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Side 3 

Nu kan det snart ikke gå stærkt nok med at få den her pjuskede 
vinter skiftet ud med noget forårsvarme. Mange har vel lige en 
”sydpå-feriebillet” liggende, som lige først skal eksekveres, -
men så er vi også ved at være klar til at rykke i pudsekludene 
og få grejet frem. 
 
Alle fik vel begroningerne krattet af undervandsskroget i efter-
året, og fra mange kom der svære suk over den manglende ef-
fektivitet fra årets bundmalinger, ligesom mange sukkede efter 
den manglende bådkran, der kunne have gjort sit til et par lø-
bende afrensninger gennem sæsonen. 
 
Nanocover-behandling var et nyt alternativ til det lovlige bund-
behandlingsregister, der blev eksperimenteret med i løbet af 
sæsonen 2007, men det viste sig at være nærmest uanvendeligt, 
og forsøgene er, ifølge Dansk Sejlunion, taget af plakaten, 
mens man fortsat arbejder på miljøkravsændringer, der tidligst 
kan blive gældende fra sæsonen 2009. Så vi står altså foran en 
ny sæson, hvor bundsmøring tyder på at være en ren rituel 
handling, der som eneste sikre resultat har en lænsning af teg-
nebogen, og hvor en meget fornuftig tanke må være at få en 
aftale med en kran, én eller to gange i løbet af sæsonen i stedet 
for/eller ud over en masse dyr bundmaling. 
 
Mht. kran, havde vi jo et par uheld i forbindelse med masteaf-
rigning, hvor vores fælles kran blev brugt. I begge de to ret al-
vorlige tilfælde drejede sig om betjeningsfejl, som klubben 
stod uden noget ansvar for. Men vi har naturligvis undersøgt 
ansvarsfordelingen ved forskellige uheldstyper i forbindelse 
med brug af kranen, da der naturligvis kan tænkes situationer, 
hvor ansvaret kan tilskrives evt. fejl/mangler ved kranen. 
Resultatet heraf er blevet, at vi har udvidet vores hus/
erhvervsforsikring med en egentlig kranforsikring samt en per-
sonforsikring på hele vores matrikel. 
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Derudover laver vi en APV-lignende funktionsbeskrivelse af 
kranen og sikkert også en stopanordning, der besværliggør fjer-
nelse af sikkerhedsstop ved sænkning af masten. 
 
Generalforsamlingen afholdes onsdag, den 19/3 2008, kl. 
19.30, og her vil vi naturligvis gerne have indlæg fra medlem-
merne og et massivt fremmøde. Især vil vi opfordre yngre sej-
lere, med lyst til at få vores ungdomsafdeling til at leve videre, 
til at møde op. Vi er masser af gamle, velmenende sejlere, der i 
årevis på skift har trukket læsset, men fornyelse er en mangel-
vare. Omvendt er der ingen risiko ved at møde op. Ingen bli´r 
nemlig valgt ind i noget som helst, imod egen vilje.  
 

Poul Svenningsen           

OBS  -  OBS  -  OBS 
 

I decembernummeret var sætternissen 

-  naturligvis!  - 

på spil. 

Han var årsag til at navnet på lodsen, der 

skrev om WAFI’erne, ikke fik sit navn nævnt: 

 

Flemming Himmelstrup 

 

Den gamle redaktør beklager. 
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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    

9834 30409834 30409834 30409834 3040    
Ole : 2556 4132  Ole : 2556 4132  Ole : 2556 4132  Ole : 2556 4132  ----  Palle : 2246 2433  Palle : 2246 2433  Palle : 2246 2433  Palle : 2246 2433    

www.scanmast.dkwww.scanmast.dkwww.scanmast.dkwww.scanmast.dk    
scanmast@scanmast.dkscanmast@scanmast.dkscanmast@scanmast.dkscanmast@scanmast.dk    

Forsidebilledet 
 
Det er lidt af en sensation, som Sæby Sejlklubs medlemsblad kan 
bringe på forsiden denne gang. 
 
Det er et hidtil ukendt billede af Ludvig Mylius-Eriksen taget på skibet 
Danmark i Frederikshavn. 
 
Billedet er taget af kaffegrosserer Johan Marryat Johansen fra 
Horsens. 
 
Han var en velhavende mand, der ud over at handle med kaffe også 
handlede med både og biler, og det menes at han fandt Danmarks-
ekspeditionen så spændende, at han kørte til Frederikshavn for at se 
ekspeditionen tage af sted. 
 
