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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!
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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

Sæsonen går på hæld og der afrigges 
rundt omkring. Sejlene skal tørres og 
motorerne konserveres. Der er kommet 
nye medlemmer til i havnen og arbejds-
dagen på havnen virker til igen at være 
normal efter Corona-epidemien. 

El-priserne er på himmelflugt og har p.t. 
rundet 6 kr/kw med diverse afgifter. 
Det betyder, at havnefogeden jævnligt 
er rundt og opjustere Beas-standerne 
på broerne. Det har været på tale at 
slukke for strømmen på vinterpladsen, 
da der ikke er elmålere der, men be-
styrelsen er i stedet blevet enige om at 
investere i Beas-standere. Der vil blive 
opsat standere på vinterpladsen og på 
autocamperpladsen ved Pennas. Det 
var allerede på tale sidste år at købe 8 
standere, men reparationer på trucken 
tog de penge som var tænkt til investe-
ringen. Ud over standerne arbejdes der 
på at overtage nogle løse bimålere som 
kan lånes på havnekontoret.

Der er nu oprettet en ny hjemmeside 
for Rønnerhavnen som er mere bruger-
venlig end den gamle.

Bestyrelsen har lavet eftersyn af gar-
nredergården og konstateret, at det 
kniber med at overholde reglerne og at 
der er forholdsvis stort slid på den nye 
reder. Der er ophængt retningslinjer 
ved rederen og bestyrelsen håber der 
ikke skal mere drastiske tiltag til, men at 
brugerne selv løser problemerne og at 
alle fremover følger retningslinjerne.

Havnehovederne er slidte og der er købt 
materialer til fornyelse. Havnehoveder-
ne vil blive fremtidssikret ved at blive 
hævet en meter og der kommer nye 
pæle og bånd hele vejen rundt. Ved in-

geniørgennemgang af de ydre værker er 
det også anbefalet at hæve molerne, da 
det angiveligt vil give mindre overslag 
og mindre tilsanding af sejlrenden.

Der har været afholdt arbejdsdag hvor 
mastehuset er tømt for uvedkommende 
effekter og maste, som ikke var opbe-
varet efter forskrifterne. I skrivende 
stund planlægges det at male hegnet 
ved den nylavede grillplads samt andet 
vedligeholdelses- og malerarbejde i 
garngården.

Der har været afholdt førstehjælpskur-
sus, hvor der var stor deltagelse. 
Der er bestilt flere stativer og etable-
ringen af fundamentet til den nye kran 
starter omkring nytår. Selve kranen 
bliver først monteret i det tidlige forår. 
Beregningerne til lokalplanen er over-
draget til ingeniørfirmaet A1Consult.

Udvidelsen af autocamperpladsen har 
været en stor økonomisk gevinst og 
bestyrelsen kigger på at forbedre for-
holdene for campere, så vi kan trække 
endnu flere til. 

Bestyrelsen har haft besøg af Henrik fra 
Pontona og vi har sammen set på løs-
ninger som kan skaffe flere bådpladser i 
det nuværende bassin. Bestyrelsen har 
havnevandring den 24. oktober, hvor vi 
har fokus på oprydning, autocampere 
og bedre udnyttelse af vores havnebas-
sin.

God eftersæson til alle.

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

4



Husk vinterservice
på din båd og motor nu
   med originale reservedele
               - det betaler sig
Ring og bestil tid på 98 42 23 93
      Vi sørger for transporten!

  Vinter
service og opbevaring

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

Velkommen til Nordjyllands største bådforretning

NYT! vi tilbyder nu
vinteropbevaring

i indhegnet og overvåget område
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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 

6



Tekst & foto: Bruno Müller
 
Den 15. oktober mødte der 7 med-
lemmer op til den traditionelle ar-
bejdsdag, hvor man kunne konstatere 
at antallet af medlemmer der kom,- 
var lige så traditionelt.

For uden at der blev slået græs for-
skellige steder, var arbejdsdagen kon-
centreret omkring den nye terrasse!
Her blev der savet, skruet, smurt og 
sat op.
Dog ville man vente med at male 
plankeværket til foråret, da det stadig 

var fugtigt.

Men ” alt i alt” blev det til en god 
indsats af de få der udførte det nye, 
og ligeledes de opgaver der trængte til 
mere vedligeholdelse på havnen.

Arbejdsdagen fik hjælp af vejrguderne

Der måles af Palle og Per                                 

 Vagthunden var på plads                                      

Christian og Svend Erik satte tagrender op                                    Der blev smurt                       
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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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NÆSTE BLAD!

Deadline senest:

D. 15. januar 2023







 









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 februar-udgaven.
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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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Årstiden gør at der er ”Ro” omkring 
autocamperne

Redigering og foto: Bruno Müller
 
Der har igennem de senere år været forskellige muligheder 
for parkering med autocampere på de kommunale parke-
ringspladser og parkeringspladser ved lystbådehavnene. 
Ud fra den debat, som har været rejst denne sommer, 
ønsker Center for Ejendomme, at der sker en evaluering af 
området. 
Ålbæk Havn og Sæby Havn har udpeget parkeringsarealer 
til autocampere.
Ålbæk Havn har plads til 25 autocampere, og på Sæby 
Havn er der plads til 35 autocampere. Der er etableret 
tømningspladser på begge havne. Derudover er der udpe-
get parkeringsarealer til autocampere på parkeringsplad-
sen ved Skagen Rådhus og på Grenen. Det er Center for 
Ejendomme, Park og Vej, som varetager driften af parke-
ringsarealerne i Frederikshavn Kommune, og der er gjort 
følgende iagttagelser fra sommeren 2022,- hvor driften 
oplever et stigende antal autocampere på kommunale 
arealer, i særdeleshed langs kysten.
Der ses op til 40 – 50 autocampere pr. nat på den sydlige 
parkeringsplads ved Palmestanden.
Der opleves også, at autocampere på nogle pladser opta-
ger store dele af parkeringsfaciliteterne.
Det stigende antal af gæster betyder også, at skraldespan-
de og affaldscontainere bliver hurtigere fyldt og dermed 
skal tømmes oftere.

