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Poul Svenningsen, formand 9895 4129 
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Junior- og Ungdomsafdeling: 
 
Formand (“Skipper”): Michael Madsen 
Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt. 
Vedligeholder afdelingens materiel. 
 
Søren Jensen - cheftræner 
 
Vagn Houman, Simon Sander Nielsen, 
Anders Vesterø Thuesen - trænere 
 
Nils Bak Andersen, Henning Sander, Finn 
Kristiansen -  hjælpetrænere/forældre 

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: 
 
Formand (“Skippper”): Erik Bach 
Sørger for fælles aktiviteter i klubhuset og 
fælles informationer. 
 
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: 
 
Formand (“Skipper”): Leif Olesen 
Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde. 
Vedligeholder afdelingens materiel. 
 
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. 

Ejendomsafdeling: 
 
Formand (“Skipper”): Poul Svenningsen 
Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer 
at klubbens fælles materiel er i orden. 
 
Hus– og materialegruppen 
Har tilsyn med klubhuset og lagerbygninger. 
Sørger for at de er klar til brug og at klubbens 
mastekran er i orden. 
 
Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, 
motorer og trailer. 
Palle Holst 
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September måned er snart skrevet ud af kalenderen og de sid-
ste klubsejladser er sejlet, vores "gule" halvfjerser-stils toilet- 
og badebygning er for længst låst af og sommervarmen ligger 
som et meget fjernt minde, helt tilbage i maj/juni måned, hvor 
den gav badevarmt vand og strand til de hurtige og optimisti-
ske. (Sommerugerne var allerede nævnt i sidste nr. af bladet, 
så i dette "sommernummer er der altså ingen egentlig som-
mer). 

Sommermånederne har været præget af blæst og regn, så vi 
vil huske det et godt stykke tid frem. Jeg vil tro, at der ikke 
findes mere end højst fem medlemmer, der har strandbadet 
mere end fem gange i Danmark denne sommer. Omvendt er 
der nok heller ikke mere end fem besætninger, der ikke har 
været blæst inde i op til flere danske eller svenske havne på 
deres sommersejladser, hvis de da overhovedet kom af sted. 

Vand og vind er jo ellers temmelig væsentlige elementer i 
vores branche, men det er som om vi har mistet forbindelse til 
de højere magter. Gud ske lov har vi ikke hørt om større ulyk-
ker blandt vore egne sejlere denne sommer, og vi har da også 
hørt om en del gode ferieture og onsdagssejladser, men så er 
det også sagt. 

Vores ungdomsafdeling har ikke fået det bedre, og vi efterly-
ser fortsat gode ideer og tiltag for en kovending til næste sæ-
son. I samme forbindelse må vi beklage, at Statoilcup’en mat-
te aflyses p.g.a. for ringe tilmelding, spredt over for mange 
klasser. 

Onsdagssejladserne har kørt rimeligt, med et begrænset antal 
deltagere, og fyrbåkesejladsen forløb fint. Desværre måtte Fre-
derikshavnerne til gengæld aflyse deres Hirsholmene Rundt, da 
det efter første udsættelse af starten fortsat blæste mere end de 
fleste fandt forsvarligt at lægge ud i. Tirsdagssejladserne er et 
medlemsknopskud, der efter sigende var beregnet til mere soci-
alt betonede familieture. Hvordan disse sejladser er forløbet 
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ved vi i bestyrelsen ikke så meget om, men vi tror ikke, de 
var ment som nogen konkurrent til foreningens onsdagssej-
ladser. 

Havnen har fået mere asfalt, og den får endnu mere (læs 
Birger’s indlæg) og vores opfordring til mere organiserede 
parkeringsforhold på havnen er blevet hørt. Der er blevet 
sat et par parkering forbudt skilte op langs åen og malet 
nogle parkeringsbåse op i samme område. Det er en rime-
lig forbedring af de tidligere groteske parkeringsforhold, 
og vi kan selvfølgelig kun tage skarp afstand til den pro-
testundeskriftsindsamling, der foregår på Kystens Perle 
imod parkeringsbegrænsningen. Vi har intet nyt hørt fra 
kommunen/teknisk udvalg vedrørende havnens fremtid, 
kran eller værftsgrund. Ligesom vi fortsat er på usikker 
grund mht. bådtransport på havneområdet og parkerings-
pladser til vore både. Det er jo ingen hemmelighed, at flå-
den støt vokser, i såvel de enkelte bådes volumen, som i 
bådantal. 

Antallet af af nytegnede klubmedlemskaber er støt stigen-
de og ventelisten for en bådplads er bugnende. Derfor er 
det nu mere påkrævet end nogensinde før at inderhavnen 
bevares, og at der ikke afgives en tomme havneområde til 
boliger eller andet irrelevant formål. En yderligere udbyg-
ning af havnen ser vi naturligvis også som et nødvendigt 
tiltag, da de nuværende rammer ikke fortsat kan matche 
den stigende søgning til Nordjyllands bedste havn. 
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Alle former for riggerarbejde udføres. 
Salg af tov, maling og bådudstyr 

 
Gørtlervej 13, 9000 AalborgGørtlervej 13, 9000 AalborgGørtlervej 13, 9000 AalborgGørtlervej 13, 9000 Aalborg    
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Nyt fra Junior– og Ungdomsafdelingen 

Søges : 

 

Ungdom 
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Orientering fra havnen 

Så synger sæsonen på de sidste vers. Set  på overnatningstal, 
har det været en dårlig sæson. På nuværende tidspunkt er vi ca. 
1.000 overnatninger bagefter. Der er intet der tyder på at vi når 
de ca. 7 – 7.500 vi ”plejer” at have. 
 
Situationen for fastliggere er noget anderledes. Alt er udlejet og 
der er i øjeblikket en venteliste på 30 der gerne vil have plads. 
Det er de store pladser der er mest rift om. 
 
Der har været snakket meget om havneudvidelse. Kommunen 
har afsat 500.000 kr. til forundersøgelser. Der har været afholdt 
et møde på forvaltningsplan. Det er herefter planen at få byrå-
det til at godkende en ”køreplan”. Det vil med stor sandsynlig-
hed blive sådan at man vil indkalde diverse grupper til tema-
møder. På den måde har man mulighed for at tage hensyn til 
brugere og naboers ønsker og forslag. Det skal dog understre-
ges at byrådet ikke har vedtaget en havneudvidelse, men ude-
lukkende bedt forvaltningen lave undersøgelser og forslag. 
 
