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Augustmarkedet gav godt overskud

Trollingfiskerne samlede 50 både

Egon "Tolder" går på lavere blus

Rønnerhavnen - et center for fritid!
www.roennerhavnen.dk



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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Sommeren synger på sidste vers 
og vi går snart ind i efterårsmåne-
derne.
Jeg personligt synes ikke at vi har 
haft den perfekte sommer og jeg 
kan ikke mindes en sommer hvor 
vejret har været så ustabilt som i 
år, hvilket vil sikkert også vise sig 
når vi får opgjort antallet at gæ-
stesejlerbesøg i Rønnerhavnen.

Sammen med kræmmermarkedet 
i juni, blev der afholdt ”Havnens 
dag”, hvor  jeg var selv tilstede 
på Rønnerhavnen denne dag. Jeg 
synes selv det var en succes, med 
måske ikke så mange besøgende 
som sidste år til kræmmermar-
ked, og set i lyset af de mange 
andre arrangementer der var i 
lokalområdet denne dag, var det 
godt besøgt. Vi havde også lagt 
op til at der skulle være aktiviteter 
det meste af dagen, og med alle 
de frivillige hjælpere og en god 
koordinator, lykkedes det rigtig 
godt, - så et stort tak til dem der 
brugte dagen på Rønnerhavnen 
og jeg håber vi kan lave et lignen-
de arrangement til næste år.

Med hjælp fra bestyrelsen 
lykkedes det at få terrassen ved 

klubhuset gjort færdig til som-
merferien, til det håber jeg at den 
er blevet brugt flittigt.

Vi er nu i gang med bestyrelses-
møder igen efter sommerferien, 
har i ris, ros eller input til forbed-
ringer på havnen, så lad os det en-
delig at vide, vi vil alle gerne gøre 
det bedre og det må gerne være 
med hjælp fra alle der kommer på 
havnen.

Snart begynder tiden hvor der 
skal mange både på land igen! 
Så I bedes sørge for at lave en 
aftale med havnens personale, så 
de kan koordinere optagning af 
både på en fornuftig måde!
Efterfølgende bedes I  huske på at 
få ryddet op ved afrigning af jeres 
både.

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

Forsiden: Augustmarkedet 2017 Foto: Bruno Müller

Nr. 1. feb. - indleveringsfrist til redaktionen 5. 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
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Foto & tekst: Bruno Müller
Ved årets første Kræmmermarked på 
Rønnerhavnen, var der også en masse 
events i forbindelse med Vild med 
Vand,- eller også med navnet  Hav-
nens Dag som er et landsdækkende i 
70 havne, for at tiltrække flere aktivi-
teter til vore havne i Danmark.
Dette selvfølgeligt, for at åbne op for 
alle de muligheder vore havne byder 
på, deriblandt vor smukke Rønnerhav-
nen der var en af de 4 havne i kom-
munen der arrangerede.

De ca. 5000 besøgende havde en god 
dag der var udover de sædvanlige 
arrangementer!
Denne dag hvor vejrguderne var med, 
og der var indslag med for de mindste 

borgere! Her havde fritidsfiskerne et 
”Mobilt bassin” hvor man kunne røre 
ved fiskene.

Der var dykkere i vandet … og ligele-
des kajakroerne der demonstrerede 
en del ”grønlænder vendinger”! Sam-
tidig var der indslag med undervand-
jagt ”- og med fisketegnet medbragt”! 
Man så UNI SAFE i Frederikshavn og 
deres demonstration af Sørednings-
midler med affyring af nødraketter 
og nødblus og ligeledes Flyvevåbnet 
kom med en SAR-helikopter og viste 
redning fra ”sø til luft” En del både lå 
ved gæstebroen med signalflagene 
over tops,- og man så  ældre klassiske 

træbåde, samt nutidens flotte sejlbå-
de, og hvis man var blandt de heldige, 
så havde man mulighed for at få en 
sejltur, havnen rundt … eller udenfor 
Der var også mulighed for … (de mere 
fartglade) … at få en sejltur i en ”rig-
tig” speedbåd, som Motor & Bådcen-
tret, Frederikshavn demonstrerede!

Alt imedens arrangementet forløb, 
underholdt Rønnerhavnens orkester ” 
Trækfuglene” medens der blev fortæ-
ret godt med pølser og noget godt til 
at skylle ganen med.
Alt dette var en gratis oplevelse … for 
at promovere og forhåbentligt til-
trække flere medlemmer til havnens 
klubber, som jo alle deler glæden ved 
det friske søliv.

