
Nu skal vi snart i vandet ...  

NR. 2 - 2006 



Bestyrelsen: 
 
Poul Svenningsen, formand 9895 4129 
Michael Madsen, næstformand 9846 4237 
Jørn Sørensen, kasserer  9846 4312 
Leif Olesen, sekretær 9882 5821 
Erik Bach 9892 1514 
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”): Michael Madsen 
Nils Bak Andersen 
Lotte Andersen 
Henning Sander Nielsen 
Søren Jensen 

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

Klubstander og havneordning 
Kontakt et bestyrelsesmedlem. 
Klubstander : 70 kr. 
Læsø-ordning : 500 kr. 

Fællesafdeling: 
 
Sørger for fælles aktiviteter i klubhuset og 
fælles informationer. 
Formand (“Skippper”): Erik Bach 
 
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, (Ansv.) 9689 0666 
nor@pc.dk 
 
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 er det forår igen, -så er det naturen, der kræver sin ret…., 
lød én af 70´er sangteksterne, som stadig hænger i øregangene, 
-og det er jo netop det det er. –Standeren skal hejses, bådene 
klargøres,  og søsætningerne fortsættes indtil havnen igen syder 
af det flydende liv, vi jo alle er her for. 
  
Vinterens aktiviteter i klubhuset med terperi i søvejsregler og 
udregning af kurser under hensyntagen til vind, strøm, deviati-
on og familiens humør er overstået, samtidig med at kasserolle-
holdet har serveret og fortæret sin foreløbig sidste bøf. 
  
Ungdomsafdelingen er allerede startet på den nye sæson, og 
snart er vi også mange, der ved hvad onsdagene skal bruges til. 
  
Vanddybden i havnebassinet er sikret og broerne er atter gjort 
farbare med nye mågesnore og vand i hanerne, men det ser dog 
sølle ud, med de mange slimede fortøjninger, der ligger og ro-
der på mange tomme pladser og i visse tilfælde direkte flyder 
rundt i bassinet, kun ventende på en sulten skibsskrue at filtre 
sig ind i (opfordring til at kigge sin egen plads efter!!). 
  
Den nye bestyrelse har konstitueret sig og udvalgene er grund-
lagt, men i højeste grad åbne for nye kræfter af enhver art. (På 
s.1 står hvem der er skipper for de enkelte udvalg, og i flere 
tilfælde er denne skipper indtil videre en ensom mand, der me-
get gerne vil have selskab). 
  
Mit største ønske er, at alle fortsat vil værne om det dejlige 
miljø og den behagelige omgangsform, Sæby Havn er kendt 
for, og at alle vil bakke hinanden op i ethvert stykke frivilligt 
arbejde, der ydes i en lille klub, som vores. Gør vi det, og gir vi 
alle en hjælpende hånd og et venligt ord til hinanden, så skulle 
mange gode fritidstimer være sikret for endnu en sæson. 

Læs videre på side 5 



  

 

 

  

  

 



Side 5 

 De nærmest forestående aktiviteter, såsom standerhejsning, 
arbejdseftermiddag/-aften og grisefest står omtalt andetsteds i 
bladet, med opfordring til deltagelse, og løbende informationer 
vil kunne læses på vores hjemmeside www.saeby-sejlklub.dk 
og på opslagstavlen i klubhuset. 
  
Har du en e-mailadresse opfordres du til at lægge den hos klub-
bens webmaster (Leif Olesen), der så vil sende dig samtlige 
nye og helt varme informationer på den mest smertefrie måde, 
tilmed tilsat et par lune kommentarer engang imellem. 
  
Vores klubblad har kun det liv, vi giver det, og vi vil alle så 
gerne læse andet end annoncer og formandens klummer. Jeg 
tror at vi alle er dybt taknemmelige og fulde af respekt for en-
hver, der vil skrive et par linier om stort og småt, som kan de-
les med andre. Vi er vel ikke nysgerrige, men vi vil så gerne 
bruge 5 minutter på hinanden, og høre om oplevelser eller små-
dumheder, så vi ikke føler os helt alene på det felt. 
  
