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Nu er det snart St. Hans

Bestyrelse og afdelinger
Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby
www.saeby-sejlklub.dk
Bestyrelsen:
Erik Bach, formand
Poul Svenningsen, næstformand
Jørn Sørensen, kasserer
Leif Olesen, sekretær
Michael Madsen
E-mail-adresser
formanden@saeby-sejlklub.dk
kassereren@saeby-sejlklub.dk
junior@saeby-sejlklub.dk

Seniorafdeling:
2486 6656
9895 4129
9846 4312
9882 5821
9846 4237

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
Klubmåler: Kontakt bestyrelsen
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 : 700 kr.

Formand (“Skipper”): Poul Svenningsen
Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt.
Vedligeholder afdelingens materiel.

Ejendomsafdeling:
Formand (“Skipper”): Michael Madsen, Finn
Jensen
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.

Formanden har ordet!
Så er vi i gang. Den grå vinter er slut. De fleste både er nypolerede og i vandet. Pinseturen til Læsø er afviklet i kanonvejr og nu er spørgsmålet hos
mange, om sommerturen skal gå til Sverige, eller om man skal tage chancen
og sejle den længere tur til det sydfynske øhav. Risikoen for at indeblæse,
på både ud og hjemturen er altid til stede, når man sejler sydpå og de 6-8
timers sejlads til skærgården, er jo fristende hurtigt overstået.
Der har været generalforsamling, med pænere antal deltagere end tidligere.
Bestyrelsens konstituering blev som følger:
Erik Bach: Formand. Skipper fællesafdeling. Kapsejladsudvalg.
Poul Svenningsen: Næstformand. Skipper juniorafdeling.
Leif Olesen: Sekretær. Skipper seniorafdeling. Kapsejladsudvalg.
Jørn Sørensen: Kasserer
Michael Madsen: Best. medlem. Hus og plads.
Poul Svenningsen har som nævnt på klubbens weblog, været til møde med
havnens interessegrupper - pensionister, butikker, turistforening og handelsstandsforeningen m.m. - ang. havnens fremtid. Ingen ønsker flere boliger på
havnen, men der er uenighed ang. antallet af parkeringspladser. De handlende ser det ikke som et problem med de mange parkerede biler i området ved
Cafe Smeden. Dog er der, siden kommunen har fjernet parkeringforbudsskiltene langs åen, stigende problemer med parkerede biler på stedet. Klubben er i øjeblikket i dialog med Teknisk udvalg, for at få skiltene
op igen. Det kan ikke være rigtigt, at hensyn til ussel mammon, skal gå forud for sikkerhed på havnen. Hvem påtager sig ansvaret, den dag en ulykke
med brand eller personskade sker på en af broerne og brandbiler og ambulancer ikke kan komme til for virvaret af parkerede biler?
Og skal vi så lige tage den en gang til. Grill på træbroerne og endnu værre,
på båden, er en uskik og totalt uansvarligt over for sine bro-naboer. Hvis
først én båd brænder, er det et spørgsmål om minutter, før hele broen brænder. Jeg vil opfordre medlemmer til, at man gør tankeløse grillmestre opmærksom på den fare, de udsætter deres medmennesker for.
Hvordan havnens fremtid bliver m.h.t. udvidelse, er der for nærværende
ingen der ved. Bliver det en nordløsning eller sydløsning? Bliver der bygget
øst og sydom den eksisterende havn, eller fjernes fabrikkerne ved sydmolen, så der kan graves ud til nye bassiner? Uanset på hvilken måde havnen
udvides, må det være indlysende, set med sejlerøjne, at de tilstødende arealer benyttes til maritime formål og ikke klistres til med højhusbyggeri og
Side 3

grimme firkantede beboelseskasser, som kun er til glæde for de få og til
gene for de mange.
Der vil i sommerens løb blive ryddet op i gården og i masteskuret. Pladsen i
skuret er trang og der har de senere år hobet sig en del grej op, som ingen
kender ejerne til.
1-8-08 er sidste chance for at få fjernet eller sat navnesedler på sit grej. Derefter vil resten blive fjernet, så vi til den kommende vintersæson har et masteskur, der er rent og ryddeligt.
Kranen er blevet efterset af autoriseret firma og fundet i orden. Nu mangler
der kun et kontrolløft og en smøring af tophjulet. På webloggen er der
nævnt, at der skal påsvejses en spærring ved låsepalen på spillet. Det er vi
blevet frarådet af kranfirmaet, da det vil kunne skabe andre faremomenter.
Bestyrelsen undersøger muligheden for at få monteret et el-spil på kranen,
da det vil løse alle problemer med sikkerheden.
Klubben mangler nøgler til nye medlemmer. Det vil koste ca. 10.000 kr. at
skifte til nye systemlåse med tilhørende systemnøgler. Følg med på bloggen
og kom med kommentarer.
Kapsejladserne er i gang. Kom ud og leg med os andre om onsdagen. Det
koster kun 100 kr. for en hel sæson og man behøver ikke at være i besiddelse af en kapsejladsbåd for at deltage.
Man behøver heller ikke at være et omvandrende kapsejlads-regel-leksikon,
for at deltage. Det er forholdsvis få og enkle regler, der benyttes på vores
onsdagsbane og hvis man er i tvivl om reglerne, så er der altid nogle at
spørge til råds.
Der er mange ens typer både i havnen - Maxi, Granada, Bavaria m.m. Sådanne både vil altid have det ekstra sjovt på banen, da de automatisk vil
konkurrere mod hinanden. Er den nye Bavaria 31, med den dybe køl, hurtigere end den noget større Bavaria 33 og er disse 2 både hurtigere end den
endnu større Bavaria 36? Kan en ældre Maxi 77 sejle fra dem alle sammen?
Det må komme an på en prøve.
Mød op til vores sommerarrangement i weekenden uge 24. Mere herom
inde i bladet.
Ha’ en god sommer og pas på jer selv.
Med sejlerhilsen
Erik Bach
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Alle former for riggerarbejde udføres.
Salg af tov, maling og bådudstyr
Rørdalsvej 27, 9220 Aalborg Ø
9834 3040
Ole : 2556 4132 - Palle : 2246 2433
www.scanmast.dk
scanmast@scanmast.dk
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Største sejler-begivenhed i Frederikshavn nogensinde.
Du har chancen for at møde og se nogen af verdens bedste
sejlere dyste mod hinanden.
Det er vigtigt at vi ALLE står sammen for at løfte denne opgave.

