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Side 3 

Sikken pragtfuld sommer. Dens fantastiske storhed overgås vel næ-
sten kun af  bådenes uhæmmede vækst. Man har det som Jeppe i ba-
ronens seng, når man i havn efter havn ser den ene gigantiske, svul-
mende luksusbåd efter den anden komme ind. Mange marinaer er jo 
slet ikke er bygget til disse dimensioner af +/+ 40 fods både, med 
bredder på op til 5-6 meter. Gudskelov for opfindelsen af bovpropel-
ler, plottere og rullesejl i begge ender. Så går det jo alligevel som 
regel godt, selv i snævre bassiner. Men man kan godt grue for et gen-
nemblæst havnebassin med kraftig strøm. Der er jo ofte mange tons 
båd at holde styr på, især da man ikke har indtryk af at besætninger-
nes størrelser vokser ligefrem proportionalt med bådenes volumen 
eller antal toiletter. Alt dette er sagt uden nogen misundelse, men kun 
med en undren over hvor vi egentlig er på vej hen! 
 
Sæby havn har, som vi jo er vant til, været brolagt med glade gæste-
sejlere og deres både, og de ledige fastliggerpladser har været jaget 
bytte. 
 
I starten af sæsonen fik vi rettet op på rengøringsstandarden i den 
”gamle” toiletbygning og en nyrenoveret fin bygning ved havnekon-
toret blev åbnet. 
 
Klubhuset har undergået visse forbedringer, så som nogen maling og 
nyt klubskilt, men den største ændring er vores nye 70m2 overdæk-
kede terrasse, som et hurtigtarbejdende udvalg har projekteret og fået 
lavet hos Studsgaards Sejlmageri. 
Dette festtelt i fineste kvalitet afventer sensommerens indvielsesfest 
(se andetsteds i bladet). 
 
Ungdomsafdelingen er gået i træningslejr før afviklingen af Statoil 
Cup i 2. weekend af aug., og et hold motorbådsfolk er gået i gang 
med speedbåds-dueligheds-undervisning over fire dage i uge 32. 
 
Havnen har fået en hjertestarter (defebrillator), som efter opslag på 
bl.a. alle broerne, blev demonstreret for alle interesserede, i klubhu-
set, den 14/8. Vi fik en meget grundig instruktion i brugen af  den 
selvinstruerende ”maskine”, som enhver kan instrueres i brugen af, 
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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. 

og som ikke giver anledning til frygt om fejlbehandling. –Se Erik 
Bak’ s artikel om samme og om førstehjælpskursus generelt.  
 
Samarbejde mellem havn og sejlklub tegner i det hele taget til at gå 
rigtig godt, og vort næste fælles tiltag skulle gerne blive en sanering 
af parkeringsforholdene på havnen. 
Niels-Ove Rolighed har i slutningen af juli haft en artikel i Nordjy-
ske Tidende om emnet, og undertegnede er blevet interviewet af Sæ-
by lokalradio til en éntimes radioudsendelse, der sendtes på Sæby-
lokalradio, søndag, den 13/8, og som nu kan høres på vores hjemme-
side under nyheder. 
 
Skulle nogen af medlemmerne ønske at tage et nap med forbedring 
af fælles grej inden den varslede arbejdsdag, den 23 sept. Kl. 9-16, 
sidder der en arbejdsopgaveliste på opslagstavlen, som man frit kan 
skrive sig på, og diverse materialer er hjemkøbt og linet op til selvbe-
tjening i værkstedet. 
 
Med fortsat god sommerhilsen 
 
 Poul Svenningsen 

Formanden har ordet! 

Interviewet med formanden kan høres på klubbens 
hjemmeside. 

 
På forsiden skal du klikke på Nyheder. 
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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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Maskinstation 

Sæby Sejlklub afviklede i 
weekenden den 12.-13. 
august, for 21. år i træk, 
med Statoil A/S som ho-
vedsponsor, sit årlige jol-
lestævne for Optimist- og 
Europajoller, med 29 del-
tagere fra Sejlklubberne Aalborg, Frederiks-
havn, Sundby Hvorup, Mariager, Attrup, Had-
sund, Thisted og Skagen. 
 
