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Bestyrelse og afdelinger
Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby
www.saeby-sejlklub.dk
Seniorafdeling:

Bestyrelsen:
Michael Madsen, formand
Poul Svenningsen, næstformand
Jørn Sørensen, kasserer
Leif Olesen, sekretær
Jens Pristed
E-mail-adresser
formanden@saeby-sejlklub.dk
kassereren@saeby-sejlklub.dk
junior@saeby-sejlklub.dk

9846 4237
9895 4129
9846 4312
9882 5821
2829 7468

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

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.

Jollegruppen
Lotte Andersen
Henning Sander Nielsen

Fællesafdeling:
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

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

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.)

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

Web-master: Leif Olesen
webmaster@saeby-sejlklub.dk

Formanden har ordet!
Så er sommerferien overstået for de flestes vedkommende, og
selvom vejret har drillet lidt håber jeg at alle har haft gode
ferieminder med hjem.
I week-enden d. 19./20.-08 blev der arrangeret en fælles tur til
Aalbæk. Vi var kun 7 både afsted og kunne jo godt havde været
mange flere, men det er jo en anden sag.Vejret var med os for en
gang skyld, lørdagen gik med at et par stykker tog toget til Skagen,
mens andre cyklede en tur ud i det grønne. Om aftenen grillede vi i
fællesskab og Erik underholdt os med sit harmonikaspil - det er
dejligt at der iblandt os er et musikalsk talent. Vi fik besøg af Tom,
Ketty, Erik og Jette.
Om søndagen havde vi en pragtfuld sejllads hjem.
Statoil cup'en blev afviklet d. 13./14.-08 med særdeles gode
resultater til vore egne sejlere. Undertegnede kunne dersværre ikke
selv deltage p.g.a., at vi var på ferie, men det klarede de jo også fint
selv. Vi nåede lige akkurat hjem fra Læsø inden alle pølserne var
spist.
Fyrbåke sejlladsen blev desværre aflyst p.g.a. for få tilmeldinger. De
få der var mødt op besluttede at sejle alligevel, vi startede 4 både på
vores egen bane og fik trods alt en rigtig god dag.
Vi har fået et spørgeskema fra kommunen omkring de trafikale
forhold. Er de blevet forbedret eller forværret?
Jeg er af den opfattelse at forholdene er blevet bedre.
Der er i spørgeskemaet "supplerende bemærkninger"og dertil har jeg
svaret at parkering langs med værftet er meget generende for os
brugere af klubhuset. Det giver store trafikkale problemer og i den
forbindelse har jeg kontaktet Karsten Thorn. Han er af en anden
mening: han mener at det giver en langsommere fart som tilgodeser
de gående.
Han udtalte iøvrigt at bygherre på havnen Børge Juul skulle
færdiggøre havnebyggeriet senest d.1/4-06 så flisebelægningen kan
gøres færdig.
Til slut en god nyhed til alle brugere af havnen: toiletbygningerne
skal renoveres.
Med sejler hilsen Michael Madsen
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Nyt fra Junior– og Ungdomsafdelingen
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Vi kører nu på vores sidste træningsmåned og
kan se tilbage på mange gode oplevelser og
fine resultater for alle vore sejlere. Vi
planlægger deltagelse i et sidste stævne, nemlig
lørdag d. 24. september i Sundby Hvorup
Sejlklub (se referat side 14), og vil
efterfølgende mandag afrigge joller og udstyr
for efteråret.
Statoil Cup løb i år af stabelen i weekenden d.
13.-14. august og der var i år 34 joller til start.
Vejret havde op til stævnet været trist og ikke
med for gode udsigter, men artede sig fra den
gode side under hele stævnet, så alle sejladser
kunne afvikles som planlagt. Vi var selv
repræsenteret med 7 sejlere i henholdsvis
optimist C, B og Europa. Resultatlister kan
findes på kredsens hjemmeside. Der var til det
sidste spænding omkring resultaterne og vore
egne sejlere kunne tegne sig for følgende
placeringer. I Europe fik Søren Jensen en
7.plads, for Optimist B, Signe Sander Nielsen
en 1. og Sidsel Bak Andersen en 2 plads. Der
var for de 2 B-sejlere så tæt løb, pointlighed og
ens placeringer at det blev deres interne
placering i sidste sejlads, som afgjorde den
endelige rækkefølge. For C-Optimisterne var
det Dennis Kristiansen som løb af med sejren,
skarpt forfulgt af Jeppe Munk Vestergaard som
Læs videre på side 7
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Scanmast er en nytænkende virksomhed,som drives af erfarne kræfter.
Hos os får du rådgivning og løsninger,
som passer dig og din båd perfekt:
Skræddersyede master i aluminium og kulfiber.
Alle former for riggerarbejde udføres.
Kontakt os for et godt tilbud

