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Bestyrelsen: 
 
Michael Madsen, formand 9846 4237 
Poul Svenningsen, næstformand 9895 4129 
Jørn Sørensen, kasserer  9846 4312 
Leif Olesen, sekretær 9882 5821 
Jens Pristed 2829 7468 
E-mail-adresser 
formanden@saeby-sejlklub.dk 
kassereren@saeby-sejlklub.dk 
junior@saeby-sejlklub.dk 

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

Junior- og Ungdomsafdeling: 
 
Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt. 
Vedligeholder afdelingens materiel. 
Formand (“Skipper”): Nils Bak Andersen 
 
Jollegruppen 
Lotte Andersen 
Henning Sander Nielsen 

Nøgle 
til klubhus, mastehus, værksted og mastekran 
fås af Jørn Sørensen (50 kr. i depositum) 

Klubstander og havneordning 
Kontakt et bestyrelsesmedlem. 
Klubstander : 60 kr. 
Læsø-ordning : 500 kr. 

Fællesafdeling: 
 
Sørger for fælles aktiviteter i klubhuset og 
fælles informationer. 
Formand (“Skippper”): Michael Madsen 
 
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, nor@pc.dk (Ansv.) 
 
 
Web-master: Leif Olesen 
webmaster@saeby-sejlklub.dk 

Seniorafdeling: 
 
Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og 
motorbåde. Vedligeholder afdelingens 
materiel. 
Formand (“Skipper”): Leif Olesen 
 
Kapsejladsgruppen 
Planlægger og gennemfører sportslige 
sejladser og arrangementer med relation 
hertil. 
Leif Olesen, Erik Bach, Lars Kristensen 
Klubmåler: Henning Sander Nielsen 
 
Tursejlergruppen 
Planlægger og gennemfører sociale 
sejladser og arrangementer. 
 
 

Bestyrelse og afdelinger 

Ejendomsafdeling: 
 
Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer 
at klubbens fælles materiel er i orden. 
Formand (“Skipper”): Poul Svenningsen 
Hus– og materialegruppen 
Har tilsyn med klubhuset og lagerbygninger. 
Sørger for at de er klar til brug og at klubbens 
mastekran er i orden. Har tilsyn med 
vedligehold af hjælpebåde, motorer og trailer. 
 
 
Palle Holst 



Formanden har ordet! 

Side 3 

Så står vi overfor en ny sejlersæson. Forhåbentlig bedre end 
sidste år. 
 
Vi fik standerhejsningen overstået den 30. april 2005, hvor 
standeren røg til tops af en af ungdomssejlerne. Derefter hyg-
gede vi os med kaffe og en lille en til halsen. Efterfølgende 
indtog vi en meget velsmagende menu fra restaurant Franks. 
Endnu et godt arrangement tilrettelagt af festudvalget. 
De medlemmer der endnu ikke har deltaget i en af sejlklubbens 
arrangementer, skylder sig selv denne oplevelse. Vi har i Sæby 
sejlklub et meget velfungerende festudvalg, der virkelig forstår 
at skabe nogle gode arrangementer i klubben. Det skal I have 
stor TAK for. 
 
Bette Bo har velvilligt sponsoreret en 10 HK påhængsmotor til 
en af følge bådene. Det siger klubben mange tak for. 
 
I skrivende stund er vi netop på vej på forårets første togt ind 
gennem Limfjorden. En blandet fornøjelse, da vinden er stik 
vest, vandet 7 grader og det blæser en halv pelikan (12-14) m/
sek. 
 
Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at hilse nye medlemmer 
velkommen i Sæby sejlklub. 
 
Er der nogle af jer, der har ris/ros eller forslag til noget, vi kan 
gøre bedre, vil jeg bede jer kontakte mig. 
 
 
Med sejler hilsen 
 
 
 Formanden. 



  

 

 

  

  

 



Side 5 

Nyt fra Junior– og Ungdomsafdelingen 

Ugerne løber og der er godt gang i op-
timisterne.  
 
Der er god søgning af nye sejlere så vi 
når snart 10 igen. 
 
Vi afslutter forårssæsonen mandag d. 
20. juni med sidste træning og grill 
som vi plejer. 
  
Vores Statoil stævne løber af stabelen 
den 13.-14. August, så vi vil snart lave 
en rundspørge efter hjælpere.  
  
