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

Seniorafdeling:
2486 6656
3092 0819
9846 4312
9882 5821
9826 9420

E-mail-adresser
formanden@saeby-sejlklub.dk
Kassereren : jms@sparv.dk

Fællesafdeling:
Formand (“Skippper”): Erik Bach
Sørger for fælles ak;viteter i klubhuset og
fælles informa;oner.
Ak;vitetsgruppen
Gennemfører fælles klubak;viteter for
medlemmerne og deres ledsagere.
Informa;onsgruppen
Redigerer og udsender klubbladet, samt
redigerer klubbens hjemmeside.
Assisterer med afdelingernes informa;oner.
Bladet forsøges udsendt i :
Februar, maj, august og december måneder.
Niels-Ove Rolighed, (Ansv.)
9689 0666
nor@kanok.dk

Formand (“Skipper”): Leif Olesen
Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde.
Vedligeholder afdelingens materiel.
Kapsejladsgruppen
Planlægger og gennemfører sportslige sejladser
og arrangementer med rela;on her;l.
Lennart G. Pedersen
4030 3217
Niels-Ove Rolighed
2203 7844
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.

Web-master: Leif Olesen
webmaster@saeby-sejlklub.dk

Hus– og materialegruppen
Har ;lsyn med klubhuset og lagerbygninger.
Sørger for at de er klar ;l brug og at klubbens
mastekran er i orden.

Nøgle

Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer
og trailer.

;l klubhus, mastehus, værksted og mastekran
fås af Jørn Sørensen (50 kr. i depositum).

Klubstander
Kontakt et bestyrelsesmedlem.
Klubstander : 80 kr.

Forsiden
Loa kommer ;l Sæby.

Formanden har ordet!
Sæby Redningssta;on har gennem nogen ;d været underbemandet. Det har resulteret i ekstra pres på redderne, som står ;l rådighed 24 ;mer i døgnet, 365 dage om året. Det er guFerne på
sta;onen, der farer af sted i redningsbåden, i alt slags vejr for at
hjælpe, når skibstraﬁkken og os i lystbådene er i nød.
Og sådan skal det gerne fortsæFe med at være!!!
Sæby Sejlklub og redningssta;onen vil forsøge at få et samarbejde
i gang, således at vi fra klubbens side s;ller med et antal frivillige
reservereddere ;l aﬂastning af sta;onens faste mandskab.
Derfor vil der onsdag d. 5. september kl. 19.00 være et informa;onsmøde på redningssta;onen for interesserede, hvor sta;onsleder Birger Isaksen vil fortælle om forholdene. Så mød op, hvis du
mener du har en redder i maven.
Den nye havn i yderbassinnet ser ud ;l at fungere ﬁnt eJer færdiggørelsen. Der er plads ;l kæmpestore ”færger” på hver side af
den nye kaj. Så fylder de ikke længere inde i havnen, ;l glæde for
mere almindelige bådstørrelser. Et medlem nævnte, at det vil være svært at vende rundt i yderbassinnet under en pivert, men mon
ikke vi vænner os ;l, hvis det skulle blive nødvendigt, at sejle en
tand længere ind og vende foran parkeringspladsen ved redningshuset.
I skrivende er der ikke kommet referat af Plan og Miljø udvalgets
møde 16/8, hvor lokalplanen for værJsgrunden skal vedtages.
Man kan se referatet på kommunens hjemmeside. Af dagsordenen ser det ud ;l, at der ikke bliver bygget boliger på grunden,
men at området skal indreFes mere nænsomt, end oprindeligt
planlagt. Men lad os nu se?
15. og 16. september er der arbejdsweekend i klubben. Det er gra-
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Sæt bogstaverne i en meningsfyldt rækkefølge - hvad står der så?
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;s at hjælpe ;l med at holde vores arealer ved lige, så mød op ;l
en hyggelig weekend.
Husk standernedhal og eJerfølgende grill og slaest d. 3. november.
Og lad os lige tage den igen: Når master, bomme og spilerstager
lægges i masteskuret, skal de være afriggede for alt ”habengut”
og mærket med tydeligt navn og bådnavn. De skal ligge på anvist
plads ifølge liste på væggen, og eventuelle stålfald skal anbringes
i plastpose.