Scanmast
Gørtlervej 13
9000 Aalborg
9834 3040
www.scanmast.dk
scanmast@scanmast.dk
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Nyt fra Junior– og Ungdomsafdelingen

Fra en teoriaften i Juniorafdelingen
nr. 3, Mads Pedersen som nr. 4 og Pernille Kristiansen som nr. 12. Flot
indsats af vore sejlere, som var meget tæt på at generobre Statoil
vandrepokalen som bedste klub. Den gik dog i år til Aalborg Sejlklub.
Frederikshavn Sejlklub var også godt repræsenteret med 9 sejlere og havde
valgt at kombinere stævnet med deres årlige hyggetur. De rykkede ind på
havnen allerede fredag aften med telte og mange sejlere. Måske en idé vi
kunne bruge den anden vej næste år.
Udenfor kredsen havde vi tilslutning af 2 europajoller fra Struer Sejlklub.
Alt i alt et super stævne, som gav ikke mindst vore egne sejlere en masse
træning og gode oplevelser.
Torsdag d. 8/9 afviklede vi klubmesterskab 2005. Klubmester 2005trøjerne gik i år til Dennis Kristiansen Optimist C, Sidsel Bak Andersen
Optimist B, Signe Sander Nielsen Optimist A og Jørgen Jensen Europe.

