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Højvande

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

Seniorafdeling:
9895 4129
9846 4237
9846 4312
9882 5821
9892 1514

Fællesafdeling:
Formand (“Skippper”): Erik Bach
Sørger for fælles aktiviteter i klubhuset og
fælles informationer.

Formand (“Skipper”): Leif Olesen
Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde.
Vedligeholder afdelingens materiel.
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.

Junior- og Ungdomsafdeling:
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

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.

Formand (“Skipper”): Michael Madsen
Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt.
Vedligeholder afdelingens materiel.
Søren Jensen - cheftræner
Vagn Houman, Simon Sander Nielsen,
Anders Vesterø Thuesen - trænere
Nils Bak Andersen, Henning Sander, Finn
Kristiansen - hjælpetrænere/forældre

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

Formanden har ordet!
Nyt år! Det er vel hvad de fleste ønsker sig, -noget helt nyt og uspoleret, noget, som vi selv kan have indflydelse på, og ønske alt godt for!
Men i skrivende stund er dette nye år jo allerede lidt brugt i den ene ende. –
Godt nok ikke den del af året, der betyder mest i vores branche, -men alligevel!
Vejret 2007 har vi jo haft at forholde os til hver eneste dag siden 1/1. Regn og
blæst har sat sit præg i form af uhørt store fugtprocenter, der uden tvivl giver en
del af os kedelige fugtskader, ligesom storm og medfølgende voldsomt højvande har medført så grove skader som totalforlis i havnen.
Sammenkomster i klubben har vi haft stor succes med. Først havde vi i januar
et fint skotlands-foredrag og i februar drejede det sig om et spændende virksomhedsbesøg på slagteriet. Begge arrangementer trak 25-30 medlemmer. Ligeledes ser det ud med de følgende to arrangementers tilmeldingsliste for marts
måned. Her drejer det sig om hhv. kanalsejlads i Holland og et mini førstehjælpskursus, hvor instruktion i brug af havnens hjertemaskine skal fremhæves.
Stumpemarked i juli skal lige fremhæves, da der her er en fin mulighed for at
udveksle tiloversbleven / ønsket grej til en god pris. Ligeledes kan klubben
også lave lidt kroner på projektet.
Men intet laver sig af sig selv, -så skulle du kunne levere lidt bidrag i form af
tid, vil bestyrelsen, og især Leif være meget interesseret i tilkendegivelser.
SparNordfonden har efter ansøgning fra ungdomsafdelingen bevilget 20.000,kr til indkøb af en ny optimistjolle. Denne er allerede indkøbt, og vi takker hermed for støtten til vort ungdomsarbejde.
Codan Forsikring er ligeledes blevet kontaktet mht. økonomisk støtte til vores
nye fortelt. Resultatet blev en helsides annonce samt et løfte om en kontant
bonus til klubben (200,-kr.) ved ethvert privat forsikringsmøde med den lokale
assurandør, uanset udfaldet af mødet.
Denne model mener vi at kunne stå inde for, uden dermed at have engageret os
politisk, men husk at gøre opmærksom til relation til Sæby sejlklub, (A havn,
duelighedsbevis og medlemskab af ældresagen er for øvrigt faktorer, der tæller
plus ved henvendelse til Codan).
Husvedligehold i 2007 vil indtil videre fortsætte som vi fik det startet i 2006,
nemlig ved individuelt initiativ ud fra liste på opslagstavlen og henvendelse til
undertegnede. Hermed endnu engang tak til alt frivilligt arbejde i 2006!
Poul Svenningsen
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Den 3. Februar havde Sæby prominent besøg.
Et marsvin benyttede et strømskel til at mæske sig
med alt godt fra havet.

Junior/Ungdom/Senior-portræt
Sponsorer
2007

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

Ny sæson nærmer sig hurtigt og
vi har i forbindelse
med opstartsmøde i afdelingen
fået fastlagt en overordnet
kalender for 2007 og samtidig
ændret lidt på tidsplanen
for træningsaftenerne.
Vores faste træningsdage er
stadig mandag og torsdage,
men som noget nyt vil vi forsøge at holde en samlet
briefing/skippermøde kl. 17.00. hvor alle mødes på land,
omklædte og med jollerne klargjorte.
Vi vil forsøge at starte med lidt teoriundervisning og
introduktion for nye sejlere i uge 13, mandag d. 26 og
torsdag d.29 marts, kl. 18.00-20.00 hvor Vagn sammen
med øvrige fra afdelingen vil hjælpe nye sejlere, gerne
med forældre i gang. Der er lagt op til hyggeaftener med
film og snak med nye og gamle sejlere. Alle opfordres til
at kigge omgangskredsen grundigt efter, således at vi
kan få lidt flere unge sejlere i gang gerne fra starten af
sæsonen.

