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Bestyrelsen: 
 

Erik Bach, formand 2486 6656 

Michael Madsen, næs�ormand 3092 0819 

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 : 80 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 

 

Valkyrie II 

Bestyrelse og afdelinger 



Formanden har ordet! 

Onsdag d. 7. marts var sejlklubben på besøg på vindmøllefabrikken Nordmark. 

En interessant aEen hvor vi blev vist rundt og så de store dreje og fræse-

maskiner i funk;on. Tak ;l Michael fra Nordmark, for en lærerig aEen. 

Bestyrelsen arbejder på et besøg på fiskefabrikken ;l vinter. Er der allerede nu 

ideer ;l vinterak;viteter, så er de meget velkomne. 

24. marts var madholdet ;l eksamen og heldigvis dumpede vi også i år, så hol-

det må studere videre udi det kulinariske ;l igen ;l vinter. 

28. marts var der generalforsamling i klubhuset. Vores udmærkede sekretær 

lavede et referat, som kan findes inde i bladet. 

16. april var der stormøde i Manegen angående havneudvidelsen på fabriks-

grundene. 

Læs undertegnedes indlæg på bloggen og temahæEet på hjemmesiden. Se un-

der klubblade. Bestyrelsen har indsendt indsigelse ;l kommunen om planerne. 

Se inde i bladet. 

25. april var der havnerådsmøde i klubhuset. Fra kommunen mødte: Formand 

for Teknisk Udvalg Brian Pedersen, Centerchef Bent Westerberg, Byplanlægger 

Sune Østergaard og Havnefoged Birger Isaksen. 

Mødet startede med en gåtur ;l den nye del af havnen, hvor sejlklubben fik 

;lsagn om, at det er en god ide, at etablere grillpladser på molen, ud for hver 

bro. Sam;dig fik vi ;lsagn om, at med etablering af de nye pladser i yderhav-

nen, er det muligt at få mere strøm på broerne. Begge projekter realiseres, når 

det er økonomisk og prak;sk muligt. 

En stor del af mødet omhandlede lokalplanen for værEet. En del kri;k gik på 

den, gennem mange år, manglende ak;vitet og vedligeholdelse af bygningerne 

på værEet. Der var diskussion om, hvordan pladsen skal indreKes og hvornår vi 

slipper for husbåden. Parkering langs åen blev igen, igen drøEet og endnu en 

gang blev det fastslået, at de forretningsdrivendes kunder er født uden ben, da 

det vil være næsten uovers;geligt, at gå de 100 meter fra kirkens parkerings-

plads ;l udskænkningsstederne.  

Bestyrelsen opfordrer ;l, hvis man igen i år ser standsning og parkeringsskiltene 

langs åen dækket ;l med plas;csække, at melde ulovligheden ;l poli;et. 

Vores havnefoged viste på mødet et alterna;vt forslag ;l omforandring af fa-

briksgrundene, som bestyrelsen kan gå ind for. Der er nu 20 ledige pladser i 

havnen og flere medlemmer har deres båd ;l salg. Derfor er der for nærværen-

de ikke behov for en havneudvidelse, hvilket også ses af alterna;vet, med lav 

bebyggelse på grundene og bevarelse af parkeringspladser og vinteropbeva-

ringspladser. 

Se bestyrelsens indsigelse ;l kommunen ang. værEsgrunden inde i bladet. 

28. april var der standerhejsning og eEerfølgende grillaEen i klubhuset. Som 
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sædvanlig en sjov og hyggelig aEen i gode sejlervenners selskab. 

Søndagscaféen sluKede 29. april. Den starter op igen ;l eEeråret og det er hå-

bet at succesen fortsæKer, med mange gode diskussioner og løgnehistorier. Og 

husk!! Søndagscaféen er for alle medlemmer, også de yngre. 

Næsten alle både er i vandet nu og de fleste sta;ver og bådvogne er Pernet. 

Husk fejekosten og hjælp med at holde pladsen ren. 

Kapsejladserne er så småt i gang. Der er mulighed for at komme ud på vandet 

og lege og blive bedre ;l at sejle sin båd. 

