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Bestyrelsen: 
 

Erik Bach, formand 2486 6656 

Michael Madsen, næs�ormand 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 

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 
 

<l 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 ak<viteter i klubhuset og 

fælles informa<oner. 

 

Ak<vitetsgruppen 

Gennemfører fælles klubak<viteter for 

medlemmerne og deres ledsagere. 

 

Informa<onsgruppen 

Redigerer og udsender klubbladet, samt 

redigerer klubbens hjemmeside. 

Assisterer med afdelingernes informa<oner. 

 

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 rela<on her<l. 

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 <lsyn med klubhuset og lagerbygninger. 

Sørger for at de er klar <l brug og at klubbens 

mastekran er i orden. 

 

Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer 

og trailer. 

Forsiden 

 
Havneudvidelsen skrider frem. 

Bestyrelse og afdelinger 



Formanden har ordet! 

Som du måske har bemærket, er bladet du sidder med i hånden i farver. Der er 

lavet en aFale med printcentret på EUC Nord, om at trykke bladet for en rime-

lig pris. Så rimelig, at merudgiFen i forhold <l den tradi<onelle måde at lave 

blad på, er meget lille.  

Der arbejdes i øjeblikket på at friske vores hjemmeside op. Det bliver spænden-

de at se, hvordan udfaldet bliver. 

I en klub som vores sker der mange posi<ve <ng, men <l <der går <ngene ikke 

helt som ønsket. Projektet med leje af en af det <dligere Ringvejens maskinfa-

brik´s produk<onslokaler <l vinteropbevaring af vores både, har vist sig ikke at 

være muligt. Forskellen på lejen som ville være fornuFig, set fra klubbens side 

og udlejerens idé, var alt for langt fra hinanden.  

For nylig var der en ar<kel i Nordjyske S<Fs<dende og lokalavisen, hvor et by-

rådsmedlem gjorde sig klog på prisen for bådpladser. Til sammenligning med 

prisen for at ligge på campingpladser, betaler bådejere i Frederikshavn kommu-

ne alt for lidt i leje. Nå!! Sidste år fik lejen ellers et hak opad på ca. 25 procent, 

netop fordi kommunen skulle have flere penge i den slunkne kasse. I slut-

halvfemserne blev prisen sat ned, fordi der var for få både i havnen. Det hjalp – 

havnen blev fyldt op. Reguleringen 2011 kunne de fleste se det fornuFige i, 

men hvis havnepladser skal <l at være malkemaskiner, hver gang kommunen 

mangler penge, kan man let forudse, at nogle ikke længere har råd <l at have 

båd, med deraf tomme bådpladser <l følge. En af årsagerne <l lavere pris på 

bådpladser i. f. t. fastliggere på campingpladser, er vel også at havnen har ind-

tægter fra gæstesejlere, når vi er ude at sejle. 

Sidste vinter døjede vi med tyverier fra bådene. Det er vi sluppet for i år – troe-

de vi. NaNen mellem 21 og 22. februar blev begge motorer på vores motorjoller 

stjålet. Sagen er meldt <l poli<et og forsikringsselskabet. Desværre er der ingen 

dækning. Apropos tyveri – <l dem det må berøre - få nu låst de hæks<ger for-

svarligt fast. Det er ikke kun ens egen båd det går ud over. Tyvene kan let hop-

pe fra båd <l båd, når de først har fundet én med ulåst hæks<ge. 

Køkkenet er færdigt. Nu mangler der nyt gulvtæppe og nye lamper. Der har 

også været talt om, at få gjort noget ved 1. salen i klubhuset, så det bliver mere 

indbydende at opholde sig dér.  

Vinterbadernes sæson er slut 31. marts. Vandet bliver ulideligt varmt. Mon ikke 

de fejrer sæsonen med koldskål, kold kartoffelsalat og islagkage? 

Husk besøget hos Nordmark d. 7.marts. 

Husk standerhejsning d. 28. april. 

P.b.v. 

Erik Bach 

Formand 
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Sæt bogstaverne i en meningsfuld rækkefølge  -  hvad står der så? 

                            

a d d e e e h i l n s u v v 
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Når båden ligger i vandet skal der mellem standeren på broen og båden anven-

des  en H 07RN–F ledning med et minimum tværsnit på 2,5 mm
2
 med CEE s<k i 

begge ender  -  og jord! Denne ledning er dobbel<soleret. Ledningen BØR være 

uden samlinger. Der må kun kobles én ledning <l hvert udtag! Det er forbudt at 

anvende forgreninger af enhver art. Det er lovligt at bruge nødvendige  -  lovlige  

-  overgangsdåser for at kunne koble sin ledning <l havnens stander. 