Billedet bringes med tilladelse af hans barnebarn. 
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I 1998 købte undertegnede og den langt bedre halvdel en Ban-
ner 30 Mk. 2 af en venlig mand i Aalborg. Båden var bygget i 
86, selvapteret og søsat i 1987. Vi havde lært at sejle i vores 
tidligere båd – en Farr 727 – købt af en Sæby-sejler, som på 
daværende tidspunkt, skulle bruge pengene fra salget til indkøb 
af rig til sin selvbyggerbåd. 
Som jerngenua i Banneren, var der monteret en indenbords 
OMC 15 hp benzinmotor med sejldrev. Nu er der nok mange, 
som ikke ved hvad sådan en motor er for et monstrum. De fle-
ste sejlbåde har som oftest monteret Volvo / Yanmar / Nanni / 
Vetus / Saab / Sole’ - diesel-motorer. Men en OMC-motor er 
en ombygget 30 hp. Evinrude 2-takt påhængsmotor. Neddroslet 
til 15 hp. og påmonteret flange og gummibælg som andre sejl-
drevsmotorer. Selvstarter og et kølevandstårn som, afhængig af 
motorens pladsering i forhold til bådens vandlinje, kan forhø-
jes. 30 liters benzintank, startnøgle og gas-geargreb. Motorty-
pen havde sin storhedstid i 70- erne, hvor den blev produceret, 
og på grund af sin lave vægt - 47 kg - monteret i mindre og 
mellemstore sejlbåde / kapsejlladsbåde. En anden fordel er, at 
bælgen ikke, som ved andre motorer af sikkerhedsmæssige år-
sager, skal skiftes hvert 5 eller 7. år. En kogning gør den smi-
dig og blød igen. 
Første gang på ”langfart”, var i Skærgården sammen med 2 
andre både. En Maxi 999 og en LM 27. Øst om Tjørn og Orust 
i vindstille for motor. Pludselig får kapsejlads-genet overtaget 
og vi begynder at sejle motor-kapsejlads. Røg og uforbrændt 
olieblandet benzin vælter bag ud af Banneren. Men vi når en 
tophastighed på 8 knob og - set med egne briller - så sejler vi 
faktisk fra dieselhakkerne.   
Diesel kan man få i alle havne, men benzin! Megen kostbar 
ferietid er i årenes løb gået med at transportere dyre dråber fra 
fjerntliggende benzintanke til lystbådehavne. Og tørstig, dét er 
en bedaget 2-takter. En god bekendt, som bytter båd ligeså tit, 
som gennemsnitsdanskeren går til tandlæge og som af og til 

