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Formanden har ordet
lemmer og mere liv i klubben. Stilstand er
tilbagegang!
Det andet er, at vi også skal have mere
gang i Havneø Mågen. Nu må vi se at få
rystet den stemning af os, at der er krise i
samfundet, og at det smitter af på os. Havneøen skal være mere indbydende at se på
for alle, der kommer på øen, hvad enten
det er nye eller gamle sejlere eller gæster
til Café Mågen. Det er i virkeligheden ikke
så meget, der skal til. De to klubbestyrelser er enige om, at det arbejde, der er påbegyndt i det såkaldte Visionsudvalg, skal
fortsættes.
Sidst, men ikke mindst. Husk altid, at det
begynder med dig selv. Det er let at jamre
sig over ditten og datten, men vil du selv
tage hænderne op ad lommerne og deltage
i arbejdet? Det er lakmusprøven.
Godt ord igen. Nu er bådene ved at blive
søsat og klargjort til en ny sæson, og jeg
ønsker alle en rigtig god sommer med en
rumskøds brise og sol i sejlene.

Siden forrige nummer af Søforklaring har
der været afholdt de obligatoriske generalforsamlinger i SHS og i S/I Hundige
Havn. Vi har fået valgt nye og friske folk
ind på de forskellige poster i vores bestyrelse og i Ø-udvalg. Det er et godt hold, vi
har fået! Jeg vil gerne her sige tak, fordi I
alle vil stille op og vil deltage i arbejdet i
både klubben og i havnen.

Svend.
Jeg vil også her sige tak til Kjeld Pico Larsen. Du har gjort et stort arbejde både i
klub- og i havnebestyrelsen igennem mange år. Du opnåede ikke genvalg til havnebestyrelsen, men det er demokratiets vilkår. Det kan dog ikke forklejne dit store
arbejde. Tak for det!
Og nu skal vi videre med arbejdet. Men
hvad er det egentligt, vi vil? Som jeg ser
det, ligger der to åbenbare opgaver for os.
Vi skal have fremgang i SHS. Flere med-

God sommer
Redaktionen

Deadline for stof til næste blad
17. oktober 2015
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SHS’s Generalforsamling,

20-03-2015

Formanden bød velkommen og glædede sig over det pæne fremmøde.
1. Valg af dirigent.
Formanden foreslog Jette Thøgersen som dirigent, og hun blev herefter valgt. Jette konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet.
Efter valg af 2 stemmetællere og 1 referent gav hun ordet til formanden.
2. Bestyrelsens beretning.
Svend henviste til den skriftlige beretning, som er optrykt i Søforklaring Feb 2015.
Han ville kort gennemgå denne.
Standerhejsning: Man havde undladt at synge den traditionelle sang, klubben havde
tidligere været meget dygtig til at synge og havde da også et sanghæfte.
Kapsejladsen (Hyggekap) er et fælles projekt for HBK, SG, SKB og SHS, som var
startet på initiativ af Leif Larsen fra SHS sammen med Finn Borch Andersen fra
HBK. Jørgen Lind og Flemming Jørgensen havde udregnet et point system, som hurtigt på computer kunne bestemme deltagernes placering.
Klubaftener om onsdagen var pænt besøgt, og 2 gange havde man sammen med HBK
haft foredrag. Første gang havde Raymarine fortalt om instrumenter, og anden gang
havde vi haft besøg af CG Marine, som fortalte om motorens vedligeholdelse og vinterklargøring.
IT-kursus er blevet dygtig ledet af vores webmaster Jørgen Lind og Kjeld Pico Larsen.
Hventuren er fortsat en stor succes og efterfølges af fiskernes fælles frokost, hvor
medlemmerne medbringer en ret til buffeten.
Søndagsgåturen fungerer fortsat med nogle få ihærdige medlemmer.
Søfartsmuseet. En mindre gruppe havde været på udflugt til Helsingør og besøgt dette
spændende museum, der er bygget ind i siden på den tidligere tørdok.
Nytår blev på festlig vis fejret i klubhuset sammen med HBK med kransekage og
champagne.
Svend konkluderede, at der havde været mange aktiviteter i SHS. I Søforklaring og på
SHS’s hjemmeside kunne medlemmerne orientere sig om disse og fremtidige arrangementer. Svend sluttede beretningen med at opfordre såvel nye som gamle medlemmer
til at møde op og støtte disse.
Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev godkendt med applaus.
3. Regnskab 2014.
Regnskabet blev kort kommenteret af SHS´s kasserer Kjeld Pico Larsen.
Underskuddet var blevet lidt mindre end forventet. Den kostbare renovering af Café
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Mågens køkken havde været nødvendig, for at sundhedsmyndighederne kunne godkende dette. Der havde været kontrol af
ombygningen, og tilsynet havde været meget tilfredse.
Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Yvonnes forslag om at udlevere en ny stander til hver bådejer ved sæsonens start ville
medføre en kontingent forhøjelse. Næsten alle mente, at hver især måtte købe en ny
efter behov.
Forslaget blev derfor ikke godkendt.
5. Budget og kontingent.
Kjeld påpegede, at der var mange ledige pladser i havnen, og at antallet af medlemmer var faldende. Bestyrelserne fra HBK og SHS havde haft et møde med en repræsentant fra Dansk Sejlunion, som fortalte, at dette var et generelt problem i klubberne
over hele landet.
Dette kunne på længere sigt således medføre forhøjet klub- og havnekontingent.
Budget forslaget for 2015 blev herefter godkendt med uændret kontingent.
Aktivt medlem
Familiemedlem
Passivt medlem
Nye medlemmer klubhusbidrag

