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Formanden har ordet
 Hjemmeside. Adressen er
www.sejlklubbenhundigestrand.dk
 Diverse udflugter om vinteren til museer og andre steder.
Det er noget af det, vi foretager os. Der er
sikkert noget, jeg har glemt., Men, der er
et stort men. Vi ville meget gerne have
mange flere medlemmer til at deltage i
klubbens arrangementer. Kom og vær med
og oplev fællesskabet.
Jeg kan i øvrigt nævne, at vores Infogruppe er i færd med at udarbejde en lille
folder, der tænkes anvendt til at interessere
potentielle nye medlemmer om vores klub.
Hvad laver vi i den sejlklub? Sker der noget? Hvad bruger vi den sejlklub til? Her
gør jeg et forsøg på at formulere et svar.

Så er der kun det at sige, at sejlsæsonen, i
skrivende stund, nærmer sig sin afslutning
efter en kanonsommer. Standeren stryges,
lørdag 15. november. Du kan læse mere
herom inde i bladet.

 Ugentlige kapsejladser sammen med
de andre klubber i havnen
 Øvelsessejlads i sejlsæsonen
 Ugentlige klubaftener i sejlsæsonen
 Fisketur til Hven i efterårsferien (Det
er vist 28ende gang i år)
 Årlig Fiskefrokost
 Nytårsafslutning i klubhuset på årets
sidste dag
 Standerhejsning ved sæsonstart
 Standerstrygning ved sæsonens afslutning med efterfølgende sammenkomst
 Søndags-vandreture i Strandparken om
vinteren
 IT interessegruppe om vinteren i klubhuset
 Udgivelse af klubbladet Søforklaring

Svend.

Så er det smart jul igen
Dette er årets sidste Søforklaring og dermed også vores julenummer. Selvom der
er stykke tid til d. 24. december, har julenisser sneget sig ind i bladet for at vore
læsere kan komme i den rigtige julestemning.
Redaktionen

Deadline for stof til næste blad
10. februar 2015
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Lidt af hvert








ter, og nu udtaler jeg mig som privatperson med båd liggende på Mågen og ikke
som klubformand i SHS.

Sammenlægning af klubber eller ej
Klubliv i SHS
Der mangler en ny generation af sejlere
Hvem administrerer Havneø Mågen?
Det grå guld
Vi får aldrig noget at vide
Kom ud af busken!

En sammenlægning til én klub med kun
én bestyrelse betyder selvklart, at der samlet set kan ”spares” bestyrelsesposter. Men
er det nu her, hunden ligger begravet? Det
mener jeg ikke. To klubber giver en større
mangfoldighed. Jeg tror, Havneø Mågen
får fat i en bredere kreds i kraft af, at der
netop er to klubber med lidt afvigende
kultur, historie og tradition. De to klubber
kan fint samarbejde, og der eksisterer ikke
noget modsætningsforhold mellem os. Vi
laver flere fællesarrangementer, og det er
en god idé efter min mening. Historien
viser også, at det sagtens kan lade gøre.

Flemming Agner Jørgensen, har skrevet et
indlæg på klubbens hjemmeside, hvori
han slår til lyd for, at de to sejlklubber på
Havneø Mågen samles til en klub. De to
eksisterende klubber, Sejlklubben Hundige Strand og Hundige Bådeklub nedlægges og i stedet oprettes en helt ny klub.
Flemming begrunder sit forslag med, at
der opnås en bedre ressourceudnyttelse
ved kun at drive en klub frem for to. Han
mener, at flertallet af de mennesker, der
har båd liggende på Havneø Mågen, kun
er medlem i en af klubberne, fordi det
siger reglerne nu en gang, at det skal man
være. Det er ikke, fordi den pågældende
egentlig har interesse i en sejlklub og har
lyst til at deltage i et klubliv. Han skriver
endelig også, at der ikke sker så forfærdelig meget i klubberne.

Og så er der den lille organisatoriske detalje, at der kan være to klubber på øen.
En sammenlægning af SHS og HBK kunne teoretisk medføre, at der så bare opstår
en ny klub på øen.
I øvrigt er jeg ikke enig med Flemming i,
at der ikke sker noget i klubben. Se for
eksempel under rubrikken: ”Formanden
har ordet” her i Søforklaring. Et helt anden sag er så, at medlemsdeltagelsen i
klubarrangementer er behersket, for nu at
sige det på den måde.

Det er naturligvis synspunkter, som Flemming må have lov til at have og også ret til
at forfægte. Det er på en måde også fint, at
Flemming tager et af de mere principielle
spørgsmål i havnen op til behandling.

