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Bestyrelse og afdelinger 

Bestyrelsen: 
 
Erik Bach, formand 2486 6656 

Michael Madsen, næstformand 9846 4237 

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

Ole Pedersen 9826 9420 

 

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

kassereren@saeby-sejlklub.dk 

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

Junior- og Ungdomsafdeling: 
 
Formand (“Skipper”): Ole Pedersen 

Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt. 

Vedligeholder afdelingens materiel. 

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 : 650 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 
Søren Jensen 

Lennart G. Pedersen 

Klubmåler: Kontakt bestyrelsen 
 

Tursejlergruppen 

Planlægger og gennemfører sociale sejladser 
og arrangementer. 

Ejendomsafdeling: 
 
Formand (“Skipper”): Michael Madsen, Finn 

Jensen 

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. 
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Side 3 

Velkommen hjem fra ferie. Håber alle har haft glæde af bå-
den igen i år. Snart nærmer sig tiden, hvor vi skal have 
overstået afrigningen og gjort skibet og besætningen vinter-
klar. 
 
Undertegnede blev uge 34 ringet op af 24 Nordjyske, som 
gerne ville lave et interview på havnen ang. havneudvidel-
sen. Det fandt sted 19.8 kl.10.00 og blev udsendt samme 
aften og næste dag. Jeg gjorde der rede for vores syn på 
etagebyggeri i vestre ende af havnen og vores ønsker ang. 
vinteropbevaring af vores både på værftsgrunden. 20.8 
bragte Nordjyske Stiftstidende en helsides artikel med de 
seneste skitser for havneudvidelsen. Det ser umiddelbart ud 
til, at man har lyttet til vores ønske om ikke at bygge boli-
ger i vestre ende af havnen. Dog er der blevet klistret 2 nye 
bygninger + nogle fiskeskure på området. Gå ind på 
www.frederikshavn.dk  vælg dagsordener i højre kolonne, 
vælg Plan og miljøudvalget fra juni 2008 og frem, vælg 11-
08-09 referat af referat, vælg Bilag nr. 17 Forslag til debat-
hæfte. Der kan man se, at der ikke levnes meget plads til 
vinteropbevaring af vores både. Samtidig ses, at værfts-
grunden kommer til at stå ubenyttet hen om vinteren, hvil-
ket jo er tåbeligt, når man længere nede i forslaget kan se, 
at der heller ikke ved sydløsningerne, Havneøen og Havne-
holmen levnes megen vinterplads til de mange nye både, 
som kommer der. Hvor på skitserne findes kranen som af-
bøder ulovlig kørsel med bådene? Det ser stadig ud til, at 
politikere og embedsmænd i Frederikshavn kommune me-
ner, at der i Sæby er sommer hele året rundt og at bådene 
permanent ligger i vandet. 
29. september afholdes offentligt borgermøde på Sæby Sø-
bad ang. havneudvidelsen. Håber vi fra Sæby Sejlklub kan 
møde talstærkt op og give vores mening til kende. 
Onsdag 16.09.09 afholder D.I.F. i Vejle konference ang. 
havneomdannelser. Sæby Sejlklub deltager med et medlem 
fra ad hoc-gruppen og et bestyrelsesmedlem. 
 
Husk Fyrbåkesejladsen 5. september. Mere inde i bladet 
19. og 20. september er der arbejdsdage i klubhuset. 2008 
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blev vi ikke færdige med maling af klubhuset og mastesku-
ret. Det forsøger vi, hvis vejrguderne er med os, at råde 
bod på i år. 
7. november kl. 14 er der standernedhaling. Om aftenen 
afriggefest. Mere inde i bladet.  
Der skal nedsættes et festudvalg. Gerne allerede inden af-
riggefesten. Frivillige bedes melde sig til undertegnede. 
25. november kl. 19.00 er der foredrag i klubhuset ved pen-
sioneret tolder Egon Nielsen. 
 
Husk at afrigge din mast fuldstændig inden du lægger den i 
masteskuret. Som et medlem skrev til bestyrelsen sidste år, 
da vi forsøgte at få styr på antallet af master: 
”Det er et rigtigt godt initiativ, at I nu vil rydde op i skoven 
af løse wirer, samt master som ikke er afriggede for radar, 
antenner, havegriller, vindmålere, sailingshorn og andre 
genstande som blot ødelægger andres grej. Tak. Mange 
tak.” 
Man kan kun give ham ret. Bådene bliver større og dermed 
også masterne. Der er ganske enkelt ikke plads til alle, hvis 
nogle master ligner juletræer. 
Og husk at sætte navnemærkater på mast, bom, rulle-
forstag og spilerstage. 
 
