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Formanden har ordet
Vores både er så småt begyndt at komme i
vandet. På den første isætningsdag var der
dog kun en, der var klar, på grund af det
noget dårlige påskevejr, men nu er der
kommet god fremdrift, også fordi der blev
lagt en ekstra dag ind.
Den 25. maj 2018 træder der nye databeskyttelsesregler i kraft. De nye regler findes først og fremmest i en EU-forordning
om beskyttelse af fysiske personer forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv. Den såkaldte Databeskyttelsesforordning.
Generalforsamlingen afholdtes som vanen
tro i marts, og denne gang uden forslag til
vedtægtsændringer. Der er dog foretaget
en lille korrektur af vedtægterne som en
konsekvensrettelse, da havnen har skiftet
navn til Greve Marina (læs om generalforsamlingen inde i bladet). SHS er dog stadig hjemmehørende på Mågen. Jeg vil i
den forbindelse minde om, at havneøen
Mågen har fået en ny flot hjemmeside, der
er et besøg værd.

Ifølge de nye regler skal foreninger og
klubber, der registrerer personoplysninger
redegøre for, hvilke oplysninger der registreres og til hvilke formål de bruges. SHS
har i den forbindelse udarbejdet en
”Privatlivspolitik for Sejlklubben Hundige
Strand”, som kan findes på klubbens hjemmeside.
Igen i år bliver der trukket et stort læs af
nogle få personer for at afholde endnu et
arrangement under paraplyen Vild med
Vand. Vi starter med en fælles oprydningsdag den 2. juni fra kl. 9-12, og selve
Vild med Vand arrangementet finder sted
ugen efter den 9. juni fra kl. 10-16. Kom
og vær med – alle kan give en hånd. Læs
mere om Vild med Vand inde i bladet.

Standeren blev hejst den 7. april ved et
fælles arrangement mellem SHS og HBK.
Det var første gang, at dette blev prøvet,
og det var dejligt at se så mange SHS medlemmer til selve standerhejsningen. Som
sædvanlig havde aktivitetsudvalget sørget
for, at der blev budt på en ”lille en”. Desværre var SHS noget i undertal til den fælles buffet bagefter. Der deltog over 40
personer i fællesspisningen, som foregik i
godt humør og med en meget fin buffet.

Afslutningsvis håber jeg, at vi alle får en
god sæson med dejligt sejlervejr.
Vel mødt på havnen og god vind.
Finn

Deadline for stof til næste blad
1. oktober 2018
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SHS’s Generalforsamling,

16-03-2018

Efter den traditionelle skipperlabskovs startede generalforsamlingen kl. 19.00 .
1. Valg af dirigent
Formanden havde sendt afbud, hvorfor det blev næstformanden Steen Jørgensen, der
bød velkommen. Han foreslog Jette Thøgersen som dirigent og Ib Christiansen som
referent.
Begge blev valgt og Jette takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt indkaldt og lovlig og gav herefter ordet til Steen, som bad om 2 stemmetællere
og Johannes og Marianne meldte sig. Der var fremmødt 19 medlemmer plus bestyrelsen.
2. Bestyrelsens beretning
Steen oplyste, at der var afholdt 6 bestyrelsesmøder, 2 fællesmøder med HBK, og at
man havde en sund og stabil økonomi. Der var ved årsskiftet 100 medlemmer.
Hundige Havn havde ved havnens generalforsamling i april 2017 vedtaget at ændre
Hundige Havn til S/I Greve Marina. Dette krævede ikke navneændring på bådene,
idet Hundige fortsat er hjemstedshavn.
Steen henviste i øvrigt til bestyrelsens beretning, som er trykt i Søforklaring februar
2018 .
Cafe Mågen fungerer godt med Jytte og Ebbe. Vild med Vand blev sidste år afholdt i
august med pænt besøg. I år bliver arrangementet den 9. juni 2018.
Der havde været 42 både fra de fire klubber, som havde deltaget i hyggekap, og der
var afholdt 19 sejladser.
Hjemmesiden for havneø Mågen er netop blevet fornyet. Søforklaring udkommer 3
gange om året. Dertil kommer udsendelse af mails, når der er vigtigt nyt. Medlemmerne skal huske at tilsende deres mail adresse til bestyrelsen, da der ikke udsendes
brev .
Steen afsluttede med en tak for godt samarbejde i bestyrelsen.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som herefter blev godkendt med applaus.
3. Regnskab for 2017
Hans Kofoed gennemgik regnskabet, som viste et mindre underskud .
Regnskabet blev derefter godkendt.
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4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag, men da havnen havde ændret navn,
var man nødt til at konsekvensrette vedtægterne § 1-2-4-8-11.
5. Budget
Hans forelagde budgettet for 2018. Dette blev godkendt med uændret kontingent .
6. Kontingent og indskud
Aktivt medlem
Passivt medlem
Klubhusbidrag (ved indmeldelse )
Kajakmedlem med opbevaring (aktivt )

