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Fællesafdeling:
Formand (“Skippper”): Erik Bach
Sørger for fælles aktiviteter i klubhuset og
fælles informationer.
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@kanok.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
Kontakt et bestyrelsesmedlem.
Klubstander : 70 kr.

Formand (“Skipper”): Leif Olesen
Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde.
Vedligeholder afdelingens materiel.
Kapsejladsgruppen
Planlægger og gennemfører sportslige
sejladser og arrangementer med relation
hertil.
Lennart G. Pedersen
Niels-Ove Rolighed
Klubmåler: Kontakt bestyrelsen
Tursejlergruppen
Planlægger og gennemfører sociale sejladser
og arrangementer.

Junior- og Ungdomsafdeling:
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!
På generalforsamlingen 23. marts 2011 gik ærespokalen 2010 til klubbens
vagtværn. Tak til alle dem der frivilligt spolerede deres nattesøvn i tiden der
gik fra tyverierne begyndte i efteråret og til skiderikken var fanget. Pokalen
kan ses i klubhuset. Ærgerligt nok har der igen for nylig været stjålet fra nogle
joller i havnen, så helt fri for langfingrede halvhjerner er vi stadig ikke. Det er
vigtigt, hvis man får ubudne gæster i sin båd, at anmelde tyveriet, så politiet
får overblik over uvæsenets omfang og dermed kan tilpasse indsatsen.
Vores havnefoged har igen tænkt tanker ang. havneudvidelse og har forfattet
et nyt forslag, som er blevet godkendt af kommunen. Det drejer sig om en
udnyttelse af yderbassinet og langs søndre og vestre kajanlæg, hvor der skulle
blive plads til ca. 40 både. Undertegnede og næstformand Michael Madsen
var 24.05. til møde med Birger, hvor vi fik forevist tegninger af det nye anlæg.
Omkostningerne til anlæg er budgetteret til 6 mill. Årlige indtægter er beregnet til 470.000 kr. Sejlklubben havde naturligvis hellere set et af vore egne
forslag realiseret, hvor der ville have været bedre parkeringsmuligheder, flere
bådpladser og større vinteropbevaringsmuligheder, men med den slunkne
kommunekasse in mente, er det nye initiativ faktisk ikke så ringe endda. Dog –
40 nye bådpladser kræver 40 nye vinteropbevaringspladser. Hvis ikke området mellem redningshuset og købmanden skal bruges til formålet, er det
svært at se andre muligheder, end at bruge pladsen ved værftet til vinteropbevaring, hvilket også længe har været et ønske fra klubbens side.
Apropos værftet - En god nyhed: Værftet er langt om længe blevet opsagt. 1.
juli 2013 er det slut med at lægge beslag på vestre ende af havnen. Det gamle