 

Ha’ en god sommer og pas på jer selv. 

 

P.b.v. 

Erik Bach 

Formand 

Indsigelse SAE.H.01.01.01 – Sæby Havn 

Sæby Sejlklub foreslår, at værEshallen Pernes og erstaKes med lavt 1-etages 

byggeri og beplantning. Det gamle redningshus bevares.  

 

Fra sæsonstart er der trafikalt kaos i vestre ende af havnen, rundt om den gam-

le værkstedsbygning og langs åen. Menneskeliv kan gå tabt, hvis en brandulyk-

ke sker på en af broerne, og redningskøretøjer ikke kan komme frem. 

Den gamle værkstedsbygning længst vestpå Pernes. Eller alterna;vt, en del af 

bygningen Pernes. Derved bliver der bedre passage for biler og traktorer med 

bådvogne. 

Der etableres en kran på havnen. Et must for en havn af Sæbys størrelse. Skal 

bruges af lokale sejlere, forår – eEerår – midt sæson og af gæstesejlere. Kan 

hur;gt tjene sig selv hjem ved at opkræve x kr. pr. løE. Der skaffes standard-

bådsta;ver, som bådejerne enten kan købe eller leje og der investeres i en liE, 

som kan flyKe bådene på plads. 

Pladsen bruges ;l opbevaring af både om vinteren, hvor der alligevel ikke fore-

går noget på havnen. DeKe kan, ligesom nu, gøre det mere aKrak;vt for besø-

gende at gå tur på havnen, når sejlerne vinter / forårsklargør deres både. 

Alterna;v: Såfremt havnefoged Birger Isaksens forslag ;l omforandring af fa-

briksgrundene tages ;l eEerretning og bliver ;l realiteter, vil der i østre ende af 

havnen være vinteropbevaringspladser nok. 

Læs videre på side 18 
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Bageovnen 
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Ternen 

Man tager en færdigstøbt båd, kommer den i en ovn og bager den ved 55°C i 14 

;mer. 

 

Så har man bagt en båd. 

 

Ja det gjorde vi. Søndag den 6. maj skruede vi op for varmen i en ovn bygget 

uden om Ternen af 24 vintermåKer og en del lægter. 

 

Da de fleste varmekilder ikke kan gå op ;l 55°, måKe vores 5 kW varmeblæser 

på opera;onsbordet for at få amputeret termosikring og termostat. Nu kunne 

vi køre temperaturen så højt op, vi ønskede - kun begrænset af den totale ned-

smeltning. Derfor blev temperaturstyringen manuel, med termometre forskelli-

ge steder i ovnen og med tænd og sluk som regulator. 

 

Ternen har i nogen ;d været færdigstøbt, og den sidste spartling er påbegyndt. 

Denne opvarmning eller ”post cure”, som det hedder i fagsproget, er foretaget 

af to grunde. 

 

1 Epoxy opnår først den op;male styrke eEer den ovennævnte proces. 

2 Man sikrer, at resin og spartel ikke synker yderligere eller giver gennemslag  

 af fiberen inden under, når båden står i solskin med en høj overfladetem-

 pe ratur.  

 

Både støbt i vinylester skal også eEerhærdes. Polyesterbåde bør opvarmes på 

samme måde, ikke mindst for at få styrenresterne ud at laminatet. På den måde 

undgår man, at båden lugter af ”glasfiber”. 

 

Det er desværre ikke ret mange almindelige produk;onsbåde, der gennemgår 

denne proces, da den er ret dyr. Processen skal helst foregå, medens båden 

ligger i formen. I serieproduk;on er der ikke råd ;l at formen er optaget i mere 

end et døgn. 

Vi har bagt en båd 



8 

Det sidste lamineringsarbejde bestod i at laminere fordækket udvendigt. Ruffet 

var støbt fast indvendigt, og fordækket blev støbt ved almindelig håndlamine-

ring med ”vacuum bagging” eEerfølgende. DeKe sidste ;ltag betyder, at lami-

natet først dækkes med afrivningsfilm eller peel ply, dernæst hulfilm, så sugefilt 

og ;l sidst vakuumfolie, som tapes fast hele vejen rundt. DereEer kan der 

sæKes vakuum på. 

