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Bestyrelsen: 
 

Ole Pedersen, formand 5178 1403 
Michael Madsen, næs�ormand 3092 0819 
Jørn Sørensen, kasserer  6133 0127 
Leif Olesen, sekretær 9882 5821 
Mikkel Bording 6178 6999  
 
E-mail-adresser 

formanden@saeby-sejlklub.dk 
Kassereren : jms@sparv.dk 

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

Junior- og Ungdomsafdeling: 
 

Formand (“Skipper”): Mikkel Bording 
Sejlads og sikkerhed i joller. 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”): Ole Pedersen 
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. 
Ole Pedersen (Ansv.) 5178 1403 
Ole.pedersen@hotmail.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 
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 

Hunden Rosa har fået landkending 
- er der et træ? 

Bestyrelse og afdelinger 



Formanden har ordet! 

Da vi :l standerhejsningen ved sæsonens start stod i høj solskin, 
var vi meget op:mis:ske og ønskede hinanden en god sejlsæ-
son med masser af godt vejr. DeFe ønske gik i opfyldelse og sæ-
sonen har været præget af masser af godt vejr og pænt med 
vind med rig mulighed for herlige sejleroplevelser. Redaktøren 
vil gerne modtage billeder og/eller rejsebeskrivelser fra jer :l 
kommende ”vinterudgaver” af bladet.  
  
Vi var dog uheldige med den arrangerede fællestur sidste week-
end i juni. Blæst og regn gjorde at den blev aflyst. Men lad os 
gøre det :l en tradi:on, at der afvikles fællestur i denne week-
end, så reserver allerede nu sidste weekend i  juni næste år, så 
vi sammen kan lave en hyggelig tur. Forslag :l des:na:on og 
ak:viteter modtages gerne af bestyrelsen.  
 
Stumpemarked blev gennemført i forbindelse med havnefesten 
den 11. :l 13. juli. Der var indleveret næsten 500 forskellige 
effekter fra klubbens medlemmer og der var stor :lstrømning af 
et købelysten publikum både fredag og lørdag. Søndag var me-
get regnfuld og derfor mindre god. Målet for klubben med at 
aJolde mari:mt stumpemarked var først og fremmest at  med-
lemmerne kunne afsæFe :loversblevne effekter, at klubben er 
ak:v og blev præsenteret som en naturlig del i forbindelse med 
havnefesten og sidst, at klubkassen fik lidt midler :lført. Samlet 
set blev arrangementet  en stor succes. 
 
Vores ungdomsafdeling har ikke været ak:v de seneste år. Det 
vil vi selvfølgelig gerne gøre noget ved da denne afdeling er 
”fødekæde”, når alle os gamle ikke kan mere. Mikkel er ny 
”skipper” for denne afdeling og han vil gerne høre om der er 
nogle børn eller børnebørn (oldebørn!!), der kunne være inte-
resserede i at komme i gang med at sejle – så kontakt Mikkel på 
mail: gmbording@gmail.com eller telf. 6178 6999. 
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Tlf: 9842 4344 
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Af vinterak:viteter har vi også i år forskellige arrangementer så 
vær opmærksom på opslag og kommende klubblad. Forslag og 
ak:viteter modtages gerne af bestyrelsen. Vi starter med et be-
søg i Sæby Miniby søndag den 16. november, hvor vi får en 
guidet tur rundt blandt miniature husene og hører om ”minimu-
rerne”og deres arbejde. Se annonce herom andet sted i bladet.  
 
Husk at klubhuset er :l rådighed for alle medlemmer også i vin-
terperioden, så hvis man vil mødes og spille kort, strikke, lave 
mad, udveksle erfaringer m. m., så  benyt jer af det.   
 
Søndagscafeen holder åben hver søndag fra den 9. november.  
Se annonce herom andet sted i bladet. 
 
Husk standernedhal og eMerfølgende slat-fest lørdag den 1. no-
vember. Se annonce herom andet sted i bladet. 
 
Med sejlerhilsen 
Ole Pedersen 
formand 
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Der var noget at komme eer på klubbens stumpemarked. 
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Dansk Akademi for Fri"dssejlads 
 
Redak:onen vil gerne gøre lidt reklame for denne forening, der 
drives af frivillige. Ak:viteterne er samlet omkring hjemmesiden 
www.duelighed.dk, der bringer informa:on om alt muligt angå-
ende fri:dssejlads. Foreningen :lbyder også undervisning i navi-
ga:on, speedbåd-teori, førstehjælp mm. 
 