Altså mød op med egne og venners børn og
børnebørn til vores træningsaftener.
Torsdag d. 12. april, begynder vi på klargøring, vask og
polering af joller og starter efterfølgende op med fast
ugentlige træningsaftener.
Statoil Cup er i år fastlagt til weekenden 11.-12. august.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Ny leder af afdelingen er Søren Jensen som gennem de
seneste år har været aktiv hjælper i afdelingen.

MVH
Juniorafdelingen
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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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Generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær
GENERALFORSAMLING
i Sæby Sejlklub
den 21. marts 2007 kl. 19:30
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning ved formanden.
Forelæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
a) Forslag fra bestyrelsen om ændret pris på Læsømærker
Valg af formand.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der afgår efter 2 år.
a) Erik Bach – genopstiller
b) Jørn Sørensen – genopstiller
Valg af 1 første og en anden suppleant.
På valg: 1. suppleant – Hardy Sørensen
2. suppleant – Niels-Ove Rolighed.
Valg af 2 revisorer og en suppleant.
På valg: Lars Enevold og Anker Lauridsen
Suppleant på valg: Niels-Ove Rolighed
Valg af medlemmer til afdelingerne.
Eventuelt.
Bestyrelsen.

Forslag til Sæby Sejlklubs Generalforsamling 2007.
Det foreslås hermed at prisen for et ”Læsømærke” til klubbens havneordning hæves fra 500 kr. til 600 kr.
Motivering: Forslaget skal ses med baggrund i de seneste års regnskaber,
som alle har vist et underskud for klubben på havneordningen, og stigning i
prisen for den enkelte overnatning.
Bestyrelsen.
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Turen til Holland 2006
Britta og Bent Christensen
S/Y SCOOP
Allerede sidste år havde vi ønsket at sejle en tur til Holland, Belgien
og Nordfrankrig, men på grund af pludselig opstået sygdom måtte vi
opgive. Det gik dog heldigvis godt og vi kom derimod en tur rundt
Limfjorden, Sørlandet, Sverige og København.
Men i år skulle det være!
Hvor langt vi ville komme var egentlig ikke så vigtig, dog ville vi
ikke længere sydpå end til Jersey og Guernsey, men kom vi ikke
længere end til Amsterdam var det jo fordi der var nok af oplevelser.
Det kunne jo også være, at vejret ville forsinke os
Jeg havde været inde på www.staandemasteroute.nl for at undersøge
flere forhold bl.a. max dybg., havne, broer og sluseforhold mm. Og
været inde på mange andre hjemmesider og forberedt turen.
Ruten blev planlagt således: Sæby – Fur – Thyborøn – Helgoland –
Nordeney – Borkum – Delfzijl – (Staande maste route) – og ned til
Zeeland området i
Holland, derfra langs
den Belgiske kyst til
Nordfrankrig – returruten ville vi improvisere
alt efter vejrforholdene.
Vi fik købt ny båd en
Najad 361 fra 1995
med vingekøl og lav
Søsætning i Kolding
dybg 1,60. Købet var
arrangeret på den måde, at vi selv skulle klargøre den til søsætning,
det gjorde vi fra d. 17/4 – 21/4-06 og sejlede ind i Sæby Havn d. 24/4
kl. 1835 hvor der stod en modtagelseskomité med flag og gaver.
Nu havde vi kun 10 dage til at få skuden indrettet og klargjort, samt
tilrettelagt alt så vi kunne være hjemmefra i 4 måneder, idet vi først
havde et par fester på Fur der skulle ”overstås”.
Vi nåede det og vi tog ned ombord torsdag d. 4/5 og fik om aftenen
båden fulde af gæster som ville ønske os god tur!
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Afg. Fra Sæby 5/5 kl. 0900 med vind fra ØSØ som passede fint fra
Dvalegrunden. Pass. Broerne i Ålborg kl. 1530 og gik til kaj i Vestre
Bådhavn.
Afg. Fra Ålborg kl. 1045 efter forskellige indkøb, fin sejlads til Fur
med 4 – 13 m/sec fra SØ og sejlede ind i Fur havn kl. 1745.
Vi blev på Fur til 15/5 og fik overstået en konfirmation, 2 fødselsdage og omdøbning af vores nye båd fra ToleranT til SCOOP.
D 15/5 Kl. 1115 afsejlede vi
fra Fur mod Thyborøn hvor
vi i dagen efter havde en aftale med Thyborøn Skibsradio om at lave et stik fra vores GPS til konnection af
vores LapTop hvori vi har et
elektronisk søkortsystem
med tidvandsoversigt.
Svag vind hele vejen, så det
blev motorsejlads, Anløb
Dåb af SCOOP i Fur-øl.
Thyborøn kl. 1800.
Efter besøg af Thyborøn Skibsradio afsejlede vi 16/5 kl. 1515 mod
Helgoland. Det blev der nu ændret en hel del på, idet jeg ikke helt
stolede på måleren til diseltanken, derfor besluttede vi at anløbe Hvide Sande og få tanket helt op i morgen og så beregne forbruget via
timetælleren. Anløb Hvide Sande kl. 0045, voldsom modstrøm ind i
havnen, slusepersonalet må netop have lukket sluserne op ind til
Ringkøbing Fjord.
Fik bunkret diesel og afgik 17/5 kål. 1115 med frisk vind 8 – 12 m/
sec. fra S og SV. Vejrmeldingen 1145 og 1745 + vores Navtex fortalte os at vi var nødt til at anløbe Esbjerg hvortil vi ank. Kl 2000.
Allerede ved midnatstid var vindmåleren oppe på 15 – 17 m/sec.
At vi skulle ligge underdrejet i Esbjerg i 10 dage havde vi dog i vores vildeste fantasi ikke forestillet os, men sådan blev det. 10 dage i
Esbjerg er nok. Vi havde glemt vores Inverter, den fik vi Mogens til
at sende til os via havnekontoret i Esbjerg.
De 10 dage i Esbjerg bød på det dårligste majvejr i mands minde, vi
snakkede helt alvorlig om at købe to kufferter og så smutte en tur til
Mallorca, vi håbede dog hele tiden på vejrændring.
Vi besøgte Fiskerimuseet, var på bustur på Fanø (Ankers fødeø),
havde besøg af vores søn Bo, og Herdis og Leo ”Rena” af Fr.havn,
