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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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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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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
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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

Da det er næsten helt sikkert at der 
har været afholdt generalforsamling d. 
26/5-21, bliver dette mit sidste indlæg i 
Rønnerposten for denne gang.

Sommeren er på vej, i hvert fald når 
man kigger på kalenderen, og jeg er 
sikker på at mange allerede har, eller er 
i gang med at planlægge ferieturen til 
sommer, måske bliver der mulighed for 
en tur til Sverige eller Norge, hvis Coro-
na restriktionerne tillader det.

For ca. 4 måneder siden startede vi et 
projekt op i bestyrelsen, hvor vi skal 
lave en handlings- og udviklingsplan for 
Rønnerhavnen de næste 5-10 år, og det 
i sig selv er en lidt svær opgave da der 
kommer en del økonomi indover, vi har 
stadig ventelister på både bådpladser 

og redskabshuse, og umiddelbart er 
det vanskeligt at frigøre flere pladser i 
havnen, som den ser ud nu, og jeg tror 
at alle ved at det koster mange penge at 
gå i gang med en udvidelse, så alle ideer 
bliver kastet på bordet, når båden skal 
på land, det vil gøre dagen nemmere for 
havnens personale, og også for de med-
lemmer der ønsker at bruge ordningen, 
hvis den bliver gennemført.
Jeg vil gerne takke af som formand og 
medlem af bestyrelsen i Rønnerhavns-
foreningen.

Jeg ønsker jer alle en god sommer og 
god vind fremover.

Henrik M. Christensen, formand for 
Rønnerhavnsforeningen

   Efter generalforsamlingen
er der valgt nye bestyrelsesmedlemmer ind!

Vi bringer i næste udgave en komplet
liste over sammensætningen.

Bruno
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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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Husk! Hjertestarteren er ved havnekontoret 
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-Tekst & foto: Bruno Müller

Rønnerhavnen har under Coronaen’s 
periode heller ikke undgået at måtte 
aflyse!
Selv om deadline til denne udgave af 

Rønnerposten var godt overskredet, 
lykkedes det at få den korte version 
fra generalforsamlingen i bladet. Det 
væsentlige på generalforsamlingen 
var, at der blev valgt ny formand og 
bestyrelsens forslag om ”Bådsta-

tiv-ordning” på havnen blev vedtaget.
I september-udgaven af Rønnerposten 
bringer vi det færdige referat og be-
styrelsens beretning ved den afgåen-
de formand.

Generalforsamlingen den 26.maj 2021
Så lykkedes det endelig i Maskinhallen at få afviklet den udsatte generalforsamling.                                       

Rønnerhavnens nye formand Ole Guldsmed Thomsen                          

Dirigent Palle Thomsen                                   

Afgående formand  Henrik Christensen                                         

Pænt fremmøde af medlemmer                                        
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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 September-udgaven.

NÆSTE BLAD!

Deadline senest:

D. 15. August 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

Ansøg nu: 
Friluftsrådet uddeler 17 mill. Kr. til projekter!
Udlodningsmidler til Friluftsliv åbner nu for ansøgninger til projekter, der kan få flere ud i na-
turen, flere til at fordybe sig i naturen, eller flere til at være sammen i naturen. Ansøgnings-
fristen er 1. september 2021.
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Redaktøren

Sejlads og fritidsfiskeri er følelsen af frihed, samtidig med 
samvær med familie og venner. Muligheden for at komme 
tæt på naturen, - at udfordre og udforske fisk og naturen 
er for mange bådfolk  en livsbekræftelse.

Vi sejler midt i en fantastisk natur som giver os mange fan-
tastiske billeder på nethinden i løbet af sommerhalvåret 
og for nogen, det meste af året.

Selv om jeg har skiftet min ”Rorpind” ud til en blyant, så vil 
jeg, ligesom så mange her på havnen glæde mig til forhå-
bentlig en dejlig tid i sommer. Mens I sejler, så får jeg lavet 
de blade der skal udgives,- og i den anledning vil jeg takke 
vore sponsorer og alle I der bidrager med stof til bladet. 
Ingen nævnt, ingen glemt. Nu kan Bådfolkene her på vores 
dejlige havn kaste lods, glemme hverdagens fortrædelig-
heder og stævne ud i det blå,- hvor fritidsfiskerne ligeledes 
kan glæde sig til lidt mere stabilt vejr så fisken kan komme 
i ”Hus”.

Tag nogle foto og skriv et par linjer!
Jeg har et lille ønske vedrørende bladet! Vi skal være bedre 
til at dele vore oplevelser med de øvrige medlemmer på 
Rønnerhavnen og andet ”Godt Folk”, til inspiration for alle. 

