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Til lykke

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

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

9895 4129
9846 4237
9846 4312
9882 5821
9892 1514

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

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.

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)

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

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

Formanden har ordet!
Julen sig nærmer, og dermed også et nyt år og en ny sejlersæson. De fleste både
er afriggede og står på vogne og stativer. Nogle sågar inden døre, mens stadig
enkelte ligger i vandet og ser forkølede ud.
Standeren er for længst nedhalet, naturligvis under sang og akkompagneret af et
par bevingede formandsord. Ligeledes er afriggefesten blevet afholdt under
ledelse af vores energiske ad hoc festudvalg.
I forbindelse med standernedhalingen blev klubbens ærespokal uddelt til et
medlem, der har ydet en særlig indsats for klubben. Dette års valg faldt på vores utrættelige redaktør af nærværende klubblad, Niels-Ove Rolighed.
Når vi nu lige har fat i redaktøren, skal hans sidste initiativ, som man kan læse
nærmere om i dette nummer af bladet, lige nævnes på disse linier. Det drejer
sig om lidt politisk benarbejde, hvor han i samråd med bestyrelsen, har rettet
henvendelse til vores nye borgmester, Erik Sørensen, med en række sonderende
spørgsmål vedrørende borgmesterens holdninger til Sæby Havn og fremtidigt
samarbejde med Sæby Sejlklub og havnen som helhed.
Her skal der lyde en stor tak til Borgmesteren for at have taget sig tid til at forsøge at besvare disse ret detaljerede spørgsmål. Dette er naturligvis en farlig og
svær opgave for en borgmester, der endnu ikke helt endelig har adopteret den
idylliske by med den stemningsfyldte havn.
Naturligvis må borgmesteren udtale sig med politisk forsigtighed uden at udstede alt for konkrete garantier. Men der synes dog at være en positiv imødekommenhed, der dog er præget af et ønske om at dyrke Sæby og Sæby Havn som en
turistmagnet.
Borgmesteren understreger, at der skal være plads til alle og at et vist folkloreagtigt virvar i trafikken på havnen er en charme ved den gamle by.
Til netop dette punkt ville vi gerne have haft et klart svar, der sagde sikkerhed
frem for alt, og som sagde, at redningsvejene til og fra havnen skal holdes frie
for generende parkerede biler, at motortrafik på havneområdet nord for købmanden bør begrænses til kun at omfatte havnens brugere, og at den nordlige
parkeringsplads, ved Kystens Perle, bør være forbeholdt ærindeparkering for
havnens brugere.
Vi ser med fortrøstning frem til et positivt samarbejde med det nye byråd, og
tror på borgmesterens vilje til at gøre Sæby Havn ideel for brugerne samtidig
med at havnens charme bevares og udbygges.
Apropos havnen, må det med en vis undren bemærkes, at det, i det fine nye
asfalterede parkeringsanlæg, ikke har været muligt at
Fortsættes på side 5
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finde det tidligere omtalte, fremtidssikrede og miljørigtige spuleanlæg, der
skulle hindre afskyllet bundmaling i at forurene havnemiljøet.
Endelig kan det også nævnes, at det fremover bliver lettere af finde frem til
Sæby Sejlklub, da der på havneområdet bliver placeret ikke mindre end to vejvisere mod klubbens residens.
Til den nye forsæson er der planlagt en række aktiviteter, som vi håber at mødes til.
God Jul og godt Nytår, med tak for mange gode timer i det gamle år, og en særlig tak til alle, der har ydet en ekstra indsats til fællesskabet, hvad enten det
drejer sig om ungdomsarbejde eller de mange forskellige gøremål i det store
fællesskab.
Poul Svenningsen

Emner af fælles interesse
Har du mulighed for at skrive noget om ”Sikkerhed i
havn og til søs” er vi sikkert mange, der vil sætte pris
på det. En artikel om ”motorlære” vil også være kærkommen.
I givet fald så ring eller mail til:
Anker 98 46 75 62, tilfanoe@mail.tele.dk.
En spændende hjemmeside, som er interessant at besøge er: www.duelighed.dk
Et spørgsmål til bestyrelsen: Er det ikke muligt, at
bytte artikler af fælles interesse med andre sejlklubber? Vi behøver jo ikke alle, at opfinde ”den dybe tallerken”?
Anker ”NESSIE”
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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.
Salg af tov, maling og bådudstyr
Kontakt os for et godt tilbud