Sæby Sejlklub havde i år 3 Optimistsejlere 
henholdsvis 2 B- og 1 C-sejler samt 4 Europa-
joller, som var med i kampen om placeringer-
ne. 
 
Der var planlagt 4 sejladser om lørdagen og 2 
om søndagen, men på grund af den kraftige 
vind lørdag, som samtidig var i det østlige 
hjørne og derfor gav anledning til megen sø, 
blev det besluttet at aflyse sejladsen lørdag. 
Det blev samtidig besluttet at starte tidligt søn-
dag i håb om mere gunstige vindforhold. 
 
Søndag morgen var forholdene bedret så me-
get at alle sejlere som planlagt kunne gå på 
vandet til første start kl. 09.00. Der blev i alle 
klasser kæmpet  hårdt om placeringerne i til 
tider meget frisk vind og sø, og for B-sejlerne, 
som nåede flest sejladser, var klokken næsten 
15.00 før de trætte, men tilfredse kunne gå 
iland efter næsten 7 timers uafbrudt kamp på 
vandet. 

Nyt fra Junior– og Ungdomsafdelingen 

Fortsættes side 8 
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Statoil Vandrepokalen som gives til den mest vindende klub 
ved stævnet gik i år til Aalborg Sejlklub. 
 
Martin Bering Nielsen, som er ny sejler i Sæby i år, fik flot de-
but ved stævnet, og Sidsel Bak Andersen rykker med sin place-
ring op som A optimist. 
 
Træningssejladsen fortsætter i år frem til udgangen af septem-
ber måned og nye interesserede i alderen 8-15, som ønsker at 
prøve at sejle er velkomne i sejlklubben hver mandag og tors-
dag fra kl. 16.30 - 19.00. Der kræves ikke forkundskaber eller 
udstyr af nogen art, ud over lysten til at sejle. 
 

Fortsat fra side 7 

Nyt fra Junior– og Ungdomsafdelingen 

Sæbys deltagere i Statoil Cup 
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Resultater fra Statoil Cup 

Optimist B: 
1.pl. Kasper Heising Imer Attrup Sejlklub 
2.pl. Sidsel Bak Andersen Sæby Sejlklub 
3.pl. Frederik Melchiorsen Strandby Sejlklub 
4.pl. Tobias Kronborg Aalborg Sejlklub 
5.pl. Allan Christiansen Fr.havn Sejlklub 
6.pl. Dennis Kristiansen Sæby Sejlklub 
7.pl. Jens Erik Jakobsen Hadsund Sejlklub 
8.pl. Anton Visby Aalborg Sejlklub 
9.pl. Mark Søgaard Carlsen Hadsund Sejlklub 
10pl. Andreas C. Sørensen Sundby Hvorup Sejlklub 
 
Optimist C.: 
1.pl. Christian Stenfeldt Fr.havn Sejlklub 
2.pl. Frederik R. Jensen Fr.havn Sejlklub 
3.pl. Andreas Fricke Møller Aalborg Sejlklub 
4.pl. Rasmus Nielsen Strandby Sejlklub 
5.pl. Steffen Andersen Mariager Sejlklub 
6.pl. Martin Bering Nielsen Sæby Sejlklub 
7.pl. Emil Visby Aalborg Sejlklub 
8.pl. Christian Liboriussen Hadsund Sejlklub 
 
Europa: 
1.pl. Emil Vendelin Hansen Skagen Sejlklub 
2.pl. Pernille Larsen Aalborg Sejlklub 
3.pl. Line Juhl Aalborg Sejlklub 
4.pl. Mads Jørn Rasmussen Sundby Hvorup Sejlklub 
5.pl. Søren Jensen Sæby Sejlklub 
6.pl. Anders V.Thuesen Sæby Sejlklub 
7.pl. Signe Sander Nielsen Sæby Sejlklub 
8.pl. Nicolaj Tousgaard Hadsund Sejlklub 
9.pl. Mads Pedersen Sæby Sejlklub 
10pl.Mikkel Sanderhof Jensen Thisted Sejlklub 
11pl.Michael Andersen Mariager Sejlklub 
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Sikken sommer, og sikke mange dejlige turoplevelser, som i 
vores tilfælde primært stammer fra Limfjorden og fra Læsø.  
 