Vi skal bruge
hjælpere både på
land og til vands,
ingen hjælp er for
lille, så har du
mulighed for at
hjælpe, så mød
venligst op.

Vi afholder informationsmøde i fælleshuset på onsdag den 2.
april 2008 kl. 19.00, så møde endelig op og vær med til at
gøre dette projekt til en stor succes for både byen og vores
klub. Klubben er vært ved
kaffe og kage.
Der forventes at komme mellem
10.000-15.000 tilskuere til
World Match Racing Tour,.
Så vær med til at sætte
Frederikshavn på ”Søkortet”.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen FSK
Dion Wellejus
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Referat fra generalforsamlingen
Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.
Poul Svenningsen bød velkommen til forsamlingen, og foreslog på bestyrelsens vegne Niels Schoubye som dirigent. Der kom ikke andre forslag og
han valgtes med akklamation.
Niels Schoubye konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet ved
opslag i klublokalet inden den 27. 2. 08. Der var ingen indvendinger mod
dette.
Han gav derefter ordet til Poul Svenningsen for aflæggelse af beretning.
Ad dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
Poul Svenningsen aflagde beretning om aktiviteter i det forgangne år (se
bilag A)
Han berørte emner som kapsejladser, juniorafdelingens skranten, stumpemarkedet, status for klubbådsudvalg og husudvalg. Det blev også nævnt at
der har været uheld i forbindelse med brug af mastekranen. Til sidst refererede han fra et møde afholdt med Teknisk Udvalg i kommunen angående
den eventuelle fremtidige havneudvidelse.
Niels Schoubye efterlyste derefter spørgsmål og kommentarer til beretningen.
Jens Pristed kommenterede den hensygnende juniorafdeling, og foreslog
kontakt til skolerne. i forhold til havneudvidelsen er han enig i at der ikke
skal være flere boliger på havneområdet.
Der var flere indlæg omkring havneudvidelsen, og forholdene omkring det
gamle værft.
Anker Lauridsen orienterede om kontakt til DS med spørgsmål i forbindelse
med ansvar for skader ved brug af klubbens mastekran. Svaret fastslår at der
kan forekomme regres mod klubben ved skader opstået under brug af kranen, også selv om der skiltes med at brug er på eget ansvar. DS anbefaler
derfor at der tegnes en værftsansvarsforsikring.
Poul Svenningsen og andre bestyrelsesmedlemmer replicerede. I forhold til
juniorafdelingen er det fint nok med at kontakte skolerne, men der skal altså
også være nogle folk i klubben til at tage imod de unge, og det har vi ikke
for nuværende.
Omkring mastekranen blev der orienteret om at klubbens forsikring er blevet udvidet til også at dække kranansvar. Det er endvidere tanken at få gennemført årlig sikkerhedscheck af kranen af et autoriseret firma.
Beretningen blev herefter godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 3. Forelæggelse af regnskab.
Jørn Sørensen gennemgik tallene i det omdelte regnskab. (se bilag B).
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Resultatopgørelsen udviser et underskud på 1197,03 kr.
Hardy Sørensen havde spørgsmål til den manglende sponsorstøtte. I 2006
var der 20.000 kr. fra Spar Nord, og i 2007 0,00 kr. Der blev svaret at sponsorstøtte normalt ikke kan søges til driften, men til konkrete projekter eller
ting. I 2006 søgtes om en optimistjolle som blev bevilliget. I 2007 er der
ikke søgt om noget.
Resultatopgørelsen blev herefter godkendt af forsamlingen.
Jørn Sørensen gennemgik tallene i balancen, der balancerer med 824.043 kr.
Georg Thimm havde spørgsmål til den forholdsvis lave renteindtægt i forhold til kassebeholdningen.
Jørn Sørensen orienterede om at bestyrelsen nu har vedtaget at sætte 75.000
kr. til side på en højrentekonto. Det er først sket nu, da der har været usikkerhed omkring hvilke projekter der eventuelt skulle bruges kapital til.
Balancen blev herefter godkendt af forsamlingen.
Jørn Sørensen gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2008.
Det viser et underskud på grund af at der er afsat 25.000 kr. til renovering af
køkkenet.
Jens Pristed opfordrede til en agitationsrunde på broerne for at hverve flere
medlemmer. Han stillede også spørgsmål til det budgetterede køkken.
Budgettet blev herefter godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår til 2009 kontingentet en stigning på 100 kr. til ”familie”
og ”senior” kontingent. Og stigning på 50. kr. til ”passiv” kontingent. Øvrige kategorier uændret.
Der var rimelig bred modstand i forsamlingen mod kontingentstigningerne.
Man efterlyste begrundelserne. Der kom en argumentation fra bestyrelsen
gående på stigende priser generelt og tendens til et faldende medlemstal.
Niels Schoubye satte herefter forslaget til afstemning. Kontingentstigningerne blev vedtaget med 12 stemmer for og 9 imod.
Ad dagsordenens pkt. 5. Indkomne forslag.
Poul Svenningsen forelagde bestyrelsens forslag til at den igen får retten til
at fastsætte prisen på mærkerne til Læsø-ordningen. Begrundelsen er at det
er bestyrelsen der har overblikket over økonomien, og kan tilstræbe at ordningen balancerer.
Georg Thimm havde spørgsmål til hvad ordningen går ud på. Poul Svenningsen svarede på dette.
Mogens Hansen ønskede at vide hvordan det går med at få en yderligere
ordning med andre havne i området. Poul Svenningsen orienterede om at
der har været et møde klubberne imellem, hvor dette er berørt, men at der
ikke er kommet noget konkret ud af dette.
Der var herefter en længere debat om ordningen generelt.
Side 9