750,00 kr.
300,00 kr.
300,00 kr.
750,00 kr.

7. Valg af formand
Ikke relevant, da formand vælges i ulige år
8. Valg af kasserer.
Hans Kofoed genvalgt for 2 år
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Steen Jørgensen og Bente Henriksen til bestyrelsen. Marianne Pedersen som suppleant .Alle genvalgt.
10. Valg af revisorer
Inger Lind og Per Henriksen genvalgt som revisorer og Hans Otto Thøgersen genvalgt som revisorsuppleant.
11. Valg til havnebestyrelsen
Arne Nielsen genvalgt som suppleant til havnebestyrelsen
12. Valg til udvalg
Infoudvalg: Ib Christiansen, Jørgen Lind, Finn Dalhoff og Svend Röttig genvalg.
Sejladsudvalg: Jørgen Lind og Steen Jørgensen genvalg.
Aktivitetsudvalg: Bente Henriksen genvalg.
13. Eventuelt.
Carl Aage spurgte, om hvorledes standerhejsning skulle ske. Standeren vil blive sat
kl. 13,00 den 7. april og derefter fælles buffet med HBK til 108 kr. Der er er ikke
nogen aftale vedrørende afriggerfest.
Peter Olsen (Greve byg) spurgte, om der var planer for fremadrettede aktiviteter.
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Den 6.marts afholdt Ø-udvalget et orienteringsmøde på Mågen for de to klubber
HBK og SHS.
Der er ikke flere pladser til store både. Greve kommune har givet 500.000 kr., hvor
de 300.000 går til navneændring fra Hundige Havn til ”Greve Marina ”.
Der arbejdes på at skifte havnens nøgler ud – måske til nøglekort. .
Ø-udvalget sparer op til og arbejder på ad åre at få skiftet ud til flydebroer.
Peter spurgte efter opsparing til vedligeholdelse. Marianne fortalte, at der er brugt
ca. 300.000 kr. til renovering af cafeens køkken, hvortil der var optaget lån på
100.000 kr., som der tilbagebetales på. Der resterer 70.000 kr. på dette lån.
Medlemmerne havde desuden indbetalt et ekstraordinært bidrag på 500 kr. til vedligeholdelse af taget på klubhuset.
Af hensyn til konkurrencedygtighed kunne vi ikke bare sætte kontingentet op.
Svend syntes, at broerne er slidte og forudså, at de gamle broer, der snart er 40 år
gamle, skulle udskiftes også med forventning om forhøjet vandstand (broerne har
været under vand).
Peter efterlyste indtægter ved for eksempel erhverv. Svend fortalte, at man ved havnens start ikke ønskede erhverv på Mågen. Nu må vi gerne i henhold til den ny lokalplanen.
Peter (som er uddannet bådebygger) oplyste, at han godt kunne tænke sig at bygge
et hus med henblik på udlejning af værktøj og faciliteter til reparation af motorer og
reparation af mindre skader på sejlbåde.
Svend spurgte, om man havde overvejet at nedsætte det store el-forbrug med f.eks.
varmepumper.
Steen sagde i forlængelse af diskussionen omkring varmepumper, at det vil være
for dyrt. Der skulle 2 pumper til at opvarme det store (dårligt isolerede rum). Han
anslog en ca. pris på 100.000 kr. (uden han havde undersøgt dette).
Peter fortalte, at staten havde afsat milliardbeløb til varmebesparelse og mente, at vi
kunde få 6000 kr. i tilskud. Marianne efterlyste, at de, der ved hvor man kan søge
om penge, er behjælpelige. Man siger: "hvorfor søger I ikke bare “, men ingen vil
gøre det! Marianne ville meget gerne have hjælp til sådan en ansøgning.
Arne foreslog evt. to mindre pumper, men Steen sagde, at dette desværre ikke ville
være tilstrækkeligt. Ebbe havde anskaffet en varmeovn, som varmede fint.
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Da der ikke var flere indlæg, afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for
god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten og havde også en stor tak til de tilstedeværende for
fremmødet.
Ib Christiansen
Referent

