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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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RØNNERP OS T EN

Lederen

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

Sommeren 2022 var en noget blandt 
fornøjelse med til tider lidt rigelig vind 
og vand fra oven, men der har da også 
været rigtig gode og varme dage. Som 
opfølgning på min forrige Leder vil jeg 
supplere med at fortælle, at den båd, 
som vi kiggede på på Mallorca, ikke 
blev vores alligevel. Det blev i stedet 
en dejlig Jeanneau fra den svenske 
skærgård udenfor Stockholm, som nu er 
vores Fantasy II. Efter en skøn sejltur og 
ferie nyder vi nu Fantasy II i vores egen 
hyggelige havn.
Havnens bestyrelse har haft et godt 
møde med borgmesteren, hvor vi snak-
kede om det 3. bassin, og der er lavet et 
udkast, som beskriver flere faser hvor et 
3. bassin indgår. Med til mødet var Trig-
on, som også vil bidrage med assistance 
til en ny lokalplan, som er nødvendig 
for at komme i gang med 1. fase. Vi skal 
mødes med kommunen igen og snakke 
muligheder for området. Vi har også 
haft besøg af en havneingeniør, og vi 
har sammen besigtiget havnen mhp. ud-
videlse, spuns, pæle, bundforhold osv. i 
forbindelse med et 3. bassin. 
Der er bevilliget lån ved Kommunekre-
dit til indkøb af kran, stativer og løfte-
vogn. Vi sætter ordren i gang hurtigst 
muligt, da priserne hele tiden stiger. 
Det har været en god sommer med 
mange gæster – både gæstesejlere og 

autocampere. Hvis tendensen fort-
sætter, tror jeg, at antal autocampere 
overhaler antallet af gæstesejlere.                                                                                                
Flere af havnens medlemmer inkl. mig 
selv har købt større båd, og vi har des-
værre oplevet, at nogle har været nødt 
til at vælge en anden havn, da vi ikke 
kan tilbyde en større plads. Det ærgrer 
mig, at vi ikke kan følge denne udvikling 
i øjeblikket. Jeg håber, at vi inden for 
overskuelig tid, kan opfylde medlem-
mernes ønsker om pladser i en større 
udstrækning, ikke bare til nuværende 
medlemmer og bådejer på havnen, men 
også til nye og kommende sejlere på 
vores venteliste. 
I bestyrelsen arbejder vi også på at sikre 
havnen med tilstrækkelige redningssti-
ger. Ud over de nyligt monterede stiger 
for enden af flydebroerne, er der ansøgt 
om yderligere 14 styk belyste stiger. 
Der har desværre været brug for en af 
redningsstigerne her i havnen i sommer, 
og det endte heldigvis godt for den 
uheldige, som blev hjulpet op af andre 
brugere på havnen.  i arbejder desuden 
hen i mod målet om at blive certificeret 
som ”Sikker havn” – vi har i hvert fald 
udstyret på plads. 
Havnen har for nylig   haft besøg af  
småbådsklubben, hvor der var en flot 
tilmelding af 41 både. 
Der ud over har der været afholdt et 
vellykket kræmmermarked arrangeret 
af Legepladsudvalget – tak til alle som 
bidrog til begge arrangementer.   Jeg 
ønsker alle en god sensommer og sejler-
sæsonen er jo ikke slut endnu 

Venlig hilsen 
Ole, formand for 
Rønnerhavnsforeningen

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
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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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Redigering & foto: Bruno Müller
 
Der har været 1. behandling i byrådet 
onsdag den 22.6.2022 om ansøgning 
fra Rønnerhavnsforeningen om kom-
munal garanti for lån

I sagsfremstillingen fremgår det at 
Rønnerhavnsforeningen søger i brev 
af 14. februar 2022 om kommunal ga-
ranti for lån til at finansiere investerin-
ger på den kommunale lystbådehavn, 
Rønnerhavnen.

Det oplyses i ansøgningen, ”at pro-
jekterne vil medvirke til nødvendig 
fornyelse, men også har væsentlige 
miljøforbedringer indbygget.

 Rønnerhavnsforeningen ønsker 
at gennemføre fire projekter til en 
samlet investering på 2.850.000 kr. 
Foreningen ønsker at lånefinansiere 
projekterne i Kommune Kredit og øn-
sker derfor en kommunal garanti for 

lånoptagelse, da en kommunal garanti 
er en forudsætning for at kunne få lån 
i Kommune Kredit. Rønnerhavnsfor-
eningen oplyser, at man har undersøgt 
mulighederne for låneoptagelse i pen-
geinstitut, men har fået afslag her på.

De fire projekter er følgende: - Etab-
lering af vaskeplads, 315.000 kr. 
- Indkøb og opsætning af bådkran, 
1.600.000 kr. - Påmontering af 500 kg. 
Mastekrav, 85.000 kr. - 85 mobilstati-
ver til opbevaring af både, 850.000 kr.                    
Budget og Analyse har været i dialog 
med Kommune Kredit og kommunens 
revision, som oplyser, at investerin-
gerne er lovlige kommunale formål og 
som er låneberettigede.
Dermed kan kommunen give garanti 
for et lån i Kommune Kredit til Røn-
nerhavnsforeningen uden at der skal 
deponeres. Rønnerhavnsforeningen 
ønsker, at finansiere investeringen på 
2.850.000 kr. over 25 år. 

Lånene kan finansieres således 
Rønnerhavnsforeningen oplyser, at 
indtægterne ved kranløft og udlejning 
af bådestativer finansierer ydelserne 
på lånet. Kommunen har ydet 2 lån 
til Rønnerhavnsforeningen på i alt 
1.420.851 kr. Lånene er givet i 1988, 
800.000 kr., og i 1999, 620.851 kr. 
Lånene forfalder ved ejerskifte. Det er 
en forudsætning gennemførelsen af 
de 4 anlægsprojekter, at der udarbej-
des et tillæg til den gældende ”Aftale 
mellem Frederikshavn Kommune og 
Rønnerhavnsforeningen om drift af 
Rønnerhavnen”, hvori de nærmere 
vilkår for etablering og drift fremgår. 
Når projektet er afsluttet skal der fra 
Rønnerhavnen aflægges et regnskab 
der dokumenterer i hvor stor udstræk-
ning kommunegarantien er udnyttet.
Frederikshavn Byråd: Indstilling for 
Budget og Analyse indstiller, at der 
gives kommunegaranti for lån på 
2.850.000 kr. i Kommunekredit til 
Rønnerhavnsforeningen. 

Byrådet behandler udvidelsen af havnen
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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 November-udgaven.

NÆSTE BLAD!

Deadline senest:

D. 15. oktober 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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Efter 2 års pause kom der gang i den igen!

Tekst og foto: Bruno Müller
 
Foruden hvad de ca. 75 fremmødte kræmmere omsatte 
for, kunne Legepladsudvalget og Rønnerhavnens ”musik-
folk” Trækfuglene, endelig byde velkommen til de besø-
gende og kræmmerne, der var med til at det gav et pænt 
overskud.
Det gjorde de i næste 30 graders varme, hvilket var næsten 
for meget for både de besøgende og kræmmerne.
På Kræmmermarkedet blev der solgt masser is – popcorn – 
pølser - sodavand og øl i det gode vejr, hvor solen strålede 
fra en skyfri himmel
Flere i Legepladsudvalget og hos Trækfuglene, der var med 
til at arrangere Kræmmermarkedet og spekulerede på at 

selvom det har været lidt tidspres denne gang – så var man 
sikre på at det stod ”klappet og klart” til den 13.august,- 
og hvor alle kræmmerne var på plads kl. 10.00.
Da vi ikke kunne planlægge os til alt,- var der kun ønsket 
om at de nordjyske vejrguder ville hjælpe med godt vejr.- 
hvilket blev til mere en godt vejr til publikum og kræmmer-
ne denne dag !  Og det fik man – rigeligt!