Bestyrelsens forslag blev herefter sat under afstemning, og blev vedtaget
med 16 stemmer for og 2 imod.
Ad dagsordenens pkt. 6. Valg af formand.
Poul Svenningsen genopstiller ikke.
Han foreslog på bestyrelsens vegne Erik Zeuten Bach som ny formand.
Niels Schoubye efterlyste om der skulle være andre kandidater. Dette var
ikke tilfældet.
Erik Zeuten Bach betragtes som valgt.
Ad dagsordenens pkt. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der afgår
efter 2 år.
Leif Olesen og Michael Madsen er på valg. Begge genopstiller.
Niels Schoubye efterlyste andre kandidater. Der var ingen. Begge betragtes
som genvalgte.
Til erstatning for Erik Zeuthen Bach i det sidste år af hans valgperiode blev
der fra Leif Olesen foreslået Poul Svenningsen. Der var ikke andre forslag.
Han betragtes som valgt.
Ad dagsordenens pkt. 8. Valg af 1 første og 1 anden suppleant.
Hardy Sørensen og Niels-Ove Rolighed er på valg. Der kom ikke andre
forslag.
Niels-Ove Rolighed valgtes som første suppleant, og Hardy Sørensen valgtes som anden suppleant.
Ad dagsordenens pkt. 9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Lars Enevold og Anker Lauridsen er på valg. Der kom ikke andre forslag.
De betragtes begge som genvalgte.
Hardy Sørensen valgtes som suppleant.
Ad dagsordenens pkt. 10. Valg af medlemmer til udvalg.
Finn Jensen blev udpeget til ejendomsafdelingen.
Ad dagsordenens pkt. 11. Eventuelt.
Jens Pristed nævnte at der for år tilbage blev afholdt 24-timers sejladser, og
at en lille forening som Rønnerhavnens Bådelaug nu arrangerer en Læsø
Rundt, som indgår i Frederikshavn Kommune Grand Prix. Han opfordrede
folk til at deltage, så de kunne prøve natsejlads.
Søren Jensen stillede forslag om at Læsø-ordningen afskaffes.
Fra bestyrelsens side blev han opfordret til at stille forslaget skriftligt forud
for næste års generalforsamling, da det nok ikke stilles af bestyrelsen.
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Niels Schoubye erklærede herefter generalforsamlingen for udtømt, og gav
ordet til Poul Svenningsen.
Denne takkede for en god generalforsamling.
Erik Zeuten Bach havde ordet og takkede for valget til formand. Han kunne
meddele at forsamlingen nok ikke skulle vente de store revolutioner i foreningen, men at tingene i det store og hele vil køre videre som de har gjort
hidtil.
Han overrakte derefter Sæby Sejlklubs Ærespokal til Anker Lauridsen, der
har gjort en stor indsats i forhold til klubblad og mange andre ting.
Anker Lauridsen takkede mange gange for pokalen, som han var meget
beæret over at modtage.
Herefter bød Poul Svenningsen forsamlingen på kaffe med oste og rullepølsemadder.

Referent : Leif Olesen

Den syvende bølge
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Verdensmesterskab til Sæby Sejlklub
Fredag aften 22/2 2008 fik Sæby sejlklub et verdensmesterskab at prale af.
Det 1. international Melges trophy world
championship i VSK 5.
Virtuel skipper 5 er et computer spil, hvor man kan sejle
kapsejlads mod folk fra hele verden, i mange forskellige
bådtyper.
Verdensmesterskabet der var lavet på italiensk initiativ (i
bådtypen Melges 24) startede med kvalifikations sejladser i december måned og 38 topsejlere gik videre.
Deraf kun 2 fra Danmark og begge fra Sæby sejlklub.
Søren med bådnavn Speedster DEN og Anders med Altea DEN.
Selve WM startede 7. januar kl. 21 GMT, og derefter hver
mandag, onsdag og fredag i 7 uger med 2 sejladser pr.
dag, á ca. 30 minutter pr sejlads.
I alt 42 sejladser lige fra ren banesejlads til vanskellig navigation mellem klippeskær og øer.
De første sejladser var opdelt i 2 puljer, da serveren har
svært ved at håndtere så mange deltagere, derefter blev
de dårligste siet fra og de sidste 4 uger blev der sejlet i 1
gruppe.
Efter 42 sejladser endte Speedsteren på 1. pladsen med
304 points, efterfulgt af en skrap Italiener med 286 points
og på 3. pladsen en Nordmand.
Selv om det ser ud som en overlegen sejr var der spænding lige til sidste dag, men med en 2. plads i 1. og sejr i
sidste sejlads var sejren i hus.
Anders Thuesen, Altea endte med en flot 15. plads.
Lidt om Virtuel skipper 5 og hvad vi var oppe imod.
Den 22/2 var der 25265 registrerede sejlere/spillere på
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Internettet, deraf 424 danskere, så noget modstand har
der været.
(Og antallet af spillere stiger ca. med 1000 om måneden)
Der kører en rangliste med de mest scorende, og der ligger Speedster lige nu nr. 6 på verdensplan
Danmark som nation på en 12. plads.
Speedster fører den danske rangliste og Altea 2
Rart at se at man med en alder på over 50 stadig kan give konkurrenterne baghjul. (He he)
Uden almindelig sejlererfaring kommer jo man ikke langt
selv på pc, og lidt af det er der blevet til.
Startede i 1981 med windsurfing, blev udtaget til EM i
1996 i masterclassen (deltog dog ikke pga. manglende
udstyr og penge).
1993 taktik/trim på Scancap 99.
1994 langtur fra Sæby til Kos i Grækenland, i Drabant 38.
1995- i dag taktik/trim på Dynamic 35, Speedbåden og
Gokke.
2006 WM deltagelse i europa jolle for veteraner.
2005-2008 deltagelse Dm i yngling for millitæret.
2008 – forhåbentlig Melges 24/ Dynamic 35.
Pc spillet kan købes på nettet (Coolshop) for ca. 200 kr.
og leveres på et par dage.
Sejladserne indeholder alt hvad der er i virkelige kapsejladser, med Vindspring, strøm, bølger, navigation, pejling, trafik og taktik, så spillet kan absolut anbefales til
alle sejl interesserede.
Så en lille udfordring: køb spillet så er Altea og Speedster
klar til ræs.
CU in VSK.
world champion 2008, Speedster
Søren Jensen
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13-6-08 – 15-6-08
Vi har lånt Aalbæk Bådelaugs klubhus, så nu
gentager vi succesen. Kom og vær med, når vi
sejler til den hyggelige lille havn i Ålbækbugten.
Vi mødes i Aalbæk fredag d. 13-6 om aftenen
til grill på terrassen ved klubhuset.
Lørdag om dagen er fri til individuelle interesser, f.eks. cykeltur i området eller regionaltog til Skagen.
Om aftenen skal vi igen ha` gang i grillene.
Søndag sejler vi hjem igen. For interesserede
arrangeres Familieræs, med omvendt respit.
D.v.s. langsomste båd starter først osv.
Medbring selv mad og drikkevarer.
På grund af lån af klubhus, er tilmelding nødvendig.
Tilmelding
på liste i klubhus eller til
Erik tlf. 24866656
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Lidt om : Romertal
Romertal:
I
1

