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Bladet blev husstandsomdelt

Løfte-åget skabte debat

Scootersejlads i havnen

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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Foråret og forsommeren er alle-
rede godt i gang, der er masser 
af liv på havnen, når bladet her 
er udkommet har vi overstået 
Trækfuglenes kræmmermarked, 
og ikke mindst Havnens Dag, der 
er lagt et stort arbejde i at begge 
arrangementer skal blive super 
gode, så tak til alle dem der har 
givet en hånd med.

Sommeren er også nær, og vi hå-
ber at mange har fået øjnene op 
for vores dejlige havn og kommer 
forbi for at tilbringe et par dage 
som gæstesejlere, vi har fået 
gang i udvidelsen af terrassen ved 
klubhuset, og den skulle gerne stå 
færdig når ferien starter.

Vi har i bestyrelsen for nylig været 
en tur havnen rundt, og vi er 
enige om at der ser godt ud, dog 
er der stadig nogle småting der 
lige skal gøres færdige, græsset 
skal holdes nede og ukrudt skal 
fjernes, jeg håber at alle havnens 
brugere vil være med til at holde 
orden på havnen, så har man væ-
ret i gang med noget, så sørg for 
at rydde op.
Bro 1 og 2 er færdige, der er ble-
vet fremstillet stativer til fiskernes 

baljer, sørg for at bruge dem og 
sørg for at holde orden på 
broerne.

Vi har med den nye 
Rønnerposten, fået et rigtigt flot 
blad, vi har forsøgt med de 2 
sidste udgivelser, at få dem om-
delt, men det bliver vi nødt til at 
stoppe igen, der er lidt for mange 
omkostninger forbundet med 
omdeling, så fremover skal bladet 
igen hentes på Rønnerhavnen, de 
vil være at finde i bladkasserne, 
derudover kan man også hente 
Rønnerposten som PDF fil på 
hjemmesiden, 
www.roennerhavnen.dk.

Der har i længere tid i bestyrelsen 
og på havnen været en dialog 
omkring vores truck, der har væ-
ret ønsker om at det skulle kunne 
være muligt at komme på land 
med masten monteret på båden, 
men det vil være en bekostelig 
affære, så der er enighed i be-
styrelsen om at det bliver lagt på 
hylden, og så må vi tage dialogen 
op igen når der engang skal en ny 
truck på havnen.

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

Legepladsudvalget og 
Vedligeholdelsesudvalg
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.: 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 5. jan. Udkommer 14-20/2
Nr. 2. apr. - indleveringsfrist til redaktionen 15. mar. Udkommer 25-30/4
Nr. 3. juni - indleveringsfrist til redaktionen 15. maj. Udkommer 22-28/6 
Nr. 4. sep. - indleveringsfrist til redaktionen 15. aug. Udkommer 25-30/9
Nr. 5. nov. - indleveringsfrist til redaktionen 15. okt. Udkommer 25-30/11

Forsiden: Miljø på Rønnerhavnen - Foto: Birger Pedersen

4



TA’ springeT
       skifT din moTor ud

                  spAr 10%

F50ELPT-EFI  SPAR 5.000,- NU  48.490,00 
F60ELPT-EFI  SPAR 5.500,- NU  52.490,00 
F60ELPT-CT-EFI  SPAR 5.500,- NU  55.460,00 
F80ELPT-EFI  SPAR 7.000,- NU  67.290,00 

F100ELPT-EFI  SPAR 7.500,- NU  70.490,00 
F100ELPT-CT-EFI  SPAR 7.500,- NU  70.980,00 
F100EXLPT-EFI  SPAR 7.500,- NU  72.960,00 
F100EXLPT-CT-EFI  SPAR 7.500,- NU  73.120,00 

F115ELPT-EFI  SPAR 8.000,- NU  74.490,00 
F115ELPT-CT-EFI  SPAR 8.000,- NU  76.820,00 
F115EXLPT-EFI  SPAR 8.000,- NU  74.960,00 
F115EXLPT-CT-EFI  SPAR 8.000,- NU  77.320,00 
F115ECXLPT-CT-EFI  SPAR 8.000,- NU  77.820,00 
F115L PRO XS  SPAR 8.500,- NU  81.590,00 
F115XL PRO XS  SPAR 8.500,- NU  83.900,00 
F115L-CT PRO XS  SPAR 8.500,- NU  82.060,00 
F115XL-CT PRO XS  SPAR 8.500,- NU  84.400,00 

Kampagnen gælder maj og juni

ingen
besvær her       

                                                   vælg den leTTe

F3.5MH
SPAR 400,-
NU 6.890,00
 

F3.5MLH
SPAR 500,-
NU 6.990,00 

spAr op Til      
               500,-

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

Motorkampagne2017-MEF50-115-210x297-MBF.indd   1 09/05/2017   15.04
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Der er solgt 13.000 fiskekort mindre på seks år
af : Bruno Müller

Sidste år havde fiskeplejen et budget på i alt 42,5 millio-
ner kroner incl. overførte midler fra tidligere år, og da det 
fortrinsvis er de solgte fiskekort der sælge som er grund-
laget for finananscieringen, - går det den forkerte vej med 
økonomien.
Af den samlede indtægt betaler vi fritidsfiskere ca. 1/3 og 
vi kan så spørge os selv om vi får det retur som fordelingen 
i er i indtægterne. 
Men de faldende tal for købte fisketegn- både for Fritids-
fiskere og Sportsfiskerne er meget svingende i den sidste 
halve snes år!

Efter oplysninger fra ministeriet ser tallene således ud for 
de solgte kort gennem årene:

2005: 223.546  
2006: 221.371 
2007: 231.686 
2008: 234.239 
2010: 227.441 
2011: 235.257  
2012: 227.445
2013: 225.982 
2014: 229.437 
2015: 226.317 
2016: (budgetteret) 222.000.

