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Bestyrelsen: 
 
Michael Madsen, formand 9846 4237 

Poul Svenningsen, næstformand 9895 4129 

Jørn Sørensen, kasserer  9846 4312 
Leif Olesen, sekretær 9882 5821 

Jens Pristed 2829 7468 

E-mail-adresser 
formanden@saeby-sejlklub.dk 

kassereren@saeby-sejlklub.dk 

junior@saeby-sejlklub.dk 

Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby 
www.saeby-sejlklub.dk 

Junior- og Ungdomsafdeling: 
 
Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt. 

Vedligeholder afdelingens materiel. 

Formand (“Skipper”): Nils Bak Andersen 
 

Jollegruppen 

Lotte Andersen 
Henning Sander Nielsen 

Nøgle 
til klubhus, mastehus, værksted og mastekran 
fås af Jørn Sørensen (50 kr. i depositum) 

Klubstander og havneordning 
Kontakt et bestyrelsesmedlem. 

Klubstander : 70 kr. 
Læsø-ordning : 500 kr. 

Fællesafdeling: 
 
Sørger for fælles aktiviteter i klubhuset og 

fælles informationer. 

Formand (“Skippper”): Michael Madsen 
 

Aktivitetsgruppen 

Gennemfører fælles klubaktiviteter for 
medlemmerne og deres ledsagere. 

 

 
 

Informationsgruppen 

Redigerer og udsender klubbladet, samt 
redigerer klubbens hjemmeside. 

Assisterer med afdelingernes informationer. 

Bladet forsøges udsendt i : 
Februar, maj, august og december måneder. 

Niels-Ove Rolighed, (Ansv.) 9689 0666 

nor@pc.dk 
 

Web-master: Leif Olesen 

webmaster@saeby-sejlklub.dk 

Seniorafdeling: 
 
Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og 

motorbåde. Vedligeholder afdelingens 

materiel. 
Formand (“Skipper”): Leif Olesen 

 

Kapsejladsgruppen 
Planlægger og gennemfører sportslige 

sejladser og arrangementer med relation 

hertil. 
Leif Olesen, Erik Bach, Lars Kristensen 

Klubmåler: Henning Sander Nielsen 

 
Tursejlergruppen 

Planlægger og gennemfører sociale 

sejladser og arrangementer. 
 

 

Bestyrelse og afdelinger 

Ejendomsafdeling: 
 
Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer 

at klubbens fælles materiel er i orden. 

Formand (“Skipper”): Poul Svenningsen 
Hus– og materialegruppen 

Har tilsyn med klubhuset og lagerbygninger. 

Sørger for at de er klar til brug og at klubbens 
mastekran er i orden. Har tilsyn med 

vedligehold af hjælpebåde, motorer og trailer. 

 
 

Palle Holst 



Formanden har ordet! 

Side 3 

Så er tiden kommet, hvor vi igen skal vælge ny formand, der-

med mener jeg helt ny formand: jeg genopstiller ikke. 

 

Jeg er kommet igennem året, måske ikke så professionelt, jeg 

er ikke den store computer nørd, taler, eller skribent, men hel-

digvis bedre til det praktiske. 

 

Jeg har sagt ja til at hjælpe optimisterne og måske en bestyrel-

sespost.  

 

 

Med sejler hilsen Michael Madsen 

JJ Maritim Service er blevet tilbudt en god, tidsbegrænset, ra-

bat på 3-bladede foldeskruer, i flere størrelser.  

 

Går du med tanker om at udskifte din skrue og har dette vakt 

din interesse, kan du henvende dig på 

 

tlf. 50 80 18 73.  

 

"Jo flere vi bestiller, des billiger kan de købes"  
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Nyt fra Junior– og Ungdomsafdelingen 

Ugerne løber og vi nærmer os 

hurtigt starten på den nye sæson. 

Der er netop indkøbt en europa-

jolle til klubben, så vi nu har 

næsten 4 brugbare træningsjol-

ler. Vi har fået lovning på lidt 

flere hjælpere til 

træningsaft’nerne, så der er 

plads til alle de sejlere der måtte 

komme. Kalenderen er nu lagt for opstartsdato og vi glæder 

os til at se alle garvede, såvel som nye sejlere til en super 

sæson.  

Nye sejlere er hele sæsonen altid velkomne på vores faste 

træningsaftener som er mandag og torsdag kl. 16.30 – 

19.00. 

