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Stort arrangement på havnen

Bladet er blevet husstandsomdelt

Alt om generalforsamlingen læses på hjemmesiden

Rønnerhavnen - et center for fritid!



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

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

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

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

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

Hos mig får du altid personlig 
og faglig rådgivning, når du  
skal købe udstyr eller grej til 
båden eller fisketuren. 
Besøg MarineXperten.dk,  
kik forbi butikken i den gamle 
Frederikshavnerhallen eller  
ring på 40 74 31 20. 
Du er altid velkommen.
Med venlig hilsen 
Claus Sørensen
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Generalforsamlingen er vel 
overstået og sæsonen er lige om 
hjørnet, Palmestrandens Ishus er 
åbnet og de første både er sat i 
vandet, så nu venter vi på sol og 
varme, men jeg er sikker på at 
det nok skal komme, vi håber at 
der snarest muligt kommer gang 
i uddybningen så det er overstået 
inden alt for længe, der er taget 
hånd om det.

Bro 1 og 2 er næsten færdige, de 
småting der mangler bliver udbe-
dret snarest muligt, Trigon går i 
gang med udbedring af de værste 
skader der er på flisegange på 
havnen, pladsen ved mastekranen 
er i gang med at blive forbedret, 
der vil komme beton i stedet for 
fliser og i et godt lag, så det skulle 
gerne kunne holde i flere år.

Hvis vi kigger lidt frem har vi et 
par kræmmermarkeder der skal 
overstås, Trækfuglene holder 
deres kræmmermarked d. 10/6, 
det er samme dag som der landet 
over er havnens dag, Rønnerhav-
nen og de foreninger der 
er på havnen vil i fællesskab 
have gang i aktiviteter på hav
nen, og med det besøgstal der 

normalt er til et kræmmermarked 
håber vi på at der vil være kø ved 
alle aktiviteter, Havnens Dag er en 
del af det landsdækkende projekt 
”Vil med Vand” som Dansk Sejlu-
nion og FLID har søsat, men også 
en del at det kommunale projekt 
”Ej Blåt til Pynt” som Frederiks-
havn kommune satte i gang sidste 
år, vi håber at det bliver en suc-
ces, Rønnerhavnen planlægger en 
lignende dag i august måned, dog 
ikke sammen med kræmmermar-
ked, men stadig med hjælp fra 
alle foreningerne på havnen, det 
skulle gerne give plads for endnu 
flere aktiviteter.

Nu hvor der er fuld gang i forårs-
klargøring af både, med masser 
af aktivitet på vinter pladsen, så 
bemærk at miljøcontaineren er 
flyttet, sørg for at du har ryddet 
op når båden bliver sat i vandet, 
er du i tvivl om hvor affald skal 
hen, så spørg havnepersonalet, 
det har de helt styr på.

Henrik M. Christensen
Formand for 
Rønnerhavnsforeningen

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

Næstform. og Husudvalget &
Legepladsudvalget
Per Bech Christensen
Lærkevej 41D 9900 Frh.
Tlf.: 4046 9553
fh-pnkopll@mil.dk 

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

Legepladsudvalget
Kim Hoppe
Suensonsvej 18 3 th.  9900 Frh.
Tlf.: 4040 4654
khoppe@mail123.dk

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

Husudvalg
Bjarne Christensen
Ribegade 35  9900 Frh.
Tlf.: 9842 8306
bcnr1@webspeed.dk                    

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

Suppleant: Birger B. Pedersen

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 
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Nr. 1. feb. - indleveringsfrist til redaktionen 5. jan. Udkommer 14-20/2
Nr. 2. apr. - indleveringsfrist til redaktionen 15. mar. Udkommer 25-30/4
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Forsiden: Husene på Rønnerhavnen - foto: Bruno Müller
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Af Bruno Müller

Det var et ønske fra bestyrelsen at bladet skal komme ud 
til alle, men at man samtidig udelukkede muligheden for at 
det skulle være Post Danmark der stod for det.
Det ville være tåbeligt for vores bestyrelse og de ca. 500 
medlemmer, at satse på dette hæderkronede gamle post-
firma!

Det fremgår tydeligt dag for dag, at kassen er tom hos 
dem og at de er på kanten til at være omsværmet af dårlig 
økonomi og elendig kundeservice.

For et års tid siden ville vores blad i en kuvert ud til med-
lemmerne koste 27,- kr. pr. stk.!    Med et snuptag og med 
tro på at det ville ”gå stille af”, hævede man det til 32,- 
som det er i dag!
Det  ville  i dag for Rønnerpostens vedkommende være ca. 
16.000 kr. hver gang en udgave skal bringes til medlem-
mer.

Vi droppede Post Danmark.

Der for faldt valget på at vi selv deler bladet ud i bestemte 
postnummer- områder. Til de medlemmer der bor i øvrige 
Danmark, har vi til dem måtte sende pr. post.

Vær opmærksom på!
Hos de medlemmer der har glemt at melde flytning, og  
hvor der ingen gadenummer er på huset , navn  og num-
mer på postkassen og lignende! De har ikke fået bladet!
Det drejer sig ikke om så mange! Men mange nok!

Den tidligere ordning med at man kan hente bladet i kas-
serne, henholdsvis ved klubhuset og på havnens nordlige 
side, den fortsætter.