650,00 kr.
750,00 kr.
300,00 kr.
200,00 kr.

6. Valg af formand.
Svend spurgte, om valg til havnebestyrelse kunne blive behandlet inden punktet valg
til formand. Dirigenten spurgte, om nogen havde noget at indvende mod dette. Det var
ikke tilfældet.
Svend gennemgik herefter opbygningen af havnens og Mågens ledelse (vedlagt som
bilag).
Som formand havde han, såvel som SHS’s medlemmer ikke haft mulighed for at få
indsigt i valg af havnefoged, dennes ansvars område, ansættelse af personale til Café
Mågen samt dennes åbningstider. Dertil kom anvendelse af de 200.000 kr, som tilfaldt
Mågen fra kommunens bevilling til havneøerne Mågen og Hejren. Endelig var det
ikke muligt at få information om Havneudvalgets arbejde.
Kjeld fremførte, at ansættelse af personale var en opgave for Ø-udvalget. Det er udelukkende en sag mellem Ø-udvalget og havnefogden, som kun skal have én arbejdsgiver.
Vedrørende de 200.000 kr. var disse øremærket til byggeri og anlæg på Mågen, og
ansøgningen skulle indsendes inden 1. februar. Svend havde først fået kendskab til
dette på Ø-udvalgets orienteringsmøde den 18. marts og påpegede i den forbindelse,
at den påtænkte parkeringsplads på området ved fiskernes huse stred imod lokalplan
Nr. 1143 februar 2009 og helhedsplanen 2010, april 2010, som havnebestyrelsen har
udarbejdet i samarbejde med kommunen.
I lokalplanen er der på dette område skitseret anlægsvej til udvidelse af havnen samt
erhverv. Hvis Ø-udvalget derfor anlægger en parkerings plads (pris 70.000 kr.), er der
risiko for at den senere må fjernes – spild af penge.
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Kjeld beklagede, at Ø-udvalget ikke kunne nå at orientere inden indsendelsen af ansøgning 1. februar 2015.
Vedrørende mere gennemsigtighed fra havnens bestyrelse, var dette ikke muligt, da
dennes forretningsgang bl.a. ikke tillod udsendelse af referater.
Der blev foreslået, at der på havnens kommende generalforsamling skulle stilles forslag til ændring af dette.
Kjeld sagde dette ikke kunne lade sig gøre, da sidste frist for forslag var 1.marts,
(altså før at HBK og SHS havde afholdt generalforsamling og dermed ikke kunne vedtage noget.)
Flemming Jørgensen fremførte, at Kjeld havde udført et stort arbejde og havde fulgt
de retningslinjer, der var, men som man evt. måtte tage op til revision.
Svend havde på baggrund af ovenstående ikke ønsket at genopstille som formand.
Da der imidlertid ikke var andre, som havde lyst til at overtage formandsposten, var
han dog villig til at påtage sig denne, hvis informationsniveauet blev hævet.
Dirigenten foreslog derefter en tænke- og kaffe pause.
Efter denne var der en modkandidat til Kjeld på posten som havne og Ø-udvalgs repræsentant, idet SHS’s tidligere formand Marianne Pedersen opstillede.
Efter en kort debat blev det gjort klart, at passive medlemmer er stemmeberettigede.
Dirigenten anbefalede, at dette punkt blev tydeligere formuleret i vedtægterne.
Dirigenten bad herefter om skriftlig afstemning, og ved optælling af stemmesedler var
der flertal for Marianne, som herefter er klubvalgt repræsentant til Ø-udvalget og havneudvalget.
Svend påtog sig derefter formandsjobbet for 2 år.
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem: Hans Kofoed blev genvalgt.
Bente indtræder i bestyrelsen (Flemming A. Jørgensen flytter til Fyn)
8. Valg af 2 suppleanter: Yvonne Lundgreen genvalgt, Finn Dalhoff nyvalg
9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: Inger Lind og Per Henriksen genvalgt
Hans Otto Thøgersen genvalgt som suppleant
10. Valg til udvalg
Infoudvalg: Ib Christiansen, Jørgen Lind og Svend Röttig genvalgt
Sejlads udvalg: Jørgen Lind og Steen Jørgensen genvalgt
Standerudvalg: Yvonne Lundgreen genvalgt
Aktivitetsudvalg: Bente Henriksen med flere
Havnebestyrelsen: Marianne Pedersen, Suppleant: Arne Nielsen
11. Eventuelt
Flemming Jørgensen, der har været medlem i 4 år, savnede noget initiativ og aktivitet i SHS. Han havde skrevet et indlæg i ”Søforklaring” med forslag om at slå HBK
og SHS sammen. Denne provokation havde skabt et vældigt røre og bl.a. bevirket, at
de 2 klubber havde dannet en visionsgruppe med 3 medlemmer fra hver klub, som
var fremkommet med ideer til at gøre ”Mågen” mere attraktiv.
Visionsgruppens arbejde kan ses på SHS hjemmeside.
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Svend omtalte, at han havde opserveret, at Hejren annoncerede med bådpladser hos
Tempobåde, og foreslog, at Mågen gjorde tilsvarende evt. opsatte en stor plakat med
oplysning om ledige havnepladser ved indkørslen til Mågen.
Til slut viste Svend en flyer, en 3 siddet folder, som SHS havde fået fremstillet, og
som skal udleveres til interesserede, når disse henvender sig til vores havnefoged.
Forhåbentlig kan dette medvirke til salg af flere bådpladser.
Da der ikke var flere, der ønskede ordet, sluttede dirigenten generalforsamlingen.
Jette sagde, at det trods en livlig debat havde været hyggeligt og overlod ordet til
Svend til en afsluttende bemærkning.
Svend takkede dirigenten og generalforsamlingen endnu engang for det pæne fremmøde.
Referent. Ib Leif Christiansen