 

På vinterpladsen skal denne type ledning også anvendes, og der må heller ikke 

anvendes forgreninger, dog må man i dag<merne og under opsyn anvende alm. 

forlængerledninger, ligesom man må koble flere ledninger  -  også alm. forlæn-

gerledninger  -  sammen. Brugeren er ansvarlig for, at ledningerne og samlinger-

ne opfylder kravene <l brug i fug<gt miljø (kapslingsklasse IP 44). 

 

Hvis båden er koblet <l strøm hele vinteren, må ledningen ikke ligge på jorden, 

hvis den krydser områder med kørende trafik. I så fald skal den beskyNes af 

køresikringsbakker. 

 

Havnen har kun ansvar for sine installa<oner. 

Hvad brugerne kobler <l, er deres ansvar. 

Havnen har ret <l (pligt <l) at frakoble ulovligt udstyr. 

 

 

Sæby El oplyser, at de har de rig<ge ledninger og <lhørende s<kdåser på lager, 

ligesom de gerne er behjælpelig med råd og vejledning. 

Forlængerledninger på havnen 

Da vi nu snart skal ud i forårskulden, 

vil redak'onen gerne henlede opmærksomheden 

på følgende forhold ang. brugen af forlængerledninger. 
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Ups! 
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Ternen 

Så kom der dæk på ternen 

Det er snart længe siden, vi støbte dækspanelerne. Sidedækkene blev støbt på 

begge sider med kulfiber på indersiden og glasfiber på ydersiden, men fordæk-

ket blev kun støbt med kulfiber på indersiden og kernematerialet uden noget 

på udvendigt. DeNe skal senere færdiglamineres udvendigt. 

De to sidedæk er helt plane og kunne støbes på vakuumbordet, hvorimod for-

dækket skulle krummes og krævede en eller anden form eller skabelon at blive 

støbt over. 

På billedet ses styrbord sidedæk fast-

limet og holdt på plads med skrue-

tvinger og blylodder. 

 

DereFer blev det lamineret fast ind-

vendig, og her var det Lars, der måNe 

igennem det lille hul og arbejde un-

der meget trange forhold. Det kan 

man ikke, hvis man lider af klaustro-

fobi. På billede <l højre ses fødderne 

af Lars, som fik ven<la<on via en 

støvsuger, medens arbejdet stod på. 
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Billedet herover viser fordækket, som er trykket på plads med blylodder, skrue-

tvinger, gjorder og selv vakuumpumpen er sat ovenpå for at trykke dækket ned. 

 

Der er ganske forbavsende de kræFer, der skal lægges i for at krumme et panel, 

der består af 15 mm skum med kun 0,36 mm kulfiber på undersiden. Det ses 

også på billedet, at der er skåret skabeloner ud, som dækket krummes over. 

Senere, når dækspanelerne er blevet lamineret fast over det hele indvendig, 

skal lønning og andre kanter rundes og disse eFerfølgende lamineres over med 

50 mm ind på dækker og 50 mm med ad fribordet. 

 

Sammenlamineringen indvendig sker ved, at der spartles en hulkel mellem fri-

bord og underside dæk med epoxyfiller, og inden filleren er hærdet lamineres 

med epoxy og fibre der ligger +/- 45° i forhold <l bådens længderetning. 
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Inden dækket blev limet på, var der en del detaljer der skulle færdiggøres. 

 

Forstagsfæstet blev opbygget på samme måde som røstjernene, men under 

dækket, hvor rullebeslaget skal sidde. Der skal skæres ud i dækket <l gennemfø-

ringen, og her er kernematerialet Vernet og der er indlagt et stykke massivt 

kulfiberlaminat. Da rullebeslaget <l forstaget ikke er vandtæt, er der lavet 

afløbsbrønd med dræn og afløb gennem fribordet. 

På billedet oven over ses forstagsfæstet og afløbsbrønden med rullebeslaget 

liggende løst i. 

 

Der er heldigvis stadig mange dejlige <mers arbejde <lbage. 

 

Lars og Niels 





Hermed indkaldes til ordinær 

 

G E N E R A L F O R S A M L I N G 
 

i Sæby Sejlklub 

den 28. marts 2012 kl. 19:30 
 

 

Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 

3. Forelæggelse af regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af formand. 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der afgår efter 2 år. 
  a) Leif Olesen 

  b) Michael Madsen  

8. Valg af 1 første og 1 anden suppleant. 
  På valg: 1. suppleant – Niels-Ove Rolighed 

    2. suppleant – Hardy Sørensen 

9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 
  På valg: Lars Enevold og Anker Lauridsen 

  Suppleant på valg: Niels-Ove Rolighed 

10. Valg af medlemmer til afdelingerne. 

11. Eventuelt. 
 

 

Bestyrelsen. 
 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde 

senest 14 dage før. 