Bladet er blevet husstandsomdelt
Forhåbentlig, har de fleste medlemmer bemærket at det forrige blad er blevet husstandsomdelt!

Palmestrandens Ishus
ved Palmestranden Frederikshavn

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag kl. 14 - 21

Lør, søn- helligdage kl. 11 - 21

NORDRE STRANDVEJ 22 
TLF 98 43 92 22

VÆRDIKUPON
Afl ever denne

kupon og få en kop

 GRATIS 
KAFFE

GRATIS 
KAFFE



HUSK Åbent 
alle dage

fFølg os på

Kom ud til 
byens 

mødested 

VI SES!

5



Der troppede mange sejlere og andet godtfolk op da  
Motor og Bådcentret Frederikshavn indbød til den traditi-
onelle  Sejleraften! Det var ikke alene dem som enten bare 
var nysgerrige,- men ligeledes  de mange der ville gøre et 
godt køb. 

Den årlige Sejleraftenen er et godt besøg værd,- og det er 
et af de helt store trækplaster for ”Søens folk”,- hvor man 
også kan samles for samværets og hyggens skyld.

På det faglige område sætter arrangøren, Søren Bjerre-
gård, stor pris på at der også blev rigtig diskuteret om nye 
produkter, og udvekslet erfaringer om nye samt tidligere 
sejler ture.

Hempel var mødt op og fortalte om deres nye produkter 
og test på bundmaling.  
                
Varta batterier var også at finde i butikken hvor der blev 
stillet mange spørgsmål med hensyn til bedst vedligehol-
delse af bådens batterier.

Garmin var som altid på pletten med nye produkter og gav 
gode råd til sejlersæsonen. 

Tec 7 havde test grej med og lavede forskellige forsøg med 
vidunder produkter som limer under vand.

Pia havde travlt med at vise nyt maritimt beklædning samt 
sejlertøj frem til alle fruerne, så der var noget for enhver 
smag.

Søren Bjerregård sluttede en dejlig aften af med de mange 
besøgende ved at sige at:               
At han har bestilt en god sommer med masser af sol og 
godt sejler vejr i 2017- sæsonen. !

Og selvfølgelig holder Motor og Bådcentret Frederikshavn 
sejler aften i 2018, hvor vi igen kan udveksle gode sejler 
ture med hinanden.

Sejleraftenen blev atter en succes
Sejleraftenen hos Motor og Bådcentret Frederikshavn blev igen i 
år en stor succes med masser af sejlere fra hele Nordjylland
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VI SAVNER KOMMENTARER
Har du en mening der bør skrives om i bladet? 

Deltag gerne i debatten her i RØNNERPOSTEN. 

Vi sætter pris på gode og stærke meninger i bladet. 
Er det kun på bådebroerne, klubhuset og skurene 
at det skal debatteres?

Af ros bliver du god ,- men af kritik kan det godt 
blive bedre!

I al fredsommelighed prøver bladet at der skal være 
højt til loftet. 

En sjælden hvalart måtte tirsdag aflives i Norge. Hvalens 
mavesæk var proppet med plastikposer. Mindst én pose 
stammede fra Danmark.

Ved første øjekast var det et glædeligt syn, der mødte 
nordmændene i de norske farvande ud for Bergens kyst.

Det var nemlig en af de første gange nogensinde, at en 
hval af arten ’småhovedet hval’, som normalt lever i 
varmere vande, var strandet på den norske ø Sotra.

Men glæden var kortvarig.
Hvalen var syg og måtte aflives. En obduktion afslørede 
hurtigt, hvad problemet var.
- I alt var der cirka 30 plastikposer og andre flager af 
plastik, som hvalen havde spist, forklarer zoolog ved 
Bergen Universitet Terje Lislevand, som var med under 
obduktionen.

30 plastikposer var et mordvåben!
De dræbte en sjælden hval - hvor mindst én pose var dansk!

Bruno Müller, redaktør.

7



SCHMIDT NIELSEN
FARVE- og LAKFABRIK ApS – AARHUS

Gjellerupvej 104  ·  8220 Brabrand
Telefon 86 25 41 11 

www.sminilac.dk  ·  info@sminilac.dk

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

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

Du kender vores stærke
Træ-Tix til dit træværk
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Kræmmermarked på Rønnerhavnen 2017

Fra kl. 07.00 på kræmmerdagen vil udvalget være 
på plads på havnen til fremvisning af stadeplads og 
give gode råd. Stade plads koster 50 kr. pr. 5 meter, 
børnepladser på legepladsen er gratis. Beløbet som 
opkræves på stadepladser går ubeskåret til forskøn-
nelse af Rønnerhavnen.

Fredag den 9 juni, dagen før kræmmermarkedet k. 
16.00 vil udvalget være på plads i Rønnerhavnen. Du 
kan fra kl. 16.00  reservere stadeplads efter først til 
mølle princippet.  Alle stadepladser er nummereret 
og forsynet med to mærkater. På den ene mærkat er 
anført et nr. på stadepladsen, på bagsiden står der 
optaget. På den anden mærkat står der nummeret 
på stadepladsen.

Såfremt du ønsker en stadeplads om fredagen fra 

kl. 16.00  og pladsen er ledig, tager du mærkat med 
nummeret på stad pladsen med til udvalget som 
befinder sig i klublokalet på havnen og betaler 20 kr. 
for denne ekspedition. Den anden mærkat som er 
tilbage på stadepladsen står optaget til oplysning for 
andre.
 