V
5

X
10

L
50

C
100

D
500

Princippet for romer tal er:
Hvis et lille tal står foran et større trækkes det fra:
IV = 5 – 1 = 4.
IX = 10 – 1 = 9
Der må kun stå et lille tal foran et større.
Hvis et lille tal står efter et større lægges det til:
VI = 5 + 1 = 6. VII = 5 + 1+ 1 = 7. VIII = 5 + 1 + 1 + 1 = 8.
Der må højest stå tre ens tegn efter hinanden.
Eksempel: 123 ~ 100 + 20 + 3 ~ C + XX + III ~ CXXIII.
3888 ~ 3000 + 800 + 80 + 8 ~ MMM + DCCC + LXXX + VIII~
MMMDCCCLXXXVIII.
Med sejler hilsen,
Anker ”NESSIE”
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M
1000
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Masteskuret
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Antal og omfang af pladser i
masteskuret er desværre ikke
ubegrænsede og adminstrationen af
pladserne og oprydning i masteskuret
er ikke nogen nem opgave.
Medlemmer skifter både - andre
melder sig ud - nye medlemmer kommer
til.
For at få skabt overblik over hvilke
mastepladser, der er behov for, samt
hvilke der måtte være til rådighed
for nye medlemmer, beder vi dig
derfor udfylde blanketten overfor.
Blanketten afleveres i postkassen
ved Sæby Sejlklubs klubhus, Havnen
9, 9300 Sæby, eller sendes til et
medlem af klubbens bestyrelse.
Vi vil meget gerne have din blanket
senest fredag den 20. juni 2008. På
forhånd tak for din hjælp.
Bestyrelsen

NB:
Disse 4 sider kan fjernes uden at det
går ud over bladets øvrige indhold
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Masteskur
Dit navn
Bådtype
Bådens navn
Mastelængde
Bådplads nr.

Husk :
Afleveres i postkassen ved
Sæby Sejlklub,
Havnen 9
9300 Sæby
Senest 20. juni 2008

Tak for din hjælp
Sæby Sejlklub
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Sæby Sejlklub
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Ungdoms-portræt

Redaktionen er så heldig, at den også denne gang kan bringe et interessant
indslag fra for længe siden, idet Poul Svenningsen er kommet i besiddelse
af et avisudklip fra Vendsyssel Tidende fra 24. juli 1973.
Det er første artikel i en serie på 8 om udlændinge bosat i Vendsyssel.
Artiklen er skrevet af Hugo Gaarden, der i dag lever i Shanghai og venligst
har givet sin tilladelse til at vi bringer den.
Billedet er skannet fra det gulnede udklip, da det originale foto ikke findes i
Nordjyskes arkiver.