Jette Thøgersen
Dirigent

Dine private oplysninger hos SHS
Persondataloven erstattes af persondataforordningen den 25. maj 2018. Idrætsforeningerne i Danmark har i mange år været
underlagt lovregler for behandling af personoplysninger. Men fra den 25. maj 2018
gælder der nye regler, nemlig EU’s persondataforordning og en ny dansk databeskyttelseslov.

Lidt forenklet sagt kræver forordningen,
at SHS som dataansvarlig har vurderet
forholdene og truffet fornuftige beslutninger.
Bestyrelsen har derfor udarbejdet en privatlivspolitik. Denne kan læses på klubbens hjemmeside under: (Link) Om Klubben -> Klubbens Vedtægter.

Forordningen medfører en skærpelse af
nogle af de pligter, der følger med, når
SHS beder om personoplysninger, f.eks.
forpligtelser om dokumentation for, hvordan SHS behandler personoplysningerne,
og om orientering af dig som medlem af
SHS, hvordan disse oplysninger bruges.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at spørge formanden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Klip fra

Greve Marina’s Generalforsamling

24-04-2018
Den 24-4-2018 blev der afholdt generalforsamling på Arenaskolen. Formanden Kurt
Palmqvist bød velkommen, og første punkt på dagsordenen var valg af referent og dirigent. Sidstnævnte konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig, og der var 74 stemmeberettigede fra Hejren og 14 fra Mågen. Han gav herefter ordet til formanden for beretningen.
Hundige havn havde skiftet navn til Greve Marina som besluttet på sidste års generalforsamling.
Kurt mente at kunne spore, at man var ved at komme ud af den økonomiske krise, og der
var få ledige pladser i Greve Marina. På Mågen var der 45 brugelige af 320 pladser med
3 fastliggere.
Havnen ville få en markering ved indkørslen til Hundige havnevej .
Greve Marina har givet et gavekort til Greveborger nummer 50.000
Vinterbaderne havde fået en saunatønde
Man savnede busforbindelse ud til havnen
Igen i år afholdes arrangementet Vild med Vand
Havneafgiften var i år blevet forhøjet med 400 kr, som var opkrævet allerede før denne
var vedtaget på generalforsamlingen. Dette gav anledning til stor debat hos Hejrens
medlemmer, som ikke var blevet orienteret om dette. Formanden sagde, at beløbet ville
blive tilbagebetal, såfremt det ikke blev godkendt. Generalforsamlingen godkendte den
opkrævede forhøjelse.
Greve Kommune havde givet 500.000 kr. til havnen, de 300.000 kr skulle dække udgifterne til havnens nye navn.
Mågen havde fået en ny sekretær og nye forpagtere i Café Mågen. De var både dygtige
og fungerede godt.
Formanden anmodede forsamlingen om at gøre reklame for Greve Marina, da det måtte
forventes, at flere sejlere på grund af alder i de nærmeste år vil ophøre med at sejle. Når
det grå guld går i land, skal der helst være nye til at overtage både, pladser og opgaver.
Kurt sluttede beretningen med at takke havnens personale for fint arbejde.
8

Beretningen blev herefter godkendt.
Regnskab og budget blev godkendt.
Nyvalg: Jørgen Jespersen fra SHS blev valgt som 2. suppleant til havnebestyrelsen
Ib Christiansen
PS. Det fulde referat fra generalforsamlingen kan afhentes, når det foreligger, på havnekontoret.