Nye sejlere er som altid velkomne på 
vores faste træningsaftener, som er : 
 

mandag og torsdag 

kl. 16.30 – 19.00 
  
 
Vel mødt 
Junior- og Ungdomsafdelingen 

Sponsorer 
2005 

 

Vognmand 

Nedergaard. 

 

Maskinstationen v/

Torkild Pedersen. 

 

Lars Sørensen VVS. 

 
 

A/S SÆBY 

FISKE – 

INDUSTRI. 

  
Peiter Sport. 

 
Jerslev 

Sparekasse. 

 

A/S Carlo 

Sørensen. 

 

Roblon Engineering 

 

Niras A/S Sæby. 

 

Sportmaster. 

 
Ringvejens Maskin-

fabrik 

 

Danish Crown. 
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Scanmast er en nytænkende virksom-Scanmast er en nytænkende virksom-Scanmast er en nytænkende virksom-Scanmast er en nytænkende virksom-
hed,som drives af erfarne kræfter.hed,som drives af erfarne kræfter.hed,som drives af erfarne kræfter.hed,som drives af erfarne kræfter.        

    

Hos os får du rådgivning og løsninger, Hos os får du rådgivning og løsninger, Hos os får du rådgivning og løsninger, Hos os får du rådgivning og løsninger, 
som passer dig og din båd perfekt:som passer dig og din båd perfekt:som passer dig og din båd perfekt:som passer dig og din båd perfekt:        

    

Skræddersyede master i aluminium og kulfiber.Skræddersyede master i aluminium og kulfiber.Skræddersyede master i aluminium og kulfiber.Skræddersyede master i aluminium og kulfiber.        
    

Alle former for riggerarbejde udføres.Alle former for riggerarbejde udføres.Alle former for riggerarbejde udføres.Alle former for riggerarbejde udføres.    
Kontakt os for et godt tilbudKontakt os for et godt tilbudKontakt os for et godt tilbudKontakt os for et godt tilbud    

    

ScanmastScanmastScanmastScanmast    
Gørtlervej 13Gørtlervej 13Gørtlervej 13Gørtlervej 13    
9000 Aalborg9000 Aalborg9000 Aalborg9000 Aalborg    
9834 30409834 30409834 30409834 3040    

www.scanmast.dkwww.scanmast.dkwww.scanmast.dkwww.scanmast.dk    
scanmast@scanmast.dkscanmast@scanmast.dkscanmast@scanmast.dkscanmast@scanmast.dk    
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Arbejdsdag 

Arbejdsdag i klubhuset, den 21/5 

 

Tak til soldaterne 
Endnu engang er det lykkedes at renovere et pænt stykke klub-
hus. En flot ny terrassedør er blevet monteret og et flot støj-
dæmpende loft er blevet sat op. 8 mand/kvinder mødte op, og i 
hyggeligt fællesskab arbejdede vi os igennem rundstykker, 
Trolltexplader, fiskefileter, terrassedøre, Dr. Nielsens og rengø-
ring. – Resultatet må I selv vurdere, men vi er rigtig stolte af 
det! 
 
- Nu må det så bare komme an på en testning af vores tidligere 
”tunghørhed” som vi forventer vil være kureret med det nye 
loft. Festudvalget arrangerer i juni en grisefest  – så vi får høre! 
 
Vi har nået meget, men der er stadig masser af gode og til-
trængte projekter, som 40 mandetimer ikke kunne rumme. Det 
vil altså sige, at der stadig er gode muligheder for på eget initi-
ativ eller endnu bedre sammen med ligesindede at melde sig 
under fanerne og bruge nogle timer på en af vore endnu uløste 
opgaver, der primært drejer sig om malingsopgaver. 
 
Vinduerne trænger hårdt til udvendig behandling (materialerne 
er indkøbt), de karryfarvede døre og gerichter skriger ikke di-
rekte på hverken Gori eller Flügger, men vil bare så gerne have 
en mere nutidig farve, ligesom køkkenlågerne mm. føler sig 
umoderne. 
 
Sig altså bare til hvis du vil bidrage lidt til forskønnelsen af 
vore fælles rammer. - De vil så gerne være med på noderne og 
føle, at de kan være sig selv bekendt. 
 