Vi har afsluttet belægningsarbejdet mellem redningsstationen 
og købmanden. I skrivende stund er vi gået i gang med renove-
ring af pladsen øst for redningsstationen. Der skal laves kloak-
ker, asfalteres og opsættes vand og el. Det skal påregnes at ar-
bejdet varer til midt i oktober. Det vil derfor være ønskeligt fra 
havnens side at bådene, i den udstrækning det er muligt, bliver 
i vandet til pladsen er færdig. Vi starter østpå og vil bestræbe 
os på at gøre det muligt at sætte både i området lidt før.  
Jeg vil fremover forsøge at orientere på denne måde. 
 
MVH 
Birger Isaksen 
Havnefoged 



Side 8 

Turen til Holland 2006 

Afg. 10/7 kl. 1100 tilbage til Willemstad, næsten ingen vind, men alligevel for 
sejl ned til Harringviletbrug. I Willemstad lagde vi an ved havnekontoret for at 
høre, om posten var nået frem, men nej, det var stadigvæk ikke dukket op???  
Efter div. research af posten i Holland/Danmark, blev vi enige om at blive en 
nat mere.  
Heller ingen post næste dag ??? Den kvindelige havnefoged gjorde endnu et 
kæmpe stort stykke arbejde for at prøve at opspore det hos det Hollandske Post-
væsen, dog uden resultat. Shit. 
Vi aftalte igen, at sejle en rundtur på en 3 dage og ind imellem ringe for at høre. 
Lige da vi var i færd med at smide fortøjningerne, kom havneass. i sin jolle 
råbende og hujende med en kuvert over hovedet. ” Guess; what I have in my 
hand”. Endelig. Postvæsenet i Sæby havde godt nok skrevet rigtig adresse, men 
sammenhænget i postnummeret/-koden var ukorrekt-! 
Vi blev sluset ud ved Volkerzluis og sejlede ind til De Dintel 6 nm. Første dan-
ske sejlbåd i 100 år, sagde de på havnekontoret? 
D. 12/7 1030 afg. mod Brunisse. Vi talte med en hollænder som kunne fortælle, 
at vi hos havnefogeden kunne indløse billet til at overnatte ca. 15 steder på søen 
Grevelinge - i havnene og på de mange øer. Det kostede den nette sum af 12 
Euro for 6 dage. Cyklede rundt i Brunisse og omegn og satte os på en hyggelig 
kro tæt ved en stor havn med flere store muslingekuttere. 
Dagen efter sejlede vi ud til én af 2 små øer - ”Musselbank”.  På begge øer er 
der havne med broer og på land grønne områder hvor der er toiletter og affalds-
containere. Opsyns- og renovationsfolkene kommer så forbi ind imellem og 
kontrollerer, om du har betalt ”havnepenge” for at ligge her. Fik at vide, at så-
dan var systemet på alle søerne her i Zeeland på nær i Veerse Meer, hvor det er 
gratis at ligge på lignende pladser. 
Næste dag sejlede vi den nette dist. af 5 nm. til næste ø – Stampersplaat - for 
genua alene, fart 6 – 7 knob, men det blæste også 10 – 12 m/sec. varmt luft. Fik 
kajplads i den lille havn trods mange både. Fik at vide, der var nogle små vilde 
heste her og vi så da også en 20 - 25 stk. da vi travede øen rundt. Meget vilde 
var de nu ikke, idet vi kunne komme helt hen og klappe dem! 
Næste morgen, under morgenmaden, ville Britta lige hente et stykke knækbrød, 
på vej op laver hun en uheldig manøvre, glider på trappen, svinger rundt og 
falder pladask ned på ryggen i gangen med noget ømhed i lænden/ryggen til 
følge. Umiddelbart intet brækket.  (Røntgenfotograferingen efter hjemkomsten 
viste dog, at der har været brud) Sejlede ind til Scarendijk for at handle, deref-
ter ud til Middelplaat havn helt ude ved digerne til havet. Senere gik vi til en 
ankerplads, pga. vi lå noget urolig. Et fantastisk Surferparadis her. 
Næste morgen har ryggen og lænden det ikke så godt – især ikke fra morgen-
stunden. Sejlede over til den anden havn lidt N her for, hvor vi gik over til 
stranden, som var sort af badegæster så langt øjet rakte, de høje diger her er 
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asfalterede og bliver benyttet til parkering. Værre med ryggen, må nok til læge i 
morgen, såfremt det ikke er bedre. 
Mandag d.17/7. Ikke bedre med ryggen, så derfor sejlede vi ind til Scarendijk, 
hvor vi fik tid hos en  
læge kl.1420. Britta mente ej heller, at hun havde været på toilettet siden i lør-
dags. Lægen konstaterede, at der ikke var noget brækket, lyttede til maven og 
bad os komme igen, såfremt der ikke var gang i maven om et par dage. "Keep 
mowing" sa’e hun og gav noget smertestillende for ryggen! 
Det blev nok lidt for meget ”Keep mowing” i går på ”cykel og gåben” for i dag 
var det rigtig skidt!? Sejlede lidt rundt bl.a. ud til den ultra lille ø Arcipel, hvor 
vi stødte på en af de Skagen kutterne vi hilste på i Hellevoetzluis. Hilste på 
dem, men kom ikke i snak, idet det ikke var muligt at komme i land derfra hvor 
vi lå, det blev vi også trætte af og sejlede op og kastede anker tæt på under land 
ved Surflocatig. 
D. 19/7 Ryggen lidt bedre i dag. Be-
sluttede at nu har vi oplevet søen Gre-
velingen for denne gang. 
Trængte rigtig til at sejle og selv om 
vi måtte krydse hele vejen til Greve-
lingensluis, satte vi kludene. 
Efter slusen sejlede vi nu i Oosterchel-
de, som egentlig er åben ud til den 
eng. kanal og dermed også tidevand 
på op til en 3 m., søen eller farvandet 
er dog afgrænset med et kæmpe 
stormflodsværk. 
Besluttede at besøge Ziekerzee hvor vi spiste muslingeret på fortovsrest. i 32°. 
(Vejret har jeg ikke nævnt meget om på det sidste, men de sidste 3 uger har 
dagtemp. stort set ikke været under 28°) 
Besluttede at blive én nat mere her i Ziekerzee og det var, imod det der var lo-
vet, muligt at bibeholde vores pæleplads. Cyklede rundt i byen og var inde og 
se den nye kirke som har afløst en gl. som brændte i 1832, heraf står kun tårnet 
tilbage som et minde. I kirken overværede vi orgelkoncert og så en mineral-, 
foto- og fossiludstilling. Zeikerzee er en rigtig hyggelig gl. by med flotte gl. 
bygninger fra handels-storhedstiden i 16-1800 tallet, her i disse søer gælder det 
samme som for den gl. Zeeudersee, at før 1953 var hele kysten åben ud til 
Humberen/Engelske Kanal. Her til aften trak det op til en ordentlig gang tor-
denvejr, men det holdt sig ude over kysten og havet, voldsomt, men flot var det. 
D. 21/7. besluttede vi at sejle ud til Neelte Jans dæmningen, slusesystemet og 
stormflodsværket. 
Gik ind i Roompot Haven hvor vi anduvede en flydebro, hvorpå der på et lille 
skur stod ”MELDERN HIER”. Herfra var der direkte tlf. til havnemesteren, 
som anviste plads. Smart.  
Efter frokost cyklede vi ud til Stormflodsværket Neelte Jans som er et ganske 
imponerende vandregulerings værk. Uden for er der km. lange brede badestran-

