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Side 3 

Det sker igen. Endnu engang - ser det ud til - får kortsigtede 
økonomiske interesser lov til at ødelægge miljøet i en dansk 
lystbådehavn. Og denne gang er det vores havn, Sæby Havn, 
det går ud over. 
Klubben nedsatte i sensommeren et ad-hoc-udvalg til alterna-
tiv havneudvidelse. I stedet for en Sydløsning, der vil dele 
havnen i 2, blev der udtænkt en Nordløsning, som gør, at hav-
nen får næsten dobbelt kapacitet, men bevarer sit udseende 
og sin form. Nordmolen flyttes, genbruges og udvides således, 
at der vil kunne opføres en ny velfærdsbygning for gæstesejle-
re og der placeres en kran til servicering af lokale og gæstesej-
lere. Forslaget blev sendt til formanden for Teknisk Udvalg og 
til et medlem af kommunens styregruppe. Teknisk Forvaltning 
kvitterede med en invitation til et møde. Dét blev holdt d. 
22.10.08 hvor vi over for forvaltningen fik lov til at argumente-
re for klubbens synspunkter og ideer. Forvaltningen havde ud-
fra forskellige alternativer udtaget 3 forslag som man ville ar-
bejde videre med, men man ville dog se på vores idé og måske 
kunne dét komme med som et 4. forslag. Efter mødet følte vi 
os lidt underlig til mode. Vi havde ikke fået lov til at se de 3 
forslag. Man havde lyttet til os, men havde man overhovedet, 
inden mødet, set på vores indsendte forslag?  
12.11.08 modtog undertegnede en invitation til en workshop 
på Hotel Viking 25.11.08, hvor 3 forskellige modeller ville blive 
præsenteret og hvor der efterfølgende ville være rundbords-
samtaler blandt de berørte parter. Der blev, i en efterfølgende 
mail gjort opmærksom på, at sejlklubben som forening kun 
måtte møde op med 1 person til mødet.  For at være helt sikre 
på de økonomiske aspekter i vores Nordløsning, såfremt for-
slaget ville blive præsenteret på mødet, kontaktede Ad-hoc-
udvalget en havneingeniør med erfaring i havneudvidelse og 
fik et overslag over, hvad vores forslag vil koste. Prisen for ud-
videlsen minus faciliteter og flydebroer er 32 – 38.000.000 kr. 
På mødet blev 3 forskellige idéer fremlagt. De bekræftede vo-
res bange anelser. Alle forslag handler om en Sydløsning, med 
privat boligbyggeri i min. 2.5 etages højde og i mindst 1 af for-
slagene private bådpladser. 
I vestre ende af den gamle havn skal bassinet mellem 
”jollebroen” og toiletbygningen fyldes op. Der skal etableres 
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boliger og ”havnerelaterede funktioner”.  
Der bliver ikke plads til vinteropbevaring af vores både. På fo-
respørgsel om hvad man havde tænkt at gøre ved dét, blev 
man svar skyldig. Undertegnede har senere talt med et med-
lem af styregruppen, som i ramme alvor mener, at vinteropbe-
varing af både kommer til at foregå i Frederikshavn!!!!!!! 
Vores Nordløsning vil kunne vinteropbevare samtlige både i 
havnen. 
Efter præsentationen var der rundbordssamtaler og til irritation 
for en del af deltagerne blev vores forslag lagt på bordet. Med 
ved bordet var medlem af styregruppen og formand for Plan 
og Miljøudvalget i Frederikshavn kommune, venstremanden 
John Kristensen. Han havde aldrig set vores forslag. Hvor i sy-
stemet fejlen / fortielsen / ligegyldigheden er sket, vides ikke. 
Det korte af det lange er, at vores anstrengelser har været for-
gæves. 
Efterfølgende sidder man tilbage med en tiltagende fornem-
melse af, at alt på forhånd, i store træk, er planlagt og aftalt 
og for at menigmand skal tro, at demokratiet råder i kommu-
nen, holder man møder og foregiver, at man lytter. Set i bak-
spejlet må man foreløbig konstatere, at diverse møder med 
politikere og forvaltning har været spild af tid. 
Interesserede kan på Sæby Sejlklubs weblog se både kommu-
nens og klubbens forslag til havneudvidelse. Forslagene hæn-
ger også på klubhusets opslagstavle. Se dem. Læs dem. Brok 
jer. 
 
Nu til noget langt mere behageligt. Deltag i vinterarrangemen-
terne startende d. 27.01.09 med foredrag i klubhuset. Mere 
herom inde i bladet. 
Til sidst en bøn til alle som benytter masteskuret. Få nu pillet 
de antenner og andet tingeltangel af masterne, så de ikke bli-
ver beskadiget eller selv beskadiger. Og husk at skrive navn på 
masterne. Nogle har skiftet båd, har fået væsentlig større ma-
ster og vil derfor gerne flyttes længere ned på reolerne. Det er 
fuldt forståeligt, men for at få kabalen til at gå op, må vi vide 
hvem masterne tilhører, så navnene kan blive ført på listerne. 
God jul og godt nytår til alle. 
 
Erik Bach 
Formand 
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Alle former for riggerarbejde udføres. 
Salg af tov, maling og bådudstyr 
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Fra sejladserne mellem Frederikshavn og Aalborg ishockeyklubber 
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Orientering fra havnen 

Vi har i årets løb færdiggjort belægningsarbejdet på hav-
nen. Broen på sydsiden af ”øen” er renoveret. I øjeblikke 
foregår renovering af den store toiletbygning på nordre 
side. Det forventes at arbejdet er færdigt omkring 1. marts 
2009. 
 
Sæsonen har været rimelig med knap 7.000 overnatninger. 
Der er stadig over 50 på venteliste til faste pladser. I relati-
on til den øjeblikkelige økonomiske situation i verden, er det 
spændende om det afspejler sig i ventelisterne og udlejning 
af pladser. Den 25. nov. er der workshop på Viking i forbin-
delse med planer om havneudvidelse. De parter som har 
været med i interviewrunden er inviteret med. 
 