 

Det gik over al forventning, og eEer at vi havde Pernet alle de hjælpematerialer, 

der var lagt på, havde vi en færdigstøbt båd. 

 

Når man ikke har en form at støbe i, er der selvfølgelig en del spartelarbejde, da 

selv det mindste overlap på 0,3 mm tydeligt kan ses på overfladen. Vi blander 

spartlen selv. 

 

OpskriE: 

Epoxy 

Microballoons (mørkebrune) 

Eller glass balloons (hvide) 

Silica (irriterende hvidt pulver) 

 

Man blander epoxyen, kommer microballoons eller glass balloons i (de første er 

Der sammenlamineres indvendigt 



9 

Vakuumstøbning 

leKest at slibe i) og ;lsæKer silica for at styre spartlens tykkelse/sejhed 

(viskositet). 

 

Det er en hel del billigere at blande det selv, og indholdet er det samme som i 

de epoxyspartler, der er på markedet. 

 

Vi mangler nu blot spartel- og malerarbejde, ror, køl, rorpind, bjælke ;l fastgø-

relse af ror, mast, bom, bovspryd, montering af beslag ……… 

..og det er i grunden ikke så galt. 

 

Lars og Niels 

Nye medlemer 

Birthe og Finn Larsen 

Nordre Skanse 43 st. tv. 

9900  Frederikshavn  

Maria og Arne Jørgensen 

Østerled 32 

9370  Hals  

Velkommen. 
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Generalforsamling 

Referat af generalforsamlingen 

28. marts 2012 

Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. 

Erik Bach bød velkommen ;l forsamlingen. På bestyrelsens vegne foreslog han 

Niels-Ove Rolighed som dirigent. Der kom ikke andre forslag og denne modtog 

valget. 

 

Niels-Ove Rolighed konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet ved 

udsendelse af klubblad med indkaldelse, der dog var udsendt sent p.g.a. ferie 

hos bogtrykkeren. Der var opsat indkaldelse reWdigt på opslagstavlen i klubhu-

set. Der var ingen indvendinger mod deKe. 

Han gav dereEer ordet ;l Erik Bach for aflæggelse af bestyrelsens beretning. 

 

Ad dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 

Erik Bach gennemgik kronologisk årets ak;viteter i klubben. 

Sidste forår var der problemer med at P-forbudsskilte langs åen blev ;ldækket 

med sorte plas;csække i forbindelse med et jazz-arrangement på havnen. 

Trods ihærdige undersøgelser lykkedes det ikke at finde ud af hvem der havde 

gjort det, eller givet ;lladelsen. Kommunen har dog lovet at det ikke vil ske 

igen. 

 

1. september var der borgermøde angående frem;dig udnyKelse af værEs-

grunden. Vi ;lkendegav ønske om plads ;l vinteropbevaring af både, og P-

pladser om sommeren. Lokalplanforslaget er nu udsendt, uden at deKe er ind-

arbejdet deri. Indsigelsesfristen er den 9. maj. Der er problemer med at der er 

indtegnet byggefelter ved vores mastehus og jolleskur. Det undersøges nærme-

re hvad der menes med deKe. 

 

I eEeråret var der arbejdsdage. Der blev lavet trapper i mastehuset og malet en 

del udvendigt. 

 

Sejlklubben var repræsenteret ved Redningssta;onens 100 års jubilæum i eEer-

året. 

 

Ved standernedhalingen var der auk;on over den fine skotske whisky der var 

overbragt af Mogens Termansen. Den indbragte over 700 kr. ;l klubkassen. 

Den 8. november var der møde i det nyinds;Eede havneråd. Der er 36 interes-
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senter ;lknyKet havnen. Mødet gik mest med at finde ud af en fordelingsnøgle 

;l hvordan disse bliver repræsenteret. Man enedes om at næste møde er med 

samme antal. 

 

Der har vinteren igennem været søndagscafé i klubben. 