Velkommen til nye medlemmer
SHS byder velkommen til:
Mehmet Günbulut, Peter Olsen, Håkan
Björklund, Tania Holm Linke og Michael
Lundbech.

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
9

Standerhejsning 2018
Klip fra formandens tale ved standerhejsningen
I år er det det 38. gang at SHS standere
hejses. I år er det første gang, at det sker
som en fælles begivenhed med HBK. Et
initiativ, der er kommet, som følge af et
ønske om større samarbejde klubber imellem. Dette ønske har også resulteret i, at
der er andre fælles arrangementer.

Jeg håber selvfølgelig klubben tager godt
imod initiativet.
Denne dag er jo starten på en ny sæson, og
det er ikke forkert at sige, at foråret har
ladet vente på sig. men nu ser det da ud til
at være kommet. Hen over vinteren har
der som sædvanlig været fin aktivitet i
klubben, med månedlige klubaftener, edbaftener/eftermiddag, fiskefrokost og et par
foredrag, hvoraf det ene blev aflyst på
dagen få timer før start.
Vi har lige haft en generalforsamling uden
de store kursændringer, og jeg vil gerne
sige tak til de medlemmer, der mødte op.
Der blev foretaget en konsekvensrettelse
af vedtægterne, da vi nu er hjemmehørende i Greve Marina. Derudover er der status quo i bestyrelsen og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de personer i
bestyrelsen, der genopstillede og lod sig
genvælge.
At klubstanderen bliver hejst, markerer at
en ny sejlsæson er begyndt. Så skal vi jo
bare have bådene i vandet, sol og varme
og en let brise at sejle for. Der er jo ingen,
der kan ”Sejle foruden vind”.
Så jeg vil slutte af med at håbe, at vi alle
får en rigtig lang og dejlig sejlersæson,
med en tak til alle, der giver en hånd med,
både praktisk og kulturelt, med et længe
leve SHS, ∙∙∙−.

Omkring samarbejde er der også kontakt
til Greve Sejlklub, med hvem det er aftalt
at udveksle ideer og information om arrangementer, hvor det giver mening at
inviterer andre klubber med. Jeg mener,
det er nødvendigt tiltag, både for at skabe
mere liv i havnen, men også for at trække
flere sejlere til de arrangementer, der kommer.

Formanden
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Hyggekap
Greve Marinas Hyggekap er den fælles
kapsejlads for begge havneøers klubber.

Set i mågeperspektiv

Årets Hyggekap består af i alt 22 sejladser. De første 2 sejladser er allerede afviklet og der fortsættes hver torsdag frem
til september.
Regler og yderligere oplysninger kan du
finde på hjemmesiden under ”Sejladser”.
Her kan du også løbende se den aktuelle
stilling efter hver sejlads. Det er gratis at
deltage.
Jørgen

Jeg er træt af at høre på
larmende, klaskende fald

Café Mågen
Café Mågen holder åbent
fra kl. 05.30 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.
Grill fredag, buffet søndag og som sædvanlig stegt flæsk med
persillesovs hver onsdag.
Café Mågens tlf. 40 71 72 70
Se nyheder på facebook: greve marina - café mågen
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Havnens Dag 9. juni 2018
Tiden nærmer sig for den årlige festdag,
Havnens Dag, og vi glæder os meget til
dagen.

at det lille tog kører mellem de to havneøer det meste af dagen.

