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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

H. C. Ørstedsvej

H. C. Ørstedsvej

H
. C. Ø

rstedsvej

Hjørringvej

Hjørringvej

Toftegårdsvej

Toftegårdsvej

Knivholtvej
Suderbovej

Suderbovej

35

Hjørringvej

Grønlandsvej

Hans Egedes Vej

35

Maxi Zoo

Silvan

Dagrofa

Menu

Harald 

Nyborg

QuickPot

Brandstation

Skousen
PetworldT. Hansen

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



    

RØNNERHAVNEN
Ndr. Strandvej 40 - 9900 Frederikshavn - Tlf.: 98 43 10 88

Position 57°27,9`N - 10°32,2`Ø

Velkommen til 
Rønnerhavnen

ORDENSREGLER FOR HAVNEN
   For sejlads indenfor havnens områder gælder de af 

Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for 
sejlads mm. I visse danske farvande.

   For sejlads indenfor havnens område må farten ikke 
overstige 3 knob.

   Øvelsessejlads er ikke tilladt.

   Fast liggende fartøjer må bortset fra nødvendig  
forhaling, reparation, brændstofpåfyldning mm.  
kun anbringes ved de anviste ( tildelte ) pladser.

   Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst 
til havnemyndigheden.

   Gæsten skal forhale til en anden plads såfremt en  
sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom  
pladsen ønskes brugt af et fartøj som har fået pladsen 
tildelt.

   Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndig-
heden lade fartøjet flytte for ejers regning og risiko.

   Alle fartøjer der benytter havnen, er forpligtiget til  
at anvende fortøjninger og affendring, der er tilpasset 
bådens størrelse og under alle forhold holder fartøjet 
indenfor den anviste plads.

   Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse  
sit fartøj, når dette ligger i eller på havnen og sørge for  
at det lænset, vel af fendret i begge sider, ligesom  
fartøjsejeren under oplægning har ubetinget ansvar for 
at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og eventuel  
afdækning er passende fastgjort.

MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND
   Ved brændstof påfyldning er brug af åben ild samt 

rygning m.v. forbudt.

   Ved påfyldning af benzin, skal pulverslukker være 
umiddelbart tilgængelig.

   Brandbare stoffer om bord skal opbevares i dunke  
der er godkendt til formålet.

   Under brug af ild, gas m.v. skal der hele tiden være  
en ansvarlig person ombord.

   Brug af grill er ikke tilladt ombord, på broer og kajer, 
der henvises til de dertil indrettede grillpladser.

   Tilslutning af el skal foregå med et 3x1,5m2 godkendt 
gummi neopren kabel.

   Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, 
såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer.

   Fartøjer der ligger for tøjret skal fastgøre fald og  
lignende således at de ikke klaprer unødigt mod masten. 

MILJØBESTEMMELSER
   Henkastning af affald af enhver art i havnebassinet 

eller på havnens område er forbudt der. Der henvises  
til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på  
havnearealet. 

   Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingsrester,  
fortynder, udtjente oliefiltre og akkumulatorer, må ikke 
anbringes ved de almindelige affaldsbeholdere, men  
skal i den dertil indrettede miljøcontainer.

   Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af  
holding /septiktanke i havnen er forbudt.  
Der henvises til havnens toiletter samt tømningsanlæg.

   I øvrigt henvises der til Standartreglement for  
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og  
mindre fiskerihavne.

VED BRAND
   Tilkald Brandvæsnet på TLF 112.

   Begynd slukning med eget materiel og ender ret  
eller fjern evt. omkring liggende både. 

MINDSKE RISIKOEN FOR ULYKKER
   Hastigheden ved sejlads i havnen er max 3 knob.

   Brug af windsurfere m.v. samt øvelsessejlads i havnen 
forbudt.

   Børn anbefales at bruge redningsvest såvel under 
færden ombord i bådene, som under færden på havnens 
broer, kajer og moler.

VED DRUKNINGSFARE
   Udkast redningskrans med line til nødstedte.

   Tilkald redning på TLF 112.  

   Svøm evt. ud med krans og line iført redningsvest.

   Placering af havnens redningskranse fremgår af  
oversigtskortet.

   Såfremt der er flere tilstede send evt. en for at tage 
imod redningspersonel.

ALARMERINGSADRESSE
RØNNERHAVNEN 
NORDRE STRANDVEJ 40 
9900 FREDERIKSHAVN
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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.: 2540 1512
ole@guldsmed-thomsen.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

Inden længe vil der være masser af 
aktivitet på vinterpladsen, både skal 
klargøres til årets sejlsæson og der vil 
være kø for at få bade sat i vandet, sørg 
for at lave en aftale med havnekontoret 
i god tid, det kræver lidt planlægning for 
at tilfredsstille alle. Når i er færdige med 
klargøring, så husk oprydning på pladsen, 
det gør det hele lidt nemmere for hav-
nens personale. Sørg for at overholde de 
restriktioner som er gældende i forbin-
delse med COVID-19.

Vi måtte flytte generalforsamlingen fra 
marts til d. 28/4-21, og vi håber det bliver 
muligt at afholde den, men det er meget 
usikkert på nuværende tidspunkt.

Vi har i bestyrelsen holdt online møder, 
når det ikke har været muligt at mødes 

fysisk pga. restriktioner, og det har sådan 
set fungeret ok, men vi håber dog stadig 
vi snart kan mødes fysisk igen.

Dagligdagen på havnen har fungeret fint, 
jeg tror alle er bevidste om situationen 
og overholder de restriktionerne som er 
gældende, vi har fået installeret en ny 
dieseltank og vi har byttet traktoren med 
en brugt minilæsser, der er blevet malet 
på toiletter og havnekontor, vi har bestilt 
nye skilte til havnen, de vil blive opsat 
her i foråret, det vil friske op, de gamle 
skilte var matte og triste.

Henrik M. Christensen, formand for 
Rønnerhavnsforeningen
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YEAR
Warranty5

SWIFT 
BY INSTINCT

Pro XS Mercury 
FourStroke 115 hp

Powerful yet agile, strong yet stylish: 
:the new Pro XS FourStroke 115hp by Mercury pushes the 
performance of the legendary Pro XS to the highest level of 
ferocity. Because the sea is not only its natural habitat, but also 
its hunting ground. 

mercurymarine.com

UOVERTRUFFEN KVALITET 
giver uovertruffen præstation

Du går aldrig galt i byen med en motor fra Mercury. 

Vidste du at Mercury udvikler deres egne legeringer? Det er bla. derfor deres motorer 
anses for noget af det bedste, du kan give til din båd. 

Og fordi Mercury er sikker på deres motorer, tilbyder de også 5 års garanti på alle 
motorerne til privat brug, - lige fra 2,5 hk til Verado 400R!

Kom ind og og få byens bedste tilbud på DIN næste Mercury motor!