Ikke mindre end 12 nordjyske havne arrangerede en af årets store begivenheder.
I Frederikshavn kommunes 100 km lange østkyst var der arrangementer i fire 
havne,- og hvor af Rønnerhavnen deltog for første gang.

Kræmmermarked, Vild Med Vand og Havnens Dag
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Shelteren’s vedligehold er der kommet styr på
Rønnerhavnen og Park og Vej har indgået vedligeholdelsesaftale

Foto & tekst: Bruno Müller

Der har igennem en periode været 
en del ”uro” når Shelteren har været 
besøgt af gæster, der især ikke var 
medlem af havnen.
Shelteren blev for syv år siden etab-
leret med tilskud fra Friluftsrådet på 
godt 50.000,- kr. og hensigten var,- at 
den var til benyttelse for alle. Så er 
det klart at det ærgrer os, at den ikke 
kan være i fred for uorden og at vi 
oplever jævnligt besøg i weekenderne 
med episoder, som de ansatte skal 
rydde op efter.
Kommunen har andre Sheltere 
placeret i deres rekreative områder. 
Rønnerhavnen har ikke kendt til at der 
var skriftlige aftaler der sagde at for at 
kunne indgå en driftsaftale skulle føl-
gende betingelser være opfyldt med 
at faciliteterne skal være offentligt 
tilgængelige. De siger at de skal være 
beliggende på kommunalt ejet jord el-
ler i umiddelbar tilknytning til kommu-
nalt drevne cykel-, ride eller vandrer-
uter.  Borgerforeninger eller andre 
aftaleparter, som vores havn, skal selv 
aktivt varetage øvrige driftsfunktioner 
såsom renhold, affaldstømning, 

vedligehold, græsslåning, opsyn o.l. 
Kommunen kan markedsføre facilite-
terne i foldere o.l. og anvende dem v. 
offentlige arrangementer. 

Aftale faldet på plads
Der har været henvendelse til Park & 
Vej og afholdt et møde med dem for 
sætte ansvarsfordelingen på plads 
med vedligeholdelsen.
Her blev det oplyst at Park & Vej ś 
personale for nylige har været på hav-
nen og reparere noget på Shelteren 
og samtidig gå den igennem, så den 
burde pt. være i orden. Efterfølgende 
har vi haft kommunens legepladsin-
spektør til at foretage et eftersyn med 
en rapport der viser at det faktisk er 
”småting” der skal ordnes.

Hvem i aftalen har opgaven med 
vedligeholdelse
Det var som sagt formålet med mø-
det, at man fik klare linjer om hvem 
der havde ansvaret for den aftalte 
opgavefordeling og det faldt ud til 
tilfredshed, - og at det var at Rønner-
havnen tog sig af dagligt opsyn og 
tømning af skraldespande, reparati-
oner i mindre omfang,- og kontakt 

til legepladsinspektør  om det  der 
er sikkerhedsmæssige ting der skal 
udbedres.
Den del som Park & Vej skal tage sig 
af er, levering af materialer og ma-
ling m.m. til små reparationer, større 
reparationer og maling efter skøn fra 
Park og Vej, der har et flytbart stillads 
der bliver brugt når sådan noget skal 
males.
Vigtigt var, at der aftalen indgik pla-
ceringen om ansvarsforsikringen, - og 
at den indgik hos Rønnerhavnens, 
hvilken er i lighed med Legepladsens!
Aftalen har fem års varighed og løber 
fra underskrevet dato, som forventes 
at ske inden ferien 
I øvrigt kan den opsiges med dags 
varsel af begge parter
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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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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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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

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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Isingerne holder til tæt ved klitterne

Rønnerposten har midt i sommeren fundet formanden Birgitte Nielsen der fortæller 
om deres forening der ligger yderst på Rønnerhavnen, - med deres bro og tre huse.

Birgitte fortæller "Vinterbaderne Isin-
gerne holder til i de 3 huse helt ude 
ved klitterne ved havneindsejlingen 
på sydsiden. Der er 128 medlemmer 
i foreningen i forskellige aldre – dog 
ingen børn.  Vi har faste badedage fra 
begyndelsen af oktober til slut april. 
På de faste badedage onsdag, fredag, 
lørdag og søndag er saunaen tændt 
i et bestemt antal timer. Som vinter-
bader nyder man efter hurtig kold 
omklædning et eller flere havbade. 
Ofte ses vi gå frem og tilbage mellem 
sauna og hav. Vi fryser aldrig efter at 
have badet – så længe man kan styre 
vejrtrækning og badets længde."