Det var en god dag, nemlig d. 19. juni 
2010, da Rønnerhavnens Ny Shelter til 
214.000,- kroner blev indviet, hvilket 
blev foretaget af Palle Thomsen fra 
Legepladsudvalget, med repræsen-
tanter fra, Rønnerhavnens bestyrelse, 
Friluftsrådet og Frederikshavn Kom-
mune.

Den var nu nabo til Frederikshavn 
Roklub på Rønnerhavnen og Nord-
søstien.I talen sagde han at alle var 
velkomne til at overnatte næsten i det 
fri - med den smukkeste udsigt over 
Rønnerhavnen og Kattegat. 

Ligeledes berettede Palle Thomsen, at 
det var med stolthed og glæde at Le-
gepladsudvalget på 8 måneder havde, 
kunne projektere og opføre en Shelter 
på Rønnerhavnen.

Ikke mange besøgte den!
Det gik ikke helt efter forventningerne 
i starten, i det at det var ikke særligt 
stort antal der benyttede den.Selv om 
der nu er blevet skabt noget nyt og 
bedre forhold tæt på Nordsøstien for 
dem som bare vil kigge, benytte den 
kommende grillplads ved Shelteren 
eller de naturfolk der vil overnatte i 
den. 

Nu besøges den!
Men endelig,- her på det sidste skal 
vi love for at den bliver flittigt besøgt! 
Det viser sig at de hyppige besøg, især 
i weekenderne, at det er stort set de 
samme der morer sig, men bare de 
ville rydde op og ikke efterlade bål-
rester og andet affald til irritation og 

besvær for vores ansatte!

Der er måske en afklaring på vej!
Disse oprydningsproblemer har 
medført at Rønnerposten har kontak-
tet Hanne Lauritsen, Frederikshavn 
kommunen, og at der nu bliver fastsat 
et møde med dem, bestyrelsen, Palle 
Thomsen og undertegnede! De to 
sidstnævnte var Tovholdere på pro-
jektet dengang Shelteren opførtes.
Vi skal ha´ afklaret proceduren i hvem 
der ansvaret vores shelter, - og at vi 
eventuelt har nogenlunde de samme 
retningslinjer som øvrige, der har en i 
vore lokalområder!
 
I skrivende stund er mødet ikke 
afholdt, men vil blive omtalt i næste 
nummer af Rønnerposten.

Vi har haft Shelteren i syv år
Dengang var det Palle Thomsen fra Legepladsudvalget der indviede den nye Shelter.
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Er sandflugten startet ved store havn ?
af Bruno Müller

Der har igennem årene været ta-
get en del luftfoto af vores havn! 
Det har været med formålet at 
man visuelt har kunne følge med i 
tilsandingen og ikke kun ved Røn-
nerhavnen, men stort set de øvrige 
langs ”Gazastriben” på østkysten.                                                                              
Fokuseringen har især været rettet 
mod indsejlingerne og ”Bag ved mole-
rne”, hvor den nordgående strøm har 
hjulpet godt til med at få sandet lagt.

Medlemmerne er bekymret
Vandrende sand er et stort problem 
for østkysten, og det er naturligt at 

medlemmerne på Rønnerhavnen med 
bekymring gennem årene har set 
deres indsejling og dets moler.
Vi har set hvordan det er kommet til 
at fungere som en stopklods for det 
vandrende sand, hvor det aflejrer sig i 
stor stil på især nordsiden.
Nogle vil kalde det en ”Møgsag” og 
Rønnerhavnen og ligeledes de øvrige 
lystbådehavne, har i mange år gjort 
opmærksom på problemet.           
                                                                                     
Indtil videre uden succes, selv om 
der fra flere sider arbejdes på proble-
met, og med selvsyn ses det at lige så 
hurtig at sandet kommer ind, lige så 
hurtigt vælter pengene ud af kassen.

Vi hilser velkommen til den store 
havn
Som mange andre hilser vi udbyg-
ningen af Frederikshavn havn velkom-
men!
Men! Se på billedet af den knap 
færdige udbygning,- om hvor tydeligt 
naturens kræfter har god succes med 
tilsanding! Især bag molen og lidt 
mindre i indsejlingen.

Det er realistisk at der skal findes en 
langtidsløsning,- og hvem der skal 
betale?

Vil du være sikker på en plads i havnene til 
sommer så book og betal allerede nu.
En del sejlere har allerede booket 
plads den kommende sommer i en 
eller flere af de 26 skønne havne, 
der er tilknyttet vores online boo-
kingsystem, Marinabooking.dk
Du kan også booke flere pladser 
ved siden af hinanden, hvis du vil 

være sikker på at kunne ligge sam-
men med dine venner.
Oplever man, at der ikke er flere 
ledige bookbare pladser i systemet, 
er man fortsat meget velkommen. 
Der er altid plads til en båd til på de 
almindelige pladser.

Book og betal 
online
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SCHMIDT NIELSEN
FARVE- og LAKFABRIK ApS – AARHUS

Gjellerupvej 104  ·  8220 Brabrand
Telefon 86 25 41 11 

www.sminilac.dk  ·  info@sminilac.dk

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

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

Du kender vores stærke
Træ-Tix til dit træværk
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Nye naboer på vej i 48 lejligheder på Apholm
Naboen bliver Frederikshavns 
højeste boligbyggeri med fire boliger 
på hver etage med havudsigt.
punkthuset der får navnet Sea Tower 
kommer til at ligge på marken øst for 
Fakta ved rundkørelsen ved 
Skagensvej.

I skrivende stund er rydningen af 
byggegrunden igangsat.

Bruno Müller 
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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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Bådbutikkerne havde succes i Påsken
I hver ende af byen var der Åbent Hus hos Motor & Bådcentret og MarineXperten

Tekst og foto: Bruno Müller

Arrangementet havde til formål at fortælle deres kunder 
og samarbejdspartnere at bådhandlerne i Frederikshavn 
har det grej som sejlere og fritidsfiskere skal bruge.