 

Fastlæggelse af overordnet aktivitetskalender. 
April. 
Torsdag d. 20/4   Klubhus åbnes kl. 15.30 for forårsklar-

gøring for sejlere evt. med forældre. 
Mandag d. 24/4   Klubhus åbnes kl. 15.30 for forårsklar-

gøring for sejlere evt. med forældre. 
Torsdag d. 27/4:  Kl. 16.30 Første træningsaften. Heref-

ter træning hver mandag og torsdag fra kl. 16.30 til 

ca. 19.00. Hvis intet andet er nævnt. 
Maj 
Torsdag d. 25/5: Fællestræning Hadsund sejlklub. 
Juli 
Mandag d. 3/7 Sidste træningsaften før sommerferie. 

August 
Mandag d. 7/8 Første træningesaften efter sommerferie 

Weekend 12-13/8: Statoil Cup, Sæby Sejlklub. 
Mandag d. 14/8: Ingen mandagstræning efter stævne-

weekend. 

September 
Lørdag 23/9 SHS Cup. 
Torsdag d. 28/9: Sidste træningsaften. Vi pakker joller 

og udstyr sammen. 

 

Vel mødt 

Sponsorer 
2006 

 

 

Vognmand 

Nedergaard. 

 

 

Maskinstationen v/

Torkild Pedersen. 

 

 
 

A/S SÆBY 

FISKE – 

INDUSTRI. 

 

 

A/S Carlo 

Sørensen. 

 

 

 

Niras A/S Sæby. 

 

 

 

Ringvejens 

Maskinfabrik 

 

 
Ousen 

Entreprenør & 

Maskinstation 
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Scanmast er en nytænkende virksom-Scanmast er en nytænkende virksom-Scanmast er en nytænkende virksom-Scanmast er en nytænkende virksom-
hed,som drives af erfarne kræfter.hed,som drives af erfarne kræfter.hed,som drives af erfarne kræfter.hed,som drives af erfarne kræfter.        

    

Hos os får du rådgivning og løsninger, Hos os får du rådgivning og løsninger, Hos os får du rådgivning og løsninger, Hos os får du rådgivning og løsninger, 
som passer dig og din båd perfekt:som passer dig og din båd perfekt:som passer dig og din båd perfekt:som passer dig og din båd perfekt:        

    

Skræddersyede master i aluminium og kulfiber.Skræddersyede master i aluminium og kulfiber.Skræddersyede master i aluminium og kulfiber.Skræddersyede master i aluminium og kulfiber.        
    

Alle former for riggerarbejde udføres.Alle former for riggerarbejde udføres.Alle former for riggerarbejde udføres.Alle former for riggerarbejde udføres.    
Salg af tov, maling og bådudstyrSalg af tov, maling og bådudstyrSalg af tov, maling og bådudstyrSalg af tov, maling og bådudstyr    
Kontakt os for et godt tilbudKontakt os for et godt tilbudKontakt os for et godt tilbudKontakt os for et godt tilbud    

ScanmastScanmastScanmastScanmast    
    

Gørtlervej 13Gørtlervej 13Gørtlervej 13Gørtlervej 13    
9000 Aalborg9000 Aalborg9000 Aalborg9000 Aalborg    
9834 30409834 30409834 30409834 3040    

Ole Ole Ole Ole ---- 2556 4132 2556 4132 2556 4132 2556 4132    
Palle Palle Palle Palle ---- 2246 2433 2246 2433 2246 2433 2246 2433    
www.scanmast.dkwww.scanmast.dkwww.scanmast.dkwww.scanmast.dk    

scanmast@scanmast.dkscanmast@scanmast.dkscanmast@scanmast.dkscanmast@scanmast.dk    

 

ScanmastScanmastScanmastScanmast 
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Generalforsamling 

Hermed indkaldes til 

Ordinær generalforsamling 

i Sæby Sejlklub 

 

den 29. marts 2006 kl. 19:30. 

 

 
Med følgende dagsorden: 

 
1.  Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af formand. 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, der afgår efter 2 år. 

 På valg er: Leif Olesen og Poul Svenningsen. 

 Valg af 1 bestyrelsesmedlem der afgår efter 1 år. 

 På valg er Jens Pristed. 

8. Valg af 1 første- og 1 anden suppleant som afgår efter 1 år. 

 På valg er Niels-Ove Rolighed 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

10. Valg af mindst 3 medlemmer til hver af nedennævnte afdelinger: 

 Seniorafdelingen, Junior og Ungdomsafdelingen, Fællesafdelin- 

 gen og Ejendomsafdelingen. 