I forbindelse med sæsonen som er gået, har jeg et lille hjer-
tesuk. Når pladserne bliver ledige i forbindelse med ferietu-
re, kunne I så ikke lægge en seddel vi postkassen på hav-
nekontoret med oplysninger om hvor længe pladsen forven-
tes at være ledig. Skulle der ske ændringer i planerne, kan 
vi kontaktes på telefon og foretage rettelserne. Vi vender 
gerne skilte på optaget og fortæller gerne vore gæster 
hvornår pladserne skal være rømmet igen. Det som er træls 
er når nogen ringer og fortæller at de er hjemme igen om 2 
timer. Ring dagen før hjemkomsten og tingene glider meget 
lettere. 
 
Jeg har i flere år været medlem af bestyrelsen i FLID. Det er 
Foreningen af Lystbådehavne I Danmark. Foreningen består 
af over 140 lystbådehavne. Efterhånden er vi blevet hø-
ringspart ved megen lovgivning omkring fritidssejlads og 
havnelove. Specielt omkring klaptilladelser har FLID gjort et 
stort stykke arbejde. Uden den indsats ville de fleste havne 
være nødt til at køre deres oprensningsmateriale til landde-
poter. Det er lykkedes at få nogle kvoter, så den enkelte 
havn kan få lov at klappe en mindre mængde forurenet 
havneslam. De nye miljøcentre har imidlertid valgt at over-
se de muligheder klaplovgivningen giver. Det er altså igen 
blevet sværere at drive havn. Problemet er at man stadig 
finder stigende værdier af TBT og lignende, rundt om i hav-



Side 8 

nene, skønt det har været forbudt at bruge dette i en del år. 
Mange havne her derfor efterlyst en sanktionsmulighed 
overfor de bådejere der stadig bruger de forbudte bundma-
linger. Resultatet er at Kystdirektoratet har godkendt en 
ændring i Standardregulativ for Mindre Fiskerihavne og 
Lystbådehavne, gående ud på, at en bådejer der overtræder 
lovgivningen på dette område, uden videre kan fratages ret-
ten til sin plads. Det er ikke et krav at havnene benytter de 
nye regler, men man kan godt tænke sig at det bliver nød-
vendigt i fremtiden hvis ikke prøverne stabiliserer sig. 
 
En anden ting som mange havne i øjeblikke arbejder med 
er krav til stativer. Man ønsker at stativerne skal være sta-
belbare, så de ikke fylder ret meget når de ikke bruges. I 
Rungsted har man helt forbudt udtjente lastbilundervogne 
og vakkelvorne træstativer. Her investerer havnen i nye 
stativer som bådejerne lejer. Prisen for at leje et stativ er 
ca. 1.250 pr. år incl. moms. De nævnte eksempler ligger 
måske ikke lige om hjørnet i Sæby, men der stilles større og 
større krav til miljø og drift. Og der er ingen tvivl om at med 
havnene som de mest populære bosætningssteder vil vi bli-
ve puster i nakken med krav om ordnede forhold og miljø-
mæssig korrekt opførsel. 
 
Det var alt for denne gang. Glædelig jul og godt nytår øn-
skes af besætningen på havnekontoret. 
 
Birger Isaksen 
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Sikkerhed 

EPIRB 
Emergency Position Indication Radio Beacon ~ en nødsteds 
positionsangivelse som et “radio sømærke”. 
 
En EPIRB er en nød radiopejlesender. Den kan fås med og 
uden GPS. 
Når man aktiverer en EPIRB, vil den i løbet af ganske kort 
tid finde din position og den vil nu sende nødsignal samt 
sende din position og ID (MMSI nr.) til sattelitsystemet 
Cospass/Geosar. Ud over at din position sendes, kan syste-
met også pejle sig frem til, hvor du er. 
 
 
DSC KALD TIL ANDET SKIB: 
Vælger du at kalde et andet skib via DSC/skibets MMSI nr. 
så skal du i dit opkald huske at angive, hvilken kanal du øn-
sker at føre selve samtalen på. 
Dette skal naturligvis være en Interskibskanal. Her kan du 
vælge f.eks. kanal 6 8 – 72 – 77 eller L1 og L2 (P3 og P4). 
Sidstnævnte er specielt beregnet forlystsejlere. Husk at af-
lytte den valgte kanal før du kalder op, så du er sikker på, 
den er ledig.  
 
 
SOK vil og kan passe på din båd, 
hvis du har AIS. 
 
Sådan tilmelder du dig: 
1.  Gå ind på  
2. http://forsvaret.dk/sok 
3. Vælg AISVAGT. 
4. Tilmeld. 
5. Download skemaet, udfyld det og indsend. 
 

 
Anker ”NESSIE” 
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HALSLØS GERNING : Stikket, der holder forsejlet, går op. 
 - Hvis man ikke får 'sat halsen' kan det ende meget galt. 
 
I Ordbog over det danske sprog står der : 
hals-løs, adj. (ænyd. d. s. i bet. 2)  
1) (sj.) i egl. bet.: uden hals. CFrim.AS.195. VSO. MO.  
2) i forb. halsløs gerning, egl.: handling, som medfører 
dødsstraf; nu især: risikabel, ubesindig handling. Slaar no-
gen sine Forældre, da er det Halsløs Gierning. DL.6–5–3. 
Det er en halsløs Gierning at legge Haand paa saadan en 
Dame, som jeg er. Holb.DR.III.9. (holstenerne saa) den lille 
Haandfuld Folk, der havde vovet en saa dristig og halsløs 
Gjerning, drage bort, uden at de vare istand til at hevne sig 
paa dem. Holst.FF. 18. Det var halsløs Gerning at slaa en 
Vægter om Natten, men Vægteren skulde ligeledes miste 
sin Hals, om han uden Føje overfaldt Andre. TroelsL.II.75. 
*han (kunde) ej faa | sig fra at titte rundt i denne Skare 
(dvs.: af unge kvinder) | – (skønt det var halsløs Sag, kan 
man forstaa). Drachm. DJ.I.391. Det kunde . . synes en 
halsløs Gerning at begynde Udgivelsen af et nyt Tidsskrift. 
BerlTid. 13/5 1907.Aft.Till.1.sp.6. || (l. br.) i andre forb.: 
som er dumdristig ell. vidner om dumdristighed. *O! hvilke 
halsløse Ord! Paa Degnens Vegne jeg gyser! Storm.Br.10. 
Kusken kørte saa halsløst . . at Vognen til Tider fløj gennem 
Luften med ikke mere end et eller ingen Hjul rørende ved 
Jorden. JVJens.CT.100. jf.: Buris drejede sig i Rædsel og 
flygtede som en halsløs Morder (dvs.: morder, som er sik-
ker paa at miste sin hals). sa.D.174.  
 