Historien om en motor 
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erhverver sig en motorbåd, mente på et tidspunkt, at en 15 he-
stes OMC bruger ligeså meget brændstof, som en 1000 hestes 
Princess 420. 
Reservedele til en OMC er næsten ikke til at fremskaffe – fin-
der vi ud af.  Motoren afmonteres og transporteret hjem. Nu 
skal den i mørketiden have den helt store tur, med nye stempel-
ringe, hohning, lejer, pakninger, rensning mm. Man bestiller 
reservedele hos en venlig mand i Frederikshavn og venter. 
Venter, venter og venter. Der er sgú langt fra Sæby til Ameri-
ka. Endelig kommer delene og nu kan de bare komme an - dem 
som siger, at det eneste der duer, er diesel. Den langt bedre 
halvdel er glad og stolt af sin dygtige mand. Så sparer vi pen-
gene til div. dieselmotorer, som man i smug længselsfuldt har 
betragtet på bådudstillinger. 
Nogle år senere skal vi igen igen til Sverige. Denne gang skal 
vi sejle alene og først ugen efter mødes med gode sejlervenner 
et eller andet sted på vestkysten. Der har i foråret været knas 
med motoren, når vi har sejlet weekendture til Læsø, men det 
er blevet klaret og den langt bedre halvdel stoler på sin utroligt 
dygtige ka’-lave-alt-mand. Vi afgår fra Sæby klokken kvart i 
kvalme om lørdagen i vindstille og ud for Frederikshavn er der 
ved at gå ild i motoren. Og så dør den! Der luskes hjem igen til 
Sæby, hvor broen så småt er ved at vågne. ”Nååe”, siger tæp-
pemanden.”Fortrød i”. Der går en formiddag med at overbevise 
det lille lokalsamfund på havnen om, at Sæby er en dejlig by – 
om sommeren – når der er havnefest – og vi har bestemt os for 
at vente med at sejle til Sverige til næste weekend, hvor barbe-
ren fra Østre Vrå og hans langt, langt bedre halvdel vil af sted 
til Sverige. Så kan vi jo følges og det er jo så hyggeligt.   
Ugen går med reparationer og prøvesejladser og følgende lør-
dag står vi igen op før natpisserne har været oppe første gang. 
Vi starter OMC-en. Begynder at rykke fri af pælene ------ og så 
dør den!! Saaaatan!! 
Fortøjret igen varer det ca. ligeså lang tid, som når man smider 
en brødskorpe ud til én and og hele bassinet er fyldt med fjer-
kræ, inden hele båden er fyldt til rælingen med fantastisk kloge 
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sejlere, som alle har deres egen opskrift på hvordan man gen-
opliver noget, som for længst er dødt, rigor mortis er indtrådt 
og begravelsen til søs for længst burde have fundet sted. Det 
viser sig at være en fejl af samme slags, som ofte indtrådte i 
gamle dage, når man skulle have fart ud af sin 3 gears Puch. En 
knækket not – som vi dengang kaldte det. Sådan en findes i 
Hjørring og straks tilbyder underskipperen på Malimo at sørge 
for fragten. Vores eget køretøj er naivt ferieudlånt til afkom-
met. 
Noten (undskyld Anker, FEDEREN) hentes, monteres og alt er 
godt. Vi sejler næste morgen. Den langt bedre halvdel kan sta-
dig ikke se en ny motor for sit indre syn. 
I Marstrand, i det mest trafikerede område i Europa, finder 
skidtet pludselig på at strejke, og den langt bedre halvdel må 
krydse mellem Marstrand og Djurøen, mens skipper ligger med 
røven i vejret og reparerer. 
Nu er hun måske ved at være mør til en dieselmotor? Men nej, 
så snart motoren larmer igen, er der jo ingen grund til at svine 
med penge. 
I Möllesund er der bøvl med benzintilførslen og skipper glem-
mer at der netop er fyldt brændstof på. Da en benzinslange af-
monteres, sprøjter benzinen ud i kistebænken. Der skal tørres 
op og skipper er for fed til at kravle ned i kistebænken. Det kla-
rer den langt, langt, langt bedre halvdel i 27 graders varme.  
Derefter skal vi have ny motor. 
En Yanmar 18 hp. købes og monteres vinteren 2006-2007. 1/ 
3-del forbrug. Mere power. ½ larm. Ingen os. 
Hvad skete med den gamle OMC? En Århusianer købte den for 
2500 kr. – Ja, de Århusianere. 
 
Efterskrift: 
Første tur med den nye motor, går til Læsø. Pinsetur.  
Prøvekører motoren på land torsdag eftermiddag. Søsætter og 
rejser masten om aftenen. 
Rigger til fredag formiddag og sejler til Læsø i vindstille, sidst 
på eftermiddagen. 
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Anduver Læsø da hele ”kylleret” er i gang med grillene. 
Mens vi sejler ind i bunden af havnen, står den langt bedre 
halvdel i stævnen og vinker til pøbelen, som andægtigt vinker 
tilbage. Da vi når bunden af bassinet og skal slå bak, er gear-
kablet hoppet af. Banneren vrides rundt i sidste øjeblik, vi høv-
ler ud af bassinet igen. Den langt bedre halvdel fatter ingenting 
og vinker stadig - hele vejen ud. Folk på kajen har åben mund, 
stadig armen oppe, men de vinker ikke længere. 
Vi kom til Sverige igen den sommer og det gik forrygende. 
 
Erik  
Tiffany 

Onsdagssejlads, maj 2004 
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Til fremdrivning af vore både anvender vi foruden sejl også en 
forbrændingsmotor. Her skal der kort redegøres for arbejdsgan-
gen for en totaktsmotor og en firetaktsmotor. 
 
Totaktsmotoren kører på benzin, og har som navnet antyder 
kun to takter, en indsugnings – og en udstødstakt. 
 

1. Indsugningstakten starter, når stemplet er i sin øverste 
stilling, og den benzin blandede luft bliver antændt af 
gnisten fra tændrøret. 
Eksplosionen presser stemplet ned. – Et stykke nede 
suges luft og benzindampe ind på oversiden af stemplet. 
 

2. Udstødstakten. Når stemplet er på vej op igen, støder 
stemplet den gamle luft ud gennem udstødsporten. 
Stemplet fortsætter op og lukker for udstødsporten og 
komprimerer den indsugede benzinblandede luft, som 
antændes af tændrørsgnisten. Den herved fremkaldte 
eksplosion presser stemplet ned igen og processen fort-
sætter. 
 

Stempelstangen overfører den op - og nedadgående bevæ-
gelse til en roterende ved hjælp af krumtappen, hvis aksel 
fortsætter til gearet og ud til propellen. 
 

