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

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

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

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

VELKOMMEN I BUTIKKENAlle hverdage kl. 10-17  ·  lørdag kl. 10-12
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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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Lederen
Formand
Ole Guldsmed-Thomsen
Brovej 5, Kvissel 9900 Frh
Tlf.: 25401512
ole@guldsmed-thomsen.dk

Næstform. og Husudvalget &
Legepladsudvalget
Per Bech Christensen
Lerbækvej 78,  9900 Frh.
Tlf.: 4046 9553
pbc@mil.dk

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

Vedligeholdelsesudvalg
Kim Hoppe
Caspersvej 4,  9900 Frh.
Tlf.: 4040 4654
khoppe@mail123.dk

Sekretær og webmaster
Christian Schunck
Vejlegade 17b 1th. 
Tlf.: 20426938
christian.schunck@gmail.com 

Hus og legepladsudvalg
Palle N. Thomsen
Hirsholmvej 4, 9900 Frh.
Tlf.: 26842655
path@outlook.dk                   

Kontakt til Fritidsfiskerne og
Husudvalget
Lars R. Johansen
Tennisvej 29, 9900 Frh.
Tlf. 9841 0421 / 2938 2246
fn117masi@gmail.com    

Suppleanter: Birger B. Pedersen og
Morten Winther Christensen

Havnekontoret åbent:
Hverdage: kl. 08 - 12 & 14-17
Lørdage: kl. 10–12
Hverdag i dec. & feb.                               
kl. 8-12 & 13-16
Lørdage fra 15.dec. - 15.marts Lukket
Herudover aftales med havnens
daglige leder

Rønnerhavnen                               
Ndr. Strandvej 40  
9900 Frederikshavn 
ronnerhavn@mail.tele.dk                                                                            
Tlf: 98431088  Fax: 98431086     
www.roennerhavnen.dk

Bestyrelsen

RØNNERP OS T EN

Bladet er til alle medlemmer, annoncører og Frederikshavn kommune. Stof til bladet 
sendes elektronisk. Billeder sendes i .JPG . Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Stof 
der modtages, er generelt ikke som udtryk for bestyrelsen & redaktørens indstllling. 
Redaktøren kan redigere i indsendt stof. Injurierende stof bringes ikke!

Redaktion: Bruno Müller - Tlf. 23 45 81 87 – Mail:  bruno@knudensvej82.dk 
Tryk: Mads Lundberg - mads@madslundberg.dk

Nr. 1. feb ---indleveringsfrist til redaktionen 15. jan --- Udkommer ultimo februar
Nr. 2. apr ---indleveringsfrist til redaktionen 15. mar -- Udkommer ultimo april
Nr. 3. juni  --indleveringsfrist til redaktionen 15. maj--- Udkommer ultimo juni
Nr. 4. sep ---indleveringsfrist til redaktionen 15. aug --- Udkommer ultimo september
Nr. 5. nov --indleveringsfrist til redaktionen 15. okt --- Udkommer ultimo november

Så er sommeren over os og vi sejlere har 
nu årets højdepunkt forude. Jeg selv har 
planer om at sejle i Middelhavet i som-
mer, men det er jo ingen nødvendighed 
at sejle længere end uden for havneho-
vedet for at få nogle fantastiske sejlero-
plevelser. Sejlerlivet er skønt uanset på 
hvilken måde vi bevæger os rundt; om 
det er på paddelboard, i en jolle, sejlbåd 
eller motorbåd, det drejer sig om at 
komme på vandet, også hvis man vælger 
at holde og kigge ud over vandet – ja, så 
giver det også en god oplevelse.
Havnens bestyrelse arbejder i kulissen 
på planer om et 3. bassin, men der er jo 
lange udsigter alene med at finde ud af, 
om det er muligt. Havnens bestyrelse har 
holdt et formøde med Trigon og skitse-
ret en plan over hvad som skal ske i de 
indledende forberedelser. 
Bestyrelsen har ansøgt om penge til 
etablering af vaskeplads, ny kran og vogn 

til stativer og det vil nok blive det, man 
først kommer til at se ske på havnen.                                                                                                                                          
Der har været afholdt arbejdsdag – tak 
til alle som hjalp. Der er påbegyndt 
etablering af et fliseareal ved den sydlige 
terrasse ved klubhuset. Arealet vest for 
havnekontoret venter på, at det bliver 
tørt nok til at køre på og der vil blive 
rodfræset og ryddet op så det også bliver 
pænt at se på.
Der bliver igen i år marked på havnen 
og det bliver henholdsvis 11/6 og 13/8                                                                        
Pas på hinanden, husk vesten og hav en 
rigtig god sommer. 

Ole Guldsmed-Thomsen, formand for 
Rønnerhavnsforeningen

Redaktionen ønsker god ferie
Medlemmer, deres familie og vore sam-
arbejdspartnere.

I ønskes alle en rigtig god sommer med 
gode oplevelser, uanset hvor i landet 
eller verden I kommer til at befinde jer. 
Afslutningsvis vil jeg minde om, at 
tjekke, om vi har de rigtige data på 
dig, både til bladet, hjemmesiden og 
Havnekontoret. Det altid er vigtigt, at 
vi har de nyeste medlemsdata på dig.                                                                                   
Gå derfor ind og læs og tjek, om vi 
har de rigtige oplysninger på dig.                                                                                      

Det gælder oplysninger om din adresse, 
tlf.nr., mailadresse o.s.v.

Denne gang er der ”længe til”! 
husk at der deadline på næste blad d. 
15.august 2022.

Venlig hilsen Bruno
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YEAR
Warranty5

SWIFT 
BY INSTINCT

Pro XS Mercury 
FourStroke 115 hp

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

mercurymarine.com

UOVERTRUFFEN KVALITET 
giver uovertruffen præstation

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

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

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

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

Mange modeller fås også i hvid

Tlf.  98 42 23 93 
www.m-center.dk 
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Nyt logo, nyt navn 
- Samme  gode service! 

Det er tid til de gode timer på vandet!  
Mangler du grej? Så har vi lige det du står og mangler 

Ring til Jens Christensen i vores Aalbæk-afdeling på  

+45 40 19 90 85, hvis du mangler noget eller har spørgsmål 

Følg os på :             Facebook.com/daconet.dk                   Instagram.com/frydendahldaconet 

Skal du have nye net?  

Så giver vi pant for de brugte!  

Læs mere på www.daconet.dk 
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Palmestrandens Ishus
ved Palmestranden Frederikshavn

VÆRDIKUPON
Afl ever denne

kupon og få en kop

 GRATIS 
KAFFE



HUSK Åbent 
alle dage

fFølg os på

KOM UD TIL
BYENS MØDESTED

VI SES! 
Palmestrandens Ishus

Nordre Strandvej 22 . 9900 Frederikshavn

ÅBNINGSTIDER 

MANDAG - FREDAG 
KL. 12 - 22

LØRDAG -  SØNDAG 
KL. 11 - 22

HUSK 
ÅBENT ALLE DAGE 

TIL KL 22
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DANSK METAL  
VENDSYSSEL

– når det gælder

Forsikring
Fritidsfisker! 