Mange modeller fås også i hvid

Tlf.  98 42 23 93 
www.m-center.dk 
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De daglige drøftelser hos medlem-
merne i klubhuset, husene og på 
broerne, om hvad man godt kunne 
tænke sig at blive ændret i Rønner-
havnsforeningen, - de lider mange 
gange en langsom tilintetgørelse, 
fordi at det kommer ikke videre!                                                                                                                                          

Der er sikkert en del medlemmer der 
efter tidligere generalforsamlinger har 
sagt, at de egentligt havde noget, de 
gerne ville have kommet frem med! 
Men før de vidste af det, var mødet 
afsluttet og så blev det ikke til noget!                                                                                                                                           

Hvorfor holder havnen generalfor-
samling hvert år?   
Men det er mere end det! Og det er 
vigtigt for vores havn!
Generalforsamlingen er dig og mig 
og de andre medlemmer, der er 
øverste myndighed og har derfor en 
vigtigste opgave i al fredsommelighed 
i at rette foreningens kurs og besty-

relsen ind på nutiden og fremtiden.                                                       
Selv om der er skrevne vedtægter der 
skal følges på generalforsamlingen, 
behøves det ikke at være så formelt, 
uden at der ”gives plads” til visse 
formaliteter og henstillinger, - der kan 
debatteres uden en afstemning.

Bruno Müller Redaktør 

Rønnerhavnsforeningen
Generalforsamling i Maskinhallen i Frederikshavn 

Onsdag d. 28 april 2021 kl. 19
Er det vigtigt at komme til generalforsamlingen? 
JA! Der skal bl.a.vælges ny formand!

AFLYST
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For ca. 7 år siden havde Claus sin butik hjemme privat. 
Men kundekredsen voksede så meget at han måtte finde 
andre faciliteter der kunne opfylde hans idé.
Claus fortæller:
  - Jeg tog det store spring dengang og lagde kræfterne i 
at etablere mig et stort sted. Det var en velovervejet sats-
ning,- og i dag er det tilfredsstillende at det lykkedes.
Det blev den forhenværende Frederikshavner Hal, hvor der 
i dag findes et imponerende nyt og stort Showroom, med 
alverdens It-og navigationsudstyr, hvor det især er Garmin-
produkter der er fremtrædende.
Man føler at næsten hver eneste butiks-meter og det kom-
binerede værksted med alt grejet på hylder, er fyldt op.
Vi spørger om hvordan Claus ser på fremtiden for bådfol-
kets hobby:
 - Coronatiden har som mange ved været svært . Men jeg 
har kunne i høj grad mærke en øget travlhed i denne tid 

, i det at folk er blevet hjemme hvor tiden er gået med at 
tage sig af nyt grej. Jeg har sendt ca. 20 pakker af sted 
hver dag til Bådfolkene med nyt udstyr.
Kan du overkomme al det arbejde som ”ene mand”
  - Jeg går i tanker om at der skal ansættes en medarbej-
der, der er ”All Round” og kan aflaste mig. Før i tiden når 
jeg havde solgt udstyr, så kom jeg ombord og installerede 
det for kunder. Det har jeg nu i et glimrende samarbej-
de overladt til Bo Severin Hansen, der er indehaver af 
Strandby Båd Service! Også her har Bo flyttet til større  
faciliteter. Så han mærker også travlhed. 
Skal du holde ”Åben Hus i år?
  -  Nej og i stedet er alle velkommen i åbningstiderne og 
se de ca. 2000 nye varer jeg har på hylderne, eller også få 
en snak eller et godt råd til båden.

Bådene skal i vandet
…og MarineXperten er klar med alt grej til båden!
Midt i marts måned tog Rønnerposten en dag på besøg hos Claus Sørensen 
der indehaver af den stærkt voksende Sejlerbutik på H.C. Ørstedsvej.



DANSK METAL  
VENDSYSSEL

– når det gælder

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
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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 Juni-udgaven.

NÆSTE BLAD!

Deadline senest:

D. 15. Maj 2021
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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

Hvis du ser bladkasserne 
er tomme!

Kontakt Bruno Müller 

på tlf. 23 45 81 87

Arbejdsdag på Rønnehavnen   
Lørdag den 8. maj 2021 vil bestyrelsen gerne invitere 
havnens medlemmer til arbejdsdag på havnen. 
'Vi starter kl. 8.00 med en kop kaffe og et rundstykke i 
klubhuset. Vi forventer at slutte ca. kl. 14.00,- men det 
afhænger også lidt af opgaverne og antal tilmeldte! 

Vi sørger for at der er Hotdogs til frokost.
Da en af opgaverne er maling,- så sørg for at have praktisk 
tøj på dertil.

Med venlig hilsen Bestyrelsen , Rønnerhavnen.
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Der var engang…
Tekst: Arne Olsen, fritidsfisker
Foto: Bruno Müller

For noget siden skrev Arne Olsen dette indlæg
 
Helt fra mine barndomsår har jeg opholdt mig ved eller på 
vandet. Og jeg har rigtig mange gode minder fra dengang. 
Jeg startede med at hjælpe min far på vandet tilbage i 
1958 bare 7 år gammel, en dejlig tid. Da jeg var 10 år måt-
te jeg sejle alene, det var ikke noget loven sagde, nej det 
var min far der bestemte sådan her: når du kan svømme 
fra land og til Hjellen, så er du gammel nok til at sejle ale-
ne, dog var der da én regel der skulle overholdes, den lød 
sådan her: nu laver du sgu ingen narrestreger og du rører 
ikke noget der ikke er dit eller mit for så er det slut´.
Det var spændende, jeg satte garn udenfor revlerne. 
Spændende, ja jeg kunne næsten ikke vente på at hente 
dem igen, for sæt nu at der var andet end rødspætter(-
skrubber var dengang kun skidtfisk) og aldeles ubrugelige, 
men det kunne jo være at der var en pighvarre eller en 
søtunge, og det hele kunne jeg jo sælge, ja det var spæn-
dende og helt lovligt dengang.
 Dengang var der kun to slags fiskere, der var Erhvervs-
fiskere og alle os andre der hed Lystfiskere. Fiskekort og 
mærker og den slags pjat var der ikke noget der hed, van-
det var da frit for alle.
Men omkring 1980 kom der en lov der omhandlede alt 
fiskeri, hvilket delte de to grupper af fiskere fra før til nu 
fem grupper. Hævet over alle og velsignet af regeringen 
kom på 1. pladsen Sportsfiskere, på 2. pladsen kom den 
nye gruppe nemlig Lystfiskere, altså dem med stagen, på 3. 
pladsen kom så de der skulle leve af fiskeriet Erhvervsfiske-

re, på 4. pladsen kom Bierhvervsfiskere det var sådan set 
det vi alle var før den nye lov, og nederst på skamlen der 
stod så Fritidsfiskere det er os, i visse kredse helst kaldet 
Piratfiskere. Fritidsfiskere må bruge tre halve garn, ville det 
så ikke være rimeligt hvis Sportsfiskere kun måtte bruge tre 
halve kroge nå pyt det var kun en ide.
Så nu var spændingen vendt noget fra fiskeriet som var en-
gang, til nu må vi bare håbe på at garnene står der. Og hvis 
de stadig står hvor vi satte dem, ja så kan vi da håbe på at 
der er så meget skidtfisk så vi kan få et måltid. 
Og hvis jeg skulle få lyst til at sejle en tur med familien, 
skal jeg endelig huske at ligge min makkers garn og bøjer 
på land, fiskerikontrollen og dem er der mange af, kunne 
jo komme, og så koster det kassen at sejle med fremmed 
mands garn ombord, fy da føj det er jo kriminelt, bare nu 
at hans grej stadig ligger på broen når vi kommer hjem. 
De senere år er spændingen ved at være Fritidsfisker, eller 
sejler nemlig ændret til: bare nu at båden ikke er stjålet, 
og hvis den ikke er det, så kan vi da også håbe på at benzin 
tanken er ombord og husk at tjekke om ankeret og årerne 
stadig er ombord og alt er urørt vel at mærke.
Ja der er sket ændringer de sidste 50 år med hensyn til 
spændingen ved at fiske, fra at være frit og fornøjeligt til at 
nu koster det at erhverve Fiskekort, og det koster næsten 
en krig at leje en bådplads, hertil skal jeg så ligge et beløb 
svarende til bådpladslejen, i stjålne redskaber og det 
hærværk, som efterhånden er blevet hverdag på Rønner-
havnen til, men bestyrelsen kan tage den helt med ro, for 
det er jo ikke deres skyld at der bliver øvet hærværk eller 
tyveri?
Jamen er det da ikke en sørgelig udvikling.
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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!