Ziekerzee 
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de. I Roompot Haven obs. en Belgier, at vi var meget interesseret i stormflods-
sikringen i Holland. Han kom senere ombord med noget materiale og fortalte 
om et museums- og fornøjelsespark ved Betonhaven ude ved dæmningen. Han 
var kendt i Danmark og sejlede i en LM 30. 
Lørdag d. 22/7. Vi måtte på baggrund af Belgierens oplysninger ud og se 
Neeltje Jans. Billetpris 2 X 16 Euro. Det var det også værd. Vi så først en 20 
min. film om stormflodskatastrofen i 1953 hvor godt 1800 mennesker omkom 
og efterfølgende en anden film om opbygningen af de kolossale stormflodsvær-
ker og dæmningssystemer som omgiver hele Holland. Var også inde og gå i 
sektionsenhederne ude på selve dæmningen, meget interessant. Vi købte billet-
ter kl. 1030 og forlod først stedet kl.1730. Besluttede derefter at gå ud og ankre 
blandt 27 andre. 
Søndag. d. 23/7.Vinden har i nattens løb været hele kompasset rundt, lå dog 
udmærket, selv om der var noget vind ved 2-3 tiden.  
Dagen efter besluttede vi at sejle til Goes; en dag med vinden agten for tværs. 
Havde igen besøg af emigration som troede på os, da vi oplyste at vi tidligere, 
S-for Dordrecht, havde haft deres kolleger ombord. Efter Zeelandbrug, hvor vi 
kom gennem, sammen med 20 andre, blev det rent kapsejlads.  

Kom ind gennem slusen ved Goesseche 
Sas og gennem kanalen op til Goes, 
hvor vi fik fin liggeplads efter lidt parla-
mentering med den unge havnefoged. 
Cyklede lidt rundt i den flotte by, måske 
bliver vi én dag mere. 
Mandag d. 24/7. Brugte formiddagen i 
Goes bl.a. med besøg i en katolsk kirke. 
Fik også handlet ind.  
Kl. 13 kom vi gennem broen og ud til 
slusen. Derfra ind til Zandkreeksluis, en 

stor sluse hvor vi var 21 både. Vi var nu i den lille sø Veersemeer, hvor der er 
mange muligheder for gratis overnatninger, vi benyttede os af Geersdijk, som 
er en lille plads laaangt ude på landet.. Her var fint at bade. I dag mødte vi én 
norsk sejlbåd og ih som de vinkede. 
Dagen efter fortsatte vi mod Veere. Æææder hvor er det varmt, luftfugtigheden 
er også meget højt. Ville egentlig bare ind til Veere og ose lidt og derefter ud 
og ankre, men da der pga. mange både ikke var muligt at ligge nogen steder 

Neelte Jans stormflodsværk 

Den lille havn i Goes 
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uden det skulle være for en nat, besluttede vi os for at blive. Vi har lært, at vo-
res gummibåd havde været en god ting at have med, men vi havde ikke troet, vi 
ville få brug for den hernede. 
Veere er en fantastisk romantisk gl. flå-
dehavn fra 15 -1700 tallet. I forb. med et  
torvemarked, så vi præsentation af fol-
kedragter fra hele Zeeland området. 
Hentede "fast food" da det var alt for 
varmt at lave mad. 
Onsdag d. 26/7. Ville have sejlet til 
Middelburg gennem Walcheren Kanal, 
men alt for varmt til kanalsejlads, derfor 
besluttede vi at blive lidt i Veersemer og 
sejle op til Kamperland og ud til dæm-
ningen ud til Humbern, her kunne vi lægge til ved en bro og gå ud til havet/
Humbern, hvor vi kunne badede. Ryg problemerne er nu stort set overstået! 
Vores strand camp måtte vi dog flytte 
ind efter et par gange pga. tidevandet, 
på et tidspunkt kommer det meget hur-
tigt. Senere sejlede vi ud og droppede 
anker tæt under land ved diget. Dækket 
overspulet for at køle lidt ned, nok kun 
psykisk virkning? Rent køjetøj pålagt 
og til slut badning og en go' middag og 
et glas rødvin – livet er herligt. Hvilken 
drømmeaften. 
Torsdag d. 27/7. Efter en ulidelig varm 
nat sprang vi på hovedet i Veerse Meer inden morgenmaden. En rigtig fed tor-
denluft her til morgen, Navtex'en melder om et mindre lavtryk over Nordfrank-
rig. Senere lettede vi anker og sejlede ned forbi Veere og ind i Walcheren Ka-
nal mod Middelburg. 
Fik fin box-plads i Binnenhaven midt i 
City. Besøgte den protestantiske rund-
kirke, som der ikke er så mange af her-
nede, hollænderne hælder mere til kato-
lismen.  
Her dumpede vi lige ned i byens mus-
lingefestivalen. Et stort antal kogerier 
var af forskellige muslingefabrikker 
opstillet i gågaden ud for restauranter-
ne, de stod så for kogningen og restau-
ranten for serveringen og salget af drik-
kevarer, fik en portion til 4,50 Euro. Derudover spillede der en masse bands og 
andre underholdt med klovnenumre af forskellig art, så der var rigtig gang i 
den!  

Veere 
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Middelburg er en rigtig typisk middelalderby med en masse byporte, høje volde 
omkring og mange flotte bygninger. 
Valgte at blive i Middelburg et døgn mere, Cyklede en lang tur langs de ydre 
volde og var ude og se minibyen Walcheren (lokalområdet her hedder Walche-
ren) og senere drak vi kaffe og spiste pandekager i et meget gammelt eventyr-
agtigt pandekagehus med en masse Disney figurer. 