Husk at det første år er du uden binding kontingentfri det første halve år.
Så snart du er meldt ind er du berettiget som de øvrige 2000 medlemmer. 

Tilbud om billig Bådforsikring, forbundsbladene om 
fritidsfiskeri og Dødsulykkesforsikring lydende 200.000,-kr.

Gennemsnit årlig er kontingentet 275,-kr.- i vore lokalforeninger

Meld dig ind på 
www.fritidsfiskerforbundet.dk  - Tlf. 2180 3612
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Hold øje med skiltene! Ny Rønnerpost kommet!
Når den sidst nye RØNNERPOST er kommet, vil der efterfølgende i ca. 14 
dage stå et skilt ved hver indkørsel til Rønnerhavnen.
Næste blad er juni-udgaven.

NÆSTE BLAD!

Deadline senest:

D. 15. august 2022
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Gærum Auto- &                  Traktorværksted

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

www.sparv.dk

Få en god snak om din økonomi i et spog der er til at forstå. 
Book et uforpligtende møde på sparv.dk eller 
kontakt os på 82 22 99 00

med en lokal afdeling i Frederikshavn
Få vind i sejlene

Parallelvej 23 - 9900 Frederikshavn

Hvis du ser bladkasserne 
er tomme!

Kontakt Bruno Müller 

på tlf. 23 45 81 87
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tekst & foto: Bruno Müller

Dagen den 21.maj startede kl. 8.00 med etablering af medlemmerne til at gå i gang og fordeling på arbejdsdagen 
hvor den halve snese var klar til at tage fat på opgaverne. 
Hatten af for de ”få” medlemmer, som havde tid til at hjælpe til med at sikre endnu bedre forhold på Rønnerhav-
nen.
En af de opgaver, der ikke matchede selve oprydningsarbejdet, var begyndelsen af at anlægge fliser og opsætte 
plankeværk syd for klubhuset! 
Når det er færdigt har medlemmerne en dejlig ”Hyggekrog” til grill og lignende.
Hele dagen blev der sørget for noget spiseligt og noget at skylle det ned med.

Arbejdsdagen bød på nye fliser og plankeværk
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Banner reklame4.indd   1 27-10-2011   14:53:07

Strandby 
Bådservice
Vores virksomhed er bygget på kvalitet!
Det er os der har erfaring med renovering 
og reperation af både. 

Kontakt os og forhør dig!

Husk! Hjertestarteren er ved havnekontoret 
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Gratister bruger bommen!
Et af de punkter der blev grundigt debatteret på general-
forsamlingen, var ”bommen ved slæbstedet”.
Emnet der var udsprunget af og kom til debat var, at det 
kom frem at medlemmerne en gang imellem så at der var 
hængt en klud ell. lign. over fotocellen som styrer ”op,-og 
nedturene med bommen”
På den facon ved at bommen forbliver oppe,-ja så er det 
gratis at få sin båd i og op af vandet.
Der opfordres til, at hvis folk på havnen oplever snydere 
og ”gratister” så bedes de kontakte havnefogeden med 
info herom. Havnefogeden forestår så den videre opfølg-
ning. –dette vil også være med til at afdække størrelsen på 
omfanget af disse tilfælde.

Politiet sejlede ud fra Rønnerhavnen                                          

Politiet sejlede fredag morgen ud til de aktivister fra Gre-
enpeace, som torsdag indledte en blokade af en omlast-
ning af russisk olie ud for Frederikshavn. Politiet gik i gang 
med at fjerne fire aktivister, oplyste Greenpeace fredag 
morgen. Men det afvises af politiet:  - Det er korrekt, at vi 
har været til søs og været i dialog med Greenpeace flere 
gange. Det har vi været løbende, siden de gik i gang. Vi 
betragter deres tilstedeværelse som en demonstration. 
Generelt er det så sådan, at politiet kan udstede nogle 
vilkår for afholdelsen af en demonstration.
Det kan eksempelvis handle om hensyntagen til sikker-
heds- og ordensmæssige aspekter. Det er det, der nu er 
sket. Vi har konkret bedt Greenpeaces demonstranter om 
at flytte sig på afstand af olietankerne, siger fungerende 
vicepolitiinspektør Lasse Kragh, Nordjyllands Politi, i en 
pressemeddelelse Han pointerer, at Greenpeace gerne 
må demonstrere:   - Vi har derfor heller ikke påbudt dem 
at sejle i land. Vi har anmodet dem om at ophøre med at 
lænke sig til skibene, og det har demonstranterne frivilligt 

efterlevet, siger vicepolitiinspektøren. Ifølge ham er der 
ingen sigtede eller anholdte i forbindelse med demonstra-
tionen. Greenpeace har oplyst, at politiet ankom i et fartøj 
fra flåden. Klokken 7 fredag morgen havde fire aktivister 
taget over for det nathold, som havde opretholdt organi-
sationens blokade, der blev indledt torsdag formiddag for 
at forhindre omlastning af 100.000 tons russisk olie fra 
tankskibet Seaoath til supertankeren Pertamina Prime. - Vi 
er rigtig stolte af, at vi efter to ugers gentagende forsøg lyk-
kedes med at blokere 100.000 tons russisk olie i næsten et 
døgn. Nu opfordrer vi endnu engang på det kraftigste poli-
tikerne til at overtage opgaven fra os og indføre et forbud 
mod al import og omlastning af russisk olie. Den situation, 
vi har lige nu, hvor den statsejede danske virksomhed Dan-
pilot hjælper med at omlaste russisk olie i dansk farvand, 
nærmer sig statsstøtte til Putins krigsmaskine, siger Sune 
Scheller. Han er kampagnechef i Greenpeace Danmark og 
har selv været del af blokaden ud for Frederikshavn.

Politiet sejlede fra Rønnerhavnen ud til blokade af russisk olie-omlastning 
- afviser at have fjernet aktivister
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Standerhejsning 2022 i strålende solskinsvejr
Tekst & foto: Bruno Müller

Lørdag den 2. april kl. 10.00 blev standeren sat over Rønnerhavnen 
og sæsonen 2022 var officielt i gang. ; men der blev alligevel udtalt et 
ønske om en go’ sæson.
Som vanligt var alle klar over at der var travlhed på vej,- når bådene 
skulle i vandet. Han sluttede med at det var han fri for i år,- da han 
havde solgt sin båd..
Han ønskede alle en rigtig god sæson med mange gode oplevelser i 
løbet af sæsonen.