Poul Svenningsen    
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Generalforsamling 

Ad dagsordenens pkt. 1: Valg af dirigent. 
Anders Brønnum bød forsamlingen velkommen.  Herefter foreslog han på 
bestyrelsens vegne Niels Schoubye som dirigent. Der kom ikke andre for-
slag, og han betragtes som valgt. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2: Formandens beretning. 
Efter at have konstateret at han havde modtaget indkaldelse til generalfor-
samlingen i foreningens blad i god tid inden den 3 ugers frist som vedtæg-
terne foreskriver, og forhørt sig om nogen havde en anden mening, erklære-
de Niels Schoubye generalforsamlingen for lovligt indvarslet, og gav ordet 
til Anders Brønnum.   
 
Anders Brønnum startede med at bevillige en øl eller vand til hver af de 
fremmødte. 
 
Derefter aflagde han formandens beretning. I korte træk indeholdt den føl-
gende punkter: Medlemssituationen ved årsskiftet: i alt 112 medlemmer. 
Junior/Ungdomsafdelingen har gennemsnitligt ca 10 aktive. Der vil i den 
kommende sæson blive indkøbt en brugt optimistjolle for tidligere bevilli-
gede fondsmidler.  
Nordisk Sejlads og Stumpemarked. Klubben havde fået ros af de andre for-
eninger i arrangementet for en god indsats. Der blev i alt ca 43000 kr i over-
skud til klubkassen.  
Flisebelægning i gården blev indviet med en god fest, hvor overskuddet 
blev anvendt til pavillion-telte som kan anvendes til andre arrangementer 
som kræver overdækning i gården. 
Klubbens ærespokal tilfaldt Henrik Pedersen, der dog har ønsket at dele den 
med Aktivitetsgruppen. Det vil dog være hans navn der kommer på poka-
len. 
Ny type medlemmer er havkajaksejlere, som har problemer med opbevaring 
af kajakker. Der er indmeldt et par stykker som så kan opbevare kajakkerne 
i vort masthus (dog kun i sommerhalvåret). 
Hus og Pladsudvalget planlægger at der i foråret skal males mere, og terras-
sedøren skal udskiftes, ligesom der skal opsættes nyt loft til afhjælpning af 
akustikproblemerne i klublokalet. Det forlyder at Stampen muligvis vil yde 
sponsorstøtte til indkøb af loftet. Poul Svenningsen arbejder videre med 
sagen. 

Referat af Sæby Sejlklubs generalforsamling 
den 30. Marts 2005.   



Side 9 

Aktivitetsgruppen – er den officiel eller hvordan? – Næste planlagte arran-
gement er standerhejsningsfesten den 30. april. 
Informationsudvalg – Udgiver klubbladet. Niels-Ove Rolighed stort set 
alene om det. Leif Olesen redigerer hjemmesiden og udsender nyhedsmails. 
Medlemmer med e-mail kan tilmelde sig dette. 
Slutteligen nævnte Anders at mastekranens befæstelse til broen fortsat er 
tæret, og trænger til reparation. 
 
Niels Schoubye efterlyste bemærkninger eller spørgsmål til beretningen. 
 
Der blev rejst spørgsmål om det er sikkert at benytte mastekranen før repa-
ration af befæstelsen. 
Det menes ikke at der nogen umiddelbar risiko, men det besluttedes at for-
søge at få reparationen foretaget inden søsætningerne. 
 
Beretningen blev derefter enstemmigt godkendt. 
 

Ad dagordenens pkt 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.       
Jørn Sørensen gennemgik regnskabet, som var omdelt. Det udviser et sam-
let overskud på 72.986,07 kr. 
Budgettet for indeværende år blev ligeledes gennemgået.  
Begge dele blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Ad dagordenens pkt. 4. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår med udgangspunkt i det foreliggende regnskab og bud-
get uændret kontingent. 
Dette blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad dagsordenens pkt 5. Indkomne forslag. 
Der var ingen forslag indkommet. 
 