Overskuddet går til fornyelse og vedligeholdelse på lege-
pladsen der efterhånden er blevet 10 år gammel og lige-
ledes sættes et beløb af til det samme et sted på havnen 
hvor det trænger.

Naturlegepladsen og Trækfuglene holdt igen kræmmermarked

Standerstrygning er en mærkedag
Det skal summe af liv både sommer og vinter på Rønner-
havnen
Det er dog mest sommersæsonen der er mest aktiviteter 
i,- og vel også mest den periode oplevelserne mest bliver 
hjemtaget i.
Når vi så haler Rønnerhavnens flag ned og formanden, 
Ole Guldsmed Thomsen har sagt et par bevingede ord, så 
er medlemmerne velkommen i klubhuset, hvor der bydes 
på kaffe og rundstykker. Vel mødt!
Bruno

Standerstrygning
lørdag d. 5.nov. 2022 kl.10.00
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Husk! Hjertestarteren er ved havnekontoret 

En skønne dag står der måske en køber?
Af Bruno Müller

Til næste år har Penna været i 
branchen i 50 år og de sidste 23 
år har hun haft restauranten her 
på havnen. Der hvor hun driver 
sin forretning, det var det forhen-
værende klubhus som Rønner-
havnsforeningen tidligere drev som 
cafeteria.

Efter en kort bortforpagtning til 
anden side kom Penna på banen 
og gav et tilbud, hvilket blev en 

realitet og som ingen af parterne 
har fortrudt. Penna gør nok som så 
mange andre,- at kigge på dåbs-
attesten der ikke lyver! Det har 
gjort, efter hvad Rønnerposten har 
erfaret, at Penna en dag i nærme-
ste fremtid ønsker at afhænde sin 
dejlige ”Perle” midt på vores havn.

I nærmeste fremtid, kan Penna til 
næste år, nemlig d.15.marts, fejre 
sit 50-års jubilæum i branchen.
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De mest generelle krav er,- at det er en A-havn!
Tekst: Bruno Müller
 
Vi bruger flere penge på alle mulige slags forsikringer 
end nogensinde før,- og med den standard vore både 
har i dag, er det helt naturligt at en god forsikring også 
spiller en vigtig rolle.
Næsten siden Rønnerhavnen blev bygget hat vi haft en 
kollektiv ansvarsforsikring på vore både.
Den er relativ billig og bliver betalt gennem vores kontin-
gent, - og set i bakspejlet er det meget få skader der har 
belastet denne forsikring i de ca. 40 år havnen har eksiste-
ret.
Når vi så ser på kaskoforsikringen, som vi selv betaler, til 
vore både, som vi har mange af i forskellige typer og stør-
relser. Har vi den på land i vinterperioden eller lader vi den 
blive i vandet. Man kan om vinteren her på Rønnerhavnen 
se at der er flere både der følger tidernes klimaforandring, 
med en mere mild vinter,- og lader båden blive i vandet.  
Trods det, er indtrykket at langt de fleste vil have den op, 
da den f.eks. alligevel skal have en bundbehandling. Man-
ge forsikringsselskaber stiller nogle krav hvis man ønsker at 
båden skal ligge i vandet hele året!

En af de mest generelle krav er,- at det er en A-havn.
Det vil sige, at det er en godkendt havn hvor båden kan lig-
ge i vandet, og sejlads til og fra havnen, kan ske hele året.            

Om Sikker Havn certificering 
For flere havne kan det være en længere proces at klare 
en Sikker Havn certificering på egen hånd. Og for Rønner-
havnens vedkommende var jeg lidt usikker på det område! 
Om vi var med eller ikke, i en certificering af havnen? Og til 
det kontaktede Rønnerposten havnens formand, og spurg-
te hvor evt. Rønnerhavnen havde en ordning med hensyn 
til det som artiklen handler om!

Formand Ole Guldsmed Thomsen, der sagde:
-Det er formentlig en liste over sikre havne du har set og 
der er vi ikke endnu. Det vil koste os ca. 100.000 at blive 

certificeret og vi investerer ca. 30.000 om året så vi i løbet 
af 3 år vil kunne certificeres. Men en A-havn, det er vi!

RØNNERPOSTEN har nævnt nogle af reglerne her: 
Alle disse regler tilgodeser bådfolket på havnen! Her har 
RØNNERPOSTEN samlet en del fakta om reglerne generelt. 
Danske havne kan opnå en certificering som Sikker Havn. 
Den gælder for en 3-årig periode, hvorefter havnen skal 
re-certificeres. Formålet er at højne sikkerheden i den 
enkelte lystbådehavn, for havnens brugere og gæster. 

Krav til certificering! For at opnå en sikkerhedscertifice-
ring skal havnen:
Opsætte rednings- og sikkerhedsudstyr jf. Sikker Havn an-
befalingerne. Udfylde en ansøgningsformular, der angiver, 
hvilke Sikker Havn-anbefalinger der følges. Visse er obli-
gatoriske, og andre er ideelle. For at opnå en certificering 
skal alle obligatoriske anbefalinger som min. følges. Udar-
bejde og indsende en plan for, hvorledes udstyret efterses 
og kontrolleres samt datoer herfor, herunder hvem der 
er ansvarlig for at vedligeholdelsesinstruktioner følges.      
Tjekliste og ansvar – Sikker og udarbejde og indsende en 
plan for, hvordan havnens brugere informeres om brugen 
af udstyret.   Ovennævnte dokumenter indsendes til FLID’s 
sekretariat. Det vurderes herefter om kravene er opfyldt.                                                                                                           
Er det tilfældet, modtager havnen som bevis på certifice-
ringen følgende:

Projekt Sikker Havn 
Sikker Havn har fokus på at højne sikkerheden i de danske 
lystbådehavne. Og ved at følge en række anbefalinger for 
at forebygge ulykker i havnen, kan lystbådehavne opnå en 
certificering som Sikker Havn. De danske lystbådehavne er 
generelt sikre, men en certificering er god. Certificeringen 
som Sikker Havn gælder for en 3-årig periode, hvorefter 
havnen skal re-certificeres.

Havnenes forsikringsstatus – Generelt
Brancheorganisationen Forsikring & Pension fører en liste over de danske havnes godkendelsesstatus der er afgørende for, om din 
båd er dækket af bådforsikringens standardbetingelser. Havnene er kategoriseret som følgende: 
A-HAVN = GODKENDT HAVN: Henliggen i vandet hele året samt sejlads hele året.
B-HAVN = DELVIS GODKENDT HAVN ELLER SVAJEPLADS / BÅDEBRO: Henliggen i vandet tiden 1/4 - 15/11. Uden for perioden er 
henliggen ikke tilladt.
C-HAVN = IKKE GODKENDT HAVN: Henliggen efter særlig aftale. Kontakt hovedkontoret for skriftlig godkendelse/dækningstilsagn.
D-HAVN = SVAJEPLADS/BÅDEBRO: Henliggen i perioden 1/4 - 15/9. Kontakt hovedkontoret for skriftlig godkendelse/dækningstil-
sagn. I perioden 16. september - 31. marts, begge dage inkl., må fartøjet dog ikke henligge udenfor godkendt havn uden søkyndigt 
mandskab ombord
Henliggen i vandet dækkes som følger:
Henliggen i godkendt A-havn: Henliggen i A-havn er tilladt året rundt. 
Henliggen i godkendt B-havn:  Henliggen i B-havn er tilladt i perioden 1. apr.–15. nov., begge dage inkl.
Henliggen udenfor godkendt havn: Henliggen for svaj eller udenfor godkendt havn er tilladt i perioden 1. april – 15. september, beg-
ge dage inkl.
Henliggen på land: Henliggen på land eller på aflåst bådtrailer er dækket hele året. Hvis du er i tvivl om, hvordan henliggestedet er 
klassificeret i policemæssig forstand, kan du rette henvendelse til Axus Nordic, der er annoncør her i bladet.
Husk! Ved aftale ang. forsikring af båden! Få det nøje aftalt og skriftligt bekræftet i policen
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Vores havn! 
Arbejdsdagen bød på nye fliser og plankeværk
Dagen den 21.maj startede kl. 8.00 med etablering af 
medlemmerne til at gå i gang og fordeling på arbejds-
dagen 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 Rønnerhavnen. 
Da RØNNERPOSTEN kom var Per Christensen og Palle 
Thomsen i gang!
En af de opgaver, der ikke matchede selve opryd-
ningsarbejdet, 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 no-
get at skylle det ned med