Rønnerposten var på besøg i begge virksomheder, - og 
kunne ved selvsyn konstatere at der var rigtig god op-
bakning fra lokalområdet og oplandet. Ingen tvivl om at 

gæsterne fik en positiv oplevelse og lidt godt til ganen og 
ligesom man kunne se de gode muligheder for grej i frem-
tiden, hvis man kan lide havet som fritidsinteresse.

I begge virksomheder med de mange besøgende, var det 
gennemgående at man synes at det var utrolig dejligt at 
både de lokale kunder, kollegaer i branchen, venner af hu-
set og forretningsforbindelser havde tid og lyst til at bruge 
et par timer sammen.                                                 

Vi bringer lidt billeder fra de to arrangementer......

i bådhallen og udenfor med bådene var der salg                               

… og her i butikken var der godt til ganen                      

der masser af besøgende og Dannebrog blande sig med reklameflagene              

der kø et par timer før               

…og handelen kom i gang                    

Garmin mødte op og præsenterede nyt grej            
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Banner reklame4.indd   1 27-10-2011   14:53:07

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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Terrassen udvidet
Bestyrelsen trak 
i arbejdstøjet og 
udbyggede den 

på kort tid!

Bestyrelsen har sammen med medlemmerne ønsket at ud-
bygge den eksisterende overdækkede terrasse ved klubhu-
set, med udvidelse der gav noget plads ved gavlen mod syd!

Ved denne udbygning ville man kunne udnytte eftermid-
dags,- og aftensolen og fortsat sidde godt i læ for 
vestenvinden, når den var der.

Rønnerhavnsforeningen leverede selv frivillige arbejdstimer 
sidst i juni til etableringen af terrassen,- og det skete ved at 
bestyrelsen trak i arbejdstøjet og udførte opgaven.

Tekst og foto: Bruno Müller
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Sildevej 16 - 9970 Strandby - Tlf. 98 48 00 32

Alt til sejlere og fritidsfiskere
Se vores butik og varelager på havnen i Strandby!

Foto: Bruno Müller
14



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 

TIL SALG
Tidligere fiskekutter

Bygget eg på eg – 240 HK Cummings Motor

Under ombygning til fritidsskib

Pris: 35.000,- kr. – Kontakt: 2016 4438
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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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Stationsleder Benny Bak                                                                                   

Fritidsfiskere røgtede garn og sejlet ned
Utrolig heldige at de slap med livet i behold!

af Bruno Müller

Tirsdag den 16. maj sidst på eftermiddagen ud for 
Vorupør, var to fritidsfiskere, i deres 18 fods jolle på 
havet for at bjærge deres garn!
En far og søn var i jollen og de havde set en 20 tons 
kutter nærme sig og troede at de ville dem noget.

Men det skulle gå anderledes!
Til RØNNERPOSTEN oplyser stationsleder Benny Bak 
fra Redningsstationen i Vorupør

"Kutteren sejlede direkte mod dem 
og de kunne komme ikke komme fri 
af dens kurs, da man var ved at bjer-
ge garnet der godt fyldt og tungt!" 
fortalte stationslederen.

I løbet af kort tid vædrede kutteren jollen og slyngede 
de to mænd i havet.,- hvorved at sønnen fik sig en 
flænge i hovedet der var ret slemt!
Stationslederen oplyste endvidere at "der indløb mel-
ding om sammenstødet mellem en tyve tons kutter 
og jollen klokken 16.50. Kutteren der kom fra Thybo-
røn og at de havde vædret en lokal fiskejolle med to 
mand ombord" sagde Benny Bak 

Hurtig indsats reddede dem
Ved påsejlingen blev de kastet i ud i havet og uheldig-
vis blev deres redningsflåde ikke foldet ud, og de lå i 

vandet i en halv snes minutter i havet i ca. 10 minut-
ter, inden de blev reddet, sagde Benny Bak, der 
efterfølgende mente at de havde været utrolig hel-
dig ved at der var en så hurtig indsats med at redde 
dem,- årstiden taget i betragtning.
Med helikopter fløjet til hospitalet.
Men sønnen var kommet alvorligt til skade med ho-
vedet og efter ilandsætning blev han transporteret til 
hospitaler, hvor helikopterlægen fulgte med.

Var vesten på?
På Rønnerpostens spørgsmål om de to forulykkede 
bar redningsvest, sagde Stationslederen, Benny Bak, 

"at det var vanskelig at svare på, men 
han kendte faderen som en, der som 
regel bar vest under fiskeri.
Han kunne modsat ikke svare om 
sønnen eventuelt havde sin på, men 
at i så fald havde han sikkert haget 
sig fast ved faderen, i de ca. 10 mi-
nutter de lå i havet indtil hjælpen 
kom".
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Det var sidste år på et fællesmøde 
på Rønnerhavnen,- og første gang 
forslaget blev landet på bordet, –  at 
ideen med at løfte sejlbådene på land 
med mast.
Forslaget udskiller sig ikke særligt 
fra andre ideer og projekter gennem 
tiderne,- ud over økonomien ved 
anskaffelse!
Men usikkerheden er opstået om be-
hovet og ”hvem skal nu betale” som 
det lyder i omkvædet i en gammel 
revyvise!
Normalt er den der har bestilt musik-
ken der selv betaler, men da havnen 
er fælles om store dele af udgifter og 
beslutninger, har det givet anledning 
til debat om nødvendigheden.
Efter fællesmødet viste det sig om 
forslaget at det kom fra nogle ganske 
få af de mange sejlere der i dag har 
sin båd på Rønnerhavnen.
Bestyrelsen har på flere møder 
behandlet forslaget, med indlagte 
debatter og nået frem til at tage sagen 
op og analyseret for og imod.
De ca. 100.000,- kr. som den forelø-
bige anslåede pris for et Løfte-åg ś 
fremtid, med sideløbende udgifter, er 
nok en svær kamel at sluge. Behovet 
taget i betragtning.

