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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 : jms@sparv.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 
 

Kontakt et bestyrelsesmedlem. 

Klubstander : 70 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@kanok.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. 

Lennart G. Pedersen 4030 3217 

Niels-Ove Rolighed 2203 7844 
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. 

Forsiden 
 

Svanen forlader Sæby 



Formanden har ordet! 

Side 3 

Søndagscaféen er i gang. Kaffe, blødt brød og stearinlys på bor-

det. Det er næsten ikke �l at få ørenlyd, så ivrigt går snakken. I 

den ene ende af bordet bliver der strikket og snakket, i den an-

den ende bliver de sidste nye løgnehistorier diskuteret. Det er 

hyggeligt. Prøv det! 

Arbejdet med det nye køkken i klubhuset skrider frem. Det bliver 

rig�g flot. Hvad skulle vi gøre uden de frivillige? Deres indsats er 

uvurderlig og kan ikke værdsæ+es nok. Det er dem der får hjule-

ne �l at rulle i en klub som vores. Vi er heldige, at vi har så dyg�-

ge folk i klubben. Bestyrelsen har søgt kommunen om �lskud og 

fået afslag. Ok, hvo intet vover – intet vinder. 

1. september var der borgermøde på Sæby Kulturhus ang. 

vær1sgrunden. Der var ikke megen forståelse for klubbens syns-

punkt m.h.t. vinteropbevaring af både på grunden. Det blev be-

slu+et at opre+e et havne-brugerråd og 1. indledende møde 

blev e1erfølgende a2oldt 8. november i den gamle byrådssal. 

Vores havnefoged redegjorde for arbejdet med anlæggelsen af 

nye pælepladser i yderbassinet og langs sydkajen. E1erfølgende 

var der diskussion om fordelingen af antallet af interessehavere i 

rådet. Parkering på havneområdet var �l diskussion. De forret-

ningsdrivende i vestre ende af havnen føler sig klemte, p.g.a. 

standsnings- og parkeringsforbudet langs åen. Klubbens syns-

punkt er, at ussel mammon aldrig må gå før sikkerhed. 

På arbejdsdagene 24.-25. sep. fik vi malet træværk og ryddet op 

og gjort rent i skure og klubhus. Der er bl.a. lavet 2 solide trapper 

�l vores nye lo1 i masteskuret. Tak �l deltagerne for indsatsen. 

Redningssta�onen havde fredag d. 30. september og e1erfølgen-

de weekend 100 års jubilæum, med recep�on og åbent hus. Et 

fint arrangement med taler af bl.a. kommunens borgmester. 

5. oktober var der standernedhal med e1erfølgende kaffe og ka-

ge. Om a1enen var der grill og sla>est i klubhuset. Vi fik udryd-

det en god del af sla+erne, som har samlet sig i årenes løb. Den 

fine whisky, skænket af den skotske sejlklub, hvor Mogens Ther-
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mansen og Kamma gennem flere år har ha1 deres båd liggende, 

blev bortauk�oneret for 750 kr. En hyggelig a1en i gode sejler-

venners lag. 

Vinterbaderne er nu oppe på et medlemstal på ca. 60. Sygdom-

men smi+er og har nu også ramt nogle af sejlklubbens medlem-

mer. 

11. januar er der møde i klubhuset. Se vedlagte seddel i bladet. 

8. februar er der ”rurer-a1en” i klubhuset. Mere i bladet. 

15. februar er der ”Whisky-a1en” i klubhuset. Mere i bladet. 

7. marts besøger vi Nordmarks nye fabrik på Kjeldgaardsvej Sæ-

by. Mere i næste blad. 

2. bønner:  

1. Hvis du ikke allerede har givet vores webmaster din mailadres-

se - find ham på side 2 - så er det en god ide at gøre det. Så får du 

vores nyhedsbrev, og vi kan skrive direkte �l dig, såfremt der er 

et eller andet med din båd eller mast. Husk at skrive navn, plads-

nummer og bådnavn. 

2. Sidste år havde vi et værre bøvl med tyveknægte på havnen. 

Derfor, hvis der er hæks�ge på din båd, så lås den fast, så den 

ikke kan slås ud. Almindelige s�ger skal låses fast �l sta�vet eller 

vognen med kæde eller vire.  

I begyndelsen af det nye år udkommer Lystsejlerens Leksikon. En 

moppedreng på over 400 sider. At der udkommer nye bøger, om-

handlende det mari�me, er ikke ualmindeligt. Det ualmindelige 

er i de+e �lfælde, at bogen er skrevet af mangeårigt medlem af 

Sæby Sejlklub, Anker Willy Lauridsen. Der vil i forbindelse med 

udgivelsen blive gjort forskellige �ltag, f.eks. pressemeddelelser 

og recep�on. Endnu en grund �l at oplyse din mailadresse �l 

webmaster. 