30. juli kom en henvendelse fra kommunen. Man havde 
sponsoreret 300.000 kr. til Dragon Gold Cup, et stort drage-
stævne i Skagen, med deltagelse af Prins Henrik og, viste 
det sig senere, hans ældste søn. Så nu var der blevet tildelt 
sejlklubberne langs kommunens kyst et antal V.I. P. pladser 
og Sæby Sejlklub var naturligvis også betænkt. Man kunne 
sejle med en gammel skonnert kaldet Lille Dan ud til kap-
sejladsområdet og der følge sejladserne. Det var meget kort 
frist, da sejladserne allerede startede 3. august, men et op-
slag i klubhuset og i vores nye udhængsskab, samt et styk-
ke på bloggen, gjorde et par af klubbens H.D-ere Tom Niel-
sen og Mogens Hansen, interesserede og de havde da også 
en dejlig dag på vandet. Ganske vist ingen sejladser p.g.a. 
vindmangel, men d’herrer fik da mæsket sig i gratis fadøl og 
snitter. 
 
Igen i år er undertegnede blevet kontaktet af indehaveren 
af Jensens Fiskerestaurant. Han vil gerne udvide sin gesjæft 
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Alle former for riggerarbejde udføres. 
Salg af tov, maling og bådudstyr 

 
Rørdalsvej 27, 9220 Aalborg ØRørdalsvej 27, 9220 Aalborg ØRørdalsvej 27, 9220 Aalborg ØRørdalsvej 27, 9220 Aalborg Ø    

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    

med terrasse ind over vores jolleskur og tilbyder, igen, at 
kompensere klubben på behørig vis. Han har, ligesom ved 
tidligere henvendelser, fået svaret, at så længe vi ikke ved 
hvad der faktisk skal ske med vores lokaler ved havneudvi-
delsen, kan vi ikke honorere hans forespørgsel. 
 
Igen er vi blevet kontaktet af Sæby vinterbadeklub, som 
gerne vil gøre brug af vores klubhus et par gange ugentligt. 
Vi kontakter og finder en fornuftig løsning. 
 
Det var alt for denne gang. Husk Fyrbåken, arbejdsdagen, 
afriggefest og foredrag. 
 
Mvh 
Erik Bach 
Formand 
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Miljødiesel 

I juni-nummeret af BådMagasinet var der en historie om en 
dansk sejler på tur i den svenske skærgård, som fik motor-
stop på sin helt nye Volvo Penta motor. 
Årsagen viste sig at være dieselpest i tanken, der havde sat 
sig i dieselfiltrene. 
Dieselpest opstår i laget mellem vand 
(der er tungere end diesel) og diesel, 
hvor anaerobe bakterier producerer 
affaldsprodukter, der indeholder ag-
gressive syrer, som kan ætse selv i 
rustfrit stål. Det kan derfor gå ud over tanke i rustfrit stål, 
men også angribe dieselpumpen og brændstofrør. 
Det kan altså blive en dyr affære, men der er flere ting, 
man kan gøre for at mindske risikoen for at få dieselpest. 
Den vigtigste foranstaltning er at undgå, at der overhovedet 
kommer vand i tanken. Sørg derfor for, at tankdækslet er 
vandtæt, at der ikke kommer vand i tanken under tankning 
og at der ikke kan dannes kondens om vinteren. 
- skift tætningsringen i tankdækslet inden den bliver for 
slidt og smør den med lidt fedt. 

- undgå – så vidt muligt – at tanke på havet fra en dunk i 
hårdt vej. 

- tank ikke fra anlæg, der ikke bruges særlig meget og hvor 
olien derfor kan være gammel. 

- hav altid tanken fyldt op, så der ikke er kolde flader, der 
kan dannes kondens på. Om vin-
teren bør tanken isoleres. 