Lørdag d. 29/7 åbnede havnefogeden 
broen så vi kunne komme ud af havnen 
og af sted. Det tog dog lidt tid at kom-
me gennem de 2 broer ude i kanalen. 
Kort tur til Vlissingen og her var der 3 
broer vi skulle igennem, før vi kunne 
fortøje i en udmærket marina. Efter vi 
havde fået handlet, kørte vi ind til byen 
hvor der var ringridning midt i byen 
med op mod 50 deltagende ryttere. Man 
havde kørt læssevis af strandsand op i 

gaderne for at hestene kunne stå fast - sikke en fest. Derefter cyklede vi langs 
den flotte strandpromenade ud til badestranden hvor vi badede i ”vand og sol”. 
Vejrmeldingen for de kommende dage lyder ikke for godt til at komme videre 
S-over. Guernsey og Jersey er for længst droppet, men vi havde da håbet på at 
komme til Dunquerk, som var et af delmålene – men, men! 
Selv om søndagen startede med overskyet vejr og rusk, var der alligevel op til 
24*. Brændte formiddagen af ombord og da vi endelig tog os sammen til at 
cykle op i byen begyndte det at regne, det gav os dog en god undskyldning for 
at sætte os ind på en restaurant og spise Lunch. Cyklede hjem i regnvejr og til 
en vejrmelding der lovede kuling de næste dage – det er noget af en vejræn-
dring - æv! 
Mandag d. 31/7 sejlede vi over Westerschelde (som er indsejlingen til Antver-
pen) til Breskens og her ville vi så afvente vejret for videre sejlads S-over. Fik 
købt kort til kystsejlads Oostende - Den Helder. Blev noget overrasket over 
havnen og byens størrelse, troede bare det var en lille færgehavn, men da den 
ligger gemt bag høje diger, ser man den ikke ude fra vandet. Cyklede S-på 
langs stranden til vi kunne se til Zebrûgge, det var så det nærmeste vi kom Bel-
gien?. 
Tirsdag d. 1/8. Møg-vejrmelding 13 – 21 m/sec fra VSV ----- og derfor kom vi 
ikke længere S-på og til Dunquerk denne gang, Britta skal jo være hjemme til 
kontrol d. 22/8. Vi er dog ikke så skuffede, idet vi har oplevet en masse og fordi 
hjemturen starter i morgen, er oplevelserne jo ikke slut! Vejret er så dårlig nu, 
at vi er nødt til at tage den ”indenskærs” rute tilbage. Dog valgte vi en lidt an-
den rute hjemover:  
Breskens – Ternuzen – Yerseke – St. Annaland – Neuwe Beijerland – Rotter-
dam/Schiendam – ankerplads i Eijmeerspol – Aeolus Yachthaven – naturhavn 
v/Grou – natsejlads til Brunsbüttel – Fynshav – Juelsminde – ankerplads i Hals 
– Fur – Ålborg – Sæby. 
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Vi sejlede til Terneuzen, en rigtig 
møj-urolig havn pga. at sejlruten ind 
til Antverpen gik lige forbi, men det 
til trods, lå vi alligevel udmærket.  
Dagen efter besluttede vi at sejle N-
på ad ”Kanal dor Zud Beveland” til 
Yerseke, i søen Oosterschelde, som 
er Hollands største muslinge-fiskeri-
havn. Det tog lidt tid ved sluserne og 
broerne i kanalen. Gik aftentur i Yer-
seke i regn og blæst. 
Torsdag d. 3/8 var vi om formidda-
gen rundt og se de store muslingkut-
tere på omkr. 150 - 200 t. som på 
grund af deres lavvandede fangstom-
råder er helt fladbundede og kun stik-
ker et par m. fuldt lastede. Kom i 
snak med en skipper og blev inviteret 
over og overvære en muslingeaukti-
on, han havde i øvrigt godt kendskab 
til hvordan det foregik i Danmark. I 
Danmark fisker man direkte til fabrik, 
hvorimod man hernede sælger over auktion på en smart måde. Auktionarius 
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henter 10 kg. på hver kutter, hver enkelt musling bliver rengjort og renset for 
rurer, sorteret i størrelser, kogt, kødet udtaget og vejet, alle disse forhold bliver 
noteret elektronisk så fabrikkerne online kan se resultatet og derefter byde på 
dem, som vi løbende kunne overvære på en skærm, der var stor forskel på høje-
ste og laveste pris denne dag, ca. 50%. Når så de er solgte, sejler kutterne ud og 
dumper dem på de af fabrikkerne til rådighed værende områder, som så igen 
har et mindre fartøj der opfisker efter behov. Muslingerne bliver fisket langt 
herfra, helt oppe på de lavvandede områder inden for de Vest Frisiske øer. Rig-
tigt interessant at overvære. 
Efter denne oplevelse afsejlede vi til St. 
Annaland som ligger inde i en ”fjord”, 
Krabbenkreek. 
Fredag d. 4/8 var ikke vejr for en hund at 
komme ud i, så derfor blev vi liggende, det 
blev dog bedre op ad dagen og derfor gik vi 
på stranden for at samle østers – nu skulle 
der være skaldyrsfest ombord-! 
Æædr, nej må vi så få muslinger!! 
Lørdag d. 5/8 afg. mod Rotterdam. Igennem 
Krammersluizen til Volkerak og gennem 
Volkerak slusen til Harringvliet og videre 
op gennem kanalen Spui mod Rotterdam, 
det nåede vi dog ikke og anløb derfor Neu-
we Beijeland midt i Spui. En lille hyggelig 
havn hvor ”havnemutter” boede lige ved og 
kom og krævede 41 kr. – for en overnat-
ning! 
Søndag d. 6/8 fortsatte vi mod Rotterdam. 
Rolig nat, men der var altså lige den’ myg. 
Den må ha' stukket mig på læben, som i hvert fald var svulmet noget op her til 
morgen, det svandt dog lidt op ad dagen. Jeg skal love for vi fik set en travl 
storhavn. Ku' først komme ind i slusen til Schiendam kl. 18 i aften. Efter slusen 
var der 2 broer der skulle forceres, før vi kunne komme til kaj. Men sikke en 
modtagelse vi fik i havnen. Vi blev bedt om at komme hen på ”havenkantor” og 
betale ”liggegeld”, her blev vi budt på øl fra en festlig ”havenmeister” og flere 
af fastliggerne, de sku' nu li' høre, hvordan 
sådan et par danskere ku’ finde til Schie-
dam. Gæstfrihed ud over alle grænser her 
ku’ man næsten ikke undgå at blive ”skide 
fuld”, at få lov til at spendere en omgang – 
nix – vi var gæster-! 
Om mandagen cyklede vi rundt i byen og så 
på verdens største vindmøller af sin art og 
de mange Genever destillerier som Schien-
dam er kendt for. Havnepenge midt i Rotter-
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Østers tørlagt under Ebbe 

Genever museum 



dam – 41 kr. og der var fine for-
hold med vaskemaskiner og tør-
retumblere og ikke mindst gratis 
øl -!   
Tirsdag d. 8/8 meldte Nederland-
ske Coastguard V og SV drejen-
de og aft. til 6 - 10 derfor afg. 
mod Schreveningen. Strømmen 
med ud til Hoek van Holland og 
havde beregnet, at når vi kom 
derud ville strømmen skifte, såle-
des vi havde den med op til 