Lørdag den 10. fra ca. kl .10.00 vil der blive opkræ-
vet 50,- kr. for stadepladser. Såfremt du har yderlige 
spørgsmål, kan du henvende dig til Trækfuglenes 
formand: Egon Nielsen tlf. 98 42 60 45

På havnen kan der købes: Øl, vand, kaffe, pølser, 
is, og slik. Trækfuglene spiller fra kl. 10. – 16.00.                                      
Alle er velkommen. 

Med venlig hilsen TRÆKFUGLENE.

Rønnerhavnens sang og harmonika klub ” TRÆKFUGLENE ”
afholder det årlige kræmmermarked lørdag den 10. juni kl. 10 - 16.00
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Sæby-sejlmageren v/ Michael Derry 

Fremstilling af sprayhood, cockpittelt, div.presenninger,
hynder, pvc kalecher, specialoverdækning mm.

Små reparationer af bla. sejl, kalecher.
Udfører også specialopgaver.

Ring for tilbud!

Peder Munks Vej 59 * 9300 Sæby * tlf. 60 93 11 87 * michaelderry1@me.com

Gærum Auto- &                  Traktorværksted

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

Tlf. 9844 4502
Fax. 9844 4556

Tlf. 9843 4300
Fax. 9843 4550

Tlf. 9890 2920
Fax. 9890 2921

www.facebook.com/TeamCalundan

ANJA RONNIEKATJA DORTHE MICHAELBRIAN JENS JØRGEN

Team 
Calundan 

- puls, initiativ, 
begejstring!

Arne Andersen Frederikshavn A/S - Anholtvej 8,  9900 Fr. havn
Tlf.: 9842 2847- esi@arne-andersen.dk - www.aa-frederikshavn.dk
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Er der nyt Løfte-åg til ca. 100.000,- kroner på vej?

Nyt løfte- åg til truck!

Så der er mulighed for at løfte både med mast!
Det har givet en del debat i bestyrelsen, og der er en del 
brikker der skal falde på plads, inden der skal undersøges 
hvor mange brugere der vil have glæde af det, da det er en 
rimelig investering.
Samtidigt vil det formentlig give problemer for havnens 
personale at flytte både med mast, til vinter pladsen, da 
et løfte- åg af den type vil have en  krog i stedet for et 
fastmonteret hejs.

Der er både plusser og minusser!
Kim, Lars og Per vil lave en undersøgelse af hvad det vil 
indebære, hvis det er nødvendigt at få en ingeniør ind over 
til beregninger, må vi betale hvad det koster, så vi får den 
bedst mulige løsning. 

Bådelauget har 11 medlemmer der er positive 
Der har været en undersøgelse i gang i Bådelauget, og de 
har fået en del svar på om nødvendigheden af mulighed 
for at få båden løftet med mast, der er 11 medlemmer der 
gerne vil benytte sig af muligheden, hvis den er til stede. 
Beskeden som var sendt ud lød således: 
”Opråb, vi er blevet bedt om at undersøge hvor stor inte-
resse der er for sejlbåde om at komme på land med mast. 
Det kræver et nyt løfte åg til en ca. pris på 100.000 kr. som 

Rønnerhavnen vil betale.” 

Ja, Rønnerhavnen vil betale, medlemmerne 
driver Rønnerhavnen, så man er selv med til at betale.

Beslutning om at Ingeniør sættes på opgaven
Lars får en ingeniør til at lave en vurdering og fremskaffer 
en pris på hvad det vil koste, vi skal dog være opmærksom-
me på om der kommer yderligere udgifter, det kan være 
terræn forhold og andet.

Kolding Havn løfter med kran

Rønnerhavnen løfter med truck uden mast
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Danmarksgade 42 · Frederikshavn · Tel. +45 98 422 422

På Café Stæhr bruger vi kun 
de bedste råvarer og kræser 
for alle dine sanser. Lækker 
brunch, salater, sandwich,  
flûtes og croissants.
Hjemmela vede konditorkager 
med is. Ka� e- og tespecia-
liteter. Pianobar. Udeserve-
ring og hyggelig gårdhave.
Se www.cafe-staehr.dk og på 
www. tripadvisor.com.

We use only the best ingre-
dients, and we delight in giv-
ing your taste buds a treat. 
Delicious brunch, salads, 
sandwiches, baguettes and 
croissants. Homemade ga-
teaux served with ice-cream. 
Co� ee and tea specialities. 
Piano bar. Outside service 
and a cosy courtyard.
See www.cafe-staehr.dk and 
www. tripadvisor.com.

Im Café Stæhr verwenden
wir nur die besten Zutaten,
die alle Sinne verwöhnen.
Leckerer Brunch, Salate,
Sandwiches, Flûtes und
Croissants. Hausgemachte
Törtchen mit Eis. Ka� e- und
Teespezialitäten. Pianobar.
Außengastronomie und
gemütlicher Innenhof. Siehe
www.cafe-staehr.dk und
www.tripadvisor.com.

