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Formanden har ordet
aften. Der ud over er der blevet gjort rent
og ryddet op i skolestuen.
Husk at SHS holder ordinær generalforsamling fredag d. 16. marts i klubhuset.
Læs mere om den inde i bladet. Mød op og
få en gratis klubstander - det er vigtigt at
du kommer, også selvom du måske ikke
har så meget på hjertet.
I år skal vi prøve noget nyt. Som det blev
besluttet på sidste fællesmøde mellem
SHS og HBK, skal vi i år holde fælles
stander op den 7. april. Hvordan det praktisk kommer til at forløbe, finder vi ud af.

Først et rigtig godt nytår til alle klubbens
medlemmer og familie.
Jeg synes 2017 sæsonen blev afsluttet godt
med stor opbakning omkring vores afrigger fest, og at der er kommet meget aktivitet i cafeen. Blandt andet med en julefrokost, som jeg håber kan blive en fast tradition.

Vi er startet hårdt ud med aktiviteter for
2018, og jeg håber der vil være det samme
høje niveau resten af året. Igen i år vil der
blandt andet være et arrangement i forbindelse med Vild med Vand kampagnen.
Hvis du har en aktivitet, du synes kunne
være spændende, er du velkommen til
arrangere eller til at få nogen med på ideen. En foreløbig aktivitetsplan findes længere inde i bladet.

2018 starter ligeledes med en lang række
aktiviteter, hvor flere faktisk er løbet af
stablen inden dette blad er trykt. Der har
været fiskefrokost, IT-klubben er startet op
igen og klubaftenerne den første tirsdag i
måneden samt en fælles klubaften med
HBK og Greve Sejlklub, hvor Vetus skulle
have været forbi og fortælle om alle deres
fortræffeligheder. Desværre blev klubaftenen aflyst pga. af en punktering. Vetus har
dog tilbudt at gøre det godt igen med en ny

Jeg håber vi får en god sæson og vel mødt
på havnen.
Finn.

Deadline for stof til næste blad
1. maj 2018
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Generalforsamling 2018
SHS indkalder til Ordinær Generalforsamling
Fredag den 17. marts, kl. 19.00 i klubhuset på Havneø Mågen
Dagsorden for generalforsamlingen:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for 2017
Forelæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Igen i år er det nødvendigt med en opdatering af SHS’s vedtægter. Dette skyldes,
at havnens generalforsamling i 2017 vedtog en navneændring, hvorved S/I Hundige Havn skiftede navn til S/I Greve Marina. Eftersom SHS hjemsted beskrives i
vedtægterne, er en opdatering påkrævet, således at hjemstedet betegnes ved rette
navn. Dette medfører at § 1-2-4-8-11 konsekvensrettes med hensyn til hjemhavn,
således at SHS er hjemmehørende på Havneøen Mågen i S/I Greve Marina.
Ændringerne i vedtægterne bliver derfor ikke sendt til afstemning, da navneændringen af havnen er vedtaget og SHS ikke har yderligere indflydelse på dette.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse
5. Forelæggelse af budget for det kommende år
6. Fastlæggelse af kontingent af og indskud for det kommende år.
7. Valg af formand. Ikke relevant, da formanden er valgt for en toårig periode i 2017
8. Valg af kasserer for en periode af 2 år. På valg er Hans Kofoed.
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på to år
På lige årstal: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. På valg er Steen
Jørgensen og Bente Henriksen til bestyrelsen og Marianne Pedersen som suppleant.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På valg er Inger Lind og Per Henriksen som revisorer, og Hans Otto Thøgersen som revisorsuppleant.
11. Valg til havnebestyrelsen for S/I Greve Marina
På lige årstal; 1 suppleant. På valg er Arne Nielsen
12. Valg af medlemmer til udvalg.
Infoudvalg: Ib Christiansen, Jørgen Lind, Finn Dalhoff og Svend Röttig
Sejladsudvalg: Jørgen Lind og Steen Jørgensen.
Aktivitetsudvalg: Bente Henriksen
Medlem af Havnebestyrelsen: Marianne Pedersen modtager genvalg
13. Eventuelt
Mød op til generalforsamlingen og få en gratis SHS-stander.
Vel mødt
Bestyrelsen.
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Bestyrelsens beretning for 2017
Bestyrelsesmøder
Siden sidste generalforsamling er der afholdt seks bestyrelsesmøder og to fælles
bestyrelsesmøder mellem SHS og HBK.
På vore egne bestyrelsesmøder bliver der
diskuteret / orienteret om allehånde ting af
stort og småt, samt holdt styr på medlemstallet og økonomien. Men ikke mindst
aftalt, hvem der tager initiativ til de forskellige aktiviteter, der foregår i havnen
og klubhuset. Referater fra bestyrelsesmøderne kan findes på klubbens hjemmeside.