Det var alt for denne gang. Vi ses på havnen.
P.b.v.
Erik Bach
Formand

Blad
Blad pr. mail.
Ønsker du at modtage klubbladet pr. mail i stedet for,
som nu, i papirform, så send en mail ;l den gamle redaktør: nor@kanok.dk
Bladbude
Kan du afse et par ;mer, en gang i kvartalet, ;l at dele
vores klubblad ud ;l medlemmerne, så henvend dig ;l
den gamle redaktør: nor@kanok.dk.
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Reservereddere
Sæby redningssta;on mangler aﬂøsere på redningsbåden.
Interesserede kan møde op ;l informa;onsaJen
på redningssta;onen.
Onsdag d. 5. September kl. 19.00
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Søndagscafé
Vi gentager succesen i den kommende vinter og åbner
søndagscafeen – første søndag
den 11. november kl. 10.00
Cafeen holder åben hver søndag formiddag vinteren
igennem så kom og vær med til disse hyggelige timer – få
en kop kaffe/the med sejlervennerne og deltag i den livlige diskussion om stort og småt.
Vi er et hold af medlemmer der sørger for varme, hygge
og lidt godt til ganen – hvis du vil hjælpe med at være
tovholder en enkelt søndag – så send en mail til
ole.pedersen@hotmail.dk eller ring 4092 2070
Med venlig hilsen
Ole
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Fra klubbens historie
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Aage Balle-Petersen

I 1970 var der ingen sejlklub i Sæby. Der var heller ikke nogle sejlbåde. Havnen var stadig en erhvervs– og ﬁskerihavn, der dog var
på voldsom retur. Pakearten ;l København stoppede i 1966 og
jernbanen blev nedlagt i 1968. Det ændredes i 1971.
I vinteren 1970-71 samledes en del interesserede om et FOFkursus i sejlsport. Ved at tage deFe kursus forberedte man sig på
at starte det, der endte med at blive Sæby Bådelaug. Ini;a;vtagerne havde nemlig den - også i dag fornuJige - holdning, at alle,
der færdes på havet, skal være ’klædt på’ ;l det, så ulykker forebygges.
Klubben skulle først og fremmest være en klub for unge jollesejlere.

EJer erhvervelse af diplom blev der 20. april 1971 aOoldt et møde på Elmars Conditori i Vestergade i Sæby med deltagelse af 3540 mennesker..
Navnet på klubben blev først foreslået ;l Sæby Lystbådeforening,
men det var nok ikke mundret nok, så det endte med Sæby
Bådelaug. I 1978 blev navnet ændret ;l Sæby Sejlklub.
Foreningens første formand blev Aage Balle-Petersen, der sammen med sin kone havde deltaget i FOF kurset. De andre bestyrelsesmedlemmer blev Dion Larsen, S.P. Mogensen, Van Engen
og Jørgen Jensen.
I dag er Balle-Petersen æresmedlem af klubben.
I de kommende numre håber den gamle redaktør at kunne bringe uddrag af klubbens historie.

Inger Balle-Petersen
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Apps
Man kan nu få apps om førstehjælp
;l smarte telefoner, bl.a. TV2 Førstehjælp.
I hovedmenuen vælger du, hvad
problemet er, klikker på ikonet og
får så en trin for trin vejledning i,
hvad du skal gøre.
Under video-menuen kan du se ﬂere
videoklip om f.eks. hvordan du giver
hjertemassage osv.
Programmet er enkelt og meget
simpelt opbygget.
Men husk : det kan ikke erstaFe et
førstehjælpskursus.

Nye medlemmer
Inge og Ole Soelberg
Amagergade 14
9870 Sindal

Maria og Arne Jørgensen
Østerled 32
9370 Hals

Jens Thidemann
Elisabeth Billes Vej 26
9300 Sæby

Birthe og Finn Larsen
Nordre Skanse 43 st tv
9900 Frederikshavn

Hans Clausen
Bødkervej 16
9300 Sæby
Sissel og Øivind Haug
Sønderstrand 2, 2. tv
9300 Sæby

