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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.) 2278 0344 

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 2278 0344 

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 

Fra Skudehavnen i Aalborg 

 

Bestyrelse og afdelinger 



Formanden har ordet! 

Man tror ikke sine egne øjne. Trods talrige løEer fra byrådspoli;kere om, at det 

nuværende lejemål af værEsgrunden er opsagt og at lejeren skal være væk fra 

området medio 2013, kan man 31/1 læse i Nordjyske S;Es;dende, at økonomi-

udvalget har godkendt en ny 30-årig lejeaEale med den nuværende lejer. Leje-

målet drejer sig om halvdelen af værEsområdet, inkl. værEshallen. Resten 

overtager kommunen. ”Jeg skal lige have nedrivnings;lladelsen”, udtaler leje-

ren ;l avisen, når der spørges om planerne for den gamle faldefærdige og mil-

jøfarlige værEshal. Der har ellers været rigelig ;d ;l at indhente en sådan ;lla-

delse – ca. 9 år. 

Man kan ved selvsyn konstatere, når man ser nærmere på de øvrige gamle 

værEsbygninger, at hvis noget af det gamle skal bevares, skal der et kolossalt 

renoveringsarbejde ;l. Hvorfor? Fordi der de sidste 9 år ikke er kostet en krone 

på vedligehold af bygningerne. Spændende at se, om hallen nu også som lovet 

bliver Iernet i år. 

 

Der er en del arrangementer for medlemmer her i foråret: 

27/2 - WhiskyaEen ved Mogens Thermansen. Mogens` og Kammas årlige hyg-

gelige aEen med udfordring ;l ganerne. Omtalt i dec.-nummeret af klubbladet. 

13/3 – Motor & Bådcentret Frederikshavn holder klubaEen med demonstra;on 

af diverse produkter. Omtalt i decembernummeret af klubbladet. HUSK: Arran-

gementet er i Frederikshavn, ikke i Sæby. 

21/3 - Generalforsamling. Mere inde i bladet. 

2/4 – Viser Lennart G. Pedersen rundt på sin arbejdsplads - flyvesta;on Aal-

borg. Husk ;lmelding på liste i klubhus. Mere inde i bladet. 

7/4 – Viser Niels Bak rundt på fiskefabrikken. Omtalt i decembernummeret af 

klubbladet. Husk ;lmelding på liste i klubhus. 

17/4 – Førstehjælp i klubhuset. Husk ;lmelding på liste i klubhus. Mere inde i 

bladet. 

4/5 – Standerhejsning. Mere inde i bladet. 

Sideløbende med alle arrangementerne er der frem ;l 28/4 søndagscaféen, 

ikke at forglemme. 

Nu skal vi snart ;l at forårsklargøre bådene. I den forbindelse skal vi huske, at 

følge havnefogedens anvisninger m.h.t. afdækning under båden, når man bund-

maler og eEerfølgende Iernelse af vogne og sta;ver. En kost og en skovl gør 

underværker. 

 

God forårssæson – vi ses på havnen 

P.b.v. 

Erik Bach, Formand 
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Sæt bogstaverne i en meningsfyldt rækkefølge  -  hvad står der så? 

                 

a a e e f g g i l l m n n o r r s 
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Rurer mm 

Den gamle redaktør har lavet en (meget) lille rundspørge for at finde ud af, 

hvilke midler, der bliver brugt mod rurer og om det virker. 

 

Det gør det ikke  -  alle, der har brugt noget, melder, at rurerne trives. Det gæl-

der også ved brug af dyre og meget avancerede produkter fra den anden side 

af jorden. Derimod ser det ud ;l, at bronzepropeller indeholder så meget kob-

ber, at rurerne trækker sig og det derfor ikke er nødvendigt at behandle blade-

ne. Alle der har gjort denne erfaring, bruger Gori .... 

 

Gori vil stadig ikke pege på bestemte produkter og vil heller ikke sige, at man 

kan lade være med at behandle deres propeller. De henholder sig ;l, at der 

kan være meget store forskelle på temperatur og saltholdighed fra havn ;l 

havn, hvilket gør det umuligt at sammenligne meningsfuldt. 