kan stadig skrive Hundige som din hjemhavn på båden.
Havneøens dag - Vild med Vand
Igen i 2017 afholdt vi havneøens dag i
relation med Vild med Vand. I 2017 havde vi valgt, at lægge dagen d. 27.august og
altså ikke samtidig med arrangementet på
Hejren. Igen i år havde teamet bag arrangementet lagt et kæmpe arbejde i at få
dagen arrangeret med mange aktiviteter.
Det blev en rigtig fin dag med mange besøg på havnen, læs omtale i Søforklaring
fra november 2017. Succesen gentages i
år d. 9. juni, hvor hele Greve Marina afholder Vild med Vand dag.

Klubbens medlemstal ligger stabilt omkring de hundrede sammen med en håndfuld passive medlemmer. Det virker som
om, at det er dette leje, som passer godt til
klubben og dens aktiviteter – ”Små Hundrede Sejlere”. På den baggrund har klubben en stabil og sund økonomi.

Klubhuset
Først var det taget, der blev renoveret, og
nu er det toiletterne, som har fået den helt
store overhaling. De er blevet meget flotte
og indbydende.

På de to fælles bestyrelsesmøder mellem
SHS og HBK er der blevet talt om et større samarbejde klubberne imellem. Det er
både havneøens dag, men også som noget
nyt – en fælles dag, hvor standeren hejses.
I år hejses standeren den 7. april.

Der er også blevet ryddet op og gjort rent i
Skolestuen, så den igen fremstår indbydende. Ud over Skolestuen er det gamle
havnekontor blevet tømt for gamle ting og
sager, og klubberne har stuvet sig sammen
i den bagerste ende for at give plads til
cafeen. De havde et stort behov for plads
til deres frys- og kølelager.

Greve Marina
På sidste generalforsamling i S/I Hundige
Havn blev det besluttet, på forslag fra
Greve Kommune, at havnen fremover
hedder S/I Greve Marina. SHS har dog
stadig hjemme på havneøen Mågen, og du

Havneøen Mågens hjemmeside
Der har gennem længere tid været problemer med Havneøen Mågens hjemmeside
og link fra denne til de respektive klubber.
Et lille team af entusiaster har gennem
længere tid presset på for at få løst dette
problem. Det har nu resulteret i, at der om
kort tid vil blive publiceret en ny hjemmeside for Mågen. Du vil som medlem ikke
bemærke skiftet, udover at den får en ny
adresse: www.maagen-gm.dk.