Schreveningen, men da vi kom helt ud, var vinden stadig NNV og op til 13-15 
m/sec, derfor retur til Rotterdam, idet strømsøbølgerne var nogle barske kraba-
ter at kravle opad. Surt sjov, men med ændring af tidevandet fik vi også strøm-
men med ind over. Har nu valgt at gå "indenskærs" til Amsterdam og så se! Nu 
begynder det snart at blive knap med tiden. Vi gik nu til kaj i City Haven. ”0 
havnefoged = 0 havnepenge”. Og sådan gik den dag! 
(Vi har købt os en USB-flash drive på 1 gb, alle vores billeder fra Rotterdam til 
Sæby valgte vi at lagre på denne enhed, men eet eller andet er gået galt, i hvert 
fald er stort set alle billeder fra Rotterdam til Sæby væk. ÆV.) 
Afg. kl. 0615 for at komme gennem de 2 broer i Rotterdam kl. 0700. Måtte 
vente 1,½ time ved Algerasluiz i Krimpen aan der Ijssel. Igen i Gouda ventede 
vi på åbning af Sporbrug i 1,½ time. Valgte ruten over Harlem denne gang for 
ikke at planlægge nat konvoj sejladsen over Aalsmeer. Fortsatte til søerne Syd 
for Lisse hvor vi droppede krogen kl. 2000. 
Pludselig i aftes, efter vi var tørnet ind, startede ankerspillet med at løbe mere 
kæde ud. Det må være en kortslutning pga. fugt i fjernbetjeningen som ligger i 
ankerbrønden. 
Træls tur til Amsterdam pga. ventetid ved broer der var brækket ned og vi der-
for ikke nåede motorvejsbroen Nord for Sparendam hvor der er spærretid fra 
1300 - 1930. Havde regnet med at komme længere end til Amsterdam, men vi 
måtte anløb Aeolus Yachthaven. Gik aftentur. Vejrmeldingen hjemover Nord-
søen lyder ikke godt. 
Fredag d. 11/8. Afg. fra Amsterdam ved 7 tiden. Ingen vind, men meget regn-
vejr det meste af dagen. Kom gennem slusen ved Lelystad ved 10 tiden og ind-
sluset igen ved Lemmer. Ingen nævneværdige oplevelser på denne transport-
dag. Fandt en gratis naturhavn lidt N for Grou. 
Lørdag d. 12/8. Afg. ved 9 tiden. Spørgsmålet er nu om vi skal fortsætte til 
Delfzijl, eller gå ud ved Lauwersoog i Lauwersmeer og se efter at komme til 
Brunsbuttel (Kilerkanalen), det må vejrmeldingerne op ad dagen afgøre. Ved 
18 tiden var vi i søen Lauwersmeer og da vejrmeldingen i nat lyder rimeligt og 
i morgen igen kuling fra SV, besluttede vi at sluse ud ved Lauwersoog, som vi 
netop nåede med regulatoren i bund til dagens sidste slusning kl. 19. Det blev 
en fin natsejlads, som dog ved midnat truede med torden, men vi fik kun en 
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Rotterdam 



snes voldsomme tordenbrag agten for os inden det gik i opløsning. Lækker nat-
sejlads i fuldmånens skær med en del trafik, der findes ikke oplevelser der kan 
måle sig med en sådan natsejlads. Ved indsejlingen til Bremen-Bremerhaven-
Wilhelmshaven (Weser-Jade) som vi pass. ca. kl. 0530 var der meget trafik, 
lækkert med radaren hvormed man kan plotte de mange ekkoer - 34 stk. -  og 
der ud fra se hvem man skal tage sig i agt for. Trak et godt stykke inden for 
bøjerne, fri af trafikken mod Elben, derefter blev Britta purret og jeg fik 3 tm. 
rigtig god søvn og da jeg vågnede, var hun allerede godt på vej ind mod Cuxha-
ven pænt af vejen i stb. side lidt inden for de store sidemarkeringer, hvor der er 
masser af vand. Kom til at vente 1½ time på slusen ved Brunsbuttel og nåede 
ikke som planlagt Rensburg, men fandt en friplads/naturhavn ca. 20  km. fra 
Brunsbuttel. 
Mandag d. 14/8. Fin plads at overnatte på. Men vågnede op til en rigtig sur 
møjdag, regn, regn og masser af regn. 
Ingen oplevelse at sejle i Kilerkanalen, men selvfølgelig spiller vejret en rolle. 
Så endnu en ankerplads mellem Rendsburg og Kiel. Pg a. vejret tog vi den før-
ste havn stb. rundt fra slusen i Kiel, og hvad ligger der her -, vores gl. Najad 
343’er AQUILA. Fik ringet til Röttger, som kom på besøg et par timer. 
Tirsdag d. 15/8. Røttger og fruen ville i aften invitere på middag i sejlklubbens 
restaurant såfremt vi pga. vejret ville blive liggende et døgn mere. Vejret var 
dog udmærket til at sejle N-over i selv om 
der meldes om kuling fra VSV. Inden vi kom 
helt ud af Kiel Fjorden tog vi 2 reb i storen 
og senere rebede vi genuaen ind til 1/3. Ind 
imellem var vi ”hun” alligevel oppe og 
"kigge" på 8 knob. Vinden drejede mere og 
mere i Vest, derfor anløb vi Fynshav. 
Onsdag d. 16/8. Meget regn i nat, men her til 
morgen kom solen igennem og vi havde en 
fin sejlads med let vind op til Juelsminde, en 
stor del af tiden med genakker. 
Torsdag d. 17/8. Mange både i Juelsminde pg 
a kommende havnefest. Lækker, lækker sej-
lads i strålende sommervejr. Valgte at fort-
sætte til Dansk Sejlunions ankerbøjer i Hals 
som vi anduvede kl. 0045. På trods af svag 
vind kunne vi alligevel sejle for sejl en stor 
del af tiden.  
Her til morgen kunne vi se, der ligger 4 an-
kerbøjer herinde og det var lettere at finde herind end først antaget, selv i bul-
drende mørke. For motor ind til Ålborg hvor vi kom lige til en broåbning. Her-
efter kom der lidt vind, således vi kunne sejle for sejl hele vejen til Fur. 
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Her slutter en laaang historie om vores vellykkede tur til Holland. Efter 
besøget på Fur og kontrolbesøg  på Ålborg og Hjørring sygehuse, som kom 
ud med et super resultat, havde vi et par dage i Sæby hvorefter vi sejlede 
via Anholt til København og senere op ad den svenske Vestkyst til Uddeval-
le og så hjem, så vi kunne få en træt skude på land. 
 

