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Formanden har ordet
ster i bestyrelse og udvalg, ligesom det
fremgår, at regnskab for 2015 og budget
for 2016 blev godkendt.
Den 9. april hejste vi klubstanderen på
vores flagstang, og markerede dermed, at
nu er sejlsæsonen begyndt. Så mangler vi
bare sol, varme og blide søndenvinde, men
det må jo kommer.
Den 29. maj vender vi alting på hovedet i
havnen. Der bliver en masse aktivitet og
meget at se på. Vi inviterer alle til at komme ned i havnen for at se, hvad der foregår, og selvfølgelig også for at skaffe nye
sejlere til havnen. Det er et arrangement,
der går under navnet: ”Vild med Vand”.
Du kan læse mere herom i bladet.

Siden udsendelsen af forrige nummer af
Søforklaring, er der især en ting, som har
været på dagsordenen i klubben: Revision
af vore klubvedtægter. Når vi overhovedet
mente, at dette var nødvendigt, skyldes det
primært, at det fremstod en smule uklart,
hvorledes vi i vores klub valgte klubrepræsentant til havnebestyrelsen for Hundige
Havn. Endvidere ønskede bestyrelsen at
afskaffe begrebet: Familiemedlemskab.

Vi vil vise den undrende omverden, at der
ligger en stor havn i kommunen, som er
hjemhavn for mange hundrede lystbåde.
Det er ganske vist vanskeligt at få øje på,
når man færdes langs med Strandvejen. Et
enkelt forkølet vejskilt og nogle provisoriske skilte hængt op på et ståltrådshegn
antyder, at der vist nok ligger en havn i
nærheden. Greve Kommune fremhæver
altid, at kommunens største attraktioner er
vandet, stranden og havnene. Så er det
bare, jeg mener, at kommunen kunne hjælpe til ved at gøre adgangsvejen til Hundige
Havn meget mere synlig og festlig.

Begge ting er klaret i de nu reviderede
vedtægter. Vi måtte igennem såvel den
ordinære generalforsamling, den 18. marts,
som en ekstraordinær en af slagsen, den 9.
april, før det lykkedes at behandle vedtægtsændringerne til ende. Du kan nu finde de reviderede vedtægter af 9. april
2016, på klubbens hjemmeside. Her kan
du ligeledes finde referaterne fra de to
generalforsamlinger. Det fremgår heraf,
hvem der blev valgt til de forskellige po-

Svend.

Deadline for stof til næste blad
24. oktober 2016
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SHS’s Generalforsamling,