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som var på biltur. Fanø var en spændende ø at besøge.
Sømændenes Vælfærdsråd har nogle fine lokaler for enden af auktionshallen, dem fik vi lov at benytte, bl.a. var det gratis at vaske tøj der. Fredag d. 26/5 havde DSB en kampagne med tilbud om at krydse Storebælt/retur for kr. 50,-. Vi snakkede om at tage en tur til København og
besøge vores datter og svigersøn, men nu lød vejrmeldingen for en kort
periode på lidt bedre vejr, så det blev ikke til noget.Lørdag morgen d.
27/5 kl. 0445 sejlede vi endelig fra Esbjerg, NV-lig vind 5 -7 m/sec.
Om det bliver Sylt 58 nm., eller Helgoland 100 nm. må vejrmeldingen
komme til at bestemme. Det blev så Sylt (den gamle danske ø Sild før
1864) idet der er kulingvarsel allerede fra midnat --!
Da vi nærmede os indsejlingen til Hörnun Sylt var vinden gået i S og 8
– 12 m/sec.
Ank. Hörnun kl. 1500 og fik en fin pæleplads – skrækkelig høje pæle de
har her?
Her blæste vi så inde i 6 dage, men det var dog bedre en 6 dage på Helgoland.
Sylt er en rigtig interessant ø,
både naturmæssigt og med
mange flotte nyere stråtækte
huse, de 3 lidt større byer bærer meget præg af, at det er et
ferieparadis.
Der er ingen kørevej hertil fra
fastlandet, bilerne bliver fragtet hertil med jernbane.
Var på en guidet bustur øen
rundt, hvor vi afsluttede i
”hovedstaden” Vesterland.
Her havde vi lidt Sight Seeing, Britta købte nyt ur, øreringe og armbånd
til 10 euro. Spiste krabbesalat på en fortovsrestaurant, i læ og under et
par store gasvarmere.
I to af dagene var der storm over Tyske Bugt med op til 6 – 7 m. høje
bølger.
Endelig fredag d. 2/6 kl. 0630 forlod vi Sylt i 5 – 7 m/sec fra NV senere
V og havde en lækker sejlads ud til Helgoland som vi anløb kl. 1315
Her blev vi taget imod af flinke tyske langtursejlere LA VIE som var på
vej mod varmere himmelstrøg.
Helgoland er faktisk en spændende ø, kunstigt med sådan en
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”klippeø” (sandsten) midt ude i Nordsøen, hvor den ene sandrevle afløser den anden. Øen bærer virkelig præg af at englænderne forsøgte at
udslette den under sidste verdenskrig, de mange store bombekrater vidner derom. Der er en fantastisk søfugle liv på øen, vi kom på vores
øvandring forbi rigtig flotte kolonihaver. Det var meningen vi ville have
haft en ekstra overnatning her, men havnemesteren venter omkr. 300
både omkr. lørdag middag, de deltager i en regatta inde fra Hamburg og
Bremen området, derfor besluttede vi os at afgå mod Borkum i morgen
tidlig.
Stod op sammen med LA
VIE kl. 0630 og afgik mod
Borkum kl. 0745. Vejrmeldingen kl. 0845 lød igen på
kuling fra SV senere på
dagen, så derfor ændrede vi
kursen mod Nordeney,
hvortil der kun var 36 nm.,
med grov sø og modstrøm i
starten gik det langsom derned ad, vi anløb dog Nordeney kl. 1445 og havde
strømmen med os hele veStrandpromenaden i Nordeney
jen ind. Fik alle tiders liggeplads hvor vi kunne ligge til mandag.
Her traf vi en englænder der var på vej til Henån for at sælge sin Najad
41 og købe den nye Najad 51. Da han hørte, at vi ikke arbejdede mere
og kun brugte tiden til at sejle i udbrød han spontant. ”You are a lucky
bastard – o am sorry, I don’t mean it”.
Søndag d. 4/6, kuling over Tyske Bugt, men sol. Vi havde nu også besluttet at blive her et døgn mere. Cyklede lidt rundt i byen og langs den
pragtfulde strandpromenade, bare ærgerlig med den blæst og kulde.
Overværede en koncert med ”Jugendspielmannszug” på torvet. Der var
arrangeret et kæmpe vindsurferstævne, på stranden var der opstillet telte
og boder og der blev spillet HipHop musik til den store guldmedalje og
alle frøs med anstand.
Mandag d. 5/6. Vejrmeldingen meldte 5 – 10 fra NV, så derfor afg. kl.
0900 så vi kunne have strømmen med V-over og igen ind mod Borkum
når den vendte og det blev helt perfekt – dog ikke med vinden, der var
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alt for meget vind og sø, vi
fik et par såkaldte ”brækker”
ind over os med fyldt cockpit
og lidt vand i salonen til følge, men nu var vi ligesom
ude i det, og det blev da også
bedre da strømmen aftog og
der blev lidt dybere. Ank.
Borkum kl. 1500 og fik fin
liggeplads af den meget flinke hafenmeister.
Tirsdag d. 6/6. Vi tog bussen ind til byen, da den ligger ca. 6 km. fra
havnen. Borkum er en typisk badeferieby med hyggelige gader og et
væld af hoteller, kl.1435 afgik vi mod Delfzijl – med lavvande for at få
strømmen med ind - i årets første rigtige sommervejr, i korte bukser og
med fuld sejlføring i ca 5-6 sec/m vind. Ank. Delfzijl kl 1750.
Under havnemanøvren stod vippekontakten til bovprop. af. Vi kontaktede et par sejlere for at få oplyst om der var en Volvoforhandler i Delfzijl. Da de hørte om problemet, ville de gerne lige se på det, det viste
sig, at den ene var elektromekaniker, han tog den med hjem og efter en
times tid kom han tilbage og den har virket siden – det kostede 2 øl!
Vi blev i Delfzijl en dags tid og oplevede byen fra cykel-saddel. Drak
kaffe på en restaurant som står på
høje pæle uden for digerne, vi så de
mest eksklusive beboelseskvarterer
med kanaler rundt husene og med
liggeplads til deres både.Beså lige
Seezluisen hvor vi skal indsluses i
morgen.
Torsdag d. 8/6. Sol, sommer og varme. Efter Britta havde fået handlet
ind, afg. vi kl. 1130 mod Groningen.
Vi kom lige til en indslusning med
kommerciel trafik, heldige. Ingen
problemer med de mange broer så
allerede kl. 1500 ank. vi Groningen
hvor vi gik ind i Oosterhaven ca. 4
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Læs videre på side 19