11. Valg af udvalg. 

12. Eventuelt. 

 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 

bestyrelsen i hænde senest den 15. marts 2006.  
 

 

Bestyrelsen. 



Mange af delene er lamine-

rede. Det kræver en perfekt 

fremstillet form og nogle 

kraftige skruetvinger, da 

der ikke må være lufthuller 

i laminatet. 

Det viste emne er afslutnin-

gen omkring masten. 

Lars har været nødt til at 

lave en ny, da masten skulle flyttes en tak frem i mastefoden. 

Side 8 

Riv’katten 

Redaktionen har besøgt Lars Kri-

stensen i Tårs for at se, hvordan 

det går med apteringen af 

Riv’katten. 

Lars har båden stående i en byg-

ning, så han kan arbejde uanset 

vejret. Han skal kun gå nogle få 

skridt for at komme ind i et opvar-

met og veludsyret værksted. 

Det er her alle delene til 

apteringen fremstilles og 

lakeres  -  8 gange. 
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Fronten på skabene i kahyt-

ten er trukket lidt tilbage på 

hylderne. 

Herved bliver der bedre 

plads til nakken og sidde-

komforten forbedres. 

Alle de lukkede skabe bliver 

malet hvide indvendig for at 

gøre dem lyse. 

Loftet beklædes med lyse lister. 

Hver liste er fremstillet præcist til det sted, den skal sidde, og 

på bagsiden er der udfræset plads til bolte mm fra dæksbeslag. 

Skrogsiderne beklædes med lister, der er fremstillet på en helt 

speciel måde. 

De er lamineret af 3 lag træ, hvor det midterste er en let træ-

sort. Det midterste lag er også smallere, så der fremkommer en 

not i hele listens længde. 

Når listen sættes op, lægges et pakkebånd ind i noten  -  resul-

tatet er utrolig elegant. 
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Langtursforedrag 

Hans Kokholm 
langturssejler 

 

holder foredrag om sin 

jordomsejling med 

Joy 
 

-  15.000 sømil fra Nykøbing Mors til Tahiti   - 
 

Onsdag 15. Marts kl. 19:30 
Borger– og Kulturhuset 

Strandby 
 

Arrangør 

Strandby Sejlklub 

 

Sejlklubberne i Frederikshavn, Sæby og Aalbæk er inviteret 



Maritime benævnelser 

Agter ~ astern  ~  bagerste del af båden. 

Agterstævn  ~ stern.  

Agterlanterne  ~  sternlight   

Amning  ~  draft  ~ dybgang. 

Air draft ~ afstanden fra havoverfladen til det højeste punkt på 

bådens mast.  

Antenne (radio)  ~  aerial.  

Aptering  ~  accommodation  ~ indretning med køjer, kabys, 

møbler o. lign. Accommodation ladder  ~  faldreb  ~ land-

gang. 

Bord (skib)  ~  plank, board.  Vikingeskibenes skibssider var 

bygget af vandret langsgående planker, board.  Det der er 

helt ude ved skibssiderne er ” i boarder”. 

Styrbord (side) ~ starboard (side) ~ højreside af båden set fra 

agter. På vikingeskibene sad skibets styreåre i højre side, i 

styrebord. 

Bagbord (side) ~ port (side) ~ venstreside af båden set fra ag-

ter. Når man før i tiden betjente styreåren  vente man natur-

ligt ryggen, bagen, mod skibets venstre side, bagbord. 

 

 

Hele bådens vægt er samlet i bådens tyngdepunkt, som beteg-

nes med et G  for gravity. 

Tyngdepunket af den vandmasse som bådens undervandskrog 

udfylder betegnes med et B  for  ”center of buoyancy”, opdrift-

centret. 

Bådens deplacement er det som bådens samlede vægt med alt 

ombord vejer. 

 

Anker ”NESSIE” 

Side 11 



Hvorfor flyder vore både? 

Vor gamle ven Arkimedes, som levede fra 287 til 212 før vor 

tidsregning, var den første, der gav en forklaring på spørgsmå-

let. Han udtrykte sit svar med sin lov ”Arkimedes`s Lov”, som 

kan formuleres sådan: ”Et hvert legeme som er nedsænket i en 

væske taber tilsyneladende det i vægt, som den fortrængte 

væske mængde vejer”.  Hvad betyder så det?  Jo, hvis vi fore-

tager følgende tankeeksperiment: Vor båd flyder, og vi løfter 

den derefter på land; men forestiller os, at vandet hvor båden 

flød i ikke løber sammen, men danner et ”hul”, der svarer til 

formen af den del af båden, som var under vandet. Vi fylder 

derefter ”hullet” op med vand, som vi i forvejen har vejet. 