The Classic Café 

RKT EL-DIESEL
MARINETEKNIK             

- det ordner vi
v. Rudi Finn Kristensen

Toftegårdsvej 28
9900 Frederikshavn

Tlf. 9843 2685 Mobil: 2297 6009
mail: rkt@live.dk

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
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Frederikshavn Marina    
    

Ejendomscenteret har modtaget en fælles ansøgning 
fra Frederikshavn Sejlklub og Frederikshavn Marina. I 
ansøgningen fremgår det, at de sammen ønsker at op-
rette et ”Vild med Vand” udvalg, og at de ansøger om 
at få udbetalt 10.000 kr. til at igangsætte aktiviteter 
i Frederikshavn Marina.Ansøger oplyser, at midlerne 
bl.a. skal anvendes til afholdelse af ”Havnens Dag” d. 
10. juni 2017 – og til aktiviteter, der appellerer bredt til 
børn, unge og voksne, som ikke i forvejen har erfaring 
med at sejle. 

Ålbæk Havn

I ansøgningen fremgår det, at de nævnte foreninger 
ønsker at oprette et ”Vild med Vand” udvalg, og at de 
ansøger om at få udbetalt 10.000 kr. til igangsætning 
af aktiviteter i Ålbæk havn.  
Ansøgeren oplyser, at midlerne bl.a. skal anvendes i 
forbindelse med afholdelse af ”Havnens Dag” d. 10. 
juni 2017, til forskellige aktiviteter, der kan skabe øget 
interesse for de involverede foreningers vandsports-
aktiviteter samt til synliggørelse af livet ved vandet og 
det sociale samvær, som følger med. 

Ålbæk og Frederikshavn Marina fik hver 10.000 kr.!

Rønnerhavnen
Der har været et fællesmøde og inden længe vil der foreligge en plan der holder sig indenfor aktivitetsrammen. 
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TIL SALG
             

Tidligere fiskekutter

Bygget eg på eg – 240 HK Cummings Motor

Under ombygning til fritidsskib

Pris: 35.000,- kr. – Kontakt: 2016 4438
Foto: Bruno Müller
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Det er et stort problem i båd miljøet, med kondensvand i dieseltanken, 

Alle har det, nogen tænker ikke over det, men det kan have fatale konse-
kvenser, det kan meget let udvikle sig til dieselpest, men du kan gøre noget 
ved det inden det bliver til dieselpest. 

Vi tilbyder: 

Bundsugning af dieseltanken. 
Rengøring af dieseltanken. 
Rensning af dieseltanken efter dieselpest. 
Rensningen af dieselolie. 
Montage af inspektionslem 150x200 mm. 
Tv inspektion af tank. 

www.stop-dieselpest.dk  

EAB Service Aps  Buen 2  9900 Frederikshavn  +45 30 74 87 10  mail: dieselpest@gmail.com 

Det er et stort problem i båd miljøet, med kondensvand i dieseltanken, 

Alle har det, nogen tænker ikke over det, men det kan have fatale konse-
kvenser, det kan meget let udvikle sig til dieselpest, men du kan gøre noget 
ved det inden det bliver til dieselpest. 

Vi tilbyder: 

Bundsugning af dieseltanken. 
Rengøring af dieseltanken. 
Rensning af dieseltanken efter dieselpest. 
Rensningen af dieselolie. 
Montage af inspektionslem 150x200 mm. 
Tv inspektion af tank. 

www.stop-dieselpest.dk  

EAB Service Aps  Buen 2  9900 Frederikshavn  +45 30 74 87 10  mail: dieselpest@gmail.com 

Kræmmermarked
i

August 2017
Legepladsens årlige Kræmermarked bliver i år 

afholdt den 5 august kl. 10.00 - 16.00 

Vi håber på godt vejr, mange kræmmere og 
mange besøgende, så vi kan få penge ind til 

vedligehold og udvidelse af legepladsen.

Legepladsen er altid godt besøgt, både af 
Frederikshavnere, og andre besøgende, bl.a. 
mange sejlere med børn lægger gerne vejen 
forbi Rønnerhavnen fordi vi har en rigtig god 

legeplads som deres børn kan benytte.
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I dag  Private: Erhverv: 

I dag har du 3 muligheder for at handle hos Engsig  
Webshop: 

Danmarksgade 53 

Frederikshavn 

98 42 06 66 

engsig@bogpost.dk 

Maigårsvej 4 

Frederikshavn 

72 17 00 77 

 engsig@engsig.dk 

Kun handel via: 

www.printerpatroner.dk 

98 48 06 77 

Kundeservice@printerpatroner.dk 

 
Sø- og Sejlsportsudstyr 

Alt til sejlerne og fritidsfiskerne 
Rabat på alt grej til Rønnerhavnens medlemmer 

Professionel vejledning – 38 års erfaring 

 

 

Smækbukser med 100kg. Opdrift 

Ring 60 15 40 84 ell. danskregntøj.dk – og bestil 

JN Computer 
Danmarksgade 43 
9900 Frederikshavn 
Telefon : 98 90 20 10 
info@jncomputer.dk 
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af Bruno Müller  

Vi ved nogenlunde deres vandringer 
og hvorfor de gør det, -samt hvor 
store de kan blive!
Eksempelvis blev der i 1997 fanget en 
ål på 124 cm og 3,8 kg i en mose ved 
Tølløse på Sjælland,- som vakte noget 
opsigt!Ligeledes for at blive herhjem-
me!En normal voksen ål kan blive 
60–80 centimeter lang, men under 
særlige forhold kan den blive helt op 
til 150 centimeter.  
 