Bro 9
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SHS-aktiviteter
Standeren blev hejst den 8. april med en
flot ny stander og et nyt Dannebrog. Mange medlemmer var mødt op, og der var
som traditionen byder fællesspisning i
klubhuset bagefter.
Klubaftenerne finder i sæsonen sted hver
tirsdag kun afbrudt af sommerferien i juli.
Udenfor sæsonen er det første tirsdag i
måneden. Det er en hyggelig aften, hvor
der bliver talt om alt mellem himmel og
hav over en kop kaffe og dagens kage.
Mød op og deltag – jo flere jo bedre.

herover. Endnu en gang var det et fælles
arrangement mellem SHS og HBK, men
denne gang var Greve Sejlklub også inviteret.
Hyggekap
Det gode samarbejde mellem alle klubberne i havnen forsatte også i 2017 med afvikling af kapsejladser i løbet af sæsonen.
Det er gratis for alle at deltage, når man
blot er medlem i en af de fire klubber. I
2017 var der 42 tilmeldte både og der blev
gennemført 19 sejladser. På SHS hjemmeside kan du finde link til oplysninger om
sejladserne og resultater fra de tidligere år.

Udover de faste klubaftener har der været
afholdt et fælles arrangement mellem SHS
og HBK med Peter Kragh, om hvordan du
som bådejer kan spare penge ved at købe
alternativer til de gængse produkter eller
ved at foretage større / mindre reparationer selv. Det var en spændende aften med
mange deltagere.

Info
Vores klubblad Søforklaring udkommer
tre gange om året, og bestyrelsen synes,
det er en væsentlig del af klubbens identitet. Det er derfor vigtigt at støtte op om
bladet, og alle opfordres til at indsende
materiale til bladets redaktør.

Standeren blev strøget igen den 18. november efter en noget kritisabel sejlsæson
på grund af vejret. Vejret er desværre ikke
noget, som bestyrelsen er herre over.

Da klubbladet kun udkommer tre gange
om året, er det vigtigt, at du holder dig
orienteret på klubbens hjemmeside
www.sejlklubbenhundigestrand.dk. Her
finder du altid de opdaterede oplysninger
om arrangementer og kalender. Brug
hjemmesiden, hvis du har noget på hjertet.

Ved årsskiftet blev traditionen med at ønske hinanden godt nytår holdt i hævd ved
en lille sammenkomst i klubhuset på årets
sidste dag.

Generalforsamling 2017
Et udførligt referat af generalforsamlingen
fra den 17. marts 2017 kan læses i maj
udgaven af Søforklaring fra 2017.

Fisketur og fiskemiddag blev som traditionen byder gennemført med stor succes
med seks både, der anløb Hven efter stop i
Lynetten. Det forlyder dog, at det var lidt
svært med fiskene. Trods dette blev den
traditionsrige fiskefrokost dog gennemført
søndag den 14. januar.

Til slut vil jeg som formand for SHS gerne sige en stor tak til resten af bestyrelsen,
Havnebestyrelsen / Ø-udvalg, suppleanter
i både SHS og havnebestyrelse for deres
store engagement i klubben og havnen.
Uden deres indsats var der ingen klub
eller havn med aktiviteter.

1. februar skulle Vetus have været forbi
for at præsentere deres udvalg. Desværre
blev aftenen aflyst i sidste øjeblik, da repræsentanten fra Vetus punkterede på vej
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Resultatopgørelse pr. 31.12.2017
Indtægter

Budget 2017
Regnskab 2017
75.000,00
65.790,00
9.800,00
1.000,00
4.200,00

Kontingent
Extra klubhusbidrag
Indskud
Kommunalt tilskud
Renter
Medlemstilskud

0,00
0,00
0,00
76.000,00

697,00
0,73
0,00
80.487,73

Sejlunion
Stander
Kontor
Gaver
Møder/tlf
Trivsel

-11.000,00
-1.000,00
-3.000,00
-500,00
-500,00
-37.000,00

-11.102,40
-3.873,75
-3.032,76
-439,00
-550,00
-40.932,00

Information
Akt.udv.