Ligeledes blev det naturligt og uund-
gåeligt bragt på bane på årets ge-
neralforsamling, hvor det ikke kom 
nærmere et svar på, hvem der i givet 
fald er villig til at betale.

Vi arbejder videre med en løsning
Rønnerhavnens formand, Henrik Chri-
stensen, svarede på spørgsmålene og 
konkluderede følgende:
"at der har været en del debat om-
kring vore truck, der har været ønsker 
om at man skulle have mulighed for at 
komme på land med masten monteret 
på båden, den mulighed har vi ikke 
med vores nuværende truck, så vi har 
i bestyrelsen drøftet hvad der skal til 
for løse det problem, enten så kan 
man udskifte trucken, med en der kan 
gøre det, eller man kan ombygge den 
vi har, da en udskiftning af trucken 
vil være en stor mundfuld for vores 
pengepung, har vi en undersøgelse i 
gang med ombygning af Løfte-åget, 

det er heller ikke så ligetil, der skal 
ingeniør - omkostningerne ved om-
bygning, umiddelbart havde vi fået et 
bud på ca. 100.000 kr., men det tror 
vi ikke helt slår til, det vil også kræve 
en udbedring af forholdene på vinter 
pladsen, der skal være jævnt og stabilt 
underlag, for at det bliver sikkert at 
flytte bådene i et anderledes Løfte-åg, 
men vi arbejder videre på en løsning".

Men trods formandens  redegørelse 
måtte de fremmødte på generalfor-
samlingen gå hjem med en ventende 
tålmodighed.

Der ser ud til at ske noget
På et bestyrelsesmøde i december 
2016 bliver punktet igen behandlet 
med et nyt løfte åg til truck på hav-
nen, hvilket gav følgende beslutning 
om en grundig undersøgelse:
"Der er mulighed for at løfte både 
med mast, og det har givet en del 
debat i bestyrelsen, i det at der er en 
del brikker der skal falde på plads.  Der 
skal undersøges hvor mange brugere 
der vil have glæde af det. 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. 
Det gav resultatet på mødet, at de 
plusser og minusser projektet inde-
bar, blev pålagt, Kim, Lars og Per til 
at igangsætte 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".

Det trækker ud
Rønnerposten er af den opfattelse, at 
det er vanskeligt for bestyrelsen og 
at de har svært ved at komme med 
noget mere konkret, fordi man er 
kommet hen til marts i år og stadig 
mangler priser og beregninger om 
sikkerheden.
Kort tid før en artikel i Rønnerposten 
blad 2.17om Løfte-åget, lægger besty-
relsen op til at man eventuelt sætter 
hele spørgsmålet ”På hold”!
Uanset viser det sig at debatten ikke 
er helt ”På hold”, i det at bladet har 
fået et par medlems-henvendelser, 
der tydelig viser at en afklaring om 
hele Løfteåg problematikken ønskes!

Bestyrelsesmedlem, Kim Hoppe 
siger…
Jeg bliver nødt til at blande mig i de-
batten igen omkring Løfte-åg.

Løfteåget skaber debat!
Et enormt dyrt forslag dukkede pludselig op fra Sejlerne
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Vi havde en truck der kunne løfte 
både med mast, det har man valgt at 
bortvælge upåagtede at vi jo alle be-
taler til kran/ truck. Mulighederne er 
blevet ringere for nogle af os, men vi 
bidrager stadig med det samme som 
vi hele tiden har gjort. Endvidere vil 
det være betryggende for mange af os 
at kunne blive løftet i en nødsituation. 
En sørgelig kendsgerning at servicen 
på havnen går den forkerte vej i mine 
øjne.
Med ønske om en god sejlersæson for 
alle. Kim Hoppe

Bådelaugets tidligere formand, Tom-
my  Hansen  siger….
Det er med stor glæde jeg modtager 
Rønnerposten, og jeg læser med stor 
interesse om livet på havnen.
Jeg har som tidligere formand af 
Bådelauget været med i debatten 
omkring Løfte-åg, og det undrer mig 
stadig at denne sag ikke er afsluttet 
når man tager pris og behov i betragt-
ning.
Som jeg læser i Nr. 2 april 2017 i 
Rønnerposten så er det alle medlem-
merne der skal betale for at nogle få 
personer kan komme på land uden at 
afrigge. Jeg mener ikke det er rimeligt, 
men vil opfordre dem der ønsker at 
komme på land om at gøre brug af 
kranfirma eks. NH Løft, jeg kan oplyse 
at det er der 2 personer der benytter 
sig af for nuværende og de betaler 
selv.

Udover pris og behov så er der også 
det forsikringsmæssige, der er selska-
ber der oplyser at hvis der sker skade 
på en modparts båd så er det op til 
denne person selv at være dækket 
med kasko dækning, det vil sige hvis 
du ikke har en sådan så skal du selv 
betale.
Hvis bestyrelsen for Rønnerhavnen 
ønsker at se et eksempel står jeg 
gerne til rådighed for fremvisning af 
et sådan.
Vi har et personale på havnen som jeg 
mener vi bør lytte til da det er dem 
der daglig skal løse de opgaver det 
kræves at drive en havn.

Formanden runder debatindlæggen-
de af med…

Hej Tommy - Tak for din mail.
Jeg kan oplyse at det har være disku-
teret meget i bestyrelsen, og som du 
ved, blev det også omtalt på general-
forsamlingen. Vi har endnu ikke fået 
en endelig pris, men da jeg er sikker 
på at omkostningen langt overstiger 
100.000 kr., er det min overbevisning 
at projektet bliver lagt på hylden, og 
så må vi tage det op igen, næste gang 
der skal investeres i ny truck!