 

I eEeråret var der nogle medlemmer som mente at man kunne leje sig ind i de 

gamle fabriksbygninger på havnen for vinteropbevaring. Der var et møde i klub-

ben om deKe. Et udvalg blev nedsat ;l at arbejde med sagen. Det viste sig dog 

at det ikke kunne blive ;l noget, da det ville blive alt for dyrt. 

 

Den 8. februar var der rurer-aEen i klubhuset. 

Den 15. februar var der whiskyaEen. 

Den 7. marts var der virksomhedsbesøg på Nordmarks nye fabrik. 

 

Kommunens Plan- og miljøudvalg har sendt et forslag om boligbyggeri på hav-

nen i foroffentlighedsfase. Det indebærer byggeri af op ;l 5 etagers boliger helt 

ud ;l kajkanten på parkeringspladsen ved havnekøbmanden og på pladsen der 

nu er afsat ;l vinteropbevaring af både. Erik Bach orienterede ved hjælp af 

overhead om projektet. Det forventes at der bliver et borgermøde om det. Der 

var en del debat om projektet. Erik Bach forventer en del ballade om sagen den 

kommende ;d. 

 

Næste havnerådsmøde er den 16. april. Punkterne på dagsordenen blev nævnt. 

Vi har ønsket at diskutere strøm på broerne og grillpladser på N-molen. 

 

Der er planlagt kapsejladsmøde den 26. april. 

 

Vi har desværre fået stjålet 2 motorer fra jollerne i gården. Der er ingen forsik-

ringsdækning for disse. De burde selvfølgelig have været afmonteret og opbe-

varet i skuret. Men det er jo nemt at være bagklog. 

 

Klubbladet vil fremover blive udsendt i farvetryk. Det koster ikke mere end når 

vi laver det selv. 

 

Kørsel med både på vogn er nu ;lladt på havneområdet, da der er blevet opsat 

skilte. 

 

Vi har nu 72 vinterbadere der benyKer klubhuset. 

 

Der er i eEerår og vinter blevet lavet ny køkken i klubhuset, og der er blevet 

malet vægge. En stor tak ;l de der har ydet det frivillige arbejde med deKe. 
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Det blev nævnt at klubhuset i pinsen er udlånt ;l Rønnerhavnen, men at vi også 

selv kan være der hvis der nu bliver dårligt vejr, så man må blive i hjemhavnen. 

 

Ærespokalen blev ;ldelt Mogens Hansen og Michael Madsen, der har trukket 

det hårdeste læs ved etablering af det nye køkken. 

 

Niels-Ove Rolighed eEerlyste spørgsmål eller kommentarer ;l beretningen. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad dagsordenens pkt. 3. Forelæggelse af regnskab.  

Jørn Sørensen gennemgik det omdelte regnskab (bilag a). Det udviser et under-

skud, som primært er fordi vi har investeret i en TORM-pakke med grej ;l reno-

vering af 3 op;mistjoller. Der var ikke budgeKeret med deKe. 

 

Jørn Sørensen gennemgik ligeledes tallene i status, der balancerer med 

764.110,52 kr. og en formue på 720.735,52 kr. 

 

Jørn Sørensen gennemgik budgeKet for 2012, der udviser balance på indtægter 

og udgiEer med 83.000 kr. 

 

Niels-Ove rolighed eEerlyste spørgsmål eller kommentarer. Der var ingen. 

Regnskabet blev hereEer godkendt 

 

Ad dagsordenens pkt. 4. Fastsæ1else af kon2ngent. 

Bestyrelsen foreslår ;l 2013 uændret kon;ngent. 

 

Mogens Hansen spurgte om der evt. skulle indføres forhøjet kon;ngent ;l dem 

der ikke deltager i arbejdsdage. Erik Bach nævnte at det har været overvejet, 

men det vil være svært at administrere. 

HereEer blev kon;ngentet vedtaget. 

 

Ad dagsordenens pkt. 5. Indkomne forslag. 

Der var intet under deKe punkt. 

 

Ad dagsordenens pkt. 6. Valg af formand. 