-11.000,00
-2.000,00

-11.017,55
-1.152,82

Extra klubhusbidrag

-10.000,00
-76.000,00

-9.800,00
-81.900,28

0,00

-1.412,55

I alt
Omkostninger

I alt
Årsresultat over/under

Skipperlabskovs
Café Mågen serverer traditionen tro skipperlabskovs før generalforsamlingen.
Der er åbent fra kl. 17.00
Tilmelding til Café Mågen ønskes. Ring
eller SMS til tlf. 30 96 30 70
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Balance pr. 31.12.2017
Aktiver
Kassebeholdning incl udvalg
Bankkonto
Girokonto
Havneplads
Andel i værdi af bygning
Andel i Trivsel primo
Årets resultat i Trivsel
Andel i Trivsel ultimo
Aktiver ialt

2.087,00
7.292,08
41.968,83
13.000,00
40.000,00
23.140,25
15.108,18
38.248,43
142.596,34

Passiver
Egenkapital primo
Årets resultat i Trivsel
Egenkapital ultimo
Årets resultat
Forudbetalt kontingent
Regulering havneplads
Regulering ejendom
Passiver ialt

128.900,71
15.108,18
144.008,89
-1.412,55
0,00
0,00
0,00
142.596,34

Foranstående resultatopgørelse og balance er udarbejdet af SHS på grundlag af
bogføringen samt meddelte oplysninger.
Finn Dalhoff

Hans Sode Kofoed

Steen Jørgensen

Formand

Kasserer

Næstformand

Bente Henriksen

Johannes M. Bührmann

Best.medlem

Best.medlem

Foranstående resultatopgørelse og balance er revideret og fundet i overensstemmelse med de dertil knyttede bilag.
Greve, den

. januar 2018

Inger Lind

Per Henriksen

Revisor

Revisor
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Et underskrevet eksemplar vil
ligge til gennemsyn på generalforsamlingen.

Budgetforslag for 2018
Budget
2017
Kontingent
Extra klubhusbidrag
Indskud
Kommunalt tilskud
Renter

Regnskab
2017

1.000,00
0,00
0,00

65.790,00
9.800,00
4.200,00
697,00
0,73

65.000,00
10.000,00
1.500,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

76.000,00

80.487,73

76.500,00

Sejlunion
Stander
Kontor
Gaver
Møder/tlf
Trivsel

-11.000,00
-1.000,00
-3.000,00
-500,00
-500,00
-37.000,00

-11.102,40
-3.873,75
-3.032,76
-439,00
-550,00
-40.932,00

-11.000,00
-1.500,00
-3.000,00
-500,00
-500,00
-36.500,00

Info
Akt.udvalg

-11.000,00
-2.000,00

-11.017,55
-1.152,82

-11.500,00
-2.000,00

Extra klubhusbidrag

-10.000,00

-9.800,00

-10.000,00

Årsresultat

-76.000,00
0,00

-81.900,28
-1.412,55

-76.500,00
0,00

Medlemstilskud

75.000,00

Budget
2018

Budgetforslaget forudsætter følgende kontingent:
Aktivt medlem
750,00 kr
Passivt medlem
300,00 kr
Klubhusbidrag (ved indmeldelse)
300,00 kr
Kajakmedlem med opbevaring (aktivt)
750,00 kr
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I/S Trivsel - Hundige Havn - Mågen
Resultatopgørelse for 2017
INDTÆGTER:
Klubtilskud HBK
Extra tilskud HBK
Klubtilskud SHS
Extra tilskud SHS
Tilskud Kommune
Forpagtning husleje
Badepoletter +fastliggere
Indskud nye medlemmer
INDTÆGTER I ALT.
UDGIFTER:
Elforbrug
Forsikring skat
Møder
Rengøring
Kontorhold porto
Vedligeholdelse bygninger
Vedligeholdelse inventar
Øvrige udgifter
Bank omk.
UDGIFTER I ALT.