Læsømærkerne ligger klar, og kan købes hos alle betyrelsens 
medlemmer for en plovmand, mens klubstanderne kan erhver-
ves ved samme lejlighed for 60 kroner. -Et gammelt, slidt flag 
ser jo altså ret trist og utjekket ud. 
  
Til slut skal der lyde en almen opfordring til fortsat imødekom-
menhed overfor nye mennesker i og på havnen og selvfølgelig 
også til vore naboer til alle sider på bådpladserne. 
  
Tak for valget, 
  
Poul Svenningsen 

Formanden har ordet! 
Fra side 3 
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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.    
Salg af tov, maling og bådudstyrSalg af tov, maling og bådudstyrSalg af tov, maling og bådudstyrSalg af tov, maling og bådudstyr    
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    

Ole Ole Ole Ole ---- 2556 4132 2556 4132 2556 4132 2556 4132    
Palle Palle Palle Palle ---- 2246 2433 2246 2433 2246 2433 2246 2433    
www.scanmast.dkwww.scanmast.dkwww.scanmast.dkwww.scanmast.dk    

scanmast@scanmast.dkscanmast@scanmast.dkscanmast@scanmast.dkscanmast@scanmast.dk    

 

ScanmastScanmastScanmastScanmast 
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Kapsejladsgruppen har holdt møde for at planlægge den 
kommende sejlsæson. 
Her er det besluttet at starte op med onsdagssejladserne den 10. 
maj, efter det velkendte koncept med en sammenlagt match 
over hele sæsonen med 15 mulige sejladser. Det er besluttet at 
deltagergebyret fortsat er 100 kr pr båd for hele sæsonen. 
Vi håber ikke dette afholder nogen fra at deltage, og ser meget 
gerne at også flere af de “nye” i klubben kommer med på 
banen. Også selv om man måske ikke føler at kende 
kapsejladsreglerne til bunds. Hold jer ikke tilbage. Kun ved at 
deltage kommer man til at lære både reglerne og sin båd bedre 
at kende. 
 

NYT: Vi har besluttet at der i ugerne 25 og 26 vil blive 
arrangeret starter efter omvendt respit, således at båden med 
laveste LYS-tal starter kl 19:00, og øvrige både får tildelt et 
efterfølgende starttidspunkt beregnet ud fra deres LYS-tal. Hvis 
det bliver succes- fuldt bliver der også en gang eller to efter 
ferien med dette princip.  
 
Vi ser gerne af hensyn til en nogenlunde god fordeling i løbene 
at man tilmelder sig til matchen på tavle i klubhuset inden den 
7. maj.  
Sejladsbestemmelserne er iøvrigt uændret, og kan ses på tavlen 
i klubhuset eller på www.saeby-sejlklub.dk under “Senior”. 
Som de seneste år vil dommertjansen også i år gå på skift 
mellem de deltagende både efter en lodtrækning. Man er selv 
ansvarlig for at bytte, hvis man er forhindret på den dato, man 
er blevet tildelt.Til den første sejlads har vi tilsagn fra en. 
 
Som altid er der planlagt Fyrbåkesejlads til den første lørdag i 
september (det er i år den 2. sept.), og vi håber at det i år lykkes 
at skaffe deltagere nok til at gennemføre sejladsen. 
 
Kapsejladsgruppen  

Kapsejladsudvalget 
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Generalforsamling 

Referat af generalforsamling i  

Sæby Sejlklub 

den 29. marts 2006. 
 

Michael Madsen bød forsamlingen, som bestod af 19 frem-
mødte i alt, velkommen og meddelte at klubben ville være vært 
for en øl eller vand, og efter generalforsamlingen vil der blive 
serveret kaffe og brød.  
 
Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. 
Michael Madsen foreslog Erik Bach. Der kom ikke andre for-
slag, og han betragtedes som valgt. 
 
Erik Bach konstaterede generalforsamlingen for lovligt ind-
varslet og gav ordet til Michael Madsen. 
 
Ad dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning ved for-

manden. 
Michael Madsen aflagde beretningen (se side 16). 
 
Erik Bach efterlyste kommentarer til beretningen. 
 