 

M.h.t. bundmaling er det mere lige ud af vandvejen. Alle produkter synes at 

være anvendelige ;l alm. tursejlads, også billige produkter fra Biltema (hold 

jer fra Aldi!). Det største problem med de bløde malinger er, at hvis man ikke 

sliber om foråret, ender man med maling, der skaller af og eEerlader gruber. 

 

Det har oEe været fremme, at hajskind - ud over at nedsæRe vandmodstan-

den - er afvisende over for begroning p.g.a. den ru overflade og at det kunne 

være løsningen for os lystsejlere. Nu arbejdes der på at finde forklaringen på 

hvorfor de sugefisk, der kan hæEe sig på hajens hud og slippe igen, ikke eEer-

lader spor på hajens hud. Håbet er, at det kan føre ;l nye effek;ve limtyper. 

Tja, nogen vil have det ;l at hænge ved, andre vil forhindre det! 

 

På Duke University i North Carolina arbejdes der på en ny type bundmaling. 

Den opfører sig som hud, idet den kan dirre, ligesom huden på en hest med 

fluer på. Bakterier, der prøver at sæRe sig fast, fremkalder bevægelsen, der 

'ryster' bakterien af igen. Derved kan bakterierne ikke opbygge det lag, som 

danner bund for yderligere begroning. Det foregår på molekyleplan, men skul-

le kunne bygges ind i (bund)maling, så man får en helt ugiEig maling. 
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Hullet �l rullestaget passede perfekt! 
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Ternen 

Det er ikke ;l at forstå, at der er gået 3½ år, siden vi fik ideen ;l at bygge Ter-

nen. Vi kan se, at vi er nået langt, men måske ikke på den ;d, vi havde regnet 

med. 

Status: Vi mangler ror, køl, mast, bom, montering af hardware og alt det løse + 

at båden skal males. 

I ;rsdags fik vi skåret hul i fordækket og prøvemonteret rullebeslaget ;l fok-

ken. Det sidder under dækket, og det var lidt spændende at sæRe et meget 

stort kopbor i fordækket og bore igennem. Vi kikkede også et øjeblik på hinan-

den, inden vi startede boremaskinen. Det var som om, vi indgik en aEale om, 

at hvis det gik galt, ville vi tage det med godt humør. Hvis målet ikke passede, 

ville forstaget ikke ramme forstagsfæstet under dækket! 

Det gik dog godt, og rullebeslaget passede, som det skulle. Inden det skal 

monteres med marine bedding, skal båden males.  

Vi har valgt at få en autolakerer ;l at male båden, da prisen ikke vil blive så 

meget højere. Den pris, vi selv skulle give for malingen, er væsentlig højere 

end hans pris, og selv om han lægger dækningsbidrag ;l, kan prisen for maling 

ikke sammenlignes. Nu mangler vi blot, at maleren får et hul i produk;onen, 

så han kan tage vores båd ind. 

Rorpinden støbes. 
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Der har desuden været gang i andre ;ng. Vi har frems;llet bjælken ude agter 

;l fastgøring af rorene. Rorpinden er støbt i kernemateriale med kul - og glas-

fiber omkring, og den skal nu spartles, så den kan blive malet sammen med 

båden. Grunden ;l blandingen af kul - og glasfiber, er at kulfiberen er ens-

reRet og ligger på alle fire sider på langs af pinden, og glasfiberen ligger uden-

om i retningerne +/- 45°. På den måde udnyRes fibrenes egenskaber bedst. 

Der er gået nogle kopper kaffe ;l at diskutere over, hvordan vi skulle fastgøre 

hængestropperne. Vi skal have hængestropper i Ternen, selv om det ikke er 

meningen, at vi skal hænge ude på siden af båden hele vejen rundt om Fyn, 

eller hvor der nu skal sejles. De skal fungere som sikkerhed, da vi ikke har no-

get søgelænder. 