Regnskab
65.568,00
17.700,00
36.732,00
9.800,00

Budget
65.568,00

55.900,00
7.220,00
9.200,00
202.120,00

50.000,00
4.000,00
5.000,00
161.300,00

58.551,13
30.113,13
3.300,00
20.184,99

48.000,00
29.000,00
1.000,00
14.000,00

34.716,00
12.194,88

34.000,00
24.000,00
11.000,00
300,00
161.300,00

357,23
159.417,36

RESULTAT I ALT

36.732,00

42.702,64

Medlem. (01.10.2017)
HBK
SHS
Total

Indb. Klubber Fordeling tilskud
180,0
65.568,00
37.973,54
102,5
36.732,00
21.623,82
282,5
102.300,00
59.597,36

Balance
Bank Depositum
Bank (Vedligeh.)
Bank Giro
Debitorer
Tilgode HBK
Tilgode SHS

Aktiver
25.000,00
65.752,77
144.209,12

AKTIVER

Resultat
27.594,46
15.108,18
42.702,64

Status
111.713,46
38.248,43
149.961,89

Passiver
Kapital primo 107.259,25

234.961,89

Årets resultat
Kreditorer
andel HBK
andel SHS
Deposita
Lån Havnen
Afdrag på lån

42.702,64
84.119,00
23.140,25
25.000,00
70.000,00
-10.000,00

PASSIVER

234.961,89

_________________ _____
Kasserer I/S Trivsel
HBK revisor
SHS revisor

Marianne Pedersen

____________________

__________________

Kirsten Tonnung

Susan Andresen

_____________________

__________________

Inger Lind

Per Henriksen
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Et underskrevet
eksemplar vil ligge
til gennemsyn på
generalforsamlingen.

Nyt fra Ø-udvalget/Trivsel
Først rigtig godt nytår til alle.

Der afholdes orienteringsaften tirsdag den
6. marts, hvor vi vil orientere om året, der
gik, samt om tiltag i det nye år. Vi håber,
mange har tid og lyst til at komme denne
aften og meget gerne komme med idé’er
til forbedring af vores ø. Der vil være kaffe og lidt sødt til denne.

Det var dejligt at se så mange medlemmer,
der havde fundet vej til klubhuset den 31.
december, for at ønske godt nytår. Det er
uden tvivl en tradition, der skal fortsætte.
Inden da havde vi fået nye lofter i baderummene, og vi håber, alle synes om rummene nu, hvor de er blevet lysere og meget pænere end før.

Vild med Vand vil i år blive gennemført
lørdag den 9. juni – i år holder hele Greve
Marina samme dag.

Vi har fået ny kontordame, Susan Andresen, som I kan møde på kontoret to dage
om ugen. Vi er meget glade for, Susan vil
sørge for regnskaber mm fremover.

Vild med Vand vil blive et emne på orienteringsmødet, og her må I meget gerne
komme med idé’er og/eller sende idé’erne
til havnekontoret mærket Vild med Vand.
På alle omstændigheder håber vi, alle
kommer på havnen den 9.6. og ”viser flaget”.

Vi er pt. ved at få en ny hjemmeside for
Mågen op at køre, og denne side, håber vi,
kører senest 1.marts. Der har gennem længere tid været bøvl med vores hjemmeside, hvorfor det blev besluttet at lave en
ny og bedre – en, der fungerer.

Vi ønsker alle et godt år med (passende)
vind i sejlene og sol til næsen.
Ø-udvalget/Trivsel

Mågens Facebookgruppe kører også fint,
og der er plads til mange flere i gruppen.

Velkommen til nye medlemmer
SHS byder velkommen til :

Vi glæder os til at se jer på havnen og til
vores forskellige arrangementer og håber,
at I må få glæde af at være medlem i SHS.