11 

Generalforsamling 





Der er kommet en app <l smartphones, som kan spare dig for udgiFen <l Den 

Danske Havnelods. Den hedder Tursejler og indeholder oplysninger om de dan-

ske lystbådehavne. Der er kort over havnen, priser og hvilke faciliteter, havnen 

<lbyder. 

 

Læs mere på www.danskebaadejere.dk. 
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Tursejler 





Knob 
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I gamle dage saNe man en ære i at kunne sine knob. Ledige stunder blev brugt 

<l at øve sig i alle mulige og - set med vore øjne -  umulige knob og s<k. 

 

Men dengang, i de store sejlskibes <d, blev alt sat fast med tov og liner - der var 

ikke lasteremme og snaplåse. Man var aWængig af sit tovværk og af at kunne en 

mangfoldighed af knob og s<k. 

 

I dag, selv om vi har mange liner om bord, behøver vi ikke at kunne så mange 

knob, da vi stort set kun har brug for dem i forbindelse med fortøjning, og her 

klarer vi os med dobbelt halvs<k og pæles<k. Eller vi lægger linen igennem øjet 

på broen og gør fast på klampen på båden. 

 

Da den gamle redaktør sejlede som gast i 80’erne, brugte vi karabinhager <l at 

gøre skøderne fast <l forsejlet med, fordi de var hur<ge og vi skulle oFe skiFe 

sejl. I dag nøjes vi med en fok, og kan derfor i ro og mag binde skøderne på. 

 

Og det gør vi så med et pæles<k. 

 

Men det var ikke gået, dengang der var rig<ge sømænd <l, da det jo er beregnet 

<l let at kunne løsnes igen, så det var alt for usikkert at bruge her. Når det kan 

bruges i dag uden problemer, er det måske fordi moderne tovværk ’bider’ bed-

re. I hvert fald har den gamle redaktør al<d brugt pæles<k <l skøder og fald, og 

har aldrig været ude for, at det er gået op. Når han selv har bundet det. 

 

Så faldt jeg en dag over en fortælling om, hvor forkert, det er at bruge pæles<k. 

Næ, det rig<ge s<k er en varia<on over halvs<kket om egen part, kaldet ’forkert 

halvs<k’. 

 

Forskellen på det ’rig<ge’ og det 

’forkerte’ er, at det ’forkerte’ 

laves ind i løkken i stedet for ud 

af løkken. Men når der kommer 

træk på, låser det, og går ikke 

op af sig selv. 

 

Så forkert er rig<g. 

Forkert halvs'k 
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- og fællesgrill! 
 

Kom til standerhejsning 

d. 28. april kl. 14.00. 

Efter standerhejs er der kaffe 

og en lille en til halsen 

Ingen tilmelding til standerhejsning. 

Bare mød op. 

 

Husk fællesgrill om aftenen 
 

Lørdag den 28. april 2012. kl. 18.00  

i Sæby Sejlklub  

For medlemmer med ægtefælle/ledsager 

Kom og start sæsonen sammen med go-

de sejlervenner. 

Støv båd-grillen af og tag den med på 

havnen.  

Tag dit eget mad og drikkelse med. 

Tilmelding  ikke nødvendig. Bare mød op. 

Standerhejsning 



Der er al�d noget, der skal ordnes i løbet af vinteren. 
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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. 
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Gordon døde. 

 

Så Susan gik <l den lokale avis for at sæNe en meddelelse i Nekrologer. Herren 

ved skranken, ivrig eFer at vise sin medfølelse, spurgte Susan, hvad hun gerne 

vil sige om Gordon. 

 

Susan svarede: "Du skal bare skrive: "Gordon døde." ". 

 

Herren, lidt forvirret, sagde: "Kun det, ikke andet - Gordon døde? Der må være 

noget mere, du gerne vil sige om Gordon. Hvis det er penge, du er bekymret 

for, så er de første fem ord gra<s. Vi du virkelig ikke sige noget mere"? 

 

 Susan overvejede i et par minuNer og <l sidst sagde hun: 

 

"OK, så skriv: "Gordon døde. Sejlbåd <l salg." ". 

Sejlerens eftermæle 
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Vi besøger Nordmark maskinfabrik og ser deres 
fabrikation af  dele til vindmølleindustrien. 
 
Vi mødes ved sejlklubbens klubhus kl. 19.00 og 
følges ad til fabrikken på 
 

Kjeldgaardsvej 10, 9300 Sæby. 
 
 
Bestyrelsen 

Besøg på Nordmark 

Onsdag d. 7. marts 2012 

Kl. 19:00 
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Svinø Bådelaug 

Svinø Bådelaug ligger i Ellebæk Vig i Gamborg Fjord lidt syd for Middelfart. 

Det er en lille privat havn bygget i 1974-75. Billedet viser havnen set fra sydøst. 