Endelig påstås det, at miljødiesel 
kan være årsag til at pesten opstår. 
Den svenske udgave af miljødiesel skulle være den værste, 
men det står – i hvert fald for den gamle redaktør – hen i 
det uvisse, hvorfor miljødiesel skulle skabe dieselpest. 
Om vinteren skal man også være opmærksom på, at olien 
skifter egenskaber, den paraffinerer og kan endda blive til 
voks. Det modvirker olieselskaberne ved at ’kuldesikre’ die-
selolien, i vinterhalvåret ned til minus 24 grader. Men det 
hjælper jo ikke, hvis man har sommerolie i tanken ….. 
Nogle bådejere tilsætter petroleum til olien for at modvirke 
paraffinering, men Dansk Shell fraråder det. Der er flere 

Anaerobe bakterier lever uden 

ilt. De kommer derfor først, 
når de aerobe (iltkrævende) 

bakterier har brugt al ilten. 

En erfaren værkfører på et aner-

kendt bilværksted mener ikke, der 
kan opstå dieselpest i plastiktanke. 
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forklaringer til dette: Dieselolie er tilsat nogle specielle addi-
tiver er specielt udviklet til diesel produkter. Derfor er der 
en stor sandsynlighed for at disse additiver ikke virker opti-
malt, hvis der er tilsat petroleum. Endvidere bliver dieseloli-
ens smørende egenskaber forringet, med risiko for forøget 
slidtage af brændstofpumpen. På CR (Common Rail) diesel-
motorer trækkes denne af kædetrækket / tandhjulstrækket, 
der også trækker knastakslen. Stopper pumpen p.g.a. 
manglende smøring, kan kæden knække / tandhjulene ha-
varere og knastakslen stopper - stemplerne rammer venti-
lerne og motoren havarerer helt. 
I sommerperioden kan man tilsætte forskellige additiver, 
der kan have en gunstig virkning på motorens gang og 
holdbarhed. 
Det billigste er 2-takts-olie. Man skal ikke tilsætte ret meget 
– under 2% - men det vil forbedre motorgangen, specielt 
når den er kold. 
De fleste vil nok foretrække at tilsætte produkter, der er 
designede til dieselmotorer. 
Her er en liste med produkter fra Bådmagasinets artikel. 

Produkt Importør Telefon 

Produkter, der kan modvirke og standse 

dieselpest 

  

Bio Protect 2 KKE Motor 39631749 

Liqui Moly (L5150) Anti Bakterie Diesel Lydd. Centralen 49222522 

Produkter, der kan benyttes som diesel- 

additiv hele året for bedre motorgang, mindre 

slid og begrænsning af kondensdannelse 

  

BELL ADD Diesel Additiv (100ml til 100l) Bell Add 70207769 

Stanadyne Performance Formula Ketner 43451122 

Produkter, der kan benyttes som diesel-additiv 

for bedre motorgang og mindre slid 

  

Würth Diesel Additiv CR (common Rail mo-

torer) 

Würth 79323232 

Würth Diesel Additiv Würth 79323232 

Liqui Moly Super Diesel Additiv Lydd. Centralen 49222522 

Produkter, der effektivt modvirker frost-

problemer I dieselolien 

  

Sunoco Flow Improver Sunoco 70261526 
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På farvandsvæsenets hjemmeside kan man læse følgende : 
 

Ålborg bugt : Fyret Svitringen Rende nr. 12 på pos. 56 55,8 
N - 010 27,9 E er påsejlet og væltet. Fundamentet af fyret 
udgør en sejladshindring. Dybden over fundamentet er 
ukendt. Der er udlagt en rød lystønde visende Q.R. Ca. 50 
m. NØ for pos. et gult dagsømærke ca 50 m. S for pos. og 
et gult dagsømærke ca 50 m. V for pos. Det tilrådes skibs-
farten at holde godt klar. 
 
Er det ikke utroligt, at man kan overse det? 

Efterretninger for søfarende 

Ja, så skete det igen. 
Fredag d. 21. august strandede en sejlbåd på Stensnæs lige 
syd for strømkablerne. Den enlige sejler blev reddet af en 

helikopter  -  men hans båd ligger der stadig. 
 

På denne hjemmeside kan man læse om redningsaktioner i 
danske farvande : 
http://frv.dk/Seneste_nyt/Redningsaktioner 
Den ovenfor nævnte er endnu ikke lagt på. 



Side 11 



Side 12 



Side 13 

Loa på besøg i Sæby 

Loa ankom onsdag aften 26. 
august lige som bådene kom 
ind fra onsdagssejladsen. 
 