Efter en lille afstikker til Nordisk Sejlads i Strandby, hvor jeg 
ikke så en eneste bekendt, selvom der ellers var nok at se på, 
startede det egentlige sommertogt med familiebesætning, be-
stående i første omgang af Sine, Mette, Sofus (hund) og under-
tegnede.   
 
Den oprindelige sommerplan havde, som de to foregående år, 
ellers heddet den svenske skærgård, men da vore tre døtre og 
en veninde alle gerne ville dele deres spredte feriedage med os, 
og  på- og afmønstre løbende igennem 14 dage, var Limfjorden 
et oplagt område at vælge. 
 
I fjorden møder man ikke mange sæbyfolk, ligesom fjordfolke-
ne heller ikke kommer så meget til Sæby (fordi vi er så dyre). 
Men alligevel løber man jo ind i nogle få, og føler glæden ved 
mødet så meget større. Men sejlads i Limfjorden er nu slet ikke 
noget at kimse ad (hvordan man så end gør det? –Det kunne 
være et 50 kr.`s spørgsmål!). Der er rigtig mange dejlige havne 
og masser af dejligt farvand. I vores tilfælde gik turen igennem 
transitruten via Hals, Nibe og Løgstør, med en dejlig blid halv-
vind, der fik LM´eren til at logge 5-6 mil.  
 
Fra Løgstør sejlede vi til Nykøbing M., og videre til Sillerslev, 
hvor havnefest og irsk musik kogte i et par dage. Derfra gik 
turen videre til Venø, der viste al sin sommercharme på aller-
dejligste vis (den nordgående strøm ud for Jegind Ø Tap var 
for øvrigt så stærk, at vi var overbeviste om at vi måtte have 
fået tang i skruen, -da vi med fuld skrue ikke kunne vride far-
ten over 1 mil, - men det var bare ren og skær modstrøm). 
 
Efter Venø sejlede vi til Struer, for måske der at finde en båd-

Sommer i Danmark, 2006 
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butik, der lå inde med den drikkevands-pumpe, som vi efter-
hånden var ved at vænne os til at undvære. Men den ene båd-
udstyrsbutik var netop gået nedenom og den anden vandrede vi 
i en buet omvej på ca. 5 km til, for til sidst at konstatere ferie-
lukning. (Vi vænnede os herefter til en 5 liters vanddunk, som 
først blev skiftet ud nogen tid efter hjemkomsten).  
 
Fra Struer gik turen atter nordover til et ”must-besøg” på Fur. 
Her har vi været en del gange før, og ikke bare kan sejle forbi. 
Vores beaglehund, Sofus husker også øen, især for dens udlåns 
varecykler med varekasse, som man altså ikke bare kan springe 
sidelæns af når de er i fart! 
 
Herefter lød vejrudsigten på noget i retning af kuling, og da vi 
jo skulle til Løgstør, satte vi afsted tidlig morgen for at komme 
uvejret i forkøbet, hvilket også lykkedes ganske pænt.  
 
Mens blæsten hylede i et par dage lå vi så atter i Løgstør havn 
og plejede samvær med et par Sæby-motorbåde  
 
Signe Line hed den ene af bådene, og ingen skal påstå at dens 
skipper lider af storhedsvanvid. Nej, skipperen på denne båd 
(han er vel på størrelse med Napoleon Bonaparte, - dog uden 
den ene hånd på brystet) fortalte, med vendelboens beskeden-
hed, hvordan han da ikke ville forstyrre brovagten på Agger-
sundbroen, - da den berømmelige klap netop var gået ned. - 
Han ville bare lige så stille liste under broen, med en for motor-
både begrænset fart. Men det skulle dog vise sig, at brovagten 
ikke var en Hr. hvem-som-helst. - Han var nemlig ud af en sær-
deles musikalsk familie -, og just som vores lille skipper (lad 
os kalde ham for Bo Diddley), sejler under broen, lyder der de 
skønneste toner fra hans antennearsenal, der i varieret blidheds-
grad spiller på undersiden af  broen. – Hvilke skønne toner! – 
Derom tales der stadig i fjordkredse! 
 