Der er ikke mere end ca. 1,3 m dybde i indsejlingen <l havnen, men bunden er 

blød, så hvis man har nok maskinkraF, så …. 

Ude ved pynten har Middelfart Sejlklub en bro, hvor der er ’normal’ dybde. 

Der er et fint klubhus med adgang <l køkken og bad. Gode gå-ben eller en klap-

cykel kan på kort <d føre <l bager og dagligvarerbu<k. 

Et s<lle og fredfyldt sted. 

Føns 

I Føns Vig længere sydpå ligger 

Føns Vig Jollehavn. Her er der sik-

kerhed for 2 m dybgang inden for 

læmolen.  

 

Der er desværre længere <l daglig-

varebu<kker, men der er <l 

gængæld en havnekiosk. 
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Whiskyaften 

Trods et meget beskedent fremmøde, 

var humøret højt <l Mogens Termansens  

whiskyaFen. 

 

Mogens fortalte indsigtsfuldt om 4 gode 

og meget forskellige single malt whisky’-

er - og uddelte smagsprøver! 

 

EFer at have forsøgt at genkende smags-

nuancer som saltvand, vanilje, tørv og 

røg serverede Kamma rullepølse– og 

ostemadder med kaffe. 

  

Ikke en gane var tør. 
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Regnskab 2011 
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Hvordan nu det? 

 

1. Jorden bruger 24 <mer om at dreje en gang omkring sig selv. 

 

2. Jorden drejer altså 360° på 24 <mer. Det svarer <l 360°: 24 = 15° pr. <me. 

 

3. Den lille viser på uret drejer 2 x 360° på 24 <mer. Det svarer <l  

720°: 24 = 30° pr. <me. Det betyder at uret er "dobbelt så hur<g" som jorden. 

 

4. Når den lille viser står på kl. 12, står solen i ret syd ved dansk normal<d.  

 

5. Denne viden anvendes <l at få en ide om, hvor syd er på alle <dspunkter, når 

solen kan ses. På denne baggrund beregnes retningen <l de andre verdens hjør-

ner. 

Dit nødkompas har du ved hånden! 

Hvis navigatoren svigter en dag, 

så har Anker et lille 'p, 

så du kan finde syd. 

Illustra�on �l pkt. 4 
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Når det er sommer<d, vil syd være midt imellem kl. 13.00 og den lille viser, når 

den peger mod solen.  

 

"Urkompasset" er ikke helt nøjag<g, men så skal der <l gengæld ikke tages hen-

syn <l misvisning og devia<on. 

 

 

Ideen <l ovennævnte har jeg læst et eller andet sted, men husker ikke hvor. 

 

Med sejlerhilsen 

Anker "NESSIE". 

Illustra�on �l pkt. 6 

6. Når klokken f.eks. er 3, har den lille viser flyNet sig 3 x 30° = 90° fra kl. 12.00, 

men jorden har kun flyNet sig 3 x 15° = 45°, så syd vil være 45° <lbage for den 

lille viser, når denne nu peger mod solen. 

 

EFer samme princip kan der forsæNes. Kl. 4 har den lille viser flyNes sig 4 x 30° 

= 120°, men jorden har kun flyNet sig 4 x 15° = 60°. 

 

Så syd vil være 60° <lbage for den lille viser, når den nu viser mod solen. 

Syd er altså al�d 

midt mellem 12 og den lille viser, 

når denne peger mod solen. 
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Har du husket at betale 
dit kontingent? 

Betalingsfristen var den : 
 

1. februar 2012 
 

Men det kan nås endnu! 

Så er det tid til klubaften. . . . .  

Torsdag d. 26. april 
Kl. 19:00 

 
er der orienterende møde om onsdagssejladserne. 
 
Der er kapsejlads og hyggesejlads - - vi vil rigtig gerne have, at der også kom-
mer både, som kun er med for hyggens skyld – det vil sige, at man ikke delta-
ger i kapsejladsen, men sejler en tur og er med til kaffe og ”klubånd” bagefter i 
klubhuset. 
 
For at fjerne lidt af den usikkerhed, som nogle måske kan have, vil vi gennem-
gå de vigtigste kapsejladsregler. 
 
I kapsejladsudvalget foreslår vi følgende datoer: 
Maj: 23. 30. 
Juni: 6. 13. 20. 27. 
Juli: ingen sejlads – sommerferie. 
August: 8. 15. 22. 29. 
September: 5. 12. 19. 
Afslutning: 22. september – reservedag: 23. september. 
 
Kom og vær med - - - det er meget hyggeligt ! 
Og så er der kaffe! Og brød! 
  
Kapsejladsudvalget. 

  

Onsdagssejladser 



Biltlf. 21 40 53 45 