18-03-2016

1. Valg af dirigent
Efter den traditionelle fællesspisning af skipperlabskovs startede generalforsamlingen med velkomst af formanden. Denne konstaterede,
at der var fremmødt 20 stemme berettigede ud af 101 dvs. ca. 20 %,
hvilket måtte siges at være pænt.
Svend foreslog herefter Jette Thøgersen som dirigent og Ib Christiansen som referent
og som stemmetællere Else Hermansen og Marianne Pedersen. De blev alle valgt.
Jette takkede for valget og konstaterede generalforsamlingen for lovlig og rettidigt
indkaldt. Hun gav herefter ordet til formanden.
2. Beretningen.
Svend gennemgik beretningen, som er optrykt i Søforklaring Feb 2016.
Året 2015 var præget af elendigt vejr. Et skib sank, et rev sig løs.
I havnen var der blevet etableret en ny parkeringsplads ved fiskernes huse, stier var
genoprettede og molen ved bro 10 repareret.
Vi fik ny havnefoged, Thomas Sand, vi har alle stor ros til samarbejdet, som har fungeret fint.
Hyggekap er en fælles kapsejlads for de 4 klubber, og den fungerede med succes.
Klublivet fungerede med onsdags møder.
Der var afholdt årets traditionelle standerhejsning og standerstrygning.
Efterårsturen til Hven var en succes. Der deltog 20 både, som alle havde tilknytning til
SHS. De 4 både var fra Mågen, og Peter Christensen var igen i år tovholder og klarede
opgaven med bravur.
Mågen har 60 ledige pladser. Man vil søge at tiltrække nye medlemmer ved afholdelse
af et større arrangement den 29.maj, hvor man vil sætte alle sejl til for at gøre opmærksom på havnen og sejlsporten med et arrangement ”Vild med Vand”, et projekt
lanceret af Dansk Sejlunion.
Svend sluttede med at opfordre medlemmerne til at støtte op om klubbens aktiviteter.
Der var ingen kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt.
3. Regnskab 2015
Hans Kofoed fremlagde regnskabet. Det havde været vanskeligt for ham at blive godkendt af bankerne som ny kasserer.
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Der var mange medlemmer, som han måtte rykke flere gange
for indbetaling af kontingent og havneafgift. 2 var gået til inkasso.
Det samlet årsregnskab viste et underskud på kr. 3128,80.
Der var ingen kommentarer til regnskabet, som herefter blev godkendt.
4. Indkomne forslag.
Forslag om vedtægtsændringer
Sidste års generalforsamling viste usikkerhed om, hvem der var stemmeberettigede til
klubbens generalforsamling. Der blev i denne forbindelse nedsat et udvalg bestående
af Hans Kofoed og Ib Christiansen, som skulle komme med et oplæg til en revidering
af SHS´s vedtægter. Oplægget har været behandlet i SHS`s bestyrelse og trykt i Søforklaring i 2016.
Der kom så mange ændringsforslag til § 4 vedrørende optagelse af medlemmer, samt
§ 11, at det blevet besluttet at lade et udvidet udvalg med Svend, Arne og Finn sammen med Ib og Hans arbejde videre og fremlægge resultatet på den ekstraordinære
generalforsamling den 9. april 2016.
En vedtægtsændring kræver jf. vedtægterne paragraf 15, at min. 1/3 af foreningens
medlemmer er til stede på den ordinære generalforsamling, i modsat fald indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling.
§ 5 Kontingent – vedtaget, men skal medtages til ekstraordinær generalforsamling.
§ 6 Udmeldelse/eksklusion – vedtaget, men skal medtages til ekstraordinær generalforsamling.
§ 7 Ordinær generalforsamling - skal medtages på ekstraordinær generalforsamling.
Forslag pkt. 10 - Valg af medlem og suppleant til havnebestyrelsen i Hundige Havn
Dermed følger Pkt. 11 - Valg til udvalg og Pkt. 12 - Eventuelt
Forslag om ekstraordinær betaling på kr. 1000,00 kr.
Bestyrelsen foreslog en ekstra betaling til renovering af klubhusets tag, hvor tagplader
smuldrer og skal udskiftes. Marianne fortalte, at man havde indhentet flere tilbud og
dermed kunne halvere udgiften. Marianne foreslog derfor en afstemning om kr.
500,00 som engangs betaling.
Keld Pico Larsen spurgte, om dette var i overensstemmelse med lokalplanen. Da det
ikke er en ændring men en reparation, anså man ikke, at der var noget til hindring for
dette. Desuden havde man orienteret kommunen om udbedringen.
Richard Eichenberger spurgte, om ikke der var henlagt penge til sådanne udgifter.