Mogens Hansen spurgte til samtalen med Karsten Thorn. Om 
det kun var parkering ved søsætninger/optagninger eller gene-
relt. Det var generelt. Mogens mener at problemet er størst når 
der forår og efterår skal flyttes både til den anden ende af hav-
nen. Michael mener der kan laves en aftale med Birger Isaksen 
om afspærring af P-pladserne på de tidspunkter. – Der var også 
debat om hvordan man kan få redningskøretøjer frem. – Man 
ønsker gerne den nye bestyrelse arbejder videre med sagen. 
Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget. 



Side 9 

Ad dagsordenens pkt. 3. Forelæggelse af regnskab. 
Jørn Sørensen gennemgik regnskabet udførligt. (se side 11).  
Det udviser et overskud på 10.396,76 kr. 
Erik Bach efterlyste kommentarer til regnskabet. Niels-Ove 
Rolighed syntes der er stor forskel på indtægt og udgift vedrø-
rende Læsø-ordningen. Der var spørgsmål til om det er muligt 
at modtage Langturssejlernes blad uden at betale kontingent. 
Det konkluderedes at prisen på Læsø-mærker ikke kan ændres 
uden en generalforsamlingsbeslutning. Medlemskab af FTLF 
undersøges. 
Regnskabet blev herefter vedtaget. 
 
Ad dagsordenens pkt. 4. Fastsættelse af kontingent. 
Jørn Sørensen gennemgik budgettet (se side 15), som danner 
grundlag for bestyrelsens forslag om uændrede kontingenter. 
Erik Bach efterlyste kommentarer til budgettet. 
Anker Lauridsen forespurgte om det ikke er muligt at få mere 
end 1 % i rente af vores penge.. – Der var også debat om hvad 
de 100.000 kr. skal bruges til. – Forslag blandt andet om an-
skaffelse af større både til klubben. 
Budgettet og dermed kontingenterne blev godkendt. 
 
Ad dagordenens pkt. 5. Behandling af indkomne forslag. 
Der var ingen forslag. 
 
Ad dagsordenens pkt. 6. Valg af formand. 
Erik Bach overlod ordet til formanden. 
Michael Madsen foreslog på bestyrelsens vegne Poul Sven-
ningsen som ny formand. (Poul kunne desværre ikke være til-
stede i dag, men er villig til opstilling). Jens Pristed anbefalede 
forslaget. 
Erik Bach forslog at Michael Madsen skulle tage et år mere. 
Dette blev afvist både af Michael og konen. – Anker Lauridsen 
foreslog Erik Bach, som også afslog opstilling. 
Der kom ikke andre forslag, og Poul Svenningsen betragtedes 
dermed som valgt. 
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Ad dagsordenens pkt. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

der afgår efter 2 år. 
På valg: 

Leif Olesen – genopstiller. Blev genvalgt. 
Poul Svenningsen – Michael Madsen blev foreslået og valgt. 
Jens Pristed – (for 1 år) Erik Bach blev foreslået og valgt. 

 
Ad dagordenens pkt. 8. Valg af 1 første og 1 anden supple-

ant. 
Hardy Sørensen blev foreslået og valgt til 1. suppleant. 
Niels-Ove Rolighed genvalgtes til 2. suppleant. 

 
Ad dagsordenens pkt. 9. Valg af 2 revisorer. 
På valg:  

Lars Enevold og Erik Sørensen. 
Lars Enevold genvalgtes, og Anker Lauridsen nyvalgtes. 
Niels-Ove Rolighed valgtes til suppleant. 

 
Ad dagsordenens pkt. 10. Valg af medlemmer til afdelin-

gerne. 
Der var genvalg af alle. Ingen nyvalg. Afdelingerne kan løben-
de supplere sig selv efter behov. 
 
Ad dagsordenens pkt. 11. Eventuelt. 
Der var forespørgsel fra Lars Enevold om der kommer nye toi-
letter på havnen. – Lars Kristensen kunne oplyse at det er taget 
af budgettet igen. Niels-Ove Rolighed ønsker at den nye besty-
relse skal arbejde for at vi har en havn der fungerer som sådan. 
– Lidt debat frem og tilbage om det. Herefter sluttede general-
forsamlingen. 
 