Hvorfor tales der ikke om danske fremmedarbejdere i udlandet?
Hvorfor er danskere ikke fremmedarbejdere? Når de arbejder i
udlandet, må de vel være fremmedarbejdere, som de tyrkere,
jugoslavere, tunesere, der arbejder i Danmark, siger Taib
Njah, 20 år, Sæby.
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Han kommer fra Tunesien, fra den næststørste by Sfax. Han
har boet og arbejdet i Sæby i 2½ år. Han er gift og har en lille
søn.
Han bryder sig ikke om betegnelsen „fremmedarbejder", simpelt hen fordi ordet har fået en negativ betydning. Så negativ,
at han ikke søger andre fremmedarbejderes selskab. Han er
bange for, at folk så vil pege på ham og sige: „Han er nok begyndt at gå med de fremmedarbejdere, som laver uro".
Men de laver ikke mere uro end andre, hævder Njah. Måske
en smule, fordi de er i flok og ikke har kontakt med befolkningen. Men det negative indtryk har tv og presse medvirket til at
skabe.
Er der slagsmål med fremmedarbejdere i København, ses det i
tv. Derimod er der ikke mange udsendelser fra deres dagligdag.
Det er efter Njahs mening en diskriminering, at sydlændinge
kaldes fremmedarbejdere, mens danske i andre lande ikke
benævnes sådan.
Hvis blot tilflytterne vil leve sig ind i befolkningen, opstår der
aldrig problemer. I hvert fald ikke ud over de, som normalt forekommer mennesker imellem. Njah omgås ikke udlændinge.
På arbejdspladsen og i fritiden hører han til befolkningen.
Velmenende mennesker er slet ikke så velgørende endda,
mener Njah. Han kender til eksempler, hvor en engelsktalende flytter her til landet uden at kunne tale dansk. Engelskkyndige ville ofte tale engelsk med ham, dels for at hjælpe
ham, men mest af alt for at styrke sin sprogkundskaber.
Befolkningen må ikke vise sig fra den „venlige" side. Tilflytteren ved, at han springer ind i et fremmed land med et fremmed
sprog. Ønsker han at lære det, sker det kun ved at lære ordene ét for ét i dagligdagen.
Han kan fransk, men ikke engelsk, og af den grund var der
ingen på hans arbejdsplads i Sæby eller i privatlivet, som kunne tale med ham. Han blev tvunget til straks at lære dansk,
som han lærte ret hurtigt. Han taler det uden vanskeligheder i
dag - med en umiskendelig vendelboaccent.
Hans bror arbejdede ved Sæby Fiskeeksport a-s. Han var ked
af at være i Danmark alene, og da Njah besøgte ham på ferie,
forlængede Njah ferien på ubestemt tid. I de første tre måneSide 24

der sejlede han med en fiskerkutter fra Sæby. Det nød han ikke. Han var søsyg det meste af tiden. Siden kom han ind på
fabrikken, hvor han arbejder med meget forskelligt. Lige fra
den første dag fik han fuld løn, selv om han ikke kendte arbejdet eller kunne sproget.
Fabrikken ordnede arbejdstilladelsen. Og selvfølgelig skal man
have arbejdstilladelse, mener Njah. Hvis det ikke var tilfældet,
kunne udlændinge optage danskeres pladser, og det er uheldigt. Arbejdsforholdene er som i Tunesien, og lønnen er den
samme i forhold til købekraften og skatten. Han ville have en
ligeså høj levestandard der, som her.
Han bliver ked af det, når folk siger: „Du har det jo godt her".
Han vil nemlig have det ligeså godt dernede. Men nogle tror,
at han kommer fra „det mørke Afrika".
Hans største problem er at tyde de kommunale skrivelser, som
han får rigeligt af. Men derudover er han særdeles tilfreds med
Danmark og med Sæby. Sæbynitterne kan lide udlændinge.
De betragter dem ikke som mærkværdigheder.
Arbejdskammeraterne er flinke, og det samme er tilfældet med
folk på gaden. Han havde ikke problemer med at falde ind i
rytmen fra arbejdspladsen. I begyndelsen foregik undervisningen med fingersprog, og alle var villige til at snakke med ham
og lære ham arbejdet.
Dog irriterer det ham, hvis nogle hele tiden spørger: „Hvordan
har i det i Tunesien, hvad spiser i, hvordan ser jeres tøj ud?
osv." Tuneserne er nu engang ikke anderledes end danskere,
når man ser bort fra en lidt forskellig levevis. Men det er der
ikke noget underligt i.
Miljøet på arbejdspladsen betyder meget for Njah. Måske kan
han få et par kroner mere i timen et andet sted. Men når man
er tilfreds med arbejdet og med arbejdskammeraterne, er det
unødvendigt af flytte.
I fritiden kører han og hustruen ofte ud i landskabet. Han kan
bedst li' de danske strande. Men de kan dog ikke stå mål med
de tunesiske. Ved Tunesiens kyst er vandet så klart, at man
kan se en mønt ti meter nede i havet.
gården
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Nyt fra Junior– og Ungdomsafdelingen
Ungdomsafdelingen holder åbent hus!
Forstået på den måde, at vi opfordrer samtlige interesserede
forældre, med børn fra 6 års alderen og op, til at gøre brug af
vores ungdomsmateriel og assistance.
I kan altså, uden andet medlemskab end jeres eget seniormedlemskab, komme og udbede jer en optimistjolle, som I selv tager ansvaret for, ligesom I selv tager ansvaret for jeres eget
barn og dets sikkerhed. Vi forestiller os en dag til dag aftale,
som gerne efterhånden må udvikle sig til noget regelmæssigt
tilbagevendende. Har I brug for hjælp vil undertegnede og øvrige fra bestyrelsen forsøge at være behjælpelige.
Det er vores håb, at vi på denne måde kan genføde vores ungdomsafdeling, og lade den vokse som ringe i vandet. For netop
unger på vandet i en optimistjolle er jo billedet på sand sejlerglæde, og uden børn på vandet og deres glæde ved at få en båd
til at makke ret og ligefrem komme i den valgte retning er vel
det, der er livgivende i en havn.
Så derfor, Heidi, Danny og andre børnefamilier, med rødhårede
unger eller hvad hårfarve, de nu måtte have. Nu er jeres chance
kommet til at vise jeres unger, at de godt selv kan lære at tyre
vinden og få en båd til at makke ret, men også til at vise dem,
at deres forældre også gider bruge tid på at lære dem om sejladsens mysterier.
Vi har grejet, men I har det vigtigste!
Håber, vi kommer i gang.
Poul Svenningsen, ungdomsudvalget.
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Nyt