Bemærkelsesværdige oplysninger om 
ålens alder!
Men aldersmæssigt dukker der oplys-
ninger op der er utroligt overrasken-
de!
Nogen påstår at den ældste kendte ål 
var ”Putte”!
Putte som levede i 88 år, ankom som 
glasål til en svensk familie der havde 
fanget den i 1863 og hvor efter den 
havde en tilværelse i et ”selskabsakva-
rium”,- men i 1938 blev den afleveret 
til Helsingborg Museum.
Efter en usædvanlig lang levetid 
sluttede den sine dage her på museet 
i 1951!
 
Det var kendt i Sverige at man 

i gamle dage havde ål gåen-
de  i deres drikkevandsbrønde!                                             
Den kunne opholde sig i en brønd i 
utroligt mange år,- og hvor den gjorde 
gavn ved at den udryddede snegle, 
orme o.s.v..
Også her er der folk der mener at en 
sådan krabat kunne blive ca. 100 år.
Også på den anden side af jord-
kloden,- nemlig i  New Zealand 
er der fundet ål op til 100 år!                                                                                                                                              
Der har man ligeledes haft ål i et akva-
rium,- hvor de er blevet op til  mindst 
88 år gammel.
Her i landet er vi mere behersket med 
at berette om ålens alder,- men allige-
vel har vi kendskab til ål der bliver op 
til højst 25 år gamle!

Stammer verdens ældste ål fra Sve-
rige?
Noget kan der måske være om at ålen 
kan have en lang levealder! 
For i så fald er det er lidt af en sensati-
on i Sverige,- med en nulevende ål på 
hele 152 år!

I den lille svenske by der hedder Bran-
tevik, skal vi måske finde den største 
sensation med hensyn til en ål og 

dens levealder!
Også denne,- måske verdens ældste,- 

har levet i en drikkevandsbrønd og 
kan dokumenteres at den mindst er 
152 år gammel,- i det at den ankom i 

1859 og  hvor den lille ”Gubbe” Samu-
el Nilsson smed den ned i husets fem 
meter dybe brønd!. 
Efter sigende levede den stadig i 
2011,- og hvis den stadig gør det er 
den 156 år gammel!

Gennem tiderne har man gjort sit 
bedste og fundet ud af dens nøjagtige 
alder,-  og når ålen til den tid engang 
er død, vil forskerne ved at analysere 
dens øresten, nøjagtig kunne fastlæg-
ge dens høje alder !
         

Man har gennem årene taget billeder 
af ålen,- men desværre ville vi gerne 

her i bladet bringe et sådant billede!                                                                                                                                         
Det har ikke været muligt,- men skulle 
der være læsere der venligst kan 
hjælpe med et sådant, -modtages det 
gerne til låns,- og så at vi må bringe 
det her i Rønnerposten.

Der er mange gåder omkring ålens færden

Målingerne fra Verdens Meteorologi-
sorganisation (WMO) lød på hele 19 
meter høje bølger, svarende til højden 
på et seks etagers hus. Rekordmålingen 
fandt sted for godt tre år siden, i havet 
Vest for Hebriderne i Skotland, helt 
nøjagtigt den 4. februar 2013.

De højeste bølger nogensinde!
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A/S TRIGON ∙ Knivholtvej 45 ∙ 9900 Frederikshavn 
T: 98 42 66 77 ∙ E: trigon@trigon.dk ∙ www.trigon.dk  

Penna's Restaurant - Rønnerhavnen

Ndr. Strandvej 48, 9900 Frederikshavn

Tlf.  9843 8298   mail: penna@pennas.dk

Du er altid velkommen i Spar Nord Frederikshavn, 
hvor du kan møde 41 bankrådgivere, der værdsætter 
personlig rådgivning og god service.

Hér kan du bl.a. møde Lars, Josephine og Michael. 
Ring og fortæl os, hvad vi kan hjælpe dig med.

Tal med en bank, 
der forstår dig
hvor du kan møde 41 bankrådgivere, der værdsætter 

Tal med en bank, 

Spar Nord Frederikshavn

 Danmarksgade 48, 9900 Frederikshavn 
 96 20 07 00
 frederikshavn@sparnord.dk

 sparnord.dk/frederikshavn
  facebook.com/sparnordfrederikshavn

Michael Kofoed 
Christensen
Kunderådgiver

Josephine R. 
Christensen
Kunderådgiver

Lars Ovesen
Kunderådgiver
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Hvem bruger vesten?
55 % af sejlere, roere og fiskere bærer vest 
81 % under 16 år bærer vest
54 % mellem 16-45 år bærer vest
54 % over 45 år bærer vest
57 % af sejlere bærer vest
66 % af roere bærer vest
26 % af fiskere bærer vest 

Hvorfor ikke tage den på?
21



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 Maritime Erhvervspark A/S
Silovej 8 - Frederikshavn - Tlf. 70 10 05 15 - www.fme.dk

Vi skaber rum til udvikling
... i Kattegat Siloen og på Havnepladsen
i Frederikshavn. Klik ind på fme.dk
og læs mere om lejemål
og services.