Er man medlem - 200 kr. pr. år - får man hver dag et nyhedsbrev 
med nyheder om livet på havet, opgaver i naviga:on og sejlads. 
Der er historier om danske søfolk og forlis og uddrag fra bøger, 
bl.a. Lystsejlerens Leksikon. For :den bringes også uddrag fra bo-
gen 'Fra Kastrup :l Ithaka' af Anders Liljensøe. 
 
Det er en meget underhol-
dende turberetning spækket 
med pudsige oplevelser og 
iagFagelser fra mødet med 
lokalbefolkningen og ikke 
mindst autoriteterne i hav-
nene. Står Anders Liljensøes 
beretning :l troende, så er 
alle sydlandske havnemyn-
digheder besat med uni-
formsgale personer med 
enorme mindreværdskom-
plekser. Mon ikke der findes 
undtagelser .... 
 
Bogen kan købes gennem 
duelighed.dk for Kr. 65,- 
som PDF-fil. 

Duelighed.dk 

Havnekaptajn på Hydra 

Foto : Niels-Ove Rolighed 
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Søndagscafé 
For medlemmer af Sæby Sejlklub 

 
Caféen holder åbent hver 

søndag kl. 10:00 vinteren igennem. 
Første søndag er den 9. november 2014. 

 
Caféen byder på hyggeligt samvær 

i de mørke vintermåneder 

 
Der serveres kaffe/te med tilbehør. 
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For medlemmer af Sæby Sejlklub. 
Kom til standernedhal 

lørdag den 1. november kl. 14:00. 
Efter standernedhal er der sædvanen tro 
kaffe, blødt brød og en enkelt til halsen. 

Tilmelding ikke nødvendig – Bare mød op. 

Standernedhal 

HUSK 

Slat-fest 
om aftenen 

For medlemmer af Sæby Sejlklub med ægtefælle/ledsager. 
Kom til ”Slat-fest” og afslut sæsonen 

sammen med gode sejlervenner. 
 

 

Hiv bådgrillen ud af båden og tag den med til klubhuset.  
Tag din egen mad og drikkevarer med. 

Tilmelding ikke nødvendig – bare mød op. 
 

Lørdag den 1. november 2014. kl. 18:00 
 

i Sæby Sejlklub. 
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Onsdagssejladserne 

Onsdagssejladserne 2014 
 
Sejladserne er kommet godt i gang, og der er nu 12 både :lmeld-
te. Så mange har der dog endnu ikke været på vandet sam:digt, 
men der er som regel en 6 -7, der møder frem. 
 
Der startes al:d med omvendt respit, så hvis du ønsker at delta-
ge, skal du henvende dig :l en fra kapsejladsgruppen, så du kan 
få :ldelt et starPdspunkt, der passer :l din båd. 
 
EMer sejladserne hygges der i klubhuset med kaffe og ostemad-
der. 
 
EMer ferien er der allerede afviklet 2 sejladser, der dog ikke blev 
afviklet som kapsejladser, men som hyggesejladser. Den ene 
gang på grund af næsten ingen vind, og den anden gang på grund 
af få fremmødte både. 
 
Der er dog gode muligheder for at du endnu kan nå at deltage 
inden sæsonen sluFer, da der er planlagt sejladser frem :l den 
17. september. 
 
Skipperen for afdelingen 
Leif Olesen. 
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Hvidløgssuppe 

Opskrift fra vinterens Kasserolle hold 

  
Mad ombord/En opskriM :l skibs kogebogen: 
 
INGREDIENSER 
3 personer 
10-12 fed hvidløg 
4 kartofler – halvstore 
2 løg 
1 dåse hakkede tomater 
evt. 1 lille dåse tomatpuré 
1 liter grønsagsbouillon (2 terninger) 
olivenolie 
1 laurblad 
1 tsk. Stødt kommen 
2 tsk. Provencekrydderi 
havsalt eMer behov 
5 spsk. Lyserøde linser 
  
SÅDAN GØR DU 
Anvend en gryde med rigelig rumfang, så der er plads :l at havet 
ter sig ud over, hvad det kardanske ophæng :llader. 
 