NAUTISK UDSTYR

Nyt

Lidt om : Tryk
landbrise ~ aftenbrise ~ fralandsvind ~ en let vind, der blæser fra land mod
havet. Brisen dannes, når jorden om natten afkøles mere end havet og derved dannes et højtryk. Højtrykket får luften til at bevæge sig ud over havet,
som en brise.
søbrise ~ morgenbrise ~ en let vind, der kommer fra søen og blæser mod
land.
bar ~ måleenhed for lufttryk.
1bar = 750 mm Hg (kviksølv) = 100.000 Pa (Pascal).
hektopaskal ~ 1 hPa = 1 millibar (se lufttryk).
Isobar ~ linier gennem punkter med samme tryk.
Jo tættere linierne ligger, jo kraftigere er vinden.
Isobarkurverne er ”rygraden” i vejkortene.
lufttryk ~ lufttryk måles i hPa (hektopascal).
Tidligere blev lufttryk målt i enhederne millibar eller mm Hg (kviksølv),
d.v.s. længden i mm af en kviksølvsøjle, som gav det samme tryk som luften. Pa (luftens tryk) = PHg (trykket fra kviksølvet).

”Standardtrykket” er sat til … 1013,25 hPa. = 760 mm Hg = 1 atm.
Højeste registrerede tryk = 1085 hPa.
Laveste registrerede tryk = 856 hPa.
1 hPa (hektopaska) = 1 millibar.
1 atm (1 atmosfæres tryk) = 760 mm Hg (kviksølv),
1 at (1 teknisk atmosfære )= 735,5 mm Hg.
millibar ~ måleenhed for lufttryk.
1 millibar = 100 Pa (pascal) = 1 hektopascal (hPa).
pascal ~ Pa ~ måleenhed for tryk. 1Pa = 1 N/m2 (newton pr. m2).
Med sejler hilsen,
Anker ”NESSIE”
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Omregning mellem knob og m/sek:
Eks. (10 knob x 1852): 3600 ~5,14 m/sek.
Divider knob med 2, så har du ca. hastigheden i m/sek.

Vindstyrke/vindhastighed måles foruden i
ovennævnte måleenheder også i
km/h ~ kilometer pr. time.
km/h = m/sek x 3,6.
Eks. 1,6 m/sek x 3,6 = 5,76 km/h.
Eks. 12 m/sek x 3,6 = 43,2 km/h.

Lidt om : Vindstyrke

Med sejler hilsen,
Anker ”NESSIE”
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En stranding

Vi hørte, som en kort følgemelding fra den uvarslede storm, onsdag, den
27/2, at det norske søredningsvæsen fra Stavanger, havde været i aktion på
Nordsøen. Det drejede sig om en 40 fod stor hollandsk sejlbåd, der i de høje
bølger var kommet i havsnød. Den tre mands store, norske besætning var
helskindede blevet evakuerede med helikopter. Hvad båden angik, hørte vi
intet, så man måtte vel formode, at der var styr på alt.
Først natten mellem søndag den 2/3 og mandag blev der imidlertid for alvor
tvivl om hvorvidt dette var tilfældet, for ligesom det var tilfældet med Den
Flyvende Hollænder, så dukkede der pludselig en herreløs sejlbåd op på
Tornby Strand, som selv det ellers velinformerede lokale politi intet vidste
om var på vej.
I Radioavisen, mandag morgen, blev nyheden bragt, og man omtalte den
ejerløse båd som en 40 fods hollandsk sejlbåd, der muligvis var identisk
med den tidligere omtalte båd, hvorfra besætningen var blevet evakueret.
En kommunikationsbrist må have været årsag til at ingen siden har foretaget
sig noget med den herreløse båd, som enhver med god ret ville kunne have
opbragt, hvilket er en allemandsret på åbent farvand, indtil 1 km. fra kystlinien.
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Da båden søndag nat rammer Tornby-kysten er det vindstille, og båden ender med at lægge sig på styrbord side med kølen imod land. Den humper
sig, som en anden sæl, længere og længere ind mod stranden indtil den har
masseret sig noget ned i sandet, 50 meter fra den tørre strand. Her ligger
den så i et døgns tid i 50 cm. vand, midt i den svage brænding, mens bølger
og strandfoged kappes om at analysere situationen og finde ud af hvem,
hvad og hvor. Strandfoged Georg har efterhånden fået sporet en hollandsk
ejer af båden, der åbenbart har været lejet ud til tre nordmænd, og imens har
bølgerne fået sjasket en del vand ind i cockpittet og videre ned i kahytten
på den forsvarsløse båd.
Hvad der egentlig sker ved sådan en grundstødning i stille vejr er svært at