Derudover har der været problemer med tømning af auto-
campernes toiletter. Nogle autocampereejere tømmer de-
res toiletter i de offentlige toiletter. Dette er blandt andet 
oplevet på Grenen og Palmestranden. Det giver ubehage-
lige og uhensigtsmæssige oplevelser for både gæster og 
driften. Der har også været en enkelt autocampergæst, der 
har tømt sit toilet i en af molokkerne på parkeringspladsen 
ved Palmestranden. Ved Damstederne i Skagen tømmer 
autocamperejerne toilettet i en lukket tank, som tømmes, 
når den er fyldt op. De stigende antal gæster betyder, at 
tanken skal tømmes oftere. Der er ikke foretaget nærmere 
vurderinger af, hvorvidt disse tømninger i de almindeli-
ge toiletter kan være i strid med miljølovgivningen, men 
det er konstateret, at det kan medføre udfordringer med 
renholdelsen af toiletter, som ikke er beregnet til den form 
for tømning.
Kommunen er orienteret om at Driften i Center for Ejen-
domme, Park og Vej oplever derudover ingen gener eller 
problemer med autocamperne. 

Hos Center for Teknik og Miljø samt Center for Ejen-
domme, Park og Vej indstiller man, at muligheder og 
udfordringer i forbindelse med autocampere drøftes med 
henblik på en fastlæggelse af fremtidig administrations-
praksis på området.

Efter en sæson med ”Autocamperdebat” tager kommunen fat i at fastlæg-
ge bedre regler og ikke blot for Rønnerhavnens vedkommende, - men på 
P-pladser der relaterer til turistområder.
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Husk! Hjertestarteren er ved havnekontoret 

Ny terrasse ved klubhuset
For ikke så længe siden blev køkkenet i 
klubhuset gennemrenoveret. Det omfat-
tede arbejde blev udført hovedsagelig 
af bestyrelsen. I køkkenet kunne vore 
medlemmer og gæster opleve helt nye 
hårde hvidevarer, tv og andet der hører til 
i et moderne køkken. I kølvandet på denne 
modernisering lagde man ved Per Chri-
stensen og Palle Thomsen i bestyrelsen 
kræfterne i at lave en grillplads ved den 
sydvendte gavl af klubhuset.
Den står færdig i dag, og belagt med fliser, 
halvtag og plankeværk så, det hele står i 
læ, især for vestenvinden.
Den står nu færdig med 2 griller og den 
har Handicapvenlig adgangsforhold. 
Senere vil der blive sat bord op med rustfri 
bordplade og vask, så det hele står klar til 
foråret.
Det ”Gamle klubhus”, der førhen var bil-
letkontor ved færgen i Skagen og som der 
blev doneret til vores havn,- står som et 
fortrinligt samlingssted!
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Mobile bådstativer
Tekst og foto: Bruno Müller
 
Da trucken bliver udskiftet med en fast kran inden tiden 
for søsætning til foråret 2023, skal alle som ønsker 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 havnekon-
toret og få udfyldt et bestillingsskema.
Der skal oplyses bådmærke, længde og dybgang.
Så frem man kun skal på land for kølhaling,- er det muligt 
at korttidsleje.
Yderlige oplysninger oplyses på havnekontoret  tlf. 98 43 
10 88.

Sidste! I september modtog havnen, foreløbig de sidste af 
de nye bådstativer.

Der er mange bådejere der skal ”På land” og nu skal have 
brug af disse.
Ud fra det, vil man se tiden an og om hvor stort behov der 
er frem over..
Indrømmet er,- at med hensyn til beslutningen om at ind-
føre muligheden for bruge det nye ”Bådstativ-system”! Så 
er al skepsis fejet af bordet og mon ikke at vi kan konstate-
re at det blev, og bliver en succes fremover.   

Arbejdstilsynet!
Til orientering for jer der vasker giftig bundmaling af med højtryksrenseren på havnen!
Hvis spuletrykket er over 20 bar så skal du have maske på.

Spuling med en højtryksrenser                                                                      
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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!

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

veludstyrede servicevogn.

Gardinbussen
Frederikshavn - Hjørring

Hjørringvej 237, 9900 Frederikshavn, Tlf. 98 43 11 88 - www.gardinmanden.dk
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HUSK!
Deadline for stof til næste blad 1.2023, 

er allerede den 15. januar 2023

Sikker sejlads i de indre danske farvande
Hvordan sikrer vi en fornuftig balance mellem den kom-
mercielle udnyttelse af havarealet og den frie og sikre 
adgang for fritidssejlerne i Danmark?

I takt med, at der etableres flere og flere vindmølleparker, 
placering af havdambrug og andre produktionsanlæg som 
for eksempel tangplantager og muslingefarme, reduceret 
afmærkning af sejlads render, frygt for brolukninger m.v. 
øges behovet for en dialog mellem de mange interessenter 
og brugere af søterritoriet.