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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Rønnerhavnens Generalforsamling  
Maskinhallen (værkstedet)

Onsdag d. 28 april 2021 kl. 19:00
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt planer for det kommende år.
3. Kassereren foreligger det reviderede regnskab for det afsluttede regnskabsår samt driftsbudget
 for det kommende regnskabsår.
 Regnskab for 2019 vil kort blive gennemgået.
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand. Henrik M. Christensen ønsker ikke genvalg.
6. Valg af kasserer. Ingen valg i år.
7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen, Bjarne Christensen, *Kim Hoppe, *Ole Guldsmed Thomsen og 
 *Per Bech Christensen er på valg i år.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, Birger Bredkjær og Palle Thomsen er på valg.
9. Valg af 2 bilagskontrollanter, på valg er Egon Nielsen og Ib Møller.
10. Valg af 1 bilagskontrollant suppleant, på valg er, Christian Vestergaard.
11.  Fastsættelse af kontingent
12.  Eventuelt.
13.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før general 
 forsamlingen afholdes.

*Kim, Ole og Per skulle have været på valg i 2020 og de eller nyvalgte vælges for 2 år.

Indkaldelse til generalforsamling 2021

AFLYST
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...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….. 

Ansvarsforsikring i Rønnerhavnen  

Herunder et uddrag fra vores forsikringsselskab, over hvad forsikringen dækker og ikke dækker.

5.  Ansvarsforsikringen dækker
5.1  Ansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, som de sikrede udenfor kontraktforhold pådrager sig i forsik 
 ringstiden ved skadevoldende handlinger og undladelser i egenskab af ejer eller bruger af fartøjet. 
5.2  Ansvars forsikringen dækker hele året. 

6.  Ansvarsforsikringen dækker ikke 
 Ansvarsforsikringen dækker ikke ansvar for skade 
6.1  på de sikrede personer, 
6.2  på ting, der tilhører den sikrede, andre ombordværende eller ting, som disse personer har til lån, leje, opbevaring  
 eller befordring eller som af anden grund befinder sig i deres varetægt, 
6.3  på personer, der trækkes efter fartøjet på vandski, i faldskærm, baderinge eller andre ting under enhver tænkelig  
 form, herunder også spilertræk, og disses ansvar overfor andre, 
6.4  sket under transport pr. skib, auto, trailer eller tog. 
6.5  Derudover dækker forsikringen ikke ansvar for formuetab, som ikke er en følge af én af forsikringen dækket 
 person- eller tingskade.

Når du har bådplads i Rønnerhavnen, har du helt auto-
matisk en ansvarsforsikring, som dækker de skader du 
uheldigt kan komme til at lave på andre både, der er ingen 
selvrisiko på ansvarsforsikringen, så der vil aldrig være en 
undskyldning for at smutte fra et uheld, uheld kan ske for 

enhver, og skulle du være uheldig at komme til at påføre 
en anden båd i havnen en skade, så sørg for at melde det 
til bådejeren og havnekontoret hurtigst muligt, så der kan 
tages kontakt til forsikringsselskabet.
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Palmestrandens Ishus
ved Palmestranden Frederikshavn

VÆRDIKUPON
Afl ever denne

kupon og få en kop

 GRATIS 
KAFFE



HUSK Åbent 
alle dage

fFølg os på

KOM UD TIL
BYENS MØDESTED

VI SES! 
Palmestrandens Ishus

Nordre Strandvej 22 . 9900 Frederikshavn

ÅBNINGSTIDER 

MANDAG - FREDAG 
KL. 12 - 21

LØRDAG -  SØNDAG 
KL. 11 - 21

HUSK 
ÅBENT ALLE DAGE 

TIL KL 21
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Februar 2021  
Med 260 kilo stenbiderrogn og en tårnhøj kilopris på auk-
tionen i Hanstholm, opnåede garnfisker Tonny Kristensen 
med fartøjet HM 8 Mikamale den højeste indtjening på én 
dag. Hammerslaget landede på 575 kr. kiloet, hvilket vil 
sige lige i nærheden af 150.000 til skipper. 

Rønnerhavnens udvikling!  

Bestyrelsen har gennem et stykke tid arbejdet med at få igangsat et 
udviklingsprojekt for vores havn
Tekst og foto: Bruno Müller

Vi ved alle, dem der har båd, eller de lokale der gæster 
havnen jævnlig, at den har nogle år på ”bagen” og er ble-
vet noget slidt i ”kanterne”.  Ja - faktisk omkring de 40 år 
og igennem den årrække, fra den blev indviet som en stor 
kommunal jollehavn, har havnen med de skiftende besty-
relser og ansatte fastholdt et attraktivt havnemiljø.   Man 
har formået at gøre kommunalbestyrelsen opmærksom på 
vigtigheden med at samarbejdet gennem årene, og med at 
skabe det som vi kalder  ”Rønnerhavnen -et center for fri-
tid”, med sin 8 forskellig rekreative foreninger der er bosat 
der. Man har forstået imellem foreningerne  at de sammen 
har kunne  fastholde et attraktivt havnemiljø. Ikke kun 

for fritidsfiskerne og sejlerne, men  samtidig skabe endnu 
bedre plads til dem ”på land”, der gerne vil nyde livet ved 
vandet. Bestyrelsen skal ha´ et klap skulderen, når de nu 
kaster sig over projektet og hvor de har et resultat på et 
tidspunkt, -  som de  vil præsentere med flere løsningsmo-
deller. Det er for nuværende en beslutning om en målsæt-
ning der er fornuftig og sikkert er af en svær kaliber der 
eventuelt løber af stabelen! Men bortset fra det, så aner 
vi reelt meget lidt om hvornår og hvordan. Der skal i et vist 
omfang, med medlemmerne tilkendegivelse, igangsættes 
arbejdet med tilladelser og undersøgelse for at man ude 
for enden kan se realiseringen og økonomien.

Herfra ønskes god vind!
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Støt vore annoncører
- de støtter os

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
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RØNNERHAVNEN
Ndr. Strandvej 40 - 9900 Frederikshavn - Tlf.: 98 43 10 88

Position 57°27,9`N - 10°32,2`Ø

Velkommen til 
Rønnerhavnen

ORDENSREGLER FOR HAVNEN
   For sejlads indenfor havnens områder gælder de af 

Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for 
sejlads mm. I visse danske farvande.

   For sejlads indenfor havnens område må farten ikke 
overstige 3 knob.

   Øvelsessejlads er ikke tilladt.

   Fast liggende fartøjer må bortset fra nødvendig  
forhaling, reparation, brændstofpåfyldning mm.  
kun anbringes ved de anviste ( tildelte ) pladser.

   Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst 
til havnemyndigheden.

   Gæsten skal forhale til en anden plads såfremt en  
sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom  
pladsen ønskes brugt af et fartøj som har fået pladsen 
tildelt.

   Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndig-
heden lade fartøjet flytte for ejers regning og risiko.

   Alle fartøjer der benytter havnen, er forpligtiget til  
at anvende fortøjninger og affendring, der er tilpasset 
bådens størrelse og under alle forhold holder fartøjet 
indenfor den anviste plads.

   Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse  
sit fartøj, når dette ligger i eller på havnen og sørge for  
at det lænset, vel af fendret i begge sider, ligesom  
fartøjsejeren under oplægning har ubetinget ansvar for 
at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og eventuel  
afdækning er passende fastgjort.

MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND
   Ved brændstof påfyldning er brug af åben ild samt 

rygning m.v. forbudt.

   Ved påfyldning af benzin, skal pulverslukker være 
umiddelbart tilgængelig.

   Brandbare stoffer om bord skal opbevares i dunke  
der er godkendt til formålet.

   Under brug af ild, gas m.v. skal der hele tiden være  
en ansvarlig person ombord.

   Brug af grill er ikke tilladt ombord, på broer og kajer, 
der henvises til de dertil indrettede grillpladser.

   Tilslutning af el skal foregå med et 3x1,5m2 godkendt 
gummi neopren kabel.

   Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, 
såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer.

   Fartøjer der ligger for tøjret skal fastgøre fald og  
lignende således at de ikke klaprer unødigt mod masten. 

MILJØBESTEMMELSER
   Henkastning af affald af enhver art i havnebassinet 

eller på havnens område er forbudt der. Der henvises  
til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på  
havnearealet. 

   Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingsrester,  
fortynder, udtjente oliefiltre og akkumulatorer, må ikke 
anbringes ved de almindelige affaldsbeholdere, men  
skal i den dertil indrettede miljøcontainer.

   Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af  
holding /septiktanke i havnen er forbudt.  
Der henvises til havnens toiletter samt tømningsanlæg.

   I øvrigt henvises der til Standartreglement for  
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og  
mindre fiskerihavne.

VED BRAND
   Tilkald Brandvæsnet på TLF 112.

   Begynd slukning med eget materiel og ender ret  
eller fjern evt. omkring liggende både. 

MINDSKE RISIKOEN FOR ULYKKER
   Hastigheden ved sejlads i havnen er max 3 knob.

   Brug af windsurfere m.v. samt øvelsessejlads i havnen 
forbudt.

   Børn anbefales at bruge redningsvest såvel under 
færden ombord i bådene, som under færden på havnens 
broer, kajer og moler.

VED DRUKNINGSFARE
   Udkast redningskrans med line til nødstedte.

   Tilkald redning på TLF 112.  

   Svøm evt. ud med krans og line iført redningsvest.

   Placering af havnens redningskranse fremgår af  
oversigtskortet.

   Såfremt der er flere tilstede send evt. en for at tage 
imod redningspersonel.

ALARMERINGSADRESSE
RØNNERHAVNEN 
NORDRE STRANDVEJ 40 
9900 FREDERIKSHAVN

OPLYS OM DET ER 
NORD ELLER SYDBASSING

RØNNERHAVNEN
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Info tavle på havnen
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Nyt fartøj til de handicappede              
Frederikshavn kajak klub's nye kajak 
blev navngivet "ParaWave" så nu er 
Susanne og jeg klar til vandet bliver 
en smule varmere og vi skal ud og ro 
i den fine nye kajak som er indkøbt 
med midler fra Spar Nord Frederiks-
havn og DIF/DGI's foreningspulje 
kæmpe tak til dem.Jeg har besluttet 
jeg vil bruge noget af min tid til og 
hjælpe fysisk handicappede med 
noget kajakroning og er kommet i 
kontakt med Susanne som har gigt i 
benene og derved måtte stop med sit 
arbejde og hendes spinning og andre 
gøremål i hverdag. Nu har vi været 
lidt i gang siden juni/juli 2020 sådan 
lidt on and off, men brugt vinteren på 

ergometeret hjemme i garagen, nu er 
vi klar til og komme på vandet. Dette 
projekt er kommet i stand med hjælp 
fra kommunens  Idrætskoordinator 
Søren Vestergaard Pedersen, samt 
klubbens opbakning og min kæreste 
Lena Kragh, der har været en stor 
støtte,- og selvfølgelig Susanne.

Der har været en del bump på vejen, 
corona og næsten et års ventetid på 
kajak fra Kina, men nu er den her. Vi 
er dog rendt ind i en stor udfordring, 
da klubbens bådebro er for stejl til 
Susanne kan færdes sikkert på den, 
er vi nød til og skal have en ny og der 
er hjemtaget et tilbud som der skal 

findes midler til.

Vi krydser fingre for der kommer 
nogen og synes det er et godt projekt 
og vil støtte det samt vi skal have søgt 
fonde til det, så del gerne budskabet 
ud.

På sigt skal projektet udvides med 
flere deltagere, så flere kan få glæde 
af vores fantastiske kajak sport.
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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

FREDERIKSHAVN 

Støt vore annoncører
- de støtter os
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EU forslag om Natura 2000 områderne              
RØNNERPOSTEN bringer denne 
artikel fra Folketingsmedlem Mette 
Gjersgård, Soc. dem. 
 
-redigeret ved Bruno Müller

Jeg har fået mange mails om jagt 
og fiskeri i Natura 2000, og kan se 
debatter og underskriftsindsamlinger 
på sociale medier. Det er tydeligt, at 
mange er både bekymrede og forvir-
rede. Jeg håber, at jeg kan skabe lidt 
mere klarhed. 
Vigtigst er det at sige klart:  Ja, der 
kommer nye initiativer for natur og 
biodiversitet.

Nej, det betyder ikke generelt forbud 
mod bekymringerne bygger på en 
misforståelse. Der er nemlig ikke tale 
om nye generelle regler for Natura 
2000 områder. Derimod handler det 
om, at vi i fællesskab med EU er ved 
at se på nye veje til bedre beskyttelse 
af natur og biodiversitet. 
Vi har i EU vedtaget en ny Biodiver-
sitetsstrategi og EU-Kommissionen 
arbejder hårdt og ambitiøst med at 
gennemføre strategien. Strategien 
lægger op til, at vi beskytter naturen 
bedre og med nye mål. De nye mål-
sætninger er bl.a., at vi samlet set i EU 
skal have 30 pct. såkaldt ’beskyttede 
områder’, herunder 10 pct., der skal 
være ’strengt beskyttede’ naturområ-

der. Altså 10 pct. strengt beskyttede 
områder, og derudover endnu 20 pct., 
som skal være beskyttede. Den ambi-
tion er vi fra dansk side meget enige 
i – og jeg er meget glad. 
Imidlertid er de nærmere kriterier for, 
hvordan vi skal udpege mere beskyt-
tet og strengt beskyttet natur endnu 
ikke fastlagt. Her vil jeg gerne under-
strege, at Natura 2000 områder fx ikke 
nødvendigvis falder under kategorien 
’strengt beskyttede områder’.