------ 0 ------ 

Her i efteråret er der kommet en ny type turister til Sæby 



H-Båds VM 2006 med Mille Mus DEN 523 
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Ja det er ikke hver dag at Frederikshavns Sejlklub er repræsenteret 
ved et verdensmesterskab, så her kommer en lille beretning fra VM i 
Marstrand i Sverige. 
I løbet sæsonen 2005 deltog vi i alle H-båds klubbens VM udtagelser 
rundt omkring i Danmark, der endte vi på en 14 Plads. Så vi var mel-
lem de 15 der automatisk fik indbydelse til VM 2006.  
Så da vi nærmede den 6. August var vi ved at være godt spændte/
tændte på at skulle sejle mod 65 andre H-Både. Vi, Rasmus (mini 
Melsen) Jan Larsen (lalle glad) og mig selv havde i længere tid plan-
lagt det meste, færge hytte mm. og selvfølgelig båden og dens grej, 
så alt var klart. Så kom den søndag morgen kl. 3.45 da vi tog færgen 
til Sverige, det skal her siges at det var første gang vi havde så kort 
til et stævne, hvilket vi nød meget. 
Ankomst ved Marstrand ved 8 tiden, så var det med at komme ind i 
køen, for først at få målt sejl, så videre i køen til rig og skrog måling 
og til sidst køen ved kranen. Da vi var kommet i vandet blev vi truk-
ket over til de to flydebroer som var reserveret til VM, hvor vi fik 
tildelt en plads. Derefter manglede vi kun den sidste registrering og 
vejning af besætning så nu var vi klar til det store race. 
Det meste af dagen var nu gået med kontrol, så sidst på dagen fik vi 
vores nøgle til vores hytte på Marstrand camping ca. 1km. fra hav-
nen, her boede også en del andre danskere. 
 
Mandag morgen ned på havnen, fik trimmet båden ind efter vind for-
hold og så på vandet og trimme sejl ind, her fandt vi DEN 572 Mor-
ten Stoy som vi lå og trimmede med i en times tid. Kl.13 var der så 
tune up sejlads altså en trænings sejlads der ikke tæller med, kun for 
sjov her kom vi ind midt i feltet men fik prøvet en masse af. 
Om aften var der så den officielle stævne åbning. Med mange lange 
taler mm. En øl (blå preps) og en sandwich pr. mand. Lidt tyndt efter 
hvad andre sagde som har deltaget flere gange, hvor der er faner, flag 
og musik, nå men pyt vi var kommet for at sejle. 
 
Tirsdag på vandet kl.ca.10. Fik tjekket vind retning mange gange og 
selvfølgelig startlinie en lille luv fordel. Kl. 12 gik starten, her skal 
der lige siges at jeg som rorsmand tit har svært med at lave en god 
start med kryds start, det har vi jo ikke så tit her i klubben, men her 
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fik vi starten helt til luv fik presset 4 både uden for linien. Mini Mel-
sens kommentar var kun, hvad har du gang i. 7 plads ved top mær-
ket. Hold op jeg troede ikke min puls kunne være så høj. På lænseren 
havde vi set der var mere tryk under land så vi bommede og gik lidt 
ind, det gav pote, ved bundmærket var vi 3er. Her tænkte jeg, er det 
her VM eller hvad. Men træerne vokser jo som bekendt ikke ind i 
himlen og de 64 andre H-både ved også hvordan med sejler, så vi 
skred ned til en 13. plads, men hvilket bestemt var bedre end jeg hav-
de håbet på hjemme fra. 
Anden sejlads, her må jeg nok indrømme at vi sov i timen, får startet 
forkert og når du først er nede i sækken er det ikke til at komme op 
igen med 50 både på toppen er det ikke let, det blev til en skuffende 
54. pl. 
 
Onsdag. Igen ud kl. 10. start kl. 12. At tro vi kunne lave en bedre 
start end den første troede jeg ikke muligt, men her må jeg tage mine 
ord i mig igen. Læ fordel vi gik ned langs linien lige over Colberg og 
Edmann (to svenske stjerner) ned til læ mærke og så af sted en super 
start 9er ved top mærket. Resten af den sejlads ligger vi og skifter 
mellem 6.-9. plads, og slutter som 8er en kanon sejlads. 
2. sejlads ja hvad skal jeg sige, næsten ingen vind, vindspring på op 
til 100 grader og ikke hele tiden på hele banen. Ligger og kører op og 
ned fra en 15. til en 60. plads under hele sejladsen. 50 meter før mål 
ligger vi 26er, men et vindspring gør vi går i mål som nr. 41 med 
målgang helt oppe under klipperne, kort sagt er der kontant afregning 
i sådan et felt. 
Om aftenen var vi til midtweekparty i sosietetshuset. En stor god 
buffet betalt af den internationale H- Båds klub. 
 
Torsdag. Absolut ingen vind, drev rundt fra kl.10 til 18-19 tiden hvor 
vi blev slæbt ind igen. Tiden gik med suduko, Rasmus havde nemlig 
fået en gratis avis på linie færgen da vi skulle over til båden, der skal 
dog siges at kryds og tværs på svensk er ret svært. 
Efter 5 dage med kun 4 sejladser var arrangøren GKSS ved at være 
under pres, der var planlagt 10 sejladser og der skulle gennemføres 
mindst 5 sejladser før det blev et officielt VM. Selvfølgelig havde de 
lørdag som reservedag, men det virkede ikke som de var meget for at 
tage den i brug. 
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Fredag igen på vandet kl. 9-10, igen ingen vind, dommeren prøvede 
flere gange at flytte banen uden held. Men så skete det sidst på dagen 
at der kom lidt vind så vi fik gennemført 2 sejladser lidt syd for 
Marstrand under svære forhold med meget nord gående strøm og 
store vindhuller. Det blev ikke lige vores dag og vi sluttede på en 43 
og 40 pl. Ikke helt som vi gerne ville, så samlet gik vi fra 24. pl. til 
en 30. pl. En plads som jeg gerne ville have solgt til os inden vi tog 
til VM første gang, men som sejladserne gik og set i baglygtens skær 
og med lidt mere tur i den, burde vi være blevet omkring nr. 22 til 
26. Nå men pyt vi har haft en fantastisk uge og lært en utrolig masse 
om kapsejlads. Jeg tror ikke det er sidste gang vi deltager i et VM. 
 
Til allersidst vil vi give et stort Tillykke til Herluf, Lars og Christian 
fra Skagen med første pladsen og titlen som VERDENSMESTER i 
H-Båd med en serie som hedder 4-1-BDF-7-5-1 meget flot i det store 
felt. 
  