Vægten af det ihældte vand er lig vægten af båden. 

  

Medens man arbejder med at konstruere en ny båd, har man en 

anden mulighed. Ud fra bådens konstruktionstegninger, spante-

rids, linietegninger, og tænkte dybgange (for og agter), kan 

man beregne hvor stort et volumen vort ”hul” har ved en given 

dybgang. Man kender vægtfylden af væsken, der ville have væ-

ret i ”hullet”. Vægtfylden for ferskvand er 1,000, vand i Øster-

søen har en vægtfylde på ca. 1,016 og i Nordsøen er den ca. 

1,025 t/m3. 

 

Ganger man nu volumen, m3, af ”hullet”, med vægtfylden af 

det fortrængte vand, som er det samme som opdriften, kender 

man bådens vægt. Man kan se om ”hullet” er stort nok til, at 

man kan få alle sine ønskede ”vægte” med ud at sejle. I modsat 

fald må man forøge ”hullets” volumen, ved at tillade en større 

dybgang eller ændre bådens undervandsform, måske bliver 

man nødt til at gøre begge dele. 

 

På konstruktionsstadiet af båden, skønner og beregner man 

vægten af de forskellige komponenter, der hører til en komplet 

båd med udrustning og besætning. Skibes form er beskrevet 

Side 12 

Fortsættes på side 15 
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Side 13 



Side 14 
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ved hjælp af tegningerne, og vægtfylden af det vand båden skal 

sejle i kender man. Så nu kan man regne ud, hvor dybt båden 

kommer til ligge, når den kommer i vandet. 

 

Der er to modsatte kræfter, som virker på båden. Bådens vægt, 

som er samlet i tyngdepunktet G. Denne vægt trækker nedad. – 

Den anden, modsat rettede kraft, opdriften. er fra den fortræng-

te vandmængde, der virker i den fortrængte væskes tyngde-

punkt B, som bliver større jo dybere båden synker ned i væ-

sken, men stadig flydende. 
 

”Arkimedes’ lov” er let at efterprøve: Hænger man en klods, 

der har et volumen på f.eks. 7 cm3 og vejer f.eks. 15 g op i en 

vægt, vil vægten udvise de 15 g. Tager vi nu et glas med vand 

og sænker klodsen helt ned i vandet, vil vægten stå på 15—7 = 

8 g. Klodsen har tilsyneladende tabt 7 g af sin vægt, og den 

mangler min. 8 grams opdrift for at den kan flyde. 

 

Kan båden fortrænge sin vægt af vandet den flyder i, uden at 

vandet løber ind i båden, eller at båden på anden vis overlastet 

med vægte, så bliver den ved med at flyde. I modsat fald syn-

ker den. Vægten af båden og vægten af den fortrængte væske-

mængde prøver at blive lige store. Bliver bådens vægt større 

end opdriften, ja så synker båden. 

 

PS.  

I en efterfølgende artikel vil Niels Hjørnet fortælle os om vore 

bådes Stabilitet. 

Henning Sander vil følge artikelserien op med noget om, hvad 

der gør at vore både bliver trukket frem af vinden. 

 
Anker ”NESSIE” 

Fortsat fra side 12 
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Kapsejladsregler 

Nu er tiden inde til at få opfrisket kapsejladsreglerne! 

 

Fuglene er så småt begyndt at synge, snart er sneen 

kun en svag erindring om trælse timer med skovl på 

fortovet, vintergækker og erantis er visnet - og regnin-

gen på bådpladsen er kommet. 

 

Sæby Sejlklub og Frederikshavn Sejlklub har derfor i 

fællesskab stablet et arrangement på benene 

 

Onsdag d. 22. marts kl. 19 
 

i klubhuset. 

 

Her vil Torben Precht Jensen gennemgå de vigtigste 

kapsejladsregler. 

 

Det er klubben håb, at mødet vil fjerne noget af den 

usikkerhed, som nogen medlemmer måske har ang. 

kapsejlads, og at flere vil møde op til onsdagssejlad-

serne. Og til Fyrbåkesejladsen og Hirsholmene Rundt. 



