vil kraftigt opfordre Folketin-

gets Transportudvalg til at stå fast på, 
at der skal etableres en klapbro, hvor 
de sejlende kan komme igennem,” 
siger Niels-Christian Levin Hansen, 
formand for Friluftsrådet. 

Lukningstruede klubber og havne
Der er omkring 30 havne og sejlklub-
ber i lokalområdet med cirka 2000 
medlemmer. Hvis sejlerne reelt bliver 
afskåret fra sejlads, vil nogle havne 
og klubber reelt være lukningstruede, 
påpeger Dansk Sejlunion.
"Det forekommer mig ubegribeligt, at 
et indre dansk farvand overhovedet 
overvejes spærret for gennemsej-
ling. Danmark er en søfartsnation og 
sejlsportsnation med en betydelig 
og stolt maritim historie. Danmark 
har omkring 200.000 sejlere, som 
elsker livet til søs med udgangspunkt 
i sejlklubberne," siger Line Markert, 
formand for Dansk Sejlunion.
Danske Tursejlere bakker op om, at 
lukningen af Guldborgsund vil have 
store, negative konsekvenser for de 
sejlende. "Sejlerne vil i væsentlig 
grad blive generet af den betydelige 
omvej eller indskrænkning af deres 
sejladsmulighed. Omvejen på omkring 
160 kilometer vil tage to til tre døgn 
og indebære betydelige risici. Det vil 
betyde væsentligt mindre rekreative 
muligheder for lokal, national og in-
ternational lystsejlads, siger Henning 
Jensen," formand for Danske Tursej-

lere.

Konsekvenser for turisme
Sejlturismen vil også komme til at 
lide, hvis Guldborgsund bliver luk-
ket for gennemsejling, og det kan 
få økonomiske konsekvenser for 
særligt Guldborgsund, Lolland og 
Vordingborg Kommuner, lyder det fra 
FLID, Foreningen af Lystbådehavne i 
Danmark. 
"Ud over at være til gene for de lokale 
og danske sejlere, så vil lukningen 
gå ud over sejlerturismen. Der er et 
betydeligt potentiale for at udvikle 
sejlerturismen i området, hvilket flere 
kommuner i regionen har valgt at 
satse på," siger Søren Hald, formand 
for Foreningen af Lystbådehavne i 
Danmark. En undersøgelse fra FLID 
viser, at gæstesejlere gennemsnitligt 
lægger ca. 800 kr. pr. person i døgnet i 
havne, de anløber.
Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og 
Foreningen af Lystbådehavne i Dan-
mark bakket op af Friluftsrådet og DIF 
foreslår, at Folketingets Transportud-
valg holder fast i, at der skal etableres 
en klapbro, som vil gøre det muligt 
for sejlende at passere. Der kan for 
eksempel arrangeres faste daglige 
åbninger, så togdriften ikke bliver for-
styrret, lyder det fra organisationerne.

Der er ca. 30 havne og sejlklubber i lokalområdet med cirka 2000 medlemmer. 

Planer om spærring af Guldborgsund             



Vores havn! 
Den flyttede generalforsamling 2020 
Vedrørende generalforsamlingen der blev udskudt til 
næste år, forsøges så igen til marts 2021.
Der vi så skulle afholdes 2 valg, et for 2020 og et for 
2021.

Flere pladser til de store både?
Havneudvalget siger at de har talt med Frederiks-
havn Marina, der har ventelister på bådpladser. Det 
kan være at Rønnerhavnen bør gå i tænkeboks med 
hensyn til at få  flere pladser, især store pladser  er der  
behov for.

Husene males i år 
Da der i år skal males huse, er der bestilt maling til 
formålet.

Rensning af bådene på land
Køb af støvsuger til opsamling af bundmaling der er 
skrabet af bådene. Man kan evt. også  bruge en gangs 
presenning til formålet ? 

Arbejdsdag på havnen 
Når dette blad er udkommet, - har bestyrelsen be-
sluttet at der skal være ”Arbejdsdag på havnen”.                                     
Efter en rundtur på havnen var man i bestyrelsen alle 
enige om at der flere steder kunne trænge til maling, 
derfor var beslutningen at vi skal arrangere en ”Havne 
arbejdsdag” d. 12/9-20. 

Skiltene på havnen
Muligvis foretages der det  at alle skiltene på havnen 
trænger til fornyelse. Man undersøger mulighederne.