Derfor vil jeg hermed gerne opfordre jer til at tage nogle 
gode sjove billeder på jeres sejlture og fiskeri her i 2021. 
Send billederne sammen med en lille beretning til un-
dertegnede på mail: bruno@knudensvej82.dk  - så vil jeg 
gerne sætte det i næste Rønnerpost. Så har I noget interes-
sant læsning, så send. Håber at mange af jer tager denne 
opfordring op.

God vind til alle!
Bruno Müller

Sommeren er kommet!
- vi lader den sætte sit præg på vores havn

Hvis du ser bladkasserne 
er tomme!

Kontakt Bruno Müller 

på tlf. 23 45 81 87

I betragtning af, at Rønnerposten har været 
udsendt som trykt blad i 35 år, har vi haft et 

ganske godt besøg i bladkasserne. 
Året startede godt med at Bladkasserne 

blev tømt to gange! 
Så det tyder på at interessen er til stede.
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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!

 

...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….. 
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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 - 22

LØRDAG -  SØNDAG 
KL. 11 - 22

HUSK 
ÅBENT ALLE DAGE 

TIL KL 22
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Jerup Auto – Vi har den bådtrailer du har behov for!

Skagensvej 458A - 9981 Jerup -  Tlf.: 4033 5070 - Mail: info@jerupauto.dk - www.jerupauto.dk

Frihavnsordningen i 2021 gælder frem til den 
30. juni grundet den fortsatte COVID-siutation!
- redigeret og foto: Bruno Müller
 
På den for nylig afholdte generalfor-
samling var et af emnerne der blev 
grundigt diskuteret, nemlig Frihavns-
ordning på Rønnerhavnen og i øvrigt 
kommunens lystbådehavne i sæson 
2021!
Til det kan jeg tilføje at det måske gik 
forbi mit øre,- at det ikke blev oplyst 
at ordningen ophører midt i ”Sejler 
sæsonen”.
De fleste på generalforsamlingen var 
mere eller mindre nok overbevist om 
at Frederikshavn Kommune havde 
valgt at frihavnsordningen også gæl-
der for sæson 2021.
I stedet har kommunen trukket lidt i 
bremsen, og det med tilbageblik på 
sæsonen i 2020, hvor det var meget 
påvirket af COVID-19 situationen.

Der var tale om en halvering af antal 
sejlende gæster, men samtidig har der 
aldrig været så mange mennesker, der 
besøgte havnene på anden vis.
Et af de tiltag, der blev iværksat i 
sæsonen, var bl.a. en frihavnsord-
ning, hvor havnenes fastliggere havde 
mulighed for at gæste en anden 
lystbådehavn i op til en uge uden be-
taling. Dette med henblik på at skabe 
en rotation af både og derigennem 
generere en øget omsætning for det 
omkringliggende erhvervsliv.

Frihavnsordningen blev evalueret 
efter sæson 2020.
På tværs af de kommunale lystbåde-
havne blev der for sæson 2020 regi-
streret 476 overnatninger som del af 
frihavnsordningen. Der er ikke sand-
synliggjort, at dette initiativ selvstæn-

digt har bidraget til en omsætnings-
forøgelse hos de erhvervsdrivende. 
De 476 overnatninger har bidraget til 
en tilsvarende mindre indtægt i de på-
gældende havne, og frihavnsordnin-
gen har været særdeles besværlig og 
ressourcekrævende at administrere.
På grundlag af denne udvikling 
ønsker man ikke at der for sæson 
2021 og fremadrettet ikke tilbydes 
frihavnsordning. Men der etableres en 
frihavnsordning i 2021 gældende frem 
til den 30. juni grundet den fortsatte 
COVID-19 situation.
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En provokerende velkomstsalut!

Redigeret v. Bruno Müller
Foto: Frederikshavn kommune

Jeg har ikke været ude for det før, 
men nu skete det. En sejler nægtede, 
at jeg lagde min båd uden på ham. 
Det var ellers en hyggelig, lun som-
meraften i Bogenses gamle havn. Men 
den gode stemning forsvandt lyn-
hurtigt. Tæt på hvor den hvide Luffe 
43'er lå, var der to store både, der lå 
på samme side, så jeg tænkte, at jeg 
uden problemer kunne smide min 2,5 
meter smalle Boheme 10 meter uden 
at ødelægge gennemsejlingen i den 
smalle rende.
Men nej. Det kunne jeg ikke, ifølge 
en lidt bister og meget bestemt Luffe 
43-sejler.
- Du skal IKKE lægge din båd uden på 
os - glem det, for ellers vil du spærre 

havnen, lød det fra Luffe 43-sejleren.
Under protester forlod jeg pladsen og 
sejlede hen og lagde mig ulovligt, hvor 
en erhvervsbåd ville komme ind om 
morgenen, så jeg måtte tidligt op og 
flytte mig igen.
Ansatte i havnene: Man kan ikke 
nægte at have båd liggende uden på 
sig Jeg tænkte bagefter, at 'det kan 
Luffe 43-sejleren ikke nægte mig.' Og 
ifølge en havneassistent i Faaborg 
og en havnefoged i Lundeborg har 
jeg ret. En sejler kan ikke nægte dig, 
at du placerer din båd uden på ham 
eller hende, fortæller de til Minbaad.
dk, der i juli i år talte med de ansatte i 
havnene.
I Faaborg Lystbådehavn har man før 
haft konflikter på den konto.
- Du kan ikke nægte, at en sejler 
lægger sin båd uden på dig. Vi ser 