Vi har nu en hel del kopper kaffe foran os, for at vi kan finde den bedste løs-

ning på masten. Det var oprindeligt meningen, at vi selv skulle støbe en lille 

vingemast. Men så kom en bekendt og ;lbød at frems;lle et rundt rør, som vi 

kunne bruge som mast. Det kræver en diamant midt mellem fæstet for van-

terne og bunden af masten at benyRe et rundt rør. En diamant har tre horn, 

der s;kker ud, og det vil derfor blive vanskeligt at få fokken forbi. Vi kunne 

dog også få et rør, der er stærkt og s;E nok ;l at kunne klare det uden dia-

mant, men så forøges vægten fra 12 kg ;l 23 kg, og det kræver en kop kaffe 

eller to ;l at diskutere over. 

Det kunne have været morsomt med en opgørelse over, hvor mange kopper 

kaffe, der går på at bygge en båd. 

 

Lars og Niels 

Her skal kølen være. 
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Fremtidens navigationssystem 

Geodatastyrelsen inviterer sejlere ;l at deltage i et pilotprojekt, hvor der navi-

geres med hjælp fra iPads. Projektet skal teste naviga;onssoEware udviklet ;l 

iPad-2 eller højere version og iPad Mini version 1 eller højere, alle med 3G/

GSM funk;onalitet. 

 

For at være med skal du have egen fri;dsbåd, bestået duelighedsbevis og en-

ten den  nævnte iPad eller iPad Mini. Derudover skal du bl.a. udfylde et spør-

geskema før og eEer sejlperioden.  De nødvendige digitale søkort og soEware 

bliver s;llet gra;s ;l rådighed sammen med papirsøkortpakker som backup. 

 

Bagrunden for projektet er, at undersøgelser viser, at de fleste fri;dssejlere 

anvender uofficielle, priva�rems;llede digitale søkortdata på deres søkort-

ploRer. Søfartsstyrelsen accepterer ikke anvendelsen af de uofficielle digitale 

søkortprodukter som det primære naviga;onsgrundlag, men der findes i dag 

ikke et officielt alterna;v for fri;dssejlerne. Det er deRe problem, Geodatasty-

relsen ønsker at komme ;l livs. 

 

Der er ikke bestemte udstyrskrav om søkort på fri;dsbåde, men der findes en 

Vagtholdsbekendtgørelse, der beskriver en procedure for planlægning af rej-

sen. Denne bekendtgørelse gælder også for fri;dsbåde og beskriver, hvordan 

man detaljeret skal planlægge en rejse fra en havn ;l en anden. Denne plan-

lægning og gennemførelsen af rejsen kan ikke finde sted uden godkendte sø-

kort.  Bemærk den ansvarsfraskrivelse, der kommer, når du tænder for din 

søkortploRer! 

 

Derfor søger Geodatastyrelsen ca. 200 fri;dssejlere, der vil medvirke i projekt 

”Sikker kurs”, der skydes i gang d. 1. maj og varer ;l den 29. september. Test-

sejladsen vil dække de indre danske farvande og den svenske vestkyst. Pilot-

projektet bliver gennemført på basis af elektroniske søkort fra hhv. Geodata-

styrelsen og Sjöfartsverket i Sverige samt supplerende data fra Søfartsstyrel-

sen og Danmarks Meteorologiske Ins;tut. Naviga;onssoEwaren er udviklet af 

Seapilot AB. 

 

Hvis man ønsker at deltage i projektet, kan man henvende sig ;l: 

 

S&g Gelslev, Geodatastyrelsen, smg@gst.dk. 

 

Den gamle redaktør har uddybende materiale, som han gerne deler med klub-

bens medlemmer. 
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Kan erhverves ved henvendelse ;l  

Galleri Nordenvind 

Algade 14 

9300 Sæby 





13 

Hjertestart 

Tilmelding senest 

8/4 
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Tirsdag d. 2. april 

 

Vi mødes ved sejlklubbens klubhus 

kl. 18.00 

og fordeler os på bilerne. 

 

Når vi kommer ;l flyvesta;onen vil Lennart G. Pedersen 

kl.19.00 – ca.21.30 vise os rundt i 

hangarene og værkstederne. 

 

Tilmelding på liste i klubhus. 

Sidste frist : 22/3 
 

Flyvestation Aalborg 
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Hermed indkaldes ;l ordinær 

GENERALFORSAMLING 

i Sæby Sejlklub 

den 21. marts 2013 kl. 19:30 

 

 
Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 

3. Forelæggelse af regnskab. 

4. FastsæRelse af kon;ngent. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af formand. 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der afgår eEer 2 år. 