Kloak 
Der undersøges vedr.  kloak ved garnskuret om den 
kan optimeres.

Fliser på havnen  
Man vil påbegynde de mange fliser der trænger til 
opretning.

Vinterpladser  
Det undersøges om det vil være muligt med et par 
ekstra vandhaner på vinterpladsen. 

Autocampere  
Der påbegyndes oprydning ved  autocamper- plads og 
skiltene. 

Areal ved Penna  
Placering og etablering af rør skal overvejes.  Ligeledes 
undersøges det om at anlægge el på det areal ved 
Penna, hvor vi etablerer autocamperpladser.

EL-skabene  
Der planes på at montere skilte på el skabene på 
broerne, hvor vi beder om at brugerne fjerner tilslut-
ninger når de ikke er i brug og at der SKAL anvendes 
godkendte kabler. Vi forbeholder os retten til at fjer-
ne/klippe kabler der ikke er godkendte.

Pumpehuset  
Pumpehuset til vakuumsugeren er ved at blive bygget.

Dieseltanken 
Der er efterhånden brug for mere kapacitet i havnens 
dieseltank. Den nuværende skal skiftes i løbet af et 
par år. Det er undersøgt hvad en ny koster og en tank 
til 10.000 liter vil koste ca. 25.000 kr. Det undersøges 
vedr. flere priser.

Tømning af toiletter fra autocampere 
En plads til tømning af toiletter fra autocampere vil 
koste ca. 45.000 kr., Det vil vi nok ikke have mulighed 
for at hente hjem igen. Så vi bør få etableret autocam-
perpladserne ved Penna, - som besluttet.

Husene 
I Juli 2020 var der ingen huse til salg .

Broerne 
Nedgangen til bro 2 skal skiftes.
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Her er plads til din annonce!

Besøg af Jysk Småbådsfiskeklub på havnen!  

Det hele foregik i strålende solskins-
vejr og højt humør.                                                                                                                                        
Som så mange andre var Trollingfiskeri 
også ramt af ”Corona”-perioden,- ved 
at de ikke, som vanligt måtte slå det 
store festtelt op.  Det problem klarede 
man ved at fordele sig i mindre ”Klyn-
ger”, lørdag aften på den store fest og 
hyggeaften.
Tiden er på mange måder gået stærkt 
i klubben, hvor man snart runder de 
30 år og stadig med grundpillerne  er 
som i dag de samme som da klub-

ben blev grundlagt, nemlig fiskeri fra 
småbåde, kammeratlig konkurrence, 
socialt samvær med både familie og 
ligesindede, og ikke mindst klubhyg-
gen når vi mødes rundt omkring i 
havnene. De seneste år er tendensen 
gået i retning af større både, med 
mere komfort og dermed en længere 
sæson, og dertil flere arrangementer i 
klubregi uden tidsrammer og konkur-
rencer, så det sociale samvær bliver 
vægtet endnu højere – en tendens 
Jysk Småbåds klub hurtigt indføjede i 

årets arrangementer, og som i dag har 
resulteret i mange uforglemmelige 
klubture til nær & fjern og en pakket 
arrangements kalender, men ikke 
mindst en meget stor flok af med-
lemmer, der alle kender hinanden, og 
som mødes gang på gang med glade 
ansigter, de deler gerne ud af deres 
erfaringer.

Hovedsponsor var MARINEXPERTEN   

Og igen med det kendte Trollingfiskeri fik man afviklet den lige som 
kendte ”Hirsholm-Cup”                          

Trollingfiskerne havde et anderledes
stævne i år
René Meng fra arrangørerne siger til 
Rønnerposten:
Stævnet i Rønnerhavnen blev afholdt 
noget anderledes end vi plejer pga. 
Corona.