faldefærdige bras skal omsider rives ned og erstattes med??? Ja - hvad? Planen for værftsområdet skulle for længst, som lovet, være vedtaget. Spændende at se hvad der kommer til at ske. Blot kan man håbe, at ideen med at lave
en trappe, der hvor havnens bedste og nyeste kajanlæg er, bliver taget af bordet igen.
Og 40 nye både!!!
Havneordningen med Læsø er opsagt. Beslutningen blev vedtaget på årets
generalforsamling med stort flertal. Prisen for overnatning med havnemærke
og klippekort er ens. Derfor vil der være flere fordele end ulemper ved at købe klippekort. Klippekort kan bruges juli, det kan havnemærke ikke. Klippekort
kan bruges et år, havnemærke følger kalenderåret. Klubben slipper for hvert
år, at have underskud på ordningen.
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Udgiften til medlemskabet til Dansk Sejlunion blev drøftet på årets generalforsamling. Der var forslag om at melde os ud af unionen. Det vil være uklogt. For
at få målebrev til sin båd skal man være medlem af DS. Det bliver man gennem en sejlklub som er medlem af unionen. Hvis vi opsiger vores medlemskab, kan vi risikere at miste medlemmer. Potentielle nye medlemmer vil naturligt søge hen, hvor de kan få målebrev. Dem vil vi så også miste. Det vil ikke
være muligt at arrangere ungdomsstævner, når vi igen engang får gang i ungdomsafdelingen. Det vil også være unaturligt for en sejlklub af vores størrelse,
ikke at være medlem af sejlernes hovedorganisation Dansk Sejlunion.
Der var på generalforsamlingen forslag om, at ved onsdagssejladserne kan
tursejlerne også sejle en tur og derefter mødes i klubhuset. En fremragende
ide som bestyrelsen håber alle vil tage godt imod. Onsdagssejladserne er i
gang og det er ikke for sent, at melde sig til den egentlige konkurrence om,
hvem der er bedst til at drive skuden gennem vandet.
Der er blevet fremstillet nye indmeldelsesbrochurer til klubben. Birger har fået
en stak og flere findes i klubhuset. Hvis man observerer nye fastliggere i havnen – motorbåde såvel som sejlbåde – så stik dem en brochure, eller kontakt
et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen konstituerede sig på møde d. 5. april som følger:
Formand og skipper for fællesafdeling: Erik Bach
Næstformand og skipper for ejendomsafdeling: Michael Madsen
Kasserer: Jørn Sørensen
Skipper for seniorafdeling Leif Olesen
Skipper for juniorafdeling: Ole Pedersen
30. april var der standerhejsning i gården med efterfølgende kaffe og kage og
en lille én. Aldrig har der, i undertegnedes tid som formand, været så mange
fremmødte til denne traditionsrige begivenhed. Om aftenen fik vi luftet grillene. Tak til alle der mødte op. En hyggelig start på sæsonen i gode sejlervenners selskab.