Men via et kig på den ældste datters nye lejlighed i Nr. Sundby 
og endnu en overnatning i Hals kom vi hjem til Sæby, for atter 



HUSK 

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

 
Leif Olesen 
9882 5821 

webmaster@saeby-sejlklub.dk 
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at gå i gang med arbejdslivets lyksaligheder. 
 
Men sommeren fortsatte, og fortsatte, og fortsatte jo, så der 
blev masser af flere sommeroplevelser, 
Dels i Vesterø, og dels for natligt svaj ud for Sæby, hvor Nord-
jyllands smukkeste middag først var blevet nydt i cockpittet på 
Blue Dolphin, mens solnedgangen akkompagneredes af trom-
petens gjaldende toner. 
 
Sikken sommer! – Og så er den endda ikke slut endnu!! 
 
Poul Svenningsen    

Alle ruter fører til Grenå. 
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Sejlplanet 

Som opfølgning på Niels Hjørnets artikel i sidste klubblad, har jeg 
lovet at skrive lidt om sejlplanet, som er den anden vigtige para-
meter for bådens evne til at sejle, og ikke mindst sejle mod vin-
den. 
 
Det er jo let nok at forstå, hvordan sejlene virker på læns - popu-
lært kan man jo kalde det ladeportseffekten. Her trykker vinden 
båden fremad og det føles ofte lunt og trygt i cockpittet, fordi bå-
den (hvis den er ren i bunden!) bevæger sig med næsten samme 
fart, som vinden. 
At båden også sejler fremad ved vindvinkler på 30°-45° og agten 
for tværs, er noget helt andet. 
Prøv at blæse hen over et stykke A4 papir, som du holder i hjør-
nerne, og du vil se papiret løfte sig op. Den øgede lufthastighed 
skaber et lufttryk og suger papiret op. 
Overført på sejlplanet kan man konstatere, at luftmolekylerne ved 
sejlets forkant deler sig og går hver sin vej om sejlet for atter at 
mødes ved sejlets agterkant. På grund af sejlets aerodynamiske 
facon får luften mere fart på bagom sejlet og skaber et sug, som er 
i stand til at trække båden. 
Det er ofte her, der opstår problemer for nye sejlere. 
Jeg vil kort gennemgå ting, som er meget vigtige for at en ny sej-
lerfamilie kommer til at føle sig tilpas og sikker i den nyindkøbte 
båd. 
 
Det drejer sig om at få den resulterende kraft så fremadrettet som 
muligt, så båden kan nyde godt af det lift, som ”den altid rene og 
glatte” (!) køl giver. 
Jeg vil råde alle som har sejlbåd til at læse en bog skrevet af Ivar 
Dedekam  -  Sejl- og rigtrim hedder den. Her gennemgås alle vig-
tige problematikker omkring en sejlbåd i let forståelige vendinger 
og skitser. Bogen kan for et meget lille beløb købes på sejlunio-
nens hjemmeside. Køb den FØR kortplotter og vindinstrumenter! 
Der er jo ingen grund til at sidde derude og se på et instrument, 
som viser 16m/s  -  det gør sikkert kun familien nervøs. Det er 
langt vigtigere, at du viser dit overskud, og at familien kan se, at 
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du håndterer situationen korrekt (Så kan man også lettere mene, at 
det jo nok blæser en 12-13 meter). Da man jo også ved, at det er, 
hvad en 12-13 årig pige/dreng kan klare i en optimistjolle 1 sømil 
fra land, bliver det hele måske kun til en ”frisk tur”. 
 
