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Vinter

Bestyrelse og afdelinger
Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby
www.saeby-sejlklub.dk
Bestyrelsen:
Erik Bach, formand
Michael Madsen, næstformand
Jørn Sørensen, kasserer
Leif Olesen, sekretær
Ole Pedersen

Seniorafdeling:
2486 6656
9846 4237
9846 4312
9882 5821
9826 9420

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

Fællesafdeling:

Kapsejladsgruppen
Planlægger og gennemfører sportslige
sejladser og arrangementer med relation
hertil.
Leif Olesen
Søren Jensen
Lennart G. Pedersen
Klubmåler: Kontakt bestyrelsen

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

Tursejlergruppen
Planlægger og gennemfører sociale sejladser
og arrangementer.

Aktivitetsgruppen
Gennemfører fælles klubaktiviteter for
medlemmerne og deres ledsagere.

Junior- og Ungdomsafdeling:

E-mail-adresser
formanden@saeby-sejlklub.dk
kassereren@saeby-sejlklub.dk

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 : 650 kr.

Formand (“Skipper”): Ole Pedersen
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!
24. januar var der foredrag i klubhuset ved Hans og Helle
Graulund. De fortalte om deres ca. 1 år lange tur til de vestindiske øer. En spændende søndag formiddag. Når man i skrivende
stund kikker ud af vinduet, og ser de meter høje snedriver, kan
man godt misunde Hans og Helles mod. Modet til at droppe
jobbet og hive familien ud af de vante rammer. Modet til at købe båden og sejle den lange tur. Det har naturligvis været en
oplevelse for livet, hvilket vi vinterblege Sæby-sejlere fik fortalt på en levende og engagerende måde en bidende kold søndag formiddag i januar måned.
Det var netop en søndag formiddag foredraget fandt sted. Faktisk har søndag formiddag, denne vinter, været et lyspunkt i
ugen. Hvor har det været hyggeligt at komme i klubhuset, mødes med sejlervennerne og slå en sludder for en sladder. Til
Hans og Helles foredrag var der fuldt hus og til de almindelige
søndagscaféer møder 20 – 25 medlemmer op. Lad den gode
idé, som Hardy Sørensen fik, udvikle sig, så vi får endnu mere
liv i klubben i vintermånederne.
Faktisk er der allerede d. 21. marts et nyt arrangement i forbindelse med søndagscaféen. Så er der besøg på Kattegat Marinedistrikt med efterfølgende kaffe i klubhuset. Der er kun plads
til 30 besøgende. Så det er med at få sig meldt til på listen i
klubhuset fra d. 1 marts. Først til mølle osv. Mere om det inde i
bladet.
Klubben har fået ny elvandvarmer. Den gamle var gennemtæret og trængte til omsmeltning.
Der er i øjeblikket 25 vinterbadere, som hver lørdag frivilligt
hakker hul i havnebassinet og efterfølgende får hjerte-lungeredning i klubhuset v.h.a. Gammel Dansk og lignende førstehjælps udstyr.
Når vi til foråret skal klargøre bådene, så har havnen hjemkøbt
en ny excentersliber, til erstatning for dén der blev stjålet sidste
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forår. Det skal i den forbindelse understreges, at sliber og støvsuger kun er til brug på havnen, og ikke ude omkring i fædrelandet. Så venligst – fjern ikke slibeudstyret fra havnen. Tænk
på dine sejlervenner.
Vi har igen for ganske nylig været udsat for indbrud på havnen.
Denne gang i 2 både. Den ene båd fik ødelagt en presenning
samt luger til nedgangspartiet. Den anden havde ingen presenning, men fik ødelagt luger, som efterfølgende stod pivåbne i
snevejr og da ejeren opdagede miseren, var hele kahytten fyldt
med sne. Der blev ikke stjålet noget fra bådene, så noget kunne
tyde på, at gerningsmanden / mændene er idioter som ingen
forstand har på det maritime, men kun er interesserede i sprut
og fladskærme. Kameraovervågning trænger sig mere og mere
på. Husk at låse din stige.
I decemberudgaven af klubbladet spurgte bestyrelsen dig, hvad
du mener om havneudvidelsen og fælles klubhus. Der er endnu
ikke kommet nogen responce til bestyrelsen. Det vil altså sige,
at alt hvad den for tiden valgte bestyrelse gør og siger, er unikt.
Fantastisk.
Eller ????
Husk besøg på K.G.M. d. 21. marts. Mere om det inde i bladet.
Husk generalforsamlingen d.24.marts. Mere om det inde i bladet.
Husk standerhejsning d. 1. maj. Mere om det inde i bladet.
Det var alt for denne gang. Vi ses på havnen.
Erik Bach
Formand.
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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