Rum til udvikling

Helge Smidt
Ejendomsmægler

98 43 55 00
Søndergade 70 • 9900 Frederikshavn

www.realmaegleren.dk/9900

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

MØLLECENTRET FREDERIKSHAVN · TLF. 9840 1010

- BEDST PÅ

22



Knivholtvej 19 · Frederikshavn · tlf. 96 20 50 00 · emil-el.dk

A/S

VIDEN, STYRKE OG KVALITET
El-installation  ·  Industriservice  ·  Energioptimering  ·  Tyverisikring

Kabelpåvisning  ·  Datainstallation  .  PLC-systemer  ·  Elevatorservice

El-arbejde
gennem 100 år

Mandag d. 13. marts om aftenen blev der sat en større 
eftersøgning i gang efter en 72-årig mand, som sent på 
aftenen blev fundet druknet.

Mandag aften klokken ca. kl. 19.00 modtog Østjyllands 
Politi  en anmeldelse om en forsvundet fisker. 

Det var en bekendt havde slået alarm, da den 72-årige 
mand ikke var sejlet i havn som aftalt.

Der blev startet en større eftersøgning, med blandt andet 
deltagelse af Søværnets helikoptere.

Man fandt senere hans båd drivende et andet sted og har 
fået bekræftet, at det er hans. Ved eftersøgningen var 
det vanskeligt på grund af mørket,- men ved midnatstid  
kunne Østjyllands Politi oplyse i en pressemeddelelse, at 
den 72-årige mand var fundet druknet. Ligeledes oplyser politiet, at man ikke ser noget mistænkeligt i dødsfaldet, som 
derfor må betragtes som en tragisk ulykke.

72-årig fisker druknet ved Knebel Vig   

Solidt underlag til trucken

Ved mastekranen er der 
nu støbt et 15 cm. lag 
cement med armering, - 
så kajen kan holde til det 
store tryk !                

– især når der løftes med 
trucken.
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Bådpolering og bundmaling 
Vedligeholdelsesvask 

og polering af fribord og overbygning,  
rengøring, slibning og pleje af teakdæk, 

klargøring til salg. 
   Ring  for uforpligtende tilbud: 

ShipShine 
Tlf. 29 86 91 89 

 

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
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Vinterbaderne afprøver
wellnessbadet
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Lokal sikkerhed… Fordi vi er tæt på . 

Privat alarmer
www.Hostrup Sikring.dk

Tlf. 98.43 39 22
9900 Frederikshavn

Autoriseret indblæser
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Mon ikke at det er denne…. Mon ikke at det er denne….

Vinterbadernes wellnesskar er klar

Så skal vi i vandet...

Så er det forår….
Der blev ”rykket” allerede i marts og 
april i det gode vejr, hvor nogle 
allerede er kommet i vandet!

Mon ikke at det er denne….

Alumasterne er kommet i godt selskab

Standerhejsing
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Den 22. marts 2017 blev der afholdt i 
Rønnerhavnens Klubhus et konstitue-
rende møde om en af årets store be-
givenheder i Rønnerhavnen. Sammen 
med årets første Kræmmermarked, 
som vil blive afholdt af ”Trækfuglene” 
vil der også være en masse events, i 
forbindelse med Vild med Vand/Hav-
nens Dag, som er et landsdækkende 
arrangement, for at tiltrække flere 
aktiviteter til vore havne i Danmark. 
Dette selvfølgeligt, for at åbne op for 
alle de muligheder vore havne byder 
på, deriblandt vor smukke havn … 
Rønnerhavnen.De fleste af havnens 
daglige aktører har tilmeldt sig dette 
arrangement, så det bliver en stor 
dag.

Der vil blive indslag med dykkere i 
vandet, kajakroerne forventer at der 
vil blive en del ”grønlænder vendin-
ger” eller som Kim Larsen synger "så 
vender vi kajakken" . Der vil blive ind-
slag med undervandjagt, hvad mon de 
finder på havnebunden, de frømænd.

Der vil blive afholdt demonstration af 
Søredningsmidler, affyring af nødra-
ketter og nødblus samt en hurtiggåen-
de redningsbåd (40 knob+) fra Skagen 
Redningsstation, vil vise hvordan 
personer reddes op fra vandet, det vil 
være dykkere/frømænd fra dykkerski-
bet fra ”Anna Bang”.

Desuden, det vil nok være det flot-
teste, en del sejlbåde vil ligge ved 
gæstebroen med signalflagene over 
tops. Der vil være ældre klassiske 
træbåde, samt nutidens flotte sejlbå-
de, og hvis man er blandt de heldige, 
(køen bliver sikkert lang) … så har man 
mulighed for at få en sejltur, havnen 
rundt … eller måske uden for molerne, 
vejret tillader det .Der vil også være 
mulighed for (de mere fartglade)  at få 
en sejltur i en ”rigtig” speedbåd, som 
Søren Bjerregaard vil demonstrere. 
Alt dette er en gratis oplevelse, for at 
promovere og forhåbentligt tiltrække 
flere medlemmer til havnens klubber, 
som jo alle delen glæden ved det 
friske sø-liv.

Så lige en ting mere, for de mindste 
borgere,  der bliver krabbevæddeløb 
og hvis vi er heldige, så kommer der 
en politibil forbi, for at se at ingen 
snyder i væddeløbet og børnene kan 
se en rigtig politibil inden i. De vil 
holde åbne døre.
Så glæd Jer til den 10 Juni … Der vil 
blive masser af aktivitet på havnen, nu 
skal vi så lige have den gode vejrmand 
på banen også … så vi kan få noget 
flot sommervejr.  