Organisationer har netop nedsat et ”Havforum Udvalg” 
som vil fokusere på disse udfordringer. Tilsammen repræ-

senterer de mere end 70.000 sejlere og ca. 300 lystbåde-
havne i Danmark.
”Vi ønsker en dialog med de respektive myndigheder så-
ledes vi fremadrettet kan sikre den frie adgang til de indre 
danske farvande for alle fritidssejlere”.

Bekymring over at rekreative interesser overses i Havpla-
nerne.
Det vækker også bekymring, at de rekreative interesser p.t. 
ikke er nævnt i det foreløbige udkast til Havplaner for de 
indre danske farvande. Havplanerne skal være færdige til 
EU i foråret 2021 og indtil nu er der kun beskrevet erhverv-
sinteresser og økonomisk vækst for disse.

Vore naboer har fået bevilget ansøgning i kommunen!
Ansøgning: Palmestrandens Venner.  

Strandmåtte: Ansøgt beløb: 34.875 kr. Indstillet beløb: 34.875 kr.  

Badeflåde Ansøgt beløb: 43.500 kr. Indstillet beløb: 43.500 kr.
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Vores havn! 

Trods store indkøb – Tilfredsstillende økonomi på 
havnen
Rønnerhavnens regnskab er tilfredsstillende og i 
fornuftig balance, selv efter taget i betragtning af den 
økonomiske siutation der præger samfundet.
Især El-priserne bliver løbende opdateret med nye 
priser, så de følger den variable prisudvikling, som 
tidligere omtalt her i bladet. 

Anlæg og etablering af den nye kran
Der er indløbet ordrebekræftelse på levering af den 
nye kran,- og tidshorisonten 
med byggetilladelse påregnes at vare tre måneder.
Den nye mastekran er påbygget den nye kran, som en 
kran med udlæg.  

Flere stativer 
Endnu en ordrebekræftelse er indløbet til havnen 
vedrørende de nye stativer til udbygning af den ek-
sisterende samling af forskellige aktiver, som kan ses 
under ét. Der er bestilt i alt omkring 70 stativer, - og 
ligeledes er der bestilt ekstra ben og bukke i tilfælde 
af at folk vil tages op med mast.  

Tildeling af husene til medlemmer 
Husudvalget er ved at kigge på nogle huse der er solgt 
og formidle dem videre til de næste på ventelisten. I 
forbindelse med venteliste er det i dag sådan at hvis 

man siger nej til et tilbudt hus, så ryger man bagerst i 
ventelisten. Der er blevet foreslået ændringer i regula-
tiverne. Det skal tages op til generalforsamlingen.  

Broerne på havnen
Man overvejer en flydebro og beregning af større 
både ved broer. 
Det skal undersøges hvad der er for muligheder om-
kring erstatning af den eksisterende midterpier med 
flydebro, og hvad det vil give af muligheder for større 
både. 

Redningsstiger. 
Der er søgt om 17 redningsstiger ved Trygfonden til 
placering rundt om på havnen. 

Placering af ny kran
I forbindelse med opførsel af den nye kran i løbet af 
vinteren, er der blevet informeret om at det ikke er 
muligt at komme i vandet til foråret 2023, medmindre 
man er kommet i et standardstativ ved optagning i 
efteråret 2022. Grunden er, at fundamentet til kranen 
bliver etableret der hvor trucken normalt holder for at 
tage både op og i. 

Broerne får en renovering
I forbindelse med vedligehold af havnen er der bestilt 
yderligere pæle hjem til renovering af broerne. 

16



Vores havn! 
Molehovederne er for lave
Der har været møde med havneingeniørerne omkring 
hjemtagning af tilbud på renovering af molehove-
derne. På grund af klimaændringer vurderes det at 
molehovederne skal gøres en meter højere. 

Godt besøgt 
Der er stor stigning i besøg af både gæstesejlere og 
autocampere i 2022. 

De offentlige toiletter
Der er kritik af rengøringen af de offentlige toiletter på 
havnen og det bliver taget op til vurdering hvad der 
kan gøres bedre.

Ansøgning kommunekredit
Ansøgning af fonde, vedr. projekt ”Fremtidens stran-
de”.
Der kan ikke søges midler hos ”Fremtidens strande”, 
da vi som havn ikke kan ansøge. 

Låneoptagelse
Der er søgt om lånoptagelse af byggekredit. Bestyrel-
sen har accepteret hjemtagelse af lånet. 

Fonde ansøges om midler til vaskeplads
Det skal undersøges hvad der kan søges af midler i 
form af fonde til etablering af vaskeplads, da etable-
ring af kran mv. er blevet dyrere end forventet pga. 
prisudviklingen. 

Grillplads & Ny terrasse
Terrassen er ved at være færdig og der er kommet tag 
på overdækningen. 
(Er omtalt andet sted i bladet)

Arbejdsdag på havnen
Der er arbejdsdag den 15. oktober 2022. Der skal 
forberedes plakater og laves opslag på FB og hjemme-
side. Opslaget skal lægges op 14 dage før. 

Bestyrelsen & ansatte skal klædes på
Der er flere forskellige modeller af jakker og trøjer. 
Forskellige muligheder bliver undersøgt.
 
Der køres for stærkt på havnen.
Med hensyn til chikaner for dæmpning af hastigheden 
på havnen kan der anvendes ”Hoffmann klodser” med 
plankeværk. 

To markeder blev afholdt i år!
Der er blevet afholdt marked ved ”Trækfuglene” & 
Legepladsudvalget.
 Resultatet var et fornuftigt overskud efter at alle ud-
gifter er blevet dækket. I forbindelse med markedet er 
det nødvendigt med flere hjælpere.