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres familie en god jul 

og et godt nytår. 

 

P.b.v. 

Erik Bach 

Formand 
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Lars forklarer om bådebyggeriet for interesserede �lhørere  
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Ternen 

Hvornår bliver båden færdig? 

 

Når vi bliver s�llet de+e spørgsmål, kan vi o1e høre en vis undren 

hos spørgeren over, at det tager så lang �d. 

 

Vi er begyndt at svare: Inden sommerferien næste år. De+e svar 

er på en måde ret forpligtende, men nu har vi sagt det og har for-

pligtet os over for hinanden �l at forsøge at nå målet. 

 

Vi har nu lamineret al den indvendige struktur fast i båden, lavet 

cockpitdørk med luge og trekantslister �l fodstø+e, støbt cockpit-

sider og dørk fast, og er i gang med at frems�lle forstagsfæstet i 

kulfiber. De+e bliver frems�llet e1er samme princip som røstjer-

nene, dog på kanten af et lille skot på tværs ude i stævnen. 

 

I stævnen giver rullebeslaget �l forstaget og inderrøret �l bov-

sprydet små utætheder, hvor vandet kan dryppe ind. Derfor er vi 

nødt �l at lave små afløb �l disse to funk�oner med slanger og en 

gennemføring i fribordet nær stævnen. 

 

Det er al�d detaljerne, der tager �d og afgør, om båden kommer 

�l at fungere e1er hensigten, ligesom det o1e er omkring detal-

jerne, at skader opstår. Vi plejer at sige: ”the devil lies in the de-

tails”. Derfor skal der ikke sjuskes med de små detaljer, som kan 

synes ubetydelige, men som kommer �l at bestemme, om vi bli-

ver �lfredse med båden. 

Den gamle redaktør ønsker alle læsere en 

glædelig jul og et godt nytår. 
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Vi har stor glæde af en mængde små blybarrer �l at holde �nge-

ne på plads. Bemærk de mange inspek�onsluger, der er støbt 

fast. Herunder er der vandtæ+e rum, der giver båden masser af 

opdri1, således at den kan flyde i bordfyldt �lstand. 

 

På billedet ses den afs�vning, som udgør masteunderstøtningen. 

Masten kommer �l at stå på dækket, og et kulfiberrør under-

stø+er masten inde i båden. 

 

Så mangler vi bare resten. 

 

 

Lars og Niels 

Køjebund og afs�vning limes fast i båden.  
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Orientering fra havnen 

Havnekontoret den 25. nov. 2011. 

 

Så er sæsonen 2011 slut. Der er stormvarsel for farvandet her �l 

weekenden. De fleste både er heldigvis taget på land. Med op �l 

orkan fra vest, er der ingen tvivl om at vi får højvande. Har for-

søgt at ringe �l dem med de største både ved broerne og bedt 

dem sejle over �l kajen og i øvrigt holde skærpet øje med både-

ne. Ikke alle var �l at få fat i, men de ser vel også vejrmeldinger 

selv og tager de nødvendige forholdsregler. 

 

Vores gæstesejlersæson var OK. Vi endte med ca. 7.100 overnat-

ninger, mod ca. 6.350 i 2010. De fleste havne i Danmark har ha1 

en s�lstand eller direkte �lbagegang. Lidt sjovt at vi i denne ende 

af landet over stort set hele linjen har ha1 fremgang. 

 

Vi har ha1 besøg af trafikafdelingen hos Nordjyllands Poli�. De+e 

med henblik på at få lovliggjort transport af både på havnearea-

let. I skrivende stund har vi ikke endeligt svar, men det ser ud 

som om der skal skiltes med havneareal fra midt på Ringvejen, 

der hvor indkørslen �l sta�vpladsen er og ned på havnearealet. 

Området skal ligeledes have en max. has�ghedsbegrænsning på 

30 km/t De to �ng er påkrævet for at området kan bruges �l den 

omtalte transport. 

 

Vores lille havneudvidelse skrider nogenlunde planmæssigt frem. 

Foreløbig tegner det godt med mildt vejr og lavtryk der giver 

vestlige vindretninger. Det må godt fortsæ+e så længe der arbej-

des på læmolen. Der skal opsæ+es stræk på pælerækken og 

stræk på spunsjernet. De to rækker skal så forsynes med kryds fra 

det øverste stræk på pælesiden �l det nederste på spunssiden og 

omvendt. 
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Det bliver lidt spændende at se hvordan konstruk�onen påvirker 

indsejlingen. Ændrer det ved �lsandingen og hvordan bliver det 

at sejle ind og ud af havnen?  At det bliver anderledes med begge 

dele, er der ingen tvivl om. 