Dirigent Jette Thøgersen

Café Mågen
Café Mågen har åbent fra den 17.marts
Caféen har åbent fra kl. 11-19 alle ugens dage undtagen mandag,
hvor der holdes lukket
Der kan købes smørrebrød, og der serveres varm mad fra kl.17 - 19
Der er som sædvanlig stegt flæsk med persillesovs hver onsdag
Liste over de øvrige dages forskellige retter er opslået i caféen
Café Mågens tlf.nr. 60522913

info@cafemaagen.dk

Velkommen til nye medlemmer
Et stort velkommen til klubben SHS skal
lyde til Azez Nikmard Nayeri, Frederik
Berg, Frederik Christoffersen og Johnny
Schmidt.

Vi glæder os til at se jer på havnen, og til
nogle af vores forskellige arrangementer
og håber, at I må få glæde af at være med i
SHS.
Vel mødt
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Bestyrelsesmøde
Dato:
Sted:
Deltagere:
Referent:

Tirsdag d. 28. april 2015
Skolestuen
Svend, Flemming, Hans, Bente, Ib, Arne, Finn, Jørgen, Marianne og Steen
Steen

Ø-udvalg og Info-udvalg var inviteret med til bestyrelsesmøde.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Nyt fra formanden
4. Nyt fra kassereren
5. Nyt fra havnebestyrelsen/Ø-udvalget
6. Nyt fra øvrige udvalg
7. Næste bestyrelsesmøde
8. Eventuelt
Re 1: Dagsorden godkendt
Re 2: Referat godkendt
Re 3: Svend orienterede om, at Aage Jaenicke, blev valgt som suppleant til havnebestyrelsen. Svend ønskede, at alle godkendte referater skal være tilgængelige for alle
på hjemmesiden. Alle var enige i dette. Bestyrelsen godkender referat pr. mail, for
at undgå for lange leverings tider. Klubbens vedtægter skal gennemgås for upræcise formuleringer om medlemskaber og stemmeret.
Re 4: Kassereren har en stor opgave med at få råderet over klubbens konti, det tager lang
tid. Hans har selv lagt ud for klubben, så vi håber, at banken hurtigt kan gøre deres
arbejde færdigt. Der er afvigelser mellem klubbens og DS medlemslister. Vi har
haft 3 udmeldelser og 4 indmeldelser.
Re 5: Havnebestyrelsen oplyste, at deres konstituering ikke er helt på plads endnu. Ole
er driftsansvarlig for havnefoged og kantine. Kasserer er ikke valgt endnu.
Det ønskes at Trivsels vedtægter overholdes.
Kommunalt tilskud 2015 (200 000 kr)
Er godkendt i kommunen
Der er et problem med, at området ved Fiskerhusene ønskes befæstet som P-plads,
dette er i strid med helhedsplan 2010, da området er udlagt til erhverv. P-pladsen
kan evt. etableres på modsat side af vejen overfor havnekontoret. Formændene for
SHS og HBK sætter sig sammen med Ole for at få løst problemet.