Sidste nyt!

Rønnerposten har kontaktet 
bestyrelsesformand 
Henrik Christensen, 

kort efter bestyrelsesmødet 
mandag d. 15 maj, for en 

beslutning og eventuel afklaring af 
omtalte Løfte-åg.

Til det fik vi oplyst at 

"Vi har besluttet, at vi ikke 
arbejder videre med Løfte-åget i 

denne omgang". 

Ud fra det må vi konstatere, at der 
indtil videre er lagt ”Låg på” sagen 

og at den er parkeret!

       

HUSK! 
 … at melde flytning

 … nyt tlf. nr.
 … ny mail-adresse
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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

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. 

Redaktionen ønsker alle en god ferie.....
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Hvorfor ikke tage den på?
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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 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
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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

Er undervandsjagt noget for mig?
Du kan få ”Syn for sagen” ved at møde op på Rønnerhavnens sydlige mole

Lørdag d. 01. juli 2017 kl. 13.00 - 16.00
Her vil Hanne Lauritsen, Frederiks-
havn kommune og Frederikshavn 
Sportsdykkerklub præsentere en ny 
fritidsinteresse der har set dagens 
lys i Frederikshavn,- der går ud på, at 
man iklæder sig dykkerdragt, og med 
harpun hopper ud fra en båd eller 
kysten og skyder fisk.
 
Du er velkommen til at prøve om un-
dervandsjagt eller snorkeldykning er 
noget for dig, og måske du er heldig at 
få et par skrubber med hjem.
 Vi har udstyr, som du kan låne, og der 
er erfarne undervandsjægere til stede, 
som guider dig under vandet.

Husk fisketegnet!
Du skal huske at alle over 18 år skal 
have gyldigt lystfisketegn, og at man 
er to og to sammen når UV-Jagten 

udøves. Fisketegnet kan købes på 
www.fisketegn.dk 
Du kan også prøve at snorkle på det 
lave vand,- det kræver dog  ikke et 
fisketegn.

Mangler sted at etablere sig
Dykkerne har rettet henvendelse til 
bestyrelsen på Rønnerhavnen, om 
muligheden som opholdssted og 
bestyrelsen hilser velkommen med at 
finde en mulighed mellem de andre 
foreninger på havnen.
Den forholdsvise nye forening, 
som reelt er en styregruppe un-
der Frederikshavn Sportsdykker 
Klub, kalder sig for UVHunt.                                                                                                                                          
Det er en af ganske få etablerede 
foreninger/styregrupper af den slags i 
Danmark, selv om undervandsjagt er 
blevet dyrket i flere hundrede år.

Oplev havet på en anden måde
- Du oplever havet på en helt anden 
måde, når du ligger der i overfladen. 
Det er ekstra flot, når vandet bliver 
belyst af solen. Det er meget fasci-
nerende, siger Martin Engelbrekt, 
initiativtager til UVHunt.

Der er syv aktive undervandsjægere i 
UVHunt, men det tal skulle gerne stige 
i år. UVHunt har netop fået bevilget 
3.000 kroner af Folkeoplysningsud-
valget til indkøb af ekstra udstyr, så 
interesserede kan prøve kræfter med 
undervandsjagt.

Eventuel afholdelse af mesterskab 
UVHunt håber på senere at kunne ar-
rangere et mesterskab i Frederikshavn 
med deltagere fra hele Danmark.

23



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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En af Frederikshavns Rolls-Royce’r   
Tekst & Foto: Bruno Müller

Ved besøget Skærtorsdag i påsken 
hos Motor & Bådcentret’s Åben Hus 
arrangement på Sindallundvej, så jeg 
noget sjældent. Jeg havde lige havde 
fundet en p- plads ved deres indkør-
sel, da noget nostalgi tonede frem på 
den anden side af vejen! Der stod en  
Gylden mahogni-motorbåd!

Ingen tvivl om formålet med at jeg 
var kommet for at se både og udstyr 
fremstillet af glasfiber, polyester, 
plastic o.s.v..
Men på den anden side af vejen stod 
som sagt et klenodie der var en af de 
klassiske fra den gang! Den var fra 
dengang hvor det var lige før at tiden 
stod stille, men jeg betragtede den 
længe og var ved at glemme hvad jeg 

egentlig var kommer for på Sindal-
lundvej.
Men på lang afstand kunne jeg se en 
smuk træbådbåd og samtidig ”Dufte” 
at den ikke var samlet af robotter 
og computerstyrede maskiner, men 
slebet og formet af menneskehænder 
efter ældgamle traditioner. Herligt at 
den slags findes endnu!

Vi venter på næste Kræmmermarked  
Legepladsen afholder sit årlige Kræmmermarked D.10 august kl. 10-16.00

Ryd op i redskabshuset, garagen, loftet, udhuset og kom på havnen og sælg! 

Vi forventer lige så mange kræmmere og besøgende som tidligere år, og håber bare at vejret er med os.
Priserne for stadepladser er de samme som sidste år: 50 kr. pr. 3 meter.

Alt overskud fra markedet går til legepladsen, til vedligeholdelse og indkøb af nye legeredskaber.                                                                                                                                   
Legepladsudvalget arbejder stadig på at få lavet et sørøverskib på legepladsen.

Oplysninger: Palle Thomsen 2684 2655 - Per Bech Christensen 4046 9553 - Kim Sørensen 5124 3353
Med venlig hilsen og på gensyn –Palle Thomsen                                                                                      
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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

Bladet kan afhentes her:

Sidst i: februar - april – juni – september - november                                   
 -og hos vore annoncører

 Motor & Båd centeret, Sindallundvej 4 - MarineXperten H.C. Ørstedsvej 9 
 JL Skibsservice Marine Shop, Havnen Strandby

Klubhuset Nordsiden
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Tekst og foto: Bruno Müller

I år havde formanden ”Krydret” sin 
tale ved standerhejsningen med et 
lille ekstra ”indlæg”.