Loa er en barkentine bygget i 
1922 på Sophus Webers 
værft i Svendborg. Den sej-
lede i 20’erne og starten af 
30’erne tørfisk mm fra New 
Foundland til Middelhavslan-
dene. 2 søsterskibe gik til i 
denne periode. 
 
Loa blev istandsat fra 2004-
08 i Nørresundby og ejes i 
dag af Tall Ship Aalborg Fon-
den. 
 
Loa har  - som alt og alle i 
dag  -  sin egen hjemmeside: 
 
www.loa.dk 
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Gæster i Sæby 

I august lå der en lidt 
speciel båd, som sikkert 
har tiltrukket manges op-
mærksomhed. 
 
’Lysets Tøven’ ligner 
umiddelbart en træbåd, 
men det er den ikke - 
mere. 
 
Båden tilhører Gert Pei-
tersen, der fortæller : 
”En tidligere ejer vendte 
den på hovedet i en grus-
bunke og smurte en mas-
se plastik ud over den. Da 
det var størknet, vendte 
han båden, pillede alle de 
rådne træstumper ud og 
smed dem væk. Tilbage 
var ’Lysets Tøven’”. 
 
Han har tidligere boet og 
arbejdet i Sæby. Han 
kom første gang i 1957 
ombord på paketten - 
som ældre Sæby-borgere 
sikkert husker – med 500 
kasser øl. 
 
Nu er han pensionist, bor 
i Hirtshals, besøger sin 
datter i Sæby og sejler i 
’Lysets Tøven’. 



Kataloget kan hentes og tingene købes hos 

Motor og Båd centret 
Sindallundvej 4, Frederikshavn 
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Afmærkning i danske farvande 

Redaktionen har henvendt sig til Farvandsvæse-
net for at høre lidt om fremtiden for afmærknin-

gen i danske farvande. 
Her er et uddrag af det materiale, redaktionen har 

modtaget. 

Indledning 

En af Farvandsvæsenets hovedopgaver er løbende at revi-
dere afmærkningen i danske farvande, således at den til 
stadighed fremtræder på en måde så ressourcerne anven-
des bedst mulig til størst gavn for sejladssikkerheden. 
 
Hjemmel 

Det væsentligste grundlag for afmærkninger i danske far-
vande er lov om sikkerhed til søs §8 og §17, stk. 4. I med-
før af §8, stk. 1 fastsætter forsvarsministeren, hvilken af-
mærkning der er behov for i danske farvande; i praksis 
fastsættes dette efter delegation af Farvandsvæsenet.  
Specielt omkring vrag er det i lov om tillæg til strandingslo-
ven §6 anført, at marineministeriet har pligt til at foranledi-
ge farlige vrag afmærket.  
Det kan oplyses, at Danmark internationalt er forpligtet til 
at sørge for at farvandene er forsvarligt afmærket.  
 
Hovedprincipper for afmærkning 

- Afmærkningen skal bidrage til at højne sejladssikkerhe-
den mest muligt for de til rådighed stående midler. 

- Der tilstræbes ensartet niveau overalt i danske farvande, 
da det lægges til grund, at ensartet afmærkning vil gøre 
afmærkning mere forståelig og derved højne sejladssik-
kerheden. 

- Af samme årsag for at opnå en ensartet afmærkning in-
ternationalt følges IALAs anbefalinger. 

- Konkret afmærkes ruter, sejlløb (hoved og sekundær), 
ind til havne, isolerede farer (f.eks. undervandshindrin-
ger, sten og vrag), grunde, rev og havanlæg (f.eks. plat-
forme, vindmøller, kabler m.v.); mens f.eks. selve kysten 
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ikke afmærkes. Her ud over 
findes et antal store anduv-
ningsfyr. 

- Der afmærkes som udgangs-
punkt ikke i områder, hvor der 
ikke er tilstrækkeligt opmålt 
(f.eks. på særligt lægt vand). 
Lokale forhold og erfaringer 
kan dog gøre, at det i særlige 
tilfælde skønnes at gavne sej-
ladssikkerheden bedre at fore-
tage afmærkning. 

- Områder med intensiv er-
hvervstrafik samt indsejling til havne med et ikke ubety-
deligt antal anløb om natten afmærkes med lysafmærk-
ning. 

- Den internationale sejlrute T samt de væsentligste fare-
punkter i hovedfarvande, Øresund, Storebælt og Lillebælt 
afmærkes med lysafmærkning. 