Orientering fra havnen
Havnefogeden oplyser, at isforholdene i og uden for havnen er
sådan, at redningsbåden er frameldt beredskabet.
Så længe isens tykkelse ikke overskrider 20 cm og båden kan
sættes i vandet, kan den udføre sine opgaver.
Men uden for havnen har der været isskruninger, som redningsbåden ikke har en chance for at trænge igennem.
Men der er vel heller ingen af klubbens medlemmer, der har
været uden for havnen? I båd altså ….
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Fra medlem til medlem
Det er vigtigt, at have en aktiv klub, og den gamle redaktør vil
gerne opfordre medlemmerne til at komme med indlæg til bladet.
Det kan være om en lille havn, man har fundet på den svenske
vestkyst.
Det kan være et nyt ishus i ens yndlingshavn.
Det kan være et lille privat maritimt museum.
Eller praktiske tips og tricks fra sommerturene.
Til tasterne!

Bengt og kone, der bestyrer det lille hyggelige maritime museum
i Skärhamn.
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Ternen
Spanterne er rejst og rettet til, kernematerialet er skåret op i
planker eller bord, og der er fræset runding på den ene kant af
bordene og hulkehl i den anden kant, så plankerne passer sammen på kanterne. På denne måde holdes bordene sammen, og
de sømmes til spanterne medens limen hærder.
Plankerne limes sammen med epoxylim blandet op med to
slags pulver, der hedder silica og microballons. Silica er et fortykningsmiddel, der benyttes både i cement og marmelade.
Overfladen slibes med et stort bræt, indtil den er glat uden buler og lunker. Vi begyndte med korn 40. Det kan mærkes i
kroppen og er bedre end at gå i fitness center.
Kølfinnen har vi beregnet. Den kommer til at bestå af en kerne
af asketræ med 4,5 mm kulfiber udenpå. Selve det nøjagtige
profil på finnen spartles på ved hjælp af meget nøjagtige skabeloner.
Kølen kommer til at sidde i en kølkasse, nøjagtigt som i en jol-

Ternen næsten klædt op i kernemateriale.
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le. Denne går op gennem cockpitdørken, og der er altså hul
gennem cockpitdørken ned i det blå.
For at gøre båden let har vi arbejdet meget med afstivningen
indeni. Der skal foretages sammenlamineringer mellem dæk og
skrog, cockpit og dæk, og dette skal gøres både udefra og indefra. Det skal derfor være muligt at komme rundt og laminere i
alle kroge af båden, og det kan især være svært under cockpittet. Derfor har vi regnet meget på forskellig afstivning. Helst så
vi hele skodder til at holde på bådens geometri, når den belastes, men det umuliggør at komme ind under cockpittet. Et
ringspant kunne være løsningen, men jo større adkomstvej jo
tungere bliver strukturen til sammen stivhed. Man kan sige generelt for alle typer af både, at hvis man ønsker at minimere
højden af strukturen i en båd, koster det i form af vægt og materialer – det er også meget dyrere at bygge mht. timer.
Vi har valgt at sætte skodder i, skære mandehuller i disse og
forstærke kanten af hullerne. Altså en mellemløsning. Men
hvor små huller kan man komme igennem?

Ternen klædt op
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Strukturtegning af Ternen, der bl.a. viser kølbrønd, bovspryd og mandehuller.

Dette blev forsøgt ved at prøve sig frem. Vi skar huller i en
krydsfinerplade og prøvede at komme igennem. Vi fandt det
mindste - men vi skal smøres ind i brun sæbe for at kunne
”smutte” igennem.
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På billedet ovenover ses stævnen klar til finpudsning.
Den er bygget af flere forskellige kernematerialer. Dette ses på farverne.
Dét yderst på stævnen er meget kraftigt og trykfast
for at beskytte den ved kollision.

Ternen får 2 ror.
Der kommer en ’forbindelsesstang’ mellem agterkanten af rorpinden
og bagkanterne på rorene.
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De Blå Næser
mødes hver
lørdag morgen.