En meget lille procentdel af Mågens
medlemmer har meldt
sig til forskellige aktiviteter og til at få festen til at forløbe
gnidningsløs, så vi
håber, mange, mange
flere medlemmer vil
dukke op på selve
dagen, så vi kan få en
festlig dag og vise
oplandet, hvor pragtfuld vores havneø er,
og hvad den også kan
bruges til – udover at
sejle ud fra.
På hjemmesiden
www.vildmedvand.dk
– søg havn, -Greve –
Mågen, kan du se,
hvilke tiltag vi i skrivende stund håber at
have på plads.
Vi vil som sidste år
tilbyde en loppebod,
så hvis du har lyst,
eller kender nogen,
der har lyst til at få
solgt lidt ud af ”lopperne” derhjemme, så
send en mail til maagen@greve-marina.dk
og under overskriften skriver du, loppebod, så sørger vi for en plads til dig.

Vi glæder os til at se jer, jeres familie og
venner til en fantastisk dag på havnen
lørdag den 9. juni kl. 10 – 16.
PUV
Marianne

Da Havnens Dag igen i år er samme dag
på hele havnen, har Mågen i år sørget for,

BILKA sponserer morgenbrød
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Oprydningsdag på Mågen
Lørdag den 2.juni 9.00 – ca. 13, rydder vi
op og pynter vores ø til årets fest, Havnens Dag den 9. juni.
Vi starter med morgenmad i skolestuen
kl. 9.00, arbejder nogle timer og spiser
efterfølgende frokost sammen som tak
for indsatsen.

desværre medlemmer, der glemmer at
rydde op efter sig.
Vel mødt
Ø-udvalget

Vi håber, mange vil støtte op
om
forårets
oprydning.
Denne dag skal
dog ikke være
en afløser for,
at hver enkelt
medlem selvfølgelig rydder
op efter tilrigning og søsætning af båd. Af
og til er der
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Morild

Har du nogensinde set morild i vandet?
Det har jeg en enkelt gang for mange,
mange år siden. Her kommer historien:

august måned, skoleferien er snart slut.
Vi er for hjemadgående, natten er lun,
vandet er varmt, og fuldmånen er fremme.
Vinden er ganske svag. Alt ånder fred og
idyl. Jeg har trukket den første vagt ved
roret, og nu ligger mine to kammerater og
snorker højlydt nede i kahytten. Båden, vi
sejler i, er en lille kragejolle med 22 kvadratmeter sejl.

”Morild er et lysfænomen, der opstår i
saltvand med særlige algetyper. I Norden
er det algen Noctiluca, der laver det sære
lys i vandet. Noctiluca er en lille encellet
og kugleformet alge, der reagerer ved at
udsende et lysglimt, når den bliver forstyrret, fx når et skib bryder havoverfladen,
eller hvis man tager et svømmetag i …”.

Googler man på ordet ”kragejolle”, kommer følgende forklaring frem: ”Kragejolle,
gammel dansk bådtype, spidsgattet, ofte
ret fyldig, i reglen klinkbygget og rigget
med en mast med sprydsejl og fok”. Vores
var nu bermudarigget, altså en ganske
almindelig rig, som vi kender det i dag,
ellers passer beskrivelsen. Vi havde selvfølgelig ikke nogen form for motorkraft
ombord, sådan noget nymodens pjat brugte man ikke dengang.

Ovenstående forklaring er hentet fra Internettet.
Vi skal en lille tur tilbage i tiden - nedad
Memory Lane - så at sige. Historien udspiller sig langt oppe i det nordvestjyske
for mange år siden. Jeg er vel lige i konfirmationsalderen eller lidt mere. Der er hen
på sensommeren lige i begyndelsen af
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Jeg sidder ganske stille og sejler båden. Vi
er på vej hjem gennem Venøsund, langt
ude i kursen skinner et svagt, hvidt lys.

Det, der gør natten så helt speciel, er, at
det ser ud som om vandet omkring båden
er selvlysende. Det er, som om alt er sølv
nede i vandet. Det glimter og glitrer omkringbåden, bovbølgen lyser klar, og nede
om agterenden af båden, ned langs bagkanten af roret, kan man se den svage turbulens i vandet, også her er der sølvblink.
Det føles som at være i en eventyrverden.
Det er morilden, der lyser, et fænomen jeg
ikke har oplevet siden hen.