For tidlig at tænke på ladestandere?
Der er fart på salget af elbiler i øjeblikket, og det giver 
tanker om, at vi i fremtiden vil se ladestandere på 
havnen. 
Jeg skriver om det, fordi at der har nemlig ikke været 
samme fart på opsætningen af nye ladestandere som 
der er behov for.
Ladestandere vil i fremtiden være med til et tiltrængt 
løft til ladeinfrastrukturen, også der på havnen! Vi 
ønsker jo først og fremmest, at yde en god service for 
vores medlemmer, men vi er også utrolig glade for, at 
vi kan tilbyde betjening af elbilister, der måtte lægge 

vejen forbi os.  Med respekt for de store planer for 
havneudvidelsen, burde der også indbygges planer 
om ”EL-standere” fordelt efter behov på rundt om på 
Rønnerhavnen.  

Kommunen- varsler stigning på gæstepladser!  
Redigeret af Bruno Müller
Ud fra Teknisk Udvalgs budget 2023 har man fremlagt 
14 forskellige spareforslag. Her iblandt findes gæste-
sejlerne i de kommunale lystbådehavne, - og som vi 
kan se, er de eneste ud af de 14 spareforslag. For at 
sikre stabilitet.
I Frederikshavn Kommunes fremtidige økonomi og 
likviditet er der indregnet budgettilpasninger i udval-
gets budget for 2023 for i alt 2,3 mio. kr. 
Til budgettilpasninger har administrationen udarbej-
det 14 besparelsesforslag. Der er reduktioner for i alt 
2,7 mio. kr. Forslagene er fundet inden for både Cen-
ter for Ejendomme og Center for Park og Vejs område. 
Selv om spareforslag aldrig er populære, er de vurde-
ret til at have en minimal indvirkning på serviceområ-
det.
For de kommunale lystbådehavnes vedkommende 
runder man af med en øget indtægt på 5 % stigning, 
på takst for gæstesejlere i lystbådehavne. 

Sejl Sikket – Brug vesten  
Se videoen "Velkommen i klubben", der sætter fokus 
på det gode fællesskab i klubberne for alle der elsker 
livet på havet; her hjælper vi med at passe på hinan-
den og huske vesten. Dét er god stil.
Se videoen på: 
https://www.facebook.com/sejlsikkert/videos/3218208871731511/
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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!

Vores havn! 
Mobile bådstativer           
Da trucken bliver udskiftet med en fast kran inden 
tiden for søsætning til foråret 2023, skal alle som øn-
sker at stå på land i vinter, leje et bådstativ.
Dette gælder også for dem som har gamle vogne 
der ikke kan køre og vogne der skønnes ikke at være 
forsvarlige!
Ved bestilling af stativer skal  du rette henv.  til hav-
nekontoret og få udfyldt et bestillingsskema senest 
d.15.8.22.
Der skal oplyses bådmærke, længde og dybgang.
Så frem man kun skal på land for kølhaling,- er det 
muligt at korttidsleje.
Havnekontoret
Sidste!
I skrivende stund er de sidste af de nye bådstativer på 
vej og bliver leveret inden længe.
Der er mange bådejere der skal ”På land” og nu skal 
have brug af disse,- der er de sidste.
Ud fra det vil man se tiden an og om hvor stort behov 
der er fremover.
Yderlige oplysninger oplyses på havnekontoret  tlf. 98 
43 10 88.
Bruno
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Autocampering er en fiasko!

Redigeret ved Bruno Müller 
Foto: Privat

Det blev skrevet d.25. januar 2013 af 
Michael Egelund  (WebRedaktør).
I stedet for at lægge flere kræfter i og 
lave en ordentlig ordning for auto-
camperne,- der kunne betragtes som 
en slags ”Frie fugle”, så kunne man 
opleve at kommunerne lavede forskel-
lige og til dels besværlige parkerings-
regler for dette folkefærd.
På vores havn var der fra starten med 
autocampernes fremmarch, og en 
hvis delte meninger og ikke ligefrem 
begejstring. Og især fra campingplads-
ejerne var det forståeligt nok,-ikke 
ligefrem roser der blev delt ud!
Men Rønnerhavnen der var en kom-
munal havn,- var ikke alene om at lave  
bestemmelser og takster i det hele 
taget. Så tog Teknisk Udvalg fat og 
besluttede den 19. juni 2012 at lave 
et et-årligt forsøg med opkrævning 
af P-afgift på 150 kr. for autocampere 
ved de kommunale havne.

Tilbagemeldinger fra Sæby Havn, 
Rønnerhavnen, Ålbæk Havn, Grenen 
og Skagen Lystbådehavn samt parke-
ringspladsen ved Skagen Rådhus viste 
at det havde været en stor fiasko! Vi 
ser i dag med de moderne autocam-
pere, at de kan klare sig uden at være 
på en campingplads eller lystbåde-
havn, da vognen er indrettet med, toi-
let, køkken, brusebad, særskilt fyr, TV, 
solceller på taget. De overnattende 
har udvist meget forskellige holdnin-
ger til betalingen. Generelt er tiltaget 
med gebyret blevet negativt modta-
get grundet dårlig skiltning. Skiltene 
er blevet overset ved ankomst om 
natten, eller er blevet forvekslet med 
p-automater,- hvilket der gennem de 
sidste år er blevet væsentligt forbed-
ret. Holdningen har også været, at når 
der blev opkrævet gebyr, bør der være 
tømningsmuligheder, mulighed for at 
koble sig til el-tavle samt fylde vand 
på autocamperne. Et andet problem 
der bl.a. viste sig i Skagen henover 
sommeren var, at autocamperne 

begyndte at parkere på de omkringlig-
gende arealer på havnen, der ikke var 
omfattet af betaling.
Det er nemt for Skagens Avis,-at man 
den gang skrev at ordningen i kommu-
nen var en fiasko. 
For 10 år siden var der ikke mange 
autocampere på vejene- men det var 
en begyndelse og ikke en fiasko, bare 
fordi at indtægten på lystbådehavne-
ne ikke svarede til forventningerne.
Denne ordning havde i perioden 
primo juli til medio december 2012 
indbragt 65.450 kr. med nedenståen-
de fordeling, hvilket slet ikke svarer til 
udviklingen i dag, hvor f.eks. den ikke 
kommunale
Den private Frederikshavns Marina 
(Søsportshavnen) havde i regnskabs-
året 2018 en indtægt for parkerede 
autocampere  på 320.000 kr. !
Seks år tidligere havde disse havne en 
individuel indkomst på: Sæby 24.600 
kr. Rønnerhavnen 1.350 kr. Ålbæk 
7.000 kr. Grenen 22.500 kr. Skagen 
Lystbådehavn/Rådhus 10.000 kr. 

Det skrev Skagens avis for ca. en halv snese år siden
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Dette beløb dækker ikke engang udgif-
terne i forbindelse med opkrævningen 
af P-afgifter, der i dag er ændret de 
fleste steder til billetautomat.