mange folk lave krumspring for, at det 
ikke sker ved for eksempel at ligge sin 
gummibåd på siden, så andre ikke kan 
lægge sin båd der, men så beder vi 
dem om at flytte gummibåden agter. 
Vil man ikke følge vores regler, må 
man forlade havnen, og det har vi 
måtte sige til folk før, forklarer hav-
neassistent Jens Peder Ploug. Ekstra 
både uden på dem der brokker sig 
I Lundeborg Lystbådehavn har man 
også oplevet flere konflikter, hvor 
sejlere har afvist bådkollegaer:
- Hvis en sejler ikke vil lade en anden 
sejler ligge uden på deres båd, så har 
vi faktisk anvist flere både til at ligge 
uden på manden, der ikke vil have 
andre både liggende uden på. Du kan 
ikke nægte det. Det er noget, som vi 
styrer, siger havnefoged Dorthe Clau-
sen, der siden er gået på pension.

Luffe 43-sejler til mig: Du skal IKKE lægge din båd uden på os - glem det! 
Sådan vrissede en Luffe 43-sejler af mig, da jeg en sen aften i juli i år nåede Bogense 
Gamle havn. Men Luffe 43-sejleren er forkert på den. - Han kan ikke nægte dig det, 
siger ansatte havnefolk i Lundeborg og Faaborg.  Det skrev ”Min Båd” - af Troels Lykke.                                      

Skagen lystbådehavn! Ingen problemer!                        
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Den sidste is er solgt her!
Tekst & foto: Bruno Müller

Der har været lidt debat på havnen 
om hvordan står det til med det gamle 
Ishus der er på marken nord Rønner-
havnen!
Rønnerposten vil prøve at ”grave” lidt 
i historikken om det der i sin kunne 
være at udbedre og gentænke det til 
andre fysiske rammer! For Ishus var 
det efterhånden udelukket at benytte 
det til.
Og grunden til det er der flere år-
sager, ikke ret mange, men nok at det 
kommunalt udlejede, blev lukket og 
inddraget til andet brug.  Og det blev 
det!

I starten af 1980érne indså kommu-
nen at Nordstranden blev benyttet 
meget af lokale borgere og gæster 
når der var strandtur. Men de mange 
mennesker havde ingen toilet i nær-
heden, og hvad var mere nærliggende 
end at bygge et! Men som en ekstra 
krølle på halen projekterede man et 
Ishus i sammen bygning.
Samtidig var man opmærksom at der 
ligeledes blev badet af ret mange syd 
for Rønnerhavnen.

Resultatet i kommunen blev, at man 
vedtog at der i 1983 skulle bygges 
et Ishus med toiletfaciliteter begge 
steder og at de mest skulle ligne hin-
anden.
Det blev kommunens egen arkitekt, 
Jørgen Anker Simonsen der i dag bor 
i Sindallund som pensionist i dag, 
der den gang tegnede husene og var 
projektansvarlig.

Så vidt vides, lavede kommune en 
lejeaftale på de to huse med ”Premi-
er-is” i starten!
Så er det lidt uvist om de senere blev 
forpagtet ud, men man indså omkring 
1990, at det nordlige Ishus skulle 
lukke på grund af for lidt omsætning. 
Senere blev det et slags udflugtsmål til 
kommunens dagplejere med børnene. 
Denne ordning ophørte her i nyere 
tid og det er den dag i dag uvist hvad 
kommunen benytter det til,- eller det 
bare står ubenyttet hen!
Som mange Frederikshavnere og 
turister ved, så gik skæbnen helt 
anderledes med Ishuset syd for Røn-
nerhavnen. Det blev af kommunen 
i 1999 solgt til brødrene Johnny og 
Elvin Frandsen der har gjort det til en 

”Turist-perle” der i dag hedde Palme-
strandens Ishus og der har trukket 
mange til at besøge Nordre Strandvej.     
Der har i tiderne været et fantastisk 
godt samarbejde med Rønnerhav-
nen og Ishuset, hvor sidstnævnte har 
sponseret til kræmmermarkederne, 
indvielse af sørøverskibet på legeplad-
sen, annonceret i vores blad o.s.v..
Tankerne falder igen på det tidligere 
Ishus der står ”ensomt” på det kæmpe 
store areal nord for Rønnerhavnen.
Det har en optimal mulighed for 
udnyttelse af fysiske rammer til et re-
kreativt formål og kan rumme bruger-
grupper af forskellig slags.