Det er der, vi skal hen. Vi havde aftalt på
forhånd, at en af bådene skulle ligge for
anker ved den snævre passage mellem
Kleppen og Venø Tap med en tændt flagermuslampe hængende i riggen for at
vise vej.
Vi var fire både fra sejlklubben, som havde ageret fæle sørøvere med sørøverflag i
masten og det hele. Vi havde i nattens løb
kidnappet et par drenge fra FDF- sommerlejren beliggende i den nordlige ende af
øen. Det hele havde været et led i en gevaldig natteleg. Fangerne var nu behørigt
blevet afleveret igen, og alle sommerlejrens deltagere og sejlere havde som enden
på legen fået kakao og boller, og nu var vi
altså på vej hjem efter de sindsoprivende
begivenheder.

Vi når ned til vores ven, ankerliggeren, og
jeg blive afløst ved roret. Fem minutter
efter er det min tur til at snorke nede på en
af køjerne. Først da vi er i havn, og der er
gjort klart skib, bliver jeg vækket. Vi finder vore cykler, og snart er vi hjemme. Så
er det bare med at komme i seng og sove
videre efter en spændende tur på fjorden
med måneskin og morild.
Svend.
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Vild, vildere, vildest
Når det nu skal gå stærkt til søs i en sejlbåd, sådan rigtigt stærkt. Hvad gør man
så? Svaret er: man sejler ikke, nej, man
flyver selvfølgelig. Jo, det er rigtigt nok,
eller sådan næsten. Forklaring kommer
her i det efterfølgende.

sejlene driver skroget gennem vandet ved
almindelig deplacement-sejlads, er bølgemodstand, når skroget fortrænger vandet
under farten fremad. Og den anden er vandets gnidningsmodstand mod undervandsskroget.

Det er en historie, der handler om Americas Cup. Det er den mest prestigefyldte og
berømte kapsejlads i sejlsportens historie.
Sejladsen er en duel mellem to både, forsvareren, den regerende mester, - og udfordreren, der udkæmper duellen i serie
match- race sejladser. Det er en af de ældste sportsbegivenheder i verden, og man
kæmper om at vinde ”The Old Mug”, en
rædsel af et trofæ.

Disse to modstande optræder selvfølgelig
ikke, når skroget bogstaveligt talt flyver
over vandoverfladen.
På fotoet her vises en L-formet foil, flyvende over vandet i luv side. Man skal
forestille sig, at en tilsvarende foil i læ
side virker nede i vandet og skaber opdrift, der medvirker til at holde båden op-

Den fulde historie om Americas Cup er en
lang og interessant. Den kan vi måske
bringe en anden god gang i Søforklaring.
I 2021 sejles den 36. udgave af sejladsen i
Auckland, New Zealand.
Den bådtype, der skal sejles i, bliver en
enkeltskrogsbåd uden en egentlig køl, men
udstyret med ”vinger” eller T-formede
foils.

ret, og samtidig skaber en kraft, der modvirker afdrift.

Hvad er en foil egentlig for en indretning?
I sejlsports sammenhæng kan det forklares
som en finne, der virker nede i vandet, når
båden gør fart. Hvis foilen har den rigtige
udformning, vil der skabes trykforskelle
på foilens to sideflader, som vil skabe en
kraft, der kan løfte båden op ad vandet og/
eller sikre, at båden holder højde.

Tegningen viser en topmoderne racer,
hvor der vises tre forskellige systemer til
at holde båden på ret køl. Først er der indvendige vandballast tanke, dernæst er der
en svingkøl, der svinges ud til luv, og endeligt er der et sæt foils. I luv side er denne foil klappet ind mod skroget. I den læ
side stikker den ned i vandet og er virksom.