Stigende efterspørgsel på parkerings-
pladser og overnatningspladser
I den sidste årrække har der været en 
stærkt stigende efterspørgsel på både 
parkeringspladser og overnatnings-
pladser for autocampere. Gennem 
tiden har Teknisk Udvalg flere gange 
behandlet sager om autocampere. Et 
flertal i udvalget besluttede, som et 
1-årigt forsøg, at opkræve afgift for 
autocampere i et nærmere afgrænset 
område i tidsrummet 23.00 – 7.00. 
Sagen blev begæret i byrådet der 
besluttede at henvise sagen til forny-
et behandling i Teknisk Udvalg.  Det 
besluttes, at der udarbejdes forslag til 
placering af autocamperplads i Sæby, 
Frederikshavn og Skagen.  
Det blev besluttet, at der blev etab-
leret parkeringspladser for overnat-
ningsparkering for autocampere ved 
de kommunale havne samt i Skagen 
på parkeringspladsen ved Lystbåde-
havnen og ved rådhuset.  Et flertal 
besluttede, at ordningen også om-
fatter parkeringspladsen ved Grenen 
i Skagen. Endvidere besluttede man 
det, at der opkræves en takst på 150 
kr. pr. overnatning.

Forskelligheden forvirrer
Det må dog ikke have karakter af 
egentlig camping – altså ingen cam-
pingbord og stole uden for autocam-
peren. Ligeledes blev der fra Trans-
port-, Bygnings- og Boligministeriet i 
november 2017 udsendt henstilling til 
alle kommuner om, at lokale parke-
ringsbekendtgørelser ikke må indehol-

de generelle bestemmelser om, at der 
ikke må parkeres køretøjer med hen-
blik på overnatning. Parkeringsbåse 
måler typisk 2,3 til 2,5 meter i bred-
den og 5 meter i længden. Det er i de 
fleste tilfælde derfor primært camper-
vans og mindre autocampere, der kan 
overnatte i parkeringsbåse i byerne. 
På mange parkeringspladser i byerne 
er der dog ofte tidsbegrænsning på 
2-3 timer. Men på parkeringspladser 
med 24-timers gratis parkering, er 
både parkering og overnatning for 
autocampere og campervans tilladt, 
hvis biler kan være i p-båsene.  Præ-
cis som tilfældet er på rastepladser 
er det ulovligt at slå telt op, trække 
markise ud, sætte stole op eller på 
anden måde slå lejr på parkerings-
pladsen. Men så længe campervan’en 
eller autocamperen overholder disse 
regler, kan du som udgangspunkt 
trygt overnatte på parkeringspladser i 
din van eller autocampere, der er for 
store til at parkere på almindelige par-
keringspladser, skal holde på særligt 
afmærkede autocamper-parkerings-
pladser eller parkere lovligt på andre 
måder.  Der kan dog være undtagel-
ser, hvor kommuner har gjort det helt 
ulovligt at parkere med autocampere 
på kommunernes parkeringsarea-
ler. Det gælder i Odense, Aarhus og 
København. Her står der i §1 i Aarhus 
og Københavns kommuners samt §4 
i Odense kommunes bekendtgørelser 
om standsning og parkering, at “der 
må ikke parkeres køretøjer, der er 
særligt indrettet med henblik på over-
natning (…), medmindre kommunen 
har givet tilladelse hertil”. Hvis det 
ellers er tilladt at parkere i en given 
kommune, men forbudt på enkelte 
p-pladser, vil det fremgå af den lokale 

skiltningen ved parkeringspladsen. 
”Camping forbudt”-skilte
En række kommuner har af forskellige 
grunde valgt at sætte “CAMPING FOR-
BUDT”-skilte op ved flere rastepladser 
i landet. ” CAMPING FORBUDT”-skilte-
ne ulovliggør ikke nødvendigvis parke-
ring og overnatning for autocampere 
og campervans.  Det viser et svar fra 
Vejdirektoratet til AutoCamperRådet 
fra juli 2017. Her skriver Vejdirektora-
tet, at skilte med teksten “CAMPING 
FORBUDT” ved rastepladser kan være 
sat op for at understrege, at raste-
pladsen ikke kan benyttes til camping. 
Skiltningen er sat der for at under-
strege, at ophold på rastepladsen skal 
ske så rastepladsens formål opfyldes, 
nemlig til hvile.

Tager det overhånd ved den populær 
strand? 
Mange af autocampere vælger at 
overnatte gratis ved Palmestranden i 
Frederikshavn og til det siger Karsten 
Thomsen (S) formanden for Teknisk 
Udvalg i Frederikshavn kommune:
- Jeg hører også, at det er blevet et 
populært overnatningssted, men det 
er ikke noget vi kan eller vil gøre no-
get ved. Det er jo lovligt at holde der 
- også om natten, siger formand for 
teknisk udvalg i Frederikshavn Kom-
mune, Karsten Thomsen (S). Autocam-
perne må ikke holde på parkeringen i 
flere dage, og det må ikke få karakter 
af, at de camperer på pladsen.
 
Sidste nyt:
Den 10. august 2022 har et politisk 
flertal i Teknisk Udvalg sagt nej til 
at indføre betalingsparkering ved 
Palmestranden i Frederikshavn.

Hvorfor holder de i”Svinget”?... …og ikke her? 
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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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Tekst: Bruno Müller
Rådsmedlem i Søsportens Sikkerhedsråd

Redningsvesten kendes på, at den altid har en krave 
rundt om nakken og som regel kun opdriftsmateriale på 
brystet og i kraven. Kraven og placeringen af opdriftsma-
terialet skal sikre en rygliggende stilling med højt hævet 
hoved og dermed frie luftveje ved ophold i vandet. Red-
ningsveste fås som fastveste eller oppustelige Fastveste 
har faste eller bløde skumblokke pakket ind i plast eller 
en slags stof. De oppustelige veste har en CO2 flaske, 
der enten automatisk eller ved manuel udløsning sørger 
for opblæsning af vesten. Redningsveste skal være ty-
pegodkendte og du kan læse reglerne om brug af dem 
på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1992/848                                                                    
En normal redningsvest vil holde dig flydende med ho-
vedet op imod himlen (så du ikke drukner), hvorimod en 
svømmevest kun holder dig flydende (og er derfor ikke 
sikker, hvis du besvimer).

Svømmevesten
En svømmevest er kun beregnet til brug tæt på kysten 
og af øvede svømmere. Ellers skal man bruge en red-
ningsvest, og der er forskellige typer, afhængigt af om 
man sejler i roligt, kystnært farvand eller er længere 
til søs. Svømmevesten har oftest skum som opdrifts-
materiale på både bryst og ryg og har ingen krave.                                                                    
Derfor er den velegnet til at svømme med. De mest almin-
deligt forekommende er den egentlige vest med lukning på 
maven og kano-/kajakvesten af pullover typen, der typisk 
giver lidt mere bevægelsesfrihed. Begge typer veste har en 
opdrift på 50 Newton. Svømmevesten kan kun anbefales 
til øvede svømmere i beskyttet farvand og kun med hjælp 
i nærheden. Ved bevidstløshed vil svømmevesten ikke 

kunne fastholde den bevidstløse person på ryggen med ån-
dedrætsorganerne fri af vandet. Svømmevesten anbefales 
ikke til børn der vejer mindre end 40 kg.

Er svømmeveste lovlige? 
Siden 1992 har det været lov i Danmark, at mindre fritids-
fartøjer skal have rednings- eller svømmeveste ombord 
svarende til minimum det antal personer, som er ombord 
i skibet. Her kan du læse hele bekendtgørelsen om red-
ningsveste i mindre fartøjer.

Flydedragten
 Er flydedragt godkendt som redningsvest?
Vi anbefaler at man går efter en flydedragt som er SOLAS 
godkendt. På den måde ved du at dragten lever op til en 
masse forskellige sikkerhedskrav. Du kan derfor trygt iføre 
dig den. Erstat ikke redningsvest – Selvom du har en flyde-
dragt på, så erstatter det ikke en redningsvest.
Der en regel om at fartøjets fører pålægges at sikre, at alle 
besætningsmedlemmer får en grundlæggende sikkerheds-
instruks om, hvad der skal gøres i forbindelse med f.eks. 
brand, mand over bord og andre ulykker. 