God sommer og pas på jer selv.
P.b.v.
Erik Bach
Formand
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Rurer
Flex-o-Fold har udviklet en propel til sejlbådsdrev, der ikke
behøver nogen behandling for ikke at blive begroet.
Men altså ikke til skrueaksler.
Se omtale i Bådmagasinet i februar-nummeret.
Husk at bruge propellen hver dag fra slutningen af maj til
midten af juni.
Måske problemerne med begroning snart er forbi - læs mere
på videnskab.dk.
I søgefeltet skrives : Verdens letteste faste stof
Du finder en artikel, der fortæller om et forskerhold på RUC,
der er i gang med at udvikle en forureningsfri - og effektiv bundbehandling.
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Ternen
Ting tager tid, - meget tid, - mere end det dobbelte af, hvad vi begge tror
det tager.
Nu er vi midt i maj, og hver tirsdag aften, når vi er sammen for at arbejde
på båden, taler vi først om, hvad vi kan nå. Det bliver altid kun til halvdelen
af det, vi tror. Måske er det godt at være så optimistisk mht. ens egen arbejdsindsats, det gør byggeprocessen overskuelig.
Vi er nu i gang med den indvendige struktur, som skæres ud af plane sandwichplader, vi har støbt.
Firmaet JOBI Group i Dronninglund, som fremstiller avancerede produkter i
træ og komposit, lånte os deres værksted nogle aftner og weekender. Da
de i den periode var i færd med at fremstille udstillingsmontre og toiletkabine i sandwich komposit til Schackenborg Slot, var der varme i værkstedet
både aftner og weekender, hvilket vi kunne benytte os af.
De har et meget stort vakuumbord, hvis overflade består at en hel glasplade med en planhed, der har en meget lille tolerance.
Her støbte vi sandwichplader til resten af strukturen ved hjælp af vakuum
bagging. Altså håndlaminerede plader, hvor luft og det overskydende epoxy suges ud i et lag filt, som er lagt på under vakuumfolien.
På billedet herunder ses bordet med sandwichplader der er dækket af peel
ply, hulfilm, sugefilt og vakuumfolie.
Det blev til mange kvadratmeter, og det er lidt svært at forstå, at der går så
meget materiale til den indvendige struktur i Ternen. Men vægten pr. kvadratmeter blev meget lille.
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Efter at vi havde fået pladerne hjem i vores værksted, limede vi papir på,
hvorpå alle skotterne var plottet ud fra vores tegninger. Med en stiksav
med keramikklinge blev alle stykkerne savet ud og kunne umiddelbart efter
sættes ned i båden. – De passede nøjagtigt.
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Ved at have tegnet det hele i 3D er det muligt hurtigt at udarbejde tegninger til alle dele af båden med meget høj præcision, og sætte delene i båden
med et minimum af tilpasning.