Deltog i Issvømning i Rusland
I klubben har vi et medlem, der har 
deltaget i konkurrence i Rusland i 
issvømning. Dorte Lyager træner både 
ved vestkysten og østkysten og I kan 

kende hende om vinteren når hun 
svømmer lange distancer i badedragt 
med en lille neonfarvet luftpude i 
overfladen. Dorte træner både distan-
ce og længden af tid hun opholder 
sig i det kolde vand og sideløbende 
dypper vi andre dødelige os kortvarigt 
eller svømmer nogle tag .

Vinterbaderne har to ønsker
Bestyrelsen kæmper for at få lov til at 
få et vildmarksbad - opstillet ved egne 
huse evt. mellem husene, hvor vi har 
holdt et arrangement med et lejet kar 
og forestiller os at bruge et kar cirka 
en gang månedlig til fuldmånebad-
ning. 
Derudover håber vi på med tiden at 
få tilladelse til at sætte større glas-
rude på bagsiden af vores sauna. 
Denne glasrude vil være umulig at se 
igennem udefra – så ingen vil være 

generet af saunafolket.
Inde fra saunaen vil det være en stor 
fornøjelse at kunne se ud på skibene i 
Rønnerhavnen.

Inden Birgitte slutter sin orientering 
om Vinterbadernes tilværelse på hav-
nen, siger hun
"Vi håber, at bestyrelsen i Rønnerhav-
nen er klar til at lade udviklingen og 
tiltagene i Isingerne’s forening få de 
nye muligheder i fremtiden."
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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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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

Få gratis oversigt over lystbådehavnene
I havne, der er medlem af Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID), 
uddeles et flot kort over Lystbådehavne i Danmark, inkl. distancetabeller. 

Få en oversigt over alle lystbådehavne i Danmark
I havne, der e medlem af Foreningen af Lystbådehavne I 
Danmark (FLID), uddeles et flot kort over Lystbådehavne i 
Danmark, inkl. distancetabeller.
Kortet er produceret af FLID i størrelsen A1, hvor alle 
lystbådehavnene er markeret. 
Kortet indeholder distancetabeller over Vesterhavet/
Limfjorden, Kattegat, Århus Bugt og Storebælt, Smålands-
farvandet, Lillebælt og farvandet syd for Fyn samt Sundet/
Østersøen.
Hvilke havne har kortet?
Er du tvivl om, hvilke havne der tilbyder gratis kort, kan du 
se en oversigt på linket her over alle 

FLID-havnene: www.havneguide.dk/medlemshavne  
Læs mere om havnenes faciliteter
Information om de enkelte Lystbådehavne finder du på 
den digitale havnelods www.havneguide.dk. 
Her ligger alle lystbådehavne i Danmark, også dem, der 
ikke er medlem af FLID. 
Her er inspiration og viden til sejlerne, når næst ferie skal 
planlægges eller næste havn besøges. Læs om havnens 
faciliteter, priser, events, spisesteder, seværdigheder nær 
havnen og meget mere. På havneguide.dk kan du også se i 
hvilke havne, der er med i Marinabooking, der er en 
service, hvor du selv kan booke en plads på forhånd.

Du kan også købe kortet for 50 kr. inkl. moms og 
forsendelse, ved at sende en mail til: 

administration@flidhavne.dk

Oplys: Navn, adresse, tlf. - så sender vi faktura og 
kort. 
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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
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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

Sensommer tilbud på 
Nydam både 

Nydam 400 Fisk  Nu kun kr. 13.995  
Nydam 410 Fisk  Nu kun kr. 11.995 
Nydam 425 Fisk  Nu kun kr. 16.995  
Nydam 470 Fisk  Nu kun kr. 24.900 
Nydam 550 Fisk  Nu kun kr. 36.900 

Ring til Søren på 98 42 23 93 og 
hør dagsprisen på din nye 

”drømme jolle” 
Altid gode pakkepriser med 

Mercury påhængsmotor!                                        
Få 5 års garanti på din nye motor. 

Motor og Bådcentret Fr.Havn · Sindallundvej 4 · 9900 Frederikshavn · Tlf.: 98422393 ·  E-mail: info@nautisk.dk  

Nydam550 Fisk - Nu kun kr. 36.900  

Kom til Frederikshavn  
og få den bedste pakkepris på din Nydam båd.  

www.m-center.dk  

Michael Rasmussen spørger:

Hvordan får man sin jolle ind på 
skibsdatabasen med 
registreringsnummer og billede ? 

Mvh Michael

Svar: 
Registrering af jolle i 
www.skibsdatabase.dk
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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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Vores havn! 
Mastehuset
Udvidelse af mastehus, der er planer om at 
flytte eller ændre bukke til klargøring af 
master.
De nuværende er lidt i vejen for håndtering af 
master til og fra mastehuset. 