Redaktøren: Men det er meget almindeligt at f.eks. fritids-
fiskerne sejler alene,- og her siger bekendtgørelsen at red-
ningsvesten bare skal være om bord,- et eller andet sted!
Den kan være utrolig svær at få fat i når vedkommende 
ombord er faldet udenbords, og endda hvis jollen driver.
Derfor har Dansk Fritidsfiskerforbund fået indført i for-
sikringspolicen, at den regel, at hvis fritidsfiskeren kom-
mer ud for drukning, så får pårørende kun udbetalt de 
200.000,- kr., hvis redningsvesten blev båret under sejlad-
sen. 
                                                                 

Er svømmevest godkendt som redningsvest?

Redningsvest Svømmevest

Valget mellem svømmevest eller redningsvest er et spørgsmål om, hvad vesten skal bruges til. 
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Redigering: Bruno Müller 
Foto: Bangsbo Museet 

Aflagt på bestyrelsens vegne i 1995
 – Keld Høgh Thomsen, formand

Så er endnu et år forløbet. 
På bestyrelsens vegne – Keld Høgh 
Thomsen
Fra en dejligt sommer i 1995, med 
forhåbentlig mange dejlige sejlture, 
opdagede vi pludselig, at det stadig 
kan blive vinter i Danmark og med 
masser af is i havnen og ingen sejlads.                                                                                           
Storm og meget høj vandstand var 
andre af vejrgudernes påmindelser til 
os at se til båden hele året.  
På havnen er vores vedligeholdelses-
aftale med kommunen begyndt at 
virke. Det tog lang tid at få aftalen på 
plads, men i dag kan vi konstatere, at 
det var værd at arbejde for det. Ingen 
tvivl om det og at aftalen vil skabe 
forbedringer på havnen, og sikre 
havnens bestående. Kaj Hansen og 
Ole Johansen er vores repræsentanter 
i den fælles bestyrelse.

Af nye tiltag håber vi på lys på havnen 
og bedre muligheder for vore gæste-
sejlere.
Vi håber også i år, via kommunen, 
at få hjælp til det daglige arbejde på 
havnen.
I cafeteriaet fortsætter Mona. Det lyk-
kedes ikke helt at få økonomien rettet 
op,- men det skulle gerne lykkedes i år                                                                             
Vi har fået en femårig Klaptilladelsen- 
således at der de næste år også kan 
ske en oprensning af forhavnen. 

Om det traditionelle sagde forman-
den:
Tirsdagssejladsen blev også i året 
afviklet. Vi så gerne at Ole kan se lidt 
mere tilslutning,- men vi håber at Ole 
igen i år vil påtage sig arbejdet?
Tak for arbejdet. Svømning er fortsat 
om torsdagen.
Hos Optimisterne var det lidt sløjt 
med tilslutningen. Har I ingen børn 
eller børnebørn, der har lys, eller na-
boens børn! Alle er velkommen til den 
nye sæson.
Bankospil- Sct. Hansbål- Standerhejs-

ning og festen! Det hele var med i år. 
Blå flag blev hejst på havnen,- men 
ikke på stranden!
Fællesmøder med Søsportshavnen er 
i en god gænge og det skulle gerne 
resultere i fælles tiltag og holdninger.
Medlemstallet og udlejede bådplad-
ser er desværre for nedadgående,- så 
ventetiden er forbi.
På Hirsholmene sker der også for-
bedringer. Vi håber ikke det betyder 
ændringer i vores forhold og mulig-
heder.   Søvejs er der sket udvidelser 
af fredningsbestemmelserne. Se 
Rønnerposten nummer i december 
1995. Danyard forærede os en dejlig 
sejljolle til brug for undervisning af de 
unge der nu er blevet ældre og fundet 
andre interesser.  Vi havde besøg af 
Jysk Småbådsfiskeklub i august. Jeg 
tror at de havde et par gode dage på 
Rønnerhavnen.
Jeghåber at alle vil få gode dage i den 
kommende sæson. Tak til alle med-
lemmer, bestyrelsen og ansatte. 

Rønnerhavnen den gang!
Vi fortsætter med lidt om vores havn den gang, da den var ”Ung”,- og hvor Rønnerposten 
udkom på sit 10´år.  Her er bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen, der blev aflagt af 
formand Keld Høgh Thomsen.

Fra den ”Spæde” start i begyndelsen af firserne
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A/S TRIGON ∙ Knivholtvej 45 ∙ 9900 Frederikshavn 
T: 98 42 66 77 ∙ E: trigon@trigon.dk ∙ www.trigon.dk  

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

MØLLECENTRET FREDERIKSHAVN · TLF. 9840 1010

- BEDST PÅ

       

HUSK! 
 … at melde flytning

 … nyt tlf. nr.
 … ny mail-adresse

STORE OPLEVELSER
SE MERE PÅ: ARENANORD.DK

 

Penna’s Restaurant - Rønnerhavnen

Ndr. Strandvej 48 9900 Frederikshavn  

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

Alt i glasarbejde udføres

Vinduer og døre i  
træ og plast

Se vores store udstilling

Flade Engvej 3
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 42 88
www.glaseksperten.dk

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

FREDERIKSHAVN 

Støt vore annoncører
- de støtter os
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Generalforsamlingen i år ”Gav lidt tanker”
Nogen gange kan det gå for stærkt 
på en  generalforsamling, - og det 
har man konstateret efterfølgende. I 
den forbindelse har det måske gået 
så hurtigt under valghandlingen på 
generalforsamlingen, at det har givet 
tanker om være opmærksom på det 
til næste generalforsamling til næste 
år. 
Det er den procedure der udmøntede 
sig i, at medlemmerne ikke havde i 
tid til eftertanke, da forsamlingen var 
meget hurtige til at klappe af de nyligt 
valgte.        
Mon ikke at der rettes op på det 
næste år?

”Timer” på vacumpumpen 
En timer på trykknappen vil kræve 
at der bliver gravet op i pladsen hele 
vejen ud til standeren. Den kortlæser 
der sidder i dag, starter pumpen og la-
der den køre i maks. 10 min. Hvis der 
på et tidspunkt skal graves yderligere 
op i forbindelse med andet arbejde på 
pladsen, skal det overvejes om kortlæ-
seren skal flyttes.

Finansiering af Kran, stativer, bådvog-
ne og vaskeplads
Det ta´r sin tid med ansøgningen til 
Kommunekredit. Der er ikke noget nyt 
fra kommunekredit endnu. Vi afventer 

stadig svar fra økonomiafdelingen. 
Seneste svar kom den 16/2-2022. 
Formanden Ole Guldsmed Thomsen 
følger op ved udgangen af august 
2022.

Øvrigt der arbejdes med                               
Fliser, skilte og pind ved slæbested, 
trøjer 305 kroner plus tryk og moms, 
chikaner. Opfølgning på ansvarsfor-
sikring. Fliseplads ved klubhuset. Det 
forventes at der er en mindre stigning 
på fliser og sand.
Der bliver vurderet om sikker havn 
certificering, og om man eventuelt 
skulle investere i redningsstiger i 
stedet for fliseplads. Derfor vælger vi 
at investere ca. 32.000 kr. i sikkerheds-
udstyret og så selv lægge fliserne på 
pladsen.  
     
Skal ”Timeren” ved slæbestedet 
ændres?
Det bliver undersøgt om der er mulig-
hed for at ændre timeren for opkørsel 
fra slæbestedet, således at bommen 
bliver stående lidt tid efter bilen pas-
serer den øverste sensor, for at give 
mulighed for at rette bilen op.
Farten skal ned med andre Chikaner
Der er kommet knust asfalt hjem til 
afretning af adgangsvejene.
Til valg chikaner er det vedtaget at der 

benyttes firkantede murerbaljer i en 
ramme af opsvejset jern på ben.