Der var desværre ingen fællesspisning 
om aftenen, så man måtte komme op 
i hold og hente en pizza samt en flaske 
rødvin og så spise i båden. Det samme 
gjaldt morgenmaden, her måtte folk 
også komme og hente en pose med 
morgenmad og så fik alle udleveret er 
termokande med kaffe.
Skippermødet blev holdt på VHF kanal 
72 så ,kunne sidde ude i bådene i 

stedet for at være samlet.
Det blev på mange måder et ander-
ledes stævne, men dejligt at komme 
i gang igen efter at have aflyst flere 
stævner og arrangementer. Gensyns-
glæden var stor og vi havde et super 
fint stævne.
Vinden var lidt til den friske side både 
lørdag og søndag, men vinden lag-
de sig dog op af dagen. Lørdag over 
middag fik vi en ordentlig omgang lyn, 
torden og nærmest skybrud men det 
hel var ovre i løbet af et par timer.
Der skal også lyde et stort tak til Røn-
nerhavnen som var med til at få det 
hele til at køre på skinner.
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Uanset om båden er stor eller lille, med sejl eller motor, er du velkommen.
Her er hyggen i højsædet, og her er plads til både søulke og bolværksmatroser.

helt rigtige retning. Humøret var helt i top, og blev kun bedre 
da vi rundede Helsingør og Kronborg var om bagbord. Dagens 
sejlads sluttede efter 42 nm i Gilleleje, hvor vi tog fra tideligt 
næste morgen med kursen sat mod Anholdt. Vejeret (og vin-
den) var igen med os, og vi strøg afsted mod den lille ø midt i 
Kattegat. Anholdt er en fantastisk ø, med flot natur og dejlig 
havn. Helt klart et besøg værd.

Den syvende dag og hermed den sidste strækning inden an-
komst til Rønnerhavnen var også en super tur, dog med en lidt 
ærgerlig følelse i maven. Det hele var jo gået så godt, og nu 
var det allerede slut.

Med Pikkerbakken om bagbord og fyret på Hirsholmene om 
styrbord, sluttede en fantastisk tur fra Kalmar til Rønner-
havnen. En kæmpe oplevelse, selv i en lille båd.

De bedste sejler hilsner
Ib Bollerup

NOGLE HAR MÅSKE SPOTTET ”DET GRØNNE LYN”, DER ER 
KOMMET TIL VORES SKØNNE HAVN - efter en sejlads på 350 
nm og 7 dage fra Kalmar i Sverige til Rønnerhavnen.

Båden er af mærket Safir, og er bygget i 1974 i Sverige. Den 
indeholder 4 sovepladser, et udekøkken, et kompas og en 3,5 
hk Yamaha motor, monteret i 1976. Båden har haft samme 
ejer siden den blev bygget, så det var en vemodig Svensker, 
der stod på kajen i Kalmar og kiggede på, da vi løsnede fortøj-
ningerne og sejlede afsted i hans båd, han havde været trofast 
skipper på i 46 år.

Efter en første dag, som mest 
af alt gik ud på at lære båden 
at kende, ankom vi til Kristian-
opel. En lille havneby, grund-
lagt i slutningen af 1500-tallet 
af danske Kong Christian den 4. 
Aftensmaden blev hurtigt ind-
taget, og køjerne taget i brug, 
da der på anden dagen ventede 
en tur på 73 nm ud over Hanö 
bugten.

Dag 2 startede godt, vinden var 
god, lige indtil vi nåede Utklip-
pan 11 nm syd for Karlskrona, hvor sejlene begyndte at flagre, 
og der blev totalt vindstille. Min bror og jeg kiggede begge 
ned på den 3.5 hestes motor, som var, for at sige det mildt, 
godt medtaget efter at have sejlet 44 år i svenske farvande. 
10 timer for motor blev det til, før vi sejlede ind i Simrishamn, 
og kunne tage ly for natten.

På tredje dagens sejlads fra Simrishamn - Gislöv, der bla. Gik 
forbi Trelleborg, fik vi virkelig prøvet Safieren af i store bølger. 
Til tider lidt for store bølger, og dagens lærestreg blev dog 
også, at det er vigtigt at bukke sig når man bummer. Dette 
glemte styrmanden dog, og måtte denne aften gå til køjs med 
et flækket øjenbryn, og en på opleveren. 

Fjerde dagen fortsatte med megen blæst og store bølger. Eft-
er en tur på 40 nm fra Gislöv, ankom vi til Vikhögs. En lille, men 
hyggelig havn i Øresund, lige syd for Barsebäck, der kunne 
skimtes i det fjerne. Efter 3 dage med rugbrød og dåsemad, 
var det skønt at få en god pizza og en øl på fast grund.

På femte dagen fik vi omsider dansk farvand under kølen, og 
turen op gennem Øresund bød på høj solskin og vind fra den 

Pikkerbakken om bagbord 
og Hirsholmene om styrbord, 
afsluttede en fantastisk tur 