 

Det er planen at havneudvidelsen skal være klar �l 1. april 2012. 

Mange har spurgt �l pladserne og der er overraskende nok en del 

fra inderhavnen der gerne vil have plads derude. Jeg er dog ikke 

kommet der�l at pladserne endelig kan uddeles. Der er mange 

sten i området, så pælene rammer sikkert en del og fly+er sig lidt 

sideværts. Det kan være svært at sige præcis hvilken plads den 

enkelte får da bredden derfor kan variere lidt. 

 

Jeg vedhæ1er lige en plan over havnen, med den nye pladser 

indtegnet. Håber det giver lidt forståelse af hvad der foregår. 

 

Glædelig jul og godt nytår. 

Birger Isaksen havnefoged 
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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. 

Klubbens nye køkken er ved at tage form. 
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”Whiskyaften”  
 

Onsdag d. 15. februar kl. 19.00 
I klubhuset 

 

Mogens og KammaThermansen 
fortæller om skotsk whisky 

 
Aftenen falder i to afsnit: 
 
 a. Foredrag om whisky omfattende 
 

Lidt om fremstillingen 
Sejladserne ”The Classic Malts Cruise” og ”Malts 
Cruise 
(14 dages cruises med besøg på destillerier m.m.). 
 
Foredraget forventes at vare omkring tre kvarter. 
Efter foredraget indlægges en kort pause. 

 
b. Whisky nosing- og tasting. 

Der gennemgås og prøvesmages fire forskellige skot-
ske single malt whiskies. 
 

 
 Foredraget koster intet og vi medbringer whisky. Da ikke 
alle nødvendigvis er whiskynydere (guderne må vide hvor-
for), medbringer vi også ingredienser til, at der kan laves en 
gaelic coffee (irsk kaffe laves med irsk whisky, - laves den 
med skotsk whisky, betegnes den gaelic coffee). Kamma vil 
stå for fremstilling af gaelic coffee. 
 
Der afsluttes med en kop kaffe/te og en ostemad 
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Tidevandskursus 

Såfremt du påtænker at sejle til områder, hvor der er 
tidevand af betydning, - for eksempel til Skotland eller 
Frankrig – og føler du dig usikker på, hvordan du skal for-
holde dig i sådanne områder, var det måske en ide at gen-
nemgå et tidevandskursus. 

Gennem tre år har jeg forestået i alt 12 tidevandskur-
ser med sammenlagt cirka 175 elever inden for rammerne 
af Foreningen til Langtursejladsens Fremme og i 2011 fem 
kurser med i alt 72 deltagere på freelance basis. Min under-
visning er baseret på egne erfaringer fra i alt 55 måneders 
sejlads i skotske farvande, hvor man altid skal tage højde 
for såvel tidevandets dybdeændringer som (ikke mindst) ti-
devandsstrømmen. 

Der er absolut ingen problemer i at sejle i tidevands-
områder, men man skal vide, hvilke hjælpemidler man har 
brug for, og hvordan man anvender dem. Jeg tilbyder kur-
sus identiske med det, som jeg har afholdt inden for For-
eningen til Langtursejladsens Fremme til de, som måtte øn-
ske det. 

Kurset omfatter 6 timers effektiv undervisning med 
følgende emner: 

 
generel orientering om strøm og tidevand,  
brug af tidevandstabeller, strømatlas og søkortets 

strømoplysninger (”diamanter”),  
beregning af tidevandshøjder og –klokkeslæt for 

standard havne,  
Sejladsplanlægning under brug af tidevandstabel, 

sejladsvejledninger (”pilotbooks”) m.m.,  
råd og vink om praktisk sejlads i områder med tide-

vand (generelt, forhold ved ankring og bereg-
ning af afsejlingstidspunkt). 
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Under kursus løses en række opgaver til hvilke der 
efterfølgende udleveres skoleløsning. Ved kursus afslutning 
udleveres kompendium om sejlads i tidevand, samt bevis 
for gennemgang af kursus. 

Forudsætningerne for kursus er kendskab til navigati-
on svarende til duelighedsbevis. 

Kursus koster kr. 200,00 pr. deltager, - betaling ved 
fremmøde til kursus. Denne betaling dækker undervisnin-
gen og undervisningsmaterialer, kaffe/te ad libitum og en øl 
eller en vand til frokost. Den enkelte deltager skal selv med-
bringe frokost (madpakke). 