Jeg vil kort gennemgå de helt grundlæggende trimprincipper, som 
giver en hurtigere og mere behagelig sejlads på kryds. 
Her er det vigtigt at vide, at vinden har en anden angrebsvinkel i 
toppen af sejlplanet end længere nede (populært sagt er vinden 
mere ”rum”). Dette fænomen er mest udpræget i let luft, hvor man 
”twister” sine sejl mere. Et ”lukket” sejl giver mere krængning og 
mindre fart. Twist opnås for genuaens vedkommende ved at skø-
de frem og skøde løsere. 
For storsejlets vedkommende ved at holde skødevognen i midten 
eller måske 4-5 cm over (til luv) og skøde løst. I let luft er det vig-
tigt, at kickingstrop IKKE er sat, da den vil ødelægge ”twistet”. 
 
Jeg synes, at enhver bør finde et middelskødepunkt for sin genua 
og mærke det op på skinnen. Lad middelpunktet være det sted, du 
vil skøde i 5 meter luft. Dette gøres bedst ved at finde en tænkt 
linie, som går fra midten af sejlets forlig gennem skødebarmen. 
På denne linie ligger middelskødepunktet, når genuaen er halet 
ind således, at der er ca. 1 håndsbredde fra sejl til enden af sa-
lingshorn. I denne luft skødes storsejl ca. 3-5 cm under midten og 
hales rimeligt hårdt på skødet, men dog ikke hårdere, end at alle 
ticklers i agterligetflyver lige bagud, bomudhalet er sat rimeligt 
hårdt (måske ca. 2 cm fra max. udhal). Medmindre dine sejl er 
meget hule, sættes hækstaget kun let an på både med bagudvendte 
salingshorn. På masthead både sættes hækstaget hårdere for at 
holde forstaget strakt, således at genuaen ikke bliver for dyb. 
 
I mindre luft med lidt sø skødes 1-2 huller frem og lidt løsere 
skødning. Genuafaldet slækkes lidt (til lige før forliget rynker). 
Storsejlet twistes og bomudhalet slækkes 1-1½ cm. Kickingstrop 
skal være løs. 
 
Hvis vinden derimod øger og bliver 8-9 meter, skødes genuaen 1-
2 huller agter for middelpunktet og genuafaldet strækkes hårdere  
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-  genuaen trækkes næsten flad i bunden med skødet. Sejlet må 
ikke lukke i toppen (det giver krængning), 1-1½ håndsbredde fra 
salingshorn. Storsejlet strækkes i fald, og der gives max. udhal. 
Hækstaget sættes rimeligt hårdt for at åbne storsejlet, cunningham 
sættes an for at fjerne rynker, storskødet sættes hårdt og der skø-
des 5-10 cm nede på løjgangen. Hvis båden ikke herved kan brin-
ges i balance, skal man altid rebe. 
Husk også, at når en rullegenua rullerebes, skal skødepunktet flyt-
tes med fremad for at middelskødepunktet kan være korrekt. El-
lers bliver sejlet for åbent i toppen. 
Hvis vinden øger yderligere, må man ty til yderligere rebning, 
men husk at et rebet sejl skal være fladt og at forstaget derfor skal 
være så strakt som muligt. 
 
Til slut 5 vigtige ting på rumskøds sejlads: 
1 Skød frem og om muligt ud i borde på genua (tickles skal flyve 

korrekt hele vejen op og angrebsvinkel gøres større. Herved 
øges den fremadrettede kraft og krængningen mindskes. 

2 Slæk hækstag lidt, slæk faldspænding lidt på såvel genua som 
storsejl, slæk cunningham og bomudhal 1-3 cm afhængig af 
vinden. 

3 Sæt kickingstrop og lad skødevogn gå ned i læ for at belaste 
kickingstrap mindre. 

4 Ved mere end 8-10 meter bør man rebe storsejl for at undgå 
opskæringer og gøre sejladsen mere behagelig og fremadrettet. 

5 Sørg for at slække nok ud på sejlene. En tommelfingerregel 
(som kan gøre skødningen 90% korrekt) er: Slæk sejlene så 
meget, at de lever let og hal igen netop så meget at de ikke gør 
det, samtidig med at du fornemmer et øget træk i skødet, såvel 
som en voksende sejlglæde i takt med den øgede fart. 

 
N.B.: Hvis du har haft behov for at strække faldet i din rullege-

nua, så husk at slække det igen før sejlet rulles ind, så sejl-
dugen ikke står overstrakt i længere tid  -  det forlænger le-
vetiden. 