Scanmast
Scanmast
Gørtlervej 13
9000 Aalborg
9834 3040
Ole - 2556 4132
Palle - 2246 2433
www.scanmast.dk
scanmast@scanmast.dk
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Junior/Ungdom/Senior-portræt
Sponsorer
2006

Statoil A/S
Vognmand
Nedergaard
A/S SÆBY
FISKE –
INDUSTRI
A/S Carlo
Sørensen
Niras A/S
Sæby
Ringvejens
Maskinfabrik
Ousen
Entreprenør &
Maskinstation

Anders Vesterø Thuesen
Hvornår begyndte du at sejle?
Min mors familie er gammel fiskerfamilie i Sæby et par
generationer tilbage og lysten til at sejle kom bare. Det
var i 1995, da jeg var 10 år – jeg har altid været fascineret af vandet.
Hvem har trænet dig?
Det har bl.a. Hans Henrik, som nu er en fast del af besætningen på Speedbåden og Bjarne, hvis søn Casper
blev nr. 2 til DM i optimist. Dengang har vi nok været
ca. 10 juniorer.
Jeg holdt en lille pause fra sejlsporten fra jeg var 13 til
15 – og meldte mig ind i roklubben! Da jeg begyndte
igen, blev jeg gast på Rosa og er nu fast med Speedbåden. Nu sejler jeg også Europa jolle.
Det er rigtig godt, fordi der er god konkurrence mellem
os 4 i klubben, der sejler Europa jolle.
I år har jeg været i træningslejr og deltaget i et stævne i
Aalborg samt vores eget Statoil Cup.
Det var svært med strømmen i Limfjorden og jeg endte
som nr. 5 af 7. I Statoil Cup endte jeg midt i feltet.
Nu er du blevet senior medlem - har du en båd?
Jeg har kun en europajolle. Men engang skal jeg have en
'voksen' båd. Det kunne være en Banner 23 eller Melges
24. Eller en Match 28. I første omgang er det ikke en
traditionel turbåd, jeg skal have. Det skal gå stærkt! Som
ungt menneske i lære kan det være svært at finde pengene til en dyr kølbåd. Men det er muligt at lease en båd
gennem et pengeinstitut i samarbejde med Dansk Sejlunion. Og det er nemt at skifte bådtype!
Har du en kæreste?
Ja, hun er vildt forvirret over alle strikkerne på en båd,
men har indvilget i at tage med ud til sommer. Så jeg
håber hun også bliver glad for at sejle.
Er det godt at sejle med Speedbåden?
Ja, det er spændende, fordi der bliver forlangt en indsats,
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Anders Vesterø Thuesen
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vi SKAL vinde hver gang. Og det gør vi også! Næsten. Vi er en fast besætning bestående af unge friske og ældre erfarne, der har et godt samarbejde.
Det er en god sammensætning.
Har du sejlet andre steder? Med andre både?
Jeg har en svoger i Aalborg, som jeg sejler med ind imellem. Han har en
X79. Den er helt anderledes en Speedbåden. Den skal sejles helt fladt, altså
næsten uden krængning. Den er fysisk mere krævende, da den har hængestropper som en jolle. Og den er våd!
Jeg har også sejlet folkebåd i Aalborg til et arrangement i forbindelse med
indvielsen af siloerne. Det var matchrace og helt vildt sjovt - selv om det
gik laaangsomt.
Bliver du i Sæby sejlklub?
Ja, i hvert fald så længe jeg bor i Sæby.
Fremtidsplaner?
At få min egen båd og tage på ferie i Skandinavien mm.
Har du en god historie?
Søren og jeg tager ofte en tur i Speedbåden for at nyde det gode vejr, et par
øl og for at drille tursejlerne ved at gå gennem læen på dem. En sommerdag
i år havde vi taget en hel del sejlere, og ville også jorde en X-båd. Men ham
kom vi dog til kort over for, da han simpelthen sejlede fra os sådan uden
videre! Surt!
Har du haft ubehagelige oplevelser som sejler?
Som optimist havde jeg nogle bomninger i hård vind. Det var nok dem, som
nok fik mig til at tage en pause.
Hvad laver du, når du ikke sejler?
Jeg er i lære som maskinarbejder hos AVK Tooling i Sæby og beskæftiger
mig med fremstilling af stumper til Volvo Penta. Midt i december til midt
februar skal jeg til Dresden for at arbejde med en stor maskine, der kan lave
prototyper til IPS drev. Til sommer er jeg udlært.
Hvad er det du kan lide ved at sejle?
Det er godt at sejle, fordi man kommer væk fra dagligdagen, får vasket hovedet rent - både udvendig og indvendig - tænker på andre ting, og får stresset af. Og så er der jo fællesskabet ved sejladsen. Og surferturene på bølgerne, både i jolle og kølbåd, når det går rigtig stærkt.
Anders blev klubmester i år i europajolle.
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Lidt om EL
AC ~ Alternating Current ~ vekselstrøm