Næste fase er fastlaminering og forstærkning af skoddernes kanter.
Lars & Niels
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Generalforsamling
Referat af Sæby Sejlklubs generalforsamling
den 23. marts 2011.
Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.
Erik Bach bød velkommen til forsamlingen der talte 23 fremmødte medlemmer. På bestyrelsens vegne foreslog han Niels-Ove Rolighed som dirigent. Der kom ikke andre forslag og denne modtog valget.
Niels-Ove Rolighed konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet
ved udsendelse af klubblad med indkaldelse. Der var ingen indvendinger
mod dette.
Han gav derefter ordet til Erik Bach for aflæggelse af bestyrelsens beretning.
Ad dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
Erik Bach gennemgik årets gang i klubben. Det var punkter som standerhejsning, ”to do list”, arbejdsdag, tyverier fra bådene, oprettelse af vagtværn, og deltagelse i kredsmøde i Mariager. Her kom det frem at ungdomsafdelingerne skranter i alle klubber på nær Aalborg.
Standernedhaling uden fest, samt vinterens arrangementer blev omtalt.
Status på arbejdet med en eventuel havneudvidelse blev gennemgået. Der
er planlagt næste møde om sagen i kommunens Plan og Miljøudvalg i april.
Her blev forevist et nyt forslag fra Birger Isaksen om etablering af ca. 40
bådpladser i yderhavnsbassinet. Det vil kunne laves for ca. 2-3 mill. kr.
Forslaget og pressedækningen af sagen om en havnebestyrelse blev omtalt. Det endte ud med at der skal nedsættes et havneråd. Det er endnu
ikke besluttet hvordan det skal udpeges, men en forslagsskitse blev forevist.
Erik sluttede af med at omtale søndagscaféen, vinterbaderne, nye brochurer til medlemshvervning, gamle bådstativer og klubbens blog på Internettet, hvor medlemmerne også kan debattere.
(Se stikordsliste vedlagt som bilag A)
Niels-Ove Rolighed efterlyste spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
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Knud Kurtzman pointerede at firmaet, der har overtaget forhandling af
Palby Marine produkter hedder Sæby El, og ikke Sæby El Service.
Mogens Hansen opfordrede til at man også tager konerne med når man
går til søndagscafé
Herefter blev beretningen godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 3. Forelæggelse af regnskab.
Jørn Sørensen gennemgik på overhead tallene i det omdelte regnskab, herunder hvilke udgifter de forskellige poster dækker over. (se bilag B)
Resultatopgørelsen udviser et overskud på 632,80 kr.
Jørn Sørensen gennemgik ligeledes tallene i status, der balancerer med
777.991,87 kr.
Jørn Sørensen gennemgik budgettet for 2011, der udviser balance på indtægter og udgifter.
Niels-Ove rolighed efterlyste spørgsmål eller kommentarer.
Knud Kurtzman spurgte til det manglende offentlige tilskud.
Jørn Sørensen fremførte at vi ikke har modtaget ansøgningsskema, og han
vil tage kontakt til kommunen, da vi må være berettiget til lokaletilskud.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Ad dagsordenens pkt. 4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår til 2012 uændret kontingent.
Dette blev vedtaget uden bemærkninger.
Ad dagsordenens pkt. 5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen stiller forslag om nedlæggelse af havneordningen med Læsø.
(Se bilag C)
Jørn Sørensen og Erik Bach fremlagde forslaget og redegjorde for økonomien i ordningen over de seneste år. Det er sådan, at klubben ikke kan opnå
en billigere pris end medlemmerne selv kan få ved køb af 10 turs klippekort.
Niels-Ove Rolighed efterlyste bemærkninger til forslaget.
Lars Enevold og Mogens Hansen havde ordet for at argumentere for bevarelse af ordningen. Blandt andet blev det nævnt at det koster ca. 10.000 kr.
at vi for kapsejlernes skyld er medlem af DS.
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Da Niels-Ove Rolighed fornemmede at synspunkterne ikke kunne nærme sig
hinanden, satte han forslaget under afstemning ved håndsoprækning.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget med 16 stemmer for og 6 stemmer imod.
Ad dagsordenens pkt. 6. Valg af formand.
Erik Bach genopstiller. Der kom ikke andre forslag.
Han blev enstemmigt genvalgt.
Ad dagsordenens pkt. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer der afgår efter 2
år.
Jørn Sørensen og Ole Pedersen er på valg.
Der kom ikke andre forslag. De betragtes begge som genvalgte.
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.
Niels-Ove Rolighed valgtes som suppleant.
Ad dagsordenens pkt. 10. Valg af medlemmer til udvalg.
Erik Bach efterlyste et aktivitetsudvalg. Der mangler nye folk med nye ideer.
Der blev ikke valgt nogen under dette punkt.
Ad dagsordenens pkt. 11. Eventuelt.
Mogens Hansen efterlyser ideer til hvordan man får flere medlemmer aktiveret i klubben.
Ide: Åbent Hus arrangement med mulighed for en sejltur.
Hardy Sørensen mener at Søndagscaféen skal starte tidligere om efteråret,
mens folk stadig rigger både af.
Fællestur til andre havne i en weekend.
Folk der ikke sejler kapsejlads, kan sejle en anden tur om onsdagen, og mødes med kapsejlerne i klubben bagefter.
Mogens Termansen meddelte at havnen i Skotland, hvor hans båd ligger,
har haft 40 års jubilæum. De har derfor givet en gave til de repræsenterede
klubber. Det er en flaske 15 års single malt whisky i trækasse. Den blev
overrakt bestyrelsen, der så må finde ud af hvordan den skal komme klubSide 16