Garngården Nord
Garnredderpladsen i Nord får nu fliselægning 
gjort færdig. Græs og ukrudt mellem 
fliserne ved grillpladserne og på hammeren 
bliver fjernet.

Fliser ved kajkant i nordøst.
Fliserne er igen begyndt at synke, det 
udbedres inden nogen kommer til skade.

Vandhanerne
Det er et ønske fra medlemmerne at de 
vandhaner der er fjernet ved vandposterne 
bliver monteret igen. 

Nyt toilet i nord
Undersøgelserne er sat i gang for et længe 
savnet nyt toilet ved Nordsiden.

Flere huse ?
Der er interesse for flere huse!
Bestyrelsen undersøger mulighederne med en 
ny lokalplan for området.

Uddybning
Der er ved uddybning fjernet 6610 m3.
 
Gamle el- målere
Der har været lidt debat omkring det betalte 
depositum for de gamle elmålere. Ifølge FLID 
er det et depositum og det fulde beløb skal 
betales retur når elmåleren afleveres 
på havnekontoret.

Hurtig kørsel
Der er kommet oplysninger at der køres for 
stærkt bag husene i nord, bestyrelsen under-
søger mulighederne for flere fartbump? 
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DK Autoservice - Grundtvigsvej 76, 9900 Frederikshavn - Tlf: 9848 2617 - Mobil: 2070 8141

TLF. 40 51 48 35   MAIL: ELLING-TAGMALING@PC.DK

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

Vi ti lbyder døgnservice 98 42 88 22
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Godt vejr til augustmarkedet 
Tekst og foto: Bruno Müller

Det satte sit præg på afviklingen. 
Mange kræmmere havde fulgt den 
årlige opfordring med at rydde op i 
redskabshuset, garagen, loftet, udhu-
set og kom på Rønnerhavnen havnen 
og få det solgt! 
Det var for arrangørerne vanskeligt at 
forvente lige så mange kræmmere og 
besøgende som tidligere år, og man 
håbede at bare at vejret er med os.
Det er stadig en fornøjelse for alle for-
eningerne der er bosiddende her, at 
vise vores havn frem for dem der ikke 
færdes her til daglig. Man bestræber 
sig på at vise overfor de lokale og 

gæsters besøg ,-  at vi gør os umage 
med at bevare miljøet.  En gang imel-
lem dukker sloganet op " Rønnerhav-
nen - et center for fritid".

Arrangørerne, Legepladsudvalget, må 
være ganske tilfredse i betragtning af 
det vejr som vi har haft op til dagen 
for markedet. Det var med bekymring 
at man så frem til markedsdagen, om 
den skulle ”Blandes” med den dårlig-
ste sommer i mands minde!
Men nej! Nogen i det højere skylag 
holdt hånden over det årlige 
august-marked, og det blev afviklet 
med masser af sol og lidt ”frisk” vind! 
Det gav en god omsætning med de 

mange besøgende og det var tydeligt 
at se ved bordene ud for klubhuset, 
at der blev solgt godt samtidig med at 
Rønnerhavnens ”Hus”-orkester spille-
de på terrassen.                                
Det er dagen efter markedet svært at 
spå om omsætningen og hvordan det 
kommer til at påvirke bundlinjen, da 
man ikke tør sætte tal på hvor meget 
det bliver endnu.
Det er ganske flot, at vi med to årlige 
kræmmermarkeder stadig, bortset fra 
Skagen, kan etablere en stor ”Havne 
kulturbegivenhed” i Vendsyssel, med 
flere tusinde besøgende.

Godt besøgt ved bordene Og så en tur for børnene
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A/S TRIGON ∙ Knivholtvej 45 ∙ 9900 Frederikshavn 
T: 98 42 66 77 ∙ E: trigon@trigon.dk ∙ www.trigon.dk  

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
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RØNNERHAVNENS BÅDELAUG

www.roennerhavnens-baadelaug.dk

Vinden hylede i mastetoppene, regndråberne lige-
som væltede ned fra en sort himmel, langs molen 
krøb en våd skikkelse sig sammen. Det lyder som be-
gyndelsen på en billig krimi, det er det ikke nej, det 
er bare sådan nogle dage vi har oplevet her i sommer. 
Ja helt så slemt har det heller ikke været hele tiden. 
Vi startede sæsonen med godt vejr og god stemning 
på land, der blev vasket, repareret, poleret og købt 
nyt udstyr. Alle vores både blev søsat, mange gav hi-
nanden en hjælpende hånd, alle blev færdige.