Efter at have budt velkommen til 
standerhejsning og kommenteret det 
flotte forårsvejr, fortalte han om de 
planer der var på beddingen i Sæby 
havn og havnefronten i Sæby.  Det er 
et projekt til mange millioner,- og  vi 
havdefået  besked fra kommunen om 
at alle midler til vedligeholdelse var 
suspenderet i 2017!                       
For os i Rønnerhavnen ville det bety-
de at der ikke i år vil blive udført mere 
vedligeholdelse end det der er igang-

sat, og ikke mindst vil det 
for kommunens havne 
betyde at der ikke i 2017 
vil blive foretaget uddybning!!!

Som et plaster på såret, havde den 
bamhjertelige kommune konstateret 
at vi ikke havde været plaget af  den 
helt store tilsanding i vinter! Så til glæ-
de for nogen og ærgrelse for andre, 
ville der være omkring 1,4 meters 
dybde ved havneindsejlingen. Man 
kunne med denne udmelding og ved 
selvsyn konstatere at Tommy hansen 
fra Bådelauget der var til stede, at 
hans kæbe sank betydelig!

Den sank en anelse mere da der i ta-
len blev sagt at vi også kun ville kunne 
modtage motorbåde som gæstesej-
lere, -men der vil stadig være masser 
af liv på havnen, da hovedparten at 
havnens sejlbåde ikke har mulighed 
for at forlade havnen!
Rønnerhavnen er jo en dejlig havn, så 
at tilbringe weekender og sommer-
ferie på havnen er slet ikke så tosset 
endda.

Den første del af talen blev afsluttet i 
al fredsommelighed med ønsket om 
en rigtig god 1. april til formanden for 
bådelauget alle andre der kunne lide 
vand under kølen.

Og så til det som det drejede sig 
om…
Selv om 1. april ikke var overstået 
kom formanden ind på mere fakta 
og hvad standerhejsningen egentlig 
havde til formål. Han sagde tak for 
fremmødet til dem som mødte op og 
efterfølgende gav han en orientering 
om forskelligt nyt på havnen.

Der efter ønskede han alle en god 
sæson med oplevelser og samtidig at 
tiden nærmede sig hvor der kom mere 
aktivitet med at få bådene klargjort 
og komme i vandet.

Alle afsluttede med kaffe og rundstyk-
ker i klubhuset

Standerhejsning 2017 
- med en aprilsnar der gled 
rent ind - næsten!

… det her er alvor!                                                          

Når sejlerne skal 
på ferie
Forventningens glæde til sejlersæsonen melder sig. Brug 
Danmarks største havneportal når du planlægger turen. 
Havneguide.dk byder på et univers af sejleroplevelser og 
tur-artikler fra udvalgte farvande bl.a. Lillebælt og Lim-
fjorden. Du kan også søge havne, der sælger brændstof 
eller andre specifikke faciliteter.  

Her op til sæsonen har vi lanceret en række nye tiltag til 
dig som sejler. Vores filosofi er at samle informationen om 
alle havne ét sted - nemlig på Havneguide.dk - for at gøre 
siden så relevant og interessant for dig som mulig. 
Husk også, at du finder en havnekalender med aktuelle 

kulturelle begivenheder og oplevelser nær havnene. Brug 
kalenderen, når du skal planlægge næste tur. 
Gå ind på Havneguide.dk - og få sejler og ferietips!

Bliv inspireret til turen og find interessant viden om ud-
valgte sejlerområder. Find spændende arrangementer, der 
er værd at sejle efter i havnekalenderen! Søg havne med 
specielle faciliteter - eks. cykeludlejning og brændstof.

Rigtig god sejlersæson!  Foreningen af Lystbådehavne I 
Danmark (FLID)
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Læs mere om SejlSikkert på www.sejlsikkert.dk

300 Sejlsikkert ambassadører 2017
For blot 2 år siden søsatte TrygFonden og Søsportens 
Sikkerhedsråd en ambition om at skabe et netværk 
af frivillige ambassadører i forbindelse med SejlSik-
kert-indsatsen. SejlSikkert-ambassadørerne skal være 
med til at højne sikkerhedskulturen blandt sejlere 
og fiskere lokalt i havnene. Helt fra start var målet 
at rekruttere 300 frivillige ildsjæle til at være lokale 
ambassadører, og onsdag d. 10. maj 2017 blev det 
indfriet. Ambassadørnetværket består på nuværende 
tidspunkt af 76 fiskere og 224 sejlere.

SejlSikkert-ambassadørerne gør en forskel
De lokale SejlSikkert-ambassadører er et netværk af 
sejlere og fiskere, der på frivillig basis sætter fokus 
på sikkerheden på havet. Som ambassadør er man 
kontaktperson for SejlSikkert-indsatsen i sit lokalmiljø 
og modtager plakater og andet materiale til at hæn-
ge op eller dele ud på havnen eller i klubben for at 
skabe synlighed. Ambassadørerne deltager årligt i et 
SejlSikkert-træf, hvor de bliver introduceret til kam-
pagne-indsatsen samt udveksler viden og erfaringer i 
netværket. 
Alle SejlSikkert-ambassadørerne er forskellige og er 

ambassadører på deres egen måde. Deres rolle er 
ikke at løfte pegefingre, men i stedet være med til at 
dele viden og inspirere sejler- og fiskermiljøet til at 
være bevidste om egen og andres sikkerhed – med 
andre ord tage skipperansvar. Opgaven er at skabe 
opmærksomhed om sikkerhed på vandet, og det gør 
de på mange forskellige måder. Eksempler på SejlSik-
kert-aktiviteter i de lokale havne er:

•  Temaaften om sikkerhed til søs med en uddannet 
SejlSikkert-instruktør

• Foredrag og tjek af redningsveste
• Synlighed ved standerhejsning, havnens dag samt 

til diverse kapsejladser
• Sikkerhedsdemonstrationer. Derudover har 

SejlSikkert-indsatsen uddannet 22 sikkerhedsin-
struktører, som ambassadørerne kan invitere til 
at gennemføre foredrag og demonstrationer til 
arrangementer på havnen, i klubben eller forenin-
gen.Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden tror 
på, at ambassadørnetværket er helt afgørende for 
at lykkedes med at skabe en bedre sikkerhedskul-
tur blandt sejlere og fiskere. 
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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

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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-af Bruno Müller

Efter den tragiske ulykke i Københavns 
Havn, har Rønnerposten gået nogle år 
tilbage, hvor der på generalforsamlin-
gen blev debatteret om samme emne 
i vores havn.
Da der ikke er nedfældet særligt,- kan 
vi kun holdes os til at der blev fundet 
en lokal, nem løsning på problemet.

Havneopsynet siger:
Vedrørende denne sejlads har vi 
kontaktet havneopsynet, der oplyser 
følgende:
Med hensyn til sejlads med vandscoo-
tere gav vi kun tilladelse til søsætning 
fra slæbestedet og langsom sejlads ud 
af havnen!
Med hensyn til sejlads i indsejlingen 
og udenfor havnen,- henvises der til 
Naturstyrelsens regler for færdsel i 
naturen til vands samt loven om sej-
lads med vandscootere!                                
Se:  http://svana.dk/natur/friluftsliv/
hvad-maa-jeg-i-naturen/hvor-maa-
jeg-faerdes/ her er der beskrevet 

hvordan forholder sig i natura 2000 
områder m.v. og her kan man også 
finde hele lovteksten som også gæl-
der for indsejlingen , da den ifl kortet 
er omfattet af natura 2000 , samt  
hvem som har kontrolmyndigheden,  

i dette tilfælde er det kommunalbe-
styrelsen som skal føre tilsyn med at 
loven overholdes .

Scootersejlads i havnen

FAKTA:

For orden og sejlads gælder for tiden den af Kystinspektoratet udstedte 
bekendtgørelse af 15.04.2002 : ”Standardreglement for overholdelse af 
orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.”
Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har 
pligt til at gøre sig bekendt med indholdet i dette standardreglement. Et 
eksemplar udleveres til alle nye medlemmer og kan i øvrigt afhentes på 
Havnekontoret.
Enhver, der befinder sig på havnens område, har pligt til straks at efter-
komme Havnemyndig-hedens anvisninger og påbud, herunder også at 
fjerne sig fra havnens område.

• Farten for maskindrevet fartøj må ikke overstige 3 knob.
• Sejldrevet fartøj må holde nødvendig styrefart.
• Havnen må ikke benyttes som øvelsesplads for motorfartøjer.

FOTO: www.kolding.dk
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Optimismen døde
Der var nogle som i 1996 kunne se ud over sin egen næsetip, og bakkede op om at vi skulle 
have et Apholmen Trinbræt.

af Bruno Müller 

De kunne se at der på et tidspunkt 
ville ske det at med et trinbræt i 
området ville det være en ”Magnet” 
for Campingpladsen, Lystbådehavnen, 
området ved havekolonien Kæret- 
som eksisterede på det tidspunkt! Og 
ikke mindst Sindallund med knap 200 
boliger.

Men inderst inde lå nok tankerne 
om noget nyt og anderledes der ville 
være i front med turistudviklingen i 
området! Pladsen der var tilrettet i 
lokalplanen til et rekreativt kæmpe-
område, var til udvikling, udvikling og 
atter udvikling. Selv om store dele af 
Apholm-området i en snese år var i en 
langsom udvikling, kan vi konstatere 
i dag at der er løbet en del af beddin-
gen.

Til stor gavn for lokalbefolkningen 
og vore turister er der dukket op- og 
på vej -for at nævne Palmestranden, 
Golfhusene, Hotellejlighederne, Nord-
søstien,Supermarked og byggeriet i 
delområde 2.
Skagensbanens tog gør ikke længere 
stop! Trinbrættet er væk!

Var det nu så fornuftigt? 

Det ophør man lavede var på det tids-
punkt at de nye ”Italiener-Tog” kom  
og at der ikke var nok der benyttede 
det,- så i stedet for at se udviklingen 
for hele området, med turister, sko-
lebørn, kolonihaverne o.s.v. Så valgte 
man at nedlæge det!
Så kunne man komme nogle få minut-

ter hurtigere frem,- og det var uden 
hensyn til dem som ikke havde eller 
kunne benytte eget køretøj af den 
ene eller anden slags.

Det var ikke populært hos alle lokale 
brugere,- i det at dengang i 2005 da 
det sidste tog kørte forbi uden at 
stoppe,- havde nogle borgere rejst en 
flagstang med flaget sat på halv. 
                
De fysiske rammer for genetablering 
af trinbrættet eksisterer stadigvæk,- i 
det at arealet ved skinnerne  er der!,  

Hvorfor ikke genoplive det når der 
nu bygges højhus som nabo?

Tre ud af fire af alle lyst- 
og fritidsfiskere bruger
ikke vesten konsekvent!
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NYT Udvalg på havnen
Vedligeholdelsesudvalg:
 
Ole Guldsmed Thomsen, 
Kim Hoppe, 
Lars Johannesen og 
Johannes Frøstrup 

Vedligeholdelsesudvalget er nyt, og det er meningen at 
udvalget skal gennemgå og drøfte vedligeholdelsesopgaver 
på Rønnerhavnen.

Ny terrasse ved klubhuset 

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.