Re 6: Intet
Re 7: Tirsdag d. 26/5 2015 kl. 19 i Skolestuen.
Re 8: Hans og Ib blev valgt til at gennemgå klubbens vedtægter
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Nyt fra havnen
De kommunale midler for 2015 er nu frigivet, hvilket bl.a. betyder, at de anlægsprojekter, der er blevet søgt om, nu vil
bliver ført ud i livet.

lave, så lad os høre om det og lad os få lidt
mere liv på vores ø.
Planlagte arrangementer i Hundige Havn
dette forår:

Ø-udvalget har et lille hjertesuk til havnens brugere: Vær rare at bringe alt jeres
affald op til affaldssortering ved havnekontoret. De små skraldespande er kun til
ispapir og lignende. Der vil blive opsat en
skraldespand ved ”mastepladsen” til mindre affald.

8.-10. maj er der VM-udtagelse i H-både
på Hejren.
(August 2016 DM i H-både)
30. maj 10-17 sejles der med modelbåde
på Hejren. Arrangementet
forventes at blive stort.

Ø-udvalget hører meget gerne fra jer, hvis
I har ønsker eller idéer til arrangementer
på havneøen / havnen. Måske går I med en
idé om et eller andet, I kunne tænke jer at

31. maj Maritimt loppemarked på Mågen
Marianne

Standerhejsning
Vejret bød på sol og svag vind, da standeren blev sat af Flemming hjulpet af formanden. De fik vores flotte stander til tops
uden problemer, og dermed gik starten på
den nye sæson.
Svend udtrykte ønske om, at alle ville få
mange gode timer på havet og bød derpå
inden for i klubhuset, hvor klubben bød på
en "Enkelt".
Til de tilmeldte medlemmer var der en fin
buffet fra Hanne med efterfølgende kaffe
og kage.
Alle blev rigelig mætte og fik en hyggelig
eftermiddag.
Ib.
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Hundige Havns Generalforsamling
Klip fra Havnens ordinære generalforsamling.

Molefyrene med solceller er en succes.
Mågen havde fået bomme ved indkørslen.
Marianne bemærkede, at desværre fungerer internettet ikke på Mågen, hvilket det
ikke havde gjort hele vinteren til stor gene for bl.a. IT-undervisningen.

Formanden, Kurt Palmkvist, bød velkommen og efter valg af referent og dirigent
fik han ordet for havnebestyrelsens beretning.

Kurt fortalte, at stormskader på havne
ikke er dækket af forsikringsselskaber,
men skulle betales af brugerne i havnene.

Kurt havde en særlig velkomst til det nye
bestyrelsesmedlem fra Mågen, Marianne
Pedersen, der afløser Kjeld Pico Larsen.
Sidstnævnte havde været med i havnebestyrelsen i mere end 15 år og gjort et
kæmpe arbejde, hvilke Kurt og bestyrelsen gerne ville takke ham for.