Ad dagsordenens pkt 6. Valg af formand.  
a) Formanden genopstiller ikke. 
Niels Schoubye gav ordet til Anders Brønnum, som orienterede om at be-
styrelsen trods ihærdige forsøg ikke har kunnet finde en villig kandidat. – 
Der var lidt debat om mulige kandidater blandt de fremmødte. Henrik Pe-
dersen blev foreslået. Han erklærede sig villig, men pointerede samtidig at 
det som ligger ham mest på sinde i foreningen er de sociale aspekter inden-
for både ungdomsarbejdet og kapsejlads i øvrigt. 
Der kom ikke andre forslag, og han betragtes som valgt. 

Fortsættes på side 12 
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I Grækenland bygges stadig i træ. 
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Klubbladet 
 

vil så vidt muligt blive udsendt i månederne : 
 

Februar  -  Maj  -  August/September  -  December 
 

Indlæg til bladet bedes tilsendt redaktionen ved udgangen af måneden før. 

Ad dagsordenens pkt. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
a) På valg er Nils Bak Andersen (genopstiller ikke) og Jørn Sørensen 
(genopstiller). 
Bestyrelsen foreslog Michael Madsen som kandidat. 
Der kom ikke andre forslag. 
Michael Madsen blev nyvalgt for 2 år, og Jørn Sørensen genvalgt for 2 år. 
 
Ad dagsordenens pkt 8. Valg af en 1. og en 2. Suppleant. 
Jens Pristed og Niels-Ove Rolighed blev genvalgt som henholdsvis 1. og 2. 
Suppleanter. 
 
Ad dagordenens pkt. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Erik Sørensen og Lars Enevold blev genvalgt, og Hardy Sørensen blev gen-
valgt som suppleant. 
 
Ad dagordenens pkt. 10. Valg til nedennævnte afdelinger  

a) Seniorafdelingen 

b) Junior og ungdomsafdelingen 

c) Fællesafdelingen 

d) Ejendomsafdelingen 
a) Seniorafdelingen Kapsejladsgruppen: Genvalg af Leif Ole-

sen, Erik Bach og Lars Kristensen. 
 Tursejlergruppen: Ingen valgt. 
b) Junior og Ungdom Jollegruppen: Genvalg af Nils Bak Ander-

sen, Lotte Bak Andersen og Henning San-
der Nielsen. 

c) Fællesafdelingen Aktivitetsgruppen: Den selvudnævnte 
gruppe 

 Informationsgruppen: Niels-Ove Rolighed  

Fortsat fra side 9 

Fortsættes på side 16 
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Kapsejlads 

Kapsejladsgruppen havde i det tidlige forår et møde for at 
planlægge datoer for årets onsdagssejladser. Det besluttedes at 
lægge ud med sejladser fra den 11. maj og derefter fremdeles 
hver onsdag til den 29. juni. Derefter holdes sommerferie til 
den 10. august hvor der startes op igen. Der sejles derefter hver 
onsdag til og med onsdag den 7. september. Afslutningssejlad-
ser (2 stk) er søndag den 11. september. Alle onsdage går star-
ten kl 19:00. Afslutningsejladserne startes kl 10:00. 
 
Hvervet som dommer/tidtager er som de senere år fordelt mel-
lem deltagerne ved lodtrækning. Er man forhindret på den til-
delte dag, er man selv ansvarlig for at få byttet med en anden. I 
så fald bedes det noteret på den liste der sidder på opslagstav-
len i klubhuset, så det hele tiden fremgår hvem der er ansvarlig 
for en given dato. 
 
Der er i år indkøbt to nye bøjer til erstatning for dem vi mistede 
sidste år. Vi må håbe at de nye holder sæsonen ud uden proble-
mer. De er knap så store som dem vi havde tidligere, men til 
gengæld er de nymalede i en skrap gul farve, så de, især i sol-
skinsvejr,  ses langt væk. 
 
Med hensyn til familieræs, har vi på grund af sidste års dårlige 
tilslutning  besluttet ikke at arrangere dette i år, med mindre der 
fra medlemskredsen kommer et udtalt ønske om at bevare 
denne sejladsform. 
 
Fyrbåkesejladsen vil som sædvanlig blive arrangeret den første 
lørdag i september, og sejlet efter DH. Det overvejes dog at 
genindføre blandet LYS-tals løb, men mere om det senere. 
 

Kapsejladsgruppen 
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d) Ejendomsafdelingen  Genvalg af Poul Svenningsen og Palle 
Holst. 