Lidt om tæring
Rust, korrosion, tæring, galvanisk tæring og tæring pga. elektrolyse, har det tilfældes, at de nedbryder metaller fra den form, som vi
normalt kender dem i. Metaller søger at vende tilbage til den tilstand, som de findes i, i naturen.
For at denne nedbrydning kan foregå kræves der fugtig luft, hurtigere går nedbrydningen i vand, noget hurtigere i saltvand og hurtigst vil nedbrydningen (tæringen) ske, hvis der også er en elektrisk strøm fra et batteri med i billedet.
Hvis to metaller har kontakt med en elektrolyt (dvs. en væske der
kan lede strøm som f.eks. saltvand) og der går en strøm gennem
metallerne og saltvandet, vil forskellige kemiske reaktioner mellem metallerne og saltvandet (elektrolytten) let kunne medføre, at
det ene metal tæres op.
De forskellige metaller har forskellige naturlige spændinger, derfor vil der begynde at gå en strøm mellem forskellige metaller,
der er nede i saltvand.
Et udsnit af den galvaniske spændingsrækkefølge ser sådan
ud:
Guld og platin ......+ 0,40 Volt
Rustfrit stål ..........+ 0,30 Volt
Almindeligt stål ...+ 0,06 Volt
Kobber .................+ 0,34 Volt
Jern (karbonstål) ...- 0,40 Volt
Aluminium ...........- 0,50 Volt
Zink ......................- 0,80 Volt
Vi vil kort se på to grundlæggende forhold, der kan få tæringer til
at ske på en båd: Galvanisk korrosion og tæring pga. elektrolyse.
Sænker vi f.eks. et stykke jern og et stykke zink, der er i elektrisk
kontakt med hinanden ned i saltvand, vil der begynde at gå en
strøm mellem zinket og jernet, og det mindst ædle metal vil begynde at korrodere, tære. I dette tilfælde vil zinken smuldre og
blive udvasket i vandet.
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A.