 Ole Pedersen 

 Jørn Sørensen 

8. Valg af 1 første og 1 anden suppleant. 

 På valg: 

 1. suppleant – Hardy Sørensen. 

 2. suppleant – Niels-Ove Rolighed. 

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 ;l afdelingerne. 

11. Eventuelt. 

 

 Bestyrelsen. 

 

 

 

Forslag der ønskes behandlet, 

skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. 

 

Generalforsamling 2013 
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Regnskab 2012 
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Der var stor interesse for DMTs mange produkter. 

Og priserne var absolut konkurrencedyg�ge. 

Onsdag d. 30.01. havde klubben et velbesøgt arrangement  med besøg af DMT 

(Dansk Microbølge Teknik), som fortalte om deres store udvalg i VHF-radioer, 

både sta;onære og bærbare, kortploRere, vandtæRe baReriladere, tyverialar-

mer og sporingsudstyr. 

 

Firmaet leverer også antenner og kabler, der sikrer tabsfri signaloverførsel, så 

radioens sendestyrke udnyRes fuldt ud. Det var tankevækkende at høre om, 

hvor meget signal, der kan forsvinde i forkerte kabler og antenner. 

 

Medlemmer af klubben vil kunne gøre en god handel inden båden sæRes i 

vandet. 

Dansk Mikrobølge Teknik 
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Nyt fra 57o20’02.60’’ N - 10o31’49.42’’ Ø 

Havnekontoret, den 20. februar 2013. 

 

I øjeblikket arbejder vi på renovering af bro 1. Når broen står færdig vil der 

være 4 pladser færre ved den. De første 5 pladser bliver mindre pladser på 3 

m. De næste 5 er stadig de store. De er sam;dig blevet ændret i længde fra 10 

;l 12 m. Yderst på broen bliver der så 5 pladser på 4 x 12 m. Ændringen afspej-

ler det behov der rent fak;sk er. Selv om der ved broerne er en del ledige 

pladser, så mangler de lidt i bredden. 

 

Sam;dig arbejder vi som lovet på en renovering og udbygning af el-systemet 

på broerne. Jeg forventer at det hele er klar ;l sæsonstart. 

 

Igen i år har vi planlagt at rydde op i gamle sta;ver på sta;vpladsen. Sta;ver 

som står på havnens arealer, uden afmærkning, vil blive skroRet. Afmærknin-

gen skal som minimum bestå af telefonnummer hvor ejeren kan træffes.  

 

På værEsgrunden er der indgået lang;dskontrakt for leje af et mindre områ-

de. Hele grunden er på ca. 2.000 m2. Den nye aEale er på ca. halvdelen. Det vil 

sige at selve pladsen bliver ;l disposi;on for havnen. Byggehallen bliver Ierne 

inden for få uger. Hvad der rent konkret bliver på arealet hvor den står, ved 

jeg ikke. Men det bliver selvfølgelig i henhold ;l lokalplanen. 

 

Husbåden er solgt og skal ;l Skive. DeRe sker inden 1.4. 2013 (her bankes for-

sig;gt under bordet). Pladsen er nemlig lejet ud. 

 

Da den nye sæson er lige om hjørnet, vil jeg sædvanen tro minde om at når 

bådene sæRes i vandet, skal sta;ver og vogne umiddelbart flyRes ;l sta;v-

pladsen. Prøv lige at parkere vognene så der kan være flest muligt, hvilket er 

vinkelret på hegnet og tæt sammen. Det kan godt være nogle af dem ikke er 

for gode ;l at dreje på hjulene, men det kunne så give anledning ;l at overveje 

om de er i en stand der kan forventes for at holde ;l en tung båd, eller de det 

er på ;de at skroRe dem. 

 

Der har været nogle rygter om at der, som i Sverige, er et firma der skal stå for 

indkrævning af havnepengene fra gæstesejlerne. DeRe har intet på sig. Hav-

nen har, forsøgsvis, indgået en aEale med FLID om at tre af vore pladser kan 

reserveres via neRet. Indtægterne fra reserva;onen + lejen af pladserne går 

direkte ;l havnen. Der er et administra;onsgebyr på 10 kr. pr. reserva;on. 