ben til gode. Det er ikke meningen at bestyrelsen skal drikke den.
Der kom forslag om en tilgængelig medlemsliste i klubhuset. Dette klares
af Niels-Ove Rolighed.
Den kaotiske placering af både på vinterpladsen blev omtalt. Det menes at
det løser sig fremover, måske ved indførelse af havnens egne stativer.
Erik Bach mener det er en god ide at kombinere tur/kapsejlads om onsdagene.
Erik Bach meddelte herefter at Sæby Sejlklubs Ærespokal i år er tildelt
Vagtværnet. Pokalen skal så det næste år stå i klubhuset
Herefter takkede Erik Bach for god ro og orden og bød forsamlingen på
kaffe med ostemadder.

Referent : Leif Olesen
Dirigent : Niels-Ove Rolighed
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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.

’Lille’ havneudvidelse
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Orientering fra havnen
Havneinformation maj 2011
Så er sæsonen i gang. Bådene i vandet. Sædvanen tro efterlades en del
stativer på vinteropbevaringspladserne. Jeg tænker tit på om folk virkelig
tror at sommerens aktiviteter kan foregå med 25 stativer efterladt løst
draperet over havneområdet. Det er godt nok lidt af en skrap indledning
på en artikel til klubbladet, men altså – hallo, det må kunne gøres lidt bedre. Nu da proppen er kommet af, kan vi lige så godt blive færdige. Ved
flere lejligheder har jeg påtalt hvis nogen foretager bundmaling uden der
lægges plastic ud på under bådene. Det har tit affødt den bemærkning at:
–”Nu er det snart så fint og fornemt at vi ikke kan være her”. Helt forkert,
det er netop tanken at alle skal kunne være her. Men prøv engang at se
på pladserne. Malerklatterne breder sig. Som jeg ser det, pynter det ikke. I
min verden virker det bedst at havnen tager sig ren og pæn ud.
Byrådet har vedtaget at der skal etableres et brugerråd på havnen. Vi er
ikke helt klar fra kommunal side. Jeg tror ikke der bliver noget møde før
efter sommerferien. Det gør imidlertid ikke så meget for vi har allerede
taget lidt hul på det. Der har været afholdt flere informations/
dialogmøder hvor interessentgrupperne enkeltvis er blevet orienteret og
hvor ønsker er fremkommet. Det giver mig et større indblik i hvor de forskellige grupper har deres interesser og hvor bredt vi skal gå ud når brugerrådet endelig etableres.
På sidste møde i teknisk udvalg blev det besluttet at følge havnens ønske
om at etablere ca. 40 pladser i yderhavnen. Pladserne kaldes gæstepladser, men vil i høj grad blive anvendt til at afhjælpe ventelisteproblemet. Vi
har folk på ventelisten som har stået der i 5 – 6 år. Det er forståeligt at
mange af disse etablerer sig i andre havne. Ved at lave pladserne i yderhavnen, får vi muligheden for at ”fastholde” bådene i Sæby og dermed
sikre at der allerede er et godt grundlag, når den store havneudvidelse
kommer. Yderhavnen kan derefter gå over at blive egentlig gæstehavn.
Langs Pakhuset til Røgeriet er det planen at etablere en række pælepladser. Det vil egentlig mindske kapaciteten, hvis vi tænker på de travleste
dage i højsæsonen. Men samtidig vil en del af pladserne i yderhavnen
være ledige, da det må formodes at bådene her også er ude at sejle. Så
den egentlige kapacitet i højsæsonen vurderes at være uændret. Det at
etablere pælepladser vil lette gæsternes hverdag. De der ønsker at sejle
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tidligt, kan altid komme af sted. Derudover giver det en mulighed for os til
at leje en plads ud for et længere tidsrum, til gæster som ønsker at anvende havnen som udgangspunkt for ferie i området omkring os. Vi har også
haft henvendelser fra sejlere som kunne tænke sig at have båden liggende
i vintertiden, med den bagtanke at bruge den til weekendophold i Sæby.
Alt i alt er hele projektet et forsøg på at skabe liv på havnen i en større del
af året. En udvikling som byen, havnens forretninger og kommunen kan
drage fordel af.
Projektet er ikke endelig godkendt af økonomiudvalget. Investeringen skal