Forskelligt:
Portfolio, årshjul, Facebookside, hjemmeside opda-
teres.
Der er kommet et oplæg til hjemmesiden. Den skal 
gennemgås for det generelle udseende og tilbagemel-
ding skal gives til Soft-Inform. Når den nye hjemmesi-
de er på plads skal Facebook mv. opdateres. 

Fysisk møde på havnen
Der er møde på havnen vedr. udvidelse den 12/9 2022 
kl. 15:30. 
Kommende arrangementer. Havnemøde RH 15/9 2022

Førstehjælpskursus
Falck har været kontaktet i forbindelse med hjerte-
starter/førstehjælpskursus. 
Der er givet et tilbud til havnen om 3 aftener og der 
skal gives tilmelding. 
Som oplæg skal der afholdes kursus den 10/10 2022 
eller 14/11 2022 kl. 19.00 Dette undersøges om det er 
muligt.

Småtingsafdelingen
Der mangler stadig etablering af urtekummer, maling 
og andre småting. 
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Støt vore annoncører
- de støtter os

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

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
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Lange stropper til redningsvesten

Tekst: Bruno Müller
Foto: Privat

Johnny Paulick har gennem tiden haft et problem med 
stropperne på hans redningsvest, i det at de er for korte.
Han fortæller til Rønnerposten at besværlighederne gør 
det ikke bedre når han i perioder har en uldtrøje under 
flydedragten,- og så fylder det ekstra!
Uden et godt åndedræt er mange ting besværlige, og for 
dem som det går ud over, er der ingen tvivl om at kroppen 
lider! når vejrtrækningen ikke er optimal for fritidsfiskeren 
og andre. 
Problemet blev rettet til Sten Emborg der er afdelingschef 
i Søsportens Sikkerhedsråd. Her havde man nogle gange 
hørt om problemet, men at man nu efter denne henven-
delse ville tage sagen op.
Efterfølgende har vi gennem leverandøren fået tilsendt en 
redningsvest med lange stropper og som læseren kan se 
på billedet,- er det den Johnny Paulick har på.

Fritidsfiskeren Johnny Paulick er en stor mand!

Affald hjembragt fra Kølpen & Græsholmen

I september og med en tilladelse, drog nogle medlemmer fra Roklubben til de to små-øer.
Missionen gik ud på at indsamle ilanddrevet affald af al mulig slags, der var mere berettiget at komme på 
Genbrugspladsen,- hvad det så senere kom!
Det var ikke så lidt der blev afleveret, da man fragtede 30 fyldte sække til destruktion.
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Redigeret ved Bruno Müller 

Bemærk kontaktlisten vedrørende ”Bådepladsejere" på 
Rønnerhavnen. Flere har nævnt at vi skal være opmærk-
somme på, når vi slæber rundt på hinandens både, så 
derfor : Husk at det er på eget ansvar hvis man beder en 
på listen om at slæbe sin båd sikkert i havn. Det burde ikke 

være et problem for os bådejere i Rønnerhavnen, for det 
vigtigste er at komme i kontakt med andre hvis man ligger 
med motorstop eller andet som kan løses venner i mellem.
Til dem der er interesseret, så findes der mange steder på 
nettet hvor der findes beretninger om hvad der kan gå galt. 
Se et eksempel som dette ved at åbne 
https://www.duelighed.dk/bugsering_bjaergning/                                            

Hjælp til andre kan blive en dyr bugsering!
Hvis det er muligt inden bugseringen! Få en skriftlig aftale om hvem der har ansvaret. 

Så er det sæson for vinterbaderne!
                                                                      
Hvem skal først i?
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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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Tekst og foto: Bruno Müller
 
I september blev en tom jolle set ”Parkeret ud for Frede-
rikshavn!”
Det blev hurtigt opklaret at jollen var tom og efterfølgende 
blev en større eftersøgning startet med Marinens Hjemme-
værns fartøj, to redningsbåd fra hhv. Skagen og Sæby  og 
en redningshelikopter.
Det viste sig at føreren af det forladte fartøj, var gået om-
bord hos en makker og så var sejlet med ham til Frederiks-
havn.

Da han sammen med makkeren returnerede, undrede de 
sig over al den ”trafik” på havet,- og tæt på hans jolle
Redningsaktionen blev afblæst, da det blev opklaret hvor-
dan det forholdt sig med mandens færden og ophold 

Tom jolle slog alarm

Denne gule mærkat på joller kan spare mange 
penge, tid og kræfter!               

Når nogen spotter en herreløs båd, jolle, kano eller kajak, 
der flyder rundt på vandet, opstår der en naturlig frygt for, 
at ejermanden er druknet. Men det er langt fra altid tilfæl-
det. Værnsfælles Forsvarskommando (det tidligere Søvær-
nets Operative Kommando) har i gennemsnit 73 aktioner 
om året, hvor man ikke kan konstatere en søulykke. Med et 
simpelt mærkat på vandudstyret kan de unødige eftersøg-
ninger undgås. 
Blæsten river indimellem joller, kanoer, kajakker og både 
løs fra deres fortøjninger, så de driver ud på vandet. Ser 
man en drivende kano, er den første tanke, om der er sket 
en ulykke, hvor en person er forsvundet i vandet. Så slår 
man naturligvis alarm, men den unødige ængstelse og 
ressourcerne til eftersøgningen kan nemt spares.
 - Hvis ejeren sætter vandfaste mærkater på sit vandudstyr 
med kontaktinformationer, kan man ringe til ham, hvis 
en tom båd findes drivende på vandet. På den måde kan 
ejeren hurtigt hjælpe med at bekræfte, at der ikke er sket 
en ulykke, hvor personer skal eftersøges. 