Marianne forklarede, at ifølge oprindelig aftale mellem klubberne og Trivsel skulle
overskud betales tilbage. Det er ændret, og nu spares der op til uforudsete udgifter.
Desværre har der været store udgifter til renovering af køkken, samt stort forbrug af
rengøringsartikler og varme. Man vil forsøge at spare på disse udgifter.
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Kjeld Pico gjorde opmærksom på, at Trivsel havde optaget et lån på kr. 60.000.
Da man måtte erkende, at reparationen af taget var nødvendig, blev forslaget om
kr. 500,00 vedtaget.
Erik Lillevang fik bekræftet, at passive medlemmer ikke skal betale kr. 500,00 til renovering.
5. Budget.
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet skulle være uændret for aktive og passive, og at
man senere afskaffede familiemedlemskab.
Keld Pico mente, dette kunne give problemer med DS. Da ingen andre klubber opererede med begrebet familiemedlemmer, anså man ikke dette for at være noget problem.
Bestyrelsen foreslog herefter uændret kontingent for 2016, hvilket blev enstemmigt
vedtaget.
Kontingent .
Aktivt medlem
kr. 650,00
Passivt medlem
kr. 300,00
Klubhusbidrag (ved indmeldelse) kr. 200,00
Et ekstraordinært bidrag i 2016 (også ved indmeldelse) på kr. 500,00 på grund af renovering af taget på klubhuset.
6. Valg af kasserer: Hans Kofoed genvalg.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Steen Jørgensen, Bente Henriksen genvalg.
8. Valg af bestyrelsessuppleant: Marianne Pedersen nyvalg.
9. Valg af 2 revisorer: Inger Lind og Per Henriksen genvalg.
Valg af 1 revisorsuppleant: Hans Otto Thøgersen genvalg.
10. Valg til udvalg
Infoudvalg: Ib Christiansen, Jørgen Lind, Finn Dalhoff og Svend Röttig genvalg.
Sejladsudvalg: Jørgen Lind, Steen Jørgensen genvalg.
Standerudvalg: Yvonne Lundgreen ønsker ikke genvalg. Udvalget nedlægges og
bestyrelsen overtager opgaven. Formanden udtrykte en stor tak til Yvonne for hendes store arbejde med klubstandere mm. gennem mange år.
Aktivitetsudvalg: Bente Henriksen genvalg. Udvalget suppleres ad hoc.
Havnebestyrelsen Marianne Pedersen genvalg. Suppleant: Arne Nielsen genvalg.
11. Eventuelt:
Marianne fortalte om arrangementet ”Vild med Vand” der afholdes den 29. maj.
Lions vil opstille 50 boder ved bro 10.
Medlemmer kan gratis opstille boder på parkeringspladsen.
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Der opstilles et bassin med 2000 liter vand, hvor børn kan fiske krabber, mm.
Fiskerne vil ryge fisk.
Café Mågen er åben med div. tilbud
CT – band vil spille jazz i Cafe Mågen.
Der opstilles grill ved Cafe Mågen.
Danmarks Naturfredningsforening vil deltage.
Marianne opfordrede sejlerne til at invitere gæsterne til en kortere sejltur, og de deltagende både vil blive markeret med en særlig stander.
Både, der er til salg, opfordres til at sætte TIL SALG skilte på.
Arne omtalte, at der også på Hejren ville være forskellige aktiviteter, f. eks. speedbådssejlads, sejlads med mini-både, og dykkerklubben vil ligeledes deltage.
Det er påtænkt, at der skal køre mini-tog fra Strandvejen til parkeringspladsen.
Måske vil Greve Pigegarde spille.
Det er de foreløbige planer, men der vil komme yderlige information.
Hans Kofoed vil forsøge at få girokort til kontingent opkrævning overført til PBS måske også til MobilePay. Af praktiske og økonomiske grunde vil kontingent blive opkrævet en gang om året. Kontingent restance bliver max. 3 måneder.
Et nyt ændret forslag til vedtægtsændringer vil blive lagt på SHS´s hjemmeside og
forelagt på den ekstraordinære generalforsamling d. 9. april 2016.
Da der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål, kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og overlade ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.
Svend takkede dirigenten samt de fremmødte for en god generalforsamling med en
konstruktiv debat. Samtidig ville han gerne udtrykke en stor tak til alle de aktive medlemmer, der havde ydet en stor indsat for klubben i det forløbne år. Til slut ville han
gerne fremhæve Marianne for hendes store indsats i havneudvalget som SHS` nye
repræsentant.
Marianne fik en stor applaus, og generalforsamlingen kunne slutte klokken 22.10
Ib Christiansen.
Referent.