Erik Bach genops;ller. Der kom ikke andre forslag. 

Han blev enstemmigt genvalgt. 

 

Ad dagsordenens pkt. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der afgår e7er 2 år. 

Leif Olesen og Michael Madsen er på valg, og genops;ller begge. 

Der kom ikke andre forslag. De betragtes som genvalgte. 
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Ad dagsordenens pkt. 8. Valg af 1 første og 1 anden suppleant. 

Niels-Ove Rolighed og Hardy Sørensen er på valg. Der kom ikke andre forslag. 

Hardy Sørensen valgtes som første suppleant, og Niels-Ove Rolighed valgtes 

som anden suppleant. 

 

Ad dagsordenens pkt. 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 

Lars Enevold og Anker Lauridsen er på valg. Der kom ikke andre forslag. 

De betragtes begge som genvalgte. 

Niels-Ove Rolighed valgtes som suppleant. 

 

Ad dagsordenens pkt. 10. Valg af medlemmer 2l udvalg. 

Der blev ikke valgt nogen under deKe punkt. 

 

Ad dagsordenens pkt. 11. Eventuelt. 

Det blev foreslået om det kunne være en ide at arrangere noget svømning om 

vinteren, for ad den vej at få nogle flere af de yngre involveret i klublivet. Der 

var lidt debat om deKe. 

 

Det blev nævnt at der er orienteringsmøde om onsdagssejladserne den 26. 

april, og tursejlere også er velkomne. 

 

Der blev diskuteret velkoms�older ;l nye medlemmer. 

 

Det blev foreslået at der sæKes opslag i udhængsskab om at motorbådsejere 

også er velkomne i Sæby Sejlklub. 

 

 

HereEer takkede Erik Bach for god ro og orden under generalforsamlingen, og 

der blev budt på kaffe og ostemadder. 

 

 

Referent  : Leif Olesen 

 Dirigent  : Niels-Ove Rolighed 
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Indsigelse 

I forbindelse med indsigelsesfristen 18/5 2012 ;l havnebyggeri på fabriksgrun-

dene, Sæby Havn, foreslår Sæby Sejlklub, at forslag ;l omforandring af fabriks-

grundene, fremsat på havnerådsmøde 25/4 2012 af havnefoged Birger Isaksen – 

vedtages. Kommunens forslag ødelægger havnefronten med højhusbyggeri og 

Pernelse af parkeringspladser og vinteropbevaringspladser. Isaksens forslag 

udvider derimod parkeringsmuligheder for besøgende og vinteropbevarings-

pladser for havnens brugere. 

 

Idet der henvises ;l den massive modstand mod kommunens projekt, på bor-

germødet d. 16/4 2012. foreslås kommunens for-offentlighedsfase-forslag, 

sleKet. 

 

Der henvises ;l vedhæEede temahæEe om Sæby Havn. 

 

 

Mvh 

Erik Bach 

Formand 

Sæby Sejlklub 



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. 

18 Sæby Sejlklub undrer sig over, hvorfor klubbens jolle / redskabsskur og enden af 

masteskuret har fået rød markering i lokalplanskitsen. Man må gå ud fra, at 

begrundelsen – som det af kommunens folk blev sagt på havnerådsmødet d. 

25/4 – er for, at klubben kan udvide, hvis det bliver nødvendigt. 

Sæby Sejlklub mener at den eneste forretning, som kan være formålstjenlig på 

havnen, udover alle dem der allerede er etableret, vil være en udstyrsforretning 

for sejlere. 

Det vil være en god service for lokale og gæstesejlere, og holde handel for tu-

sindvis af kroner i byen. 