Man kan altså få båden til bogstaveligt til
at flyve over vandoverfladen ved en smart
udformning af foilsene, og det er netop
den store fidus. Vi skal lige huske på, at to
af de største modstande båden møder, når

Som det ses, er foilen udformet som et
stort bogstav L, hvor den del, der er nærmest skroget vil fremkalde en kraft opad,
der forhindrer båden i at krænge for meget
16

Som det ses ovenfor, er der monteret to
foils/vinger/luffer, eller hvad det nu skal
kaldes, på siderne af skroget. De kan så
bevæges op og ned som figurerne viser.

over under vindens kraft på sejlene. Den
yderste del genererer en kraft, der modvirker for stor afdrift.
Det ser jo ret vildt ud, og adskiller sig en
hel del fra, hvad vi kender i dag.
Nu kommer så det helt vilde. Nu skal bådene, der skal deltage i den kommende
sejlads om Americas Cup, helt op at flyve,
dvs. løftes helt ud af vandet under sejlads.

Endvidere er der på roret monteret yderligere en foil eller vandret vinge. Så er det
meningen, at båden under sit vilde ridt hen
over vandoverfladen skal balancere på
disse punkter.
Svend.
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Forårsklargøring. Set og hørt
Standeren blev sat 7. april i blæsende og
køligt vejr. Det har været mildt vejr det
meste af vinteren, men i marts kom der
noget, der lignede vinter. Derfor var der
ikke udsigt til bådklargøring foreløbig.
I midten af april kom det gode vejr, som
skabte en hektisk aktivitet på vores havn.
Det var som om alle havde ligget på lur
for at komme i gang. Nogle dage var, som
det er, når sommeren er bedst. Når man en
gang har prøvet at ligge i en snedrive for
at male bund, så er det en overraskelse
med sådan et vejr. Mange både var hurtigt
klar, så der blev arrangeret en ekstra søsætning 27/4. I dag 1/5 har der været 5
søsætninger + enkelte periodiske.
Ikke alle har travlt. Der er nogle, som giver sig særdeles god tid. En sejlbådsejer
blev spurgt, hvornår han skulle i vandet,
men han havde ingen planer, idet hygge
kom før arbejdet. Der skulle snakkes med
naboer og de andre på pladsen. Pludselig
blev en mindre motorbåd anbragt på siden
af ham for at blive højtryksspulet, hvilket
han blev utilfreds med og klagede derfor
til vores havnefoged Thomas. Den salomoniske løsning blev, at sejlbådsejeren
kom i vandet mange uger før, han havde
regnet med.

Alle os med de store planer er der også. I
år skal båden være ekstra flot, og snedkerarbejdet skal gøres færdigt. Bunden skal
skrabes hel ren før bundmaling. Ofte må
man konstatere, at tid og kræfter ikke slår
til. Men til efteråret, når vi kommer på
land, så klarer vi resten --Det gode vejr har fået vinterblege borgere
til at gå tur på havnen og besøge Café
Mågen. På cykler, til fods, løbende og i bil
ad Hundige Havnevej nydende den smukke udsigt over engene , der langsomt grønnes. Havneøen, der ligger så smukt, er en
glæde, man skal huske at få med, når man
skal til og fra sin båd. Ikke mange havne
kan byde på så fin en optakt til en tur til
båden.

Søndag d. 29/4 stille vejr og sol. En familie var samlet foran båden med campingbord og stole. En anden gav naboerne kaffe og wienerbrødsstang til adspredelse
midt i arbejdet. Et kik over pladsen viser
en båd, der skal have ilagt en ny motor, og
en anden har adskilt sine motordrev og
hekser nu med at få dem samlet. Ind imellem er der lyden af motorer, der prøvestartes oven på vinteren, hvilket er et spændende øjeblik.

Med sejlerhilsen
Jørgen Jespersen
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Aktivitetskalender
2018
2. juni

Oprydning på havnen, se side 13

9. juni

Vild med Vand, Havnens dag, se side 12

19. juni

Sidste klubaften før sommerferien

Juli

Sommerferie

14. august

Første klubaften efter sommerferien

13. oktober

Fisketur til Hven

27. oktober

Stander ned - Afriggerfest

HUSK!

Fællesture og grillaftener efter behov, se
hjemmesidens kalender.

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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