DC ~ Direct Current ~ jævnstrøm.
A ~ Ampere, strømstyrke.
Ω ∼ Omega ~ Ohm ~ modstand i el. ledninger.
V ~ Volt ~ Spænding (V = A x Ω) ∼ Spænding er lig Strømstyrke gange med modstanden i ledningen.
W ~ watt ~ måleenhed for effekt (W = V x A )
1 hk ~hestekræft ~ 736 W
Din bådmotor producerer vekselstrøm ved hjælp af generatoren. I generatoren omsættes vekselstrømmen til jævnstrøm, så
det bemærker man ikke. Jævnstrømmen fortsætter fra generatoren til skibets batterier.
Nogle el. anlæg er forsynet med en septorlader*, der sørger
for at der først lades på startbatteriet og derefter på forbrugsbatteriet.
Spændingen på batterierne er 12 V jævnstrøm, DC.
+ på batteriet er mærket med et + eller er rød.
- på batteriet er mærket med et – eller er sort (måske blå).
Hvis der er ” orden” i farverne bliver det lettere at finde
rundt i denne el-verden.
Fra batterierne går strømmen til et el. panel, der er forsynet
med sikringer, herfra videre ud til forbrugsstederne.
Sikringerne skal sikre mod overbelastning af batterierne og
ledningsnettet. En overbelastning kan skyldes en fejl i et af
forbrugsstederne (lamper, lanterner m.v.) Det kan f.eks. være
en kortslutning mellem + og – ledningen ved udsatte steder
f.eks. til lanternerne i masten.
Disse ledninger skal jo skilles ad hvert år, - kommer måske i
klemme mv. En kortslutning kan medføre brand, hvis ikke
sikringssystemet er i orden.
Her er absolut et punkt vi skal være opmærksom på, fordi vi
køber mere og mere elektrisk isenkram og tilslutter det til det
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eksisterende netværk. Springer sikringen, sætter vi måske en
ny med flere ampere i og en uheldig udvikling er startet.
Vi skaffer os også strøm fra land, denne strøm er oftest
230 V vekselstrøm AC. En del af landstrømmen går til transformatoren, der omsætter de 230 V AC til 12 V DC. Derefter
går 12 V DC strømmen over på skibets startbatteri eller forbrugsbatteri.
Den anden del af landstrømmen på 230 V AC bibeholdes som
230 V AC som der hjemme, og anvendes til f.eks. støvsugning
og opvarmning, når man ligger i havn.
Hav ikke landstrømmen tilsluttet båden, hvis du ikke har behov herfor. Det kan give unødvendige tæringer ved motorben/
skrueaksel
230 V elektricitet kan være livsfarligt, hvis man ikke omgås
det med forsigtighed. (man får ikke stød ved at røre ved 12 V)
Gå aldrig med 230 V i hånden – det er livsfarligt, hvis du falder i vandet. Kablet bør altid først tilsluttes i båden, derefter
oppe på land. Først når kablet er på plads og i orden, tændes
for strømmen.
Anbring aldrig 230 V almindelige stik eller kabler i den våde
ankerbrønd. Ude på dæk/ruf eller i ankerbrønd må kun benyttes helt vandtætte stik med skruelåg og pakning (= IP 67
norm). CEE stik i cockpit eller kistebænke er helt OK
Sikringsleder = jord: Den tredje leder (gul/grøn) må ikke længere benævnes ”jord”, men skal kaldes sikringslederen for at
indikere, hvor vigtig den er. Den skal med fra båd til land og
den skal med rundt i bådens faste installationer.
230 V varmeovne: Benyt aldrig 230 V glødetrådsstråle/
blæsevarmere i både. Husradiatorer med olie eller de nye keramikvarmere er sikrere - men de fleste havne forbyder jo
brug af 230 V til varme.
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Septoren*:
Septoren kaldes også for en ”ensretterventil” for motorens
generator.
Septoren sikrer at der altid lades på motorbatteriet
(startbatteriet).
Først med 14 – 14,4 volt, hvorefter septoren åbner, og der lades på alle batterierne.
Når motoren stopper, lukker septoren, så der ikke kan forbruges af motorbatteriet (startbatteriet). Dermed sikre man
sig, at startbatteriet altid er fuldt opladet.
Vil du vide noget mere om el. ,findes der en bog, som hedder
”El. ombord”. Jeg har ikke læst den, men fået den anbefalet.
En anden god mulighed er at gå ind på:
http://www.kjoeller.com/default.htm
I vort klubhus ligger hæftet ”Er din båd søsikker?” fremme til
fri afbenyttelse i klubhuset. Hæftet er en vejledning til kontrol
af din egen båds sikkerhed. I øvrigt er der et udkast til kontrolskemaer, der kan være til hjælp ved f.eks. forårsklargøring og bådkøb.
Anker ”NESSIE””
PS: Måske er der en elektriker, der kan skrive lidt mere om
el. og el. forbrug ombord.