Referent:  Leif Olesen   Dirigent: Erik Bach 



Side 11 

Regnskab 
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Regnskab 
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Side 13 



Side 14 



Budget 2006 

Side 15 



Side 16 

Formandens beretning 

Medlemstatus: 
 
Juniorer : 7 
Ungdom : 0 
Seniorer : 93 
Passive : 14 
Æresmedl. : 3 
 
 
Efter sidste GF konstituerede best. sig med Poul Svenningsen som næstfor-
mand, Jørn Sørensen som kasserer, Leif Olesen som sekr.  
Som det imidlertid er alle bekendt valgte vores nyvalgte formand Henrik 
Pedersen at trække sig fra hvervet rimelig hurtigt efter GF, hvorefter jeg 
tvunget af omstændighederne påtog mig opgaven. 
Samtidig måtte vi indkalde den valgte l. supl. Jens Pristed til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen fremlægger i aften et efter vor mening tilfredsstillende regnskab 
med et pænt overskud. 
Men herom vil kassereren nærmere forklare senere. 
Dog synes jeg, at det er på sin plads, at nævne, at klubben i dag stort set er 
gældfri – når der ses bort fra gældsbrevet til Sæby Kommune på kr. 
31.900,-. 
Dette faktum gør jo selvsagt, at vi alle sammen kan sove roligt om natten – 
vores økonomi er særdeles god. 
 
Jeg har haft et møde med kommuneingeniør Karsten Thorn foranlediget af 
en række af klubbens medlemmer, som har givet udtryk for bekymring over 
det store antal parkerede biler ved værftet med deraf følgende vanskelighe-
der for en rimelig trafikafvikling til og fra havnen. 
Det fik vi imidlertid ikke ret meget ud af, idet han  ikke mente, at det ud-
gjorde noget problem – snarere tværtimod, idet han var af den overbevis-
ning, at netop de mange parkerede biler nedsatte hastigheden i området. 
 
Klubben har også i år arrangeret Statoil-Cup, som i lighed med de øvrige år 
har været en stor succes. 
Vore unge sejlere har deltaget med rimelig stor succes i andre stævner her i 
det nordjyske, og det er med glæde, at jeg kan konstatere, at der også er 
kommet godt gang i Europa-jollerne. 
Signe og Sissel er i år blevet henholdsvis A & B-sejlere. 
Til lykke med det! 
 



Side 17 

Fra Folketinget er vi i lighed med andre idrætsforeninger blevet pålagt at 
indhente en børneattest i kriminalreg. for trænere instruktører og ledere, 
som arbejder med unge under 15 år. 
Dette er vi i fuld gang med at gennemføre. 
  
Kapsejladsgruppen har i lighed med tidligere år arrangeret onsdags-sejlader, 
og der har været et godt fremmøde. 
Desværre måtte vi aflyse Fyr-båke-sejladsen p.g.a. for ringe tilmelding – 
men vi håber på, at den vil kunne gennemføres i år. 
 
Ejendomsafd. har foranlediget nyt loft opsat her i lokalet, hvilket enhver 
kan se og ikke mindst høre. 
Akustikken kan enhver høre er blevet mange gange bedre. 
Der er endvidere blevet isat ny dør i facaden, og der har været afholdt en 
arbejdsdag, som var velbesøgt. 
I indeværende år vil der helt sikkert være behov for at gennemføre 2-3 så-
danne dage, men det må den nye bestyrelse se på efter GF. 
 
Aktivitetsudvalget har med sædvanlig succes arrangeret standernedhalings-
fest, standerhejsningsfest, grisefest og en fællestur til Ålbæk. 
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til på klubbens vegne at takke de virksom-
heder og enkelt personer, der har sponsoreret penge eller materialer til klub-
ben. 
Det drejer sig om: 
Stat-Oil – Stampen Pallefabrik – Bette-Bo – Danish Crown – Sæby Fiskein-
dustri. 
Også en stor tak til vore annoncører i bladet. 
Uden jeres velvilje kunne bladet ikke løbe rundt økonomisk. 
Tak til enhver for bidrag – stort som småt. 
 
Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsens medlemmer for et godt og kon-
struktivt samarbejde. 
Ligeledes en tak til afdelingerne for jeres indsats. 
 