 

 

 

Mvh 

Erik Bach 

Formand  

Sæby Sejlklub 

 

Fortsat fra side 5 



Nyt fra 57
o
20’02.60’’ N - 10

o
31’49.42’’ Ø 
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Havnekontoret, den 7. maj 2012 

 

Sidste gang jeg skrev ;l bladet var den 25. november 2011. Der var stormvarsel, 

skrev jeg. Jeg var vældig fortrøstningsfuld omkring udvidelsen af havnen, vejret 

tegnede godt og arbejdet skred planmæssigt frem. Men stormen kom, som 

varslet. Spunsen, ;l læmolen, som stod snorlige før stormen, var sunket en me-

ter på midten. Det snorlige var også væk. Pælene og spunsen var ikke bygget 

sammen og de store bølger havde lavet stor skade. Repara;onerne og aZlaring 

af forsikringsspørgsmål forsinkede færdiggørelsen. I skrivende stund mangler vi 

stadig dæk på læmolen og vandinstalla;onen er ikke koblet ;l. Vi har bestemt, 

at formanden for Teknisk Udvalg Brian Pedersen klipper snoren ;l udvidelsen 

den 1. juni kl. 1200. Programmet er ikke helt færdigt, men jeg regner bestemt 

med, at vi kan byde på lidt godt ;l ørerne og ganen for de, der er interesseret. 

 

Resultatet af udvidelserne er, at der er lavet 40 gæstepladser langs sydkajen og 

ved værEet. Der er lavet 33 pladser i yderhavnen. Pladserne i yderhavnen er 

blevet en del større end først beregnet, og deKe bevirker selvfølgelig, at der 

ikke kan være det samme antal, som vi regnede med. Men det er jo vig;gt, at 

pladserne kan rumme den størrelse både, som var interesseret i at være her. 

 

Da projektet startede, var der 60 på venteliste. Af disse har vi vel fået en neKo 

;lgang på 25. Sam;dig har vi set, at en del bådejere har solgt og ikke længere 

har behov for plads. Så vi er i den lidt uvante situa;on, at vi har kunnet sige ja 

;l ansøgere af mindre pladser. 

 

Vi har fået gang i havnens brugerråd. Der har været a[oldt to møder. Det sid-

ste i sejlklubbens klubhus her i april. Det har vist sig, at der er meget stor inte-

resse om havnen. Især planerne for havnens frem;dige udseende og funk;on 

har skabt megen debat. Som havnefoged er man ikke ansat ;l at mene noget 

om det. Visionerne kommer poli;kerne med. Men når man har haE sin gang på 

Sæby havn i snart 60 år, er det svært ikke at mene noget, i hvert fald om havn. 

 

Jeg er meget spændt på at se, hvordan det kommer ;l at virke med gæsteplad-

serne. Pladserne er indreKet for at bedre forholdene for gæsterne. Det er helt 

klart at det er træls at ligge inderst ved kajen med 4 ;l 5 både udenpå og den 

deraf følgende trafik. En kollega i Juelsminde fortalte mig, at de havde lavet 

noget lignende med et stykke gæstekaj de havde. Det har været en stor succes. 

Sam;dig giver det også mulighed for at leje en plads ud i en del af sæsonen. 
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I forbindelse med havneudvidelsen er der lavet ny strømforsyning ;l yderhav-

nen. Forsyninger er boret under havnen fra hjørnet ved Bouet Skilte. Ledningen 

ligger 8 m under vandoverfladen, så der skulle ikke være risiko for at den beska-

diges ved uddybningsopgaver. Med den nye forsyning tredobles kapaciteten af 

strøm på nordre side af havnen. Vi har derfor planlagt en omkobling, så det nød-

vendige antal elstandere kan etableres. Formand for TU Brian Pedersen har lo-

vet at forsøge at skaffe de ca. 150.000 kr. en sådan opera;on koster. Spænden-

de at se om det lykkes. 

 

En ;ng som eEerspørges er internetdækning i havnen. Sæby havn har haE hot-

spot på masten ved havnekontoret i mange år. EEerhånden var det blevet så 

nedslidt, at der dårligt nok var dækning hen ;l mastekranen. Sam;dig fandt vi 

ud af, at det firma, som skulle foretage den krævede logning af trafikken på 

neKet, ikke leverede varen. Vi har derfor indkøbt et nyt system som lige er sat i 

driE. Der skulle derfor nu være dækning i hele havnen og den lovgivningsmæssi-

ge del være 100 % opfyldt. 