Kommissionen har lavet et udkast til 
vejledning om kriterier og vejledning 
om udpegning af beskyttede områder. 
Det er de udkast, som jeg kan forstå, 
at mange er bekymret jagt og fiskeri. 
Det er korrekt, at der er en formule-
ring om, at der ikke bør være forstyr-
rende aktiviteter som f.eks. jagt, fi-
skeri og minedrift i strengt beskyttede 
områder. Vejledningerne er dog ikke 
endelige, og vil blive drøftet i løbet af 
2021. 
Når vi kommer så langt, at vi i Dan-
mark skal udpege beskyttet natur, skal 
vi naturligvis følge de regler, der bliver 
gældende, men det er os selv, der ud-
peger de nye typer naturområder. Og 
det er os selv, der fra sag til sag vurde-
rer vilkårene for fx jagt og fiskeri – om 
det er muligt, og hvordan det i så fald 
kan sikres, at det sker bæredygtigt. 

Vi kender det i dag, hvor vi har 
naturområder, hvor jagt og fiskeri er 
tilladt. Vi har også områder, hvor det 
er begrænset – ja, vi har endda na-
turområder, hvor mennesker slet ikke 
må færdes i hele eller dele af året af 
hensyn til fx fuglelivet. Vi kender altså 
systemet, kunne man sige. 
Det er vigtigt at få sagt, at hvis de 
nye regler kommer til at vedrøre 
privatejede arealer, vil det ske efter 
de almindelige spilleregler. Altså med 
høringer, eventuelle kompensationer 
osv., inden udpegning eller ny regule-
ring af konkrete områder. Det kommer 
vejledningen ikke til at ændre på.

Til sidst er det også vigtigt at sige, at 
en vejledning ikke er juridisk bindende 
regler. Vejledninger vil dog typisk blive 
opfattet som politisk bindende.
Så ja, der kommer initiativer, som skal 
beskytte vores natur mere end i dag. 
Det er helt nødvendigt for biodiver-
siteten. Men områderne besluttes af 
os selv, og derfor op og ned i sagen 
handler det ikke bare om at tage 
Natura 2000 områderne under ét og 
forbyde jagt og fiskeri. 

Vi i Danmark skal selv udpege beskyttet natur

23



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

                 & MARINE         EQUIPMENT             A/S

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

Støt vore 
annoncører

- de støtter os
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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

Ændringer i ”Hus-reglerne”
Der er blevet større margen i det be-
løb der kan nedskrives ved standen af 
huset, således at et hus der er totalt 
misvedligeholt kan nedskrives i vurde-
ringen med et beløb tilsvarende det 
det vil koste at udskifte det forfaldne. 
Ligeledes er der lempet i hvem huset 
kan sælges/overdrages til, således 
at hvis et hus eksvis har 2 ejere men 
kun den ene står på kontrakten, så 

kan den anden overtage det ved 
fraflytning fra havnen eller dødsfald, 
ligeledes kan en halvpart sælges til 
familiemedlem, fiskemakker eller 
lignende. Vi har i to tilfælde tidligere 
for år tilbage været ude for at en per-
son der var medejer af et hus skulle 
forlade det pga af den andens døds-
fald. Det kan selvfølgelig ikke være 
rigtigt, og det har været praktiseret at 

den anden part selvfølgelig overtager 
huset. Dette er ikke nyt, da det blev 
ændret allerede i februar 2020, til 
fremlæggelse på generalforsamlingen 
2020, men det kunne desværre ikke 
blive afholdt, så det bliver fremlagt på 
næste generalforsamling. 
Det tilpassede regulativ bliver lagt på 
hjemmesiden.
Bjarne Christensen
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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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Frydenstrand - Europas første Badesanatorium                  

Det blev etableret i 1897 af Jacob Carl 
Ottosen. Ottosen blev født i 1864 i 
Elling sogn lidt uden for Frederiks-
havn. Motivationen for at etablere 
et badesanatorium i Frederikshavn, 
opstod på et studieophold i delstaten 
Wisconsin.
Her stiftede Ottosen bekendtskab 
med den Dr. John Kellogg og hans 
unikke metoder mod reumatiske syg-
domme, som er en samlebetegnelse 
for medicinske lidelser i led, muskler 
og sener. 
Bekendtskabet inspirerede Ottosen 
til at drage mod Danmark og uddan-
ne Efter Ottosens død i 1942 blev 
bygningerne både beslaglagt som 
marinelazaret under krigen og som 
flygtningelejr i efterkrigstiden. Der-
udover forsøgtes flere i tiden efter 
at omdanne de slidte bygninger til 
hotel. Som som læge. Da han kunne 
kalde sig selv færdiguddannet gik 
turen fra Københavns Universitet 
til diverse tyske vandkursanstalter.                                                                 
Her fik han sammen med sin sygeple-
jerskekone, inspiration til det der se-
nere hen skulle blive til Frydenstrands 
Badesanatorie. 
Frydenstrand var Europas første 
badesanatorie og her kunne godtfolk 

fra nær og fjern komme og forkæle 
deres trætte kroppe i sanatoriets rus-
siske dampbade, elektriske karbade 
og massageværelser hvor sol, lys og 
luftbehandlinger blev udført af både 
mandlige og kvindelige sygeplejere. I 
takt med sanatoriets stigende po-
pularitet blev Frydenstrand løbende 
udviklet og udvidet så behandlingerne 
levede op til Ottosens høje standard. 
Løbende blev der også opført en park, 
tennisbaner og diverse udhuse.         

I 1984 måtte man nedrive den forfald-
ne bygning, og Frydenstrand Bade-
sanatorie er nu blot en titel i byens 
Stadsarkivs magasiner under Nedlagte 
bygninger
Red.: Skulle aldrig have været revet 
ned,- men med en gennemgående 
renovering, havde vi haft en af landets 
bedste hoteller og med den bedste 
placering! Men der gik vist noget 
politik den?

Af Julie Lundblad -Redigeret af Bruno Müller
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Vi har vareudbringning hver dag ! 

Bes�lles inden kl. 17.00 

- �l levering næste dag 

Gl.Skagensvej 30 B - 9900 Frederikshavn - Tlf. 98 43 22 11 

Vil du vide hvad din
brugte bil er værd?
Få en onlinevurdering på under 5 minutter ...

www.uggerhoej.dk
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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 

 

Leder Ole Ervolder : 25401510 - obe@fguvendsyssel.dk
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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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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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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

Støt vore annoncører
- de støtter os
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Velholdt dame…

-af Birger Pedersen 
Træskibslauget - Formand 
 
Mange kender hende og hendes ejere, 
folk som betragter hende i havnene 
rundt omkring, nikker med respekt og 
beundrer hende med glæde. Skibet 
emmer af minutiøs perfektion og 
glæde.Hun hedder ”Indiana” fra Sæby, 
ejerne er Henning og Lene Sander 
Nielsen, som har ejet hende siden hun 
blev søsat første gang i Sverige.

Lidt info om skibet: Hun er bygget i 
1986 hos Thore Larsson i Kungsviken 
på Orust, som byggenummer 114 og 
blev den næstsidste Kosterbåd fra 
værftet. Hun er 9,50 m. lang, 3,00 m. 
bred og har en dybgang på 1.76 m., 
deplacementet er 6,7 ton, en kølvægt 
på 2,8 ton rent bly, airdraften er 14,60 
m.