Firetaktsmotoren udføres både som diesel – og benzinmotor. 
Arbejdsgangen består af fire takter: Indsugningstakten, 
Kompressionstakten, Forbrændingstakten og Udstødstak-
ten. 
 
1. Indsugningstakten. Stemplet starter fra topstillingen 

og bevæger sig ned, samtidig åbnes indsugningsventi-
len, så luft og diesel/benzin indsuges. 

 

Lidt om motoren – 1 
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2. Kompressionstakten. Stemplet bevæger sig op, begge 
ventiler lukkes. Luft/brændstofblandingen komprime-
res, hvorved temperaturen stiger.  

 
1. Forbrændingstakten. Den komprimerede opvarmede 

luft antændes af opvarmningen hos ”dieseludgaven”, 
ved ”benzinudgaven” af gnisten fra tændrøret. Ved beg-
ge typer opstår der en eksplosion, som presser stemplet 
ned og overfører energien til krumtapakslen, så denne 
drejer rundt på samme måde som ved totaktsmotoren. 

 

 
2. Udstødstakten. Stemplet bevæger sig op, samtidig med 

at udstødsventilen åbnes og den forbrændte luft kan 
slippe ud. Herefter gentages processen. 

 

Tæring i motorblokken:   
 
Tæring i motorblokken på ældre søvandskølede motorer, kan 
betyde dyre reparationsudgifter. 
Men der er håb, så her er en reparationsanvisning, der sikkert 
får mange til at trække på smilebåndet. 
 
Lav en vælling af et par kopper ingefær pulver i en pøs med 
rent ferskvand, ca. lidt mere end topstykket og kølekappen kan 
rumme. 
 
Luk bundventilen til motorens søindtag. 
Afmonter søtilgangen og søafgangen. 
 
Monter en slange fra søvandspumpen til pøsen og en slange fra 
kølevandsafgangen til pøsen. 
 
Start motoren og lad blandingen køre igennem motoren til væl-
lingen er ved at nærme sig kogepunktet. 
Påmonter slangen til søindtaget og til søafgangen. 



Sådan 

skal 

forsejlet 

stå. 
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Lad motoren stå natten over, så den bliver ordentlig afkølet 
Åben nu for bundventilen til motorens søindtag. 
 
Start motoren.   
 
Med sejler hilsen, 
Anker ”NESSIE”. 

ankerwl@mail.tele.dk 



Side 14 



Maritime benævnelser 
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Tilføjelse: 
råbåndsknob ~ et meget anvendt knob til sammenføjning af to ender af 
næsten samme tykkelse. Bemærk det er den samme ende, der skal lægges 
øverst hver gang. 
  
 
slik ~ fint mudder på havbunden. 
slingre ~ ruller. 
slingrekøl ~ en udbygning ud fra kimmingsrangen til dæmpning af bådens 
rulninger. 
slip ~ bedding, hvor bådene trækkes op på for bundbehandling. 
slip ~ bådens slip af vandet agter. 
sliphage ~ anvendes hvor man ønsker en sikker låsning, men samtidig øn-
sker hurtig at kunne frigøre det ”låste” emne f.eks. en redningsflåde.  
slipperstik ~ et knob, der let kan frigøres med et enkelt ryk. 
slæk ~ en tank, som er delvis fuld. 
slæk ~ en trosse som ikke er stram. 
slække ~ at fire ud på skøderne. 
slør ~ at sejle med vinden ind fra siden. 
slør ~ frirum mellem en aksel og rundt leje. F.eks. rorslør og skrueslør. 
slør ~ hovedbeklædning, en del af en svamp m.m. 
slå glas ~ tidsangivelse hver hele og halve time ved hjælp af skibsklokken. 
smult vande ~ man er kommet i smult vande, når man er kommet i beskyt-
tet farvand uden store bølger, hvor båden er i sikkerhed. 
snejegast ~ en person som ikke gider udføre sine pligter. 