Med lidt ønsketænkning om at skabe 
fysiske løsninger, som integrerer de in-
dendørs og udendørs faciliteter, med 
arealerne omkring og friluftslivet, for 
dermed at skabe bedre rum og flere 
muligheder for brugernes aktiviteter!

Her på faldrebet er læserne velkommen til at komme med flere 

oplysninger omkring Ishuset og tanker om det nordlige´s brug i 

fremtiden!  Hvis ikke kommunen har andre tanker med det? 

Send en mail til: bruno@knudensvej82.dk
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Mogens Rohde er død!
Underretningen om Mogens død kom 
uventet, - og dog var vi klar over at Mogens 
var alvorlig syg. Vi kunne se at Mogens led 
meget i den sidste del af hans liv. Det føltes 
så uvirkeligt, at han ikke skulle være sam-
men med os mere.Både på Rønnerhavnen 
og hans arbejde på Flådstationen var han så 
utroligt virksom og engageret. Som tillids-
mand klarede han sig fremragende med sin 
sympatiske væremåde og nye tiltag kom 
jævnlig for dagens lys. 

Mogens var ligeledes kendt i fiskeriet, - hvor 
han i 1973 fik licens som BI- Erhvervsfisker, 
og som han var meget virksom med. Vi har 
mistet en god ven, en helt igennem loyal 
kollega. Vi vil savne ham og hans gemytlig-
hed og ligeledes erindre respekten og tak-
nemmeligheden.Vore tanker går til Mogens 
familie.  

Æret være han minde
Bruno

Kajakklubben tager i uge 18/21 hul på 
sæsonen for ungdomsroerne.
Hver onsdag fra kl. 16.30 til 19.00 - også i sommerferien 
arrangerer kajakklubben træning for unge mell. 10 og 18 
år.
- Det er et hold med masser af energi og glade unge men-
nesker - både piger og drenge, fortæller ungdomstræner 
Jesper E. Jensen fra Frederikshavn Kajakklub. Sæsonen 
begynder på onsdag 5. maj kl. 16.30, og alle er velkomne.                                               

Frederikshavn Kajakklub holder til på Nordre Strandvej 60, 
det er lige ved siden af Palmestranden.

Hvis du har spørgsmål: 
Jesper Jensen kan kontaktes på tlf.: 2513 5842 
eller mail: jesperkajak@gmail.com

100 ÅR GAMMEL GLARMESTERFORRETNING 
MED STOR ERFARING I ALT INDEN FOR

• Båd- og veteranbilruder, 
i hærdet og lamineret glas

• Udskiftning af vindspejl og skylight

• Stort lager af rudegummi og pakninger

• Stort lager i alt inden for plexiglas 
og polycarbonat, i alle tykkelser og farver

• Eget forarbejdningsværksted med slibning, 
skæring og fræsning 

• Sender i hele landet 

 

RING OG FÅ EN FAGLIG SNAK,
GODE RÅD OG VEJLEDNING. 

s
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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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Standerhejsningen 2021 annulleret
Tekst & foto: Bruno Müller

Corona-situationen gjorde, at det ligesom så meget andet ramlede man 
ind i aflysning.
Så Rønnerhavns-flaget kom ikke op denne dag! 
På Sørøverskibets ”Stormast” kunne man se at der nok var strøget kom-
mando, i det, at der var flaget heller ikke kommet op! Eller er det andre 
sørøvere der har været på spil?

Kæntringsulykke i starten af april
En fisker blev bragt til Rigshospitalet. Her døde han man-
dag aften.
En 50-årig fisker døde mandag aften  Han kom på Rigsho-
spitalet hvor han døde, efter at hans fiskekutter søndag 
eftermiddag kæntrede ud for stranden vest for Gilleleje. 
Det var fra stranden at man opserverede at der var noget 

galt,- og man alarmerede myndighederne,- og en rednings-
helikopter blev sat ind i aktionen.
Da man fik den 50 årige op fra vandet så det ud til at der 
var en chance for overlevelse, men senere blev det med-
delt at han udåndede på Rigshospitalet. Der er foreløbig 
ingen forklaring hvor kutteren kæntrede.

Aalbæk fremmer havnemiljøet
Projektet har til formål at opgradere og forbedre havne- og 
strandmiljøet i Ålbæk. Projektet harmonerer rigtig godt 
med Frederikshavns Kommunens ”Masterplan for fremti-
dens strande”. Havnebadet vil fremme områdets rekreati-

ve værdier og tiltrække besøgende til Ålbæk til stor fordel 
for handelsdrivende, restaurationer, sommerhusudlejning, 
campingpladser – og naturligvis fastboende i Ålbæk og 
omegn.
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I Danmark er vandet koldt hele året 
rundt. Falder man i vandet, bliver man 
afkølet med det samme. Afkølingen er 
selvfølgelig størst om vinteren, men 
selv om sommeren er vandet på de 
bedste sommerdage sjældent højere 
en 17-18 grader. Med en kropstempe-
ratur på 37 grader, er afkølingen stor 
på den overbordfaldne. Erik Pedersen 
anbefaler derfor, at fiskeren anvender 
en flydedragt, når vandet er koldere 
end 10 grader.