Efterfølgende bød han på kaffe og rundstykker i klubhuset. 
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Sådan tjekker du din oppustelige redningsvest
•  Læg den selvoppustelige redningsvest på et bord og åbn vesten i siden. Bemærk, hvordan den er foldet, så du 
kan folde den sammen igen.
•  Tag CO2-patronen ud og tjek, om der er hul i toppen af patronen. Hvis der er hul, så er den tom og skal udskif-
tes. Vej evt. patronen på en brevvægt. På patronen står den oprindelige totalvægt (patron + CO2). Patronen må 
højst mangle to gram.
•  Tjek automatikudløserens udløbsdato. Er den for gammel, udskiftes den. Har udløseren rød indikator, skal den 
også skiftes. Nogle veste har en synlig tablet i udløseren. Tjek den med neglen - hvis den er blød, skal den udskif-
tes.
•  Tjek den manuelle udløser. Den skal være ført tilbage, og den lille grønne sikkerhedssplit skal være intakt.
•  Blæs vesten op gennem mundstykket. Lad den ligge i 16-24 timer. Er trykket gået af, er den utæt og skal kasse-
res. Holder vesten trykket, lukkes luften ud via mundstykket.
•  Montér automatikudløser og CO2-patron. Montér en automatikudløser/tablet og skru en fuld eller ny CO2-pa-
tron i udløserenheden.
•  Pak vesten sammen. Følg den medfølgende brugsanvisning for, hvordan den skal foldes. Notér årstallet for, 
hvornår du har givet vesten et tjek, med vandfast tusch på ydersiden af vesten.
•  Hvis du er i tvivl om, hvordan du tjekker vesten, kan du sende den til autoriseret service.
 

Husk at tjekke din redningsvest
Mellem 5-10 pct. af de selvoppustelige rednings-
veste, der er i brug, har funktionsfejl. Derfor er 
det en god idé at tjekke redningsvesten mindst et 
par gang om året.

- I dag er langt de fleste redningsveste oppuste-
lige, og derfor er det særlig vigtigt at tjekke, om 
den automatik, som udløser vesten, stadig funge-
rer. Når du bruger vesten jævnligt, slider du også 
på opdriftsblæren, som kan blive utæt, og så er 
vesten ikke meget bevendt. Gør det derfor til en 
rutine at tjekke alle dine redningsveste minimum 
et par gange om året, så du trygt kan sejle og in-
vitere andre med på turen, lyder det fra Sten Em-
borg, specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd.

- Når du løbende tjekker vesten, vil du opdage, 
hvis gaspatronen er defekt, eller hvis der er andre 
dele, som er udtjent. Tag også stilling til, om bæ-
reevnen stadig passer – og så husk at tage vesten 
på, når du sejler ud – ellers gør den ingen gavn, 
siger Sten Emborg, specialkonsulent i Søsportens 
Sikkerhedsråd.

Af de 11 druknede i forbindelse med fritidssejlads i 2021, bar blot tre af dem vest, da de blev fundet.
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PLANER OM EN STØRRE HAVN  
Tekst &foto: Bruno Müller

På Rønnerhavnen er bestyrelsen i 
gang med arbejdet i den indledende 
fase og har med stor opbakning fra 
generalforsamlingen, der viste at 
mange kræfter er rede til at gå sam-
men med planerne om en udvidelse 
og større lystbådehavn i Frederiks-
havn kommune.

Rønnerhavnen tæller i dag ca. 385 
bådpladser til fartøjer af forskellig 
størrelse.

Det er fornuftigt af bestyrelsen, - og 
i takt med øvrig stigende udvikling 
i området, at man sætter sig for en 
målsætning med at efterkomme pres-
set på ventetiden for pladser til større 
både.

Lykkedes det med et 3´ bassin i den 
nordlige del af havneområdet, vil 
resultatet ende med et total antal 
bådpladser til forskellige typer og 
størrelser på knap 500 hvilket skulle 
kunne opfylde målsætningen med 
reducering af ventetiden.

 Men det er ingen hemmelighed at 
vejen med at afsøge om der er den 
politiske interesse i Frederikshavn 
Kommune, hvor vi hører under, og 
ikke mindst, at økonomien kan falde 
på plads.
Al det og meget andet skal som sagt 
falde på plads, for som det er nu, 
behovet er der,- og der er et stort 
antal interesser omkring vores havn 
i Frederikshavn. Det er både lokalt, 
og blandt vore børn, vore gæster og 
turister i vores Kommune, hvor man 

har et ønske om en havn med ”rum” 
til fællesskab for alle, som ikke kun 
indebærer bådejere, men også andre 
brugere af deres fritid.

En havn som vores vil bidrage væsent-
ligt til kommunens kystturismeudvik-
lingen og udviklingen i øvrig by.
Vi kan tiltrække flere turister med den 
beliggenhed som havnen har med 
sit turistprægede islæt, da den vil 
fungere som tiltrængt støttepunkt for 
både sejlerturister, cyklister, autocam-
pere og dem der vil på restaurant eller 
ha´en is.
Og ikke mindst, vore lokale borgere i 
kommunen der vil komme til at se en 
sund udvikling på havnen
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Kystlaget Frederiksvern og Stavern Båt-
forening er et kulturelt  kystkultursted i 
Stavern der drives med stor entusiasme, 
alt med frivillige entusiaster. En Sjekte 
er en mindre træbåd, som man i ældre 
dage brugte til fiskeri på Larviksfjorden…
og andre steder, hovedsagelig til dørgefi-
skeri – line og garnfiskeri samt laksefiskeri 
ved Stavernsodden om sensommeren. 
Vi har her i landet også sjekter … nemlig 
Limfjordssjekter dog de fleste sejlførende.                                                                                   
Der findes en del berømte bådebyggere, 
som gjorde de kendte flotte både be-
rømte, mange både er næsten 100 år. De 
fleste tilbageværende er dog fra 1950-60, 
dog en del er også under 10 år gamle. Og 
bygget med en mindre motor ilagt Sabb 
diesel,ell. benzinmotorer som Sliepner, 
Marna, Færd, 
I fordoms tid var de fleste både hvidma-
lede… nu er næsten alle lakerede … så 
går man imellem husene der ligger langs 
kajen … er der en liflig lugt af kaffe og wie-
nerbrød samt duften af lak som Owatrol 
– Linolie – Epifanes – lige noget der går i 
næsen på en træmand. Sjektekanalen er 
kystkultur på højeste plan… på samme 

måde som vi har Træskibsbroen i Svend-
borg samt Aarhus Træskibs Havn … og i 
Flensborg, Træskibene ved Museumskajen 
inde i bunden af havnen.
Frederikshavn Træskibslaug har nu eksi-
steret i 12 år, med base i Rønnerhavnen, 
og det har altid været vores drøm at 
kunne disponere over et kajområde, hvor 
vi kan ligge samlet, til gavn og glæde for 
lokale og udefra kommende gæster til 
havnen, men desværre det har ikke været 
muligt. Hvis man tager en tur til Norge, i 
Larvik området, så skal man afse tid til en 
tur til Stavern. 