Kartoflerne skrælles og skæres i små tern. Løget pilles og hakkes 
groM. HereMer svitses kartofler og løg i olivenolie :l disse er klare. 
Tilsæt vand og grøntsagsbouillon terninger og lad det hele varme 
op. 
 
Pil og hak hvidløgsfedene groM. Tilsæt hereMer disse samt dåse-
tomaterne og kryderrierne og lad suppen koge i 30 min. ved svag 
varme.  
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Slut af med at lade de lyserøde linser koge med de sidste 5 min. 
Linserne giver suppen fylde. 
 
Denne suppe er en kraMig suppe, som er blevet nydt både på Kie-
lerkanalen, den kolde – og den varme Atlant.  
 
De mange hvidløg bør ikke skræmme, de får under denne be-
handling en nøddelignende meget mild smag.  
 
Suppen er vældig velegnet :l at supplere med hvidløgsbrød.   
 
Brødskiver smøres med smør eller olivenolie, hvidløg presses ud-
over, en skive mild ost lægges evt. på, og hereMer ristes brødet i 
ca. 2 min. på pande eller i gasovn.  
 
VELBEKOMME 
 

Nye medlemmer 

Vi kan sige velkommen til følgende nye medlemmer: 
 
 
Jon og Lone Yde Johansen, Søndergade 22, 9300 Sæby 
Brian Hansen, Rosenvej 18, 9300 Sæby 
Niels E. Mortensen, Gl. Aalborgvej 51, 9300 Sæby 
Kjeld Terp Jensen, Brabras Allè 1, 9300 Sæby 
Hans Kauffeldt, Søgade 28, 9340 Asaa 
Ove og Mette Western Karolin, Søvangsvej 11, 
9300 Sæby 
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Havnen er ved at opreFe en sms-service, så man kan udsende 

kollek:ve meddelelser. Det kan være i forbindelse med dårligt 

vejr og højvande og alt andet. 

Ønsker I at modtage en sådan på jeres mobil, skal I skrive mobil-

nummer, navn og pladsnummer på en mail og sende :l: 

maei@frederikshavn.dk 

eller 

biis@frederikshavn.dk 

Meddelelse fra havnefogeden 

 

Besøg i Minibyen Sæby 
 

For medlemmer af Sæby Sejlklub 
 

Søndag den 16. november 2014. 

 

 
Første aktivitet i vinterhalvåret bliver et besøg i 

Minibyen Sæby. 
Tilmelding sker via opslag i klubhuset. 
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Lørdag den 30. august 2014 

Tilmelding 

 

Lennart Pedersen  40 30 32 17  /  atw-a6-511@mil.dk 

Niels-Ove Rolighed  22 78 03 44  /  nor@kanok.dk 

 

senest onsdag den 27. august kl 22.00 
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Nyt fra 57o20’02.60’’ N - 10o31’49.42’’ Ø 

Sæby Redningssta:on, en lille opdigtet historie. 

Klokken er kvart over et en sen eMerårsnat. Jeg sidder på redningssta:-

onen og lægger sidste hånd på en rapport. Vores båd har lige været 

ude og assistere en familie i en lystbåd. Båden blev slæbt :l Frederiks-

havn og folkene er gået hjem hver for sig :l velfortjent naFesøvn. Som 

al:d kører VHF-en. Pludselig lyder det ganske svagt fra højFaleren: - 

”Mayday mayday mayday , er der ikke nogen der kan hjælpe – vi syn-

ker”. Jeg ringer straks eMer folkene igen og tager kontakt :l SOK. Båden 

bliver gjort klar og vi er igen startklar. Telefonen ringer det er SOK. De 

har været i forbindelse med Lyngby radio. Der er ingen meldinger om 

at andre en jeg har hørt meldingen. Ud fra det, er det jo lidt magert 

med oplysningerne og som de siger: -”Hvor skal vi lede”. Normalt vil vi 

jo alligevel få iværksat noget, men der er den oplysning yderligere, at 

to andre sta:oner :dligere har hørt noget lignende på samme :ds-

punkt. For ca. et halvt år siden, på samme :d af naFen hører Nexø Red-

ningssta:on præcis samme melding. Der bliver iværksat eMersøgning i 

farvandet rundt om. Intet resultat. EMersøgningen inds:lles og det la-

der heller ikke :l nogen er meldt savnet. Som ved vores melding har 

ingen andre hørt noget – kun Nexø har hørt: -”Mayday mayday 

mayday, er der ikke nogen der kan hjælpe – vi synker”.  