Pludselig summede hele havnen af liv, dejligt at se 
på. Der planlægges hvor turen skal gå hen i år, no-
gen sælger båd, køber båd, alt er som det skal være 
sådan når sommeren starter. Kapsejladserne startede 
op igen i år,  mange gode sejladser er der sejlet indtil 
nu og kun afbrudt af sommerferien fortsætter de hen 
til sensommeren.

Mange af vores medlemmer har været på læn-
gere ture, 6-8 uger ja nogen længere endnu. Der har 
været sejlet rundt i de Danske  fjorde og farvande, 
den Svenske skærgård, solen har skinnet, på land er 
der blevet cyklet, gået og gjort nye bekendtskaber og 

delt erfaring mand og mand imellem, men der har 
også blæst, tordnet og regnet lidt mere end de fleste 
har ønsket, det kan vi vist nok være enige om.

Det er jo på sin vis også en oplevelse, måske ikke 
af den gode slags, men den kan vi altid tale om.

Der har for eksempel været en del redningsaktion-
er ud for Aså havn, det kan så være en advarsel om at 
ikke besejle havne i dårligt vejr hvis man ikke er sikker 
på hvordan renden og dybdeforholdene er. Om Aså 
ikke har fået gravet nok?  Pas på alligevel.

Ellers er vi alle heldigvis kommet helskindet 
gennem sommeren, kan så småt begynde at se hen 
imod, at skulle på land igen, få rigget af, dækket ned, 
og det var så den sommer.

Det hele er ikke slut for nu kommer hele vinterh-
alvåret med klubaftner osv. Det kan vi glæde os til.

Fra Bådelauget siger vi tak for en god sommer og 
ønsker alle vore nye medlemmer velkommen i klub-
ben.

SOMMER 2017
Foto: Ole Guldsmed -ThomsenFoto: Ole Guldsmed -Thomsen
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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

 

 

 

Uni-Safe workshops perform service and repairs on: 
Liferafts, Lifejackets, Immersion- & Worksuits 

Custom builds, service and repairs on:  
RIB’s & Inflatable boats 

Workshops certified by: Authorities, Notified bodies and manufacturers 

Sales and RFQ’s, phone: +45 3258 1615 or Email: info@unisafe.dk 
Service booking, phone: +45 9843 1353 or Email: service@unisafe.dk 

Certified sales- & service partner for commercial liferafts 
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Tekst & foto: Bruno Müller

De ivrige ”Stangfiskere” er bekendte med havnen med 
deres årlige besøg i nogle dage, hvor der bliver afviklet 
Hirsholm-Cup. I år ankom de torsdag den 10 august med 
deres, denne gang, 52 imponerende både der var spækket 
med udstyr og der tydelig viste at de vidste hvordan det 
skulle håndteres for at få en god fisk.Det hele var for-
beredt godt på havnen, hvor der var opsat stort telt, og 
havnepersonalet havde travlt med at anvise bådpladser og 
P- pladser til de mange både, trailere og biler.
Dem som ikke overnattede i bådene kunne leje en hytte på 
Nordstrand Camping.

Så skulle der fiskes fra tidlig morgen 
Allerede fredag morgen tog de mange hurtiggående både 
afsted der i løbet af kort tid fandt de udvalgte fiskepladser 
i områderne fra Hirsholmene og til nord for Skagen.
Både fredag og lørdag blev der fisket og vist fangster frem. 
Det samme gentog sig lørdag morgen, med indvejning tid-
lig aften, om hvem der havde de største! Af de fisk der blev 
indvejet så man alle mulige slags og lørdag aften kl. 18.00 
var man samlet til jubilæumsfesten i det store telt. Her var 
der spisning, præmieoverrækkelse og levende musik!

Jysk Småbådsfiskeklub havde 25 års jubilæum på Rønnerhavnen i dagene 11-13. august. 

Jubilæumstræf i Frederikshavn

Godt med trafik i havnen                           Trailerne var på bådpladserne                      

Fiskerne i kø ved indvejningen                  
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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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Egon ”Tolder” trapper ned
af Bruno Müller

Rønnerposten har talt med Egon der har valgt at ”skrue ned 
for blusset” på forskellige fronter!
På havnen kender vi Egon mest fra Trækfuglene og Kræm-
mermarkederne og ligeledes gennem en årrække når vi har 
set ham køre med maskinen, - når han har slået græs.