En lystbådehavn der vil noget … bl.a.er 
der over 1000 medlemmer i Stavern Båt-
forening … det siger jo lidt om størrelsen. 
Som i Risør og Skärhamn … så afholder 
man også i Stavern en årlig Træskibsre-
gatta … det er efter sigende  bådkultur på 
højeste

Hilsner hilsener Birger - Træskibslauget

Sjektekanalen ved Larvik...
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Støt vore annoncører
- de støtter os

Egen termorude-  
og vinduesfabrik

Alt i glasarbejde udføres

Vinduer og døre i  
træ og plast

Se vores store udstilling

Flade Engvej 3
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 42 88
www.glaseksperten.dk

Vidste du, at alle 
både i Rønnerhavnen 
er ansvarsforsikret 
hos Tryg Forsikring?
Som medlem af Rønnerhavns-
foreningen har du mulighed for 
at købe en kaskoforsikring til din 
båd med 20% rabat.
Kontakt os på 70 11 20 20 
eller skriv til tryg@tryg.dk

Vand & Væske anlæg

ABA anlæg
ABDL anlæg
AIA anlæg
Alarm

Belysningsanlæg
Butiksinstallationer
EDB installationer

Energioptimering

Fabriksinstallationer
Husinstallation/landbrug
IHC Anlæg-IHC Net
Intelligent styring

IT-Løsninger
Jordvarme
Luft - Luft Varmepumpe
Luft -

Nybyggeri
Overvågning
Solcelleanlæg

Sommerhus Service

Vandskader
Varmepumper
Wireless installationer
m.m

DØGNVAGT

ENGSIG A/S - WWW.ENGSIG.DK - MAIGÅRDSVEJ 4 - 9900 FREDERIKSHAVN - TELEFON: 72 17 00 77 - EMAIL: EKSPEDITION@ENGSIG.DK

NEMT, BILLIGT OG LOKALT! 
Erhvervshandel af kontorartikler hos ENGSIG KONTOR på maigårdsvej 4.

WWW.ENGSIG.DK
Kontorartikler til engrospriser

WWW.PRINTERPATRONER.DK
Alt i blæk og toner
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Vores havn! 
Udvidelsen af havnen
Palle og Ole har været på lokalhistorisk arkiv og kigget i 
dokumenter omkring havnen og
dens tilblivelse. Vi har ikke fundet noget som vil ligge i 
vejen for etableringen af et tredje
bassin. Vi har mest haft fokus på opfyldning af arealer og 
den nuværende konstruktion af havneanlæg.

Vaskeplads til bådene
Der er kommet priser hjem på vaskeplads på 315.000 inkl. 
diverse filtre

Ny bådkran 
Ny bådkran til 1.685 mio. er budgetteret med påmonteret 
mastekran hvilket giver en besparelse på 80-85.000. Der er 
beregninger klar på fundament.

Hjemmesiden 
 Der skal rettes op på diverse punkter på hjemmesiden. 
Der ud over arbejdes der på en opdateret udgave af hjem-
mesiden.

Lidt om økonomien 
Der er ansøgt kommunekredit om lån til bådkran, maste-
kran, vaskeplads og stativer.
Ansøgningen har været forbi FLID som tjekker og justerer. 
Vi har kalkuleret med et overskud på investeringen.

Årshjulet er en Tænketank for drift, aktiviteter og klubber
Årshjul gennemgået og justeret. Der er og der er
meldt aktiviteter fra klubberne ind til Destination Nord 
som sætter aktiviteterne på deres hjemmeside så turister 
kan se hvad vi har af aktiviteter på havnen.

Visionsmøde for klubber på Rønnerhavnen.
Flere klubber på havnen har deltaget i fælles visionsmøde 
for Rønnerhavnen. Vi har afholdt
møde for de klubber som er aktive brugere af havnebassin 
og kajanlæg med visioner for. (Omtalt i blad 1.22)

Regnskab ved Martin Engberg aps 
Martin gennemgår årsregnskabet med henblik på tidligere 
og fremtidige investeringer og udgifter. Driftsresultatet er 
negativt der skyldes afskrivninger på materiel, bygninger 
Der er rettelser til afskrivninger vedr. El-installation, maste 
og garnhaler, stativer og løftevogne, samt yderligere rettel-
ser til afskrivning på stativer. 

Forskelligt og kort  
Ansøgning kommunekredit. Kran, stativer, bådvogne og 
vaskeplads
Der er indkommet et forslag om anlægning af parkerings-
plads mod vest.
Havneudvidelse og plan. Der er indkommet et oplæg til 
udvidelsen af det nye bassin, hvor der tages højde for 
eventuelt gammelt deponi-affald i området. Selve placerin-
gen af bassin mv. skal afklares med Trigon.
Der er indhentet tilbud på trøjer med tryk til havnens folk 
og der skal indhentes yderligere et tilbud. 
Vi har tidligere fået tilbud fra Peter angående 48kvm fliser 
syd for klubhuset på 21.600,-kr.
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LØRDAG  
DEN 13 AUGUST 

2022 
KL. 10.00 - 16.00 

Musik 
v/”Trækfuglene” 

    Kræmmere 
    (Stadeplads kun  

kr. 100,- pr. 3 meter) 
Opslling af boder dligst  

kl. 16.00  
dagen før 

Salg af  
pølser, kaffe , øl, vand og is, mm. 

Børnestadepladser gras) 

Yderligere oplysninger: Per: 4046 9553  -    Palle:2684 2655 
20



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

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

MØLLECENTRET FREDERIKSHAVN · TLF. 9840 1010

- BEDST PÅ

       

HUSK! 
 … at melde flytning

 … nyt tlf. nr.
 … ny mail-adresse

STORE OPLEVELSER
SE MERE PÅ: ARENANORD.DK

 

Penna’s Restaurant - Rønnerhavnen

Ndr. Strandvej 48 9900 Frederikshavn  

Tlf.  9843 8298   mail: penna@pennas.dk
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Egen termorude-  
og vinduesfabrik

Alt i glasarbejde udføres

Vinduer og døre i  
træ og plast

Se vores store udstilling

Flade Engvej 3
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 42 88
www.glaseksperten.dk

Vidste du, at alle 
både i Rønnerhavnen 
er ansvarsforsikret 
hos Tryg Forsikring?
Som medlem af Rønnerhavns-
foreningen har du mulighed for 
at købe en kaskoforsikring til din 
båd med 20% rabat.
Kontakt os på 70 11 20 20 
eller skriv til tryg@tryg.dk

FREDERIKSHAVN 

Støt vore annoncører
- de støtter os
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Redigering: Bruno Muller

Der er ikke så langt til tasterne år vi nærmer os det bedre og lunere vejr.
Så er det desværre en tid hvor der erfaringsmæssigt sker flere drukneulykker.
Trods det, kan fritidsfiskerne konstatere noget af laveste antal druknede med kun to i 2021 der forlod os på denne dra-
matiske måde under fiskeriet. 
I Dansk Fritidsfiskerforbunds historie mener jeg at det er det laveste antal nogensinde! Det skal nævnes, at vi i forbundet 
ikke har haft en drukneulykke i flere år!
Vi har kendskab til, at disse to omkomne ikke havde medlemskab hos os!