 
Ad dagsordenens pkt 11 Valg af udvalg. 
Der var ingen forslag under dette punkt 
 
Ad dagsordenens pkt 12 Eventuelt. 
Jens Pristed havde ordet for at nævne at han synes at det af kommunen 
sponserede dommerskur bør bringes ind fra molen i vinterhalvåret for at 
undgå forfald og eventuelt hærværk. 
Endvidere nævnte han at med klubbens nuværende gode økonomi, kunne 
bestyrelsen måske overveje muligheden af at anskaffe en mindre kølbåd og 
etablere sejlerskole. 
Nils Bak Andersen kommenterede muligheden af at anskaffe tomandsjoller. 
Niels Hjørnet nævnte i relation til sejlerskoleideen et Soling match race 
projekt som for år tilbage blev skrinlagt. 
Erik Bach kommenterede den nyanlagte plads til vogne og stativer, med at 
der mangler muligheder for at komme til strømudtag, og opfordrer den nye 
bestyrelse til at arbejde for dette. 
Der var ikke flere indlæg under dette punkt 
 
Niels Schoubye takkede Anders Brønnum for god indsats som formand og 
takkede i øvrigt forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlin-
gen. Han gav derefter ordet til Anders Brønnum for afsluttende bemærknin-
ger. 
Denne takkede Niels Schoubye for god indsats om dirigent og herefter slut-
tede generalforsamlingen. 
 
Leif Olesen    Niels Schoubye 
Sekretær     Dirigent 

Fortsat fra side 12 

Danmark set fra havet 
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I sommeren 2002 sejlede vi ligesom de to foregående år til Skot-
land, men denne gang gik turen ikke tilbage til Sæby. Vi havde allerede i 
vinterens løb besluttet atter at sejle der over, men efter at have mødt såvel 
gammelkendte som nye langturssejlere under Anholttræf og senere ved ge-
neralforsamlingen i Foreningen til Langturssejladsens Fremme (FTLF), 
fandt vi, at hvis vi ville sejle på længere ture, så skulle det være nu. I stedet 
for at sejle tilbage til Danmark, kunne en tur for eksempel til Spanien, Por-
tugal eller Middelhavet lige så godt starte fra Skotland. 

 
Da vi ankom til Skotland, blev vi – ligesom de to foregående år – 

så fascinerede af landet, at vi droppede alle tanker om at sejle sydpå, - vi 
ville hellere blive i de skotske farvande. Vi bryder os heller ikke særlig me-
get om meget varmt vejr. En enkelt dag med 24-25º kan vi da godt lide, 
men vi vil helst have temperaturer på omkring 18-20º, - så det skotske klima 
passer os også meget bedre end forholdene i Middelhavet. Det endte derfor 
med, at vi ikke blot bookede en havneplads for at lægge båden op vinteren 
over, men vi bookede for 12 måneder, - og det er en beslutning, som vi be-
stemt ikke har fortrudt! 

 
Stedet vi valgte – Croabh Haven - ligger på den skotske vestkyst 

36 kilometer syd for Oban. Marinaen er – som den eneste på hele den skot-
ske vestkyst – beskyttet af moler, der forbinder tre små øer, der tidligere gav 
læ til en god ankerplads. Da der er en tidevandsforskel (”range”) på op mod 
4 meter ved springtid – omkring 2 meter ved niptid – ligger vi ved ponton-
broer. Dybden ved vores plads er ved lavvande omkring 7½ meter, så vi 
risikerer ikke umiddelbart at komme til at stå på bunden. Med den hersken-
de vanddybde – og en bund der ikke som i Sæby er sand og mudder, men 
klippe – anvendes der ikke hækpæle. Alle bådepladserne er ved små side-
pontoner af omtrent bådens længde og med en bredde på knap en meter. Vi 
ligger således med siden til denne ponton og med stævnen ind mod hoved-
pontonen. Vi kan derved fortøje til 5-6 klamper på broen, - og dermed sikre, 
at båden ligger godt ved alle grader af vindstyrke. 