 Det tager to minutter at skrive sine kontaktinformatio-
ner og sætte mærkaten på, og det kan altså spare mange 
unødige bekymringer og ikke mindst mange ressourcer for 
samfundet, siger Sten Emborg, specialkonsulent i Søspor-
tens Sikkerhedsråd.

Bestil et gratis klistermærke til dit vandudstyr
TrygFonden og Værnsfælles Forsvarskommando står bag 
Operation Sømærkning, som er et gratis, vind- og vandsik-
kert mærkat med personlige kontaktoplysninger. 
Mærkatet er gratis og kan bestilles på trygfonden.dk.

Sejlsikkert er et samarbejde mellem TrygFonden og Søspor-
tens Sikkerhedsråd, der skal højne sikkerhedskulturen til 
søs. Læs mere sikkerhed til søs på sejlsikkert.dk 

Mere information! Kontakt Sten Emborg, specialkonsulent 
i Søsportens Sikkerhedsråd -Tlf. 50 52 92 90

Undgå at din drivende båd sætter en unødig 
eftersøgning i gang
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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
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Jerup Auto – Vi har den bådtrailer du har behov for!

Skagensvej 458A - 9981 Jerup -  Tlf.: 4033 5070 - Mail: info@jerupauto.dk - www.jerupauto.dk

Udvidelsen af havnen i Ålbæk
Ålbæk havn er godt på vej!
Tekst og foto: Bruno Müller

Med planerne om udvidelsen er borgerne inddraget med 
stor interesse!
Som de fleste andre lystbådehavne i kommunen har en 
man her ligeledes en lang venteliste der i år var på ca. 50 
både.  Oven i det, er der ingen tvivl om at i sæsonen, er 
der yderlig et pres.   Grunden til det er, at når Skagen havn 
har det store pres og alt er optaget, så søger gæstesejlerne 
til Ålbæk.

Denne havn har ligesom Rønnerhavnen, foruden sejlerne 
og fritidsfiskerne, en blanding af flere velfungerende for-
eninger der ”bosat” her.
Indtil nu er det videreforløb i Ålbæk, efter at Plan og Miljø-
udvalget i vores kommune har sagsbehandlet Ålbæk havns 
planer,-at andre myndigheder skal ansøges!
Her er tidshorisonten uklar,- men angiveligt et godt stykke 
ude i horisonten!
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Det nedlagte ”Trinbræt” tages op politisk!
Tekst: Bruno Müller
Foto: Arkiv
 
Selv om ”Trinbrættet” havde en kort levetid på en halv 
snese år, og blev fjernet fra Apholm-området, så har der 
engang imellem været gjort opmærksom på utilfredshe-
den.
Men ingen havde regnet med at denne nedlæggelse i et 
stort område, der er i rivende udvikling, skulle her i sep-
tember i år, blive taget op politisk!
Efter en del omtale i medierne, hvor man argumenterede 
for det der skete tidligere.

At der havde man den gang taget en beslutning der faldt 
uheldigt ud!
Men i skrivende stund er den politisk havnet på borgme-
sterens bord.
20-25 Millioner kroner!
Her har man set COWI´s tilbud på 25 millioner og efterføl-
gende ”sparket” det på pause.
Som følge af det, har en utilfreds borgmester sat sin 
tekniske direktør til at regne sig frem til en mere realistisk 
anlægsum.

De 90 nye parkeringspladser er nu færdige
Tekst og foto: Bruno Müller

Det er i enkelte tilfælde at Rønnerhavnens medlemmer 
kommer til at benytte de nye parkeringspladser!
Ligeledes er cykelstien lagt om.
Men! Man har alligevel rettet focus på Rønnerhavnen med 
de to markeder om året. 
Og af andre, især Ishuset, Palmestranden og ”Veteran 
bil-træffet” i sommersæsonen!

De nye parkeringspladser strækker sig fra Ishuset og til den 
sydlige indkørsel til Rønnerhavnen.
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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



29



Lokal sikkerhed… Fordi vi er tæt på . 

Privat alarmer
www.Hostrup Sikring.dk

Tlf. 98.43 39 22
9900 Frederikshavn

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15

9900 Frederikshavn
Tlf. 9829 9000

Knivholtvej 8- 10, 9900 Frederikshavn
Tlf. 96 20 50 50 - Mail: kontor@kogc.eu
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”Skibe kan vokse i sommerferien”
Birger Pedersen, formand i Træskibslauget 

Man sejler på sommerferie i et skib … er væk en måneds 
tid … og når man vender hjem er skibet vokset et par fod 
eller tre og det er set denne sommer.  Uden at jeg vil næv-
ne navne, så er det sket for et af Træskibslauget´s med-
lemmer, men okay, jeg tror ikke det var eller er en dårlig 
løsning med et større skib. Køberne virker meget glade 
med mere plads under dæk.
Mange har jo været vidt omkring, men vejret var ikke altid 
venligt stemt og selvfølgelig har vi haft mange gode sejlda-
ge og regn og kuling har vi haft rigeligt af, syntes jeg.
Vi gik her i foråret og snakkede om en tur til Skärhamn… 
til den årlige Træskibsfestival, som vi har deltaget i man-
ge gange før. Men desværre kom vi ikke afsted grundet 
sygdom og andre uforudsete ting. Så den tur må vi tage i 
2023.
Men så fandt man andre gode alternativer ved bl.a. en tur 
i Mariagerfjorden for undertegnede. En god tur på en tre 
ugers tid. Som pensionist har man jo god tid med en del 
udfordringer.
Vi blæste inde i Asaa og regnede inde i Øster Hurup … det 
ene skybrud afløste det andet i et par dage og så endelig 
fjorden for indgående.Regn og vesten vind drillede lidt 
og det tog et par dage i Hadsund gamle fiskerihavn. Og 
så videre til Kongshavn og senere til Høllet,som er et lille 