Hvad er årsagen til at vi ikke har haft druknede fritidsfiskere i flere år hos forbundet?
Tanken den strejfer også mig, om hvad der er årsagen til det lave antal?
Mine tanker går på om det er bl.a. en kombination af Søsportens Sikkerhedsråd´s utrættelige arbejde for sikkerhed på 
havet og ligeledes forbundets bestemmelse om at vesten skal bæres ”når havnen forlades og til fritidsfiskeren er hjem-
me igen”!  Hvilket også er beroligende for vore kære der hjemme.
Det kan ikke undgås at der økonomi i ovenstående! Det er til vores fordel.
Vi bør tage imod denne nuværende situation med glæde, og det fremskridt på området,- der nu viser positive resultater! 
Søsportens Sikkerhedsråd har afsat 2 x ½ million kr. fordelt på to år til sikkerhedsarbejdet for mindre fartøjer, så som 
fiskerjoller og lignende. Samtidig har forbundet lavet en forsikringspolice for medlemmerne, og hvor der står at hvis et af 
vore medlemmer omkommer ved fiskeriet,- og hvis der skal udbetales 200.000, kr. til de efterladte .

Så skal vesten bæres.  Det er en god ekstra sikring af dit liv hvis du falder udenbords!

11 personer mistede livet ved fritidssejlads i 2021
I 2021 omkom 11 personer i forbindelse med fritidsaktiviteter på vandet ifølge Søsportens Sikkerhedsråd. Blot 3 ud af de 
11 druknede bar vest, da de blev fundet i vandet. 
 

De 11 drukneulykker ligger en anelse under gennemsnittet for 2011-2021, som er 15 druknede personer om året.

Færre drukneulykker på havet sidste år           
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Hverdage kl. 08-12 og 14-17 
Lørdage kl. 10-12 
Hverdage dec. til feb. kl. 08-12 og 13-16  
Lørdage 15 dec. til 15 mar. lukket
Tlf.: 98431088

Havnekontorets 
åbningstider

                 & MARINE         EQUIPMENT             A/S

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

Støt vore 
annoncører

- de støtter os
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Professionel leverandør af

Kunstgræsbaner
WGS – Wellness Group A/S

Suderbovej 13

DK-9900 Frederikshavn

Tlf. 96 20 01 01 -  www.wgs.dk

Støt vore annoncører
- de støtter os
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Støt vore annoncører
- de støtter os

Lokal sikkerhed… Fordi vi er tæt på . 

Privat alarmer
www.Hostrup Sikring.dk

Tlf. 98.43 39 22
9900 Frederikshavn

SUENSONSVEJ 71C • 9900 FREDERIKSHAVN • 3512 3475 

Jerup Auto – Vi har den bådtrailer du har behov for!

Skagensvej 458A - 9981 Jerup -  Tlf.: 4033 5070 - Mail: info@jerupauto.dk - www.jerupauto.dk
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I Danmark har vi godt 8700 kilometer kyststrækning, og du 
må faktisk bade langt de fleste steder. 
Når temperaturerne i disse dage når et godt stykke op over 
20 grader, så har mange lyst til at kaste sig i bølgen blå og 
blive afkølet. Og det er bare at springe ud i det. Selv på de 
private strande må du bade, og du må faktisk også gerne 
slå dig ned og opholde dig, hvis der er mindst 50 meter til 
beboelse. Og med 50 meter til beboelse menes der bog-
staveligt talt beboelse. Et skur eller anneks tæller ikke.
" Der er mange, der tror, at der er flere begrænsninger 
langs de danske kyster, end der reelt er. Især de private 
strande er årsag til mange hovedbrud hos badegæster om 
sommeren, og det er ærgerligt, når der i virkeligheden er 
så mange muligheder for at bade og opholde sig langs van-
det", siger vicedirektør i Friluftsrådet, Torbjørn Eriksen.
På stranden må du ovenikøbet opholde dig hele døgnet og 
også overnatte. Dog må du ikke slå telt op, mens bivuak og 
overnatning under åben himmel er helt okay.
Når man færdes på stranden eller langs kysten, skal det 
ske til fods. Det er dog tilladt at trække cykler, barnevogne 
samt at anvende kørestol, hvis man er handicappet. På 
den jyske vestkyst må man visse steder køre bil, og i visse 
perioder må man også ride langs kysten.
Søerne er en overset oase Danmark har også mange søer, 
hvor vandet faktisk er rent nok til at bade i, og det er også 
tilladt. Du må faktisk bade i alle søer, der er offentligt ejet 
hele døgnet. Der kan dog være lokale forbud eller fred-
ninger, men i det tilfælde vil det fremgå af skilte ved søen. 
Er søen privatejet, må du kun både, hvis der er mere end 
en ejer af bredden, og hvis du kan komme ned til søen af 
veje eller stier. Der skal desuden være mindst 150 meter til 
nærmeste beboelse, hvis det er en sø i skoven, og der må 
du ikke opholde dig om natten.
" Alt i alt er der altså langt flere steder man MÅ bade og 
opholde sig, end der er steder, hvor man IKKE må. Det er 
klart, at der er steder, man skal holde sig fra, men det er 
ofte af hensyn til den badenes sikkerhed. Det kan eksem-
pelvis være havnebassiner, hvor der er megen trafik og 
tung sejlads eller mosehuller, der kan være bundløse", si-
ger Torbjørn Eriksen og minder alle badegæster om de fem 
baderåd på https://www.respektforvand.dk/ Vil man være 
sikker på rent badevand kan man vælge en strand med 
den internationale mærkning Blå Flag eller den nordiske 
mærkning Badepunkt. 

Blå flag 
Hvor  skal du bade: Her finder du flest strande med Blå 
Flag og Badepunkt  Den danske sommer kalder på et dyp 
i bølgerne. For eksempel fra en af Danmarks 217 strande 
med Blå Flag eller Badepunkt, der betyder strand af høj 
kvalitet. Se her, hvor i Danmark du finder flest Blå Flag og 
Badepunkt.   Det må du på stranden  Her er et udpluk af de 
væsentligste regler, som er vigtige at kende, når du oplever 
naturen og dyrker friluftsliv på stranden.- Du må færdes til 
fods langs stort set alle strande og klitfredede arealer, hele 

døgnet. Også selvom stranden er privatejet.
- Du må opholde dig på strande og klitfredede arealer i 
kortere tid dvs. ikke over en dag, men det må gerne være i 
nattetimerne. På privatejede strande skal der mindst være 
50 meter til ejerens beboelse, for at du må slå dig ned.- Du 
må overnatte på stranden, men ikke i telt og lignende. Du 
må gerne etablere et primitivt ly eller overnatte under 
åben himmel. Husk, at der skal være mindst 50 meter til 
ejerens beboelse på privatejede strande.

- Du må bade ved stort set alle strande. Tager du ophold på 
stranden, skal du huske, at der skal være mindst 50 meter 
til ejerens beboelse, hvis stranden er privatejet.

- Du må samle blomster, frugter, strandkål og tang mv., 
langs stort set alle strande. Du må tage til eget brug - om-
kring en posefuld. - Hvis du vil fiske, plukke blåmuslinger, 
stryge rejer eller dyrke undervandsjagt skal du have et gyl-
digt fisketegn med mindre du er under 18 eller pensionist. 
Du kan købe et fisketegn digitalt på www.fisketegn.dk.

- Du må lave bål og bruge kogeapparater på stranden, hvis 
der ikke er bevoksning. Bål kan dog være forbudt. Tjek 
brandlovgivningen og kommunens brandvedtægter.  
 