Ud over det siger Egon: 
"Til næste år ”runder” jeg med aktiviteterne, da jeg har 
været frivillig leder af idrætten og musikken i 50 år, og så 
må det være nok. Jeg har bekendtgjort i foreningen, at jeg 
til foråret slutter som formand for Trækfuglene, og i den 
forbindelse har jeg derfor taget vores to suppleanter ind i 
bestyrelsesarbejdet, så de også er bekendt med det 
organisatoriske arbejde.
Samtidig har jeg et lille Bi-job med græsslåning om 
sommeren på havnen Det er jeg også stoppet med, da jeg har en stor have og et stort hus, der kræver meget arbejde. 
Egon slutter med at sige at "Trækfuglene forsætter med kræmmermarkedet. "

Brygget med omhu og skænket med kærlighed
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Autoriseret indblæser

Den nye RØNNERPOST 
er kommet!

Når det nye blad udkommer, vil 
der ved indkørelserne til havnen 
være et skilt med denne tekst.

Så er medlemmerne orienteret
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Terrassen færdig     
Tekst & foto: Bruno Müller 
Efter et par arbejdslørdage kunne vi 
alle betragte et flot arbejde på den 
nye store terrasse, der er handicap-
venlig med kørerampe.
I slutningen af juni kunne ”arbejds- 
sjakket” af bestyrelsesmedlemmerne 
lægge sidste hånd på færdiggørelsen 
med udvidelsen af klubhusets 
terrasse.
Med det nye byggeri og med forbed-
rede faciliteter, kan man glæde sig til 
at tage den i brug med denne udvi-
delse af de eksisterende 

klubhus-facilliteter.
Det giver endnu bedre forhold til 
medlemmer og gæster, der nu kan 
sidde i solen, hvis det behager den at 
vise sig, men samtidig også at man 
kan sidde i godt læ.
Umiddelbart ser det ud til at 
byggeriet med udvidelsen har 
skubbet planerne om nybyggeri af 
et nyt klubhus endnu længere ud i 
fremtiden.
Hvilket egentlig er fornuftigt nok 
indtil videre!

Priser på Rønnerhavnen – 2017     
2,0 m. bådplads - 3400 kr.
2,5 m. bådplads - 4250 kr.
3,0 m. bådplads - 5100 kr.
3,5 m. bådplads - 5950 kr.
4,0 m. bådplads - 6800 kr.
4,5 m. bådplads  - 7650 kr.
5,0 m. bådplads - 8500 kr.

Bådpladser 

Brug af slæbested, medlemmer - årskort - 700 kr.  
Ovennævnte priser er pr. år og incl. Ansvarsforsikring

Kontingenter
Årskontingent Rønnerhavnen 450 kr.  Indmeldelsesgebyr 100 kr.

Serviceydelser
Brug af truck, medlemmer:
Løft af båd under 2 tons 300 kr. -   Løft af båd over 2 tons 400 kr.
Over 30 min varighed ved bådløft, betales yderligere 300 kr. på påbegyndt halve time.

Brug af truck, ikke medlemmer: 
Løft af båd under 2 t. 600 kr. - Løft af båd over 2 t.  800 kr.
Over 30 min varighed ved bådløft, betales yderligere 300 kr. på påbegyndt halve time.
Leje af højtryksrenser 70 kr.
Brug af traktor 110 kr.
Nøgledepositum, medlem 200 kr.
Brug af slæbested, ikke medlemmer, pr. gang 70 kr.
Rønnerhavns vimpel, pr. stk 110 kr.
Hirsholm mærke, gyldigt 1 sæson 120 kr.
Brug af vaskemaskine, pr. vask 30 kr.
Brug af tørretumbler, pr. gang 30 kr.
Badepoletter 4 min, pr. stk. 10 kr.

Alle ovennævnte priser er incl. Moms
De flest af ovennævnte ydelser kan betales via BEAS kort, så man kan med fordel anskaffe sig et kort på havnekontoret.
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De korte resultater her:
Bestandens størrelse:
• Det blev til 33.171 reder i år svarende til en fremgang på 5 % i forhold til 2016. 
• Efter tre år med et antal på omkring 31.000 par er ynglebestanden således gået frem.
• Antallet i 2017 svarer dog til 6.000 ynglepar færre end i årene 1993-2006.
• I regionen, der omfatter de vestjyske fjorde, var der en fremgang på 42 %, svarende til  

 en fremgang på 930   par. Fremgangen i denne region skyldtes primært indvandring af 
skarver fra andre egne af landet.