Jette Thøgersen

Dirigent

Velkommen til nye medlemmer
Et stort velkommen til klubben SHS skal
lyde til Helle R. Rekvad, Kim Frederiksen, Lars Aarup, Miroslaw Maslowski,
Nikolaj Gedsted Andersen, Tony Heine og
Leszek Kolbuc.

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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Ekstraordinær Generalforsamling
9-04-2016
1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Eneste
punkt på denne var godkendelse af de reviderede vedtægter. Svend foreslog Jette
Thøgersen som dirigent. Hun blev herefter valgt.
2. Godkendelse af vedtægter
Jørgen Lind havde medbragt en projektor, så de reviderede vedtægter kunne vises
på et stort lærred.
Svend gennemgik samtlige paragraffer i de reviderede vedtægter. Der var nogle
kommentarer især til § 4 vedr. aktive medlemmer. Efter godkendelse af samtlige
paragraffer, spurgte dirigenten om medlemmerne kunne godkende de reviderede
vedtægter ved håndsoprækning.
12 stemte for, 3 undlod at stemme. De reviderede vedtægter er dermed godkendt,
og de vil blive lagt på SHS`s hjemmeside.
Referent.
Ib Christiansen

Dirigent
Jette Thøgersen
- - -ooo OOO ooo - - -

De endelige og underskrevne udgaver af referaterne fra de 2 generalforsamlinger, kan
ses på klubbens hjemmeside som et underpunkt til ’Klubbens Vedtægter’.

Klip fra

Hundige Havns Generalforsamling

27-04-2016
Havnens formand, Kurt Palmqvist , bød velkommen og efter valg af dirigent og referent
gennemgik han havnens beretning.
Torben Petersen fik tak for mange års arbejde i bestyrelsen.
Formanden mente, at havnen var på vej ud af krisen og havde tilpasset sin markedsføring
bl.a. med udbygning af havnens kvaliteter.
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Der er for tiden 84 tomme pladser på Hejren og 55 på Mågen. Måling af sandflytning i
Køge Bugt syntes ikke at være unormal. Man havde fået tilladelse til, at det sand, som
lægger sig ved molehovederne, må fjernes og lægges på stranden.
Greve Kommune har lavet en ny turistfolder, ’Oplev Greve 2016’. Ved olie katastrofer
har havnen flydespærringer. Grundejerforeninger har spurgt om tilladelser til at gå ud til
molehovederne. Det vil kræve en udbygning.
Greve Kommune har tildelt havnen 250.000 kr. Heraf har Mågen fået 100.000 kr., som
er anvendt til ny parkeringsplads ved fiskernes hus samt opretning af stier og reparation
af kajen.
Mikkel Krarup (SKB) blev valgt ind i havnebestyrelsen
Peter Korshøj (HBK) blev genvalgt til bestyrelsen
Walther Nielsen (SKB) blev valgt som 1. suppleant
Henrik Hare (HBK) blev valgt som 2. suppleant
Under eventuelt blev brugt megen tid på at diskuterer Hejrens priser på
optagning og søsætning af både.
Det fulde referat kan afhentes på havnens kontor.
Ib
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Standerhejsning
Standerhejsning den 9. april 2016.
Så kom foråret med høj blå himmel og
strålende sol, en smuk dag til at starte den
nye sejlsæson.
Formanden holdt en lille tale og knyttede
et par ord til denne specielle dato i 1940,
hvor tyskerne besatte Danmark.
Ligesom Dronning Margrethe
var mange af de
fremmødte nyfødte dengang,
men enkelte husker dagen, hvor
f l yv e ma s k i n e r
smed flyveblade
med propaganda
ned fra luften.

Beethovens skæbnesymfoni. Det er samtidig morsetegnet for V, som også står for
victory, som Churchill brugte.
Svend sagde, at det også er sådan, vi udbringer et leve for sejlklubben: 3 korte og
et langt efterfulgt af SHS. Imedens gled
den nye stander til tops. Et flot syn med
Dannebrog på den underliggende saling.
Herefter bød klubben på en genstand, og
så var der fællesspisning i klubhuset med
smørrebrød fra Café Mågen.

Den danske radio blev censureret, men England
sendte nyheder
og startede sit
program med det
karakteristiske
lydsignal: bom bom bom boom, lydsignalet 3 korte og et langt, der stammer fra

Hermed er sejlsæsonen 2016 officielt begyndt.
Den gamle redaktør.