 
Ved marinaen er kontoret bemandet hver eneste dag året rundt – 

fra klokken 0800 til 2000. Fra marinaen tilser de ansatte alle bådene hver 
eneste dag – uanset om de er bemandede eller ej, - og er der noget galt med 
fortøjning, fendere, et rullesejl, der er gået løs eller en presenning der er ved 
at blæse af, så retter de det med det samme. Er det hårdt vejr, udføres disse 
tilsyn flere gange i løbet af dagen. Vi er helt trygge ved at have båden lig-
gende i vandet året rundt. Da vi her hjemme i januar havde orkan med vind-

Pinafore 



Side 20 

stød op til 42-44 m/sek, var der ved Croabh vindstød op til 50-56 m/sek. Jeg 
kontaktede telefonisk marinaen og fik at vide, at båden havde det fint, - og 
at der i det hele taget i marinaen kun havde været et enkelt sejl, der af vin-
den var blevet revet ud og flået i stykker. 

 
Marinaen har egne værftsfaciliteter og træ- og glasfibermand fast 

ansat, motormekaniker til rådighed og elektronikmekaninker efter behov, - 
dog er han ved marinaen mindst én dag om ugen. Der er tillige et ganske 
velassorteret udstyrssalg, så vi kan få alle de dele, vi har behov for (og ge-
nerelt til en meget lavere pris, end det vi betaler for de samme varer her i 
landet). Endvidere er der ved marinaen toiletter og gratis bad, samt et lille 
møntvaskeri. På stedet er der en købmandsforretning, hvor vi kan få næsten 
alle daglige fornødenheder, og så er der en dejlig pub med bar og restaurant, 
hvor vi ikke sjældent dumper ind for at få et glas øl eller for at spise.  

 
Set med danske øjne er prisen for vores bådplads måske høj: cirka 

23.000 kroner pr. 12 måneder. Det skal tages i betragtning, at en marina i 
Skotland dels drives som en forretning, dels at der ydes den meget udstrakte 
service. Vores plads er altid ledig, når vi kommer hjem efter en tur. Har vi 
ikke meddelt marinaen, at den kan disponere over pladsen, kan der komme 
nok så mange gæstende både ind, men ingen bliver lagt på vores plads, uan-
set om vi kommer hjem eller ej. Vi giver ved længere fravær altid marinaen 
lov til at benytte vores plads, men når vi så ringer eller på VHF orienterer 
om, at vi er på vej tilbage til Croabh, sikrer marinaen, at vores plads er klar 
til os, når vi kommer ind. 

 
Hvad er det så, der har fascineret os så meget ved dette land?  Ja, - 

der er mange forhold, men frem for alt så er de skotske farvande nok nogle 
af de smukkeste, man overhovedet kan finde. Vi kan sejle i beskyttede far-
vande i fjordene, eller vi kan søge udfordringer på de åbne stræk for eksem-
pel til De ydre Hebrider. Der er sejladsmæssigt store udfordringer med tide-
vand, strøm og ofte et hurtigt skiftende vejrlig. Bortset fra, når vi sejler ind i 
de østlige fjorde, sejler vi altid ”på kanten af Atlanten” med alt det, som 
dette store ocean kan give af oplevelser.  

 
Naturen er storslået med skov- græs- eller lyngklædte bjerge med 

kun spredt bebyggelse. Dyrelivet er enestående, - og vi møder lige uden for 
vores hjemhavn masser af sæler, marsvin og delfiner, - vi har mødt spæk-
hugger og brudgehaj, set kongeørne og masser af krondyr. Der er ikke en 
dags sejlads, hvor vi ikke har dejlige naturoplevelser.  

 
Befolkningen er også enestående. Her hjemme oplever man ofte 

”det sure danske smil”; hvis man en morgen går fra sin båd for eksempel til 
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bageren og herunder på broen møder en anden sejler og siger ”god morgen” 
til pågældende, er det ofte et mut eller surt ansigt man ser. I Skotland hilses 
man altid med et smil, et ”Good morning, how are you? – nice weather to-
day” etc., - man bliver bare i godt humør af dette. Tillige er skotterne utro-
ligt hjælpsomme og altid rede til at give én en hjælpende hånd.  

 
Vi føler os utroligt godt tilpas i Croabh. Vi har fået en masse gode 

venner, og vi bliver betragtet som lokale. De fleste bådejere, der har deres 
båd i Croabh, kommer langvejs fra – fra Edinburgh eller Glasgow, hvortil 
der er et par hundrede kilometer, eller fra endnu fjernere steder som Aber-
deen, Wales eller sågar den engelske sydkyst, så vi falder ikke meget uden 
for dette mønster, - blot er afstanden for os noget større. 