sætte sig ind i, for ud over at riggen, sikkert allerede under stormen, er røget
og ligger som pindebrænde hen over båden, så synes kun ror og skrue at
være hhv. væk og flækket. Men harmonikaeffekten har forvandlet den tidligere omtalte 40 fods sejlbåd til en 32 fods Bavaria af traditionel art. Det er
mærkeligt. Men det er ganske vist, for det står skrevet på siden af båden, og så uforståeligt kan hollandsk da heller ikke være!
Strandfoged Georg får i løbet af tirsdag formiddag rekvireret en gummiged
og en større kranlastvogn med trailer, som i løbet af en times tid over middag har fået båden trukket på det tørre og med alm. svøb omkring og et åg,
fået båden løftet op på vognen, for at køre den til sit foreløbige stade ved
siden af Strandvejen 5, hvor strandfogeden også har til huse. Hele dette
show overværes af såvel undertegnede som den hollandske bådejer, der dog
bare må se til indtil videre.
Her står det stolte skiw så indtil videre, let nedgravet og støttet af nogle
bildæk. Det økonomiske efterspil har herefter mulighed for at rejse endnu et
par brådsøer, da strandfogeden jo er den officielle ejer af alt, hvad der driver
ind på stranden, og da han også er den, der har finansieret bjærgningen. Den
hollandske ejer / hans forsikringsselskab får herefter mulighed for at ”købe”
båden tilbage, men kommer uden tvivl til at slippe ca. 50 % af bådens aktuelle værdi.
(Fortsættelse følger, da jeg har løfte om løbende orientering!)
Poul Svenningsen
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CODAN
FORSIKRING
Lad CODAN blive din samarbejdspartner
så er du godt sikret på havet, i havnen
og i hjemmet.
Kontakt assurandør ELSE NØHR på
tlf. 3037 7671
neh@codan.dk
for nærmere aftale.
Et møde med Else Nøhr medfører et
økonomisk bidrag til Sæby Sejlklub.
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Maritime benævnelser
Tilføjelser:
azimut ~ retningen til et himmellegeme f.eks. til en stjerne målt i grader
langs horisonten regnet fra Nord over Øst.
azimutkvadrant ~ et sigteinstrument, der anvendes til måling af azimutten
og himmellegemets, stjernens, højde. Instrumentet kan drejes om en lodret
aksel og azimutten (drejningsvinklen) kan aflæses på en skala. Himmellegemets højde kan ligeledes aflæses.
azimut – thruster ~ en stor ”påhængsmotor”. Store skibe og speedbåde
anvender azimutter. Nogle skibe har ofte to azimutter. En azimut kan dreje
hele kompasset rundt og på den måde virke både til fremdrift og som hæk/
bovpropel. Der er skibe, som har en azimut i hvert hjørne af bunden, de kan
alle anvendes til fremdrift.
Skibe med azimut – thrustere har en stor manøvreevne, selv ved lav fart.
bord (skib) ~ board ~ planke. Vikingeskibenes skibssider var bygget af
vandret langsgående planker, board. Det, der er helt ude ved skibssiderne er
”i boarde”.
Styrbord (side) ~ starboard (side) ~ højreside af båden set fra agter. På vikingeskibene sad skibets styreåre i højre side, i styrbord. SB er ”den pæne
side”. Man hilser med højre hånd. Gæsteflaget sættes under SB – salingshorn. Vor egen klubstander sættes under BB – salingshorn.
Bagbord (side) ~ port (side) ~ venstreside af båden set fra agter.
Når man før i tiden betjente styreåren vendte man ryggen, bagen, mod skibets venstre side, bagbord. Bagbord hedder på engelsk portside, havnesiden.
På grund af styreåren, som sad i SB – side, lagde man båden til kaj med
bagbordssidde, portside, havnesiden. Det er også en mulig forklaring.
komposit materialer ~ materialer, der er sammensat af flere materialer for
at opnå specielle egenskaber, så som styrke og vedligeholdelses venlighed.
En kompositdrager kan bestå af en ståldrager med en overliggende betonplade. Mange sejlbåde er bygget af komposit materialer bestående af resin
og fiber. Resin kan være polyester, vinyl eller epoxy og fiber kan være glas,
kul eller kevlar fiber. Man opnår derved styrke, lethed og båden bliver vedligeholdelses venlig.