Marco Winther og Stig Sommer
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Nytårskur, 31.12.2017
Året 2017 blev afsluttet med en festligt
arrangement i klubhuset fælles for SHS og
HBK.
Der var fint pyntet og rigeligt med kransekage og champagne.
Stor ros til Jytte og Ebbe med arrangementet.
Ib

Standerhejsning
I 2018 hejses standeren lørdag d. 7. april.
Arrangementet er som tidligere nævnt et
fælles arrangement mellem HBK og SHS.

rigtig mange SHS medlemmer op, og være med til at holde traditionen i hævd.
Hold øje med hjemmesiden.
Bestyrelsen

Det, der er fælles, er den efterfølgende
buffet efter standerhejsningen. Bestyrelsen
håber, at der som i tidligere år, vil møde

Café Mågen
Café Mågen holder åbent
fra kl. 10.00 til kl. 20.00 alle ugens dage .
Vi sørger for mad og drikke til havnens sejlere og andre brugere:
smørrebrød, dagens ret (dansk mad), små lune retter m.m.
se opslag i caféen.
Vi lytter til jeres ønsker. Ring, hvis I har spørgsmål.
Buffet lørdag og søndag og som sædvanlig stegt flæsk med
persillesovs hver onsdag.
Café Mågens tlf. 30 96 30 70
På et tidspunkt vil I også kunne finde os på øens hjemmeside
12

Fiskefrokost
Der blev igen i år afholdt den traditionelle
fiske frokost, hvor medlemmerne disker
op med fiskeretter, som er tilberedt af
nogle af de sild, som sejlerne i efteråret har fanget ved Hven, samt mange
andre lækre retter

Yvonne og Peter blæste
en fanfare på jagthorn til introduktion. Peter bød velkommen og ønskede alle en festlig dag,
Redaktionen
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Stabilitet
For nogle måneder siden ved et at klubbens ugentlige klubaftener, hvor vi som
altid diskuterede mangt og meget, kom vi
til at snakke om det fænomen, eller den
begivenhed, der kaldes Tall Ships Race.
Det er en international langdistancekapsejlads for skole- og øvelsesskibe for sejl.

Det er naturligvis et must, at stabiliteten er
i orden, og det er den stort set også altidnu om stunder. Sådan har det dog ikke
altid været. Det er en lang udviklingshistorie, der ligger bag udviklingen af sejlskibe. Det begyndte vel i virkeligheden
her på vore breddegrader i vikingetiden.
Vore egne forfædre drog uforfærdet til søs
og nåede vidt omkring i deres åbne og
velsejlende vikingeskibe. De kom som
bekendt både til Grønland og til Amerika.

En af deltagerne i snakken havde engang
iagttaget starten på sådan en sejlads, der
gik fra København og strakte sig over til
Rusland. Ved Dragør kunne man se hele
flåden stå sydover for fulde sejl. Hvilket
flot syn må det ikke have været. Vejret
den pågældende dag var ret hårdt, kuling
med stød af stormstyrke. Det kæmpestore
russiske firemastede skoleskib, Kruzenshtern, som var med i det store felt, kom
blæsende sydover for fulde gardiner og
krængede så pludselig hårdt over i en
kraftig vindbyge, men rettede sig op igen
og fortsatte. Vi begyndte så at snakke om,
hvordan det egentligt hænger sammen
med stabilitetsforhold på en sejlbåd, sådan
set fra en teoretisk synsvinkel.

Regalskibet Vasa blev bygget i 1600tallet. Den svenske konge ønskede flere
og større krigsskibe. Vi må huske på, at i
den periode lå Sverige og Danmark i evig
konflikt med hinanden, både til lands og
til vands, og svenskekongen havde brug
for en stærk flåde. Vasa blev bygget i
Stockholm efter ordre af Gustav 2. Adolf.
Skibet havde tre master og havde en længde på 60 meter og vejede 1200 ton. Det
var en af datidens største skibe. Vi ved nu,
at overbygningen var al for stor og tung,
og at den 120 ton tunge stenballast var for
utilstrækkelig. Jomfrusejladsen blev meget kort, kun ca. 2 sømil, så væltede skibet
over i Stockholms Skærgård og lagde sig
på havets bund. Et eksempel på, at man på
dette tidspunkt endnu ikke helt havde for-

Kruzensthern er et russisk firemastet barkskib. Længden er 114,4 meter og bredden
14,0 meter. Skibet var oprindeligt tyskejet,
men blev efter 2.verdenskrig afleveret til
Sovjet som krigsbytte.
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stået den teori, der ligger bag, når et skibs
stabilitet skal beregnes.