A

Elektriskkontakt

A. Galvanisk korrosion er en naturlig
proces, der opstår, når to forskellige
metaller har elektrisk kontakt med
hinanden og samtidig er i kontakt
med en elektrolyt. Der vil da gå en
svag strøm mellem de to metaller, og
det ene vil tæres op.

Elektrolyt, f.eks. saltvand

Elektrisk kontakt, kan f.eks. ske ved at begge materialerne har
metallisk kontakt til f.eks. motorblokken/ skrueakslen, og ofte
videre til batterierne via sikringsledningen (jordledningen).
Jo mere salt der er i vandet, jo mere strøm kan vandet lede. Derfor
vil galvanisk tæring forekomme mere i saltvand end i ferskvand.
Ovennævnte viden anvender vi til at beskytte propellerakslen og
andre primære metaller under bunden med. Vi gør det ved at påskrue zink anoder under bunden.
Zink anoderne bliver ”offer materialet”.
Til søs er det kun metaller, der er under din egen båd, som fremkalder en galvanisk tæring. Hertil kommer dog evt. tæring pga.
lækstrøm fra bådens batterier.
- Ved alle tæringstyper er det ikke kun de metaller, der er under
bunden, som er udsat.
B. Hvis vi kobler et batteri til de
to metaller, der er i kontakt med
saltvand, bliver det et helt andet
og større problem, fordi spændingen bliver meget større. Tæringen
bliver betydelig voldsommere.
Her, hvor vi har tilkoblet et batteri, er det næsten ligegyldigt, om
de to metaller er forskellige.
Det er egentlig ikke en galvanisk
tæring; men en elektrolysetæring
der foregår her.
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Det er alle metaller, som har elektrisk (metallisk) kontakt til havvandet, f.eks. motorblokken. Hvis vi har lækstrøm fra bådens batterier, der finder vej ned til
hav(salt)vandet og tilbage, har vi ovennævnte situation. Det kan
ske ved at havvandet kommer i kontakt med 12 volt i et ankerspil,
vandpumpe eller en giver.
Batteriernes ene pol er ofte forbundet med motorblokken, selvom
hovedkontakten er slået fra. Det er for det meste kun den strømførende ledning, der afbrydes ved kontakten.
C

Elektriskkontakt

C. I havn hvor bådene sammenkobles
med landstrømmens sikringsledning
(jordledning), bliver tæringen mere udtalt.

Elektrolyt, f.eks. saltvand

I fig. C er der kun angivet to både, men i virkeligheden ligger vi
jo mange både sammen med forskellige metaller og legeringer
med forskellige spændinger (se spændingsrækkefølgen) under
bunden. Så her er der rig mulighed for, at der både vil opstå en
galvanisk- og en elektrolytisk tæring, når der er tilsluttet landstrøm.
Tæring pga. af landstrøm bliver et større og større problem, fordi
vi ofte har tilkoblet landstrøm i lange perioder, da flere og flere
har køleskab.
Hvis der er fejl ved sikringsledningen (jordledningen), eller der er
et dårligt jordsystem på landstrømanlægget, vil det rigtig kunne
fremkalde tæringer.
Afsluttes på side 18
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Fortsat fra side 16

Værst vil det gå ud over de både med mest uædle metaller under
bunden.
Hvis man har en aluminiums båd, bør man slet ikke anvende landstrøm. Vi andre bør begrænse brugen af landstrøm mest muligt.
Landstrøm bør kun være tilkoblet båden for opladning af batterierne og ellers kun i kortere perioder.
PS. Anvend kun zinkanoder af en ordentlig legering.
Skift anoderne når 50 % er brugt.
Anoderne må ikke overmales.
Anoderne skal være i ”elektrisk kontakt” (metalisk kontakt)
med emnet, det skal beskytte.
www.kjoeller.dk er en god adresse at besøge, hvis du vil vide noget om el.anlæg, og hvordan du bør behandle bådens batterier.
PS. Der er skrevet en del om elektrolytisk tæring, og hvad man
kan gøre for at undgå det, men det skal der en specialist på området til at skrive om. Her er sløret for problemet kun løftet. Jeg kan
dog oplyse, at alt hvad man læser i forskellige magasiner inden
for sejlsport ikke altid er korrekt, specielt ikke, når det drejer sig
om el. problemer. Så søg på nettet, prøv f.eks. www.kjoeller.dk.