Nogle få uger senere har Hirtshals Redningssta:on samme oplevelse kl. 

kvart over et om naFen: -”Mayday mayday mayday, er der ikke nogen 

der kan hjælpe – vi synker”. Hirtshals-folkene får aflæst pejleren og kan 

se at retningen :l VHF-en er ret øst. Som i de andre :lfælde har ingen 

andre hørt noget. Meldingen bliver i SOK og hos andre der hører om 

den kaldt ”Spøgelsesmeldingen”. Det er i og for sig ganske naturligt. 

Der er ikke andre end redningssta:oner der hører den. Det er al:d om 

naFen kl. kvart over et. Og ingen er savnet. Men mys:sk er det. Sta:-

onslederne rundt omkring i landet har eMerhånden alle hørt om mel-

dingen. Via mail bliver man enige om at bemande samtlige sta:oner en 
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nat. I og med at tre sta:oner, fordelt over hele landet har hørt meldin-

gerne og Hirtshals har en pejling, må det jo kunne lade sig gøre at kom-

me sagen nærmere. Den aMalte nat er alle redningssta:oner beman-

det. Der er rig:g dårligt vejr med østlig kuling og slud. Kl. kvart over et: 

”Mayday mayday mayday, er der ikke nogen der kan hjælpe – vi syn-

ker”. 

Samtlige sta:oner, landet over hører meldingen. Den er svag som de 

andre gange. Ingen andre hører noget – overhovedet ingen. Alle sta:o-

ner har fået en pejling. Pejlingerne bliver ret hur:gt sendt :l SOK, som 

er informeret om sta:onernes ini:a:v. EMer kort :d er det klart at alle 

pejlinger peger på et punkt ca. 8 sm. nord for Nordre Rønner ved Læsø.  

Da der nu er ret håndfaste oplysninger at gå ud fra bliver der iværksat 

en større eMersøgning med bådene fra Læsø. Skagen og Sæby. Der bli-

ver også sendt en helikopter. Hen på morgenen er der ikke noget resul-

tat. Det havde man vel heller ikke rig:gt ventet, men det er jo svært at 

lade være når der nu var så gode pejlinger og alle sta:oner havde hørt 

det. Da det blev lyst blev der lavet en ekstra tur i området inden det 

hele blev aVlæst.  

Nu er redningsfolk jo ikke kendt for at give op i u:de og den eMerføl-

gende snak mellem sta:onslederne udmøntede sig i at man ville prøve 

endnu en gang. Denne gang skulle de tre sta:oner sende deres FRB-ere 

ud :l posi:onen så de kunne være der når klokken var kvart over et og 

meldingen formodentlig ville komme igen. 

Vejret var i løbet af dagen blevet meget bedre og ved midnat da man 

som aMalt mødtes ved sta:onerne var det fak:sk helt s:lle. Bådene 

blev hur:gt sat i vandet og fra hver sin havn sejlede man mod posi:o-

nen. Nu skete der det, som ind imellem sker. Det blev et forbandet dår-

ligt vejr. Fra nord brød pludselig en stormende kuling løs. Trods det 

dårlige vejr fortsaFe alle tre sta:oners FRB-ere mod posi:onen. Vinden 

:ltog og da man var ca. 1 sm. fra den beregnede posi:on var det fuld 

storm med sne og slud fra nord. Man ventede nu bare på klokken skul-
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le blive kvart over et. Og som forventet, midt i stormen, lød det over 

VHF-en: ”Mayday mayday mayday, er der ikke nogen der kan hjælpe – 

vi synker”. 

Ombord på bådene får man fat i pejlingerne og man sejler af sted i den 

aflæste retning. Pludselig sker der noget mærkeligt. Stormen lægger sig 

lige så pludselig som den opstod, men ret forude for alle tre både er 

der en tågebanke så tæt som exn mur. Kursen :l pejlingen er ret ind i 

tågebanken. Der sejles med meget lav fart. De andre både kan ses på 

radaren, men der er ikke andre ekkoer. Bådene kommer nærmere og 

nærmere hinanden og ligger pludselig ret op og ned af hinanden. Der er 

totalt s:lle og tågebanken leFer – den forsvinder simpelthen. De tre 

både ligger side om side og der er ikke noget andet skib at se. Pludselig 

siger en af folkene: ” – Se, er det ikke ligesom der kommer bobler op af 

vandet”. Og ganske rig:gt de er kraMige bobler rundt om bådene. Posi-

:onen afmærkes med en bøje og iagFagelserne meldes ind :l SOK. De 
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fortæller at lige uden for Frederikshavn ligger et marinefartøj som har 

dykkere ombord. DeFe fartøj vil man sende ud :l de tre redningsbåde 

for at undersøge sagen.  