Ordforklaringer 

Et supplement 

Fra slangordbogen : 
 
Sejlsportsmand  -  posenavigatør 
Styrmand  -  havchauffør, jollekusk 
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SKØDELSLØS GERNING : Skødet går op. 
 - Hvis skødet ikke er sat ordentligt, dog ikke så slem som 
halsløs gerning.  
 
I Ordbog over det danske sprog står der : 
skøde-løs, adj.  
(sj.) mods. skødet, om beklædningsdel: som er uden skøder 
(mangler skøder); anv. (muligvis med ordspils-tilknytning til 
skødesløs) om en person (dreng), der (endnu) ikke har skø-
der paa sin dragt (men bærer (drenge)trøje): er De 
maaskee forlovet med dette skjødeløse Mandfolk? 
CBernh.NF. III.157.  
 
 
KOVENDE  : At vende et skib ved at dreje agterenden op i 
vinden (også: bomning eller halsning). 
 
I Ordbog over det danske sprog står der : 
ko-vende, v. vbs. -ing (s. d.). (jf. sv. kovända; egl.: gøre en 
vending som en ko, vende paa en klodset, besværlig maa-
de) (i høj sø ell. ved svag vind) vende et sejlfartøj (saa at 
det faar vinden ind fra den anden side) ved først at falde af, 
til vinden er agterind (hvilken manøvre tager mere tid og 
plads og i det hele er forbunden med flere ulemper end ven-
ding gennem vinden, stagvending). Iagten koevendte. Ære-
boe.40. SøLex.(1808). Ved enhver Vending – Kokken ko-
vendte (dvs.: med Vinden) – var Smakken paa Nippet til at 
kantre. Blich. I.XXXIII. Bardenfl.Søm.I.161. 
 
Andre mener, det beskriver situationen, når en ko vender 
bagdelen til dårligt vejr. 
 
Atter andre mener det er : 
Populær sport på landet, også kendt som at vælte køer. 
Sporten foregår om natten, når køerne sover. Man finder en 
ko i passende størrelse, løber imod den i fuld fart, og når 
man rammer den, skulle den gerne vælte. Sporten kræver 
teknisk finesse, da det gælder om at ramme koens bagende 
i den rette vinkel: Man skal rette sig op, idet man rammer, 
så stødet får en lille smule opdrift. 
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Ternen 

I en række artikler her i bladet vil undertegnede artikelfor-
fattere delagtiggøre bladets læsere i vores overvejelser i 
forbindelse med design og bygning af en lille kølbåd til kap-
sejlads beregnet til os selv, og evt. andre interesserede. 
Ideen med disse artikler er, at andre kan blande sig mth. 
ideer, meninger og spørgsmål og således, at dette kunne 
blive et diskussionsforum, hvor alle har mulighed for at del-
tage i en dialog  -  også om både generelt. 
 
Et projekt i støbeskeen. 
På en flot sensommerdag, nærmere bestemt den 29. au-
gust, ved worldcup stævnet i Frederikshavn, falder snakken 
på et fælles bådprojekt. Det er altid godt at have noget at 
gå op i, og et fælles projekt som tager udgangspunkt i en 
fælles hobby var da nærliggende. En måneds tid senere 
stikker vi hovederne sammen, for at lodde stemningen. 
Er det et realistisk projekt? – hvad skal formålet med en 
sådan båd være? 
Hvad skal den bruges til? Hvor stor skal den være? Hvad 
må den koste? 
Hvilke materialer skal den bygges af?  
Der er mange ting at diskutere. Kan vi i det hele taget finde 
fælles fodslaw, fælles ønsker og normer. Som snakken skri-
der frem, kommer der et væld af diskussioner om mere tek-
niske ting.  
Hvor dybt skal den stikke?  
Hvordan skal den rigges, hvordan skal diverse beslag se ud 
og mange mange andre ting. 
Da vi begge har en turbåd, som opfylder vores egen og fa-
miliens behov for tursejlads, blev det hurtigt klart, at vi 
snakkede om en lille kapsejladsbåd, dog med mulighed for 
en udpræget primitiv tursejlads. Hvor langt skal vi omkring 
med vores lille kapsejler, og hvordan sker det på den nem-
meste og billigste måde. Her kommer ideen om en sænke-
køl på banen. Ja, hvorfor ikke. En dyb bulb som ved simpel 
mekanik kan hæves helt op under bunden. Det vil give os 

-  projekt legetøj af Niels Hjørnet og Lars Kristensen 
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mulighed for at benytte en almindelig bådtrailer, så vi ikke 
skal have gang i løftegrej, hver gang båden skal flyttes. Det 
åbner mulighed for at komme lidt længere omkring, både til 
kapsejlads, men også en weekendtur rundt Mors, en tur på 
Silkeborgsøerne og lignende. Det er selvfølgelig vigtigt, at 
båden derfor ikke vejer mere end en almindelig bil må køre 
med den. En ca. vægt på 500 kg kommer derfor på banen. 
Det er selvfølgelig også vigtigt, at masten kan ligge oven på 
båden uden at stikke for langt bagud. Det vil måske be-
stemme hvorvidt masten skal stå på dækket eller være 
gennemgående. Bådens længde vil havne på ca. 21 fod. 
Når vi snakker kapsejladsbåd, skal den være sjov at sejle, 
men uden vi skal ud i hængestropper for at holde den på 
benene. I det daglige er det praktisk, hvis den kan sejles af 
to mand, og derfor skal den være simpel at sejle.  Den skal 
have potentiale til at plane og selvfølgelig gode krydsegen-
skaber. De ønskede egenskaber betyder, at vi vil have en 
rig uden hækstag og bagstag. For at få en tilstrækkelig stor 
genaker, skal der bovspryd på, som kan skydes ud og ind.  
Som før nævnt, skal den rumme mulighed for en primitiv 
weekendtur. Om læ planlægges der to køjer. På en tur Fyn 
Rundt, vil det være rart, at kunne strække ryggen, og i nog-
le tilfælde måske endda i tørvejr. Den luksus der i øvrigt 
skal være ombord, bliver i plastickasser som kan flyttes til 
og fra borde efter behov. Motor, ja måske skal der et beslag 
på hækken, så vi på en weekendtur kan montere en lille på-
hængsmotor. 
Det lyder enkelt, men vi ved alle at konstruktion af en båd, 
er ét stort kompromis. Vi har lavet et væld af forskellige 
modeller, som alle har sine fordele og ulemper.  
 