- Du må lægge din båd uden motor eller din kajak op på 
stranden, hvis du vil gøre kortvarigt ophold. 

- Du må ride på strande og klitfredede arealer fra den 1. 
september til 31. maj, hvis der er lovlig adgang. Det vil 
sige, at du skal kunne komme til stranden ad veje og stier, 
hvor ridning er tilladt. Du må ikke ride i bevoksninger, hvis 
stranden er klitfredet. På andre strande må du kun ride 
hen over bevoksninger for at komme til den ubevoksede 
del af stranden. 

- Du må gerne cykle og ride på lovligt anlagte veje langs 
kysten. Du må gerne køre med motorkøretøjer på nogle 
strækninger langs den jyske vestkyst, hvor stranden er 
udlagt som offentlig vej. - Du må gerne bade uden badetøj 
på strande, men vis hensyn til andre. Nøgenbadning eller 
solbadning uden tøj kan ikke anses for at være uanstæn-
dig opførsel. Man får derfor intet ud af at protestere mod 
naturister.

- På strande som er udlagt som have eller inddraget under 
erhvervsvirksomhed før 1916, eller som fungerer som 
have- eller forsvarsanlæg, har du som udgangspunkt ikke 
ret til at færdes og opholde dig på. En god tommelfinger-
regel er, at du må færdes og opholde dig på strande, som 
består af sten og sand. Har stranden karakter af en have, 
skal du ud i vandkanten, for at du lovligt må passere. .

HUSK AT Hunde skal være i snor fra den 1.apr. til d.30. 
sept.- også ved stranden. 

Sommeren er kommet! Hvor må jeg bade?
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Vi har vareudbringning hver dag ! 

Bes�lles inden kl. 17.00 

- �l levering næste dag 

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

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

www.uggerhoej.dk
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Arkivfoto Arkivfoto

Foto: Bruno Müller         

I formanden Andrea Welzels tale sagde hun, at i år var det 
en ganske særlig standerhejsning, idet et stort ønske for 
klubben var blevet opfyldt. I flere år har man ønsket sig en 
ny bådebro, og hun var derfor glad for, at klubben nu kun-
ne tage en ny i brug. Der var flere nyheder fra formanden, 
idet man foruden den nye bådebro også har fået en ny 
køresliske til at køre bådene i vandet fra. Den gamle sliske 
var omkring 25 år gammel og derfor moden til udskiftning.
- Det har været en lang proces at komme så langt. Det er 
næsten to år siden, vi begyndte at lede efter ny bro og 
køresliske, og vi fandt heldigvis leverandører her i nær-
området. Broen er lavet af Marinedesign i Hirtshals, og 
køreslisken er leveret af det lokale firma OPS, nok bedre 
kendt som Oscar Petersen & Søn A/S. Trædækket til broen 
er også lavet af en lokal leverandør, nemlig FGU i Elling, 
siger klubbens materialeforvalter Peter Emil Pedersen.
Roklubben har haft et fortrinligt samarbejde med leveran-
dørerne hele vejen igennem.
- Det er jo, især hvad angår køreslisken, ikke en standard-
vare, så det er dejligt, at vi gennem hele forløbet har haft 
leverandørerne tæt på, idet der skulle laves flere ændrin-
ger undervejs, men nu er de leveret, og vi glæder os, til at 
tage dem i brug, siger Peter Emil Pedersen. Sådan et par 

størrelser er ikke gratis. De koster lige i underkanten af 
300.000 kroner.
- Vi er en lille klub med omkring 50 aktive medlemmer, og 
økonomisk havde vi ikke kunnet løfte opgaven, hvis vi ikke 
havde fået støtte fra forskellige fonde. Vi har fået støtte 
fra Veluxfonden på hele 75.000 kr. Fra Spar Nord Fon-
den, Sparekassen Danmark og Nordea Fonden har vi fået 
25.000 kroner fra hver, og Jubilæumsfonden har bidraget 
med 5.000 kroner. Yderligere har vi fået 30.000 kroner fra 
DIF Fonden, og Frederikshavn Kommunes anlægsfond har 
ydet en støtte på 35.000 kroner, så vi har fået en samlet 
støtte på 220.000 kroner. Det resterende beløb har vi selv 
kunnet betale sammen med eget arbejde, oplyser kasserer 
Flemming Hansen. Han roste fondene, der støtter det loka-
le idrætsliv med at gennemføre projekter, som klubberne 
ikke kan løfte på egen hånd.

Roklubbens nye bådebro indviet          

Vil du sælge din båd!

Som noget nyt vil vi i Rønnerposten, såfremt der er interesse og at vi har plads i bladet, 
lave en side med salg af brugte både! 

Vi hjælper med foto og opsætning af annoncen og hvad der ellers skal tilføjes!
Pris pr. annonce er efter Rønnerpostens annoncekatalog!

Ring og hør nærmere Tlf. 23 45 81 87 – mail: bruno@knudensvej82.dk
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Knivholtvej 8- 10, 9900 Frederikshavn
Tlf. 96 20 50 50 - Mail: kontor@kogc.eu

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15

9900 Frederikshavn
Tlf. 9829 9000

Gardinbussen 
Hjørring - Frederikshavn

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

Hjørringvej 237, 9900 Frederikshavn 
Tlf. 98 43 11 88 - www.gardinmanden.dk
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Der har været en del henvendelser om græsarealet langs 
cykelstien på Ndr. Strandvej. Arealet ligger på vestre side 
af Rønnerhavnens vinterbådplads. Det er ønskeligt, at der 
etableres en grusparkering umiddelbart nord for ishuset 
med ca. 90 nye pladser. Der etableres separat ind- og 
udkørsel til pladsen. For at fremme trafiksikkerheden 
for de bløde trafikanter rykkes den eks. fællessti ind bag 
parkeringspladsen og der etableres en markeret krydsning 

af parkeringspladsen for bløde trafikanter fra stiforbindel-
sen fra Sindallundområdet. Overslagsmæssigt vil det koste 
460.000 kr. at etablere parkeringspladsen inkl. flytning af 
cykelstien. Indstilling Center for Park og Vej indstiller, at 
udvalget godkender, at der bevilliges 460.000 kr. fra dispo-
sitionspuljen til etablering af ny parkeringsplads.
Bruno

Kommunen!         

Knap 100 ekstra parkeringspladser ved Palmestranden

Redigeret v. Bruno Müller                                                                                   
Plan & Miljøudvalget besluttede d. 10. maj 2021, at admi-
nistrationen udarbejder et procesoplæg for helhedsplan-
lægning af Ålbæk Havn. Udgangspunktet for oplægget er, 
at det tager afsæt i en erhvervs- og borgerinvolvering for 
udvikling af Ålbæk Havn ud fra et turisme- og bosætnings-
perspektiv. 
Processen skal munde ud i en ny lokalplan for området. 
Om Ålbæk Havn I dag er Ålbæk Havn fortrinsvis en lystbå-
dehavn med velfungerende foreninger og med et mindre 
antal bierhvervs- og fritidsfiskere. Havnen har stor rekrea-

tiv værdi for Ålbæk by og de omkringliggende sommerhus-
områder. I forbindelse med havneudvidelsen med 40 nye 
lystbådepladser i 2012, blev der også etableret et areal, 
som mange autocampere finder attraktivt at besøge. På 
havnen er der fortsat havnerelateret virksomhed med Fak-
ta fiber og Ålbæk Værft. Der ud over er der to spisesteder 
på den sydlige del af havnen. Procesoplæg for involvering 
i foroffentlighedsfasen Ålbæk by involveres fra starten i 
et offentligt opstartsmøde med en bred orientering om 
processen og en workshop, hvor muligheder og behov 
afdækkes.