Velkommen!
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Gæster i havnen
I slutningen af juli lå en ﬂot træbåd med navnet Serina i regnvejret lige uden for klubhuset. Den hører hjemme i Sandnes syd for
Stavanger, hvor den også blev bygget i løbet af 5 år og søsat i
1996.
Det er en Norman 40, et Van de Stadt design.
Båden blev bygget af Odd Stølsvik, der er helikoptermekaniker og
hans kone Siv, der er skolelærer. De byggede båden i haven, hvor
de lavede et telt ;l den. Den er bygget eJer West-metoden med
3 lag 6 mm krydsﬁner limet med epoxy.
I løbet af årene har det kun været nødvendigt at reparere dækker
foran vinduerne. Odd mener, det er trykket fra masten, der har
svækket dækspladerne.
På turen i år tog de først ;l Tyborøn, igennem LimSorden
(’Klisterkanalen’, som vi danskere mener nordmændene kalder
den) og har nu ca. 14 dage ;l de skal være ;lbage i Stavanger. De
sejler alene, da børnene nu er store nok ;l at have deres egen
båd.

Flere billeder på side 16 og 17
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Serina.

Odd og Siv Stølsvik
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Nyt fra 57o20’02.60’’ N - 10o31’49.42’’ Ø
Sæby Havn, den 8. august.
Sæsonen med gæstesejlere er ved at ebbe ud. Vi har ;l nu registreret en lille fremgang i overnatningstallet i forhold ;l sidste år.
Mange andre havne melder om fra 10 ;l 30% nedgang. Måske
skyldes vores ﬁne resultat at især nordmændene har valgt at besøge os. Vi synes at de nye ;ltag, med gæstepladser ved sydkajen
og den nye havn er blevet godt modtaget. Der er faldet mange
rosende ord.
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Når sæsonafslutningen nærmer sig, skal vi ;l at tænke på vinteropbevaring. Alle ved jo at pladsen er trang og vi har svært ved at
huse vores faste både på land. Med ;lgang af både i yderhavnen
forværres problemerne. Det er derfor planen at arealet mellem
ﬁskeskurene og det gamle Nordmark skal udnyFes. Jeg vil derfor
opfordre ;l at pladserne udnyFes bedst muligt. Og hvad mener
jeg så med det? Jo, det er egentligt ret simpelt. Hver båd bruger
kun den plads på land der er absolut nødvendig for at kunne arbejde rundt om den.
Når optagningen starter skal de første både sæFes længst ud
mod yderhavnen. Det er ikke hensigtsmæssigt at køre sit
sta;v ned på pladsen ﬂere uger inden optagningen og så
sæFe det midt på pladsen. Ved siden af radiomasten ved
redningssta;onen er der et dæksel i vejbanen. Det skal
være fri, så vi kan komme ;l stophanerne samt aﬂæse
måler.
På pladsen ved Nordmark er proceduren den samme. Begynd
længst ude mod muren, men således at s;en stadig er fri.
Der må ikke sæFes både mellem det sidste skur og det store
røde skur.

For at udnyFe pladsen bedst muligt er det nødvendigt at der
kommer mindst 25 både på nordsiden bag sejlklubben og
havnekontoret. Det vil være nemmest at det er sta;ver på
hjul der køres over.
Af planer for vinteren er fornyelse af bro 1. Vi har en del træ fra
havnebyggeriet så det skulle være muligt at skaﬀe midler ;l fornyelsen. Derudover arbejder vi på opgradering af el på broerne
samt grillpladser langs molen.
Inden for en kort årrække skal alle havnens broer fornyes. Det er
inde i overvejelserne at etablere ﬂydebroer i det omfang det er
muligt. Dels ser vi en mulighed for at få ﬂydebroer lavet ;l en absolut aFrak;v pris, men ﬂydebroer gør også at det er knap så
bøvlet at fortøje når der i perioder er stor forskel på høj- og lavvande. Der bliver dog ikke iværksat noget projekt ﬂydebro inden
der er foretaget drøJelser mellem sejlklubberne og havnen om
det er en god ide og hvordan det kan rigges ;l.
Men ellers er det ved at være ferie;d, så hermed sluFer deFe
indlæg
Birger Isaksen
Havnefoged Sæby Havn
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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.