Hundige Havn havde fået tildelt 500.000
kr., som blev fordelt ifølge aftale med
200.000 kr. til Mågen og 300.000 kr. til
Hejren.
Bent Lorentzen (HBK) blev genvalgt til
havnebestyrelsen, Aage Jaenicke (SHS)
blev valgt som suppleant.

Mågen havde også fået ny havnefoged
Thomas Sand, som han også bød velkommen.

Det fulde referat kan, når
dette er færdigt, afhentes
på Hejrens havnekontor .

I beretningen omtalte Kurt de ledige pladser i Hundige havn. Der er i øjeblikket 38
tomme på Hejren og 43 på Mågen.

Ib
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Hvad får jeg for mit SHS kontingent?
I 1981 blev jeg bortvist fra HBK,
som jeg havde været medlem af i
en del år. Årsagen var, at jeg havde formastet mig til at købe en
kæmpe båd, en Maxi 77, og sådan
én var alt for stor til at ligge hos
en småbådsklub. Som alle ved,
blev det senere ændret, da formanden selv fik en større båd. Jeg
meldte mig derfor ind hos SHS,
som var den ene af de to klubber
på Hejren. Har jeg så været en
passiv snylter på andres arbejde i
SHS?
For sjov skyld har jeg funderet
lidt over mit SHS CV :
Mangeårig medredaktør af Søforklaring og deltager i færdiggørelsen af de enkelte numre. Det var
medens Børge Olsen stod for
printningen.
Senere satte jeg
stoffet op på CD’er og fik bladet
trykt i Karlslunde.
Bestyrelsesmedlem af havnebestyrelsen.
Her havde jeg ansvar for arbejdet med den
endelige afslutning af farvandsafmærkningen. Det var en sag, som strakte sig over
13 år med Farvandsvæsenet. Der kom
gang i sagerne, da jeg i et brev antydede,
at det måtte være en sag for Ekstrabladet.
Dagen efter havde jeg direktøren for væsenet i telefonen.

Arrangement af fællesrejser for klubmedlemmer til: Berlin, Rom, Paris, Krakow,
Prag, Budapest og Tyrol, hvor jeg var
guide på en dagsmarch for de bedst gående gennem Kaiserbjergene på stier, som
bruges af østrigske alpejægere.
Jeg har naturligvis også med glæde selv
deltaget i fælles sejlture i Danmark, Sverige og Tyskland.

Vinteraften undervisning af medlemmer i
teorien til duelighedsprøven med efterfølgende eksamen.

Hvorfor alt dette skriveri? Jo, jeg er blevet
ældre med handicap parkeringsskilt til
bilen og passivt medlem af SHS. Er mine
penge så gået til handicap parkeringspladser? Havnen er jo offentligt område, og

Praktisk skolesejlads for elever til duelighedsprøven med afsluttende prøver.
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jeg har oplevet at måtte køre hjem igen
p.gr.a., at alle p-pladser var optaget.

sener, som færdes til søs. Jeg har ladet
mig fortælle, at jeg i stedet for, for de
samme penge, kan få 3 numre af bladet
Playboy, og det handler vist også om hunkønsvæsener – men på land, hvor jeg nu
selv opholder mig.

Som medlem af SHS i 34 år er jeg blevet
afvist muligheden for at få et kort til bommene. Jeg håber, at rette vedkommende
med ansvar for tildeling af adgangskort
ser dette og finder en løsning på mit problem. Det må gerne være et gæstekort som
mulighed.

Med venlig hilsen
Jes.
Fhv. skipper på de gode skibe Cordon
Bleu I og II

Men hvad har jeg så fået for mit kontingent indtil nu? 3 numre om året af det
gode blad Søforklaring. Bladet handler jo
om skibe, der som bekendt er hunkønsvæ-

Hjælp dig selv og tag hensyn til din nabo
Udklip fra Havnereglementet (se hjemmesiden):

Enhver bådejer har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når
det ligger i havnen, og skal herunder drage omsorg for, at det er
lænset samt forsvarligt fortøjet og affendret.
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Langturssejlads 1
Det unge sejlerpar Mie og Louis har vi ikke set meget til i de
sidse par år. Det er ikke fordi, de har forladt SHS, det er
fordi de midlertidigt arbejder og bor i Stockholm.
Sidste sommer valgte de at sejle deres 21 fods båd til Stockholm, og redaktionen har fået lov til at klippe lidt i deres
logbog fra turen.
singborg. Derudover er vinden nu vendt
og blæser let til friskt fra nord. Det betyder modvind, og vi må krydse hele vejen
op.