Når bådens funktion og hoved-dimensioner er fastlagt, kan 
det egentlige designarbejde begynde.  
Hvilke forhold skal den f. eks. sejle under mht. vejrforhold 
og hav. 
Ovenstående og mange flere spørgsmål trænger sig på og 
for en kapsejladsbåd er det vigtigste fart! 
 
At designe en båd er et stort kompromis. Hvordan skal bå-
dens forhold være mellem rettende moment og våd overfla-
de?  
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Det rettende moment er bådens motor. Det bestemmer bå-
dens evne til at bære sejl, men også hvor stort kølareal, der 
er nødvendigt for båden. Et højt rettende moment vil give 
en stor modstand gennem vandet, da den våde overflade vil 
vokse og derved forøgelse af friktionsmodstanden. 
Problematikken kan også anskues på en anden måde: 
Et stort rettende moment vil kræve stor afstand mellem bå-
dens tyngdepunkt og dens center for opdrift eller arm. RM = 
arm * masse. Armen er den vandrette afstand mellem op-
driftcenter (CB) og tyngdepunkt (CG). I fagsproget kalde 
denne arm GZ, og bådens masse er den mænge vand bå-
den fortrænger. Da bådens masse er fastlagt vil denne af-
stand ved krængning forøges og bevirke en voksende GZ. 

Ønskes en stor arm, må bådens masse, her specielt kølen 
have et meget lavt tyngdepunkt, hvilket igen vil medføre, at 
vægt flyttes ned i en bulb eller torpedo i bunden af kølen. 
For at flytte opdriftcentret op må bådens skrog have så lille 
dybgang som muligt, og derved vil båden få så stor en våd 
overflade, som det kan lade sig gøre at give den. Hvis mid-
delspantet (bådens midter tværsnit) var en halv cirkel ville 
overfladen blive mindst, men ligeså med det rettende mo-
ment alt andet lige. 
Vi søger derfor et kompromis der giver tilstrækkelig RM og 
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samtidig en friktionsmodstand der er til at leve med. 
Det næste spørgsmål der rejser sig vedrørende bådens lini-
er er hvordan båden efterlader vandet den har sejlet igen-
nem. Man kan opfatte en båds bevægelse gennem vandet 
ud fra en energibetragtning: 
Den energi båden får fra vindens afgivelse af energi til bå-
den omsættes via bådes skrog til et bølgesystem, som ef-
terlades i vandet. Dette bølgesystem skyldes bådens mod-
stand gennem vandet, og måler man indholdet af energi i 
det efterladte bølgesystem kan man finde bådens modstand 
gennem vandet. 
Derfor er opgaven, at designe et skrog der efterlader så lille 
et bølgesystem som muligt. Dette kræver en skarp stævn, 
en hæk der giver slip på vandet, og så lidt asymmetri i 
skroget som muligt under krængning. Alt sammen indehol-
dende det ovenfornævnte kompromis mellem RM og våd 
overflade. 
Vi har gjort følgende: 
Med en akse fra for til agter, som starter agter et stykke 
over vandlinjen og slutter for et lille stykke under vandlin-
jen, har vi tegnet ellipser eller rettere en form for superel-
lipser med aksen som ellipsernes centrum, ladet dem fort-
sætte op i et polynomie, og herved har vi et spantrids. Dvs. 
vi har defineret hele skroget matematisk, og kan forholdsvis 
let tegne nye skrogformer. Indtil nu har vi tegnet 33 for-
skellige modeller, beregnet vægte, tyngdepunkt, opdriftcen-
ter og kurve for GZ som er det geometriske udtryk for RM. 
Vi har beregnet modstand og benyttet er program til bereg-
ning af bådfart til forskellige vindstyrker og vindretnigner, 
hvorved det har været muligt at sammenligne de forskellige 
bådmodeller. 
Dette kan synes ret enkelt, men i virkeligheden er det en 
ret kompleks opgave, og en designproces er som at bevæge 
sig i en spiral, hvor man gang på gang kommen til det sam-
me punkt eller designområde blot på et lidt højere niveau. 
 
Bådens vægt er en meget betydelig faktor for bådens egen-
skaber. Fra ligningen ovenfor vedrørende rettende moment 
ses det at RM bliver mindre, hvis massen bliver mindre. Der 
skal blot flyttes lige så meget vand som bådens masse ud-
gør, og i en let båd udgør besætningen en stor del af den 
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samlede vægt, samtidigt med at besætningen kan flyttes 
langt ud fra bådens midte og derved få en stor arm til det 
rettende moment. 
Man kunne så fristes til at tro at det var en fordel at lave 
båden så bred som muligt. Men også dette har sin pris i 
form af stor overflade, asymmetri ved krængning og derved 
stor modstand. 
 
Herunder er vist spanterids og billede af de foreløbige linjer. 
 
Lars og Niels 
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AIS 

Orlogskaptajn Mick Nielsen har givet tilladelse til, 
at vi bruger hans artikel i vort klubblad. 

M.s.h. Anker ”NESSIE” 

I år 2000 vedtog den Internationale Maritime Organisation 
(IMO) det nok hidtil største enkeltbidrag til generel forbed-
ring af sejladssikkerheden på det verdensomspændende 
plan. Affødt af dette har alle skibe med en tonnage over 300 
GT siden 2005 været pålagt at installere og operere det så-
kaldte Automated Identification System (AIS) Class A. 

Hvad er AIS ? 

AIS er et fuldautomatisk VHF radionet hvorigennem skibe 
på havet automatisk og kontinuerligt gensidigt informerer 
hinanden om deres identitet, karakteristika og hensigter. 
Systemets primære formål er gennem kontinuerlig udveks-
ling af oplysninger om aktuel position, kurs/fart og manøvre 
at forhindre, at skibene misforstår hinanden, og at der der-
ved opstår situationer, der fører til kollision og andre former 
for havari. 