s.o.s. ~ . . . - - - . . . ~ internationalt nødsignal. 
Betyder ikke ”Save Our Souls” eller andre smarte fortolkninger. SOS er 
valgt, fordi det er let at morse og ikke let forveksles med andre beskeder. 
spant ~ bådens ”ribben”. 
spejl ~ agterspejl. 
spinde en ende ~ digte en historie over et eller andet. 
splejse ~ at man sammenføjer tovværk ved indfletning af kordelerne med 
hinanden. F.eks. når et stykke tov skal ”bindes” sammen med et andet. Eller 
der skal være et øje i enden af et stykke tov. Man kan også splejse wire. 
(slang for giftermål, splejse – sammenføje). 
spring ~ en fortøjning, der går fra en af stævnene og viser mod midten. 
spring ~ bådens spring svarer til den jævne kurve, bådens klædning og dæk 
løfter sig mod for - og agterstævnen. (Bjælkebugt er forhøjningen af dækket 
tværskibs). 
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springflod ~ at solen – månen og jorden står på linie. Se nipflod. 
spule ~ at sprøjte med vand, f.eks. spule dækket i.f.m. rengøring. 
spuns ~ en prop i en tønde eller i en båd. 
spunds ~ et nyt stykke træ, der er isat i.f.m. en reparation. 
spygat ~ åbning, hvor vandet på dækket kan løbe ud. 
stag ~ for – og agterstag er wire, der afstiver masten langskibs. 
(vanter afstiver masten tværskibs). 
stag ~ profilafstivninger på et skod. 
stag ~ gå over stag ~ stagvending ~ vende båden ved at gå gennem vinden. 
I modsætning til kovending (bomme), hvor man går med vinden rundt. 
stand by ~ afvente på nærmere besked, være klar. 
stander ~ Tal- og klubstanderer se signalflag. Din klubstander føres under 
BB salingshorn.  
stedlinie ~ en linie, som vi ved båden befinder sig på. F.eks. når vi er på en 
linie med to kendte punkter over et. 
stevedor ~ en person som arrangerer lastning og losningsarbejdet, samt 
skaffer last til skibet. 
stikke ud ~ at man slækker ud på f.eks. en trosse. 
stiv ~ en båd, der er svær at krænge. (En båd der er rank, krænger let). 
stokanker ~ et anker der har en tværgående stok gennem ankres læg lige 
under øjet. Stokken sikre at den ene ankerflig vil grav sig ned i havbunden. 
De store ankre udenfor museer hviler på stokken og den ene ankerflig. 
storcirkel ~ cirkel på overfladen af en kugle, f.eks. jorden, der fremkommer 
som skæringskurven mellem kuglefladen og et plan gennem kuglens cen-
trum. 
Ækvator er både en storcirkel og en breddecirkler. 
(Lillecirkel ~ cirkler, der fremkommer ved at skære kuglefladen, f.eks. jor-
den, med et plan, der ikke går gennem kuglens centrum. Breddecirkler med 
undtagelse af ækvator er lillecirkler. Ækvator er en storcirkel, fordi den går 
gennem jordens centrum). 
stores ~ tovværk, maling og andet forbrugsgods. 
storm ~ vind med en hastighed mellem 25 – 28 m/sec. 
streg ~ kompassets 3600 var tidligere opdelt i 32 streger, så en streg var 
110,25. 
stringer ~ en langskibs afstivning. 
stryge ~ at male, bunden fik 2 strøg maling. 
stryge kommando ~ skibet tages ud af drift.  
strøm ~ elektrisk strøm måles i ampere A. 
strøm ~ Vandstrøm benævnes den vej vandet bevæger sig hen imod, f.eks. 
nordgående strøm løber mod nord. Med vind er det modsat, her siger man at 
det er nordenvind, når vinden kommer fra nord. 
stråkøl ~ en planke, der fastgøres under den almindelige køl på træskibe for 
at skåne den ved grundstødning. 
studs ~ kan f.eks. være et lille rørstykke, som stikker ude fra en tønde 
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stutflag ~ et rektangulært flag, som et alm. Dannebrogsflag. I modsætning 
til splitflag, som marinen og lystfartøjer bruger. 
stuve ~ at stuve noget af vejen. Gemme, opbevare noget, man stuver provi-
anten af vejen. 
Styrbord ~ SB ~ højre side af båden i dennes sejlretning. (se ”bord”). styr-
lastighed ~ forskellen på kølens dybde under konstruktionsvandlinien for 
og agter. Styrlastighed er en indbygget dybdeforskel mellem for og agter. 
Styrlastighed indbygger man f.eks. for at give plads til en stor propel eller 
for at opnå særlige sejlegenskaber. 
(se trim som er noget andet).  
stød ~ elektrisk stød, stød i fløjten og et slag. 
 