Dag 1: Hundige Havn
Det gode skib Freja er pakket og klar og
de mest fatale dele er gennemgået og efterset og vi er mere end klar til at starte
vores tur mod Sverige og Gøteborg. Men
som alle sejlere ved, så er der en ting man
ikke kan forberede; og der er vejret. DMI
har udsendt kulingvarsel og det piver og
rusker i masten .

Kullen fyr

Dag 2: Hundige - Skodsborg
(8:21 - 14:11 26 sømil)
Solen skinner og vinden har lagt sig, så
det er med smil på læben at vi 8:21 sejler
ud af Hundige havn. Vinden kommer fra
stik syd og det blæser en god vind. Vi
sejler næsten 5 knob for sejl.

Dag 6: Halmstad - Varberg
(8:15 - 16:16 40 sømil).
Strækningen er lidt kedelig og der er ingen vind, så vi hyggesejler for motor og
slapper af i den varme sol. Men uopmærksomheden har ramt os, og pludselig gør
båden et "hop" over en stor sten. Det lyder
og føles ikke rart at ramme noget med en
båd. Mie er specielt bange og tænker
straks evakuering fra båden, samt muligvis den sikre druknedød. Louis handler
mere rationelt og får straks tjekket, om vi
tager vand ind nogle steder. Så galt er det
dog slet ikke gået. Vores jernkøl har ramt
en sten, og vi bliver enige om, at den højst
har fået en skramme, som skal repareres
næste gang Freja igen står på land.

Dag 3: Skodsborg - Viken
(8:41 - 16:35 32 sømil)
8:41 er Freja pakket og klar til endnu en
afgang. Vinden er igen med os og vi når
hurtigt op så vi har stævnen pegende mod
Kronborg. "Hvis Kronborg var om bagbord da vi sejlede ud, så er den nok om
styrbord når vi vender hjem", sådan lyder
sangene om håbefulde sejlere som ofte har
haft Kronborg som første pejlemærke. Og
det er da heller ikke helt uden vemod, at vi
forlader dansk farvand og krydser farvandet mellem Helsingør og Helsingborg. Vi
beslutter at få lidt hjælp fra motoren for at
få os hurtigere igennem passagen. Trods
den hjælpende hånd tager det næsten to
timer at komme igennem og nord om Hel-

Følg Mie og Louis’ fortsatte kamp
mod elementerne i næste nummer
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Langturssejlads 2
Anna og Hans Peter (HP) har igen
været på langtur. I sommeren
2014 sejlede de med en gruppe
langturssejlerne (FTLF) til kanaløerne. Under en klubaften i marts
viste de billeder og fortalte om den
spændende tur. Redaktionen har
fået lov at smugkigge i Annas dagbog, og i det følgende bringer vi
uddrag fra enkelte dage.

Den 14. og 15. juni 2014.
Cuxhaven - Delfzijl
Kunne ikke beslutte os hvornår vi skulle
sejle. Flere skippermøder. Vi besluttede at
sejle over i den ny marina om eftermiddagen. Ank. Kl. 15.30.
Endnu engang skippermøde kl. 20. Vi
besluttede at sejle kl. 3 om natten. Vejrudsigten meldte ikke så meget vind.
Desværre passede vejrudsigten ikke. Det
blæste mellem 8 og 9 sek.m. og bølgerne
var
ret
høje. Båden lå ret
uroligt. Jeg
skulle bestemt ikke
ned i kahytten.
19 timer er
lang tid. Det var først de sidste 4 timer,
som var rimelige. Vi havde en del modstrøm et par timer på grund af tidevandet.

Den 2. juni 2014
Hundige – Nyord. 40 sm
Afgang 10.40. Ankomst
17.00.
Dejlig sejlads. Ingen
vind. Så det var med motor hele turen.
Den 5. juni 2014
Bagenkop – Marstal
Morgenbadning. Vandet var rigtig koldt.
Det blæste lidt og regnede lidt om formiddagen.
Vi sejlede først ved 15 tiden. Fin sejlads.
I Marstal var bådene begyndt at komme.
Signalflagene blev sat op. Et flot syn med
alle bådene.