HUSK
Du kan få et nyhedsbrev pr. e-mail, hvis du oplyser
din mail-adresse til
Leif Olesen
9882 5821
webmaster@saeby-sejlklub.dk
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Spørgsmål til borgmesteren
Borgmester Erik Sørensen har venligst stillet sig til rådighed for nogle spørgsmål ang. udviklingen på Sæby havn.
Her kommer spørgsmålene med borgmesterens svar.
Tak for spørgsmålene.
I stiller meget præcise spørgsmål, som jeg på nuværende tidspunkt ikke kan svare helt præcist på da jeg ikke pt. har haft mulighed
for drøftelser om havnens fremtid med bla. jeres forening m.fl.
Men det må være en overordnet holdning, at nye tiltag på Sæby
Havn skal være med til at fastholde og udbygge Sæby som et yndet
turistmål og øge den rekreative værdi for borgerne, brugerne og besøgende.
Parkering 1
Vi mener i klubben, at da havnen blev udvidet i 80’erne, var det praksis, at
der skulle afsættes 1½ parkeringsplads pr. bådplads. Det blev reduceret til 1
parkeringsplads.
Inden for de seneste år er der opført nye bygninger (eller indrettet eksisterende) med forretninger og boliger, der hver især kræver parkeringspladser.
Lad mig blot nævne:
Restauranter : Smeden, Jensens Fiskehus, Franks, Kystens Perle samt en
cafe i den tidligere DLG-bygning.
Forretninger : Spar købmand, fiskeforretning, EL-installatør med hårde hvidevarer, Radioreparatør og 2 gallerier.
Boliger : Et stort boligkompleks lige ned til kajen.
Yderligere er der inddraget kajplads til en opstilling/indramning vest for
den tidligere DLG-bygning. Endda i modstrid med lokalplanen for området.
Vil du arbejde for, at der ikke sker yderligere indskrænkninger af parkeringspladserne?
Vil du arbejde for, at der reserveres pladser til sejlklubbens medlemmer?
Generelt skal der ikke være tvivl om, at ved evt. udvidelser af aktiviteter da skal P-plads problemet drøftes hver gang. Men det er jo
sådan, at havnearealerne er meget attraktive, og det er jo positivt, så
at benytte sådanne arealer til yderligere p-pladser er måske ikke det
optimale.
Med hensyn til klubbens ønske om at kunne få reserveret nogle
P.pladser til jeres medlemmer, det tror jeg ikke er en fornuftig udnyttelse af den begrænsede p-plads mulighed.
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Parkering 2/sikkerhed
I dag er der ingen restriktioner m.h.t. hvor, der må parkeres. Det betyder
bl.a., at der i sommerperioden parkeres langs med åen ud til Jensens Fiskehus, Havnekontoret, Kystens Perle og sejlklubben. Der parkeres også på
området ud for restaurant Smedjen. Resultatet er, at det kan være svært at
komme ud til bådene med udstyr eller feriebagage.
Endvidere kan det betyde, at en redningsvogn ikke kan komme forbi. Det
kan få alvorlige konsekvenser i tilfælde af drukneulykker, eller hvis der
udbryder brand i en båd (glasfiber brænder meget hurtigt og branden vil
kunne brede sig til nabobådene, så en hurtig indsats er meget nødvendig).
Vil du arbejde for ordnede parkeringsforhold på Sæby Havn?
Vil du arbejde for, at kørsel kun er tilladt for biler med ærinde til havnen?
Der skal selvfølgelig være mulighed for at redningskøretrøjer kan
komme frem.
De lidt kaotiske tilstande I beskriver, forekommer ofte på attraktive steder, og er på en eller anden måde med til at skabe det attraktive miljø. Hvis kommunen skal ændre de trafikale forhold på havnen,
da skal det ske på en nænsom og hensigtsmæssig måde således at
det unikke miljø ikke ødelægges.
Det må være sådan at vores havne er for alle, og at alle har lige
ret til at komme på de offentlige arealer og P-pladser.
Parkering 3/Bådoptagning
Når bådene skal tages op om efteråret (og sættes i om foråret), er vi afhængig af en mobilkran.
Tidligere har vi kunnet tage både op overalt på havnen, også ved sejlklubben, hvor mobilkranen så kørte båden hen til sit stativ.
Nu er der blevet lagt fliser på hele området fra klubhuset, rundt om værftet
og hen til det ny hus, der har erstattet den gamle DLG-bygning. Disse fliser
kan ikke bære mobilkranen, så nu kan optagning/isætning kun finde sted
mellem dette nye hus og redningshuset. Dette område er af det nuværende
byråd udlagt til parkering.
Vil du arbejde for at dette område friholdes til alm. havneaktiviteter?
Nu er jeg igen handicappet af ikke at have set de faktiske forhold
og drøftet det med det ansvarlige havnepersonale, men hvis der er
mulighed for forbedrede forhold, så skal det selvfølgelig gøres. Jeg
kan kun være interesseret i, at alle havnens borgere opnår en så høj