MED SEJLER HILSEN  Rasmus, Jan og Helmuth 

DEN 523 besætningen fra VM 
Rasmus, Jan og Helmuth (fra 
VM afslutning) 

Mille Mus 



 

Lidt om EL — 2 
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Bådens motor trækker generatoren, der fremstiller strøm 
(måske med 50 ampere) og sender strømmen til batterierne. I 
batterierne akkumuleres, gemmes, strømmen, indtil der trykkes 
på kontakten og dermed slutter forbindelsen ud til forbrugsste-
derne. 
 
Når kontakten slutter det elektriske kredsløb, frigør batterierne 
den akkumulerede energi. Denne energi ”skubber” de negative 
elektroner, som findes i atomerne i ledningen, rundt i kredslø-
bet. 
 
Denne ”skubning” går fra batteriets negative pol.  
Men fra gammel tid, hvor man ikke havde denne viden, troede 
man at strømmen udgik fra den positive pol, og det har man 
fastholdt. 

Når man taler om elektrisk strøm, har man bestemt, at strøm-
men går fra + plus til – minus. 
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Pilen inden i ledningen angiver elektronvandringen. 
Pilen udenfor ledningen, svarer til den retning man for mange 
år siden aftalte at strømmen går. Og det skal vi holde fast ved, 
nemlig at strømmen går fra + plus til – minus. 

parallelforbindelse ~ en el. forbindelse, hvor pærerne lyser 
lige meget og med fuld styrke. 
Fordelen er at de to pærer også kan lyse med forskellig styrke, 
f.eks. med 40 W og 60 W, uafhængig af hinanden. 
Pærerne kan slukkes uafhængigt af hinanden. De elektriske pæ-
rer i et hus er parallelforbundet. 

serieforbindelse ~ en anden type for el. forbindelse. Pærerne 
ved serieforbindelse behøver ikke at lyse mindre end ved paral-
lelforbindelse: Hvis man som her bruger 2 stk. 6 V pærer og 
tilslutter dem i serie til 12 V.  
Men går en pære ud, slukker de andre også. 

Anker ”NESSIE” 
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CODAN 

FORSIKRING 
 

Lad CODAN blive din samarbejdspartner 

så er du godt sikret på havet, i havnen  

og i hjemmet. 

 

Kontakt assurandør ELSE NØHR på  

tlf. 22601967  

for nærmere aftale. 

 

Et møde med Else Nøhr medfører et 

økonomisk bidrag til Sæby Sejlklub. 

Urda og Speedbåden 



Kapsejlads 
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Onsdagssejladserne er nu afviklet for i år, og i skrivende stund 
mangler kun at få inddraget bøjerne, og få det nyrenoverede dom-
merhus trillet ind til klubhuset. I år lykkedes det ikke helt at undgå 
bortdrevne bøjer, idet startliniebøjen og bøje 1, begge har været væk. 
Søren Jensen fra juniorudvalget har dog været så venlig begge gange 
at udlægge erstatningsbøje. Tak for det! Begge de manglende bøjer 
er dog kommet til veje igen, bortset fra ankergrejet. 
Om selve sejladserne kan siges at der er stagnerende deltagerantal. 
Ved afslutningsarrangementet søndag den 23. september, fremkom 
der flere forslag til hvordan vi kan forsøge at få flere deltagere. 
Blandt andet at det skulle være gratis at deltage, og at der skulle være 
præmieoverrækkelser efter hver sejlads, så vi får deltagerne trukket 
op i klubhuset efter sejladserne. Der var også forslag om at indføre 
Sæby-lystal (Lys-tal udregnet efter bådenes/skippernes formåen). 
Sejladserne bliver så mere jævnbyrdige, og det er mindre forudsige-
ligt hvem der vinder. Endvidere var der forslag om at etablere en 
form for gastebørs, så det bliver nemmere at få bådene bemandet. 
Disse forskellige forslag vil vi i kapsejladsgruppen gå i tænkeboks 
med indtil opstarten på sæsonen 2008. 
Resultater fra sejladserne kan findes på klubbens hjemmeside eller 
på opslagstavlen i klubhuset. 
 
Fyrbåkesejladsen blev i år som sædvanligt afviklet den første lør-
dag i september. Der var 11 deltagende både fordelt på 4 klubber. Da 
vi i år indgik i et samarbejde om Frederikshavn Kommune Grand 
Prix valgte vi at afvikle sejladsen efter Lys-tal. Dette var et brud på 
flere års tradition med at anvende DH. Årsagen skal findes i at der i 
det nævnte samarbejde skulle tildeles lodsedler til en stor sponsor-
præmie beregnet efter overaltplaceringer.  Derfor ville det være pro-
blematisk, med to forskellige beregningsmetoder, som vi ellers har 
praktiseret de sidste par år. (Både uden målebrev efter Lys-tal, og 
øvrige efter DH).  
Resultaterne fra denne sejlads, som i øvrigt blev afviklet i perfekt 
sejlervejr med en del sol, kan også findes på hjemmesiden og på op-
slagstavlen i klubhuset.  
 
Leif Olesen 
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Maritime benævnelser 

nadir ~ et punkt lodret under iagttageren, modsat zenit der er et punkt lod-
ret over iagttageren. 
nagle ~ rivet ~anvendes til at nitte f.eks. plader sammen med. 
nathus ~ binnacle hood ~ kompashus. 
nautiskmil ~ sømil, distancemil ~ 1,852 km. (Se også under knob).  
nav ~ boss ~ et hjul drejer i navet om en fast siddende aksel. Hjulets eger 
går ud fra navet. 
navigable ~ et farvand, der er muligt at besejle. 
navigare necesse est, vivere non est necesse ~ at sejle er nødvendigt, at 
leve er ikke nødvendigt.  
navigation ~ er læren om, hvordan man føre et skib eller et fly fra a til b. 
navy ~ søværnet. 
Neptun ~ Poseidon blev af romerne kaldt Neptun, havets gud. Neptun op-
træder bl.a. ved dåb af personer, som krydser ækvator første gang. 
Ved særlige lejligheder ”ofrer” den mindre sødygtige til kong Neptun. 
Neptun ~ en blå planet, som det vil tage 4900 år at komme ud til, hvis man 
bevæger sig med 100 km/time 
netto register tons ~ NRT ~ mål for et skibs afgiftspligtige rum.   
1 NRT er lig med 2,83 m3 , altså et rummål.  

nipflod ~ nipflod opstår, når solen og månen står ”vinkelret” på hinanden, 
og deres kræfter på vandmasserne dermed modvirker hinanden. Herved 
bliver der mindre forskel mellem højvande og lavvande end normalt. 
(Springflod opstår, når solen, månen og jorden ligger på linie).  