Hun er bygget i Mahogni på lami-
nerede egespanter, teaktræsdæk fra 

for til agter, motoren er en Bukh på 
24 HK, som kun har gået 1250 timer, 
med drejelig sejlpropel for at mindske 
vandmodstanden, når der sejles for 
sejl, sejlarealet er normalt kun 66 m2, 
Med vinden agter ind har man yderli-
gere en spiler og en big boy, så sejla-
realet bliver i alt 158 m2. Nede om læ, 
findes alt hvad der hører sig til, oliefyr, 
køleboks/skab, bageovn, kogeblus, 
toilet med holdingtank, køjeplads til 5 
personer, samt alt hvad der er nød-
vendigt for sikker sejlads.
Skibet var oprindeligt blevet bestilt 
af en svensker, men han døde des-
værre inden den var færdigbygget, 
Thore Larsson var så storsindet, at 
det indbetalte depositum, blev betalt 
tilbage til enken og nu stod han med 
et fint skib uden en køber. Henning var 
på sejlerferie i skærgården, kom forbi 
værftet, som han meget gerne ville se, 
men det var ikke sådan bare lige, efter 
en halv times tid fik Henning lov til at 
se hvad man gik og lavede. Efter noget 

snak fik Henning så tilbudet … du kan 
købe den og efter 14 dages betænk-
ningstid så var handelen en realitet.
Man aftalte så at leveringen var i 
juni måned, søsætningen skulle ske 
i nabohavnen Malö, men det måtte 
den nye køber ikke overvære. Skibet 
blev fragtet på en fladvogn, ned af en 
gruset hulvej, med en traktor foran 
som trækker og en gammel bil bagerst 
som bremseklods. Det har nok krævet 
gode nerver at overvære en sådan 
søsætning … for den nye ejermand, så 
derfor ingen adgang.

Til alle Jer som læser Rønnerposten, 
hvis man  ser at ”Indiana” ligger i hav-
nen, så skulle I ofre lidt tid, med at se 
hvordan en flot vedligeholdt dame på 
36 år,  skal se ud. Så flot at hun blev 
tildelt 2 præmien i Skärhamn 2017, 
blandt ca. 100 træskibe i vores lille 
klasse.
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Vejledende priser for kasko- og ansvarsforsikring 2021  
Gældende for medlemmer af Dansk Fritidsfiskerforbund 

 
A = Indenbordsmotor med fast aksel 

B = Påhængsmotor 
 

Ansvarsforsikring kr. 220 (ingen selvrisiko på ansvarsforsikringen) 
 

Statsafgift på kaskoforsikringen er 1% af forsikringssummen. 
 

Forsikringssum: Selvrisiko: 
Kr. 30.000 – 90.000 Kr. 3.000 
Kr. 100.000 – 175.000 Kr. 4.000 
Kr. 200.000 –  Kr. 8.000 

 
Kontakt gerne Axus Nordic for pris ved anden forsikringssum og selvrisiko 

 
Forsikringssum A) Kasko- og ansvar inkl. afgift B) Kasko- og ansvar inkl. afgift 

30.000 1.268 2.416 
35.000 1.408 2.627 
40.000 1.546 2.840 
45.000 1.686 3.051 
50.000 1.825 3.264 
60.000 2.103 3.688 
70.000 2.381 4.412 
80.000 2.659 4.536 
90.000 2.938 4.961 

100.000 3.100 5.121 
125.000 3.689 6.125 
150.000 4.279 7.131 
175.000 4.869 8.136 
200.000 5.187 8.530 

 
 

Der gives rabat på kaskopræmien hvis der er duelighedsbevis, hvis der er 
vagtordning på havnen, hvis båden er udstyret med tyverialarm og hvis fartøjet 

ligger i en godkendt A-havn. 
 
 

Priserne er gældende for motorbåde, der ikke kræver speedbådskørekort 
 

 
Kontakt os på tlf.: 7022 8070 

RØNNERHAVNENS MEDLEMMER: 
Da i har en kollektiv ansvarsforsikring gennem havnen, får i en god pris på kaskoforsikring 

(reducering af prisen) når i henvender jer! Oplys at i er medlem af Rønnerhavnen.
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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

H. C. Ørstedsvej

H. C. Ørstedsvej

H
. C. Ø

rstedsvej

Hjørringvej

Hjørringvej

Toftegårdsvej

Toftegårdsvej

Knivholtvej
Suderbovej

Suderbovej
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Hjørringvej

Grønlandsvej

Hans Egedes Vej

35

Maxi Zoo

Silvan

Dagrofa

Menu

Harald 

Nyborg

QuickPot

Brandstation

Skousen
PetworldT. Hansen

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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Vores havn! 
Kontaktliste bådepladsejere Rønnerhavnen!
Hvis du eventuelt får brug for hjælp med bugsering! 
Meld dig gratis på listen!
Flere har nævnt at vi skal være opmærksomme på når 
vi slæber rundt på hinandens både så derfor :
Husk at det er på eget ansvar hvis man beder en på 
listen om at slæbe sin båd sikkert i havn
Det burde ikke være et problem for os bådejere i Røn-
nerhavnen, det vigtigste er at komme i kontakt med 
andre hvis man ligger med motorstop eller andet som 
kan løses venner imellem
Til dem der er interesseret så findes der mange steder 
på nettet hvor der findes beretninger om hvad der kan 
gå galt et eksempel er dette: http://www.duelighed.
dk/bugsering_bjaergning/
Ring John Christensen, Rønnerhavnen og kom på 
listen - Tlf. 22 25 06 48

Nyt fra Husudvalget 
Næste huseftersyn foretages i maj 2021.  Der er p.t. 
ingen huse til salg. Hold øje med hjemmesiden for 
dato.
Der er blevet større margen i det beløb der kan ned-
skrives ved standen af huset, således at et hus der 
er totalt misvedligeholt kan nedskrives i vurderingen 
med et beløb tilsvarende det det vil koste at udskifte 
det forfaldne.
Ligeledes er der lempet i hvem huset kan sælges/over-
drages til, således at hvis et hus eksvis har 2 ejere men 
kun den ene står på kontrakten, så kan den anden 
overtage det ved fraflytning fra havnen eller dødsfald, 
ligeledes kan en halvpart sælges til familiemedlem, 
fiskemakker eller lignende. Vi har i to tilfælde tidlige-
re for år tilbage været ude for at en person der var 
medejer af et hus skulle forlade det pga af den andens 
dødsfald. Det kan ikke være rigtigt, og det har været 
praktiseret at den anden part selvfølgelig overtager 
huset. Dette er ikke nyt, da det blev ændret allerede i 
februar 2020, til fremlæggelse på generalforsamlingen 
2020,  det kunne desværre ikke blive afholdt, så det 
bliver fremlagt på næste generalforsamling. Det tilpas-
sede regulativ  ses snarest l på hjemmesiden

Legepladsudvalget
Sørøverskibet skal ha´ sin første ”Smøring”, når vi får 
vejret til det.På skibet arbejdes der stadig på at få 
monteret et net agter. Borde og bænke på pladsen 
skiftes. Der hentes tilbud

Fliserne på havnen
Mange fliser trænger til opretning. Trigon vurderer 
at en opretning med maskine ikke vil være ideelt, da 
fliserne er gamle og skrøbelige, og formentlig ikke kan 
holde til det, så der er nok kun en vej, optagning og 
nedlægning.
Der etableres fliseplads syd for klubhus i 2021

Kørsel med truck
Der er for et par år siden sket ændringer i reglerne om 
kørsel med truck, Johannes kontakter
arbejdstilsynet og får klar besked på hvad der kræves 
for at køre med vores truck.
Man skal have Teleskoplæsser certifikat, Jens og Jo-
hannes sørger for at blive tilmeldt.
Jens har fået Teleskoplæsser certifikat.
Johannes mangler, men det har endnu ikke været 
muligt pga. COVID-19

Fiskerne
Garnredderen er renoveret, der er opsat hegn. Der 
mangler blot en låge, samt der er styr på nøgler og lås.
Med hensyn til fiskeriet  har der været en stille start 
på året med hensyn til fiskeriet, der er ligeledes er 
besværliggjort af isdannelse i havnen.