En flydedragt - kombineret med selv-
oppustelig vest - holder både fiske-
ren oppe og beskytter delvist mod 
afkøling. Flydedragten har indbygget 
opdriftsmiddel, som samtidig er var-
meisolerende. Husk at lukke lynlåsen 
foran og brug evt. stropper til at lukke 
omkring ankler og håndled for at 
mindske vandgennemstrømningen og 
dermed afkølingen.
Flydedragten har opdrift som en 
svømmevest, og bør derfor suppleres 

med en selvoppustelig redningsvest 
gerne i størrelse 275 N. Rednings-
vesten sikrer, at du vender med 
ansigtet opad og kan trække vejret, 
også selvom du mister bevidstheden. 
Redningsvesten bør suppleres med 
et lille nødlys, som kan pakkes ind i 
vesten. Lyset er en stor hjælp for red-
ningsmandskabet til at lokalisere den 
nødstedte, når mørket falder på.

Flydedragt og vest – så går det bedst…

Vedlagt link til høringsportalen for 
høring vedr. udkast til bekendtgørelse 
om forbud mod erhvervsmæssigt og 

rekreativt ålefiskeri i saltvand fra 1. 
december 2021 til og med 28. febru-
ar 2022. Se portalen ved dette link: 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/
Details/65022 
Høringsfrist: 10. maj 2021. 

Ålefiskeri 2021 – 2022

Fritidsfiskerne ønsker sig en garnre-
der mere! De oplyser at der er plads i 
skuret.

Man undersøger om det kan efter gø-
res efter sammen princip som forrige 
gang.

Garnreder:                                        

Havforskningsinstituttet giver råd om 
at begrænse totaludtaget til 400 tons 
rå rogn per år. Dette vil sikre en fortsat 

moderat beskatning af rognbestan-
den.    I modsætning til andre kvote-
råd, giver havforsknings-instituttet råd 

om mængde af rogn. Dette er fordi 
fiskerne leverer selve rognen og ikke 
hele fisken.

Norge: Mængden af Stenbiderrogn reduceres                                    
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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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I kajakken har Susanne det som fisk i vandet

Tekst: Marianne Isen

Susanne Lindum Karlsen er hårdt 
ramt af gigt i begge ben og må gå med 
krykker. Hun har tidligere svømmet 
og sejlet og er glad for vand. Hun er 
også glad for, at hun for første gang i 
ti år kan få pulsen op. Og det kan hun, 
fordi hun stoler på Johnny Søttrup 
Christensen. Susanne ved, at han som 
erfaren kajakroer, har styr på, at de 
som udgangspunkt ikke vælter. Og 
hvis de skulle ende en tur i bølgen blå, 
så har de trænet en særlig makker-
redning, som får dem begge sikkert 
op i kajakken igen. Den oplysning er 
Anders Krøgh glad for at få. Han har 
sørget for, at Frederikshavn Kajakklub 
kunne købe den handicapvenlige 
kajak, og vil derfor gerne vide, hvad 
Johnny og Susanne gør. Anders Krøgh 
er afdelingsdirektør i Frederikshavn 
for Spar Nord, og repræsenterer Spar 
Nord Fonden. Den har doneret 20.000 
kroner til kajakprojektet og DIF/ DGI 
foreningspuljen har puttet yderligere 
15.000 kroner i dette nye særlige han-
dicapidrætsprojekt. Der er kun ganske 
få klubber, der som Frederikshavn 

Kajakklub har optaget et handicappet 
medlem. Normalt er de handicappede 
en del af en handicap idrætsforening. 
I Aalborg kan man for eksempel ro 
kajak igennem Idrætsforeningen for 
handicappede i Ålborg. Men Johnny 
Søttrup Christensen ville det anderle-
des. Han ville integrere handicappede 
i en almindelig klub og ville selv bruge 
tid sammen med dem på vandet i 
kajakken.
Det er uden tvivl på grund af din ihær-
dighed og vilje til at det skulle lykkes, 
at vi står her i dag. Du har virkelig 
måtte kæmpe med at få kajakken 
hjem fra Kina her midt 
i en coronatid, siger Søren Vester-
gaard Pedersen, der som idrætsko-
ordinator i Frederikshavn Kommune 
har været sparringspartner for Johnny 
Søttrup .
Susanne og Johnny har bestemt, hvad 
kajakken skal hedde, og anledningen 
til vi er samlet foran Frederikshavn 
Kajakklub, er afsløringen af navnet.
Den hedder ParaWave. Para som 
er betegnelsen for handicapidræt, 
og Wave fordi vi sejler på bølgerne, 
og fordi vi håber på, at vi kan bære 