 
Solen 
 
 

Jorden 

Månen 

Nipflod 

nitte ~ det at man samler plader med nagler.          
nok ~ det yderste af en bom og andre rundholter. 
NOK ~ Nord Østersø Kanalen ~ Kielerkanalen. 
nonnelår ~ en aflang fender. 
noniusskala ~ en speciel inddeling af en målestok, f.eks. på en skydelære 
til at aflæse mål under en millimeter.  
nor ~ et snævert farvand, f.eks. Stege Nor. 



Side 27 

Nordsøen ~Vesterhavet.  
not ~ en udadvendt reces f.eks. på en aksel, som passer i en indadvendt 
reces i en propel. Noten passer i en notgang i propellen, og holder propellen 
og akslen samlet. 
not ~ en speciel udskæring til samling af brædder. 
not ~ en type fiskegarn. 
nulledningen ~ jordledning ~ Det officielle navn er ”sikkerhedsleder”, for 
at indskærpe betydningen af den. 
nul og kryds ~ midten af skibets længe. 
næs ~lille halve f.eks. Helgenæs. 
nåd ~ seam ~ langsgående fuge mellem dæks- og klædningsplanker. 
( tværgående fuger heder stød). 
Ohm ~ Ω elektrisk modstand. 
omdrejningshastighed ~  R.P.M. = number of revolutions per minute. 
om læ ~ man er om læ, når man er under dæk. 
opdrift ~ buoyancy B ~ opdriften er den kræft, som kommer fra den vand-
mængde din båd fortrænger og får båden til at flyde. Opdriftens kraft er 
samlet i opdriftcenteret B, på samme måde som bådens vægt er samlet i 
bådens tyngdepunkt G. Når båden flyder er B = G. 
oplagt ~ et skib som ikke anvendes fortiden, er oplagt. 
opskud ~ den kraft, der får båden til at sejle videre efter at sejlene er taget 
ned og motoren er stoppet.   
orlogsskib ~ marinefartøj. 
orkan ~ hurricane ~ vinden er over 32 m/sec, når det er orkan. 
pal ~ en pal kan sidde lige ovenover et tandhjul og falde ned mellem to 
tænder og forhindre tandhjulet i at dreje den ene vej rundt. Der er ofte en 
pal på en hånddreven mastekran. 
part ~ den faste eller halende part, f.eks.i taljen til storskødet. 
paravane ~ torpedoformet genstand, der slæbes efter en minestryger. Man 
bruger også ordet om dørgeren i forbindelse med fiskemetoden, det at dør-
ge. 
passat ~ nord for ækvator blæser passatvinden fra NØ. Syd for ækvator 
blæser den fra SØ. 
pejlrør ~ souding pipe ~ i gennem pejlrøret måles tankindholdet. 

perpendikulærerne ~ Lpp= Længden mellem perpendikulærerne anven-

des i skibstekniske beregninger, og er afstanden mellem to lodrette linier, 
hvor den ene går gennem rorstammen og den anden lodrette linie er vinkel-
ret på konstruktionsvandlinien, hvor stævnen skære denne. 
pert ~ fodperter står man på, når der sættes råsejl. Håndperter sidder på 
undersiden af gammeldags redningsbåde. Mange har håndperter under loftet 
ned i kahytten til at holde fast i. 
pier ~ en fritliggende kaj man kan fortøje på begge sider af. Ofte er en pier 
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ikke udrustet i samme omfang, som et normalt kajanlæg. 
plimsoll ~ plimsollmark ~ se lastelinjemærke. 
plimsoller ~ en plimsoller er et nedsættende betegnelse for et usødygtigt 
fartøj, der burde være ophygget. Det er egentlig synd, for Samuel Plimsoll 
(1824 – 1898) har gjort meget for at fremme sikkerheden til søs. 
plat læns ~ at man får vinden ret ind fra agter. 
poop ~ et forhøjet dæk agter i lighed med en bak i forstævnen. 
position ~ en position angives i bredde- og længdegrader i den nævnte ræk-
kefølge. 
praje ~ at man kalder på nogen. 
prædikestol ~ gelænder opbygning i stævnen på en sejlbåd. 
pullert ~ en lav fortøjningspæl, der kan være af træ, sten eller jern. 
purre ~ at man vækker nogen. 
pælestik ~ et af de stik, der er meget anvendt, det er let at udføre, det er let 
at løsne, selvom der har været træk på knobet, og det er meget anvendeligt, 
så det bør man kunne udfører i mørke.  

pøs ~ spand. 
påkommende sted ~ stedet man planlægger at sejle til. 
 
Anker ”NESSIE” 
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Lørdag den 3. november 2007. kl. 18.00 i 

Sæby Sejlklub 
 

For medlemmer med ægtefælle/ledsager 

Kom og slut sæsonen sammen med 

gode venner, 

 god mad 

og hyggeligt samvær.  

  

 Der serveres en lækker menu, 

 samt kaffe og natmad. 

 

Pris pr. kuvert ca. kr. 150,- 
 

Vin, øl og vand kan købes til rimelige priser 

( eller selv medbringes ) 

 

Tilmelding senest søndag den 28. 

oktober. 

 

Skriv jer på listen i klubhuset, eller ring til 

Erik ( TIFFANY )   24866656 

Afriggefest 
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Kasserolleholdet  -  vinterspise 

Rillettes : 
 
( Fransk sylte, der kan fryses ) 
 
1½ kg svinebryst eller nakkekam 
1 kraftben 
3 fed hvidløg 
3 kviste frisk timian 
Salt 
Peber 
½ liter vand 
 
Skær 1½ kg svinebryst uden svær i terninger. 
Terningerne kommes over i en gryde sammen med 
 kraftbenet, hvidløgsfedene samt timianen og vandet. 
 Salt og peber tilsættes i underkanten af din erfaring. 
Lad kødet simre under låg til det bliver mørt ( ca. 2 timer ). 
Smag til med salt og peber. 
Hæld det hele i en sigte og riv kødet i strimler med et par  
gafler. 
Kødet hældes over i en form, der er beklædt med 
 husholdningsfilm. 
Suppen hældes henover kødet til det er dækket. 
Rilletten sættes under pres og henstilles i køleskabet. 
 
OBS!  Da der ikke er anvendt husblas, er denne 
 rillette (sylte) særlig velegnet til frysning.  
 
Anker ”NESSIE” 
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Kapsejlads 

Vognmand 

Nedergaard 

 

A/S Carlo 

Sørensen 

 

Junior sponsorer 2007 

A/S SÆBY 

FISKEINDUSTRI 

 

Ringvejens 

Maskinfabrik 

Niras A/S 

Sæby 

 

Ousen Entreprenør 

& Maskinstation 

 

Statoil A/S 

Fra Farr 40 sejladserne i Skagen 
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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 

Royalt 

Fra Farr 40 sejladserne i Skagen 
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