-

T ~ Tango ~ ~ Hold klar af mig.
tabernakel ~ masterodsbeslag, der gør det muligt at masten kan lægges ned
og rejses igen. Masten drejer i tabernaklen.
tage hjem ~ man tager hjem det løse, hale tovværket hjem.
takelgarn ~ er enten 3 - eller 4- løbet. Anvendes til at sy lig på sejl eller til
takling. Oftest lavet af hamp, der tjæres.
takkelage ~ rigningen.
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takling ~ at sno en tynd snor rundt om enden af et stykke tov, for at forhindre at kordelerne går fra hinanden.
talje ~ blokke med tov imellem. En talje forøger trækkræften i forhold til
hvor mange gange den er skåret. Altså hvor mange skiver der er i hver blok.
(se skræddertalje).
tamp ~ enden af et stykke tov eller et kort stykke tov.
tavle ~ et elektrisk panel, hvor bådens el. fordeling kontrolleres og udgår
fra.
termostat ~ en anordning, der sikrer en bestemt temperatur f.eks. i et lokale
eller af en motors kølevand.
terrestrisk navigation ~ den del af navigationsarbejdet, som anvender land og sømærker til stedbestemmelse.
ters ~ den stålpind, der er i nogle sjækler, for at undgå at de falder i
vandet.
ters ~ det stålrør man kan sætte i fortøjningsøjet, når man fortøjer ved en
ring.
TEU ~ twenty - feet equivalent unit ~ en standard container på 20 x 8 x 8
feet udvendig.
tickler ~ kan være små garnstykker eller strimler af spilerdug, som sættes i
agterliget for at se, hvordan vinden slipper sejlplanet. Tickler kan også være
anbragt et stykke inde på et forsejl.
tidevand ~ tide ~ højvande og lavvande eller flod og ebbe. Tidevandet skifter mellem højvande og lavvande. Der går 12½ time mellem to højvande.
Vandet skifter på grund af månens tiltrækningskraft.
Hvorfor er der større forskel på højvande og lavvande ved vestkysten
end i Øresund? Tidevandet hos os bestemmes af tidevandet i Atlanterhavet. Herfra breder tidevandsbølgen sig ud til alle sider, som vi kender
det fra det daglige høj - og lavvande. Tidevandsbølgen breder sig med
80 km/h, hvor der er 50 m dybt, men opbremses når den kommer ind i
vore farvande og meget vand hober sig op ved vor vestkyst. Når tidevandsbølgen så småt begynder at kunne mærkes i Øresund begynder den
at trække sig tilbage igen.
(se også nipflod og springflod).
tidszone ~ Jorden har 3600, - Jorden er opdelt i 24 tidszoner.
Så hver zone omfatter 360 : 24 = 150 .
Hver tidszone giver en forskydning på 1 time.
Som udgangspunkt er 0 – meridianen i Greenwich valgt.
På grund af jordens rotation skal man for hver tidszone trække en time
fra, når man rejser mod vest og lægge en time til, når man rejser mod
øst. – I virkelighedens verden ændre man tiden over Atlanten, når det er
mest praktisk. For at gøre det mest retfærdig stiller hver af de 3 styrmænd uret 20 minutter på hver vagt henover aftenen og natten, og vupti,
så har man ”klaret” 1 time på tre vagtskifter.
Af praktiske grunde følger tidszonerne på land landegrænserne.
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timeglas ~ en speciel glasbeholder, der er delt op i to lige store rum med
en tynd forsnævring imellem. Det øverste rum er delvis fyldt med sand.
Sandet tager nøjagtig en time for at løbe ned i den nederste del af timeglasset, derfor hedder det et timeglas. Glasset kan vendes og ”uret” er
sat i gang, igen. Princippet anvendes også som ”æggeur”.
tofte ~ et fast siddebræt i en jolle. Ofte er der et hul til masten i den ene
tofte.
tomme ~ inch ~ 25,4 mm. 12 tommer er lig 1 feet svarende til 305
mm.Tommer (inches) anvendes næsten ikke mere. En gammel dansk
tomme er 26,15 mm, men danske tommer anvendes slet ikke mere.
tonnage ~ er et mål for skibets størrelse i RT, registertons. 1RT er 2,83
m3 altså et rummål.
toner ~ et landskab toner sig frem, viser sig.
tons ~ 1t = 1 metrisk tons = 1000 kg - 1ts. = 1016 kg long tons, som
anvendendes af nogle skibsredere. – Indenfor oliebranchen bruger man
short tons, som kun er 907,2 kg.
topbetegnelse ~ sømærkers topudformning, fortæller en del om sømærkets
betydning f.eks. er en grøn sideafmærknings topbetegnelse en trekant med
spidsen op, og en rød sideafmærknings topbetegnelse er firkantet. Formen
på topbetegnelsen kan til tider være lettere at aflæse end farven.
top - side ~ den ydre overflade af skibssiden fra vandlinjen og op.
tot ~ man har strammet så hårdt op, så trossen et tot, stram (udtales tåt).
totne ~ stramme op f.eks. på en slæk line.
trampbåd ~ et fragtskib, der sejler, hvor der er en fragt uden bestemte tidsplaner og ruter, i modsætning til en linier.
travaille ~ long boat ~ marinens store ro joller, der blev anvendt som arbejdsbåde, hed travailler.
trawler ~ et fiskefartøj, som slæber sit trawl (net) efter sig.
trim ~ er et udtryk for bådens hældning i langskibs retning i forhold til
vandret.
Trimmet udtrykkes, som dybgangsforskellen mellem for og agter. Dette
forudsætter at båden er konstrueret uden styrlastighed.
Er båden bygget med styrlastighed, skal denne indregnes for at finde trimmet. (se styrlastighed, som er en konstruktions udformning).
Trim beror på vægtfordelingen ombord.
trimaran ~ en båd med tre skrog.
trimme ~ noget man kan foretage sig. Man kan trimme dybgangen for og
agter, trimme sejl og sit skæg.
trimme sejl ~ at justere sejlene, for at få bedre fremdrift.
trisse ~ garntrisse.
trosse ~ et tov der har en diameter på over 25 mm. Trossers og tovværksdimensioner opgives som omkreds i tommer og diameteren i mm.
tusindbensplating ~ det pjuskede ”tovværk”, der sidder på gamle sejlskibes vanter, for at udgå at sejlene bliver skamfilet. Tusindbensplating er det
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samme som whiskers.
tyngdepunkt ~ center of gravity, G, ~ det punkt, hvor bådens samlede vægt
er koncentreret og trækker nedad.
tæring ~ at et metal søger at vende tilbage til den tilstand, som den findes i
naturen. Rust, korrosion, galvanisk tæring og tæring pga. elektrolyse har det
tilfældes, at de nedbryder metaller fra den form, vi normalt kender dem i.
tøj ~ betyder egentlig redskab eller ting, sager i almindelighed – fartøj, slagtøj, legetøj, utøj, lertøj, fyrtøj, køretøj, seletøj, værktøj o.s.v. Tøjhuset i København er en bygning til opbevaring af krigsmateriel (redskaber).
tørn ~ vagt tørn.
tørn ~ lægge tovværk omkring en klampe eller en pullert.
tørne en motor ~ dreje en motors svinghjul, så stemplerne skifter højde
stilling.
tørne ind ~ lægge sig til at sove.

. .-

~ De stævner mod fare.
U ~ Uniform ~
ubehøvlet ~ lærling, en der ikke er afrettet i faget, men bestemt ikke uforskammet. Han er ikke ”tildannet”; men som et stykke træ man endnu ikke
har ”høvlet kanterne af”, derfor ubehøvlet.
udbygningu ~ udbygning på skibssiderne kaldes også for sponserer.
ugle ~ man fanger en ugle, når åren ikke kommer ordentlig ned i vandet.
underdrejet ~ når man i dårligt vejr bringer båden til at ligge i en sådan
stilling i forhold til søen, at det ligger bekvemt og sikkert. Evt. med bakket
fok.
underslå ~ fastgøre et sejl.
UTC tid ~ Universal Time Coordinated ~ dansk normaltid minus 1 time,
og dansk sommertid minus 2 timer.

Med sejler hilsen,
Anker ”NESSIE”
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Kasserolleholdet – det er godt

Frøkorns spireevne.
Af Halfdan Rasmussen.

En sømand fandt en pose frø
på bunden af hans køje
og smed dem i den salte sø,
hvor bølgerne var høje.
Men da han drog fra Santa Fè
med kurs mod Frue Kirke,
da sejlede han i en allè
af lysegrønne birke.

Med sejler hilsen,
Anker ”NESSIE”

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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Biltlf. 21 40 53 45