Café Mågen
Café Mågen har åbent fra den 15.marts 2016
Caféen har åbent fra kl. 11-19 alle ugens dage undtagen mandag, hvor
der holdes lukket
Der kan købes smørrebrød, og små lune retter, se opslag i caféen
Der er som sædvanlig stegt flæsk med persillesovs hver onsdag
Café Mågens tlf.nr. 60522913

info@cafemaagen.dk
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Havnens dag - Vild med Vand

Dansk Sejlunion og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark har med støtte fra
Nordea Fonden igangsat projektet ’Vild
med Vand’. Formålet er at skabe endnu
mere liv på lystbådehavnene samt at tiltrække nye medlemmer til sejlklubberne.

merbod på havnen den 29.maj, kan du i
ugen op til den 29. hente en tilladelse på
havnekontoret i kontorets åbningstid.

Havnens Dag er et af elementerne i projekt ’Vild med Vand’, og Hundige Havn
har valgt at deltage i Havnens Dag d. 29.
maj.

Du SKAL dog senest den 27. maj have
hentet en tilladelse for at have en chance
for at få en stadeplads.

Du må bruge et areal svarende til 3 x 3
meter.

Hyggesejlads
Vi håber selvfølgelig på godt vejr, så der
kunne være nogle af de besøgende, der
havde lyst til en sejltur på bugten.

Formanden omtaler det på side 3, og på
den nylig afholdte generalforsamling fortalte Marianne om de mange aktiviteter,
som kan ses i referatet side 7.

Vi forestiller os, at folk kan få en sejltur
på ca. en time for at prøve at have vand
under sig, og for at se hvordan havnen/
stranden/Arken ser ud fra vandsiden.

Der skal ske mange ting den dag, og i det
følgende er der lidt mere detaljeret beskrevet, hvordan I kan være med til at gøre
dagen til en god oplevelse for de forhåbentlig mange ”landkrabber”, der måtte
finde vej til havnen.

Send gerne en mail til havnekontoret med
emnet ’Vild med Vand’, og skriv din
email adresse og fortæl, at du gerne vil
sejle, så vil du blive kontaktet af den ansvarlige for sejlturene.

Loppemarked
Hvis du er interesseret i at have en kræm-

Køb - Salg af både
Overvejer du at sælge din båd, så er muligheden der måske under Vild med Vand
arrangementet.
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Vild med Vand gruppen vil medvirke til at
promovere salg af medlemmers både ved
at opstille en planche ved klubhuset med

til Vild med Vand dagen, håber vi, I vil
komme og give en hånd med ved forskønnelsen lørdag den 21. maj.
Vi starter som sædvanlig med morgenmad
klokken 9.00 i klubhuset og arbejder så, til
vi er tilfredse med vores ø. Derefter vil der
være et par stykker smørrebrød til de, der
har lyst.

oversigt over både, der ønskes afhændet.

Vi skal bl.a. have plantet blomster i krukker, tjekket petanquebanen, samlet affald,
hvis der til en forandring skulle være sejlere, der ikke har fjernet div. affald efter
tilrigningen af deres båd, ordnet grills,
vasket borde-bænke, mm.

Sælger anmodes om at placere et tydeligt
”Til Salg” skilt på båden med oplysning
om telefonnummer, hvor sælger kan kontaktes og eventuelt med en salgspris. Sælger bedes ligeledes informere Vild med
Vand gruppen om den påtænkte annoncering mindst 2 dage før . Vi vil så sørge for,
at bådudbuddet kommer med på ovennævnte oversigt.

Vi håber at se jer.
Forårshilsner fra Ø-udvalget / Vild med
vand-gruppen.

Oprydning
For at vores havn kan være så pæn som
mulig, når vi slår bommene op kl. 10.00
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Her finder du aktiviteterne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lions Loppemarked
Mågens loppemarked
Danmarks Naturfredningsforening
Fang en fisk/krabbe
Bassin med fisk og planter
Fiskerne med ny røgede fisk
Se en fisk
Donuts- og slush ice vogn
Kunstmalere
Petanque
Kystredningsbåd
Dykkere med mand over bord øvelse
Prøv en sejltur med bådejer

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
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Dansk Søredningsselskab
Vognmand
Café Mågen
Bauhaus Maritime
Kajakker, både, boards mm.
Naturplanteskolen
Knobværksted
Udstilling af V-Bund Power Boat
Formula 382 Fastech, Danmarks hurtigste speedbåd (1800 HP, over 100
MPH)
CT Bigband

Elektronisk Navigation
Fra Decca Navigation via ap navigator til
GPS Navigation for fritidssejlere.
Hvor 1. Verdenskrig kom til at dominere
den mekaniske udvikling på områder, som
flyvning, ubåde, transport- og kampvogne,
så skete den markante elektroniske udvikling inden for Radio, Radar, Loran m.m.
under 2. Verdenskrig.