Systemet fungerer ved at der ombord i det enkelte skib er 
monteret en transponder (en automatisk VHF sende/
modtager), der kontinuerligt samler data op fra de ombord-
værende navigationssystemer, primært GPS, kompas/gyro 
og log. Transponderen rundsender automatisk flere gange 
hvert minut disse oplysninger på to dedikerede VHF kanaler. 
Oplysninger modtages af de øvrige skibe indenfor VHF dæk-
ning, der automatisk plotter disse på skibenes elektroniske 
plotsystemer (søkortplottere og ARPA systemer).  

På ligefod med søkortoplysninger, radar, egen kurs og fart 
kan den enkelte skibsfører på skibets ombordværende sø-
kortplotter betragte AIS oplysninger fra de omkringværende 
skibe. Oplysningerne om det enkelte skib omfatter bl.a.: 

· Dynamiske data: 
· Position 
· Beholdende kurs og fart 
· Heading (nuværnde kursændring i grader/minut) 
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· ”Rate of Turn” 
· Navigatorisk Status (under gang for maskine, fortø-

jet, opankret, begrænset i manøvreevne, ikke under 
kommendo etc.) 

· Statiske data: 
· Kaldesignal 
· Skibsnavn 
· IMO nummer (skibets internationale ”stelnummer”) 
· Dybgang 
· Skibets dimensioner (længde og bredde samt place-

ring af GPS antenne) 
· Næste havn og ETA til denne 

Dynamiske data udsendes af det enkelte skib flere gange 
hvert minut, med en frekvens der er bestemt af skibets dy-
namiske konditioner (navigatorisk status fart og manøvre). 
Hvorimod de statiske data, kun udsendes hvert 6. minut. 
Såvel statiske som dynamiske AIS telegrammer indeholder 
alle skibets såkaldte MMSI nummer (populært at betragte 
som skibets internationale telefonnummer), hvilket gør det 
muligt for AIS display systemer, at sammenkæde oplysnin-
ger fra forskellige telegrammer der hidrører fra samme skib.  

Når skibe er tæt på hinanden (eksempelvis i trafikseparerin-
ger, havneområder m.v.) anvendes dimensionsoplysninger-
ne fra AIS til at tegne et rids af skibet på det elektroniske 
plot, således at det plottede mål ikke kun fremstår som et 
punkt, men derimod med mulighed for at man kan bedøm-
me skibsskrogets udstrækning.   

Hvorledes kan lystfartøjer udnytte AIS 

Selvom IMO resolutionen omkring AIS Class A primært ta-
ger sigte på skibstrafik over 300 GT, så kan lystfartøjer dra-
ge stor fordel af at ”lytte” på udsendelserne fra de kommer-
cielle fartøjer. 

I vige situationer gælder det altid (uanset hvad søvejsreg-
lerne siger) at ”nøj viger for brød”, hvorfor vi i lystfartøjer 
ALTID går af vejen for kommerciel skibstrafik. Imidlertid 
kan det for lystfartøjer selv i lyst og sigtbart vejr ofte være 
vanskeligt at bedømme ”Closest Point of Aproach” (CPA) til 
de store og hurtige skibe, når man udelukkende har visuelle 
observationer at forlade sig på. Dette afstedkommer at lyst-
fartøjer ofte må lade tvivlen råde og ændre kurs og søger 
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agten om kommerciel trafik, for blot efterfølgende at kunne 
konstater, at man uden fare for kollision sagtens kunne ha-
ve fortsat på oprindelig kurs. Problemstillingen forstærkes i 
mørke hvor man udelukkende har navigationslysene fra  
den omkringliggende skibstrafik til at indikerer aspekt.   

Hvor certificeret AIS transponder udstyr fortsat er ret beko-
steligt, så kan rene AIS modtagere erhverves for en pris, 
der gør AIS interessant også for lystbåde (NASA Marine til-
byder eksempelvis ”AIS Engine” ned til ca. 2000 kr.). Endnu 
er der kun få søkortplottere til lystbåde der understøtter 
AIS. Et af de produkter der gør, er AIS NAVIGATOR fra det 
danske firma NAVICON. NAVICON har gennem en årrække 
udviklet AIS applikationer til ”det professionelle marked” og 
må karakteriseres som en af de førende virksomheder in-
denfor AIS på verdensmarkedet. NAVICON frigav i år 2005 
en søkortplotter applikation, der kan køre på en almindelig 
PC og som har interface til både GPS modtager og AIS 
(herunder NASA AIS Engine). AIS NAVIGATOR omfatter 
normale navigations- og sejladsplanlægningsredskaber som 
eksempelvis afstandsmåler og definition af egne sejlruter. 
Søkortplotteren anvender desuden certificerede elektroniske 
vektorsøkort (ECDIS).  

Ved anvendelse af en plotterapplikation der på samme tid 
tager data fra GPS og AIS får fartøjsføreren således ikke 
kun et plot af hvor han selv befinder sig og hvordan han 
styrer i farvandsgeografien. Han får tillige oplysninger af 
hvor omkringliggende skibe befinder sig, og hvorledes disse 
”styrer” i forhold til hinanden. Ud fra AIS billedet kan far-
tøjsføreren således meget let bedømme hvorledes om han 
skal vige, eller om han kan fortsætte på sin kurs når han 
møder passerende skibe. Som et yderligere bidrag får skibs-
føreren oplyst kaldesignal og MMSI nr. på alle omkringlig-
gende fartøjer, hvilket er relevant såfremt han ønsker kon-
takt eksempelvis på VHF. 

En komplet installation består således af en søkortplotter 
eksempelvis på en PC (bærbar eller stationær) og en tilslut-
tet AIS modtager (el. transponder) med tilhørende VHF an-
tenne samt en GPS modtager såfremt AIS’en ikke allerede 
indeholder en sådan. 
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Fremtidsperspektiver 

Den nuværende AIS Class A standard henvender sig pri-
mært til skibe over 300 GT. Der er imidlertid indenfor det 
seneste år kommet en del AIS Class B transpondere på 
markedet. Disse transpondere, der er meget billigere end de 
”professionelle” Class A transpondere tager sigte på anven-
delse i lystfartøjer og mindre fiskefartøjer, således at disse 
på tilsvarende vis som skibe over 300 GT kan optræde akti-
ve (d.v.s. udsende egne karakteristika) på AIS nettet. 