Kolonierne:
• Der var 79 kolonier i år, hvilket var 4 færre end i 2016.
• I 11 kolonier var der flere end 1.000 reder. Fire af disse var beliggende i regionen 

“Smålandsfarvandet”.
• Danmarks største koloni i 2017, med 1.995 reder, lå i Stavns Fjord på Samsø.
• I 2017 havde skarverne forladt 12 af de kolonier, som eksisterede i 2016.
• I 2017 dannedes der nye kolonier på 3 lokaliteter som ikke tidligere havde haft ynglende 

skarver.
• På 5 lokaliteter blev der igen gjort forsøg på at danne en ynglekoloni efter fravær af 
        ynglende skarver i 2-11 år.
Forvaltning:
• Der blev foretaget forvaltende tiltag i 17 kolonier.
• I alt blev 4.855 reder udsat for indgreb. I knap 3.000 reder blev æggene olieret, og knap 

2.000 reder blev fjernet.
• Antallet af reder udsat for indgreb var over niveauet for årene 2010-2015 men på niveau 

med årene 2003-2009.

Skarven 2017- Antal reder er steget 
Se rapporten om Skarvens ynglebestand på forbundets hjemmeside

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?
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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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Træskibslauget i Skärhamn Juli 2017
Det var 4. gang Træskibslauget gæstede den flotte store Træbådsfestival festival. 

Side om side i Skärhamn … Juli 2017.

”Indiana” på vej til Rønnerhavnen fra 
St. Dyrön efter festivalen i Skärhamn.

Desværre var vi kun 3 træskibe herfra 
lauget.  Vi havde dog følgeskab af nogle gode 
sejlervenner her fra Rønnerhavnen. De kom 
i glasfiberbåde og måtte ligge på en anden 
flydebro, men de var der og så det hele fra 

sidelinjen. Det var et flot og godt arrangeret 
stævne, det bar præg af, at der er kommet 
yngre folk til i ledelsen. De havde de rigtige 
visioner. Jeg er sikker på  et godt samarbejde 
med Västkustens Träbåtsförening, som jeg 

håber, at også Rønnerhavnens besøgende vil 
nyde godt af, hvis vi kommer til at se nogle 
svenske træbåde blandt vore gæstesejlere.

Som nogle af Rønnerpostens læsere måske 
husker, så blev ”Francisca” fra træskibslauget  
i 2014, kåret som den flotteste og bedste ved-
ligeholdte sejlbåd, en flot 1. plads, blandt alle 
sejlbådene, som alle var toptunet og gejlet op. 

I år, 2017, blev Henning Sander med ”Indiana” 
tildelt 2. pladsen. Det var også en rigtig stor 
ære, i år var der rigtig mange sejlbåde som 
alle levede op til en 1. plads i tävlingen. Så ju-
ryen havde et stort arbejde med at bedømme 

og vælge den rette, som for os, desværre blev 
en svensker, men han fortjente det.

Vejret det vil jeg ikke komme ind på - men lige 
til alles information, så havde vi både sol og 
regn, samt frisk vind fra vesten … 15 til 20 m/
sek. Så efter en halv snes dage i skærgården, 
fik vi et vindue med fint vejr, blev kursen sat 

hjemover. Voldborgs kollegaer lovede mere 
af det friske vind, så os tøsedrenge tog turen 
hjem til vor trygge Rønnerhavn … 
Men -det var ikke værre, end at vi sikkert 
sejler til Skärhamn igen, måske næste år. Det 

er en oplevelse for os træskibsfolk og alle I 
andre, som gerne vil se på klassiske klenodier, 
samlet på et sted.

Hilsen Birger, Træskibslauget.
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Af Niels Brandt
Redigeret af Bruno Müller
Foto: Michael Jensen
Rapporterne belyser hwvorfor lan-
dets marinaer står over for meget 
store udfordringer.
Antallet af sejlere falder, antallet af 
både falder, og de sejlere, som stadig 
sejler, bliver stadig ældre, mens der 
kommer alt for få nye sejlere til.
Branchen har jo nok været klar over 
det længe, at lystbådehavnene står 
foran store udfordringer de kom-
mende år, men nu er der tørre tal på 
bordet fra den del af sejlerfolket, som 
er organiserede – primært i Dansk 
Sejlunion.
 ’Havets Motionister’. en 3-binds-ana-
lyse Dansk Sejlunion har naturligvis 
helt styr på egne medlemmer, og 
baseret på deres tal, så startede ned-
turen efter 2009, hvor medlemstallet 
var oppe på næsten 60.000. 
Derefter tabes godt 3% årligt, så man i 
2013 (seneste tal i rapporten) nærmer 
sig 52.000.
 