stød ~ tværskibsfuge mellem dæks- og klædningsplanker eller plader. 
           (Langskibsfuger er sømme). 
surre ~ at fastgøre noget f.eks. med tovværk. 
svaber ~ kost. 
svanehals ~ goos – neck ~ et krumt beslag på masten, hvori bommen dre-
jer. 
svaj ~ man kan ligge for svaj, til ankers. 
svajepæl ~ en pæl, hvorom et skib kan dreje hele ”kompasskiven” rundt. 
svirvel ~ et drejeled, der sættes i et tov eller i en ankerkæde, så det kan dre-
je helt rundt uden at sno sig. 
søbrise ~ en let vind, der kommer fra søen og blæser mod land. 
søforbindelse ~ en søforbindelse kan f.eks. være et rør med ventil i bådens 
bund for indtagning af saltvand til toilettet. 
søm ~ langskibssamling, (se stød). 
sømil ~ 1 sømil er 1852 m. En sømil er et minut af jordens storcirkel. 
En storcirkel er rundt regnet 40.000.000 m lang.  
En storcirkel har 360o . Hver grad består af 60 minutter, så 360o er lig med, 
360o  *  60 = 21.600 minutter. 
Herefter er en sømil: 40.000.000 m divideret med 21.600 minutter ~ 1852 
m . 
søværts ~ at en vare fragtes med skib, søværts. 
sytov ~ snor der ”syes” mellem to øjer for at forbinde f.eks. to stykker wire. 
Sytov anvendes for at tilpasse den samlede længden, og for at forbindelsen 
let kan frigøres med en kniv eller en økse. Her kan det være tale om, at sø-
gelændret forbindes med sytov til agterste pulpit, så søgelændret kan fjer-
nes, hvis man skal have en overbordfalden ombord igen. 
 
Med sejler hilsen, 
Anker ”NESSIE” 
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Standerhejsning og  Standerhejsning og  Standerhejsning og  Standerhejsning og      

StanderhejsningsfestStanderhejsningsfestStanderhejsningsfestStanderhejsningsfest    
Kom til standerhejsning d. 26. april kl. 14.00.Kom til standerhejsning d. 26. april kl. 14.00.Kom til standerhejsning d. 26. april kl. 14.00.Kom til standerhejsning d. 26. april kl. 14.00.    

Efter standerhejs er der kaffe og en lille en til Efter standerhejs er der kaffe og en lille en til Efter standerhejs er der kaffe og en lille en til Efter standerhejs er der kaffe og en lille en til 

halsen.halsen.halsen.halsen.    

Ingen tilmelding til standerhejsning.Ingen tilmelding til standerhejsning.Ingen tilmelding til standerhejsning.Ingen tilmelding til standerhejsning.    

Bare mød op.Bare mød op.Bare mød op.Bare mød op.    
    

Husk om aftenenHusk om aftenenHusk om aftenenHusk om aftenen    
Lørdag den 26. April 2008. kl. 18.00 Lørdag den 26. April 2008. kl. 18.00 Lørdag den 26. April 2008. kl. 18.00 Lørdag den 26. April 2008. kl. 18.00     

i Sæby Sejlklub i Sæby Sejlklub i Sæby Sejlklub i Sæby Sejlklub     
for medlemmer med ægtefælle/ledsager. 

Kom og start 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,Pris pr. kuvert ca. kr. 150,Pris pr. kuvert ca. kr. 150,Pris pr. kuvert ca. kr. 150,----    
 

 Vin, øl og vand kan købes til rimelige priser 

( eller selv medbringes ) 

 

Tilmelding til aftenfest senestTilmelding til aftenfest senestTilmelding til aftenfest senestTilmelding til aftenfest senest    

søndag den 20. april.søndag den 20. april.søndag den 20. april.søndag den 20. april.    
 

Skriv jer på listen i klubhuset, eller ring til 

Erik ( TIFFANY )   24866656Erik ( TIFFANY )   24866656Erik ( TIFFANY )   24866656Erik ( TIFFANY )   24866656 
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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. 

Dækker forsikringen? 



Generalforsamling 
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Hermed indkaldes til ordinær 
GENERALFORSAMLING 

i Sæby Sejlklub 
den 19. marts 2008 kl. 19:30 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 

3. Forelæggelse af regnskab. 
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår nye sat-

ser. 
5. Indkomne forslag. 
 a) Forslag fra bestyrelsen om at den fremover sætter prisen 

på Læsømærker.  
6. Valg af formand. Poul Svenningsen genopstiller ikke. 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der afgår efter 2 år. 
 a) Leif Olesen – genopstiller 
 b) Michael Madsen – genopstiller 
8. Valg af 1 første og en anden suppleant. 
 På valg:1. suppleant – Hardy Sørensen 
  2. suppleant – Niels Ove Rolighed. 
9. Valg af 2 revisorer og en suppleant. 
 På valg: Lars Enevold og Anker Lauridsen 
 Suppleant på valg: Niels Ove Rolighed 
10. Valg af medlemmer til afdelingerne. 

11. Eventuelt. 

 

Bestyrelsen. 