Den 18. juni 2014
Groningen – Leeuwarden 40 sm
I dag skal vi så videre. Lidt gråvejr. Der
var nogle enkelte både, som blev i Groningen. Nogle ville sejle kl. 13 og andre først
i morgen.
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Det var en rigtig smuk tur gennem byen.
Der var virkelig mange broer, vi skulle
igennem. Vi var ca. 13 både, som sejlede i
konvoj. Kom forbi mange smukke bygninger. Den flotte museumsbygning så jeg
nu også fra
søsiden, samt
alle husbådene.
Kom igennem
en sluse. Alle
bådene kunne ikke være der på en gang.
Slusen var tæt pakket. Jeg talte 14 både.

Den 30. juni 2014
Middelburg – Vlissingen
4 sm, men vi skulle under 5 broer og 2
sluser. I den sidste sluse var der meget
strøm, så det var lige før, Søren kom til at
ligge på tværs at slusen.

Om formiddagen cyklede vi igen rundt i
den dejlige by. Kiggede på de smukke
bygninger og fik købt ind hos Albert
Heijn. Vi sejlede kl. 15 og var i Vlissingen
kl. 17.

Landskabet er ret frodigt her. Vi sejler i
den stående masterute. Masser af broer
skulle åbnes, men der var nu ikke megen
ventetid ved de forskellige broer. I dag
kom vi til steder, hvor der skal betales
bropenge. Brovagten sænker en sød lille
træsko ned, når vi sejler igennem broen.
Så man må have småpengene klar.
Vi sejlede i dag igennem smukt landskab.
Vandet er ikke rent, nærmest brunt.

Man går meget op i kunst i de små byer,
vi har besøgt. Her i Vlissingen var der
nogle kunstnere, som havde lavet jorden
af tomme plasticflasker, det var ret flot.
Jeg var oppe på volden og kiggede ud
over vandet, hvor de store skibe sejlede
forbi. En meget smuk aften, og havblik.

Den 20. juni 2014
Stavoren – Amsterdam 41 sm
Dejlig sejlads over Iselmeer. Ankom til
Amsterdam marina ved 20. tiden. Skulle
igennem 2 sluser, en ved dæmningen og
en ved indsejlingen til Amsterdam. Jeg
tror, at vi var ca. 20 både i slusen indtil
Amsterdam.

Også Vlissingen er en hyggelig by med
masse af restauranter, særlig i havneområdet.
Da vi ankom, kunne vi fra båden se smukke hus, men da vi gik til køjs, kunne vi
kun se ind på stenmuren. Det var så lavvandet, at vi kunne se alle de østers, som
lå ved muren.

Umiddelbart virker havnen ikke særlig
hyggelig ved første øjekast. På vores bagbord side ligger der store fængselscontainere. Badefaciliteterne er helt i top. I 2 af
baderummene er der badekar til fri afbenyttelse. Fra badekarret kan man se ud
over havnen og byen. Jeg prøvede det ikke
selv, men der var nogle af sejlerne, som
afprøvede det.

I morgen forlader vi Holland og sejler til
Oostende i Belgien, hvor vi i morgen aften
skal mødes med alle de andre sejlere.
Fortsættes i næste nr. af Søforklaring
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Kavitation
I den efterfølgende fortælling indgår der
fire ting i forsøget på at forklare, hvad
kavitation er for et underligt fænomen,
nemlig:

Hurtiggående skibspropel

-- Et fysikforsøg med kogning af vand
-- En hurtiggående skibspropel
-- Sailrocket 2
-- En knipsereje
Et fysikforsøg med kogning af vand
Det første foto viser en hurtiggående
skibspropel, hvor der optræder kavitation.
Der bliver, som det ses, dannet dampbobler på propellerbladene.

Vi ved alle, at vand koger ved en temperatur på 100 graders Celsius ved jordoverfladen, hvor der normalt er et tryk på 1
atmosfære. Får vi den vilde lyst at koge en
kedel vand på toppen af Mount Everest i
8.848 meters højde, vil vandet koge ved
ca. 70 graders Celsius, fordi lufttrykket er
reduceret til ca. 30 % at trykket ved jordoverfladen.