Indsejlingen
Oprensning af indsejlingen er afsluttet og der er gravet 
5100 m3

Vand og strøm på vinterpladserne
El til autocamperpladser. Kabler er nedgravet og el 
skabe opsat. El og vand bliver i 2021



Vores havn! 
Strandbeskyttelseslinjen
Afgørelsen for strandbeskyttelseslinjen er kommet, vi 
har modtaget en oversigt fra kommunen, vi har bedt 
om et møde med kommunen for at drøfte afgørelsen. 
Mødet er sat til mandag d. 10/2-20 kl. 13:30 på Røn-
nerhavnen. Det blev et møde hvor vi ikke blev meget 
klogere, der skal stadig laves om på lokalplanen, og 
det mener vi er kommunens ansvar, ikke vores, så vi 
kontakter kommunen og beder dem om at tage fat i 
en ny lokalplan, vi beder om et møde med Christian 
Aarup. Der er skrevet til kommunen, vi afventer svar 
fra dem. Møde med kommunen er afholdt.
Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 16/1-21, blev af-
lyst pga COVID19, vi går i tænkeboks, da vi gerne vil 
have noget at kunne præsentere på den kommende 
generalforsamling.

Arbejdsdag på havnen
Lørdag den 8. maj 2021 vil bestyrelsen gerne invitere 
havns medlemmer til arbejdsdag på havnen. 
'Vi starter kl. 8.00 med en kop kaffe og et rundstykke i klub-
huset. Vi forventer at slutte ca. kl. 14.00,- men det afhæn-
ger også lidt af opgaverne og antal tilmeldte! 
Vi sørger for at der er Hotdogs til frokost.
Da en af opgaverne er maling,- så sørg for at have praktisk 
tøj på dertil.

Ny Dieseltank på havnen til 5900 liter.
Den nye dieseltank er kommet .Nu skal den blot 
monteres. den er monteret med en spildbakke, men 
den er tvivl om! Kommunens miljøafdeling kigger på 
sagen. Den gamle tank der er på vej ud kunne rumme 
2500 liter.

Pumpe til toilettanke 
Pumpe til tømning af toilettanke er næste klar, der 
bliver ligeledes monteret udslagsvask, så autocampere 
har mulighed for at tømme toilet.

Malerarbejde i toiletbygningen 
Der er blevet malet lofter i toiletbygning og der er 
lavet en del små reparationer. 
Efterladte både på vinterpladsen 
Vi har overtaget et par efterladte både! Johannes og 
Jens er i gang med at vurdere dem.

Nye borde og gulv i klubhuset?
Det vurderes om der trænger til nye borde i klubhuset 
og en renovering af gulvet?

Henvendelse fra Bådelauget
Henvendelse fra Bådelauget: De forslår at der bliver 
kigget lidt mere på klubhuset med hensyn til maling 
og modernisering. Spørger til om gulvet kan rettes op/
reddes, de tilbyder hjælp til projektet.
De spørger til om det er en forglemmelse at vimplerne 
ikke er taget ned i efteråret og ja det er det, vi har 3 
nye vimpler klar til opsætning når der er standerhejs-
ning i april.

Sæsonen står for døren! 
Bådfolkene har travlt med at klargøre båden og dens 
inventar! Her skal du huske den årlige vedligeholdelse 
af din oppustelige redningsvest
En oppustelig redningsvest er mere kompliceret end 
den traditionelle faststof redningsvest, hvilket betyder 
at der er større krav til både vedligeholdelsen og den 
årlige service. På dette link er der en gennemgang af 
vedligeholdelsen. 
https://www.facebook.com/watch/?ref=sa-
ved&v=215276313582323

Bundprøver er taget
Der er taget nye bundprøver inde i havnen, vi har dog 
ikke modtaget resultatet af prøverne.
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Bliv mere tryg på vandet med 
SejlSikkert Alarm 

Download SejlSikkert Alarm-appen og 
bliv mere sikker, når du skal en tur på 
vandet. Mere end 11.000 personer 
har allerede downloadet appen, og 
77 % af appens brugere svarer, at de 
føler sig mere sikre på vandet, når de 
bruger SejlSikkert Alarm. 

SejlSikkert Alarm Bliv klogere på 
SejlSikkert Alarm kan downloades 
gratis og egner sig til alle, der færdes 
på vandet i deres fritid. Den skaber 
øget sikkerhed, fordi du med et enkelt 
klik på mobilen kan slå alarm direkte 
til Joint Rescue Coordination Centre 
(JRCC). Samtidig kan redningsmand-
skabet se positionen for alarmopkal-
det. Bruger du SejlSikkert Alarm, øger 
du chancerne for at få hurtig hjælp, 
hvis du kommer i nød. Rednings-
mandskabet kan se din position, når 
du slår alarm, så de hurtigt kan sende 
hjælpen af sted, og de kan søge mere 
præcist efter dig. 
- Appen er en væsentlig opgradering 
af sikkerheden, fordi den automa-
tisk oplyser din position, når du slår 
alarm, og du kan tracke din rute, så 

man kan se din færden, hvis du plud-
selig ikke giver lyd fra dig som aftalt. 
Hvis uheldet er ude, og du falder i 
vandet, kan appen være den, der gør, 
at du bliver fundet hurtigt og redder 
livet, siger Sten Emborg i Søsportens 
Sikkerhedsråd, specialkonsulent.
En anden fordel ved appen er, at 
dine pårørende på land har bedre 
mulighed for at slå alarm, hvis du ikke 
vender hjem fra fisketuren som aftalt. 
Appen sender automatisk besked til 
dine selvvalgte nødkontaktpersoner, 
hvis du ikke melder ”Alt ok” på et på 
forhånd aftalt tidspunkt. Samtidig kan 
du dele din tur med venner, familie 
eller klubkammerater, som på den 
måde kan følge med i, hvor du befin-
der dig. 
Hvis du gerne vil øge din egen sik-
kerhed og samtidig sørge for at dine 
pårørende er trygge ved at sende 
dig på fisketur, så download appen 
ganske gratis. 

Appen kan downloades i App Store 
og Google Play.
 