grad af tilfredshed som muligt. Men det er en meget daglig drift situation, som må klares med havnefogeden eller hvad titel den ansvarlige nu har.
Vinteropbevaring
Ifølge den kontrakt, vi indgår med kommunen, når vi lejer en bådplads,
stiller kommunen en landplads til rådighed til vinteropbevaring af båden.
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I dag er det således, at hvis alle bådejere forlangte en landplads, ville kommunen ikke kunne leve op til kontrakten.
Vil du arbejde for, at der også i fremtiden er plads til bådene om vinteren?
Iflg. det oplyste, så anvendes havnearealerne ikke så meget om
vinteren, så hvis P-pladserne og andre arealer kan bruges så lyder
det som en god ide.
Kran
Som nævnt benytter vi i dag en mobilkran til optagning/isætning af både.
I fremtiden vil vi kunne få brug for at få båden løftet 1 eller 2 gange i løbet
af sæsonen. Dette skyldes de ændrede krav til bundmaling om miljøhensyn,
krav som vel ikke bliver mindre i de kommende år. Mange døjer også med
at propellen bliver begroet med rurer.
Det sker også, at en båd kommer i havn og har brug for straks at blive taget
på land, f.eks. på grund af en lækage.
Vil du arbejde for at kommunen stiller en kran op på havnen til brug for
optagning/isætning af både?
Hvis der er fornuftig økonomi i det og plads til det, så skal vi da i
fællesskab udvikle havnen, så den bliver så anvendelig som muligt til
at de aktiviteter, der er på og i havnen.
Havnen som havn
De seneste år har vi oplevet at havnen har skiftet udseende og anvendelse.
I sejlklubben har vi ikke været udelt begejstret for forandringerne.
Vi har set områder, der tidligere blev brugt af fiskere og fritidssejlere blive
bebygget med forretninger, restauranter og boliger.
Havnen er blevet ’smukkeseret’, med det resultat, at vi som betalende brugere føler os presset, som om det ikke mere er vores havn.
F.eks. skal vi nu være påpasselige med, at de nye fliser ikke bliver plettet af
maling mm fra bådene og bådvognene.
Der er begyndt at komme læserbreve med krav om at ’bilerne skal væk fra
havnen’.
Vil du arbejde for at Sæby Havn fortsat først og fremmest er en havn med
gode faciliteter for dens betalende brugere?
Jeg ønsker at Sæby havn skal være til for alle, selvfølgelig også
for havnens brugere.
Det gamle værft
I dag ligger Sæby Værft uvirksomt hen.
Vi frygter, at området kunne blive ændret til boligbebyggelse.
I så fald vil det yderligere indskrænke bådejernes muligheder for at bruge
havnen efter dens primære formål.
Vi kunne forestille os, at værftsområdet blev taget i brug af de maritime
klubber.
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Sejlklubben kommer snart til at mangle plads til flere master (selv om det
ikke er mange år siden klubben byggede et nyt masteskur).
Roklubben mangler plads, da de ikke må udvide deres nuværende klubhus.
Der kunne vel også blive plads til andre aktiviteter på grunden.
Vil du arbejde for, at værftsgrunden bruges til glæde for alle havnens brugere og byens borgere og ikke til en passiv brug som bolig?
Jeg har fået oplyst, at det nævnte areal pt. er udlejet.
Jeg har fået oplyst, at Sæby kommune arbejder med tanker om dette
område i sammenhæng med den øvrige havn.
Det bliver et af de projekter/opgaver, som vi pr. 1/1 skal ”arve” over i
den nye kommune. Jeg synes vi skal tænke os grundigt om, for som
I selv siger, så er der mange ”havnehensyn” vi skal have med i betragtning. Jeg kan love, at I sammen med øvrige interessenter på/
ved havnen vil blive involveret i denne vigtige debat.
Jeg håber meget I vil hjælpe til.
Udvidelse
Der er allerede mangel på pladser til nye både i havnen.
Hvis man skifter sin båd ud med en større, kan man ikke få plads, da alle de
’store’ pladser er optaget.
Vil du arbejde for en udvidelse?
Ja, for vi har i budget 2007 ansat 500.000 kr. til en forundersøgelse
af en havneudvidelse.
Vi forventer, at der ud af denne forundersøgelse kommer forslag til,
hvorledes en sådan udvidelse kan se ud – om det løser de problemer, der er nu - hvad det koster – og den fremtidige driftsøkonomi i
Sæby Havn, som alt andet lige ikke er uvæsentligt.
Hvis den samlede økonomi kan bære det, så er jeg optimistisk med
hensyn til en udvidelse af Sæby Havn, så havnen bliver tilpasset den
fremtidige udvikling for en havn af Sæby’s karakter både som havn
men også som en del af byen og den borgere og gæster.
Det var mine svar på det grundlag, jeg har på nuværende tidspunkt. Jeg håber vi får et godt samarbejde med jer og øvrige brugere
af havnen om det fælles mål:
At gøre Sæby Havn endnu mere attraktiv for alle.