Side 17 



Side 18 
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Stof til bladet 

Som du måske har bemærket, har der manglet interessant stof 

til vort klubblad. Det er der også andre, der har opdaget. Så vi 

er nogle stykker, der med formandens og redaktørens velsig-

nelse, vil prøve at gøre vort blad læseværdig. 

For at dette skal kunne lykkes, må vi alle hjælpe til og opgaven 

struktureres. 

Har du en ferieoplevelse, ferie-erfaring eller andet, du vil dele 

med os andre, er du mere end velkommen til at sende din arti-

kel til Niels-Ove Rolighed, nor@pc.dk,  telefon 9689 0666. 

Har du en ”menu”, der er let at tilberede, når man kommer sul-

ten i havn, så send den til Anker W. Lauridsen, an-

kerwl@mail.tele.dk,  telefon  9846 7562. Så vil jeg prøve at 

koordinere de indkomne forslag, så der kommer en ny menu 

med hvert klubblad; men det kræver, at jeg får nogen at 

”koordinere”. 

Tanken er, at der siden hen kommer artikler om: Bådens stabi-

litet (Niels Hjørnet), - Hvordan bliver vore både trukket frem af 

vinden (Henning Sander) - El ombord, - lidt motorlære, - Navi-

gation, - Knuder og knob med tovværk og nylon - Kompassets 

historie, - Kapsejladsoplevelser - og regler. Sikkerhed i havn 

og til søs. Ja, kort sagt noget, der har vor fælles interesse. 

Det er ligeledes tanken at følge ”Maritime benævnelser” op. 

Måske kunne vi også udveksle artikler med andre sejlklubber. 

Et hint til bestyrelsen. 

Bogen med titlen ”Er din båd søsikker?”, som blev annonceret 

i det sidste nummer af ”Sejler Bladet”, har klubben købt. Bo-

gen ligger til læsning i klubhuset. 

Du har højst sandsynligt ideer til klubbladet, så lad os andre 

høre om dem f.eks. med en artikel. 
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Sulten? 
 

Kommer man sent i havn og ikke rigtig har noget 

særligt til aftensmad vil en dåse tun i olie eller 

vand kunne gøre underværker. 

 

En nem ret fra ”Kasserolleholdet” 
 

Tunfrikadeller 
 

Ca. 8 stk. 

1 dåse tun i olie eller vand 

1 dåse champignoner 

2 æg 

1-2 fed hvidløg 

1 dl rasp 

1 dl mælk 

Salt – peber 

Olie el. smør til stegning 

 

Hæld væden fra tunfisken, mas den med en gaffel 

Kom resten af ingredienserne i, rør det sammen, lad det hvile 

lidt og rør igennem igen. 

Frikadellerne formes og steges 4 – 5 min på hver side 

Tilbehør: Alt fra brød, ris, kartofler, pasta mm. 

Nemt ikke? 

 

Kasserolleholdet 
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Har man lyst til en nem dessert og har et par bananer ombord 

kan en dejlig sejltur og aften afsluttes med en nem dessert. 

 

Bananpletter. 

3 bananer 

1 æg 

2 spsk. mel 

3-4 spsk. smør 

¼ l piskefløde 

Hakkede nødder 

 

Bananerne skrælles og moses fint med en gaffel. Bananmosen 

blandes med æg og mel. 

Smørret smeltes på en pande. Dejen fordeles med en ske på 

panden i tynde kager og bages i 3 min på begge side. 

Kagerne lægges sammen to og to med flødeskum blandet med 

hakkede mandler og VUPTI har man en dejlig dessert. 

 

Velbekomme 
Bent ”AQUILA” 
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Klubbladet 
 

vil så vidt muligt blive udsendt i månederne : 

 

Februar  -  Maj  -  August/September  -  December 
 

Indlæg til bladet bedes tilsendt redaktionen ved udgangen af måneden før. 

HUSK 

 

Du kan få et nyhedsbrev pr. e-mail, hvis du oplyser 

din mail-adresse til 

 

Leif Olesen 

9882 5821 

webmaster@saeby-sejlklub.dk 

Klubstanderen er steget og koster nu 

 

kr. 70,- pr stk. 

 

Havnemærker 2006 er nu bestilt og forventes at kun-

ne leveres fra og med marts måned .  

Fås som hidtil ved henvendelse til et 

bestyrelsesmedlem. 

 

Prisen er også som hidtil kr. 500,- 

Nyt fra kassereren 



Biltlf. 21 40 53 45 