Læs mere om SejlSikkert Alarm-app her: http://www.soesport.dk/Sider/Sikkerhed/SejlSikkert-Alarm.aspx. 
SejlSikkert Alarm appen kan du:
Registrere din båd med foto og kendetegn
Tilknytte et antal nødkontaktpersoner fra din mobils adressebog
Tracke din rute, så redningsmandskabet kan spore din færden 
Slå alarm med et enkelt klik på mobilen
Oprette en sejlplan med rute og ankomsttidspunkt
Sørge for, at dine pårørende får besked, hvis du ikke melder i appen, at din tur er godt afsluttet

Bekæmpelse af rynket rose              
-Redigeret v. Bruno Müller

Naturstyrelsen har i en årrække be-
kæmpet den invasive art rynket rose.                 
Hvor der før stod rynket rose, der do-
minerede f.eks. en klit, vokser der nu 
flere sjældne og almindelige planter 
bl.a. stedmoderblomster, strandsner-

le, skotsk lostilk, og markfirbenet har 
fået mere bart sand til at søge føde 
og yngle i. Det ser umiddelbart lidt 
voldsomt ud, når maskiner fjerner 
store områder med rynket rose og 
efterlader landskabet med bart sand.
Men det nye studie viser, at netop 
bart sand er livsvigtigt for sjældne og 

specialiserede insekter som klitsprin-
gedderkoppen og klitgraveedder-
koppen. Arter som man måske ikke 
umiddelbart lægger mærke til, men er 
afhængig af åbne områder at jage i.
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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.

i mange år så den skulle skiftes. Ham der i sin tid har regnet 
ud hvordan sådan en tank monteres, fik ikke mange rosende 
ord fra os i de to dage opgaven stod på. Den var umulig at få 
ud uden at diverse aptering skulle skilles ad og det var vi ikke 
interesserede i. Bajonetsav 3 klinger, en masse sved og bande-
ord så var den skåret igennem to gange på langs og kunne 
løftes ud i stumper. Ny tank blev konstrueret lidt anderledes.  

Nærmest alt fritid går med det. Står vi ikke i båden så går der 
tid med planlægning, bliver tænkt løsninger eller surfet på 
nettet efter oplysninger og nye dele. 

Planen er at vi skal være sejlende til maj og der er søgt op båd-
plads i Sæby (beklager) men det er ca midt mellem os og så er 
det jo slet ikke noget skidt sted at ha sin båd. 

Sulejma blev solgt i august for jeg opdagede ret hurtigt at der 
nu ikke ville blive tid til mange sejltimer der. Jeg har beholdt 
min plads i Rønner havnen og til foråret bliver der forhåben-
tlig tid og overskud til noget der kan sikre mig fortsat delt-
agelse i onsdagssejlads for det vil jeg nødig undvære 

De bedste sejlerhilsner fra Henrik og Anthon.

Han er typen der går ind og banker på hvis han kører forbi et 
sted hvor han ser noget interessant og det var lige det der var 
sket. 

Nå nå tænkte jeg, jeg har jo Sulejma (LM Mermaid 290) og vi 
er et ret godt makkerpar men jo mere han fortalte jo mere 
interesseret blev jeg. 

Den er kæmpe stor og du skal med ud og se den lød det videre 
fra ham. Få dage senere parkerede vi bilen på en ejendom lidt 
udenfor Præstbro. Den var sgu god nok. Det vi stod foran var 
en Nauticat 38 fra 1994 . Godt og vel 12 meter finsk kvalitets 
motorsejler udstyret med en Volvo Penta motor med 130 hk. 
Og meget andet godt udstyr som i 94 samlet kostede lige over 
2 millioner dkr. 

Af forskellige årsager var den taget op tilbage i 2011 og plac-
eret her ude på landet på et temmelig tyndt bådstativ uden 
overdækning eller anden form for beskyttelse og ikke været i 
nærheden af vandet siden. 

De næste 5 – 6 uger gik med utallige besigtigelser og løbende 
forhandlinger med ejeren. En spændende tid hvor det ofte 
bølgede frem og tilbage både med forhandling og troen på 
at det en dag kunne ende med at blive en flot sejler igen. Vi 
var ret hurtigt enige om at købe den sammen og gøre det 
til et fælles familieprojekt. Vi er begge mekanikere og deler 
glæden ved at sætte i stand og fixe noget der ikke virker. 

En solskinsdag i juli måned havde vi en blokvogn klar til trans-
port og projektet var nu en realitet. 13 ton sagde vægten uden 
mast og rig. De første dage gik med rengøring og tømning. 
Højtryksrenser og skurebørster fik begroninger og mos væk 
fra skrog og dæk og vi var især spændte på alt det udvendige 
teaktræ som der er en hel del af. Teak er en sej træsort og på 
trods af minimum 9 års manglende vedligehold og beskyttelse 
så var det i overraskende flot stand. 

Vi har gennem hele projektet været spændte på om der ville 
komme ubehagelige overraskelser men det har vi været for-
skånet for indtil videre. Vi har brugt rigtigt meget tid på at 
slibe teakdæk og skifte fuger ud. Alt andet teak ud- og indven-
dig som skal slibes eller skrabes og have ny lak. Brugt tid på at 
finde gode, holdbare løsninger på de opgaver der ikke lige kan 
løses ved at købe nyt. Det gælder bl.a. 2 manglende alumini-
ums klyds som har vist sig umulige at opdrive.   

Båden er udstyret med to brændstoftanke i stål på hver ca. 300 
liter. Den i bagbord side var død. Den har stået tom og åben 

- lød det fra min svigersøn i mobilen 
en dag i juni måned 2020.  

Jeg har fundet din drømmebåd 

FØR EFTER

SE FLERE BILLEDER PÅ: INSTAGRAM NAUT.ICAT38

Foto: Jørgen Jensen, Frederikshavn 
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Hirsholm er magisk, en tidslomme af kulturhistorie og en unik naturperle, der omfatter både 
Hirsholm, Græsholm, Kølpen og Deget samt det omkringliggende hav. Et fantastisk fredet 
område for tusindvis af splitterner, forskellige mågearter, tejster og mange andre fugle.
Naturelskere ønsker at bevare alle disse herligheder. Hele naturreservatet, både over og under 
vand, uden monsterstore møller klods op af et fredet naturområde.
Efter projektmager, European Energy, har fået udsættelse hos Energistyrelsen flere gange, 
imødeser vi ny VVM-redegørelse, som ventes at foreligge 31. marts 2021. Dette vil medføre 
yderligere borgermøder, offentlige høringer m.v. Derefter skal Energistyrelsen så igen vurdere 
alle nye kommentarer, ideer og indsigelser.

Vi finder den påtænkte placering af fem monsterstore kystnære havvindmøller/vindturbiner 
på 265 meter og 300 meter høje ganske malplaceret og skandaløs. Det er miljøtyveri af vores 
natur, de frie horisonter og landskabelige herligheder. 
Ødelæggende for et fantastisk fugleliv og ligeledes destruktivt for livet under vandet. 
Hirsholm er underlagt så mange forskellige fredningsbekendtgørelser, at det er paradoksalt, at 
alene tanken om den påtænkte placering må anses som absurd.
Et stort TAK skal lyde til alle medlemmer og alle som har underskrevet via 
“SkrivunderNet/Hirsholm uden møller”, dette kan gøres både offentligt og anonymt.

Og alle I, som endnu ikke er medlem af foreningen, ønsker vi hjerteligt velkommen, 
indmeldelse kan ske på mail med navn, adresse og telefonnummer til  
Hirsholmudenmoeller@gmail.com og betaling af kontingent på kr. 20 via mobil Pay, til 
kassereren 26807533. Følg os på Facebook Hirsholm uden møller
Bedste hilsner bestyrelsen Hirsholm uden møller.

Kystbeboere, naturelskere og andre gode folk!
Foreningen Hirsholm uden møller - marts 2021

Kære medlemmer, Vi må desværre aflyse vores generalforsamling

Vi har brug for al den støtte vi kan få til at ændret disse groteske planer.
Du er altid velkommen til at skrive til os med forslag til yderligere tiltag.