På gensyn - Birger fra Frederikshavn 
Træskibslaug.

Et af de helt store havne-arrangementer er på vej 
Stort arrangement på beddingen Vild med Vand - Havnens dag og 
Kræmmermarked samme dag – Den 10. juni 2017
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Gardinbussen Hjørring - Frederikshavn
Hjørringvej 237, 9900 Frederikshavn - Tlf. 98 43 11 88 - www.gardinmanden.dk

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

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

   Mogenś s Pølsevogn 
Tordenskjoldsgade 

9900 Frederikshavn

Fritidsfiskerforbundet
Til medlemmerne!

VIGTIGT!
Du er med i Forbundets kollektive Dødsulykkesforsikring som medlemmerne er dækket af!

BEMÆRK! Policebestemmelserne er ændret  pr. 1. januar 2017
For at der kan udbetales 200.000,- kr. 

ved drukneulykke, skal 
redningsvesten bæres under fiskeri

HELE ÅRET!
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Da der skal males huse i år, kan man 
som tidligere år frit vælge imellem 
5 l rød maling og 2,5 l hvid eller 5 l 
grundingsolie med linolie og 2,5 l hvid 
maling .

Såfremt du ønsker løsningen med 
grundingsolie med linolie så giv 

besked om dette til Havnekontoret 
senest den 7/5 , enten ved at lægge 
en seddel med navn og husnummer  i 
postkassen ved havnekontoret eller 
send en mail med samme oplysninger 
til ronnerhavnen@mail.tele.dk, giver 
du ikke besked vil der kun kunne udle-
veres rød og hvid maling .

Malingen forventes klar til udlevering 
fra den 1/6 således at husene kan stå 
nymalede til sommeren.

 

Nyt fra Havnemesteren
Til ejere af Redskabshuse

Slæbestedet
Brugere af slæbestedet skal huske at få nøgle ombyttet til Beaskort .

Arbejdsdag
Dem som har tid og lyst til at hjælpe på en arbejdsdag med oprydning d. 20. juni 2017 bedes give besked til 
havnemesteren.

Naturdag
Vi har Naturdag på havnen samtidig med kræmmermarkedet d. 10. juni 2017! Tag venner og bekendte med og bak op!

Priser på bådpladser
Vi fortsætter for 3.år i træk uden prisstigninger

Generalforsamlingen 2017
Bestyrelsens beretning 

& 
referatet 

kan læses på hjemmesiden
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Også Fiskerikontrollen bruger Droner 

Men der er regler der gælder for alle!
Droner går ind under reglerne for 
luftfartøjer og er derfor meget skrap-
pe. Mange bliver derfor overraskede 
over, at der skal en særlig forsikring 
til, ellers kan man selv skulle betale 
millioner, hvis det går galt.

Lovgivningen er ikke endeligt vedta-
get, men dette er reglerne, som de 
kendes:
- Alle privatpersoner, der ønsker at 
flyve med droner, skal tage et drone-
tegn på nettet

- Alle droner skal registreres i et dro-
neregister
- Dronen skal uanset størrelse og 
vægt være ansvarsforsikret
- En drone må maksimalt veje 25 kg. 
Dog må alle droner, der vejer mere 
end 7 kg. kun flyve fra godkendt mo-
delflyveplads.
- En drone skal altid vige for beman-
dede fly.
- Der må ikke flyves over mennesker, 
og hverken liv eller ejendom må brin-
ges i fare.
- Dronen må maksimalt flyve 100 

meter over jorden, og den skal til hver 
tid kunne ses af piloten.
- Der skal være minimum 150 meter 
til nærmeste større offentlige vej og 
bymæssig bebyggelse.
- Privatpersoner må ikke tage billeder 
eller filme private haver, gader, veje 
eller pladser.
- Flyves der tæt på militære flyvesta-
tioner, skal dronen være minimum 8 
km. fra flyvestationens baner.
- Flyves tæt på offentlige flyvepladser 
skal dronen være min. 5 km. fra flyve-
pladsens baner

- men ligeledes mange private bruger dem! Og de vinder frem!

Tusindvis af fiskearter

Der findes omkring 27.000 levende 
arter af fisk rundt om i verdens have.
Det er mere end alle typer af krybdyr, 
pattedyr, fugle og padder tilsammen

Antal fiskere fordoblet

Selv om det er op og ned med fiske-
riet, er der flere fiskere i dag end 
nogensinde på verdensplan. Det er 
fordoblet siden 1970! Mere 21   
millioner fiskere er på fuld tid,- og det 
er over 200 millioner som er afhængi-
ge af fiskeri som levebrød.

Satellitfoto af havne

Der findes satellitbilleder og kort over 
knap 5.000 havne i 196 lande rundt 
om i verden! Tæller man Marinaer 
med er der mere 25.000!

Det var ikke så lidt
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Info ved broerne
Datoen er fastsat til 1.maj vedrørende oversigten med 
havnens faciliteter affald, toilet, bad m.m., at det opsættes 
på broerne! 

Baljer ved broerne
Det er drøftet om muligt at der laves et stativ til baljer, så 
de ikke står direkte på de nye træbroer?
 Lars og Johannes går i gang med at fremstille en prototy-
pe, som kan danne grundlag for fremstilling af et stativ der 
kan anvendes til placering af baljer. 