smørhul  med  fred og ro og den eneste lyd man hørte var 
ens eget tinnitus, samt ænder og gæs og en ko i det fjerne.                             
Der kan man finde sin sjæl og ro i sindet …
Så blev det Hobro! Jeg havde en ide om at jeg ville se 
Hobro Lystfartøjs Museum fra søsiden, og så senere i Ho-
bro Lystbåde Havn til kaffe og kage hos Leo og Agnete fra 
Rønnerhavnen.
Ved planlagt afgang begynde drillerierne!
Motoren ville ikke starte. Den sagde bare klik nede ved 
starteren …men igang kom den og jeg skal spare Jer for alle 
de greb der blev udført, ledsaget af forskellige gloser som 
ikke egner sig til tryk.
Hjemturen havde igen et stop i Øster Hurup.
Igen problemer med motoren! Men der er en meget 
hjælpsom Havnefoged Per som hjalp og vi fik demonteret 
starteren og renoverede denne oppe på hans værksted. 
Men stadig lød der kun et klik!
Vi konstaterede så at det var start-relæet der var gået og 
derfor var det kun den hårde måde. På med kablet  direkte 
på plussen. Så sprang motoren i gang og hjemover det gik, 
nu er alt var fixet og det spillede perfekt i motorrummet. 
Mange af Jer sejlere har sikkert prøvet noget lignende, 
men som man siger, der er ikke nogen problemer til søs, 
men en helvedes masse opgaver som der altid findes en 
løsning på. 
Tak for i år til alle!
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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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Nyt, patentanmeldt miljøvenligt produkt tilføres 
i eksisterende maling for at undgå rurer.

Af Troels Lykke - MIN BAAD
Redigeret v. Bruno Müller 

Nyt, patentanmeldt produkt tilføres i eksisterende maling, 
(alle typer) og løser dermed problemet med rurer, der sæt-
ter sig fast på alle fartøjer og på meget andet, det fortæller 
Navy Blue ApS til pressen. Miljøændringer, forurening og 
højere havtemperaturer skaber store problemer for den 
maritime industri og for fritidssejlere overalt på kloden. 
Rurer sætter sig fast på bunden af fartøjer, køl, aksler, skru-
er, propeller m.m. Farten og manøvre-evnen bliver stærkt 
nedsat. Det giver meget store ekstra udgifter til vedlige-
hold og brændstof.
De sætter sig også på - og ødelægger - havne-anlæg, hav-
vindmøllesokler, broer, bøjer og andet.

Rurer sænker fart og manøvre-evner
Problemet med rurer opstod for ca. 10 år siden for en 
sejler fra Kolding, Flemming Dedenroth. Han fik ligesom 
så mange andre sejlere problemer med fart og manøvre 
evne.
Båden kunne lige pludselig kun sejle 1 knob i timen for 
motor uanset hvor meget gas den fik. Normalfarten er ca. 
6 knob. Det viste sig, at skrogbund, køl, aksel, skrue og pro-
pel var fyldt med rurer. Skruen/propellen lignede en stor 

cylindrisk betonklods på grund af rurer. Her var årsagen til, 
at der næsten ingen fremdrift var i båden. Løsningen mod 
rurer fandt opfinderen Flemming Dedenroth helt tilfældigt 
ved observering og nytænkning. Løsningen for at holde ru-
rerne væk er naturprodukter i et specielt system. Utallige 
forsøg og test har bevist de mange løsninger og mulighe-
der, der er med det nye system. Der er ingen begrænsnin-
ger med hensyn til fart eller om fartøjet ligger stille. Hvis 
NAVY BLUE konceptet er tilsat virker det overalt under 
vand. Rurer, muslinger, slam og alger holdes væk.  

Kan tilsættes alle typer bundmaling
Igangværende forsøg tyder også på, at alle typer bundma-
ling kan tilsættes NAVY BLUE konceptet, og at der der-
ved opnås en meget hårdere slidoverflade med minimal 
afsmitning i forhold til nuværende kendte bundmalinger. 
Produkterne er patentanmeldt hos Patent- og Varemær-
kestyrelsen. Teknologisk Instituts opfinderrådgivning har 
undervejs været støtte.

På markedet om 1 til 2 år
Rettighederne til teknologien sælges i den kommende tid. 
Og produkterne forventes på markedet indenfor 1-2 år.
Man kan kontakte NAVY BLUE ApS for mere information 
om opfindelsen på: info@bluenavy.dk 

Den 76-årige sejler Flemming Dedenroth fra Kolding har opfundet et produkt 
mod lystsejlernes og storskibsfartens evige problem - rurer. En løsning, der 
sparer både brændstof, vand, el og tid, og er miljøvenligt. Produktet er nu 
patentanmeldt og er klar om 1 til 2 år.
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Rønnerhavnen før i tiden…  
Generalforsamlingen i 1994