Som nævnt i min indledning blev jeg sådan set kastet ind i hvervet som for-
mand, men i dag er det altså slut. 
Jeg vil gerne fortsætte  i bestyrelsen, men ikke som formand. 
Vi har imidlertid en god kandidat til dette job, men herom senere iflg. dags-
ordenen. 
Tak til Jens fordi han som supl. sprang ind i bestyrelsen – igen, igen!! 
 
Hermed vil jeg overlade bestyrelsens beretning til GF. 
 
Michael Madsen 
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Fællesafdelingen 

Årets standerhejsning sker lørdag d. 6. maj kl. 14.00, hvoref-
ter der er kaffe, kage og en lille en i klubhuset. 
 
Der holdes grisefest lørdag d. 10. juni kl. 18.00. Mere herom 

senere på opslag i klubhuset 
 
Klubben er så heldig, at have et aktivitetsudvalg / festudvalg, 
bestående af en flok dygtige piger. De vil gerne have nye hjæl-
pere m/k i udvalget. Så har du, eller din bedre halvdel, over-
skud til at hjælpe til ved arrangementer, er det meget velkom-
ment. At man siger ja til at hjælpe ved et arrangement, er ikke 
ensbetydende med, at man derved er forpligtet til at hjælpe til 
ved alle arrangementer. Så vær ikke bange for at tilbyde din 
hjælp. Du kan få flere oplysninger ved at henvende dig til afde-
lingens "skipper". 
 
Pigerne i udvalget har de sidste par år haft overskud på arran-
gementer og har opsparet en net sum penge, som tænkes brugt 
på et telt, der kan hægtes på udhænget ud mod havnebassinet. 
Det skal fremstilles af solide materialer og der tages tilbud 
hjem fra presenning firma. Eventuelle sponsorer kontaktes / 
kan melde sig og klubkassen giver et bidrag. 
 
Har du gode forslag og ideer til aktiviteter og arrangementer, 
hører afdelingen gerne fra dig 
 
På fællesafdelingens vegne 
 
Erik Bach 
 
Tlf. 98921514 
Mail: ezb@stofanet.dk 
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Hvorfor vælter båden ikke? 

Bådens rettende moment. 

For nogen tid siden blev jeg af Anker spurgt om jeg ville være med til at 
skrive en artikelserie om fysikken omkring sejlbåde, og jeg sagde med det 
samme ja til Ankers gode initiativ. 

Mit emne er ”Hvorfor vælter båden ikke” og jeg vil selv kalde dette afsnit 
”Bådens rettende moment”. 

Et moment er en kraft der virker på en arm, eller et kraftpar. Og på tegnin-
gen nedenunder er vist hvad det drejer sig om for en båds vedkommende. 
Der er to modsat rettede kræfter og de er begge forårsaget af tyngdekraften. 
Vandet giver opdrift pga. sin høje massefylde i forhold til (bådens masse) 
divideret med (bådens volumen). Bådens masse giver modsat kraft og vil 
trække båden ned i vandet.  

Når båden krænger giver dette kraftpar et moment som vil forsøge at rette 
båden op igen så masten står lodret. På tegningen er der vist to punkter CG 
og CB. CB er opdriftcentret (Centre of Buoyancy) eller ”tyngdepunktet” for 
opdriften og CG et bådens tyngdepunkt (Centre of Gravity). Den rettende 
arm er den vandrette afstand mellem CG og CB. 

Læs videre på side næste 
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Denne i båden indbyggede evne til at rette sig op er i grunden sejlbådens 
motor. Båden kan ikke have mere sejl på end dens rettende moment tillader, 
og det samme gælder for kølens areal. Bådens evne til at bære sejl er altså 
betinget af det rettende moment. 

Man ser i dag at kølene på de nye både bliver kortere og kortere, og fysik-
ken bag er altså, at der ikke behøves mere kølareal end det rettende moment 
giver mulighed for at udnytte. Her tænkes ikke på kølens vægt, for denne 
kan blot lægges i en bulb i bunden, men kølfinnen fungerer som et under-
vandssejl, og som sejlet over vandet kan vi kun få det ud af arealet som det 
rettende moment betinger.   

Hvorfor øger man så ikke bare bådens rettende moment med tungere køl og 
gør båden bredere? 