- Bundfaste fyr benyttes i stedet for flydende afmærkning, 
hvor der er særlige krav til afmærkningens præcision eller 
hvor særlige lokale forhold tilsiger dette. 

- Der foretages altid konkrete 
skøn af de lokale forhold for 
den enkelte afmærkning. 

 
Definition af hoved- og gennemsejlingsfarvande m.v.  
Hovedfarvande 

Som hovedfarvande regnes Nordsøen, Skagerrak, Kattegat 
og Østersøen. 
 

Gennemsejlingsfarvande 
Et gennemsejlingsfarvand (naturligt eller kunstigt skabt) er 
en hovedtransportåre, der forbinder to hoved- eller gen-
nemsejlingsfarvande og har en vanddybde på mindst 4 me-
ter. 
 
Som gennemsejlingsfarvande regnes Limfjorden, Storebælt, 
Lillebælt, Øresund, Storstrøm (inkl. strækningen fra Agersø 
Sund og Omø Sund og nord om Vejrø), Grønsund og Svend-
borg Sund (inkl. nord om Avernakø og syd om Lyø). 

Opmålingen i danske farvande 

er for store områder mere end 

100 år gamle og for disse om-

råder samt for en række andre 

områder er opmålingen alene 

foretaget ved lodskud og ikke 

ved moderne principper som 

f.eks. mulitbeam. Hertil kom-

mer, at moderne opmålingsme-

toder kun vanskeligt lader sig 

praktisere på lægt vand, hvilket 

i praksis vil sige på dybder på 

under 2-4 meter. 

Der kræves tilladelse fra Far-

vandsvæsenet til udlægning af 

afmærkning. 
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Sikker ankerplads 
Ved sikker ankerplads forstås ethvert område i tilknytning 
til et hoved- eller gennemsejlingsfarvand, hvortil føreren af 
et skib eller fartøj, uden at sætte kravene om udvisning af 
godt sømandskab over styr og uden brug af lods, kan føre 
sit skib eller fartøj til ankers. 
”Sikker ankerplads” er et sted, der vil være naturligt at sø-
ge, når rejsen af den ene eller anden årsag skal afbrydes 
under sejlads i danske farvande, som staten er forpligtet til 
at afmærke. 
Farvandsvæsenet afmærker således fra hovedfarvand og til 
sikker ankerplads to steder; fra Nordsøen gennem Grådyb 
og fra Kattegat over Lynæs Sand til Isefjord. 
Inden for Skagen kan der i Kattegat søges læ for de frem-
herskende vestlige vinde langs Jyllands østkyst. 
I de indre danske farvande er der overalt muligheder for at 
gå til ankers under hensyntagen til vejr, vind, bundforhold 
etc. 
 
Prioritering af afmærkning – Størrelser og serviceni-

veau 

I T-ruten og samt de væsentligste farepunkter i hovedfar-
vande, Øresund, Storebælt og Lillebælt afmærkes med A-
afmærkning. Den resterende lysafmærkning er B-
afmærkning og resten er C-afmærkning. Lokale forhold kan 
medføre undtagelser. 

- A-afmærkn.: Fejl skal være afhjulpet inden for 24 timer. 
- B-afmærkn.: Fejl skal være afhjulpet inden for 72 timer. 
- C-afmærkn.: Fejl skal være afhjulpet inden for en uge. 
 (med forbehold for vejrmæssige forhold) 

Til afmærkning i T-ruten samt de væsentligste farepunkter i 
hovedfarvande, Øresund, Storebælt og Lillebælt anvendes 
som udgangspunkt afmærkning af den størst tilgængelige 
størrelse, idet type og størrelse altid vil afhænge af konkret 
vurdering. 
 
Hovedløb og sekundære løb 
Hovedløb og sekundært løb er to alternative sejlløb i samme 
område, hvor det pga. af sejladssikkerhedsmæssige forhold 
eller afstand vil være naturligt at besejle hovedløbet. I disse 
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tilfælde vil kun hovedløbet skulle afmærkes, f.eks. Mors i 
Limfjorden, hvor hovedløbet syd om afmærkes for gennem-
sejling – det sekundære løb nord om afmærkes af hensyn til 
besejling af Thisted Havn. Læsø har hovedløb øst om og se-
kundær løb vest om. 
Lokale forhold kan gøre, at begge løb må anses for hoved-
løb, da det for nogle skibe vil være naturligt at vælge det 
ene løb og for andre skibe det andet (f.eks. Københavns 
havn hvor Kronløbet er for store fartøjer og Lynetteløbet for 
mindre fartøjer). 
 