 
Hilsen Henning Sander 
’Indiana’ og ’Niagara’ 



Det nye festtelt 
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Fællesafdelingen 

Arbejdsdag i klubhuset, den 23/5 2006 
 
Vejrudsigtens dystre udsigter om kuling fra sydvest blev så ri-
geligt indfriet på arbejdsdagen, og de foregående dages vedva-
rende regn umuliggjorde det tiltrængte udendørs arbejde, så de 
foregående dages forberedelser og materialeindkøb var centre-
ret omkring indendørs vedligeholdelse og udførelse af forbed-
ringer af især køkken, gang og toilet. 
 
Belært af sidste års ringe medlemsfremmøde var årets første 
fælles arbejdsdag forsøgsvis lagt på en hverdags eftermiddag/
aften i stedet for en lørdag. 
 
Tilmeldingsresultatet var ikke opmuntrende, men den vestjyske 
optimisme gik alligevel til bageren, købte kage, dækkede bord, 
lavede kaffe og satte tre øl på bordet, med håbet om senere at 
få lov at byde andre end Jens Pristed og Lars Kristensen vel-
kommen til nogle hyggelige fælles timer. 
 
Kaffen blev drukket og et par stykker kage blev spist, hvorefter 
vi gennemgik rækken af arbejdsopgaver, som var overvælden-
de. Vi vurderede at intet indendørs var akut trængende, og at 
behovet for forbedringer åbenbart ikke var større end interessen 
for at udføre forbedringerne, hvorfor øllene i uåbnet stand blev 
pakket væk sammen med materialer og værktøj. 
 
Vi aftalte at stille vinduesmaling og pensler frem til afbenyttel-
se i værkstedet, og så ellers se, om nogen ville gribe grejet når 
især vinduerne i masteskuret atter tørrer så de kan males. 
 
Næste arbejdsdag vil blive lørdag, den 23/9, og dagen gen-

nemføres kun ved mindst 6 tilmeldinger. 
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Følgende opgaver er planlagt: 

1. Udendørs vinduesmaling.  
2. Reparation af udhusdørshængsler.  
3. Vægmaling i gang, toilet og rest af  køkken.  
4. Maling af karrygule døre og stafferinger.  
5. Maling af køkkenlåger.  
6. Opsætning af bordplade og hylder i nuværende gar-

derobe.  
7. Opsætning af knage på bagsiden af trappen.  
8. Reparation og galvanisering af udendørs klubskilt 

”-æby sejlklub”  
9. Renovering af kapsejladsskurvogn.  
10. Renovering/opstramning af ca. 20 stole med ”blød” 

bagkant.  
 

Materialerne til mange af disse projekter er allerede anskaffet, 
og ethvert medlem er hjerteligt velkommen til at få råd og vej-
ledning, og adoptere enkeltprojekter, hvis vi på den må kan få 
klaret nogle af vore fælles opgaver!  
–Men måske er den almene holdning den, at det er godt nok, 
som det er, og i så fald er der jo ingen grund til at gøre noget 
som helst. 

 
Efter at have sat lister omkring terrassedøren og fyldt polyfylla 
i et større antal væghuller tillod vi os, ligesom de øvrige med-
lemmer at gå ned og tilse vore egne- og andres båd og fortøj-
ninger, og i øvrigt afholde lidt aften i familiens skød uden 
egentlig dårlig samvittighed.    
 
På husudvalgets vegne, 
 
Poul Svenningsen  
 

Fortsat fra foregående side 



Gloucesterslangen 

I den forbindelse er en af de utallige hændelser, der har vakt 
opsigt, sikkert Gloucesterslangen den største sensation. Når 
den endnu lejlighedsvis opfriskes i amerikansk presse, hvor 
den har været genstand for omtale for nylig, skyldes det måske 
ikke mindst, at der kommer 5000 dollars ind i billedet. 
 