Læs videre på side 23 
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Pladserne som vi vil bruge ;l forsøget er 701-702-703. De ligger fra hjørnet ved 

frisøren og vestpå. 

 

Husk igen, at det er vig;gt at vi får besked om når jeres plads er ledig. Hvis I 

ændrer i planerne og kommer hjem før ;den, vil vi gerne have besked dagen 

før ankomsten. DeRe udelukkende for at kunne behandle dem der ligger og 

låner pladsen, bedst muligt og varsle i god ;d. 

 

Birger Isaksen, havnefoged Sæby Havn. 

Forslag til vedtægtsændring 

I Paragraf 11 ændres første del ;l følgende : 

 

§ 11 BESTYRELSE / VALG / ANSVAR 

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Denne rådgives af de 5 

afdelinger, som hver har et bestyrelsesmedlem som formand. 

Seniorafdelingen planlægger og gennemfører kap- og tursejladser samt socia-

le ;ltag i sammenhænge hermed. -Afdelingen kan arrangere ak;viteter af in-

forma;v og undervisningsmæssig karakter for seniorer. 

Junior- og ungdomsafdelingen planlægger og gennemfører sejladser, arrange-

menter og undervisning for klubbens junior- -og ungdomsmedlemmer. 

Fællesafdelingen planlægger og gennemfører arrangementer af social karak-

ter for medlemmerne med ledsagere og børn. 

Ejendomsafdelingen varetager ;lsyn og vedligeholdelse af foreningens byg-

ninger, inventar og materiel af enhver art. 

Informa&onsafdelingen varetager redak;on og distribu;on af klubblad, vedli-

geholdelse af klubbens hjemmeside, klubbens blog, samt udsendelse af orien-

tering ;l medlemmerne på mail. 

 

Resten af Paragraf 11 bevares uændret. 

 

Begrundelsen for ændringen er, at de nuværende vedtægter ikke indeholder 

regler for valg af redaktør,  webmaster og suppleanter. 

 

Forslagss;ller : 

Niels-Ove Rolighed 

Fra side 20 
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Lidt om skotter og whisky 

I Skotland er whisky na;onaldrikken, hvilket den har været i flere år-

hundreder. OpskriEen kom ;l Skotland fra Irland i 1495 ved en Munk, - John 

Cor. I en gammel skrivelse findes anført ”EEer kongelig forordning oRe skæp-

per af malt ;l Broder John Cor, hvormed at lave aqua vitæ”. Hur;gt blev den-

ne ny drik populær, og des;llerier skød op overalt, ligesom der var massiv 

smugling fra Irland ;l den sydligste ø i De Indre Hebrider – Islay. Navnet whi-

sky kommer fra det gælliske ”uisge beatha”. 

 

På et ;dspunkt i første halvdel af 18-hundredetallet fik staten hånd i 

hanke med produk;onen, - dels blev det fastsat, at den mindste s;ll (des;l-

la;onsapparat) skulle kunne rumme 40 gallons, dels ved at pålægge skaRer, 

hvilket jo er noget poli;kere i alle lande ;l enhver ;d elsker at gøre. Alligevel 

fortsaRe hjemmebrænderiet i mange år endnu, men det er i dag helt ophørt. 

 

SkoRerne nyder deres whisky, og mangen husfader er på vej hjem fra 

sit arbejde dumpet ind på sin stampub for at få ”a wee dram” eller ”a whisky 

and a chaser” (en whisky og et krus øl). Denne skik medfører desværre også, 

at en del eEerfølgende bliver taget af poli;et for spirituskørsel! 

 

Skotsk whisky findes i to hovedformer: single malt, som er whisky fra 

kun ét des;lleri, og blended whisky, som kan være sammensat af whisky fra 

op ;l 40 forskellige des;llerier. Skotsk whisky laves med ganske få undtagelse 

al;d på byg, men der er et par des;llerier, der frems;ller grainwhisky, som er 

lavet på majs, rug eller hvede. Denne whisky bruges mest ;l blending. 