Set i mågeperspektiv

Og ikke mindst resulterede det i Decca
Navigation for sejlads.
Decca Navigation for sejlads fik den vigtige rolle, som sikrede den allierede landgang i 1944 på Normadiet. Svend har
skrevet om det i det sidste nummer af Søforklaring. Med en teknisk beskrivelse af
det landbaserede Deccasystem, hvor en
modtager viser hyperbellinjer foranlediget
af Decca-kædens hovedsender og tre slavesendere. Skæringspunktet mellem to
hyperbellinjer angiver fartøjets position på
Deccas specielle søkort.

Jeg har mit eget
mågesystem
Omkring 1970 skete der noget nyt inden
for elektronikken. Et teknisk gennembrud,
som vi kalder digitaliseringen, takket være
bl.a. transistoren, hvor informationer, billeder og lyd omskrives til tal – i sin simpleste form med tallene 0 og 1. I elektroniksprog kaldes det en bit, som kan være
enten on eller off - og hvor en byte består
af otte bit.

Efter krigen blev der globalt opsat adskillige Decca-kæder. I Europa blev der således opstillet kæder fra Nordkap til Gibraltar, og den danske kæde kom til i 1949.
De blev anvendt for både flyvning og søfart, olieboring - og ikke mindst fiskeri, så
fiskerne kunne finde deres udsatte garn.
Men Deccaudstyret var for dyrt, for klodset og for kompliceret for fritidssejlere,
som kun havde almindelige søkort at sejle
efter, kombineret med forskellige former
for pejling.

Men Decca levede godt - og beskyttet af
deres patenter - så selv om grammofonpladen blev erstattet af digitale CDer, var der
ingen planer for en tilsvarende digitalisering inden for navigationen.

Flere af os ældre kendte derfor kun Decca
som et Engelsk firma, der producerede
grammofoner og grammofonplader.

I 1980 åbnede Strandparken og dermed
Hundige Havn, og samtidig begyndte jeg
selv at sejle. Som ansat på Philips kom jeg
på den måde i kontakt med de kreative
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ingeniører hos Philips, som lod den digitale udvikling sørge for en optimal udnyttelse af Deccasystemet i begyndelsen af
1980erne. Det blev starten for en modtager, som Philips fik tilpasset til almindelige søkort, og som i senere modeller kom
med de oplysninger, som lystsejlere har
brug for. Relevante informationer som
kurs, fart, ankomsttidspunkt og meget
andet – og ikke mindst til en rimelig pris.

Apparatets navn blev nu ændret til ap navigator – og bevidst stavet med må bogstaver.

Philips.dk havde på det tidspunkt brug for
nye produktionsområder. Så for en fabrikschef med unge digitalt uddannede
ingeniører, som alle var sejlere, var der
ikke langt ”fra idé til handling”. Første
punkt var at få en digital udlæsning af
Decca-signalerne for sin position for almindelige søkorts længde og bredde i stedet for de specielle Deccakort.

En ap navigator for Deccasystemet
AP står for Anton Petersen, som var en
pioner inden for radiotelefoner. Philips.dk
havde i 1978 købt hans firma, så man kunne være med inden for mobiltelefoner, og
snart kunne man med en Philips Mobiltelefon ringe hjem fra sin båd på det nye
NMT system. Det blev forløberen for de
senere digitale GSM-telefoner. Men det er
en helt anden historie.

Det blev til den første labmodel og den fik
navnet PHILIGATOR.

Alle funktioner i en ap navigator bliver
klaret med en mikroprocessor, og med den
mikroprocessor blev der desuden mulighed for kontrol af andre ting om bord lige
fra batterikontrol til alarmtastning med
position ved en ”Mand-Over-Bord” situation. I de første år blev en ap navigator set
som et problem for spændingen ved afviklingen af kapsejladser, men snart blev
dens funktion som sejlads- og sikkerhedsudstyr det væsentlige.