Hovedprincipper for betaling 

Farvandsvæsenet får hvert år en bevilling til varetagelse af 
afmærkningen i danske farvande, men i indre danske far-
vande - Vadehavet, dele af Smålandsfarvandet herunder 
Masnedsund til Bøgestrøm og Guldborg Sund samt dele af 
Farvandet syd for Fyn herunder Mørkedyb, Højestene Løb, 
Rudkøbing Løb og Marstal Løb, hvor Farvandsvæsenet hidtil 
helt eller delvist har betalt afmærkningen - vil afmærknin-
gen fremover skulle betales af lokale interessenter. 
 
Anduvningsfyrenes nautiske vurdering: 

Farvandsvæsenets vision er, at vore farvande er de sikreste 
at besejle i verden. For at leve op til denne vision skal fyr-
dækningen langs kysterne opretholdes som et sikkerheds /
bekræftelsessystem i forhold til den elektroniske stedbe-
stemmelse, der primært anvendes til navigationen (GPS). 
Farvandsvæsenet har vurderet, at der som hovedprincip 
skal opretholdes en fyrdækning langs de danske kyster i en 
afstand af mindst 10 sømil fra kystlinjen. 
 
Fornæs fyr fungerer som sikkerhed / bekræftelsessystem 
for de meget trafikerede ruter i Kattegat samt er en vigtig 
markering af Jyllands østligste punkt. Fyret er derfor af stor 
navigationsmæssig betydning og en hjælp for de søfarende i 
Kattegat. Derfor er vurderingen, at fyret bibeholdes med 
uændret lysevne. 
Fyret bibeholdes med uændret lysevne (mindst 20 sømil). 
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Bundfast fyr, Rute T, Østerrenden N 
Foto : Farvandsvæsenet 
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Ternen 

Fra computermodel til 
virkelighed kunne være 
overskriften på det se-
neste arbejde med Ter-
nen. 
 
I den forløbne tid siden 
sidst er designarbejdet 
foregået i værkstedet.  
For at bedømme vink-

ler, placering af beslag, rorpindens vandring osv. har vi nu 
bygget en fuldskala model af cockpit og sidedæk. Modellen 
er bygget op af krydsfiner og lægter med det formål, at vi 
kan bevæge os rundt i cockpittet og efterprøve siddestillin-
ger, trækretninger i skøder mm. 
 
Dette arbejde er ikke 
uvæsentligt. Det vil 
blive afsløret, om vi 
har tænkt rigtigt, og 
om der er fejl i vores 
3D computermodel. 
Men det er også leg. 
Vi har sejlet, gået 
over stag, bommet og 
efterprøvet de nød-
vendige manøvrer for 
at se, om vi kunne komme forbi, og om vi kunne sidde, når 
båden krængede osv. Specielt fodlisten i bunden af cockpit-
tet er vigtig for at gøre arbejdet i cockpittet muligt under 
alle forhold. Vi blev under dette arbejde begge overrasket 
over, hvor stort cockpittet egentlig bliver. 
 
For øjeblikket er strukturen ved at blive designet med hen-
syntagen til opbygningen af cockpittet, og vi diskuteret de-
taljer i byggemetoden. 
 
Lars og Niels 
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Pensioneret tolder Egon Nielsen, Frederikshavn, vil 

25. november kl. 19.00 

i klubhuset fortælle smuglerhistorier her fra østkysten. 

Egon har en lang karriere bag sig og er for tiden ved 

at skrive sine erindringer. 

En spændende aften, hvor klubben er vært ved en kop 

kaffe. 

Bestyrelsen  

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. 

Foredrag i klubhuset 
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S t a n d e r n e d h a l 

 
Kom til standernedhal 

Lørdag d. 7. november kl. 14.00 
 

Bagefter kaffe og en lille en til halsen 

 

Ingen tilmelding til nedhal - bare mød op 

 

 

o g 



Side 25 

A f r i g g e f e s t 
 

Lørdag d. 7. Nov. 2009. 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 den 1. Nov. 
 