Skibet er ladet med gråhårede 
sejlere.
Da den hæderkronede sejlads Fyn 

Rundt blev startet i 2016 sendte Fyens 
Stiftstidende feltet af sted med over-
skriften ”Skibet er ladet med gråhåre-
de sejlere”. Journalistisk var det nok 
finurligt, men for landets lystbådehav-
ne er situationen en alvorlig sag. 
På de 8 år fra 2006 til 2013 har 8.500 
’grånet’ sig ind i kategorien 60+, men 
seniorvæksten kan slet ikke opveje et 
tab på 11.000 medlemmer blandt de 
25 til 59-årige. Rapporten forudser, 
at vendes udviklingen ikke, så vil der i 
2020 være flere i kategorien ’seniorer’ 
end i gruppen ’25 til 59’-årige! 

Facebookgruppen hitter, mens DS 
taber medlemmer, og lystbådehav-
nene taber kunder, så peger rap-
porten på, at en hel anden måde 
at ’organisere’ sig på vinder frem.                                                                                                        
Facebookgruppen ’Tursejlads & Sejl-
sport’ stormer således frem. 
Således er medlemstallet i skriven-
de stund over 13.000 medlemmer. 
Økonomien skræmmer ikke I den 
nyeste delrapport har DS indhentet 
oplysninger fra næsten 1900 sejlere i 
foråret 2016, og her kan man notere 
sig, at dagens sejlerne jo godt ved, at 
sejlads er en dyr hobby, men alligevel 

synes langt de fleste, at de samlet set 
får meget for deres penge. Kun 10% 
svarer direkte, at de får for lidt! 75% 
af respondenterne ejer deres egen 
båd, og gennemsnits-købsprisen viste 
sig at være 180.000 kr., og  hele 85% 
mener, at prisen var rimelig. Stem-
ningen i havnen er i top Sejlerne har 
også svaret på, hvad de bedst kan lide    
ved ’hjemmebasen’ – altså den havn 
og klub, hvor de hø- rer til. Og her er 
der et solidt skulderklap til havnene.  
Næsten 90% svarer, at de ’meget 
godt’ eller ’godt’ kan lide at komme 
på havnen og opleve miljøet der. 
Til sammenligning mener kun ca. 
55%, at deres sejlklub er fuld af liv og 
gode aktiviteter. Rapporterne Havets    
Motionister er bestilt af DS, men ud-
ført af Danmarks Idrætsforbund DIF, 
Kommunikation & Analyse.                     

Rapporterne kan i deres helhed 
downloades:
http://www.sejlsport.dk/mere/
havets-motionister

Alt for få nye og unge sejlere 
Dansk Sejlunion har udgivet tre rapporter som dyster læsning for landets lystbådehavne.
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RØNNERHAVNENS BÅDERLAUG
www.roennerhavnens-baadelaug.dk

HYGGEN er i højsædet og der er plads til både SØULKE og BOLVÆRKSMATROSER. 

Rønnerhavnens Bådelaug arbejder hele året på at vi får nogle gode oplevelser med sejlads og 
andre fælles aktiviteter der gør sejlerlivet endnu hyggeligere - du må gerne være med... 

ET MEDLEMSKAB i Rønnerhavnen Bådelaug koster KUN kr. 250,- om året.
- udfyld tilmeldingsskemaet på www.roennerhavnens-baadelaug.dk (til højre i menubaren) 

Så er du godt på vej til et fornøjeligt fællesskab med folk der elsker vind i håret, saltvand på 
dækket og er lige så bidt af sejlerlivet, som du selv er.   

                                                                                  Vi glæder os til at være sammen med dig! 

Uanset om båden er STOR eller 
LILLE, med SEJL eller MOTOR, 
er du ALTID VELKOMMEN i 
Rønnerhavnens Bådelaug
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Hvad koster det at være på Rønnerhavnen?     
Rønnerposten har taget et ”Tjek” på de årlige 
kontingenter i foreningerne der er bosiddende på 
Rønnerhavnen. De varierer en del, alt efter hvad 
der ligger af serviceydelser, ud over hvad der går til 
driften i den pågældende forening. 
Baseret på oplysninger fra især hjemmesiderne, og 
der tages forbehold med at de er opdateret.

Fritidsfiskerne     240,-
Træskibene    250,-
Bådelaug    250,- 
Vinterbaderne   250,-
Rønnerhavnsforeningen   450,- 
Roklubben                       1000,-
Kajakklubben           1500,-

Læsø - Mand over bord!
Vesten reddede ham!

Lørdag aften d. 8. juli var det nær gået galt for en sejler 
ved Læsø, da båden tog vand ind!
Sæby Redningsstation blev kaldt ud, og der også blev 
rekvireret en redningshelikopter fra Aalborg. 
Under redningsaktionen bliver en af de to personer på 
båden skyllet over bord! Hans redningsvest var per-
fekt og han lå i overfladen indtil redningsbåden var på 
siden af ham og fik ham op.

 

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. 

Bruno Müller, redaktør.
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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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