Skridsikre nedgange
Der er lavet forsøg med at montere lister på nedgangsbro-
erne, for at se om det kan gøre dem lidt mere skridsikre. 

Johannes har lavet nogle trælister som er monteret på 
nedgangene som forsøg.

Sandfodring 
Havnemesteren har søgt om at udvide sandfodringen, da 
grænsen på det tilladte er nået.

Praktikplads på havnen
Jacob ansættelse som har været en praktik-plads på hav-
nen stopper. Johannes forsøger at finde en ny med samme 
betingelser.

Fliserne – om igen!
Der er stadig problemer med fliserne langs kajkanterne på 
havnen! Det har medført at Trigon er bestilt til renovering 
af flisebelægning!
Deres arbejde består i,- der hvor vi ikke selv har mulighed 
for at udbedre skaderne.

Lagt på hylden
Bestyrelsen har besluttet at ideen med et pensionist team 
bliver lagt på ”hylden” indtil videre! Det vil blive taget op 
på et senere tidspunkt.

Løsning inden sæsonstart 
Der er endnu ikke fremstillet en krabbevæddeløbsbane. 
Ole og Johannes finder en løsning på at få fremstillet og 
placeret en krabbevædeløbsbane inden sæsonstart.

Fællesmøde med foreningerne
Bestyrelsen har aftalt at der ikke vil blive holdt forenings-
møde før engang i løbet af året.

Vores havn! 

forsættes på næste side.....
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Vores havn! 
Husenes venteliste
Hvis man er på venteliste til hus, og siger nej, så bliver man 
flyttet ned på ventelisten!  Ja!
Hvis vi kan finde plads til 5 nye huse, bør vi kontakte dem 
der står på venteliste og hører om de er interesseret. Der 
er p.t. interesse for flere huse, så vi undersøger mulighe-
derne.

Container til fiskegrej
Lars Johansen, bestyrelsen, der er fiskernes kontaktled har 
modtaget en mail, fra en af fiskerne, omkring opsætning af 
en container til fiskegrej.

Man er enige om i bestyrelsen at man ikke vil tillade 
opsætning af flere containere på havnen. Man vil i stedet 
undersøge om det er muligt at bygge en form for over-
dækket lukket skur, som kan tilbydes de fiskere der har 
behov for det.

Kapsejlads fra Rønnerhavnen
Bådelauget planlægger et kapsejlads- arrangement! De 
anmoder bestyrelsen om det er muligt at vi kan tilbyde 
gratis plads til de både der deltager fra andre af kommu-
nens havne.
Bestyrelsen siger ja til anmodningen!

Undervandsjagtklub
Bestyrelsen har modtaget en forespørgsel om eventuelt at 
oprette en UV - Undervandsjagtklub på Rønnerhavnen.  
Det vil ikke være noget problem, de skal selvfølgelig være 
under samme betingelser som andre klubber på havnen.Ikke flere af disse!

af Birger Isaksen, Stationsleder

Vi står nu ved indgangen til et nyt år. 
Hvad det bringer for os ved vi ikke. 
Efter midt på sommeren at kunne 
konstatere at stationen var lukning-
struet og senere i revideret plan at 
være berettiget til overlevelse, kan vi 
kun sige at intet er afklaret. Ministe-
ren skød spørgsmålet til hjørne ved at 
sige at alt skulle vurderes i forbindelse 
med nyt forsvarsforlig i 2017. I hele 
processen har folkene på stationen 
holdt moralen højt og fortsat det 
professionelle arbejde uden skelen til 
forsvarsstabens udregninger. Vi har 
hen over sæsonen haft 20 opgaver fra 
hjælp til fritrækning ved strandinger, 
til bjærgning af døde over til egentlig 

livreddende indsats. Det er uden for 
al tvivl at det at sejle på havet under 
alle forhold, for at hjælpe andre, er 
meget givende. Det er også sikkert at 
de situationer hvor man under dårlige 
vejrforhold vurderer situationen og 
tager afsted for at hjælpe sætter 
personlige tanker i gang. Man forlader 
noget, familie og børn og sejler ud i 
noget som ingen aner hvordan ender. 
Heldigvis går det oftest godt og alle er 
glade. Når så nogen som ikke kender 
til de faktiske forhold, hvordan situati-
oner var, begynder at sige: "Det I laver 
er faktisk ikke pengene værd. Det kan 
vi sagtens løse på en anden måde". 
Ja så er det at det er svært at holde 
gnisten oppe, mens der regnes.
Heldigvis har vi via vores side på 

Facebook oplevet en kolossal opbak-
ning og støtte fra alle jer der følger os. 
Organisationer og politikere i lokalom-
rådet har støttet os og sagt at vi ikke 
kan undværes. Det varmede hen over 
sommeren og var med til at gutterne 
holdt moralen højt. Jeg vil slutte af 
med at takke besætningen på Sæby 
Redningsstation for fantastisk indsats 
og engagement. 

Ingen afklaring om Sæby Redningsstation

34



35



Fr
a 

Se
jle

rn
es

 O
ns

da
gs

se
jla

ds
 v

. A
nd

uv
ni

ng
sb

øj
en

Fo
to

: S
ør

en
 S

ve
nd

se
n