Forslag til Generalforsamling 
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Forslag til Sæby Sejlklubs generalforsamling den 

19. marts 2008.  
 
 

Det foreslås at prisfastsættelsen for Læsømærker igen fremover 
varetages af den til enhver tid siddende bestyrelse. 
 
Motivering: 
Det er bestyrelsen, der har det økonomiske ansvar i foreningen. 
Det er også bestyrelsen, der har overblikket over, hvordan ind-
tægter og udgifter i forbindelse med ordningen harmonerer. 
 
Forslaget er stillet af en enig bestyrelse. 
 
 
Til behandling under kontingentfastsættelse. 

Forslag om nye kontingentsatser fra 2009. 
 
Familie kontingent: Stigning med 100 kr. til 750 kr. 
Seniorkontingent: Stigning med 100 kr. til 650 kr. 
Ungdomskontingent: Uændret 350 kr.  
Juniorkontingent: Uændret 250 kr. 
Passivkontingent: Stigning med 50 kr. til 200 kr. 
 
Forslaget er  stillet af en enig bestyrelse.  
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Orientering fra havnen 

På søndre side af ”øen” (ved Fruen) udskiftes broen. Arbejdet på-
begyndes inden for få uger. I den forbindelse laves der om på elfor-
syningen så de 3 første broer forsynes med den nuværende forsyning 
og 2-er og 1-er broen samt den ny bro på øen får nyt forsyningskabel 
så effektfald skulle kunne undgås. 
Øst for redningsstationen skal der lægges slidlag på den nye asfalt. 
Dette påregnes udført sidst i maj. Derfor vil vi gerne have bådene 
væk inden. 
Den store toiletbygning renoveres. Der bliver 4 separate bruserum i 
hver afdeling, 2 toiletter og et handicapvenligt bade/toiletrum. Va-
skerummet udvides til dobbelt kapacitet. Håndværkerne har meget 
travlt, så formodentlig kan vi ikke nå dette inden sæsonen. 
Forundersøgelserne vedr. havneudvidelse er igangsat. 2 mand fra 
forvaltningen er begyndt interviewrunde, hvor man kontakter beboe-
re, klubber, forretninger og andre ved havnen for at høre om deres 
forslag og ideer. Der har været afholdt møde med arkitektfirmaet 
Hasløv og Kjærsgaard som skal udarbejde oplæg til den politiske 
proces. Firmaet, som er en stor kapacitet på området, har en hjemme-
side med foredrag omkring havneomdannelse. Det er kommunens 
ønske at der udarbejdes en plan for hele havneområdet. Planen skal 
efter oplægget lægge vægt på at forbinde havn og by på en naturlig 
og god måde. 
Man kan ikke sige at havneudvidelse i Sæby er kommet tæt på, men 
den proces der er i gang nu er nødvendig for at finde økonomi, poli-
tisk vilje og lokal opbakning, ja kort sagt skitsere hvad man eventuelt 
kan udvikle havnen til. 
Vi har i vinter modtaget forslag til hvordan man kunne lave store 
pladser ved 1er-broen. Forslaget er godt og minder meget om en løs-
ning vi selv har arbejdet med. Vi har dog ikke penge til projektet i 
øjeblikket og politisk afventer man den samlede havneplan. 
Havnen har for øjeblikket 35 på venteliste. Jeg vil derfor opfordre 
til at I ikke køber nye større både som ikke passer ind på jeres plad-
ser. Der er simpelthen ikke muligheder for at finde pladser til både-
ne. 
 
Birger Isaksen 
Havnefoged 
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Regnskab 
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Regnskab 
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Kasserolleholdet – det er fedt 

Fedtfattig leverpostej: 
 

500 g kalve- eller svinelever hakkes 1 til 2 

gange. 

110 g løg. 

1 dl rapsolie. 

½ liter skummet mælk. 

100 g mel. 

Salt, peber og andre krydderier. 

 

 

Ovennævnte røres godt sammen og smages til med 

salt og peber. 

Leverpostejen hældes i et smurt ildfast fad. 

Leverpostejen sættes i ovnen og bages i ca. 60 minut-

ter ved 

 1700 C. 

 

En god fedtfattig leverpostej. 