Et varmt smil i koldt vand.

Det kan varmt anbefales at møde op til Søndagscaféen.
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Generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær
GENERALFORSAMLING
i Sæby Sejlklub
den 24. marts 2010 kl. 19:30
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning ved formanden.
Forelæggelse af regnskab.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
(Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring).
6. Valg af formand.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der afgår efter 2 år.
a) Leif Olesen
b) Michael Madsen
8. Valg af 1 første og 1 anden suppleant.
På valg: 1. suppleant – Hardy Sørensen.
2. suppleant – Niels-Ove Rolighed.
9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
På valg: Lars Enevold og Anker Lauridsen
Suppleant på valg: Hardy Sørensen
10. Valg af medlemmer til afdelingerne.
11. Eventuelt.

Bestyrelsen.
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Regnskab
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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
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.

Vrag findes alle steder.
Her i den lille svenske havn Bua, lige over for atomkraftværket Ringhals.
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Besøg på

Kattegats Marinedistrikt
Søndag d. 21. marts kl. 10.00
For medlemmer af Sæby Sejlklub
Vi mødes ved Sæby Sejlklubs klubhus kl.
9.30 og fordeler os på bilerne.
Derefter kører vi til Pikkerbakkerne, hvor vi
bliver delt i 2 grupper. Officerer på stedet
giver os derefter en briefing og viser os
rundt i kontrolcentret.
Besøget varer ca. 1.5 time.
Efter besøget er der kaffe i klubhuset
Max deltagerantal: 30 personer
Tilmelding på deltagerliste i klubhuset
fra d. 1. Marts.

Side 21

Side 22

Standerhejsning og
Fællesgrill
Kom til standerhejsning d. 1. maj kl. 14.00
Efter standerhejs er der kaffe og en lille en til halsen
Ingen tilmelding til standerhejsning. Bare mød op

Husk fællesgrill om aftenen
Lørdag den 1. maj 2010. kl. 18.00
i Sæby Sejlklub
For medlemmer med ægtefælle/ledsager
Kom og start sæsonen sammen med gode sejlervenner.
Støv båd-grillen af og tag den med på havnen.
Tag dit eget mad og drikkelse med.

Tilmelding ikke nødvendig. Bare mød op.
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Kasserolleholdet – det er godt

Andesuppe Thai style
Ingredienser:
(4 pers.)
2 stk. andebryst eller en and.
Rød karrypasta (Matsama curry paste).
2 dåser ananas.
Cherrytomater.
2-3 dåser kokosmælk.
1 bakke stenfri vindruer.
Hønsekødsbouillon. (kan købes i thaibutikker).
Sød thaibasilikum. (kan købes i thaibutikker).
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Fremgangsmåde:
A.Anden parteres i to bryststykker, lår, vinger og to
rygstykker (uden ben).
B. Kødstykkerne krydres med salt og peber, og brunes
på panden (det skal ikke gennemsteges).
C. Kødet skæres i tynde strimler og gemmes.
D.Det tykke fra kokosmælken (øverst i dåsen) smeltes
i en suppegryde. Karrypasta opløses heri, tilsæt lidt
salt og sukker.
E. Kødstrimlerne, ananas, der skæres i trekanter, (med
væde) og boulillon tilsættes.
F. Suppen småkoges til kødet er mørt, og smages til
med salt og sukker.
G. Halverede vindruer, halverede cherrytomater og
strimlet basilikum tilsættes (nu skal suppen ikke koge længere).
H.Der serveres ris hertil (basmati eller jasmin).
Og banh phong tom. De skal i lidt varm olie i et kort
stykke tid og dryppe af på et stykke papir.

Med hilsen
Marie Høgh
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Når du anløber Halmstad ligger denne båke til bagbord, hvor du kan sejle
ind i elven Nissan, der fører ind til byens centrum.
Lige indenfor ligger en privat havn, som man er velkommen til at anløbe.
Man skal dog være opmærksom på, at der ikke er adgang til nogen form for
faciliteter, og der er en lang gåtur ind til byen.
Men der er dejligt fredeligt.
Der er en flot sejltur ind mod byen til gæstehavnen, med skiftevis gammelt
og nyt, pitoresk og kedeligt.

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