Ansvarsforsikring
Der er fulgt op på ansvarsforsikringen 
og havnens forsikring lever op på de 
kravene.
Policen skal medbringes i forbindelse 
med speedbåds certifikat, men til 
almindelig sejlads er det ikke krævet.
I forbindelse med reglerne kan der 
rekvireres en kopi-police på havnens 
ansvarsforsikring ved at henvendelse 
på havnekontoret.

Havnens ”Årshjul” 
Der skal laves lidt om i formatet af 
årshjulet og så rundsendes.

Havneudvidelsen og plan.
Der skal tages kontakt til Trigon med 
henblik på et møde for at følge op på 
aktiviteterne omkring havneudvidel-
sen. Vi hører hvad der er af mulighe-
der. 
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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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VI ER CA. 2100 
FRITIDSFISKERE 
 - FORDELT I 19 LOKALAFDELINGER PÅ 
 SJÆLLAND, FYN OG JYLLAND.

Fritidsfiskeri er dejligt!

Men der er et kedeligt og overset emne, som er så mega vigtigt for 
dig, - og især dine pårørende. Det vil derfor være dig, der bør sikre 
din ægtefælle hvis det tragiske sker, at du drukner under dit fiskeri!

Hvad får du for kontingentet!

  Du får en dødsulykkesforsikring under fiskeri på 200.000,- kr. der 
udbetales til dine nærmest pårørende hvis det tragiske skulle ske.

  Ligeledes er inkluderet, at du vil få FORBUNDSBLAD fem gange 
årligt i din postkasse.

  Hvis du har lyst til at være med i et godt kammeratskab, får du 
ved indmeldelse det første HALVE ÅR GRATIS.

Tænk over det! - Vi har et stærkt fællesskab,- også til din fordel

Sikre din familie og ægtefælle

Gennemsnittet af kontingentet 
til lokalforeningerne og forbundet 

er for begge 275,- kr. årligt.

I forbundet er kontingentet 
ikke steget de sidste 13 år.

Du er velkommen til at 
kontakte medlemskontoret 
for yderlige oplysninger på:  

Tlf.: 21 80 36 12
Mail: bcnr1@webspeed.dk

Læs mere på:
www.fritidsfiskerforbundet.dk
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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

28



Planer om flere Havvindmølleparker i 
nordlige Kattegat

Tekst & foto: Bruno Müller          

Det er en indsats der er i forlængelse af ”Grøn 
energi-bølgen”, der i denne del af landet sig-
ter mod store besparelser af energi på området.                                 
Ingen tvivl om at man nu gør en kraftig indsats også 
her lokalt, og det har sit afsæt i halvfjerdsernes politi-
ske målsætning, om at undgå brug af olie, gas og kul. 
Meget af det er ved vores kommunes kyst!  Vi har i en 
snese år haft tre forsøgsmøller tæt det beboede og 
rekreative område ved Ndr. Skanse. Disse møller blev 
etableret som ”En ti-års forsøgsperioden”! (Billedet)
Næste led i opsætning er af fem Havvindmøller 4 km 
syd for Hirsholmene, og som Frederikshavn byråd har 
godkendt.

Etableringsområdet rykker nord på 
En ny ansøgning er sendt til Energistyrelsen om en stor 
Havvindmøllepark der ”batter” noget.
Det er European Energy der står som afsender,- og de 
vil udfærdige en forundersøgelse om at etablere 40 
Havvindmøller på 180 og 270 meter høje. Placeringen 
der ansøges om er i et område sydøst for Skagen,- med 
en fire kilometer kabelføring der evt. kommer til at gå 
ind ved Bratten Strand.

Hvorfor kan de ikke bare stå i havet? 
Ud fra synspunktet, at Havmøller er dyrere at etablere 
og vedligeholde,- så er det klart, at der følger anlægs-
omkostninger og drift med og så accelerer økonomien i 
stigende takt,- jo længere ud på havet de placeres.
De fleste borgere der bor langs østkysten i Vendsyssel, 
og for den sags skyld overalt både på havet og i land,- 
kan få dem op ad stolene når de placeres for tæt på 
deres bolig og rekreative område.
For mit vedkommende har jeg altid haft det stand-
punkt at vindmøller skal stå på havet og placeres så de 
ikke generer skibsfarten og for tæt på land, hvor der er 
boligområder og lignende.

Det medfører borgermøder og protester!
Det er ikke til at komme uden om, at når de store 
vindmøller skal bygges og placeres, bliver stemningen 
anderles og det ”ulmer” med protester og borgermø-
der. Man kan i og for sig godt sige at det er forståe-
ligt,- og mange gange i min filosofi, drejer det sig om 
nogle ganske få sømil at man placer havvindmøllerne 
f.eks. længere ud på havet og respekterer borgerne ”På 
Land”.  Modsat er overskuddet mindre!  
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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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Lidt af hvert..
Tekst & foto: Bruno Müller 

Sæby Havn ligger næsten i byens cen-
trum og er omkranset af strand og øv-
rig by og tæller i dag 430 bådpladser.                                                                  
Når man så nærmer sig Sæby fra sø-
siden, så ses den hvide kirke markant 
og mægtig.

Den gamle købstad fra 1524 og med 
sine godt 9.000 indbyggere har 
mange fordele og er udnævnt som 
bosætningsområde i Frederikshavn 
Kommune. Selve indvielsen af den nye 
havne med mere,- blev officielt fejret 
med stor festivas lørdag den 28. maj i 
år. Ikke noget at sige til at udvidelsen 

har længe været en drøm for mange 
sejlere, og fritidsfiskere! Nu står den 
endelig færdig til gavn og glæde også 
for både lokalsamfundet, gæstesejlere 
og turister.

Sæby Den gamle købstad fra 1524 fik sin havn udvidet                                     

Læserbrev Ole Nielsen

Heldigvis er ikke alle autocampister 
sådan, havde i går en dårlig oplevelse, 
en autocamper holdt ind ved parke-
ringen foran roklubben, åbnede for 
afløbshanen så spildevandet kunne 

løbe ud, tænkte han havde brug for 
lidt vejledning! Men da jeg nærmede 
mig hoppede han ind i bilen og kørte, 
dog uden at lukke hanen, han kunne 
følges med nord af Nordre Strandvej - 
ikke videre lækkert.

Dårlig stil på Rønnerhavnen

Miljøstyrelsen har ved brev til landets 
kommuner med kraftig opfordring til 
at få taget prøver af PFAS i kystbade-
vand. 

Frederikshavn Kommune har 20 ba-
devandsstationer, hvor der i forvejen 
tages prøver af badevandskvaliteten. 
Center for Teknik & Miljø anbefaler 

at der tages prøver ved alle 20 ba-
devandsstationer for at skabe størst 
mulig tryghed.  Til det bevilger Teknisk 
Udvalg 50.000 kr. for prøvetagningen.

Kommunen skal udføre ekstra badevandsprøver                                                                               

Lokalforeninger - Se her!                                 
Har du en idé til et lokalt projekt der 
skaber bedre muligheder for frilufts-
liv?

Så har friluftsrådet to konsulenter, 
Rikke Damm og Dorte McGugan 
Pedersen, der varetager de aktuelle 

muligheder for at få tilskud til lokale 
initiativer og gerne svarer på spørgs-
mål fra ansøgere.
  