med til at starte en bølge, hvor flere 
handicappede kan ro sammen med en 
anden kajakroer og få denne skønne 
oplevelse, siger de. For som Susanne 
siger, når hun først sidder i kajakken, 
fungerer hun som alle andre nye roere 
i klubben. Hun skal som nybegynder 
lige lære teknikken med en effektiv 
ro-stil, men det er hun allerede blevet 
bedre til. - Vi har øvet teknikken i 
et ergometer, som er en romaskine 
indrettet til at ro i en kajak. Han er 
nu gået i gang med at undersøge og 
vil søge penge til en handicapven-
lig bådebro, så folk f.x. kørestol kan 
komme ned til og i Parawave. Men det 
bliver senere. I første omgang er de 
to frontløbere/frontroere i projektet 
Efterhånden har de lært hinanden at 
godt kende. De er på bølgelængde og 
det skal man være for at få makker-
skabet på ret kurs.
Nu glæder Susanne sig til at vandet 
bliver varmere, så de rigtig kan kom-
me ud i ParaWave.

Det giver så meget livskvalitet for 
mig at kunne dyrke sport igen, siger 
Susanne Lindum Karlsen.

I en handicapvenlig toerkajak kan Susanne med hjælp fra Johnny være med i fællesskabet i 
Frederikshavn Kajakklub. De to har netop døbt den nye kajak ParaWave.
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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

                 & 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

El-drevne fartøjer
- redigeret af Bruno Müller
 
I forlængelse af debatten om El-drevne fartøjer, til bl.a. til 
fritidsfiskeri, kom det frem om nu der var motorkraft nok 
og ligeledes om batterikraften var stor nok o.s.v..
 Berettigede spørgsmål, og at der var en hvis skepsis med 
tankerne om fremtidige drivmidler til mindre fartøjer som 
f.eks. dem fritidsfiskerne benytter.
Den tidligere debatten indledtes med,- at det var fremti-
dens muligheder vi havde focus på, og når man læser om 

EL-drevne fartøjer til den svenske skærgård, så viser det 
man er kommet langt med at forske i dette drivmiddel,- 
der ikke er usandsynligt til mindre fartøjer! 
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Støt vore annoncører
- de støtter os

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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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

29



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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Tekst & foto: SejlSikkert.
 
Hvert år er der 3-5 fritids- og lystfiskere, der drukner i 
forbindelse med deres fisketur. Ofte er der tale om over-
bordfald fra båden, og at fiskeren efterfølgende ikke har 
kunnet komme op i båden igen, eller at båden er fortsat 
for motor uden fiskeren. Hvis fiskeren så kun har haft fri-
tidstøj og ingen redningsvest på, så kan turen jo godt ende 
alvorligt.SejlSikkert arbejder sammen med DFF og DAFF på 
at forebygge drukneulykker blandt fiskere. SejlSikkert er 
mest kendt for reklamer som ”Her fisker vi sikkert – Brug 
vesten”.Mange fiskere vil mene, at de jo bare fisker lige 
ude på fjorden, og at deres båd og grej derfor er godt nok. 
Men desværre viser Søsportens Sikkerhedsråds statistik-
ker, at ulykkerne ofte sker tæt på land og i let vejr. Derfor 
er det stadig en god ide at se på, hvordan man forbedrer 
sikkerheden. SejlSikkert har derfor talt med Erik Pedersen 
fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd for at få nogle gode råd til, 
hvordan man forebygger overbordfald fra fiskebåden, og 
hvordan man kan forbedre overlevelseschancerne, hvis 
man alligevel falder overbord.                      

Fiskebåden = din redningsbåd
En god og sikker båd er basis for en sikker fisketur. Erik 
Pedersen uddyber hvilke krav, vi kan stille til en sikker fiske-
båd:
En stabil båd og gerne lidt tung, der ligger godt i vandet. 
Det er godt, hvis båden ikke er for urolig, når man arbejder 
med fiskeredskaberne. En god flad og skridsikker dørk, 
hvor der er plads til at bevæge sig under fiskeriet fremmer 
også sikkerheden.

Sørg for at båden er søklar og helt i orden, inden du sejler 
ud. Mange assistancer til fiskere skyldes motorstop. Vand 
i brændstoffet og manglende vedligehold kan blive begyn-
delsen på en kedelig historie. Hvis du ikke selv har meka-
nisk talent, så få en kyndig marinemekaniker til du alene 
er det en god sikkerhed at få monteret en dødmandsknap 
/ strop. Mange påhængsmotorer er født med en sådan 
strop, som fastgøres på fiskeren under sejlads og stopper 
motoren ved overbordfald. Lignende ordninger kan monte-
res i forbindelse med indenbordsmotorer.                               
Det er ærgerligt, hvis man ser båden fortsætte ud i hori-
sonten efter et overbordfald.