 

Med sejler hilsen, 

 
 

Anker ”NESSIE 
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Bo Andersen, kaldet ’Bette Bo’, har sejlet fra barnsben. Hans far havde båd 
og Bo fik sin første båd, da han var 20 år, en motorbåd med påhængsmotor. 
Og siden har han udelukkende sejlet motorbåd, i alt har han haft ca. 20. De 
første var trailerbåde, da hans store hobby er at fiske, bl.a. har han fisket fra 
Hanstholm. Flere både har han købt uden aptering, og efter færdiggørelse er 
de blevet solgt med fortjeneste, så der er blevet råd til en større og bedre 
båd. 
Der har været et enkelt tilbageslag, idet han for 8 år siden fik stjålet en 28 
fods båd på Fyn, hvor den var til service. Samtidig forsvandt 2 andre både. 
De er ikke set siden, og det fortælles, at der skulle være kommet en polsk 
coaster om natten, og at bådene blev sejlet ud til den og hejst om bord. 
Han har altid haft sine børn med, og de er i dag rutinerede sejlere. Så en af 
hans døtre kunne som 15-årig fungere som hjælpestyrmand for et par nybe-
gyndere på en tur fra Sæby til Mariager Fjord. 
Det handler for Bo meget om det sociale ved det at sejle. Som han siger: 
’Det handler ikke om du sejler i motorbåd eller sejlbåd, men om hvordan dit 
øl smager’. På turene til Skagen Festival, Læsø og Fyn følges han helst med 
andre og venter gerne på venner i en sejlbåd, og det første, han ser efter i 
havn, er, om der ligger nogen, han kender. 
Bos nuværende båd hedder Signe-Line og er en Skilsø 33 med flybridge, og 
det er en passende størrelse med tanke på pladsen i de moderne marinaer. 
Den kan sejle op til 30 knob, men det får den sjældent lov til, og ofte slent-
rer han af sted med blot 6-10 knob. Ved 20 knob går båden mest økonomisk 

med et forbrug på 15-20 
liter diesel i timen – den 
skal lige op at plane og så 
er han i Mariager Fjord på 
2 timer. 
Bo har som mange andre de 
senere år oplevet stigende 
problemer med begroning 
med rurer på propellen. 
(Kan det skyldes, at bund-
malingerne er blevet mere 
miljøvenlige, så vandet i 
havnen ikke er så giftigt 
mere? Eller at værftet er 
lukket?). Ellers er der ikke 
mere vedligeholdelse med 
undervandsskroget på en 
motorbåd end der er på en 

Senior-portræt 

Det er tid til forårsklargøring 



Side 29 

sejlbåd, men overbygningen er typisk en del større, så der skal bruges man-
ge timer på at polere. 
Det kan han gøre under tag i Frederikshavn, hvor han er med i et af de huse, 
som nogle sejlere er gået sammen om at opføre på området ved vindmøller-
ne. Der er nu 4 huse, der alle er fyldt. Mange af bådene er fra Sæby, der på 
denne måde bliver fritaget for at skulle stille vinterplads til rådighed! 
Mariager Fjord er fast programpunkt på sommerturene, så hvis der lige er et 
par dage tilbage af ferien, så hedder det Mariager Fjord. Sådan også i 2007, 
hvor han efter at være blæst inde på Samsø endte med at lave en afstikker 
ind i Mariager Fjord på vej nordover. 
Bo har kun mødt venlige og hjælpsomme mennesker på sine ture. Ganske få 
sejlbådssejlere har afvist, at han kunne lægge sig uden på deres båd.  99% af 
sejlerne er venlige og hjælper til ved tillægning - som han selv. 
Som nævnt har Bo altid familien med og en vigtig del af familien er hans 
hund. Hvis vejret er godt ved havneanløb, springer den ofte i vandet, svøm-
mer ind og tager en løbetur havnen rundt. En gang var den blevet kæreste 
med havnefogedens hund i Fyns Hav og ville ikke med, da de skulle sejle, 
så Bo sejlede uden hund. Men inden de var kommet langt, så de hunden 
komme løbende, springe i vandet og svømme efter båden. Hvis vi får en 
god sommer, går turen til Fyn i år – og måske venter dér nogen, der gerne 
vil hilse på deres far. 

Der skal også være tid til hyggeligt samvær under arbejdet 
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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 

Foredrag 

Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19.00 

i Strandby Borger og Kulturhus: 

 

”Fra New Zealand syd om Afrika, 

via Brasilien og hjem”. 
 

Strandby sejlklub inviterer Sæby Sejlklubs medlemmer til 
ovennævnte foredrag, som vil blive holdt af langtursskipper 

 

Hans Kokholm.  
 
Hans er en praktisk sejler, der har en fortid som maskinmester 
og værkfører på ”Søren Larsens og Sønners Skibsværft” i Ny-
købing Mors. Ja en rigtig dejlig håndværker- sejler.   
 
Med sejler hilsen, 
For Strandby Sejlklub. Bemærk mødestedet! 



Biltlf. 21 40 53 45 