Redigeret af Bruno Müller

Endnu et år er forløbet med en sommer, som ikke helt 
var hvad vi kunne ønske. Lad os håbe, at den sommer der 
snart står for døren må blive bedre, både hvad angår sejlti-
mer og fiskeri.
På personalesiden har Jytte Dannesbo overtaget jobbet i 
cafeteriaet efter Tove, der har ønsket at prøve en anden 
udfordring.
En stor tak til Tove for et kæmpearbejde i cafeteriaet siden 
vi tog det i brug- og et velkommen til Jytte. 
Vi håber at du vil finde dig godt tilpas blandt havnens faste 
stab og alle os andre.
Tak til Ole Stenbakken for arbejdet med tirsdagssejladsen, 
vi håber at du fortsat vil tage hånd om denne aktivitet, og 
at sommeren, som tidligere nævnt, må give bedre mulig-
hed i år. 
Svømning, er desværre kun torsdag fra kl. 21.00 – 22.00.
Det er et sent tidspunkt, men alligevel er der mange der 
gør brug af dette tilbud,- men der er stadig plads til flere. 
Vi skal prøve om det er muligt at få en bedre tid i den kom-
mende sæson.
”Optimisterne” var en stor oplevelse i sommer. I gennem-
snittet 20 dejlige unger hver torsdag aften i 2 timer. Der 
skal nok komme sejlere ud af dem når de bliver større. En 
del af dem fortsatte med svømning, under ledelse af Helga 

Bagenkop og Hans Kurt fra bestyrelsen.
Frihavnsordningen regner vi med også vil fortsætte i den 
kommende sæson.
Tilsvarende håber vi, at det ”Blå” flag vil vejre over havnen.
Der er etableret lys ved broerne og vi har fået en die-
sel-tank stillet op. Også den offentlige telefon er på vej. Så 
de små forbedringer på havnen kommer stille og roligt.
Vores store punkt på dagsordenen har været en ny aftale 
med kommunen. Mange møder er det blevet til. Oplæg 
har været på ”Bordet” og de gode intentioner fra kommu-
nens side, hvor at vi havde regnet med, en aftale kunne 
bringes i hus ved årsskiftet,- men nej!  Det blev ved de 
gode intentioner,- men ingen aftale.
Nu er der kommet nye politikere i Teknisk Udvalg,- og en 
ny frygt melder sig.
Skal vi nu til at starte forfra, ja, så vi håbe, at vi bliver fær-
dige i år med kommunen inden vores lejekontrakt udløber 
ved årsskiftet.
Det betyder også noget i den forbindelse, at vi i år må 
regne med store udgifter  til oprensning af indsejlingen. 
Udgifter der skulle være afholdt af Fælleskassen. Men 
Fælleskassen findes ikke, - så der er kun os selv til at klare 
problemerne.
Sluttelig en tak til alle medlemmer for endnu et år.  Lad os i 
fællesskab håbe, for den kommende sæson, -at den endnu 
en gang må blive den bedste på Rønnerhavnen.

Bestyrelsens beretning – aflagt af Keld Høgh Thomsen, formand 
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Lidt af hvert..
Uddrag af Rønnerposten i februar-ud-
gaven i 1994 -”Havneudvalget”:
”Når frosten er gået af jorden vil grus-
vejen blive renoveret og vi vil kraftigt 
opfordre alle til fornuftig kørsel og 

dermed undgå disse skader!
Det er jo til syvende og sidst medlem-
merne der skal betale for udbedringen 
af de opståede skader”
På Havneudvalgets vegne, Kaj Hansen

(Red.) Som skrevet er der nu gået 
28 år,- og det har ikke hjulpet på de 
fartglade

Også i 1994 – altså for 28 år siden, blev der kørt stærkt på vores havn!                                    

Nybyggeriet vores ”Nabo-område” 
kan muligvis blive nabo til ”Højhuset” 
og der eventuelt viderefører en ny 
udvikling med et Padel-center.

Forhandlingen er langt fremme om 
etableringen, der foregår mellem det 
svenske firma World of Padel Nor-
den Holding AB og Ole Stavad, der er 

kendt bl.a. fra Golfparken ved Ska-
gensvej.

Mere udvikling på vej i Apholm-området?

Siden 2006 har deltagere i Søværnets Havmiljøvogterkampagne spottet olie 
og samlet affald ved danske strande og kyster. 
I dag har kampagnen ca.30.000 frivillige Havmiljøvogtere, og dermed er lan-
dets første og største fællesindsats i bekæmpelsen af havfald.

Hvis også du vil gøre en indsats, så meld dig til: 
https://xn--havmiljvogter-hnb.dk/om-kampagnen/#tilmelding

Søværnet og Havmiljøvogterne - Ca.30.000 danskere passer på vores havmiljø                                                                           

Arkivfoto 
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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

Ansvarsforsikring er frivillig
Tekst: Bruno Müller

Flere medlemmer har spurgt, om det er lovpligtigt at have 
ansvarsforsikring på en båd.
For de fleste af vore medlemmer er svaret nej, men hvis 
der er tale om en planende båd, som kræver speedbådskø-
rekort, er sagen en anden!
Søloven blev ændret d. 15. maj 2018. Som følge heraf, skal 
alle speedbåde med en skroglængde på under 15 meter, 
vandscootere og lignende fartøjer have en ansvarsforsik-

ring. Føreren skal under sejlads kunne fremvise et certifikat 
som dokumentation på, at båden er ansvarsforsikret iht. 
kravene i Søloven.
Lovpligtig eller ej, så siger det sig selv, at det er en rigtig 
god idé at have sin båd ansvarsforsikret. Det er meget, me-
get billigt. Særligt i tilfælde af personskade, bliver erstat-
ningssummerne store og, i mange tilfælde, ubetalelige for 
almindelige mennesker. 
Det skal tilføjes at mange større havne, har en kollektiv 
ansvarsforsikring indbygget i medlemskabet.
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Torben Lind

Mob.:3070 7338 

Mail: lind@post5.tele.dk

PIBER KØBES
Samler søger brugte og nye piber og / eller pibesamlinger.