Ja, der er altid en udgift ved at øge det rettende moment: Større deplace-
ment (båden skal flytte mere vand når den sejler) og større våd overflade 
(større friktion) vil give større modstand, og så er vi lige vidt.  

Man kan sige, at der hersker en form for symmetri i en sejlbåd. Der sker det 
samme under vandet som over vandet blot med modsat fortegn, og de der 
kun tænker på sejlenes facon og trim har kun fat i den ene halvdel. Bådens 
køl, - profilens nøjagtighed og overfladens glathed, er lige så vigtig. 

Besætningen og dens placering er et væsentligt bidrag til bådens rettende 
moment. For en båd som en Bavaria 42 med et rettende moment på 62000 
Nm ved 30° krængning, giver 5 mand på lønningen et tilskud på ca. 8000 
Nm eller 13 %, hvorimod i min egen båd ved 30° krængning vil 4 mand på 
lønningen give en forøgelse på ca. 16 %.  Det vil sige at jo større andel den 
samlede vægt besætningens vægt udgør jo vigtigere er besætningens place-
ring.  

De nyeste kapsejladsbåde som Volvo Ocean 70’ har ”canting keel” eller 
sving køl. Dette er en måde at forøge bådens rettende moment på. Man flyt-
ter simpelthen ballasten til luvart. Dette giver meget hurtige både, men erfa-
ringen med denne form for køle er meget lille, hvilket har afstedkommet 
mange havarier under det nuværende Volvo Ocean Race.  

Flerskrogsbåde som katamaraner og trimaraner har ingen ballastkøl til at 
sænke bådens tyngdepunkt, men i stedet har de en lang arm mellem bådens 
tyngdepunkt og opdriftcentret. Derved bliver produktet af arm og deplace-
ment alligevel stort, og da der ikke skal flyttes så meget vand pga. et lille 
deplacement vil båden opnå en meget høj topfart.  

Hvis nogen skulle få lyst til at sætte sig mere ind i emnet kan jeg anbefale 
bogen:  ”The Symmetry of Sailing” af Ross Garret. 
 
Niels Hjørnet  ”HAVMÅGEN” 
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Maritime benævnelser 

Bak ~ Forecastle (modsvarende poop agter). Bakken er den 
forhøjede del i forenden af skibet. Bakken blev påbygget han-
delsskibene i gamle dage, så man kunne se ned på angribende 
både og hælde flydende beg ned på fjenden. En tilsvarende for-
højning blev bygget agter og benævnes poop. 
Besætningen boede op til ca. 1970’erne fremme under bakken. 
Det var ret ubehageligt at opholde sig der i dårligt vejr.  
Med påbygning af bakken opnås en større sødygtighed, idet 
bølger i hårdt vejr ikke så let skyller ind over skibets forreste 
del. Bakkens højde og udstrækning langskibs bestemmes i dag 
ofte ud fra hensynet til fribordets størrelse. Fribord er betegnel-
se for den del af en båds eller et skibs sideklædning, der er 
mellem vandoverfladen og rælingen eller det øverste vandtætte 
dæk. Fribord er et mål for fartøjets reserveopdrift og dermed 
dets mulighed for at klare sig i dårligt vejr og ved havari. Inter-
nationale regler bestemmer mindste fribord for fragt- og passa-
gerskibe.  
 
Banjer ~ banjedeck ~ banjedæk, i krigsskibe det dæk, som be-
nyttes til spise- og soverum for skibets menige besætning. Of-
test et lavtliggende dæk i skibets indre. I tidligere tiders sejl-
krigsskibe dækket under nederste batteridæk.. Dengang sov 
man i hængekøjer; men nu bor alle ”søensfolk” på egne kamre 
med dobbeltkøjer og TV. 
 
Beskøjter ~ ship-biscuit ~ groft brød 
 
Bestik (tegne-) ~ set of drawing instruments. 
   ”       (spise-) ~ set of knife, spoon and fork. 
   “      (hus) ~ chart room ~ der ofte er en del af styrehuset. 
Man tager bestik af noget, man bestemmer noget f.eks. en kurs. 
 