 
Den skotske historie er også fantastisk fascinerende, - dramatisk og 

kompliceret som den er. Landet er gammelt kulturland med mindesmærker 
fra højt udviklede kulturer mange tusinde år tilbage. Kristendommen kom 
til Skotland allerede i 500-tallet, - og siden har vikingerne – specielt fra 
Norge – sat deres spor. Mest centralt i skotsk historie er dog stridighederne 
med England, - kulminerende i 2. Jakobineroprør i midten af 1700-tallet. 
Overalt hæger man om de historiske mindesmærker, og man føler meget 
klart, at skotterne nationalt samles om deres historie og de skotske symbo-
ler, - de er meget nationalt bevidste og nationalt stolte, og man skal bestemt 
ikke kalde en skotte for englænder!  

 
Vi har de seneste to år deltaget i ”The Classic Malts Cruise”, der er 

en form for stor fællestur med 110 både fra 10-15 forskellige nationer, - 
indtil nu har vi været eneste danske båd, der nogensinde har deltaget i denne 
sejlads. Turen varer 14 dage og indebærer en sejlads på 250-300 sømil. Sej-
ladsen forestås af ”World Cruising Club” og arrangementerne i land af ”The 
Classic Malts of Scotland”, der er en paraplyorganisation for dele af den 
skotske whiskyindustri. Arrangementerne i land omfatter besøg på destille-
rierne Oban, Talisker (øen Skye) og Lagavulin (på øen Islay). Der er gratis 
”distillery tours”, whiskysmagning, store middage og ceilidh (skotsk under-
holdning og dans). Vi er sikret plads til at deltage igen i år, - og vi kan af 
deltagerlisten se, at vi igen vil møde adskillige af vores skotske bekendte, 
der også skal deltage. 

 
Når vi tager til Skotland, kører vi til Esbjerg, tager færgen til Har-

wich og kører så de resterende 900 kilometer op gennem England og Skot-
land. Vi har således bilen til rådighed og kan – når vi ellers er i hjemhavnen 
– ved dårligt vejr, der hindrer udsejling, tage bilen og køre ture til de dele af 
landet, som vi ikke kan komme sejlende til. Vi har også en efterhånden 4 år 
gammel tradition med i august at tage tre dage til Edinburgh, hvor vi dels 
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HUSK 
 

Du kan få et nyhedsbrev pr. e-mail, hvis du oplyser 
din mail-adresse til 

 
Leif Olesen 
9882 5821 

webmaster@saeby-sejlklub.dk 

oplever denne spændende og charmerende by, dels overværer ”Edinburgh 
Military Tattoo”, som er en ganske enestående oplevelse. 

 
Vi har indtil nu besøgt mange lokaliteter i Skotland, men det vil 

tage det meste af en menneskealder, at nå rundt til alle de dejlige steder, så 
vi kan sagtens bruge mange somre endnu i de skotske farvande. I år håber vi 
på, at vejret vil tillade os en tur op gennem De ydre Hebrider, nord om 
Skotland til Orkneyøerne og derfra ned ad østkysten til Inverness og tilbage 
til vestkysten gennem Caledonian Canal. Vi havde regnet med at tage denne 
tur sidste år, men vi fik en meget lang periode med utroligt blæsende vejr, 
så vi nøjedes med at sejle til området ned mod Glasgow (Clyde-området), 
samt at sejle en tur rundt om øens Skye. 

 
Hvornår kommer "Pinafore" så atter i danske farvande? Ja, - med-

mindre vi tager en sommersejltur til Danmark, kommer den aldrig mere 
tilbage hertil. Den dag, der forhåbentlig ligger meget lagt ude i fremtiden, 
hvor vi ikke længere kan magte at sejle båden, vil vi sælge den i Skotland, - 
vi blev for et par år siden budt £ 80.000,00 for den af en skotte, der gav ud-
tryk for, at netop en ”Mascot” er ”special designed for the Scottish 
weather”. I forhåbentlig mange år endnu skal Pinafore dog fortsat være vo-
res skotske hjem i sommerhalvåret. 

 
Mogens Termansen 

 Husk 

Tur til Ålbæk 19.-20. august 
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