Vi siger tak til borgmester Erik Sørensen og regner også med et godt samarbejde om udviklingen af Sæby Havn.
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Glædelig jul
Og
Godt nytår
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Maritime benævnelser
halse ~ At sejle på f.eks. på SB-halse, betyder at storsejlet får vinden ind fra
SB-side.
halsbarm ~ tack ~nederste forreste hjørne af et sejl
hanefod ~ crowfoot ~ Et reb der er samlet af to stykker reb, så der er et
mellemrum mellem hver ende, og hvor trækkets angrebspunkt er et sted
mellem enderne.
HK ~ hestekræft ~ horse power ~ måleenhed for effekt; 1 hk = 736 W.
IHK ~ indiceret hestekraft ~ indi'ceret hestekraft er en maskines samlede
arbejdsvirkning, medregnet det arbejde der bruges til at overvinde modstande i selve maskinen.
BHK ~ bremse hestekraft ~ bremse eller nettohestekraft (kraft direkte leveret af maskinen). Bremsehestekraften er ofte 70 – 90 % af IHK og er den
kraft, der leveres på drivhjulet.
horisont ~ begrænsende (cirkel), i astronomi den storcirkel på himlen, der
består af alle de punkter, der ligger 90° fra observatørens zenit. ”Den synlige horisont” (kimingen), der er skillelinjen mellem himmel og havoverflade
for en observatør på åbent hav, ligger under den astronomiske pga. jordens
krumning.
hundevagt ~ middle watch ~ vagten fra klokken 2400 til klokken 0400.
hundsvot ~ becket ~ blokkens øje, hvor taljeløberen fastgøres.
hvirvel ~ swivel ~ en komponent hvorom et tov kan drejes. F.eks. sætter
man en hvirvel ind på ankertovet, så det kan dreje rundt.
hønes ~ tage drikkepenge fra passagerer og besætningsmedlemmer, som for
første gang er med på et sted.
IMO ~ International Maritime Organisation ~ tager sig af alle internationale
søfartsforhold (søfartsregler, trafikseparering, skibets sikkerhedstilstand
ect).
jager ~ flying jib ~ forsejl. (Jager, klyver, fok er forsejl)
jacobslejder ~ den øverste lodrette lejder (stig) i masten. Udtrykket stammer fra den stige, som Jacob i drømme så, der nåede helt op i himlen.
jakobsstav ~ vinkelmåleintrument ~ som har været brugt til navigation.
Jacobstaven bestod af en lang stav med forskydelige tværstave påsat.
jagtkaptajn ~ titel for føreren af kongeskibet.
jomfru ~ dead-eyes ~træskive med tre borede huller, hvorigennem tovværk
kan føres. Vi kan se et billede af den slags jomfruer på gamle træskibes
standere.
jomfru (kahyts-) ~ stewardess.
jomfrurejse ~ maiden voyage ~ skibets første rejse efter at det er bygget.
judasøre ~ knighthead ~ to lodretstående tømmerstokke i skibets forstævn ,
hvorimellem bovsprydet stikkes forud.
kalfatre ~ caulk ~ tætning af mellemrum mellem skrogets planker eller af
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trædæk. Kalfatre betyder også at sove på en vagt.
kabellængde ~ cable length ~ længdemål indenfor søfart. Kabellængde var