Bjælkebugt ~ camber ~ den krumning som dækket har tvær-
skibs. Bjælkebugten giver en forøgelse af dækkets styrke og 

Læs videre på side næste 
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vandet løber lettere af et dæk med bjælkebugt end uden. Krum-
ningen langskibs hedder spring. 
 
Blinkfyr ~ flashing light 
 
Bom ~ derrick 
 
Bruttotonnage BRT ~ Gross register tonnage ~ bruttotonnage, 
er en angivelse af et skibs størrelse, målt og beregnet af natio-
nale søfartsmyndigheder efter internationale regler; danner 
grundlag for bl.a. forskellige afgifter. 1 BRT er 2,83 m3 altså et 
rummål og har ikke noget med vægt tons at gøre. 
 
Dagbog ~ log book 
 
Deplacement ~ displacement ~ Vægten af båden, med alt hvad 
der er ombord. 
 
Dødvægt ~ dead weight ~ dødvægt, den samlede vægt af lad-
ning samt brændstof, proviant og andet forbrugsgods, et skib 
kan medføre. Dødvægt bruges især ved lastskibe som mål for 
skibets lasteevne. Dødvægten angives normalt i dwt (ton død-
vægt). Her regnes med vægttons. 
 
Dørk ~ floor ~ gulv 
 
Anker ”NESSIE” 
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Et par nemme retter: 
 
SUPPE: 
 

Efter en kold sejlads er det velgørende med en gang varm suppe. 
I dag findes et utal af gode supper i dåser eller i poser, og hvem 
vil give sig af med egentlig suppekogning ombord? 
Tilberedningen tager kun få minutter. Man kan putte en dåse kød-
boller eller lignende i for at drøje på foretagendet. Eller røre en 
æggeblomme i. Men rør først ægget i en kop og spæd op med den 
varme suppe, ellers bliver det ikke lækkert. 
Lidt sherry har aldrig spoleret en suppe. 
 

KARTOFFELSALAT: 
 

Er der kartofler til overs fra dagen før, så skær dem i stykker og 
overhæld dem med en blanding af: 
5 dele olie og en del citronsaft og smag til med suk-
ker og sennep efter forgodtbefindende. 
Og så masser af hakket persille ovenpå. 
 
Velbekomme 
Anker ”NESSIE” 

Kasserolleholdet 
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Sankt Columba 

Sankt Columba var engang i det 8. århundrede på rejse til pikternes 
land, der ligger lige nord for Firth of Forth. Da han nåede floden 
Ness, hørte han, at et stort søuhyre netop havde ”nydt en af pikterne 
(de gamle skotter) til frokost – uden så meget som et ben blev stik-
kende i halsen”. 
 
St. Columba, der åbenbart har været en forsigtig mand, beordrede en 
anden pikter i sit følge til at dykke og undersøge sagen efter bedste 
evne. 
 
Da han sprang i vandet, stak uhyret sit hoved med det vældige gab 
op, parat til at sluge den dristige, som en kæmpelaks snapper en flue. 
St. Columba var hurtigere. Han gjorde korsets tegn og uhyret for-
svandt straks i det sorte vand. 
Næste gang omtaltes det i 1883. Da blev det til gengæld også set af 
et så højtstående og – mente derfor mange – absolut troværdigt vidne 
som hertugen af Portland. 
 
Siden er uhyret set snese af gange og omtrent lige så ofte er det lyk-
kedes slangen at få sit navn i alverdens aviser på en måde, der vil 
kunne gøre enhver pressesekretær grøn af misundelse. Aviser har 
sørget for at ”Nessie” er blevet kendt udover de grænser, hvor ingen 
primadonna nogensinde får sit navn på prent. 
 
”Nessie” har desuden helt stjålet rampelyset fra den eller de store 
søslanger, som tusinder fuldt og fast – og måske mere berettiget – 
tror færdes i de store have. Videnskaben nægter slet ikke at tro på, at 
der kan findes en ”søslange” af formi-
dabel størrelse. Beretninger fremkom-
met om denne har på ethvert punkt slå-
et ”Nessie” – i hvert fald indtil 1960. 

Bent ’Scoop’ Christensens beret-
ning om sø-uhyrer fortsættes i 

næste nummer. 
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