 

Men ellers er sæsonen jo godt i gang. Travlhed ved mastekran og med isætning. 

Den sædvanlige bøn med hensyn ;l fri/optaget skilte skal lyde. Husk at sæKe på 

fri, når I forlader havnen på ferier og lign. Meddel havnekontoret, hvornår I for-

venter at være ;lbage. Sker der ændringer ringer I bare, men helst dagen før I 

kommer hjem, så vi kan meddele i god ro og orden, at pladsen skal frigøres. Og 

husk så hvad nummer pladsen har. Det hjælper jo ikke, at vi gør plads nr. 438 fri, 

hvis det er en helt anden plads, I ligger på. 

 

Nå jo, der er lige en klassiker mere. Husk nu at Perne de sta;ver, der står ;lba-

ge, når båden er sat i vandet. Og der er kun en sta;vplads pr. båd. 

 

Men ellers håber jeg, vi får en rig;g god sæson med masser af gode oplevelser 

og godt vejr. 

 

 

 

God sommer. 

 

Birger Isaksen 

Sæby havn 
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For mange år siden, i mine unge dage, da jeg sejlede på varmen, var vi på vej 

nordpå i Biscayen og løb ind i en voldsom vestenstorm. 

 

Vi måKe i flere dage slås med stormen for at undgå at drive ind på den tyske 

kyst. Den ene mast eEer den anden gik over bord, men det værste var dog, at 

kokkens kabys også forsvandt. Heldigvis havde han lige lagt sig på køjen, så han 

blev om bord. Men på resten af turen måKe vi spise rå schnitzler. 

 

Vi havde holdt en vestlig kurs, men vi drev alligevel flere tusinde sømil østpå og 

kunne se fyret på Lands End, inden vinden løjede så meget, at vi kunne sæKe 

alle sejl og stævne bort fra kysten. 

 

Nu var problemet, at styrmanden havde været søsyg, så han havde mistet be-

s;kket. Resten af turen måKe han spise schnitzel med fingrene. 

 

For at finde kursen op mod den engelske kanal, havde vi brug for at finde ver-

denshjørnerne, der også var blevet væk under stormen, men kompasset, søkor-

tene og bes;kket var røget udenbords, så kaptajnen måKe tage parykken på 

(den lagde han al;d ned i kahyKen, når det stormede) for at klø sig i håret, 

mens han tænkte. Det hjalp dog ikke. 

 

Bådsmanden kom ham ;l undsætning. 

 

’Vi kan bruge min fugl’, sagde han. Han havde fanget en trækfugl på en udflugt 

;l Sahara, en Nordsanger (Phylloscopus borealis), og holdt den i bur for  at tage 

den med hjem ;l sin lille søn, der var ornitolog. Men nu ville han ofre den for at 

redde skib og besætning. 

 

Så vi slap fuglen løs, og straks saKe den syngende kursen mod nord, og vi kunne 

et par dage eEer runde den nordirske kyst og skimte lysene i London. 

 

Da bådsmanden kom hjem ;l sin familie, fortalte hans søn, at der var kommet 

en lille udmaKet sangfugl og havde bygget rede ;l sig og sin mage i rosenbu-

sken på nordsiden af huset. Nu ventede de familieforøgelse. 

 

Morale : Hav al;d en lille Per på. 

Den gamle søulk fortæller 





23 

Valkyrie II 

Den gamle redaktør har været heldig og fundet et billede af Valkyrie II i en bun-

ke gamle billeder. 

 

Valkyrie II var en gaffelrigget kuKer bygget ;l at genvinde America’s Cup poka-

len i 1893, hvilket ikke lykkedes. Den tabte ;l New York Yacht Clubs Vigilant. 

 

Den var bygget med stålspanter og træklædning, men trods den solide kon-

struk;on, klarede den ikke en kollision med en anden yacht, Satanita, på Firth 

of Clyde året eEer. Den sank i løbet af 9 minuKer. 

 

Forsidebilledet er hentet fra Wikipedia og i en væsentlig bedre kvalitet en den 

gl. redaktørs. Begge billeder er sandsynligvis taget af samme fotograf, J. S. 