 

For at en whisky må kaldes skotsk whisky, skal den have været lagret i 

Skotland i mindst tre år. Der er kun få mærker, der nøjes med så kort lagrings-

;d, - næsten alle single malts lagres fra 10-25 år. 

 

Whisky kan findes i alle prislag, - de gode, velsmagende tradi;onelle 

mærker koster normalt £ 20-30 (svarende ;l ca. 2-300 kr) for en flaske på 75 

cen;liter. Bortset fra helt specielle flasker, som engang imellem sæRes ;l salg 

;l priser på over £ 10.000, så findes der i den almindelige handel også ganske 

dyr whisky. Jeg har flere gange set en enkelt flaske ;l en pris af £ 4.000, og da 

jeg spurgte ekspedienten om de nogensinde solgte denne whisky, var svaret, 

at de solgte 5-10 flasker om året. Køber man en sådan whisky, så er der ikke 

tvivl om, at det er en gudedrik, men så skal man nok ikke blot være vel ved 

muffen, men også være lidt fana;sk. 
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Vi har 7 gange deltaget i et cruise ved navn ”The Classic Malts Cruise”. 

På cruiset sejlede vi rundt ;l tre kystnære des;llerier, hvor der var store arran-

gementer med spisning og eEerfølgende skotsk dans ;l levende musik. Vi hav-

de hele den periode cruiset varede gra;s ”dis;llery tour” så oEe vi ville. Et helt 

fast punkt var, at når vi besøgte Talisker Dis;llery på Skye, kunne vi deltage i 

”tutored whisky nosing”, hvor eksperter fra des;llerierne gennemgik 6 forskel-

lige whiskies, som vi også smagte på. Under sejladserne kunne vi blive kaldt op 

på VHF og eksempelvis få at vide ”at der er whisky nosing i Loch na Droma 

Buihde i aEen klokken 2000”. Sejlede vi så ;l denne ankerplads, kunne vi – 

med eksperter fra des;llerierne – lære om yderligere nogle whiskies. Cruiset 

varede i 14 dage og der var deltagelse af op ;l 100 både fra op ;l 14 forskellige 

na;oner. Vi lærte en masse dejlige mennesker at kende under disse arrange-

menter. 

 

I 2010 opgav Diegeo, der var den organisa;on i den skotske whiskyin-

dustri, som sponsorerede arrangementerne, deres sponsorat. Classic Malts 

Cruise ophørte og blev erstaRet af det nuværende ”Malts Cruise”, i hvilket vi 

har deltaget en enkelt gang. DeRe cruise er i mange henseender bygget op 

over samme læst som Classic Malts Cruise, - dog er der ikke arrangementer på 

des;llerierne (alligevel havde vi gra;s adgang ;l dis;llery tours). Deltageran-

tallet er reduceret ;l kun op ;l 40, men ;l gengæld steg prisen fra £ 95 for 

hver deltager ;l £ 225 og her;l en bådafgiE på £ 250, så det er blevet meget 

bekosteligt at deltage. 

 

EEer vores 58 måneder i Skotland har vi ikke alene lært at sæRe pris 

på skoRerne, landet, dets natur og dets historie, men i høj grad også på den 

skotske na;onaldrik, som jeg har lært at nyde på en ganske anden måde, end 

før vi første gang kom ;l Skotland. 
 

Mogens Termansen 

Sko(erne passer godt på 

deres kostbare dråber! 
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Standerhejsning   
For medlemmer af Sæby Sejlklub 

 
Kom til standerhejsning d. 4. maj kl. 14.00. 

Efter standerhejs er der som sædvanlig 
Kaffe, blødt brød og en lille en til halsen 

 
 
 

Husk fællesgrill 
om aftenen 

 
Lørdag den 4. maj 2013. kl. 18.00  

i Sæby Sejlklub  
 

For medlemmer med ægtefælle/ledsager 
 

Kom og start sæsonen sammen med 
gode sejlervenner. 

 
Støv båd-grillen af og tag den med.  

 
Tag dit eget mad og drikkelse med. 

 
  

Tilmelding  ikke nødvendig. 
Bare mød op. 

 



Biltlf. 21 40 53 45 