tidligere den almindeligt brugte længde på kabeltove, dvs. svære kabelslåede ankertove, der var ca. 100 favne, dvs. knap 200m lange. Siden 1907 defineret som 1/10 sømil, der svare til 185,2m.
kali`brering ~ bestemmelse af et måleinstruments visningsfejl. Kalibrering
udføres ved en sammenlignin med et mere nøjagtigt instrument, hvis visningsfejl er kendt.
kiming ~ skillelinie mellem hav og luft, (synlige horisont). Fejlagtig ofte
kaldt horisont, (horisont er ved 90 o i forhold til lodret for iagttageren).
kiming ~ rundingen på skibssiden mellem bunden og skibssiden udvendig
og indvendig
kimingsafstand ~ afstanden fra iagttageren til kimingen.
Om afstanden til kimingen gælder følgende erfaringsmæssige formel, hvor
L er afstanden til kimingen i km og h er øjenhøjden over havet i m : L =
3,85 √h
Storcirkel ~ cirkel på overfladen af en kugle, f.eks. jorden, der fremkommer som skæringskurven mellem kuglefladen og en plan gennem kuglens
centrum. Ækvator og længdecirklerne på jorden er storcirkler.
Lillecirkel ~ cirkel, der fremkommer ved at skære kuglefladen, f.eks. jorden, med en plan, der ikke går gennem kuglens centrum. Breddecirkler med
undtagelse af ækvator er lillecirkler. Ækvator er en storcirkel, fordi den går
gennem jordens centrum.
Zenit ~i astronomien det punkt på himmelkuglen, som er lodret over iagttageren.
kla`bautermand ~ et lille overnaturlig væsen i skikkelse af en nisse, der
bor på sejlskibe. Han bliver også kaldt for skibsnissen. Han hjælper til, når
et skib skal bygges, og han kalfatrer bl.a. skibets dæk. Han kommer ombord
skjult i en af de træstammer, som skibsbyggerne har tænkt sig at anvende til
bygning af skibet.
En anden udlægning af ”kla`bautermand” er en mand, der varsler ulykke
på sin hvileløse vandring over havene, så ham skal man tage sig i agt for.
klamhugger ~ er en rigtig dygtig skibsbygger, der f.eks. kan forme skibets
spanter ved hjælp af en økse, sit håndelag og sit øjemål. Altså er klamhuggeren en dygtig skibsbygger. Det er rosende at kalde en mand for ”en rigtig
klamhugge”, men i daglig brug bliver ordet fejlagtigt opfattet negativt.
Sådan er det også med ord som ”plimsoller” og ”ubebehøvlet”, men mere
om det ved en senere lejlighed.
Anker ”NESSIE”
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Masteskuret
Masteplaceringslisten skulle nu være ajourført, men rettelser og
tilføjelser er fortsat velkomne, hvis selv det ”perfekte” kan forbedres.
Der er ryddet op i skuret, men langs østvæggen står/hænger fortsat
enkelte uidentificerede objekter, så som defekte forstag o.a. Hvis
sager ikke fjernes af de respektive ejere vil de blive sendt til de evige jagtmarker uden afsenderbetegnelse.
Hylderne er nu fyldt op, så der ikke kan være ret mange flere løsdele, og tværliggende bomme giver os fortsat anledning til nervøse
trækninger.
Det giver mig anledning til at videregive et medlemsønske om en
tydeligere afmærkning af de enkelte master.
•