Vel mødt

Junior- og Ungdomsafdelingen
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Kapsejlads
Vi er nu kommet til den tid på året, hvor vi må til at se i øjnene
at sæsonen er slut. - og hvordan gik den så?
Med hensyn til onsdagssejladserne kan vi konstatere at den
gamle garde har deltaget nogenlunde stabilt hen over sæsonen.
Et par enkelte nye deltagere er det da også blevet til.
Gennemsnitligt har der deltaget 7 - 8 både, med 3 som det
laveste og 11 som det højeste. Resultater kan ses på
opslagstavlen eller på hjemmesiden.
Vore nye mærker overlevede også sæsonen, og er allerede
inddraget. Dog forsvandt der et startliniemærke umiddelbart op
til sidste sejlads inden sommerferiepausen. Det blev erstattet af
et par sammenbundne fendere, så sejladsen kunne startes. Det
bortkomne mærke blev senere fundet på stranden syd for byen,
(dog uden ankeret) så det kunne lægges ud igen til de
resterende sejladser.
Fyrbåkesejladsen besluttede gruppen at aflyse på grund af det
lave antal tilmeldte. Der var ialt 8 som havde tilmeldt sig ved
fristens udløb. 5 fra Sæby og 3 fra Frederikshavn. Der var
ellers i årets invitation gået lidt på akkord med reglerne og
åbnet mulighed for at bådejere uden målebrev kunne deltage i
et blandet løb efter LYS-tal, men det afspejlede sig ikke i
deltagerantallet.
Vi syntes at det var for få både til en sejlads af den karakter, da
de enkelte både hurtigt ville komme til at sejle alene på den
forholdsvis lange distance. Dermed ville der ikke være meget
kapsejlads over det.
Men vi håber selvfølgelig at Fyrbåkesejladsen overlever en
aflysning og kan gennemføres igen i 2006!
Den har trods alt været sejlet i omkring 30 år.
Kapsejladsgruppen
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Afriggefest
Lørdag den 15. oktober kl. 18.30
i Sæby Sejlklub
- for medlemmer med ægtefælle/ledsager
Kom og slut sæsonen med gode venner,
god mad og hyggeligt samvær.
Der serveres en lækker menu,
samt kaffe og natmad.
Pris pr. kuvert ca. kr. 140,Vin, øl og vand kan købes til rimelige priser
( eller selv medbringes )
Tilmelding senest søndag den 9. oktober
Skriv jer på listen i klubhuset, eller ring til
Hanne 9885 1600
Lise
9840 1040
Bodil
9895 1543
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- og nu skal vi ha’ sejl på!
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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.
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Optimiststævne i Sundby Hvorup
Vore jollesejlere skabte igen respekt om Sæby Sejlklub, da de på fornem vis
repræsenterede klubben ved en-dags stævnet i SHS. Der blev afviklet 4 sejladser, som alle blev præget af Sæbysejlerne. Sejladserne blev afviklet i 4
m/s vind.
I Optimist C, med 27 deltagere, vandt Dennis Kristiansen Sæby suverænt,
skarpt efterfulgt af Jeppe Munk Vestergaard, ligeledes fra Sæby. Pernille
Kristiansen Sæby Sejlklub blev nr. 14. Dennis og Jeppe rykker hermed op
som B-sejlere. I Optimist B blev Sidsel Bak Andersen nr. 2 med samme
pointtal som nr. 1. Begge havde 2 første og 2 andenpladser, men da resultatet af sidste sejlads faldt ud til fordel for Frederik Melchiorsen fra Strandby
sejlklub, blev han udråbt som vinder. 3. pladsen gik til en anden Sæby sejler, nemlig Mads Pedersen. I Optimist A blev Signe Sander Nielsen nr. 4 i
sit første stævne som A-sejler. Ikke sært at såvel sejlere som forældre havde
en rigtig god dag, hvor alle nød godt af forældrebagte pølsehorn og kager.
En rigtig god afslutning på året.
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Mastekran

Formanden meddeler, at mastekranen er gennemgået fra top
til bund og fundet i god og sikker stand.
Den er derfor klar til at løfte alle master på op til 200 kg.

Sæbys medaljetagere ved
Statoil Cup
Side 15

En glad familie
Side 16
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Grisefest og Sankt Hans aften
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Project Molich-x-meter
Denne artikel har Lars skrevet til Molich-x-meter klubbens hjemmeside, men vi har fået lov at læse med. Artiklen er skrevet inden søsætningen i starten af august. Det omtalte stævne i Hornbæk er bådtypens
Danmarksmesterskab, hvor Lars blev en suveræn vinder med 5 førstepladser ud af 5 mulige.

For 4 år siden startede vores project. Valget faldt på Molich-x-meter, da det er et af de flotteste sejlskibe der findes, og samtidig er meget velsejlende. Samtidig startede
alle spekulationerne om, hvordan den skal apteres, hvordan den skal monteres med spil o.l. Skal der ske ændringer
i forhold til originalen, kan den gøres mere "familievenlig"
til ikke særligt rutinerede sejlere og 117 andre ting. Når jeg
skriver dette, er det absolut ikke for at starte en diskussion
om klasseregler eller ej. Om det er bedre med en anden rig,
ror og køl. Jeg skriver det kun for at delagtiggøre andre
Molich-sejlere i de tanker, der ligger til grund for de valg,
der er truffet. Min holdning er også, at selvom vi har et
meget velsejlende skib, er der også sket en udvikling i de
forgangne 30 år. For mig er det naturligt at se, om noget
skulle kunne forbedres.
Alle beslutningerne er taget ud fra ønsket om at gøre båden så familievenlig som mulig. Jeg har på intet tidspunkt
skelet til DH-regler.
Vi har tidligere haft en gammel træbåd uden den store
komfort. Derfor vil vi installere både oliefyr, varmt og
koldt vand og køleboks. Vi sløjfer stikkøjen til fordel for
mere plads til pantry.
Med ønsket om at få en båd, der er let at håndtere på vandet, blev det besluttet, at den store genua skulle sløjfes. For
at få balance i båden bliver masten flyttet frem, bommen
forlænget og masten forhøjet. Det betyder, at vi får et stort
storsejl og et lille forsejl. Samtidig havde vi også et ønske
om, at sløjfe bagstagene. Det lykkes også, ved at få en kulSide 20