Den første Philigator, som står
hjemme hos Ole Plett
Næste trin blev at taste en ønsket position
fra søkortet ind i apparatet i en memory, et
såkaldt waypoint, og så lade en mikroprocessor udregne afstand, kurs og tid ud fra
bådens aktuelle position, fart og retning.
Det lykkedes og med en nøjagtighed ned
til 10 m, afhængigt af afstanden til Deccamasterne. Og flere funktioner kom til.

Produktionen hos Philips.dk begyndte for
alvor i første halvdel af 1980´erne, og med
Decca patenternes udløb passerede produktionen i 1985 de første 25.000 stk.
Med en pris på omkring 10.000 kr. viste
den et klart behov hos lystsejlerne. Frem
til årtusindskiftet blev der udviklet og
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produceret flere forskellige versioner af
den populære ap navigator - ligesom andre
fabrikanter også meldte sig på markedet
med modtagere for det landbaserede Deccasystem.

graderet i løbet af halvfemserne, men det
blev alligevel dødsstødet for det landbaserede Deccasystem. Den 31. marts 2000
blev Deccasystemet lukket ned i Danmark, og lystsejlernes sejlads- og sikkerhedsudstyr har siden været baseret på
GPS. Udviklingen er fortsat med differentiel GPS, DGPS, hvor man med landbaserede reference stationer kan forøge præcisionen og give en mere præcis position
ved kystsejlads. Med specielle modtagere
og reference stationer kan man efterhånden opnå en præcision på under 5 cm, og
det kan man jo i dag konstatere med hjulsporene på landmændenes marker.

Men den elektroniske udvikling fortsatte
inden for området og som så ofte før i
USA for militært brug. Nu med et satellit
baseret navigationssystem med navnet
Navstar Global Position System, normalt
forkortet til GPS. Med signaler fra GPSsatellitterne kan en GPS-modtager beregne den geografiske position og evt. højde
over havets overflade. Adskillige GPSsatellitter kredser derfor i 20.000 km højde omkring jorden, og med signaler fra få
af dem kan man således bestemme sin
position med en nøjagtighed på få meter.

GPS aktiviteten, som nu også blev brugt
af automobiltrafikken på land, fik selvfølgelig konsekvenser for Philips og dermed
produktionen i Danmark. I en periode
havde man kombinerede Decca- og GPS
løsninger, men de seneste modeller var
kun med GPS, og der blev produceret på
Amager frem til 1997.
Philips solgte i 1997 aktiviteten til Leica
Geosystems. Den seneste model, MK10,
fortsatte her med navnet Leica MX400 og
blev markedsført langt ind i 2000-tallet.
Leicas aktiviteter er i dag koncentreret
omkring kortlægning og opmåling med
GPS.

En GPS navigator fra Philips
Philips var med sine ingeniører med i GPS
udviklingen fra starten gennem sit datterselskab Magnavox i USA. Den første GPS
-modtager blev introduceret i 1991. Og
flere kom til i løbet af halvfemserne. Dog
blev præcisionen af militære hensyn ned-

Firmaer som Garmin, Simrad og Furuno
tilbyder i dag maritime navigatorer - såkaldte kortplottere med tilhørende elektroniske søkort – og nu til under 5.000 kr.

En GPS Kortplotter
fra Garmin
samt en App for
smartphones
og
tablets
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Hertil kommer så maritime App´s for nutidens smartphones og tablets.
Seneste udvikling er GPS-tracking. Det er
en sporingsenhed for bl.a. tyveri og sikring af plejehjemspersoner. Så nu kan man
altså også spore en ukendt position!

havde lavet. Den kunne give en nøjagtig
position hvert tyvende sekund. Men det
krævede en rutineret skipper at plotte positionerne ind på søkortet og samtidig holde styrmanden løbende orienteret.
Og med den historie kom det frem, at fortælleren var den før omtalte sejler, der hos
Philips fik ideen med at omsætte Deccasignalerne digitalt.

Vi har I de sidste to numre af Søforklaring
skrevet om Elektronisk Navigation.
Og det er forårsaget af en munter skippersnak på sidste års SHS drenge- og sildetur
til Hven.