Den gamle fisker- og hvalfangerby Gloucester i Massachus-
sets, har udsat de mange dollars til den, der bringer den store 
søslange død eller levende. Prisen på dens hoved er ganske vist 
udsat i 1817, men da ingen af gode grunde har hævet den, og 
da man tilsyneladende har glemt at inddrage dusøren, konstate-
rede et amerikansk blad i 1958, at den stadig må gælde – dog 
uden dyrtidstillæg og med betydelig mindre købekraft, som 
selv dollaren har i dag. 
 
Det er den højtidelig institution, The Narval Historical Founda-
tion, som har gjort spørgsmålet om slangens eksistens aktuel på 
ny, og derfor har publiceret en del af dens dramatiske historie. 
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På uforklarlig vis har det blandt søfolk verden over atter vakt 
interesse for uhyret. De fleste, der i dag snakker søslange, ken-
der antagelig hverken institutionen eller dens publikationer. 
 
På kort tid og tilsyneladende uforklarlig måde rejser alligevel 
sådanne beretninger fra mand til mand i lukaf’erne på alver-
dens skibe. Spørgsmålet er atter rejst: Eksisterer slangen eller 
eksisterer den ikke. 
 
Gloucesters indbyggere var mest fiskere og hvalfangere af den 
hårdkogte type, som ikke ligefrem så syner ved højlys dag. Det 
skulle man heller ikke tro om general Humphrey, som havde 
udmærket sig under den store borgerkrig og var blandt dem der 
så uhyret tydeligt en dag i august 1817, siger beretningen. Ge-
neralen var tidligere selveste Washingtons adjudant og USA's 
gesandt i Portugal og Spanien, så man skulle heller ikke tro, 
der var noget i vejen med hans forstand. Han hævdede at han 
flere gange havde set uhyret meget tæt på sig, og han indgav 
beretningen til Royal Society i London om sine iagttagelser. 

Resten af Bent ’Scoop’ Christensens historie om søslanger bringes i næste 
nummer 
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Årets Fyrbåkesejlads er planlagt til den 2. september, og 
indbydelser er udsendt. Til denne sejlads vil det i år også være 
muligt at deltage uden et gyldigt DH-målebrev eller 
klassebevis. Disse både vil blive placeret i et blandet løb, hvor 
der beregnes  resultat efter LYS-tal. 
Vi håber meget på god/bedre tilslutning i år, da vi sidste år 
måtte aflyse sejladsen p.g.a. at vi syntes der var for få 
tilmeldte. 
Vi har lavet aftale med NORTH-SAILS om levering af 
præmier til de enkelte løb. Endvidere er der udsat en 
lodtrækningspræmie på et stort gavekort blandt deltagerne i 
både Fyrbåkesejladsen og FSK´s Hirsholmene Rundt. 
Denne vil selvfølgelig først blive uddelt til Hirsholmene Rundt 
i FSK, da den forudsætter deltagelse i begge sejladser. 

Kapsejladsgruppen. 
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Fra 

Statoil 

Cup 
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Maritime benævnelser 

Læs videre på side næste 

Tillæg: SB er ”den pæne side”. Man hilser med højre hånd. 
Gæsteflaget sættes i SB-side. Egen stander sættes under BB 
saling. 
 
BRT~ BruttoRegisterTon ~ 2,83 m3. 

 
Fald ~ fall ~ anvendes til at trække sejlet op med. Skøder an-
vendes til at regulere sejlenes stilling. Via skøderne overføres 
en del af sejlenes trækkræft til skibsskroget. 
 
Fisk ~ sleepers ~ kan være en træklods under f.eks. et spil 
 
Flag ~ der er nationalflag, gæsteflag, lodsflag, karantæneflag, 
signalflag, toldflag. Der er særlige forordninger for brugen af 
bl.a. nationalflaget. Lystsejlere følger marinens flagreglement. 
der siger at flaget føres indenfor flagtid, d.v.s. fra kl. 08.00 til 
solnedgang. Når solen står op efter kl. 08.00, føres flaget først 
fra solopgang. 
Marinen og de fleste lystsejlere føre splitflag. Handelsskibe og 
folk på land anvender stutflag.  
Vort flag Dannebrog er det ældste flag, som fra sin oprindelse 
er forblevet uændret, som symbol for vor nation. 
Man hejser et flag op, og man nedhaler det. 
Man sejler under et flag, vi sejler under Dannebrog. 
Flag er for det meste rektangulære. Standere (klubstandere) er 
oftest trekantede. – Vimpler er noget helt andet, man kan hejse 
op. 
Gæsteflag hejses op under SB saling. 
 