På erhvervsfartøjer er der krav om at du får søgelænder 
/ lønningsliste er mindst 1 meter højt for at sikre mod 
overbordfald. Det øger sikkerheden væsentligt - også på 
fritids-fartøjer, at få monteret et søgelænder, så du kan 
blive indenbords, h overbalance.

En badestige, der kan udløses fra vandet, forbedrer mar-
kant muligheden for at komme tilbage på båden. En bade-
stige i god kvalitet er en overkommelig anskaffelse. Få den 

monteret mens båden er på land. Det er en god idé at øve 
i at komme op i båden ved hjælp af badestigen en som-
merdag i havnen, så du ved, hvordan du kommer tilbage i 
båden, hvis du skulle falde overbord under fisketuren.
Derudover er det en god ide at anvende en tjekliste inden 
afgang, og erfaringen viser, at med tiden sidder den på ryg-
raden, og er blevet en del af det man gør inden man sejler, 
lige som med redningsvesten og sikkerhedsselen i bilen at. 
tjekke motoren

Uden alarm ingen hjælp
Det er vigtigt, at man som fisker på forhånd har planlagt, 
hvordan man vil tilkalde hjælp i en kritisk situation. Ved 
søulykker bliver redningsmyndighederne ofte først tilkaldt, 
når familien på land savner fiskeren. Hvis ulykken er sket 
i begyndelsen af fisketuren, så kan der jo være gået flere 
timer efter et overbordfald eller kæntring. Så er personen 
allerede afkølet og formentlig i livsfare.
Erik Pedersen fortsætter, at det er vigtigt at fiskeren selv 
kan afgive en nødmelding. Det kan man blandt andet gøre 
vedhjælp af en PLB, som er en nødsender på størrelse med 
en mobiltelefon. Den kan ligge i inderlommen eller pakkes 
ind i en selvoppustelig redningsvest. En sådan kan anskaf-
fes ca. 2.000 kr. 
En vandtæt pakket mobiltelefon kan også bruges til at 
tilkalde hjælp. Sørg for at den er helt opladet og ligger i din 
lomme. Download gerne SejlSikkert Alarm på din mobil og 
track dine fisketure.

Bliv ombord! - og kom hjem med fisken…
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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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Fiskernes side...
Havet er fuldt af fisk og dyr i mange 
forskellige former og farver. Men 
hvorfor ser de ud som de gør? Gør det 
nogen forskel om en fisk er flad, lang 
eller rund og hvad er det egentlig, der 
bestemmer, at en fladfisk er flad og en 
tangnål er nåleformet? Hænger form 
sammen med funktion?

 Der er nemlig en mening med fiske-
nes/ havdyrenes form, og hvor de 
lever og jager byttet.
Vidste du for eksempel, at torskens 
overbid er smart, da den lever tæt på 
bunden og derfor lettere kan fange 
sin mad dernede med overbid – mens 
sejen har et gedigent underbid, hvilket 

gør det lettere for den at fange sin 
mad i de frie vandmasser, hvor den 
jager.

Hvorfor ser fisken sådan ud ?                                    

Ønsker du at slå en pæl til fortøjning 
af din båd eller etablere et tanganlæg, 
så skal du ansøge om tilladelse hos os- 
kystdirektoratet. Bemærk, at ansøg-

ninger om bade- og bådebroer som 
udgangspunkt skal behandles efter 
bekendtgørelse om bade- og bådebro-
er. Det betyder, at visse bade- og bå-

debroer skal ansøges hos kommunen.                                                            
Det er derfor en god ide i første om-
gang at kontakte din kommune.

Slå en fortøjningspæl i bunden!

Efter flere års tilløb har et havørnepar 
sidste år fået unger på vingerne ved 
Vilsted Sø - et af Danmarks største 
naturgenopretningsprojekter. 13 år 
efter at Vilsted Sø genopstod som en 
af Nordjyllands største ferskvands-
søer, er området blevet et attraktivt 
tilholdssted for vandfugle. I flere år 

har ænder, gæs, brushaner, klyder og 
viber nydt godt af det genoprettede 
sø, og nu har et sæt havørne også fået 
unger på vingerne.

Havørnene bosatte sig
Havørnene er blevet observeret over 
søen i en årrække, men det er nu 

dokumenteret, at de også yngler i om-
rådet. Det er en fantastisk nyhed, der 
viser, at vi er nået langt med genop-
rettelsen af en mangfoldig natur, siger 
Bent Egede. 