Mange kollisioner imellem kommercielle fartøjer og lystfar-
tøjer er gennem tiden sket fordi, lystfartøjet p.g.a. af sin 
begrænsede størrelse og sit minimale radarekko ikke er ble-
vet erkendt i tide. Bemærk i den forbindelse, at kun ganske 
få af de passive radarreflektorer, der sælges til lystbåde re-
flekterer noget nævneværdig ekko, samt at størrelsen af 
radarekko altid er proportional med reflektorens fysiske 
størrelse!  

Uanset hvem der har retten til vejen, så er det noget nær 
naturlov, at det altid er den mindste det går hårdest ud over 
når to fartøjer støder sammen og der har desværre gennem 
årerne været en række kollisionsulykker, der har medført 
dødsfald blandt de involverede lystfartøjsbesætninger. Ved 
generel anvendelse af AIS aktivt vil alle fartøjer uanset stør-
relse plottes automatisk, med efterfølgende mulighed for 
(audio/visuel) alarmering af de ansvarlige skibsførere i situ-
ationer hvor der er fare for kollision.  

I et farvand som det danske med meget høj trafikintensitet, 
vil udbredelsen af AIS, ikke kun blandt den kommercielle 
skibstrafik, men også i lystfartøjer uden tvivl være et stort 
bidrag til sejladssikkerheden, og i fremtiden medvirke til at 
reducerer antallet af farlige situationer og uheld betragte-
ligt.   

Vil du vide mere 

På NAVICON hjemmeside på Internettet (www.navicon.dk) 
er det muligt at finde yderligere oplysninger om AIS og an-
vendelsen af AIS. Hjemmesiden indeholder desuden også 
en plotsimulator, hvor man kan se hvordan AIS ser ud ”i 
bevægelse”. 



Visse steder ville man da vist være glad for en mindre stigning i 
havenes vandstand. 
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Arrangementer vinter 2008 

Tirsdag d. 27.1.09 kl. 19.00 
 

Sejlads ved de 1000 søers land 
    

Bent og Britta Christensen fortæller og viser dias fra deres 
tur langs Finlands kyst Sommeren 2008. Klubben vil være 
vært ved en kop kaffe og en ostemad. Bent og Britta er 
hvert år på langfart i deres Najad og Sæby Sejlklub har fle-
re gange haft glæde af deres beretninger. En hyggelig aften 
til at starte sæsonen med. 
 
Tilmelding senest 25.01.09. 
 
 
 

Søndag d. 15.2.09 kl. 10.00 
 

Travetur til Gedebjerget 
 

Vi mødes kl. 10.00 på parkeringspladsen ved tennisbanerne 
i Sæbygaard Skov. 
Turen starter med en frisk travetur i skoven og over marker 
helt op på Gedebjerget og tilbage igen, så tag fornuftigt 
fodtøj på. 
På turen vil der blive serveret en kop varm kakao. 
Efter vi har besteget Gedebjerget, kører vi til klubhuset, 
hvor kasserolleholdet vil anrette et mindre traktement. 
Hele herligheden koster kun ca. 50 kr. pr. person. 
 
Tilmelding senest 10.02.09 p.g.a. traktement. 
 

 

 

Vinteren 2009 arrangerer sejlklubben følgende 
aktiviteter for medlemmer med 
Ægtefæller / kærester / børn. 
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Arrangementer vinter 2008 

Søndag d. 15.3 kl. 13.00 
 

Museumsbesøg på 
Bangsbo Museum 

 

Vi mødes kl. 12.30 ved klubhuset og fordeler os på vores 
biler. Besøget bliver med guide. 
Har du aldrig været på Bangsbo Museum, bliver du overra-
sket over hvor fint et museum vi har lige i nabolaget. 
Pris for indgangsbillet og guide kun ca. 60 kr. pr. person 
afhængig af antal deltagere. 
 
Tilmelding senest 11.03.09 

 

Torsdag d. 16.4 kl.18.30 

 

Redningsstationen Sæby  
og førstehjælp i klubhuset 

 

Vi besøger Redningsstationen Sæby, hvor en erfaren red-
ningsmand viser og fortæller om redning. Hvad gør vi hvis 
vi får problemer i nærheden af Sæby? Er der noget vi ikke 
skal gøre og hvordan hjælper vi redningsfolkene, så de kan 
hjælpe os? Dét og mange andre spørgsmål kan man få svar 
på, ved at deltage denne aften. 
 
Senere samme aften samles vi i klubhuset, hvor vi træner 
hjerte-lunge redning på dukker. Vi genopfrisker også bru-
gen af havnens hjertestarter. 
 
Tilmelding senest 23.03.09 

Tilmelding til de enkelte arrangementer på lister i 
klubhuset eller til 

Erik Bach ”Tiffany” Tlf. 24 86 66 56 

Rettelse : 
Tilmelding senest 14.04.09 
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Efterretninger for søfarende 

Danmark. Kattegat. Læsø Rende. Bundberøring. 

Position. 57° 12,75´ N 10° 33,50´ E. 

Detaljer. Fartøj med dybgang på 1,6 m har haft bundberøring på ovennævn-

te position. 

Søkort. 123, 101 (INT 1301). 

Publikation. [J.nr. 2522-0009-04]. 

(KMS 5. august 2008) 

I Efterretninger for søfarende, nr. 677, 
kan man læse følgende : 

Den kendte grønne bøje ved Stensnæs er nu blevet flyttet 
til ca. position 57 12,9’N. 10 34,0’E som angivet med pilen 
på kortet. 
 
Bundberøringen fandt sted ved den lille prik. 
Lige præcis her angiver søkortet en grund …... 
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Senior-portræt 

Anker Willy Lauridsen 

Anker blev født på Fanø i 1938. Så skulle man jo tro, at he-
le hans familie var sømænd eller fiskere, men hans farfar 
var skrædder og landmand! Hans far var dog fisker på 
Nordsøen og hans morfar, der stammede fra Mandø, var en 
af de sidste, der sejlede med en evert. Han sejlede fragt 
mellem Ribe, Fanø, Mandø og det senere Esbjerg. Fragten 
bestod af korn, lyng og hø. Ind imellem samlede han skal-
ler, der blev solgt til landmændene. Everten kan i dag ses 
på Esbjerg Museum. 
 