Anker ”NESSIE”

Man kan blive hundrede år, hvis man afstår fra at gøre
alle de ting, der kan give en lyst til at blive hundrede år.
Woody Allen

Da du blev født, græd du, mens verden glædede sig.
Lev dit liv sådan, at når du dør, glæder du dig, mens
verden græder.
Indiansk ordsprog
Side 18

Fortsat fra side 12

km. fra centrum.
Cyklede ind til city
langs kanalerne med
de mange husbåde, et
rigtig typisk hollandsk
husbådsmiljø.
Blev en ekstra dag i
Groningen for at opleve den idylliske by
med de mange flotte
kirker, bygninger og
parker. Ville have
været på Vattenmeer
museum, men havnefogeden vidste ikke om den?

Ankerplads i Lauwersmeer

Lørdag d. 10/6 kl. 1115 afg. mod Lauersmeer og Leuvarden. Havde
lidt ventetid ved den første bro men ellers gik det fint med at komme
igennem de 14 broer i Byen. Rent idyl at sejle gennem Groningen
hvor ”besætningerne” fra husbådene og de ventende trafikanter ved
broerne står og vinker og pege mod Dannebrog – den er jo også nydelig og præsentabel.
Vel ude af byen krydsede
vi den store færdselsåre
Van Starkenborgh kanal
og sejlede ind på Reitdiep
som går over Lauwersmeer og Leeuwarden.
Vi stoppede ved en lille
landsby Garnved hvor vi
overværede fotografering af brudepar, vi fik dem også til at posere
ved SCOOP. Fik checket olie, kølevandssystemet og søvandsfilteret.
Lemmer

Afgik fra Garnved kl 1130 mod Leuvarden i 31 – 35 gr. Varme –
meldt i vejrmelding.
Da vi kom ud i Lauwersmeer fik vi lyst til at ankre op for natten. Fik
rengjort uden- og indenbords.
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Havde den vidunderligste overnatning.
Havde en dejlig aften/
nat, men her til morgen
var SCOOP totalt overgjort af små irriterende
vandfluer, efterhånden
som vi kom længere ind i
kanalsystemet slap de os.
Tankede i Dokkum og
ank. Leuwarden kl. 1800
og ”parkerede” inde midt
Urk
i byen.
Afg.næste dag kl.1000. Lidt forvirrende at komme ud af byen og ind
på kanalen op mod Prinses Margriet kanal. Her skal jeg love for der
var trafik af erhvervs fartøjer og samtidig forestod der vedligeholdelses arbejde af kanalen. Vi pass. det ene idyl efter det andet og besluttede at opleve Grou hvortil vi ank. kl. 1315 i 35 gr. varme. Kom til at
ligge gratis ved sejlmager.
14/6 Fuldstændig omslag i vejret, i aftes faldt temp. 10 gr. på en
time, men om et par dage skulle sommeren komme tilbage. Afg. kl.
1030 mod Lemmer hvortil vi ank kl. 1430. Fik dækket rengjort med
teakcleaner. Dagen efter forhalede vi fra marinaen og ind i byen,
hvor vi lå klods op ad fortovene. Var til fodboldkamp - HollandElfenbenskysten - på en fortovsrestaurant, hvor der var rigtig gang i
den.
17/6 afg. mod Urk – sommeren er tilbage. Kolossal mange sejlbåde
på Ijsselmeer, lækker sejlads i den lette luft. Ank. Urk kl 1500 og
blev modtaget af en råbende havnefoged, der, da han så det danske
flag, råbte ”Knækkebrød, knækkebrød ----? Det viste sig, han var
tidligere fisker og var kommet meget til Danmark og de vestjyske
havne – bl.a. Hirtshals. Da jeg spurgte om havnepenge, sagde han.,
”Havnefogeder kræver ikke havnepenge af havnefogeder!” Sådan!