Udlodningsmidler til Friluftsliv støtter 
initiativer, der forbedrer muligheder-
ne for befolkningens friluftsliv 

HUSK! Du er altid velkommen til at 
kontakte Friluftsrådet på tlf. 33 79 00 
79 (tast 2) eller mail: tilskud@frilufts-
raadet.dk, hvis du har spørgsmål til 
mulighederne for tilskud fra Udlod-
ningsmidler til Friluftsliv.
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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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Man kører stærkt på vores havn
Tekst & foto: Bruno Müller 

Det er mest om sommeren der er mere trafik på vore to 
veje i henholdsvis nord og syd på havnen.
Hvad er det som gør vejene så attraktive, at det giver pro-
blemer når der kommer så mange køretøjer kørende og tit 
i høj fart, hvilket tit giver farlig situationer ved husene og 
ud mod vejen.  
Der er gjort en indsats med chikaner og lignende,- men det 
har åbenbart hjulpet meget lidt og de kørende er åbenbart 
ligeglade.
Vel vidende at der er regler i færdselsloven om hvordan 
man kan placere noget for at nedsætte hastigheden. 

Mener helt bestemt! Hvorfor ikke gøre noget mere dra-
stisk med chikaner ved vejen inden der kommer nogen 
alvorligt til skade,- her tænkes mest på børn. Det indrøm-

mes, at jeg tænker mest på vejen i syd, hvor man ser biler 
passere først det ene skilt med fartbegrænsning og ligele-
des et lignende skilt ved de første huse.
Så accelererer man så meget og uansvarligt, at der står en 
støvsky efter bilen! Og hvad skal man nå ude forenden af 
vejen Er det gæster på havnen, eller hvem?  

Bom slår sejler bevidstløs og kaster ham ud
Tekst: Troels Lykke

Hustruen kan derefter se sin mand ligge på maven med 
hovedet under vand. Hun forsøger først at tage sejlet ned 
og dernæst at starte bådens motor. Det lykkedes ikke. Fra 
båden når hustruen at se, at mandens redningsvest har 
pustet sig op og vendt manden rundt, fortæller Forsvaret.

En sejltur i Kattegat den 27. juli var nær endt med dødelig 
udgang for et tysk sejlerpar fra Berlin. Ægteparret var på 
vej fra Sverige og befandt sig mellem Anholt og Læsø, da 
manden bliver ramt hårdt af en pludseligt svingende bom.
Slaget fra bommen slår sejleren bevidstløs og kaster ham 
overbord. Hustruen kan se sin mand ligge på maven med 
hovedet under vand. Hun forsøger først at tage sejlet ned 
og dernæst at starte bådens motor. Det lykkes ikke. 

Sejlede væk fra den forulykkede
Sejlbåden fortsætter derfor væk fra den bevidstløse mand. 
Fra båden når hustruen at se, at mandens redningsvest har 
pustet sig op og vendt manden rundt. Men han viser ikke 
tegn på liv. Derefter taber hun kontakten. Kort tid efter får 
den ulykkelige hustru kontakt til en anden sejlbåd i nærhe-
den, og hun får hjælp til at slå alarm via Lyngby Radio.
Forsvaret indsætter en redningshelikopter og rednings-
både fra blandt andet Anholt Redningsstation og Marine-
hjemmeværnet, ligesom der bliver slået alarm til andre 
skibe og både i nærheden.
Imens vågner manden frysende i vandet, holdt oppe af sit 
redningsvest. Han forsøger at vinke til de to sejlbåde, men 
de kan ikke se ham, og han mister igen bevidstheden.

Den forulykkede sejler vågner igen ved lyden af en helikop-
ter, som han forsøger at vinke til. Men helikopteren flyver 
tilsyneladende væk fra ham, og han falder igen i søvn. Da 
han vågner igen er en redder fra redningshelikopteren på 
vej for at samle ham op.

Tag nu redningsvesten på
”Manden havde med alt sandsynlig ikke overlevet, hvis han 
ikke havde haft redningsvest på. Det var redningsvesten, 
der vendte den bevidstløse mand rundt, så han fik hove-
det op af vandet,” forklarer kaptajnløjtnant Martin, der er 
vagthavende officer i Forsvarets Redningscenter.
Det er et krav, at fritidssejlere har redningsveste med om 
bord, men det er ikke et krav, at de har vesten på. Fra Sø-
værnet er rådet til sejlere dog meget klart.
”Tag nu vesten på. Du kan være nok så god til at svømme 
eller træde vande, det hjælper ikke, hvis du er bevidstløs. 
Der gør redningsvesten en forskel,” lyder opfordringen fra 
kaptajnløjtnanten.
Svømmevest er ikke nok
Den vagthavende officer understreger yderligere, at vesten 
skal være en rigtig redningsvest.
 
De svømmeveste, som blandt andet bruges af vindsur-
fere og folk på paddle boards, kan nemlig kun holde folk 
oppe, ikke vende dem rundt. De redder derfor ikke liv, 
hvis en forulykket sejler er bevidstløs.
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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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Vejret drillede ”Småbådsfiskerne” igen!
Tekst & foto: Bruno Müller 

Det traditionelle ”Småbådsfiskertræf” som Jysk Småbåds-
fiskerklub afholder på Rønnerhavnen årligt, blev igen 
drillet af vejrguderne.
Men disse gæve fiskere har andre ”Kort” i ærmet for at af-
vikle en del af det storslået arrangement, hvor man blandt 
andet kunne fejre 40 år´s jubilæum.
Det blev allerede fastlagt om fredagen d. 5.august, at på 
grund af vejret ville der ikke blive fisket efterfølgende dag.
Man ville så allerede efter morgenmaden i det store telt, 
meddele beslutningen om det videre forløb af fiskekonkur-
rencen og andre aktiviteter.
Og der kom så en godnyhed til de mange ”Småbådsfiske-
re”!
Vejret flovede og søndag morgen var bådene kommet på 
havet, der ligeledes gav godt ”Fiske-vejr, og humøret var i 
top under fiskeriet.

Hvem er så disse mennesker der holder af hobbyen
Bladet har samlet om historien i Jysk Småbådsfiskeklub – 
i daglig tale JSK!
Meget kort fortalt, så opstod JSK engang i starten af 
90’erne, hvor en lille gruppe dørgefiskere fra Rander-
skanten fattede interesse for trolling fiskeriet – en ny og 
revolutionerende fiskeform som stammer fra USA. Alt hvad 
der kunne frembringes af materiale om trolling fiskeri blev 
studeret og efterfølgende afprøvet indgående, og idéen 
om at opbygge et fællesskab omkring småbådsfiskeri op-
stod. En efterårsdag i ’92 blev denne idé til virkelighed, da 
omkring 30 entusiastiske ligesindede mødtes, for sammen 
at udvikle grundlaget for en egentlig klub. Resultatet blev 
vedtægter og målsætninger, som for en stor dels vedkom-
mende, stadig er aktuelle i det moderne JSK.

Grundpillerne i JSK er i dag de samme som da klubben 
blev grundlagt, nemlig fiskeri fra småbåd, kammeratlig 
konkurrence, socialt samvær med både familie og lige-
sindede, og ikke mindst klubhyggen når vi mødes rundt 
omkring i havnene.
De seneste år er tendensen gået i retning af større både, 
med mere komfort og dermed en længere sæson, og dertil 
flere arrangementer i klubregi uden tidsrammer og konkur-
rencer, så det sociale samvær bliver vægtet endnu højere 
– en tendens JSK hurtigt indføjede i årets arrangementer, 
og som i dag har resulteret i mange uforglemmelige klub-
ture til nær & fjern og en pakket arrangements kalender, 
men ikke mindst en meget stor flok af medlemmer, der 
alle kender hinanden, og som mødes gang på gang med 
glade ansigter, de deler gerne ud af deres erfaringer til nye 
medlemmer.

Teltet var klar til at afvikle ”Socialt samvær”  De to glade vindere 

Alle grejerne var klar til konkurrencen                                   
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Arkivfoto Arkivfoto

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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Her er plads til din annonce!

Samler søger brugte og nye 
piber og / eller pibesamlinger.
Stand underordnet!