Anker ville være sømand, men inden han blev færdig med 
realeksamen, flyttede familien til Helsingør. Han var da 12 
år. Hans far arbejdede på Helsingør Værft og Anker kom i 
lære som skibsbygger. 
Det var koldt, syntes Anker. 
Så Anker kikkede misundelig på skibsinspektørerne, når de 
kom for at inspicere arbejdet på værftet. De kikkede sig lidt 
omkring  -  og gik så over og spiste frokost. Sådant et job 
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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. 3037 7671 

neh@codan.dk 

for nærmere aftale. 

 

Et møde med Else Nøhr medfører et 

økonomisk bidrag til Sæby Sejlklub. 

ville Anker have! Så da han efter 4 år var færdig som skibs-
bygger, begyndte han at læse til skibsbygningsingeniør. 
 
Da han var færdig kaldte militæret og han valgte frivilligt at 
gå på officerskole og blev løjtnant af reserven i søværnet. 
Hans første arbejde skulle have været at give alt materiel et 
12-cifret NATO-nummer  -  også tændstikæsker! Det gad 
han ikke, og blev reddet af, at søværnet fik nye minelægge-
re. Der skulle laves en oplysningsbog til cheferne for mine-
strygerne og forsynet med linietegninger blev han sendt til 
Lyngby, hvor der var en prøvetank. Opgaven gik ud på at 
beregne, hvad der skete, hvis et eller flere af de 17 vand-
tætte rum blev vandfyldte. Han fik også 30.000 kr., så han 
kunne leje sig ind på DASK (Dansk Aritmetisk Sekvens Kal-
kulator), der var en af de allerførste computere i Danmark  
-  og fyldte det meste af en villa. 
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Anker havde flere opgaver i forbindelse med nybyggerier, 
bl.a. 2 fregatter i Helsingør og nogle skibe i Svendborg. 
 
En fredag skulle et skib søsættes i Svendborg og Anker an-
kom med en check, der skulle afleveres til værftet efter sø-
sætningen. Men der blev ingen søsætning p.g.a. lavvande. 
Den efterfølgende frokost med direktøren foregik i en tryk-
ket stemning, da Anker måtte skuffe hans forventning om 
at have pengene til forrentning weekenden over. Men Anker 
stod fast : Ingen søsætning  -  ingen penge. 
 
Da Anker forlod søværnet efter 2 år kom han til DFDS, hvor 
han fik til opgave at føre tilsyn med nogle af rederiets 89 
skibe over hele verden, når de skulle repareres. I 1972 kom 
han første gang til Frederikshavn og i 1980 til Esbjerg, hvor 
han fik at vide, at alt vest for Skagen var hans! Efterhånden 
mindskedes DFDSs engagement i Caraibien og Anker kom 
tilbage til Frederikshavn igen og stod for ombygning og ved-
ligeholdelse af skibe. I 1992 var der ikke økonomi i værftet 
mere og han startede for sig selv som konsulent for Ørskov 
og søværnet. I 1998 stoppede han og gik på pension . 
 
Privat har Anker sejlet siden han kunne holde balancen på 
en isflage. Det første ’rigtige’ fartøj var en Piratjolle, som en 
kammerats farfar byggede. Han fik først sin egen båd, da 
han kom til Nordjylland. En færøsk trawlerskipper forærede 
ham en gammel træredningsbåd. Den blev ombygget i sam-
arbejde med værftet, bl.a. med en mast af en stamme, der 
blev flækket, tørret og limet sammen igen med de 2 stykker 
vendt modsat. En lille kahyt og rødbrune latinersejl fuldend-
te båden, der fik navnet ’Mik’. Anker og Ingrid var bl.a. på 
Limfjorden med den. Anker var engang inviteret til kaffe på 
Læsø og tog af sted alene i hård vestenvind. Da sejlene 
skulle ned, var tovværket gået i bekneb og kniven lå i buk-
selommen under olietøjet. Men Anker blev ’reddet’ af be-
hjertede folk, der tog imod en line og fik ’Mik’ stoppet inden 
det gik galt. Da Anker rejste til Esbjerg, blev ’Mik’ lånt ud og 
han har ikke set den siden. 
 
I 1983 købte han en Maxi 77, som siden blev afløst af 
’Nessie’, opkaldt efter Loch Ness uhyret. Ferieturene er gået 
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til Rügen, Sverige, bl.a. Øland, Stockholm og Göta Kanal  -  
3 gange. I Danmark holder de meget af Mariager og Ha-
derslev Fjorde, men har også besøgt de sydlige øer. 
 
Anker har haft mange spændende oplevelser på sine rejser i 
hele verden, nogle også mere spændende end de fleste bry-
der sig om. 
 
Ørskov havde i 1993 sendt ham til Vladivostok for at under-
søge, hvad der skulle gøres ved nogle russiske skibe. Skibe-
ne plejede så at blive repareret i Sydkorea, men det var 
Ørskovs opgave at finde det billigste sted til reparationen. 
Under en frokost med den lokale direktør tog denne en re-
volver op af lommen, satte et ladt magasin i og lagde den 
på bordet. Så kunne Anker jo godt regne ud, at direktøren 
var vandt til at få returkommision fra koreanerne. 
 
Heldigvis slap Anker med skrækken og skibene blev dokket i 
Japan. 
 
Ørskov havde fået et fast beløb, som skulle dække alt. Be-
sætningen havde det godt, så de trak det ud med at få ta-
get den afsluttende prøvetur. For at få russerne til at tage 
prøveturen, tilbød Anker at betale for kran til nogle gamle 
biler, besætningen havde købt, men som de ikke havde 
penge til at få om bord. Anker regnede med, at russerne 
ville finde nogle fejl under prøveturen, så det var nødven-
digt at vende tilbage  -  på Ørskovs regning  -  men da bi-
lerne var kommet ombord og skibet var på prøvetur - uden 
Anker - kunne det ikke komme tilbage, uden at russerne 
betalte importtold! 
 
Anker så dem aldrig mere. 
 
Her i efteråret fejrede Anker sin 70 års dag. Han er stadig 
nysgerrig og finder nye udfordringer  -  hvilket dette blad 
nyder godt af. Senest har han opdaget, at punktet, hvor 
ækvator og 0-meridianen mødes ikke har 
et navn. Det skal det have, mener Anker. 
 
Så det får det nok. 
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Nordvest – og Nordøstpassagen er åben 
 

Smeltning i øst og vest åbner arktiske sejlruter samtidigt. 
For første gang siden satellitovervågningen af Arktis be-
gyndte midt i 1970èrne, er der nu åbent vand og ingen is 
nord for Canada og nord for Sibirien på samme tid. Ruten 
nord om Canada kaldes populært nordvestpassagen, mens 
ruten nord om Sibirien kaldes nordøstpassagen.  