Opfordring til at alle master udstyres med mærkesedler med
såvel bådens som ejerens navn. Mærkesedlen sættes på masten nærmest indgangsdøren, og på tværliggende bomme i
sydenden af bommen.

•

Ligeledes vil det hjælpe masteregistreringen, hvis det enkelte
medlem også lige vil tjekke masteliste på væggen ved indgangen og egen masts aktuelle placering nu også passer sammen.

•

Endelig gør jeg opmærksom på, at vores regler siger, at masterne ud over at bære navneskilt også skal være så afriggede
som muligt. Dels naturligvis af hensyn til naboens kostbare
mast, men ligeså meget af hensyn til egen mast, der kan få
kraftige korrosionsmærker ved direkte kontakt mellem stål
og aluminium.

Vi må nødvendigvis have optimal udnyttelse af masteskuret, da
nye medlemmer fortsat strømmer til.
Poul Svenningsen
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Kasserolleholdet
Bonde-omelet:
Uanset at navnet har liden tilknytning til søens barske liv,
har jeg taget bondeomeletten med, fordi den kan varieres
med næsten alt forefaldende.
Her er et forslag:
En klat smør/margarine brunes på panden og heri putter
du kogte kartofler i skiver, bacon, pølser eller skinkerester,
alt skåret i terninger og så en bunke fint hakkede løgstumper. Gerne et eller to løg.
Når alt er nydelig brunt, hældes æggemassen over, mindst
et æg per næse og godt sammenpisket.
Når det hele er gennembagt, overdrysser du med purløg,
persille eller begge dele.
Og variationsmuligheder:
Tomater eller andre grønsager såsom champignon, ærter
eller bønner.

Vikarkokken foreslår på dette tidspunkt en risengrød
som forret.
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Vinteraktiviteter i sejlklubben
11-01-07 - Kl. 19.00
Foredrag ved Mogens Thermansen: Sejlads i Skotland.
Mogens fortæller og viser billeder fra hans og Kammas ture i
Skotland med det gode skiv Pinafore.
Foredraget varer ca. 2 x 1 time og klubben er i pausen vært ved en
kop kaffe.
Tilmelding på opslag i klubhus eller på 2486 6656 senest 7-1-07.
07-02-07 - Kl. 19.30
Rundvisning ved Michael Madsen på Danish Crown.
Michael viser rundt på slagteriet, som senere er vært ved en kop
kaffe. Vi mødes ved slagteriet.
Tilmelding på opslag i klubhus eller på 2486 6656 eller 98 46 42
37 senest 4-2-07.
07-03-07 - Kl. 19.00
Foredrag v. Bent og Britta Kristensen: Sejlads i Holland.
Bent og Britta fortæller og viser billeder fra deres sommertur til
Holland. Foredraget varer 2 - 3 timer med indlagt pause, hvor
klubben er vært ved en kop kaffe.
Tilmelding på opslag i klubhus eller på 2486 6656 senest 4-3-07.
28-03-07 - Kl. 19.00
Førstehjælp ved Erik Bach.
De nyeste principper ved førstehjælp og hjertemassage gennemgås
og havnens nye defibrillator introduceres. Arrangementets længde
er ca. 3 timer afhængig af spørgelysten. Klubben er vært ved en
kop kaffe.
Tilmelding på opslag i klubhus eller på 2486 6656 senest 25-3-07.

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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Biltlf. 21 40 53 45