www.trygsejlads.dk
www.dsrs.net - Dansk Søredningsselskab
www.fiduusen.dk/?navigation - fiduusens Navigationsside
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Urk er en aldeles charmerende by med mange flotte bygninger, som
vidner om storhedstider i den tidligste handelsperiode i 17-1800 tallet. Alle havnebyerne her i Ijsselmeer og Markermeer – det tidligere
Zuiderzee – var jo før man i 1953 påbegyndte at inddæmme dette
område, kysthavne og var meget betydningsfulde for handel, ikke
kun for Holland, men også for Tyskland og det øvrige indland.
Søndag d. 18/6 afg. mod Lelystad. Lækker sejlads i meget let vind.
Blev sluset fra Ijsselmeer til Markermeer med 7 andre sejlbåde og
ank Lelystad kl. 1430. Lelystad ligger på Flevoland som blev opdæmmet efter bygningen af dæmningerne efter 1953. Lelystad var i
mange år verdens mest moderne by, netop fordi den blev bygget på
én gang, den er jo ikke mere end 50 år gammel og i dag bor der vel
omkr. 35.000 mennesker der, meget interessant.
Vi fik vores post sendt til fra Sæby Postkontor til havnekontoret, æv
– nu havde vi lige glemt alt om rudekuverter mm. Imens vi ventede
på posten, sejlede vi en tur til Enkhuizen og Horn.
I Enkhuizen oplevede vi den store arbejdende Zuiderzeemuseum
hvortil huse fra den gl. Nordsøkyst i Zuiderzee er fragtet til og dagen
efter – i regnvejr – var vi indendørs i et tilknyttet afdeling, meget
interessant.
D. 22/6 sejlede vi til Horn og blev taget pænt imod af sejlende havnefoged. Igen én af de flotte kystbyer med flotte bygninger.
D 23/6 afg. mod Lelystad for bl.a. at hente post. Det var kommet på
anden dagen, så det var hurtigt.
Cyklede ind til byen og senere erfarede vi, at der skulle være sejlskibstræf (braune
bote) og bådshow i Bataviahaven i morgen, det måtte vi
da lige have med.

D. 20/6 måtte jeg spendere en middag, da
fruen fejrede fødselsdag.
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Regnskab
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CODAN
FORSIKRING
Lad CODAN blive din samarbejdspartner
så er du godt sikret
på havet
i havnen
i hjemmet
Kontakt assurandør
ELSE NØHR
tlf. 22601967
for nærmere aftale.