Flåde ~ navy ~marinen. Handelsflåden ~ merchant navy, 
Flåde ~ raft ~ redningsflåde. 
 
Forhale ~shift ~at forhale, betyder at man flytter skibet, nor-
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malt tænkes der på at flytte skibet til en anden kaj. 
 
Forpik ~forepeak ~ tanken helt ude i forstævnen. 
 
Fragt ~ cargo ~ fragtskib ~cargoliner. 
 
Fribord ~freeboard ~ skibsteknisk betegnelse for den del af en 
båds eller et skibs sideklædning, der er mellem vandoverfladen 
og ræling eller et vandtæt dæk. Fribord er et mål for fartøjets 
reserveopdrift, og dermed dets mulighed for at klare sig i dår-
ligt vejr og ved havari. Internationale regler bestemmer mind-
ste fribord for fragt- og passagerskibe. 
 
Garnering ~ ceiling ~ skod- eller loftbeklædning. 
 
Gat ~ hole ~ smalt farvand f.eks. Kattegat. Eller gatet på en 
fisk. 
 
Gøs ~ jack ~ lille flag, der føres på en lodret flagspil 
(flagstang) eller på bovsrydet af skibet, der ligger til ankers el-
ler er i havn. Gøsen kan, som i Danmark, være nationalflaget, 
eller det kan være et særligt gøsflag, dog sædvanligvis i de na-
tionale farver. 
 
Anker ”NESSIE” 
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Kasserolleholdet 

Så er det igen tid for hummerhaler, hvis I sikrede jer nogen 

i sommers. 

Hummerhaler, her en variant: 
( evt. tigerrejer) 
 

Pil de rå haler 

Lægges i chili sauce i 2 timer 

Steges i gryde/pande eller grilles 

Serveres med kold creme fraiche og hvidløgsflutes 

 
Creme fraiche og flutes kan erstattes af: 

 
Chopska-salat: (4 pers) 

1 agurk 

3 tomater 

1 rødløg 

Fetaost i tern 

 
Skræl agurken og skær den og tomaterne i tern. 

Skær rødløget i tynde ringe 

Bland og ”anret” i skål. 

 
Dette bliver I ikke for tykke af! 

 

Velbekomme!    

    

Hilsen fra 

 
Anna Marie og Jens Anker, X-ann 
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Havnen har anskaffet sig en ny hjertestød-maskine 
(defibrillator). Bestyrelsen har, i enighed med havne-
fogeden, besluttet at den nye maskine skal have sin 
plads i klubhuset, da det er der, der er størst mulighed 
for, at klubmedlemmer, på skæve tidspunkter af døg-
net, kan få fat på den. 
Kontakt et bestyrelsesmedlem, for yderligere oplys-
ninger. 
 

Førstehjælp 
 
Der er de senere år sket en del nye ting indenfor før-
stehjælp. Man har hos Dansk Røde Kors, bl.a. ændret 
og forbedret måder og metoder ved hjertemassage og 
kunstigt åndedræt. I slutningen af september kommer 
der igen nye retningslinier og ny førstehjælpsbog ud-
gives. 
Flere af klubbens medlemmer har ytret ønske om, at 
der til vinter bliver  afholdt et par førstehjælpsaftener. 
Der vil også være mulighed for at se og få instrueret 
brug af havnens nye hjertestød-maskine (defibrilla-
tor), som er et fantastisk nyt redskab til genoplivning. 
Der gøres opmærksom på, at arrangementet ikke er i 
Dansk Røde Kors regi og der udstedes ikke kursusbe-
vis. 
Mere om tidspunkt og tilmelding i næste blad. 
 

Tiffany 

Hjerstestødmaskine 



Biltlf. 21 40 53 45 