Idémanden er nemlig Ole Plett, som vi har
med på vore drengeture hvert år i sin Maxi
95, og hvor jeg deltager som gast. Ole kan
fortælle mange historier fra ap navigatorens fødsel og barndom. Således om en tur
i vandet ved en natlig grundstødning i
Bøgestrømmen under en Møn Rundt. Her
blev det klart for Ole, at Deccas monopolagtige håndtering af deres navigationssystem ikke skulle være for fiskere alene!

For efter en lang lørdag med sejlads, fiskeri og rensning af fangsten samles alle
traditionelt om aftenen i det hyggelige
klubhus på havnen i Bäckviken. Her står
menuen på røde bøffer, god rødvin, underholdning, m.m. - og ikke mindst sørøverhistorier af alle slags ved de små borde.
Ved vor formand Svends bord kunne en af
deltagerne således fortælle om en sejlads
som skipper på en Sjælland Rundt. Turen
gennem Bøgestrømmen i nattens mulm og
mørke resulterede i en nordgående sejlads
på hårdt kryds frem mod det smalle sted,
kaldet firekostene ud for Jungshoved. Efter hårdt arbejde, lykkedes det skipper,
som første båd for en større gruppe, at
ramme præcist midt mellem de to første
koste til stor lettelse for alle om bord, men
også til udelt beundring fra de mange efterfølgende både.

Handlingsmanden er min gode ven Finn
Hendil. Finn har vi desværre ikke hos os
mere.
Men Finn har deltaget på vore drengeture
flere gange, og jeg har på vore fælles familieture således på nærmeste hold fulgt
udviklingen for ap navigatoren. Ofte til
stor fortrydelse for Decca, som på en af
vore ferieture i det sydfynske ligefrem
slukkede for en af slavesenderne.
Finn var den kreative og sejlerglade ingeniør, der sammen med et engageret team
stod for den udvikling, som vi fritidssejlere har haft så stor glæde og gavn af!

Forklaringen var, at der var en Philigator
med om bord. Nemlig en af de fire labmodeller, som de unge ingeniører på Philips

Erik Lillevang

Så lyder der svingende toner fra klubhuset mandag fra
19 - 22, CT jazzband underholder - fri entré!
Kom og hør dem for fuld udblæsning d. 29. maj.
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Hyggekap
Hundige Havns Hyggekap er den fælles
kapsejlads for begge havneøers klubber.

bare vil vises rundt på banerne, kan du
kontakte udvalget. Vi vil så forsøge at
hjælpe dig. Det samme er tilfældet, hvis
du har lyst til at være gast på en båd, eller
hvis du mangler en gast.

Her kan alle, uanset båd og erfaring konkurrere på et niveau, der lige knap matcher Americas Cup. Det gælder dog stadig
om at vinde, men der konkurreres i en
hyggelig atmosfære, hvor den største præmie er den næste uges håneret.

I år starter vi sejladserne torsdag d. 19.
maj. Reglerne og yderligere oplysninger
finder du på hjemmesiden under
"Sejladser". Her kan du også løbende se
den aktuelle stilling efter hver sejlads.

Årets hyggekap består af 19 ordinære sejladser på trekantbanen ud for Hundige

Ikke sådan
Havn samt 3 langdistancesejladser.
De 11 bedste af sejladserne tæller
med i den samlede opgørelse, så du
er ikke tvunget til at deltage hver
eneste gang.

men sådan

Hver sejlads afsluttes i klubhuset
på Mågen, hvor tiderne registreres,
og den aktuelle placering offentliggøres. Langdistancesejladserne
afsluttes på Hejren med grill og
fællesspisning.
Hvis du gerne vil deltage og er ny
inden for kapsejlads, eller hvis du
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Aktivitetskalender
2016
21. maj

Oprydning på havnen, se side 12

29. maj

Vild med Vand - Havnens dag,
se side 11

22. juni

Sidste klubaften før sommerferien

Juli

Sommerferie

10. august

Første klubaften efter sommerferien

15. oktober

Fisketur til Hven

12. november

Stander ned - Afriggerfest

HUSK!

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

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