lånefinansieres og lånet afdrages og forrentes med de indtægter der forventes at komme ekstra. Desuden skal projektet godkendes af Kystdirektoratet, Farvandsvæsenet og Søfartsstyrelsen. Hvis alt lykkes som det er
tænkt, er det ikke urealistisk at vi kan være klar til sæson 2012.
Nu springer vi lige til en helt anden sag. P-vagterne har kastet sig over havnen. En gæst har oplevet at få en bøde for at holde ved kajkanten vest for
Pakhuset kl. ti minutter over tre om natten og en anden har fået en bøde
for at holde uden for de afmærkede båse øst for Pakhuset. For at få en
forklaring har jeg haft møde med selskabet som opkræver afgifterne. Min
indgangsvinkel var egentlig at bede dem standse skydningen lidt. Jeg blev
dog relativt hurtigt klar over at der er en del fornuft i det der foregår. Parkeringsafgifterne opkræves i henhold til færdselsloven. Færdselsloven er
gældende overalt på havnen. Altså der kan ikke ses gennem fingre med
overtrædelser.
Jeg vil her prøve at komme med essensen af reglerne på havnen. Vi har
nogle områder med markerede parkeringsbåse. På disse arealer giver det
bøde at parkere uden for båsene.
Området bag havnekontoret, begrænset af flisernes udstrækning. Det
vil sige at man gerne må holde på grusområdet langs åudløbet, og
langs bølgeskærmen bag Kystens Perle. I sejlklubbens gård vil der
heller ikke blive givet bøder. Men uden for båsene på selve ppladsen falder hammeren.
Ved enden af værftet er der 3 pladser. Dette betragtes som et P-areal
for sig. Skiltning langs åen og langs værftet viser hvor der er
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standsning og parkering forbudt. Foran Cafe Smeden, op mod bygningen, må man godt holde.
Langs med havnen på søndre side må man ikke parkere på havnesiden,
dog undtaget et lille stykke ved røgeriet. På beboersiden må man
parkere efter almindelige regler. P-pladsen mellem fiskehusene og
det gamle Kattegat er med markerede båse. Uden for disse giver
det bøde.
Øst for Pakhuset til en linje der går fra dieseltanken til det østlige hjørne af Sæby-El, er der markerede båse. Igen koster det kassen at
parkere uden for båsene. Øst for den nævnte linje kan der igen
parkeres efter almindelige regler for parkering.
Ja, det er så det jeg har fået ud af snakken med P-selskabet.
Nu lige ved optakten til sejlersæsonen, var det måske på sin plads at repetere hvordan det nemmest foregår med hensyn til FRI/OPTAGET-skiltene
og deres brug.
Når I tager af sted fra pladsen, vil vi gerne vide hvor længe I forventer pladsen er fri. Dette kan ske ved mail, telefonopringning eller papirlap i postkassen ved havnekontoret. Her er det en fordel at kunne huske nummeret
på pladsen. Ved afsejling sætter I selv skiltet på grøn. Vi vil nu, efter bedste
evne, forsøge at frigøre pladsen til I kommer hjem. Skulle der ske ændringer i planerne, vil vi gerne vide det og helst så tidligt at vi kan informere
dem der bruger pladsen om jeres hjemkomsttidspunkt allerede dagen før
den skal være fri.
Besætningen på havnen ønsker jer en rigtig god sommer
Birger Isaksen
Havnefoged Sæby Havn
Her finder du et resume af efterretninger for søfarende :
http://frv.dk/Sejladsinformation/Efterretninger/
current/2011_Akkumuleret_1-21.pdf
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Kasserolleholdet – det er godt
Vafler der blev serveret i ”Søndagscafèen”:
(ca. 6 plader)
Ingredienser:
125 g mel.
2 -3 spsk. sukker.
5-6 spsk. hvidtøl.
2 æg.
125 g smør/margarine
1dl. piskefløde.
Fedtstof til bagning.
Fremgangsmåde:
Rør mel, sukker, øl og æggeblommer til en tyk, klumpfri jævning med et piskeris.
Smelt fedtstoffet og rør det i dejen.
Pisk hviderne og fløden hver for sig.
Rør flødeskummet i dejen.
Vend hviderne i dejen lige før bagningen.
Tilbehør:
Syltetøj, flormelis eller æblemos.
JO, der er hyggeligt i ”Søndagscafèen”.
Med kokke hilsen,
Anker "NESSIE".
Der er kommet en app til Android og Apple smartphones, der lokaliserer
skibe ved hjælp af deres AIS responder. Læs mere her :
www.marinetraffic.com