Fyrbåkesejladsen
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Klubben aOolder som sædvanlig den årlige kapsejlads Fyrbåken rundt.
Sejladsen ﬁnder sted lørdag d. 1. september.
Det skulle glæde kapsejladsudvalget, hvis rig;g
mange af klubbens sejlere vil være med på en
dejlig indian summer-tur.
Tilmelding ;l :
Niels-Ove Rolighed - 9689 0666
Lennart Petersen - 4030 3217

Orkaners navne
Orkan er det almindelige ord i Danmark for en (tropisk) storm med vindstyrker
over 32 m/sek., svarende ;l en motorvejshas;ghed på 120 km/t.
Andre steder i verden bruges betegnelserne :
Hurricane : Atlanterhavet, østlige S;llehav ind;l datolinien
Tyfon : nordvestlige S;llehav ind;l datolinien
Cyklon : Indiske Ocean, omkring Indonesien og Australien
På grund af de alvorlige skader, både på hav og land, som orkaner kan forårsage, er det vig;gt at kunne iden;ﬁcere den enkelte orkan. Tidligere brugte man
længde- og breddegrader ;l denne iden;ﬁka;on, men det viste sig svært at
skelne orkanerne fra hinanden i områder, hvor der oJe forekommer ﬂere
sam;digt. Det er meget hur;gere og mere præcist at anvende et navn.
En orkan blev f.eks. opkaldt eJer et skib, der led skade under orkanen. I Caribien havde man tradi;on for at bruge helgen-navne, men i slutningen af 1800tallet blev en australsk meteorologs anvendelse af kvindenavne almindelig
udbredt; i dag dog sådan, at der skiJes mellem pige- og drengenavne. Anvendelsen af navne har også den fordel, at det øger befolkningens opmærksomhed på det forestående uvejr, så man når at træﬀe nødvendige forberedelser.
EJerhånden valgte man en liste med navne i alfabe;sk orden, så årets første
orkan ﬁk et navn, der begynder med a. Listen indeholder navne nok ;l en hel
sæson, men hvis der i en særlig stormfuld sæson skulle komme ;l at mangle
navne, tager man det græske alfabet i brug : Alfa, beta, gamma osv.
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I dag er det en kommite under World Meteorological Organiza;on der vedligeholder listen – egentlig listerne, idet der er lister for forskellige områder. Man
vælger navne, som er almindelige i området, for at styrke opmærksomheden
på at reducere skadevirkningerne af orkanen.
Navnelisterne genbruges på den måde, at navnene brugt i 2012 vil blive brugt
igen i 2018, listen i 2013 genbruges i 2019, osv., i en seksårig rota;on. Undtaget er dog navne på orkaner, som forvolder stor skade og evt. tab af menneskeliv. Det gælder f.eks. Katrina, der ramte USA i 2005.
Her er listen over navne, der bruges i Caribien og Nordatlanten i år :

Alberto
Beryl
Chris

Gordon
Debby
Ernesto Helene
Florence Isaac

Joyce
Kirk
Leslie

Michael
Nadine
Oscar

PaFy
Rafael
Sandy

Tony
Valerie
William

Disse navne vil altså blive brugt igen i 2018, hvis ikke en af orkanerne bliver
meget slem.
I skrivende stund er vi kommet ;l den tropiske storm Ernesto, der er på vej ind
i Den mexicanske Golf.
Kilder : Wikipedia, DMI og World Meteorological Organiza;on.
hFp://www.wmo.int/pages/prog/www/tcp/Storm-naming.html
hFp://severe.worldweather.wmo.int/
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Her ses Ernesto fra oven .

Standernedhal
For medlemmer af Sæby Sejlklub
Kom til standernedhal d. 3. november kl. 14.00.
Efter standernedhal kaffe og en lille en til halsen
Ingen tilmelding til standernedhal . Bare mød op.

Husk Grill og Slat-fest
om aftenen
Lørdag den 3. november 2012.
kl. 18.00
i Sæby Sejlklub
For medlemmer med ægtefælle/ledsager.
Kom og afslut sæsonen sammen med
gode sejlervenner.
Hiv båd-grillen ud af båden og tag den
med til klubhuset.
Tag dit eget mad og drikkelse med.

Tilmelding ikke nødvendig.
Bare mød op.

Biltlf. 21 40 53 45