Torben Lind
Mob.:3070 7338 
Mail: lind@post5.tele.dk

PIBER KØBES

I Danmark er der aldrig langt til vandet. Her ligger der et 
stort potentiale i at skabe mere friluftsaktivitet. Friluftsrå-
det ønsker derfor at forbedre befolkningens muligheder 
for at dyrke friluftsliv i tilknytning til vand. Der kan ydes 
støtte til dels lokale projekter, dels udviklingsprojekter af 
national relevans.
Lokale projekter - Der gives støtte til projekter, der under-
støtter eller igangsætter friluftsaktiviteter i direkte til-
knytning til vand - dvs. ved landets kyster, strande, havne, 
fjorde, søer og åer.

Har du spørgsmål?
Er du i tvivl, om dit projekt falder inden for temaets for-
mål? Eller ønsker du vejledning til din ansøgning?   Så er 

du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 79 00 79 (tast 2) 
eller tilskud@friluftsraadet.dk Det kan fx være faciliteter, 
som understøtter friluftsaktiviteter og adgang til vandet. 
Det kan også være udstyr til vandaktiviteter, lokale for-
løb om sikkerhed og vandtilvænning, eller formidling af 
naturen under vandoverfladen. Der er fokus på at støtte 
projekter, der imødekommer flere forskellige brugergrup-
pers behov i det samme område (såsom grej og faciliter 
til fælles brug) eller projekter, der fremmer aktivitet på 
vandet hele året rundt. Det er et krav, at projektet baserer 
sig på aktiviteter i det fri.  

Friluftsrådet sponserer 50 millioner kroner                                                                       
-ønsker at forbedre befolkningens muligheder for at dyrke 
friluftsliv i tilknytning til vand.
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Rønnerhavnens Bådelaugs bestyrelse vil gerne endnu en gang 
reklamere for vores nye mailboks. Har du forslag, spørgsmål, roser, 
idéer, historier eller andet til bestyrelsen, så er det denne mail, 
du skal bruge.....   post@roennerhavnens-baadelaug.dk

SUPER NEMT OG SIKKERT FOR ALLE. 

Du kan også tilgå mailadressen direkte fra hjemmesiden via linket 
på roennerhavnens-baadelaug.dk

Efter opfordring fra Strandby Sejlklub har der i noget tid været afholdt 
møder mhp. fællesskab omkring banerne i farvandet mellem Rønner-
havnen og Strandby. Bådelauget har været præsenteret med Søren 
Svendsen og Christian Schunck, som i samarbejde med Strandby 
er nået i mål med nye baner ved, at hver klub har rykket lidt på 
bøjerne. På den måde er begge klubbers baner kommet på afstand 
af Strandbys gravede rende og anduvning.

Se kortene/banerne på vores hjemmeside:
roennerhavnens-baadelaug.dk/kapsejlads

Kortene er designet så Rønnerhavnens Bådelaugs- og 
Strandby Sejlklubs-sejlere kan dele banerne/kortene, og der 
er hermed skabt mulighed for, at vi kan være gæstesejlere 
ved Strandby, som sejler hver tirsdag og de kan deltage 
hos os om onsdagen og få endnu flere sømil under kølen. 

Dejligt med lidt samarbejde klubberne imellem til 
glæde for mange sejlere fra begge klubber. Endnu 
et godt bevis på, at gode relationer og tæt samar-
bejde altid lønner sig.

Tak til Strandby Sejlklub for initiativet og godt 
samarbejde og tak for engagementet til vores 
repræsentanter.

Der ud over er det måske værd at nævne, at hvis 
nogen har undret sig over, at den ene af vores 
start-og-mål bøjer har fået ny form og farve, så 
skyldes det, at endnu en bøje har forladt sin 
plads på et tidspunkt hen over sommeren, og 
da sådan en bøje er ret bekostelig, har man 
ganske fornuftigt valgt at anvende en langt 
billigere løsning.
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Tekst: Anette Ludvigsen  Foto: Søren Svendsen
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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

35

Hjørringvej

Grønlandsvej

Hans Egedes Vej

35

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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Der er godt nok lang ventetid fra den 20. maj til 3. juli............. 
Det var i dette tidsrum vi ventede på at overtage Fantasy II.

VELKOMMEN TIL VORES

LOGBOG
Vi kommer til at spole lidt tilbage - tilbage til august 2021, 
hvor vi kiggede på hinanden, efter endnu et veloverstået som-
mertogt, og sagde ”vi kan da også prøve at sætte Fantasy til 
salg og se, om der er interesse”. 
Efter blot tre uger med opslag på Facobook kom Mogens for-
bi. Mogens kom susende fra Kolding for at se, om billederne 
virkelig talte sandt (Mogens’ egne ord). Inden Mogens kørte 
hjem, havde vi givet hinanden håndslag på, at båden skulle 
flytte til Kolding ved næstkommende lejlighed. Derefter be-
gyndte en stor tidsrøver i forhold til at søge og lede efter den 
næste båd, som rigtig gerne måtte være en Jeanneau Sun 
Odyssey 37 fod fra 2000 og nyere.

Søndag den 3. juli ankom vi til Bullandö Marina på Värmdö ca 
40 km øst for Stockholm. Gensynsglæden var stor ......  Hele 
historien omkring overtagelsen osv. er et kapitel for sig, som I 
kan læse om in another afsnit. 

På vores hjemtur gjorde vi stop i 13 naturhavne og/eller hav-
ne. Ialt ca. 560 sømil, fire uger og kun skønne sommerminder 
fra start til slut. 

Har du lyst til at læse om vores tur - måske overvejer I at tage 
turen selv, og det kan varmt anbefales. 

HER ER DE FØRSTE FIRE: 
1: ORNÖ (naturhavn) 19,5 sømil. Første stop efter 4-5 
timers flot og spændende sejlads gennem den svenske 
skærgård, hvor det gik godt for sejl mellem små og stør-
re øer og klipper indtil vi kom ud i mere åbent landskab 
for at lande i en fuldstændig fantastisk lagune - helt stille 
og betagende. Vores største udfordring på ruten var en 
”følgebåd”, som blev ved med at lægge i kølvandet - lidt 
konkurrence er der jo altid - da vi ramte mere åbent hav 
blev den pludselig ”væk”.

2: ARKÖSUND næsten 70 sømil. Stop 2 efter ca. 11 timers 
sejlads mest for motor - Arkösund - en ganske udmærket, 
velbesøgt og hyggelig havn lige ved indsejlingen til Göta 
Kanal. Det blev havnen, hvor vi tog en ekstra overnatning 
selvom der stadig var langt til Bornholm.

3: SILLEHOLMEN (naturhavn - rigtig mange sømil sene-
re.... ) Ny båd = nyt alting og nyt anker. Opvågningen på 
Silleholmen var lidt brat - pludselig ramte vi klippen, som 
vi lå ved - ankeret havde ikke fået bid - men vi havde da 
sovet en rolig nat, så ingen skade sket, men vi kom hurtigt 
op og fik frigjort fortøjningerne fra træerne og lå for svaj i 
nogen timer i stedet, før vi fortsatte til næste stop.

4: KALMAR ca. 50 sømil og 10 timers sejlads hertil. Det 
var en herlig tur ned langs kysten med fastland til styr-
bord og Öland til bagbord. Pludselig havde vi Caprice til 
bagbord - hyggeligt at møde jer, Gitte og Henrik - det skal 
vise sig, at det heldigvis ikke blev det sidste vi så til jer.  :-) 
Kalmar var en stor oplevelse - en stor og fin havn, meget 
ordnede forhold, grejbutik, musik og dans på broen, fin 
bymidte og ikke mindst det fantastiske historiske Kalmar 
Slot i vandkanten. Seværdighederne var mange..... og så 
var der lige den der pære i motorlampen midt på masten, 
som ikke virkede - gæt selv, hvem der blev sat i stolen for-
synet med værktøj osv....

Læs mere på hjemmesiden: 
ROENNERHAVNENS-BAADELAUG.DK