Johnston, med få sekunders mellemrum. 
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Nordstjernen som kompas 

Nordstjernen står kun 1° fra himlens nordpol, og derfor er den velegnet ;l at 

bestemme retningen mod nord og er dermed en hjælp ;l naviga;on. 

 

Hvordan findes Nordstjernen på himlen? 

 

Her;l er stjernebilledet Karlsvognens bagsmæk anvendelig. 

 

Bagsmækken forlænges 5 gange, her 5 x a, så kommer man ;l den klareste 

stjerne i stjernebilledet Lille Bjørn : Nordstjernen. 

Vinklen V° mellem vandret 

og retningen mod Nord-

stjernen svarer ;l den bred-

degrad, iagKageren befinder 

sig på. 

 

Nordstjernen kaldes også 

for Polaris eller Polarstjer-

nen og findes i stjernebille-

det Lille Bjørn. Navnet kom-

mer naturligvis af, at jordak-

selen peger imod den, altså 

mod nord. (Stjernens posi;on ændres kun ganske langsomt, og det har ingen 

betydning i vor ;d).  

 

Ved anvendelse af Nordstjernen er man fri for misvisning- og devia;onsbereg-

ninger.  

 

Kendes retningen ;l nord, kendes retningen ;l de andre verdenshjørner. 

 

Ovennævnte er en gammel kending, der er frisket op.  

 

Med sejler hilsen, 

Anker "NESSIE". 

 

Anker har igen beriget os med et lille 2p, 

hvis navigatoren svigter en dag. 
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Moderne navigation 

De nye tablet computere, iPad eller dem med Android, kan i dag bruges ;l utro-

lig mange ;ng, også naviga;on. Man skal være opmærksom på, om den har 

selvstændig GPS antenne  -  ellers kan den ikke bruges uden for mobildækning. 

Apples iPad med 3G og modeller fra ASUS, Blackberry, Samsung , Lenovo og 

sikkert andre har modeller med indbygget GPS. 

 

Navionics laver søkort ;l begge typer og et kort over Danmark og Grønland kan 

købes for 300,- kr. Disse kort kan også købes ;l smartphones. 

 

Der fås vandtæKe bokse eller overtræk, så de kan bruges i cockpiKet, også med 

den berøringsfølsomme skærm. 

 

Og så får man jo også alle de andre ;ng, landkrabberne køber en tablet for …. 

Nordmark 

Fra besøget på Nordmark 
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Dødsfald 

 

Ole Krogh 

1944  -  2011 
 

 

Ole Krogh, der i perioden 1983 – 1987 var formand for klubben, er død 

68 år gammel. I sin formandsperiode var han meget engageret i at få 

etableret de fysiske rammer vi stadig i dag har i klubben. Han lagde en 

stor arbejdsindsats for at få skaffet de økonomiske midler og de nødven-

dige ;lladelser ;l opførelse af det nuværende klubhus, der blev indviet i 

1984. 

 

Ole var giE med Vivi, og i deres ;d i sejlklubben sejlede de en Maxi 77. 

 

Hugo Christensen 

1930  -  2012 
 

Hugo Christensen, der var æresmedlem i klubben, er død næsten 82 år 

gammel. Han var gennem mange år en god hjælper i ungdomsafdelin-

gen, da han også havde 2 sønner, der sejlede op;mist i klubben. Senere 

var han sammen med sin kone Grethe fast at finde på molen som starter 

og ;dtager ved klubbens onsdagssejladser. Gennem flere år var han 

også den der sørgede for at der al;d var øl, vand og kaffe at købe i klub-

huset. 

 

I forbindelse med klubbens 25 års jubilæum i 1996 blev han på årets 

generalforsamling udnævnt ;l æresmedlem. 

 

Hugo var også selv ak;v sejler gennem en del år. Han sejlede i en Nord-

west 24, hvor sønnerne også gastede eEer de var vokset fra jollerne. 

Også de senere år lagde han jævnligt turen forbi havnen for at følge ud-

viklingen. 

Æret være deres minde 



Biltlf. 21 40 53 45 