Summen af alle lodrette kræfter, regnet
med fortegn, skal være lig mede 0.

Nu kommer der en smule tør teori
Vi ønsker at kunne beregne om et skib
virkelig er sødygtigt og dermed i balance,
og ikke bare kæntrer, når det kommer under sejl, således som det hændte for Regalskibet Vasa.

Summen af alle kraftmomenter omkring
et vilkårligt valgt punkt i planet, regnet
med fortegn, skal være lige med 0.

Den meget komplekse ”virkelighed” koger vi ned til en relativ simpel model, vi
kan overskue og regne på.
En kraft vises på figuren som en pil, hvor
kraftens angrebspunkt er markeret som et
punkt. Kraften virker i pilens retning, og
pilens længde angiver kraftens størrelse
For at skibet skal være i balance og ligevægt, kræves det, at ligevægtsbetingelserne er opfyldt.
Tre ligevægtsbetingelser:
Summen af alle vandrette kræfter, regnet
med fortegn, skal være lig med 0.

Set i mågeperspektiv

Ved et kraftmoment forstås to lige store
og modsatrettede kræfter, der virker parallelt med hinanden i en indbyrdes afstand.
Denne afstand benævnes momentets arm.
Momentets størrelse fås ved at gange kraft
med arm. Hvis kraften som et eksempel
har størrelsen 1,5 ton og længden af momentarmen er 0,5 meter, så er moments
størrelse lig med 0,75 ton x meter.
Momentarmen på det oprettende moment
bliver i litteraturen ofte benævnt GZarmen, og har dimensionen: længde,
f.eks. meter eller centimeter.

Bare fordi jeg satte mig i
toppen af Vasa’s mast!
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Vi forudsætter i vores model, at skibet
sejler med konstant retning og hastighed,
og at det forenklet set kun er påvirket af i
alt fire kræfter:

ce, skal det væltende moment og det oprettende moment være lige store således,
at man kan sige, at den samlede virkning
er lig med nul.

Vind, der er samlet til en vandret
kraft, som virker i sejlarealets
tyngdepunkt, eller Sejlcentret.
Opdrift på skroget er en samlet lodret kraft, som virker i tyngdepunktet af undervandsskroget
eller Opdriftscentret. Størrelsen
på opdriften er lig med vægten af
den fortrængte væskemængden.
Opdriften har netop den størrelse,
der svarer til skibets egenvægt.
Deplacement eller skibets egenvægt,
en lodret kraft, der virker i skrogets tyngdepunkt.
Den fjerde og sidste kraft er Opdrift
på kølen, en dynamisk kraft, der
skabes, når skibet sejler fremad.
Kraften, der virker i Lateralcentret, er vandret og modsatrettet vindpåvirkningen på sejlet, og
den har samme størrelse som
vindpåvirkningen.

Ændring af skibets stabilitet
Vi forudsætter igen, at skibet sejler på en
fast kurs uden ændring af hastigheden og
uden kursændringer. Vinden er konstant,
og sejlføringen er uforandret. Nu ”leger”
vi, at vi kan ændre på skrogformen og på
kølen.