Ålbæk havn ridder med på ”Bølgen”
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DK Autoservice - Grundtvigsvej 76, 9900 Frederikshavn - Tlf: 9848 2617 - Mobil: 2070 8141

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

Vi tilbyder døgnservice 98 42 88 22

Støt vore annoncører
- de støtter os
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Læg mærke til skiltene i havnene….  
 
Med budskaber som ”Husk dem, der holder af dig” og ”Ingen bestemmer, om du skal fiske 
med vest – men gør det alligevel”, slår Søsportens Sikkerhedsråd endnu en gang et slag for 
vigtigheden af redningsvesten. 
 

 
 

   
 

Deltag i sommerens konkurrence i dit klubhus 
Søsportens Sikkerhedsråd sætter gode præmier på højkant blandt alle dem, der deltager i 
afstemningen om, hvilken plakat og de synes bedst om. Hold øje med info-tavlen i dit klubhus, 
hvor der snart kommer nærmere information om, hvordan du deltager i konkurrencen. 
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Kære fritidsfisker – tag nu vesten på 
Sæsonen for fritidsfiskeri er for alvor i gang, og det samme er Søsportens 
Sikkerhedsråds indsats for at få endnu flere fritidsfiskere til at huske vesten. I 
mange havne vil du derfor i den kommende tid møde skilte, der opfordrer dig til at 
huske at tage vesten på, før du sejler ud. 

- I de senere år er der helt klart sket en positiv udvikling i holdningen til redningsveste og i 
andelen af fritidsfiskere, som bærer vest. Det var også et sted, hvor der var god plads til 
forbedring, siger Sten Emborg, og henviser til Søsportens Sikkerhedsråds observationsstudie, 
der hvert andet år tæller, hvor mange der bærer vest, når de sejler ud fra havn. 
 
- I 2015 bar blot 26 pct. af fritidsfiskerne vest, mens det i 2020 var steget til 45 pct. Det er en 
særdeles flot stigning, og jeg håber, at vi fortsat vil se flere og flere tage vesten på. Det er 
særligt vigtigt for fritidsfiskere, hvor mange sejler alene, for så er der ikke nogen til at slå 
alarm eller træde til med hjælp, hvis man falder i vandet. 
 
De moderne redningsveste er ifølge Sten Emborg små og lette og så bekvemme, at du knap 
mærker, at du har dem på. 
 
- Jeg ved, at nogle fritidsfiskere synes, at redningsvesten hæmmer deres bevægelser, men det 
bør ikke være et problem med de nye typer veste. Så hvis man ikke har prøvet en af de nye 
oppustelige veste, hvor nogle af dem ikke fylder mere end en stor krave, så vil jeg anbefale, at 
man gør det. Jeg tror, at man bliver overrasket over, hvor behagelige de er at have på, siger 
Sten Emborg. 
 
Vesten er din bedste forsikring 
Falder du i vandet, sørger vestens opdrift for, at du sparer kræfter, hvis du selv kan svømme i 
land, eller hvis du forsøger at komme tilbage på din båd. Hvis du har brug for assistance, 
køber vesten dig tid til at slå alarm fra vandet, og den holder dig oven vande til hjælpen når 
frem. Skulle du være så uheldig at miste bevidstheden, sørger redningsvesten for, at dit ansigt 
er oven vande til du bliver hjulpet og fra vandet. 
 
- Vesten er den bedste forsikring, som du kan give dig selv for at klare den, hvis du falder i 
vandet. Husk, at du ikke kun skal tage den på for din egen skyld, men også for din familie, 
som gerne vil have, at du kommer hjem til dem igen. 
 

 

Søsportens Sikkerhedsråds observationsstudie fra 2020 viser, at 45 pct. af de observerede 
fiskere bar vest i 2020. I 2019 bar blot 33 pct., og i 2015 blot 26 pct  
Kilde: Søsportens Sikkerhedsråd, "Evaluering af SejlSikkert 2020". 
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FRITIDSFISKER HER ER ET TILBUD TIL DIG 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

I Dansk Fritidsfiskerforbund er du  
kontingentfri det første halve år af dit medlemskab  

- og på samme betingelser som de over 
2000 fritidsfiskere der allerede er medlem! 

 
I dit medlemskab er der inkluderet en dødsulykkesforsikring 

ved drukning under fiskeri på kr. 200.000,-.  
Vi samarbejder med forsikringsselskab der har bådforsikringer til favorable priser.  

Du får 5 årlige forbundsblade tilsendt direkte i din postkasse. 
Her finder du meget relevant stof der vedrører fritidsfiskeri, - og om de udvalg hvori vi er 

repræsenteret ved myndighederne.  
Du bestemmer selv hvilken af de 18 lokalforeninger du vil tilhøre, hvor der er et godt 

sammehold omkring fritidsfiskeri, garnsyning, havne- og klubarrangemenger, bådpladser og 
meget andet.  

Gennemsnitskontingentet for betalende medlemmer KUN kr. 275,- årlig.  
Hvis du ikke bor i nærheden af en lokalforening, eller ikke ønsker at være medlem i den, 

kan du være direkte forbundsmedlem, - også på samme betingelser!   
Du kan finde indmeldelses-blanketten på www.fritidsfiskerforbundet.dk 

 
Efter tilmeldingen sender vi en velkomstpakke med en orientering, 

samt de sidste to udkomne blade.  
Ved spørgsmål, kan du kontakte medlemskontoret på tlf.: 2180 3612.  

De sidste par år har vi set en stigende tilgang i medlemsskaren, 
der sidste år rundede over 2000 fritidsfiskere. 

 
Her er du velkommen  

 
 
 

En af vore 
målsætninger er at samle  
fritidsfiskerne i Danmark! 
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Tekst: Birger Pedersen, træskibslauget 
Foto: Poul Christensen

Så fik vi endelig  igen et Kræmmer-
marked i Rønnerhavnen … efter Coro-
naer og Pandemier, har det jo ikke væ-
ret muligt med marked på havnen...de 
sidste par år … Den 11. juni blev det 
genindført … vejrguderne var venligt 
indstillet fra morgenstunden … men 
så tog det ændring lige over middag … 
regnguderne holdt deres våde indtog 
… og ved 14-15 tiden, var pladsen 
ryddet for kræmmere og gæster. Men 
pyt … det havde været nogle hyggelige 
timer …Ledelsen af markedet, anslår 
at der var ca. 1500 besøgende … til at 
handle og ”prange” hos de 60 kræm-

merboder som havde taget opstilling 
på pladsen, for at ”prutte” om priser-
ne på gamle sko.