Det andet foto viser en skibspropel med
kavitationsskader-

Hvis vi med en vacuumpumpe kan reducere trykket i glaskolben som vist på skitsen, så det kun er ca. 3 % af 1 atmosfære,
så vil den lille smule vand, vi har fyldt i
kolben, koge ved ca. 26 graders Celsius,
altså noget der minder om normal stuetemperatur.

På sugesiden af propellerbladene kan trykket blive så lavt, at vandet begynder at
koge. Fra det lille fysikforsøg ovenfor så
vi, at vand kan bringes til at koge ved noget, der minder om almindelig stuetemperatur, når bare trykket bliver tilstrækkeligt
lavt.
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Foran den hurtiggående propel på fotoet
dannes der små bobler i vandet. Når disse
bobler imploderer, eller falder sammen,
eller ”falder ind i sig selv” på grund af det
højere tryk i den omgivende vandmasse,
sker der flere tilsyneladende mystiske ting
og sager. Der opstår voldsomme trykstød i
vandet, og vandet varmes op til temperaturer, der nærmer sig temperaturen på
solens overflade (sic). Der udsendes samtidigt en række lysglimt. Disse fænomener
opstår som følge af kavitation.

Et af problemerne, man kæmpede med for
at nå verdensrekorden, var, at der opstod
kavitation på sugesiden af kølsværdet.
Dette skyldtes, at trykket her blev reduceret så meget, at vandet formelig gav sig til
at koge. Der blev dannet en masse luftbobler som igen medførte en masse turbolens og modstand. Løsningen på problemet blev at konstruere et sværd med et
helt specielt tværsnit.

Sailrocket 2
Vestas, der som bekendt producerer store
vindmøller, konstruerede for nogle år siden et fartøj udelukkende drevet af vindkræfter. Fartuhyret, navngivet Sailrocket
2, der endte med at slå verdensrekorden
for ”vinddrevne fartøjer”, nåede op på
godt 65 knob. (Hallo mand, - det svarer til
120 kilometer i timen!)

Normalt tværsnit i kølsværdet

Ændret tværsnit i kølsværdet
Det ændrede tværsnit blev udformet som
en kile med den skarpe kant vendende
fremad i fartens retning. Derved opnåede
man, at dampboblerne blev dannet bagved
selve sværdet.
Knipsereje
Knipserejen også kaldet Pistolrejen, er en
meget mærkelig fætter. Det er en ca. 5 cm
lang reje, der lever i tropiske farvande.
Den er udstyret med et meget avanceret
våben. Den ene klo er specialdesignet og
kan fremkalde et voldsomt smæld. De små
dyr kan fremkalde så meget larm, at det
kan forstyrre sonarmålinger fra skibe og
især ubåde. Når rejen knipser med sin klo
sendes der en trykbølge afsted med stor
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hastighed mod byttet, som simpelthen slås
ud eller dør. Der opstår et undertryk, og
der dannes en dampboble. Når boblen
imploderer, falder sammen, opstår der,
som tidligere beskrevet, lokalt meget høje
temperaturer, og der udsendes lys og lydbølger. Se, det kan man kalde en avanceret
fætter, den lille Knipse-eller pistolreje.

de skibspropel, opstår der rystelser, og der
kan ske alvorlige skader på propellerbladene.
Svend.

Set i mågeperspektiv

Afslutning
Fænomenet Kavitation i vand kan opstå,
når det statiske tryk i vandet reduceres
tilstrækkeligt. Det kan så medføre dannelse af små hulrum eller dampbobler. Når
fænomenet opstår omkring en hurtiggåen-

Mine vinger giver ingen
kavitation

Tangloppemarked
Vi har haft loppemarked for en del år siden og Visionsgruppen har genoptaget
ideen med en ny titel.

dens gode ting såsom boremaskiner, pudsemaskiner, juletræspynt, skibsure, elpåhængsmotorer, fendere, bompressenninger, spil og mange andre brugelige effekter, som ikke alle var maritime.

Som det fremgår af de neden stående billeder var der mulighed for at købe alver-
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Aktivitetskalender
2015
24. juni

Sidste klubaften før sommerferien

Juli

Sommerferie

12. august

Første klubaften efter sommerferien

10. oktober

Fisketur til Hven

14. november

Afriggerfest

HUSK!

Følg med på hjemmesidens kalender.
I sommerferien kan medlemmerne arrangere
fælles ture og grillaftener efter behov, brug evt.
hjemmesiden.

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