De fire omtalte kræfter virker parvist parallelt med hinanden, er parvis lige store
og er modsatrettede. De danner således to
kraftmomenter eller bare momenter, der er
modsatrettede. For at systemet er i balan-

Vi slår fast, at det oprettende moment er
lig med skibets deplacement (Vægten af
den fortrængte væskemængde) multipliceret med momentarmen, som vi benævner
GZ-armen.
Skrogstabilitet
Først ændrer vi på skrogformen, således at
skroget bliver bredere. Det har den effekt,
at GZ-armen bliver længere, og at det stabiliserende moment derved forøges, På
figuren flyttes opdriftscentret B længere
ud i borde til B1, og momentarmen vokser
fra GZ til GZ1. Herved er det oprettende
16

moment forøget. Vi kender også begrebet
som forøget skrogstabilitet.

ved en krængning på ca. 60 grader. Det
skal lige nævnes, at ved så stor en krængning vil vandet formentlig vælte ind over
cockpitkarmen med fare for at skibet bliver bordfyldt.

Større køl
Vi forestiller os nu, at skroget har sin oprindelige form, men nu gør vi kølen større.
Den større og dermed tungere køl medfører, at skibets tyngdepunkt G flyttes nedad. På figuren flyttes G ned til positionen
G2. Dette medfører ligeledes, at længden
af momentarmen forøges. Nu fra den oprindelige længde GZ til GZ2, og igen
medfører dette, at det oprettende moment
forøges .

Konklusion på teorien
Der er forskellige knapper, som skibskonstruktøren kan skrue på, når der skal tegnes et nyt, sødygtigt skib,
Sejlarealet må ikke være så stort, at det
væltende moment, som det er forklaret
ovenfor, tipper båden rundt
Det oprettende eller stabiliserende moment skal have en sådan størrelse, at båden forbliver på ret køl. Dette sikres ved,
at skrogets vægt er tilstrækkelig, og at
tyngdepunktet er placeret korrekt. Endvidere, at skrogformen er hensigtsmæssig
designet.

GZ-armen, og dermed det oprettende moment, ændrer størrelse, når skibet krænger
over i forhold til lodret.

Reb ned i tide.
Det gode skib Kruzensthern kæntrede
ikke, selv om der kom et ordentligt stormstød. Stabiliteten var altså i orden, for så
vidt, men det kunne måske have været
smart, hvis kaptajnen havde valgt en noget
reduceret sejlføring ved starten af sejladsen. Det er altid nemmere at rebe ud, når
vinden løjer,

Ovenstående figur viser på den lodrette
akse, hvor stor momentarmen, GZ, er på
det oprettende moment ved forskellige
krængningsvinkler af skroget. Den vandrette afstand viser i grader,
hvor meget skroget hælder i
forhold til lodret. Man kan
finde størrelsen på det oprettende eller stabiliserende
moment ved at multiplicere
GZ med skibets egenvægt
eller deplacement.

Svend.

Det viste eksempel angiver,
at GZ har maksimalværdi
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Søsætning
Lister bliver opsat i klubhuset, hvor man kan tilmelde sig. Disse nedtages
ca. 1 uge før søsætningsdatoen.

TIDSPUNKT

FRA

Lørdag d. 7. april 2018

08.00

Tirsdag d. 17. april 2018

08.00

Lørdag d. 21. april 2018

08.00

Tirsdag d. 1. maj 2018

08.00

Torsdag d. 10. maj 2018

08.00

Fredag d. 25. maj 2018

08.00

Fredag d. 1. juni 2018

08.00
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Aktivitetskalender
2018
6. marts

Ø-Udvalgsmøde, se side 11

16. marts

SHS generalforsamling, se side 4

7. april

Standerhejsning kl. 14.00, se side 12

24. april

Greve Marina generalforsamling,
kl. 19.00 på Arena skolen.

9. juni

Vild med Vand, Havnens dag,
se side 11

3. november

Stander ned
Følg med på hjemmesidens kalender for
detaljer om arrangementerne.

SHS’s meninger udtrykkes i lederne. De individuelle artikler og
kommentarer er ikke nødvendigvis udtryk for SHS’s synspunkter

SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand
Mail: redaktion@sejlklubbenhundigestrand.dk
Trykt i 150 eksemplarer. – Fila Offset Aps.
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