Det skal også lige bemærkes at Fre-
derikshavn Sportsdykkerklub havde 
fortøjet deres dykkerskib i havnen… 
da man samtidig med markedet, 
havde valgt at afholde Vild med Vand/ 
Havnens Dag, til glæde for alle ”Land-
krabber” som havde muligheden for 
en sejltur i Rib-båden … det blev til 
nogle ture … med omkring 60 nye 
sejlere …

Et af de store samtaleemner på mar-
kedet var… man havde ikke annon-
ceret nok i de muligheder man kan 

trække på … ikke mange var klar over 
at man igen afholdte marked på Røn-
nerhavnen … det var lidt ærgerligt.

Lige til orientering for alle … der blev 
uddelt ”flyers”  om det næste marked, 
som er berammet til Lørdag den 13. 
August … så man kan da sige at,  det 
er i god tid, med start af annoncerin-
gen.  Men summa-summarum … det 
var et godt og fint marked og jeg tror 
alle gik hjem, glade og tilfredse over 
at Rønnerhavnen igen afholder deres 
berømte og populære kræmmermar-
keder.

ENDELIG …
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Læserbrev – af Karsten Thomsen
Havvindmøller

Frederikshavn kommune bliver knu-
depunkt for udvikling af havvindmøl-
leteknologi i verden

I den kommunale valgkamp kom vi fle-
re gange ind på den grønne omstilling: 
el ladestandere, vindmøller, solceller, 
bølgeenergi, biogasanlæg – Havvind-
mølleprojektet ud for Frederikshavn 
blev også bragt op. 
Spørgsmålet er nu hvordan vi for alvor 
rykker på den grønne omstilling? 
Første skridt bliver: At møllerne kom-
mer.  Staten er myndighed på havet, 
men vi er høringspart. VVM´en (vur-
dering af virkning på miljøet) sendes 
forventeligt ud i offentlig høring om-
kring 1.  juni i år, og i den forbindelse 
vil der afholdes borgermøde i samme 
periode. Det er projektholderne og 
staten, der står for den del.De har si-
den, vi først gang hørte om møllerne, 
haft dialog med kommunen, der har 
været borgermøder, dialog med DN 
(Danmarks Naturfredningsforening), 
fiskerne, havnen, erhvervet m.fl. Nu er 
der kommet skred i tingene igen, og 
tidsplanen siger, at det er målsætnin-
gen, at tre havvindmøller (dem længst 

mod syd i linjen af de fem møller 4,5 
km ud for Frederikshavn) går i drift i 
begyndelsen af år 2024.Vi har lavet 
flere investeringer på vores havne 
for at kunne bidrage til den grønne 
omstilling. Flere af vores virksomhe-
der arbejder med “fra sort til grøn” 
energi. Møllerne er en del af udviklin-
gen med mere el, power-to-X (proces-
sen hvor grøn elektricitet omdannes 
til brint) og andre projekter.Nogle vil 
måske spørge: Kan de møller ikke stå 
længere ude på havet? Der er mange 
og gode spørgsmål vi kan stille pro-
jektmagerne, men netop spørgsmålet 
omkring placeringen af møllerne har 
betydning: hvis møllerne skal længere 
væk fra kysten, er det et andet projekt 
fordi det vil betyde at der skal etab-
leres en transformatorstation, der vil 
være andre barrierer ift. fiskeriet osv.. 
Det er klart, at vi som område er 
optaget af, om der er lokalt arbejde 
og arbejdspladser i projektet, som 
kan smitte af hos os. Erhvervshuset er 
derfor i dialog med projektmagerne.
Selve projektet med havvindmøller 
ud for Frederikshavn bliver testmøller. 
Det beskrives som et knudepunkt for 

udvikling af havvindmøllerteknologi i 
verden.

Vi er helt klar over, at der vil være 
delte meninger, om vindmøller på 
land og på havet er til at leve med, og 
at der samtidig er mange meninger 
om den rette placering for vindmøller, 
men omvendt hører vi også mange 
sige: Det er godt, vi kan bidrage til 
miljøet, og at vi kan blive sted for 
udviklingen af grøn energi- når vi så 
samtidig kan tænke: er der arbejds-
pladser i det for os? Så vil der være 
flere positive gevinster i projektet. En 
anden opmærksomhed er at ener-
gipriserne er høje. Vi bliver derfor 
nødt til at nytænke og samtidig have 
adgang til grøn energi.Nu starter dia-
logen op igen. Vi håber, vi får en god 
dialog med staten og projektholdere 
om møllerne, så det bliver en overve-
jende god sag på vej mod mere grøn 
energi - helt konkret.
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MARINE PROSHOP - butikken er åben alle hverdage kl. 10-17 og lørdag kl. 10-12

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

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

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

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

H. C. Ørstedsvej

H. C. Ørstedsvej

H
. C. Ø

rstedsvej

Hjørringvej

Hjørringvej

Toftegårdsvej

Toftegårdsvej

Knivholtvej
Suderbovej

Suderbovej
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Hjørringvej

Grønlandsvej

Hans Egedes Vej
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Maxi Zoo

Silvan

Dagrofa

Menu

Harald 

Nyborg

QuickPot

Brandstation

Skousen
PetworldT. Hansen

FREDERIKSHAVN

Hos mig får du altid personlig 
og faglig rådgivning, når du  
skal købe udstyr eller grej til 
båden eller fisketuren. 
Besøg MarineXperten.dk,  
kik forbi butikken i den gamle 
Frederikshavnerhallen eller  
ring på 40 74 31 20. 
Du er altid velkommen.
Med venlig hilsen 
Claus Sørensen
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VIS FLAGET - NY SÆSON = NY STANDER 
Når Rønnerhavnens Bådelaug arrangerer ture til andre havne, så får du brug for 
denne vimpel. Vimplen giver dig RABAT i gæstehavnen.

Så tænker du nok...  sådan en vimpel skal jeg da have.  Det er nemt - send en 
besked til en fra bestyrelsen, så finder vi ud af det - eller send den en 100-lap til
Mobilepay 29934849 eller overfør til klubbens 
konto 9076 4562352924 
( Husk at skrive dit navn og evt. telefonnummer.)

SE PINSE- OG 
SENSOMMERSOLEN
DANSE FRA ALBÆK

4. - 6. JUNI ( PINSETUR ) bliver der arrangeret 
en weekendtur til Ålbæk.
26 - 27 - 28. AUGUST  bliver der ligeledes 
arrangeret weekendtur til Ålbæk

Der er som altid garanti for masser af god 
stemning og sejlersnak, når vi mødes, og ved 
årets pinsetur samt sensommertur bliver det 
helt sikkert ingen undtagelse. 

Følg med på hjemmesiden, hvor alle 
planlagte arrangementer står dugfriske.

Uanset om båden er stor eller lille, med sejl eller motor, er du velkommen.
Her er hyggen i højsædet, og her er plads til både søulke og bolværksmatroser.
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