Havørne indtog genskabt sø                                       

Du finder mere nyttig viden, konkrete anbefalinger og erfaringer fra andre sejlere.
Se det på:  https://mst.dk/media/90310/Redeg%C3%B8relse%20om%20milj%C3%B8rigtig%20fjernelse%20og%20slib-
ning%20af%20bundmaling%20.pdf
Vejledning i brug af bundmaling - Se det på: 
https://mst.dk/kemi/biocider/borger-og-biocider/bundmaling-til-fritidsbaade/  
Redegørelse om miljørigtig fjernelse og slibning af bundmaling

Pas på helbredet og miljøet ved arbejde med bundmaling                                    

Søger du  hurtig oversigt hvad der er 
aktuelt at fange de enkelte måneder 
og måske i dit lokalområde,- så tag 

et kig og åbent på linket!Listen er 
opdateres af fiskeristyrelsen fra tid til 
anden, så det anbefales stærkt at man 

dobbelttjekker med deres informatio-
ner. Brug linket som her: https://fiske-
ri.nu/mindstemal-fredningstid-fisk                                                                                      

Tjek mindstemål & Fredningstider                                  

Godt 60 år siden den sidste rødspætte blev solgt!                                 
Den sidste fiskerkone, kendt som Do-
ris af sine faste kunder, har for længe 
siden forladt hendes stadeplads ved 
Gammel Strand, lige overfor Christi-
ansborg.
Hermed afsluttede man den århund-

rede gamle tradition, hvor ”Skovserko-
nerne” i dusinvis valfartede ca. 25 km  
fra Skovshoved nord for København, 
og stod klar tidlig om morgenen, når 
mændene kom i deres pramme med 
fiskene. Dengang var fisk en ”Fattig-

mands-spise” og det hele blev pakket 
ind i f.eks. en ”Berlinger”   
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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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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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Vores havn! 
Ny brændstoftank på havnen
Så er vores nye brændstoftank kommet på plads! 
Der skal graves en ”Pullert” ned foran så den beskyt-
ter mod påkørsel. Når standeren er slået til og der 
fyldt på så er den klar.

Lys ved Roklubben  
Man er opmærksom at der mangler lys ved gangstien 
omkring Roklubben

Huseftersyn
Rønnerhavnen har haft det traditionelle besøg af Jysk 
Småbåds Klub lørdag den 12.juni 2021.

Gulvet i klubhuset
Der arbejdes på at få overblikket med hensyn til at få 
rettet gulvet op i klubhuset

Umuligt at fisk skal ha´ været involveret  i Coronaén 
– næsten
Men hvordan ved forskerne at coronaviruset ikke kan 
have kommet fra en fisk på det kinesiske dyremarke-
det? Fisk lever først og fremmest i et helt andet miljø 
og har en anden kropstemperatur som coronaviruset 
ikke er tilpasset. I vand vil viruspartiklerne også blive 
ødelagt efter kort tid. Både sollys og naturlige, kemi-
ske stoffer vil tære på dem. 

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=saved&v=215276313582323

Hjertestarteren findes let, det er ved Havnekontoret!
Ikke nok med at hjertestarteren på Rønnerhavnen er 
sat et godt sted, den skal placeres, så den er tilgænge-
lig for alle, hvor mange færdes og kan nås af alle – så 
skal den også være let at finde. I en situation hvor tid 
er af så afgørende betydning for overlevelse, er det 
vigtigt at hjertestarteren let kan lokaliseres! Hvis du 
ved det i forvejen, så fortæl det til andre på havnen.
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På baggrund af regeringens udmeldinger og den nuvæ-
rende situation, ser vi lys for enden af tunnelen, med et 
kræmmermarked på Rønnerhavnen.
Samtidig som vi ved, er at situationen med markeder har 
ramt os alle gennem lang tid og blevet er aflyst på stribe. 

Men indrømmet, at et år uden markeder på havnen er et 
trist år.
Derfor har vi besluttet at tage revanche! Det betyder, at vi i 
stedet for at aflyse, planer vi på at afholde ét marked.

Vi tager revanche!

Det bliver lørdag den 21.august kl. 10.00 på Rønnerhavnen
De normale regler, med opsætning af stande m.v. bliver som tidligere!

Du  bedes holde øje med havnens hjemmeside, den lokale avis og opslag ved havnekontoret,- om der er ændringer.
Ligeledes kan du ringe til Palle Thomsen på tlf. 2684 2655 for oplysninger.

Vi satser hårdt på at afholde kræmmermarkedet og byder alle gæster og kræmmere velkommen.

 1 ud af 8 bruger aldrig redningsvest 
 4 ud af 10 sejler ofte eller altid alene

 7 ud af 10 underretter altid familien om, at de sejler ud
Mere end 9 ud af 10 har en sejleruddannelse

4 ud af 10 har gennemført en mand over bord-manøvre inden for det sidste år
Mere end 9 ud af 10 tjekker vejret på smartphone eller internettet, før de tager ud på vandet

Mere end 9 ud af 10 har altid deres mobiltelefon med på havet

Fakta om de danske fritidssejlere og fritidsfiskere             
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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

Her er plads til din annonce!
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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
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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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