Skriv jer på listen i klubhuset, 

eller ring til 24866656  
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Søndagscafé 

Fra og med søndag d. 25. oktober kl. 10.00 – 12.00 og ef-
terfølgende søndage vil der være åbent i klubhuset for med-
lemmer. Det har længe, fra flere medlemmers side, været 
et ønske, at få gang i at mødes i klubhuset og få en kop 
kaffe eller en formiddagspilsner og sidde og dele lidt løgn. 
Det er hermed snart muligt, så har du ikke andet at lave en 
søndag formiddag, når der er koldt og mørkt, så kik ned i 
klubhuset og få en sludder for en sladder. 

Billedet af Mærsk McKin-
ney-Møllers nye Swan er 
taget syd for Djursland 
d. 10. August i år. 
Rosa var på sin tur Kat-
tegat rundt på vej fra 
Odden til Århus, da det 
lyseblå lyn kom fra 
nordøst, gik bag om Ro-
sa og forsvandt vest om 
Samsø. 
Den gamle redaktør var 
i tvivl om det var den 
’gamle’ Klem VII eller 
den nye Klem VIII, men 
et indgående studie af 
tilgængeligt billedmate-
riale på internettet, har 
overbevist redaktøren 
om, at det ER den nye. 
 
Se billeder af dén på Bådmagasinets hjemmeside : 
 
www.baadmagasinet.dk 
 
Find søgefeltet og søg på Klem VIII. 

Klem VIII 
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Gæster i Sæby 

Det er ikke hver dag, der ligger både med flag fra engelsk-
talende lande i Sæby, men i et par dage lå Paloma i den 
østlige ende af havnen. Nysgerrig besluttede den gamle re-
daktør at spørge besætningen hvorfor. Straks jeg bankede 
på søgelænderet, blev jeg budt velkommen og nedenunder 
til en snak. 
Elisabeth og Clive Scott kommer fra Falkirk i Skotland, ca. 
midt imellem Edinburgh og Glasgow. De er medlemmer af 
Clyde Crusing Club, hvor Clive var Commodore i 2004 og 
05. Klubben har ca. 2500 medlemmer og fejrer sit 100 års 
jubilæum 10. november i år. 
Det er ikke velset at gå i havn for sejl, så familien er meget 
betaget af os sæbynitter, når vi går i havn efter onsdagssej-
ladsen! Klubben har en sø nord for Glasgow. Her bliver 500-
600 børn og unge trænet i jollesejlads. 
Elisabeth elsker det danske landskab med sand og solned-
gange, er meget interesseret i kunst og har besøgt Skagen 
Museum og Humlebæk. 
Hun har en dansk veninde og forsøger at lære det vanskeli-
ge sprog  -  og det skal nok lykkes! 
De har sejlet i Skandinavien i 4 år - 2 måneder om året, en 
i foråret og en i efteråret. De første 2 år havde de båden til 
at ligge hos Fantasy Yacht i Sverige, sidste år i Kbh. hos Ja-
cob Jensen. I år vender de tilbage til Fantasy Yacht. 



Kyllingebryst med original 

Mexicansk salsa 
 

Ingredienser: 
 
400 g. kyllingebryst i strimler 
 olie til stegning 
1 dl. fløde 
2 dl. mexicanske ris 
3 dl. vand 
 salt 
 
Salsa: 
1 ds. Flåede tomater 
1 finthakket rødløg 
1 fed knust hvidløg 
½ meget finthakket grøn peber 
½ tsk. koriander  
 chili efter smag 
 
 
Alle salsa ingredienser blandes sammen i nævnte rækkeføl-
ge og skal derefter stå og trække ½-1 time.  
 
Risene koges og tages af. Kyllingen svitses. Salsa og fløde 
tilsættes og koges i 10 minutter. 
 

 

 

Efter middagen serveres kaffe. 
 

Skibskokken 
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Kasserolleholdet – det er godt 
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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 

Arbejdsdage 

Som så mange andre steder i landet mangler 
klubben også hænder, når vi 
 

19. og 20. september 
 

skal male vores klubhus og masteskur. Der skal 
også gøres hovedrengøring begge steder, så hvis 
man ikke er så ferm med en pensel, er man må-
ske skrap med en støvklud.  
Mød op og hjælp til, så det ikke kun er 
”Tordenskjolds soldater” der skal stå for alt slid-
det. Og faktisk er det ret hyggeligt. 
 
Bestyrelsen 
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