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

Her er et par afnit mere:

STOP NR. 5 UTKLIPPAN
Turen fra Kalmar til Utklippan - næsten 50 sømil langs den 
som altid smukke svenske østkyst. Utklippan lever fuldt ud 
op til sit navn - det er udenfor alting og lille havn, 
hvor man ligger til langskibs hele vejen rundt, 
hvor man synes, man kan klemme sig ind.  Vi tog 
vist pladsen, hvor en form for redningsflåde el-
ler lignende har plads, men det var det, der var. 
Vi var da også så heldige at få en 39 fods Najad 
udenpå i det hårde vejr, men de havde sejlet i tre 
døgn fra Tyskland, så de var naturligvis også vel-
kommen og meget glade for at møde en havn. 
Måske var der sket en udvikling på Utklippan, da 
det kom bag på os, at der fandtes el og et fælles 
lokum. Vi var klar over, at vi skulle have tungen 
lige i munden og øjnene fast rettet mod instru-
menterne og farvandet ud fra Utklippan, og det 
gik da også uden problemer af nogen art. Havnen 
er således indrettet, at man kommer ind den ene 
vej og sejler ud en anden vej - ingen vand var der 
nok af, men det gik lige og vi satte kursen mod 
Gudhjem. 

STOP 6 - GUDHJEM
Kl. 6 om morgenen sagde vi hejsan og på gensyn 
til Sverige og Utklippan - vi så frem til at have Bornholm i 
sigte forude. Bornholm skulle vise sig at lade vente på sig. 
Vejret var hårdt og bølgerne på 2 meters højde gjorde tu-
ren ekstra lang. Plan A var faktisk, at vi ville anløbe Chri-
stiansø og derfra til Bornholm, men vi gik direkte til plan 
B - vi havde ikke brug for at gøre turen længere. På trods 
af det hårde vejr var det en tryg tur, og vores nyindkøbte 
båd bestod den første prøve i høje bølger - gashåndtaget 
fik et ekstra gear og vi kunne fortsætte med 6,5 knob på 
trods af væsentlig modstand. Kl. 16. anløb vi en højt belagt 
Gudhjem Havn. Efter et par ture i bassinet med god hjælp 
fra en meget snakkesalig, imødekommende og hjælpsom 
havnefoged fandt vi ind i bunden af havnen på en konge-
plads. Pladsen var så god, at vi ikke turde flytte os i otte 
dage. Vi tog færgen til Christiansø, og det var bestemt det 
hele værd - vi fik en meget spændende og hyggelig dag 
med turguide på øerne - den kan varmt anbefales til alle, 
der kommer på disse kanter.  Og Gudhjem - ja, vi har kun 
skønne minder og fortællinger og anbefalinger til alle, 
som overvejer at besøge solskinsøen. 

Læs mere på hjemmesiden - der er alle afsnit : 
ROENNERHAVNENS-BAADELAUG.DK

  VELKOMMEN TIL VORES

LOGBOG II
  VELKOMMEN TIL VORES

LOGBOG II
  VELKOMMEN TIL VORES

LOGBOG II

LÆS MERE OM VORES 4 UGERS SKØNNE SOMMERMINDER 
I 13 NATURHAVNE/ HAVNE OG CA. 560 SØMIL I VORES 
SKØNNE JEANNEAU SUN ODYSSEY  
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HVAD ER HAVFRUEAFTEN? I DENNE TID, HVOR ALTING ER DYRT

Vi har ikke fiskehale og vi vinterbader heller ikke, så du 
kan roligt komme. Det drejer sig om den kvindelige del af 
medlemmerne, som mødes første mandag i månederne 
oktober, november, december, januar, februar og marts 
kl. 19 i klubhuset, og det er ren hygge, fællesskab og 
måske endda en enkelt sejlerhistorie - vi kan også finde 
på at lave et arrangement ud af huset. Du dukker bare 
op, ingen tilmelding, ganske gratis - følg med på vores 
hjemmeside eller Facebook. 

Vi ser frem til at være sammen med dig.

- får du her et glimrende tilbud. For kun 300,- kr. om året får 
du muligheden for at deltage i en hel håndfuld (eller mere) 
arrangementer om året sammen med mere end 70 (x 2) andre 
sejlere i bådeauget. 
Vi er næsten 50/50 motorbåds- og sejlbådssejlere - der er 
plads til alle; erfarne og begyndere og dem midt imellem. 
Listen med arrangementer er lang, og vigtigst af alt - hyggen, 
samværet og fællesskabet er i højsædet. 

Klik ind på vores hjemmeside, der finder du også nemt vejen 
til din tilmelding                                                   - “Kombardo ..”

DEN LILLE Ø
NORDRE RØNNER, stedet hvor naturen, roen og 
sejlerhyggen virkelig kommer til sin ret
 
Der var et sats, men heldet var med os.....

Søndag den 11. september satte fem både og dobbelt så mange
sejlere stævnen mod Nordre Rønner, og det skulle vise sig at blive 
en fremragende ide. Septembervejret viste sig fra sin aller bedste 
side, solen stod på højt blus, kun overgået af medlemmernes 
fantastiske humør. Det må vi bestemt gøre igen i 2023....

Tak for en skøn tur til alle de friske sejlere.....

Se flere billeder på vores hjemmeside: 
ROENNERHAVNENS-BAADELAUG.DK

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.