Kortlæser ved toiletdørene
Det er undersøgt hvad kortlæsere til toiletter koster! Pri-
sen er mellem 3800 og 4200 kr. pr. dør.

Kort ved slæbestedet
Brug af nøgler ved slæbestedet stopper, fremover kan der 
kun bruges kort

Nye EL-Standere
Der er/vil blive monteret nye el-standere på bro1, mid-
terpieren, bro 7 og gæstebroen, bro 11, bro 12 og en 
stander på bro 9.

NYT toilet på nordsiden
Der vil blive kigget på nyt toilet i nord, havneteamet har 
fået denne opgave.

10.000,- bevilget 
Frederikshavn Træskibslaug, Trækfuglene, Rønnerhav-
nens Bådelaug, UV-jagt, Havsvømmerne, Bådcentret og 
Ro-Kajak Klubben. I ansøgningen fremgår det, at før-
nævnte aktører ønsker at oprette et ”Vild med Vand” 
udvalg, hvorfor de ansøger om at få udbetalt 10.000 kr. 
til igangsætning af aktiviteter i Rønnerhavnen. 

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

Så kom der blomster og palmer på 
vores havn

Vores havn! 
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af Birger Pedersen, Frederikshavn 
Træskibslaug

Jeg er af den overbevisning og naiv, at 
tror på at, Rønnerhavnen i Frederiks-
havn er et godt brand, blandt sejlere 
Dog mangler vi at promovere vor lille 
havn noget mere.
Træskibslauget gør hvad vi kan rundt 
omkring, når vi er til stævne blandt 
ligesindede træskibssejlere. Mange 
ved ikke hvor Rønnerhavnen ligger, 
men det ved de når vi er sejlet, videre 
på vor rejse.
Det kunne måske være, at grunden 
til at de har fået øjnene op for de” 
jyllinger” oppefra det kolde nord, gør 
sig godt på disse stævner … både her i 
landet og ovre på hinsidan.

Ebeltoft 2012: 
Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer 
afholdte sit årlige stævne …Brian fik 
en pris for god bevaring af ”Francisca” 
samt en flot andenplads i kapsejlad-
sen ude i Ebeltoft-bugten.

I 2014 var vi en flok, der sejlede 
til Skärhamn for at deltage i deres 
Træbådsfestival … igen tog træskibs-

lauget noget med hjem … igen Brian.

”Francisca” blev kåret som det 
smukkeste og bedste vedligeholdte 
skib, blandt ca. 100 andre flotte skibe 
… samt Henrik med ”Nirvana” fik en 
præmie for en vellykket sejlads.

 I 2016 var det Svendborg turen gik til, 
Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer 
afholdte sit årlige stævne. Brian og 
undertegnede var de eneste fra Træ-
skibslauget der gjorde turen. 
Og der gjorde Træskibslauget sig igen 
godt bemærket,  med flotte præmier. 

Undertegnede med ”Malusi” blev 
af juryen tildelt ”Skruen” for bedst 
bevarede og originalt tilbageførte skib 
. Det var en stor glæde og en påskøn-
nelse at modtage den eftertragtede 
”skrue”, som kun er uddelt få gange 
de sidste mange år.

Planerne i sommer
Nu skriver vi 2017, planen er at vi 
nogle skibe igen vil sejle til Skärhamn 
og deltage i træskibsfestivalen, som 
afholdes midt i juli.

Det bliver spændende og se om vort 
lille Træskibslaug igen vil markere sig 
i tävlingen blandt de flotte skibe, som 
deltager … skibe fra både Norge og 
Sverige, samt lille os, fra Rønnerhav-
nen.

Havnen skal gøres mere kendt

Et flot syn i Ebeltoft i 2012       

Brian med præmien i 2012.      

Brian og Henrik, igen stor ære     Man ligger tæt i Skärhamn.     

”Skruen” på vej  til Rønnerhavnen.            

Brian med beviserne        
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BRUG ALTID SYNLIG 
REDNINGSVEST

UNDGÅ AT ENDE 
SOM FISKEFØDE
UNDGÅ AT ENDE UNDGÅ AT ENDE UNDGÅ AT ENDE UNDGÅ AT ENDE UNDGÅ AT ENDE UNDGÅ AT ENDE UNDGÅ AT ENDE UNDGÅ AT ENDE 

DEN
USYNLIGE

 REDNINGS-
VEST

FÅR DIG IKKE TIL AT 
LIGNE EN AMATØR

ER ALDRIG NOGEN-
SINDE I VEJEN

KNAP SÅ GOD HVIS DU 
FALDER OVERBORD

DÅRLIG HVIS DU VIL 
TA’ SKIPPERANSVAR

✓

✓
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Vi har en opslagstavle på havnen 
med nyt og mest brugt salg! Men 
hvorfor ikke bruge bladet gratis og 
komme ud til endnu flere eventuelle 
interesseret i dit grej der skal 
sælges.

Foruden Loppemarkeder, Onlinesalg 
og Facebook-grupper,- er der er rig 
mulighed for at sælge ud af dine 
brugte ”Båd-Ting” på en side her i 
Rønnerposten.

Modsat kan du også gøre et kup ved 
at købe andres brugte ting i stedet 
for at købe nyt. Det er en god idé 
at bruge lidt ekstra tid, når du skal 
købe eller sælge brugte ting, så 

handlen bliver bedst mulig for beg-
ge parter!

Siden står ”Åben” til dig der er  
medlem på havnen. Så det eneste 
du skal foretage dig, er:

Beskriv kort hvilken effekt (er), pris 
og tlf. nr. og send/ring til 
redaktionen og vi har det med 
i næste blad !

OBS! Hvis ikke det viser interesse 
blandt medlemmerne- bruger vi 
siden til andet stof! 

FORSØG!
Vi laver en gratis ”Brugt side” for medlemmerne!