Til langturssejlerne 

Fram i isen i 1895 

Volvo Ocean Race 

Nu er bådene på vej jorden rundt i Volvo Ocean Race. 
 
Der er mange farer forbundet med sejladsen, ikke bare isen 
rundt om Antarktis. Turen går i år  til Kina, og her udgør ca. 
100.000 fiskerbåde, der hver nat fisker helt mørklagte, en stor 
risiko, når sejlerne kommer med op til 20 knob. 
 
Sejladsen kan følges på : www.volvooceanrace.org 
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Fyrbåkens historie 

Der har eksisteret en fyrstation i Læsø Rende siden 1852. De 
første godt og vel 100 år i form af et fyrskib og fra 1965 af et 
bundfast fyr. 
 
I Det kgl. danske Fyrvæsen 1560 - 1927 berettes det, at fyr-
skibet fik sprængt fortøjninger i 1859, 1863 og 1876 og blev 
påsejlet fire gange i samme periode! 
 
Det nuværende fyr bygget i 1965 var fra starten indrettet med 
komplet lejlighed med køkken, bad, opholdsrum og to køje-
rum, men det har aldrig som i fyrskibstiden haft fast beman-
ding. 
 
Fyret har øverst en helikopterplatform med direkte adgang til 
fyret. Udover at kunne nå fyret fra luften tjener det også som 
den eneste adgangsvej til fyret i isvintre, hvor den normale 
indgangsdør kan være dækket af et tykt ispanser.  
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Slopkisten 

Hvordan er det nu lige det er? 
 
Når du tager på ferie til udlandet med din båd eller på an-
den vis, har du forhåbentlig en rejseforsikring! 
Hvor længe gælder den og hvorfra? 
Mange forsikringer gælder højest 45 dage,  fra du forlader 
din bopæl. 
Sejler du f.eks. 30 dage i Danmark, før du sejler til udlan-
det, gælder din forsikring i dette eksempel kun 15 dage i 
udlandet. 
 
Hvordan er du dækket? 
 
 

Fritidssejler: 
 

Som fritidssejler i danske farvande må enhver sejle med et 
fritidsfartøj med en skroglængde under 15 meter, uden at 
skulle have tilladelse til det fra nogen myndighed – og uden 
at skulle aflægge nogen form for prøv. 
Undtagen herfra er dog planende motorbåde (speedbåde). 
 
Det er sjovere og mere sikkert at sejle, hvis du har lært det. 
 
 

Ferie i Sverige: 
 
Til planlægning af din ferie i Sverige kan følgende adresser 
være gode: 
www.gasthamnsguiden.se 
www.gotakanalen.se 
www.svergeochnorgekanaler.com  
 
 
Med sejler hilsen, 
Anker”NESSIE” 
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Kapsejlads 

I 2009 er der planlagt følgende kapsejladser: 
 
Frederikshavn  -  2starsejllads 16 maj 
Rønnehavnen  -  Læsørenderundt 13 juni GP 
Ålbæk bugtsejllads 27juni GP 
Frederikshavn  -  Stjernesejllads 15 august GP 
Sæby  -  Fyrbåken 5 september GP 
Frederikshavn  -  Hirsholmen Rundt 12 september 
 - hvis ikke Danish Open kommer til Frederikshavn 
 - ellers kommer ny dato 
Strandby  -  Hirsholmen Rundt 26 september GP 
  
I 2starsejladsen må der kun være 2 mand om bord. GP sejladserne er 
en serie, hvor North Sails sponserer en præmie. Man få lodder efter 
placering i de sejladser man deltager i. 

Søndag den 21. september var der afslutning på årets klubsejladser. 
7 både var på vandet til disse afsluttende runder, der fandt sted i flot 
septembervejr. Resultaterne kan ses på hjemmesiden under "Senior". 
 
Erik Bach og undertegnede, der gennem en årrække har stået for af-
holdelse af klubbens onsdagssejladser og den årlige Fyrbåkesejlads 
ønskede at blive frigjort for disse opgaver, og det var derfor rigtigt 
dejligt, at Søren Jensen (Gokke) og Lennarth Pedersen (Blå Fritid) 
under den efterfølgende suppespisning og præmieuddeling i klubhuset 
indvilligede i at overtage ansvaret som fungerende kapsejladsgruppe 
fremover. De har så nu vinteren til at tænke over hvilke tiltag, der 
eventuelt kan sættes i værk for at fremme deltagelsen i vores klub-
sejladser. 
 
De skal referere til klubbens bestyrelse gennem undertegnede. Der 
skal ikke herske tvivl om at de vil få ret frie hænder til hvordan de vil 
afvikle arrangementerne, når bare det er cirka udgiftsneutralt.  
 
Når disse linier læses, har de allerede deltaget i evalueringen af Fre-
derikshavn Kommune Grand Prix 2008, og planlægningen af samme 
for 2009. Dette fandt sted på et møde i FSK den 25. november.  
Vi håber i hvert fald på, at der kan komme noget mere gang i foreta-
gendet (læs flere deltagere) til den kommende sæson. 

 

      Leif Olesen.  



Side 38 

HUSK 

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

din mail-adresse til 

Leif Olesen 

9882 5821 

webmaster@saeby-sejlklub.dk 

Kasserolleholdet – det er godt 

Rødbeder med kommen: 
 

1½ kg rødbeder 

¾ - l eddike 

400 – 500 g sukker 

1 spskf. kommen 

1 lille stykke peberrod 

 

Rødbederne skrubbes helt rene, koges i vand i ca. ½ time, 

hvorefter vandet hældes fra. 

Der hældes koldt vand på, og dette skiftes nogle gange, indtil 

det er blevet koldt. 

Så er rødbederne møre. Gnid skrællet af og skær rødbederne i 

skiver direkte ned i krukken. 

 

Kog eddiken op med sukker og hæld det kogende over rødbe-

derne. 

Tilsæt gerne kommen, det giver rødbederne en pikant smag. 

Et lille stykke peberrod i krukken holder mug fra rødbederne. 

 

 

 

Med ”kokkehilsen” 

 

Anker 



Biltlf. 21 40 53 45 