Et møde med Else Nøhr medfører et
økonomisk bidrag til Sæby Sejlklub.
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Se flere billeder på : www.rohanveal.com/gallery.html
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Maritime benævnelser
kabysrygter ~ sladder og rygter som ikke er særlige pålidelige.
kalv ~ mindre ø, der ligger tæt på en større ø.
kalven ~ hjertet i firslået tovværk med kordelerne uden om. I firslået tovværk er der
fire kordeler og et hjerte.
kanalbevis ~ førerbevis, der giver tilladelse til at føre et fritidsfartøj på de indre
hollandske, tyske og franske vandveje. Kontakt Dansk Sejlunion, så klarer du det på
PC-eren på en uge, hvis du har et duelighedsbevis.
kaper ~ sørøver
kardinalbøje ~bøje der er anbragt efter kompassystemet i en af de fire kvadrenter
N - Ø - S - V. IALA – system A, International Association of Lighthouse Authorities. Det er det afmærkningssystem, som vi anvender.
kat ~ pisk til afstraffelse af besætningen. Pisken består af 9 tynde garnliner med
knuder. Du må kun anvende katten mod kroppen.
katte et anker ~ hive et anker op under katbjælken v.h.a. kattaljen.
katte et anker til et andet anker ~ at dublere et anker.
kippe et anker ~ at vende ankerfligene udad inden det hives det sidste stykke op
langs skibssiden og på plads i klysset.
kippe med flaget ~ hilse til søs.
klinkbygget ~ ved denne byggemetode overlapper klædningsplankerne hinanden
som tagsten, og de fæstes sammen på spanterne.
klos ~ på klos hold = tæt på.
klys ~ hawsehole ~ hul i klædningen, hvorigennem fortøjningerne føres.
Sct. Lawrence-klys er et klys med lodrette og vandrette ruller, hvor imellem fortøjningerne føres, trossen kan vise i alle retninger.
klædning ~ shell plating ~ det materiale der er lagt udenpå spanterne og dermed
danner skibssiderne og bunden.
knapmager ~ riveting ~ nitteværktøj til formning af naglehovedet.
knob ~ knot ~ enhed for bådens fart. En knob er lig med en sømil per time ~ 1,852
km pr. time. Sømil ~ nautic mile ~ 1852 m
En sømil er et minut af jordens storcirkel. En storcirkl er rundt regnet
40.000.000 m lang. En storcirkel har 360o . Hver grad består af 60 minutter, så 360o
er lig med, 360o * 60 = 21600 minutter.
Herefter er en sømil: 40.000.000 m divideret med 21.600 ~ 1852 m
knob ~ knuder, der bruges til hvert sit formål.
koffardiskib ~ handelsskib, modsat et krigsskib (navy)
koldfront ~ Grænse linjen mellem en kold og en varm luftmasse. I.f.m. en koldfront kommer der ofte regn.
kompasset ~ er et instrument der angiver en retning og anvendes ved navigation.
Vi anvender nord som referencepunkt. Ordets oprindelige betydning var - mål, passer og cirkel.
Magnetkompasset: En frit drejelig magnetnåls nordpol vil pege mod den af jordens
magnetiske poler, der ligger oppe omkring den geografiske nordpol. Forskellen
mellem retningen mod den geografiske nordpol og mod den magnetiske pol set fra
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iagttageren, kaldes misvisningen.
Kompasset var tidligere inddelt i 32 streger, derefter i 360o og så i 400o , men det
holdt ikke ret længe, så nu anvender vi igen en opdeling i 360o
Gyrokompas: Gyrokompasser er uden magnetkomponenter. Det retningsgivende
moment fremkommer ved en elektrisk drevet hurtig roterende masse, som frit kan
dreje i alle planer og derfor vil indstille sig efter jordrotationen.
Et gyroskop, ændrer ikke rotationsretning, når det flyttes rundt på jorden.
Satellitbaseret kompas til navigationsbrug anvender GPS-signaler.
Det Globale satellit Positions System består af 24 satellitter fordelt i 6 forskellige
kredsløb om jorden.
kompaslinie ~ en kompasline er en linie, der danner samme vinkel med enhver
meridian.
kontrabande ~ sejle med en illegal last
koøje ~ bulleye ~ rundt ”vindue”.
kravelbygget ~ ved denne byggemetode danner klædningen en glat skibsside.
Klædningspladerne spires og boltes på spanterne. (se også klinkbygget).
kuldsejle ~ kæntre, fordi man havde for stor sejlføring.
kulsejl ~ sejldugsrør, der før i tiden blev brugt i forbindelse med udluftning af lastrumme.
kummefryser ~ betegnelse for en firkantet plasticmotorbåd.
kuttendækker ~ gulvkost til at gøre dørken og dæket rent med.
Kvejl;(maritim) Et bundt oprullet tovværk. (Man køber tovværk i hele og halve
kvejl - ca. 220/110 meter).
kølhaling ~ tidligere krængende man skibene ved at anbringe kraftige taljer mellem
masten og land og så trak i taljerne. På den måde kunne man krænge skibet så meget, at man kunne komme til at rengøre, male og kalfatre skibssiderne, kølhale skibet.
kølhaling ~ straf ~ Denne straf var allerede kendt i middelalderen og blev især anvendt i en række europæiske orlogsfartøjer helt op til 1800 tallet.
Straffen bestod i, at synderen blev trukket en eller flere gange under skibet ved
hjælp af et tov. Denne behandling kunne let tage livet af synderen og i hvert tilfælde
give ham nogle alvorlige hudafskrabninger på grund af begroningen, der f.eks. kunne være ruer.
kurs ~ Den styrede kurs er den retning, som skibet stævner.
Den sejlede kurs er den retning, som skibet kommer gennem vandet.
Den beholdne kurs er den retning, som skibet kommer over grunden.
At der er forskel på de forskellige kurser, skyldes strøm, vind, misvisning og deviation.
(Den sejlede fart er den hastighed, hvormed skibet kommer gennem vandet.
Den beholdne fart er den hastighed, hvormed skibet kommer over grunden.). Når
du sejler, er det vigtigt at holde rigtig kurs, det der er bag dig er historie.
Kølsvin ~ kraftigt stykke tømmer, der ligger langskibs hen over bundstokkene altså
over kølen. Ofte bliver rummet, hvor kølsvinet ligger, også kaldet kølsvinet, det er
her, der ofte ligger lidt vand.
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Kasserolleholdet
Lidt lækkert til smagsløgene:

Laksetatar med avocado og rødløg: 
(4-6 pers.)
200 g rå laks. (Røget laks kan også anvendes)
2 modne avocadoer
1 rødløg
Salt, peber
2 spsk. citronsaft
1 dl. crème fraiche 38 %
50 g lakse - eller stenbiderrogn
Feldsalat
Purløg
Laksekødet skæres i små terninger.
Avocadokødet skæres ligeledes i små terninger, og løget hakkes.
Lakseterningerne, avocadoterningerne, det hakkede løg og citronsaften blandes.
Smag til med salt og peber.
Form lakseblandingen med en kop eller en lille skål og anret
den midt på tallerkenen.
Læg små toppe af creme fraiche, lakserogn og feldsalat rundt
om.
Pynt med purløg og server ristet franskbrød til.
Velbekomme.
Anker ”NESSIE”
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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

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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