 
Kursus vil blive afholdt i  
 

Sæby Sejlklub 
31. marts 2012 kl. 1000-1630 

 

 Tilmelding med navn, adresse, telefonnr. og evt. mailadres-
se til undertegnede pr. 

 
telefon 9846 4110  
e-mail  pinafore@c.dk eller 
post til : 
 
 Mogens Termansen 
Vævervej 59 
9300 Sæby 

 
gerne snarest og senest 25. marts 2012. 
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Lystfartøjsafgift 

Jeg skrev i løbet af e1eråret 2010 en mail �l de ska+epoli�ske 

ordfører for Konserva�ve Folkepar�, Socialdemokra�et og Dansk 

Folkepar� vedr. Lys>artøjsafgi1 som er 1% af kasko forsikrings-

summen. 

 

Mit spørgsmål og opfordring �l de 3 par�er var, om ikke de syn-

tes det var en meget besynderlig og urimeligt afgi1, i og med, det 

kun rammer de som har forsikret deres både og ikke rammer 

dem der vælger at løbe den risiko der er, at sejle uden kaskofor-

sikring og såfremt der ikke kunne findes opbakning for at Nerne 

afgi1en så måske kunne se på , om man kunne lempe den for 

pensionister. 

 

Jeg fik, e1er 3 – 4 uger mails fra alle tre, med det enslydende svar 

(man skulle tro de havde snakket sammen) ”-at riget fa+es pen-

ge, så det var der nok ikke poli�sk opbakning �l”. 

 

I forbindelse med at jeg rodede lidt med denne afgi1, var jeg og-

så inde på Told og Skat hjemmeside og læse lidt om denne skat/

afgi1. Deri kunne jeg så læse, at såfremt man sejlede uden for 

Dansk Toldområde (DT) kunne man slippe for afgi1en og der stod 

fak�sk ikke noget om varigheden af �den uden for DT. 

 

Det fik mig så �l at kontakte mit forsikringsselskab Pantaenius, 

for at forhøre hvordan og hvorledes man skulle forholde sig, så-

fremt man havde planer om at sejle udenfor DT i x antal dage. 

(Nu havde jeg jo selv planer om at sejle i Østersøen og være uden 

for DT i op mod 3 mdr.) 

 

Jeg fik det svar hos Pantaenius, at de havde den poli�k, at man 

skulle være ude af DT i minimum 90 dage for at de ville bruge �d 

på denne forretning, for som de forklarede, såfremt forsikringsta-
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gerne skulle kunne få afgi1en �lbage for eksempelvis en week-

end �l udlandet (eks. Sverige eller Tyskland), var de jo nødsaget 

�l at ansæ+e en medarbejder for at overkomme denne forret-

ning og det ville jo så sam�dig afstedkomme en højere præmie. 

 

Det slog jeg mig �l tåls med - ind�l videre – idet jeg dog mener 

der burde være en beløbsramme �l grund for det, i stedet for en 

�dsramme. Den tager jeg med Pantenius på et andet �dspunkt 

 

Men hvordan gør man: Man kontakter sit forsikringsselskab og 

beder dem om at sende en Tro og Love Erklæring og på den, da-

terer man hvornår man forlader, eller forventer at forlade DT, når 

man så er på vej �lbage �l DT kontakter man forsikringsselskabet 

pr. tlf., at man nu igen befinder sig i DT. Det skal ikke dokumente-

res eller bevises, at man er uden for DT, kun skal man udfylde 

denne Tro og Love Erklæring. 

 

VIGTIGT: Man skal selvfølgelig gøre sig det klart, at i den �d man 

har oplyst, at man er UDEN for DT er man IKKE forsikret i DT, dvs., 

forsøger man at snyde og man får en skade hænger man selv på 

den.— Bare lige for der ikke skal være nogen misforståelser, så er 

man selvfølgelig fuldt forsikret i de fremmede toldområder. 

 

Om de øvrige forsikringsselskaber har andre terminer har jeg ikke 

undersøgt, det må hver enkelt undersøge, hvis det har nogen in-

teresse. 

 

Man er velkommen �l at kontakte undertegnede om evt. spørgs-

mål. 

 

PS. Jeg fik afgi1 �lbage for 87 dage her i 2011. 

 

Bent 

SCOOP 
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8. februar 2012 
Kl. 19:00 

 

Klubben indbyder �l en a1en i rurernes tegn. 
 

� Hvad bruger du �l at holde rurerne væk med? 

� Virker det? 

� Har du problemer med motorbenets kølevandskanaler? 

 

Der er ikke noget fast program, men vi håber at se mange �l en 

hyggelig a1en med udveksling af erfaringer. 

 

Inklusiv kaffe mm. 

Også om vinteren kan Sæby �ltrække besøg. Denne sæl �lbragte 

et par dage i havnen med at hvile ud e!er stormen fornylig. 

Foto : Carsten Østeraa. 

Rurer 
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