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Kapsejlads
Så er vi startet på onsdagssejladserne.
Første gang var der 6 både på vandet og det var en god begyndelse, men vi
vil gerne have mange flere både til at deltage.
Vi sejlede efter de gamle LYS-tal, men resten af sæsonen sejler vi efter de
nye TCC-tal. Man kan deltage selv om båden ikke er målt. I så fald kikker
kapsejladsudvalget på websejler.dk og finder et mål, som båden kan deltage med.
De nye beregninger har ændret noget på bådenes handikap - til glæde for
nogen og til ærgrelse for andre. Man kan læse mere om de nye beregninger på DS’s hjemmeside:
http://dh.websejler.dk/da/baggrund
Vi har valgt at starte med omvendt respit. Det har flere fordele.
Vi undgår ’nervepirrende kaos’ under starten.
Første båd i mål er vinderen.
Sejladsen skydes i gang af Lennart i Blå Fritid. Der er altså ikke en båd, der
skal stille med en starter, der ikke kan komme med ud at sejle.
Sejladserne afvikles efter gældende kapsejladsregler, men det bør man ikke
lade sig afskrække af. Der har ikke i mands minde været brug for at kunne
andet end de almindeligt gældende vigeregler, som vi alle skal overholde
på vandet.
Der er ikke noget at sige til, at man kan føle sig usikker, hvis man har læst
lidt i kapsejladsreglerne. De er meget omfattende og udformet med masser
af krydshenvisninger, så man taber overblikket.
Bådmagasinet havde i sidste nummer en artikel af Øyvind Bordal, der kom
med nogle eksempler på det han kalder ’172 siders juridisk vanvid’.
Et par eksempler:
Regel 19.2
Mens både passerer en fortsat hindring, skal en båd, der var klar agter og
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forpligtet til at holde klar og som etablerer overlab mellem den anden båd
og hindringen ikke være berettiget til plads efter regel 19.2(b), når der ved
overlabbets etablering ikke er plads til at den kan passere mellem dem. Den
skal så længe overlappet eksisterer holde klar og regel 10 og 11 gælder
ikke.
Regel 47.2
Ingen person må forsætligt forlade båden, medmindre vedkommende er
syg eller er kommet til skade, eller for at hjælpe en person eller et fartøj i
fare, eller for at svømme. Imidlertid skal en person, som forlader båden ved
et uheld, eller for at svømme, være tilbage om bord, før båden fortsætter i
kapsejladsen.
Til Sæby Sejlklubs klubsejladser behøver man ikke at frygte at blive sejlet
agterud, hvis man frivilligt eller ufrivilligt tager sig en svømmetur. Uanset
om det står i kapsejladsreglerne eller ej!
Det er kapsejladsudvalgets håb, at mange vil benytte onsdagen til at komme på vandet. Man behøver ikke deltage i kapsejladsen, men kan sejle
banen rundt eller et smut mod Frederikshavn. Der skulle også være mulighed for en gasteplads. Efter sejladsen mødes vi i klubhuset til en kop kaffe
og en ostemad.
Med reglementeret hilsen
Lennart og Niels-Ove
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Orden i masteskuret
Efterhånden som alle både kommer i vandet er masteskuret samtidigt ved
at være tømt.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at få ryddet op i masteskuret, da pladsen som bekendt ikke er ubegrænset.
For at det kan lade sig gøre at få ryddet ordentligt op og komme til bunds i
tingene, beder vi de, der endnu ikke har fjernet mast og bom fra masteskuret om, at tingene er forsynet med tydeligt navn.
De ting, der så herefter måtte være tilbage i masteskuret uden navn ,
bliver vi desværre nødt til at fjerne fra masteskuret, så nye medlemmer
kan komme til.
Bestyrelsen

Nye medlemmer
Klubben har i 2010 og 2011 desværre måttet sige farvel til 9 medlemmer.
I 2010 fik vi disse 5 nye :
Hanne og Stig Pedersen
Vesterbyvej 23
9990 Skagen

Peter Kjærsgaard Sørensen
Mellergaardsvej 30
9760 Vrå

Mikkel Bilde
Tværgade 5
9300 Sæby

Dan Normann Christensen
Kamillevej 30
6000 Kolding

I 2011 har vi - forhåbentlig foreløbig - fået et nyt medlem :
Torben Pedersen, Drachmannsvej 7, 9300 Sæby

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