fibermast med let bagudvendte sallingshorn. For at undgå
at komme på fordækket i dårligt vejr er der valgt et rullesystem. Af estetiske grunde er rullen placeret under dæk.
Under sejlads, synes jeg det er skønt, hvis instrumenterne
sidder i den naturlige synsretning. For at opnå det, har jeg
konstrueret et instrumentkonsol, som passer ovenpå lugegaragen. (Formen til at støbe denne konsol i er til udlåns).
Når vi kommer til en fremmed havn, er det ofte bekvemt,
hvis båden har en lille venderadius. Det har betydet et større indgreb i "bundforholdene". Hele forfinnen er skåret
væk, og bunden formet, som jeg tror er godt.
Et andet stort projekt er konstruktion af nyt ror og køl. Vi
ønskede at beholde den ringe dybgang, få mere lift på kølen og samtidig få nogle kilo lagt ned i bunden. Til denne
opgave, har vi entreret med en dygtig skibsingeniør, med
speciale i netop disse ting.
Da forfinnen røg. sig en tur, skulle der også et nyt ror til.
Samme ingeniør har konstrueret et moderne balanceror, let
bagudvendt.
En grundlæggende tanke har også været, at båden skulle
stives af. Af konkrete tiltag kan nævnes langsgående skotter fra agterrum til helt frem foran det forreste skot. Mange
steder er der iglasset små tværgående skotter. Et andet lille
tiltag er fast iglasset bund i forkøjen og fast bund i rummet
foran forreste skot. Sidst, men ikke mindst, er der iglasset
kraftige bundstokke.
Mange steder skriver jeg "vi". Det er fordi vi som bekendt
er 4 aktive nybyggere. Vi har et fortrinligt samarbejde,
hvor alle bidrager med hver sit. Vi har hver især nogle
kontakter, som har bidraget med gode råd. Det er ikke alt,
vi er enige om, så vi får uden tvivl 4 forskellige både på
vandet. Det vigtige for os har været, at få det skib som netop passer til os. Denne respekt for forskelligheder, har været en vigtig faktor, når diskussionerne har bølget over bordet.
Læs videre på side 22
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I hele byggeperioden har det været en stor oplevelse at
mærke andres interesse og hjælpsomhed. Det gælder både
etablerede bådebyggere og folk fra min egen klub, som har
stilet sig til rådighed med råd og vejledning.
Jeg håber at kunne søsætte skuden til sommer, vel vidende
jeg ikke når at lave hele apteringen. Hvis den er "sejlklar"
regner jeg med at deltage i stævnet i Hornbæk den 26. og
27. august. Jeg håber I alle får en god sejlsæson, og at vi
ses i Hornbæk.
Efterskrift: Med nød og næppe nåede ”Riv’katten” at komme i vandet inden stævnet i Hornbæk. En sammenbragt
besætning gjorde en god figur ved mesterskabet. En fantastisk oplevelse, som giver blod på tanden.
Sejlerhilsen fra Lars Kristensen

Forsidebilledet er
taget af en af Lars’
konkurrenter under
sejladserne, hvor
han var en hel omgang foran de andre ….
Billedet Til venstre:
På dette tidspunkt
troede naboerne at
noget var gået helt
galt !!
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