To dykkere bliver sendt i vandet ved den afmærkede posi:on. Det vir-

ker som en evighed inden de er oppe igen. Vi får at vide at der ligger en 

gammel fiskekuFer lige under os. KuFeren ligger ovenpå et andet vrag. 

En kuldamper som for mange år siden forliste med sin last. FiskekuFe-

ren er også gået ned og har ramt lige oveni det andet vrag. Dykkerne 

fortæller at de aldrig havde lagt mærke :l at der var to vrag, hvis ikke 

det var fordi der på forkanten af styrehuset på kuFeren var et mærke-

ligt lys. Da de nærmede sig lyset kunne de se at det var navnebræFet 

fra kuFeren der lyste. På bræFet stod der CHRISTANCE og nedenunder 

navnet stod GRENAA. Dykkerne havde i denne sære situa:on handle-

kraM nok :l at tage et billede af navnebræFet. I det øjeblik de tog bille-

det, forsvandt lyset fra navnebræFet. NavnebræFet som så nyt og frisk 

ud, forvitrede pludselig og blev ukendeligt som resten af kuFerskroget. 

Billedet som dykkerne tog, duede ikke og kunne ikke dokumentere no-

get, men de havde begge læst hvad der stod på bræFet. 

Umiddelbart gav naFens oplevelser ikke noget svar på noget. Der blev 

selvfølgelig eMerforsket i sagen. Det viste sig at kuFeren var en Grenaa-

kuFer som var forsvundet i 1983 i en kraMig storm. Der var aldrig kom-

met nogen melding på hvor kuFeren var sunket. Den var simpelthen 

forsvundet sporløst i stormen for mange år siden. Familierne havde 

fået den melding at besætningen skulle på fiskeri i Østersøen. Men da 

der ikke var kommet nogen af dem i land og man ikke fandt spor af ski-

bet havde man ikke noget at gå ud fra. Søfolkene ombord fik alle deres 

navn på Mindemuren for søfolk som blev derude. Denne mur blev i 

2012 renoveret og ved hvert af de tre søfolk blev der :lføjet 

”Forsvundet under fiskeri i Østersøen” 

Hvordan nu hele denne sag kunne ende med alle disse spøgelselmel-

dinger og dykkernes mærkelige oplevelser med navnebræFet, ved jeg 
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ikke. Og som nogenlunde fornuMigt menneske, er det også svært at 

forholde sig :l. Fakta er dog at meldingerne kl. kvart over et om naFet 

ikke længere kommer. Alle der har været involveret i historien går nok 

og gør sig hver deres tanker. Personligt tror jeg at det er Peder Jensen, 

en af fiskerne på CHRISTANCE som også var redningsmand på Grenaa 

Redningssta:on, der vil hjælpe :l med at klarlægge CHRISTANCEs 

skæbne. Det havde gået nogenlunde med den uvisse skæbne, hvor fi-

skerne havde fået deres navn på muren, sammen med mange andre 

søfolk der var forsvundet. Men da så muren blev renoveret og der di-

rekte kom :l at stå en urig:g oplysning om deres skæbne. Ja da har 

Peder Jensen påkaldt sig sine kollegers hjælp over hele landet, så de 

rig:ge oplysninger kunne komme frem. Han har vidst at kollegerne var 

de eneste der kunne hjælpe med opklaring af sagen. At der så skulle gå 

så lang :d med det er egentlig ligegyldigt. Og på muren står der i dag: 

Omkommet eMer forlis med kuFeren CHRISTANCE i KaFegat nord for 

Læsø. 

DeFe var en lille historie fra det uvirkelige liv, der hvor fantasien løber 

løbsk. 

Birger Isaksen, Havnefoged Sæby – Sta:onsleder Sæby Redningssta:on 
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