Nej, problemet er, efter min mening, et
andet. Klubliv med alt, hvad dette medfører, er én sag. Noget helt andet er selve
havneøens drift og administration. Dette,
at varetage havneøens daglige drift, er
ikke en helt ringe, administrativ opgave.
Det er jo heller ikke noget, der har så forfærdeligt meget med selve sejlsporten og
klublivet at gøre. Det er værd at bemærke,

Det skal for god ordens skyld straks siges,
at spørgsmålet om en eventuel sammenlægning på intet tidspunkt har været officielt drøftet i klubbens bestyrelse eller har
været behandlet på nogen generalforsamling i SHS.
Jeg deler ikke helt Flemmings synspunk4

at arbejdet i dag udføres af frivillig, ulønnet arbejdskraft. Daglige store og små
spørgsmål og problemer af driftsmæssig
karakter varetages af en fastansat havnefoged med Ø-udvalget som arbejdsgiver. Øudvalget har også ansvaret for det egentlige administrative arbejde, der ikke mindst
handler om regnskabsføring. Forudsætning for at kunne aflægge et ordentligt
regnskab er blandt andet hele tiden at holde styr på,
hvor mange
plads-ejere/
lejere, vi har
på øen. Og så
også bare dette at få krasset
penge ind fra
diverse debitorer. Dertil
kommer varetagelse
af
klubhusets
drift, herunder
løbende kontakt med forpagterne af klubkøkkenet. Og så er der også deltagelse i
Hundige Havns bestyrelse. For nu bare at
nævne et par af arbejdsopgaverne.

Næste gang du kommer i klubhuset, så
prøv at se på den store fotostat, der hænger på væggen ind til skolestuen. Det viser
ungdomsafdelingen i SHS, anno ”en gang
for længe siden”. En flok friske unger
samlet henne ved slæbestedet. Om et øjeblik sidder de i deres optimistjoller på vej
ud ad havnen fulgt af et par motorjoller,
der passer på dem og giver gode råd under
sejladsen. – Sådan er det ikke mere. Vi har
tabt en generation
eller to for sejlsporten. Det er ikke
bare os, der har
dette problem. Det
er et landsdækkende problem, det
synes også at fremgå, når man læser
diverse sejlerblade.
Hvad laver de
egentlig i havnebestyrelsen og i Øudvalget? Det er ikke meget, der slipper
ud til bådfolket om det arbejde, der foregår. Så må vi ikke få lidt mere og hyppigere information. Der henvises til, at der
ikke direkte må refereres fra møderne.
Men, men, det er ikke det samme som at
skære al information bort. Både Hundige
Havn og Havneø Mågen har hjemmesider,
og så har vi også Søforklaring og klubbens hjemmeside. Alle er udmærkede
platforme, hvor man kan lade en smule
information slippe ud en gang imellem.

Nu tror jeg, vi nærmer os sagens kerne.
Kendsgerningen er, at der i dag sidder et
par ildsjæle i Ø-udvalget, der reelt kører
butikken. De yder en flot indsats (og igen
frivilligt og ulønnet), og det er jo også
gået rigtig flot - indtil nu. Der er virkelig
orden i penalhuset, ros for det. Jeg ser
bare et problem, der lige så langsom dukker op over horisonten. Det er just ikke
årsunger, der beklæder posterne, men satte
personer i en moden alder, ”Det grå guld”.
Hvad nu, når de ikke længere gider eller
kan? Har vi folk, der så vil tage over?
Mangler vi ikke en næste, ny, frisk generation, der står parat, hvor de gamle slap?
Jeg kan selv give svaret: ”Det gør vi”.

Det var en lang epistel. Den er inspireret
af Flemmings indlæg. Kom nu ud af busken og giv din mening til kende. Hvordan
kommer vi godt videre? En fri og frejdig
og ikke mindst saglig meningsudvikling
kan kun føre os fremad.
Svend.
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SHS’s standernedtagning
Lørdag, den 15. november 2014
Kl. 13:00 Formanden tager standeren ned.
Efterfølgende serverer klubben ”en lille en”.
Kl. 13.40 Café Mågens Frokostbuffet
Pris per kuvert: 100,00 kroner
Drikkevarer kan købes i Café Mågen
Café Mågens kaffe + kage
Under frokosten vil der være en lille konkurrence og efter frokosten
afholdes som sædvanlig lotteri med flotte præmier.
Caféen tager imod bindende tilmelding indtil den 7. november 2014.
Buffet betales direkte til Café Mågen den 15. november 2014, inden
frokosten starter.
Tilmelding til Café Mågens frokostbuffet kan foretage på følgende
måder:
Mail adresse: info@cafemaagen.dk
Send en SMS eller ring til Benjamin på
telefon 40 51 28 82
Vel mødt
Aktivitetsudvalget

Velkommen til nye medlemmer
Et stort velkommen til klubben SHS skal
lyde til Brian Stilling Møller, Christian
Hjorth, Dan Blume Svendsen, Daniel
Christensen, Dainius Skirelis, Flemming
Folkvardsen, Henrik Klitholm, Robert
Henrik Tams, .

Vi glæder os til at se jer på havnen, og til
vores forskellige arrangementer og håber,
at I må få glæde af at være med i SHS.
Vel mødt
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Det må ikke ske igen
I husker sikkert alle efteråret med de 2 storme Allan og Bodil. De fleste både var netop kommet på land, da stormen tog til
og ødelagde mange presenninger, som
lige var kommet på bådene.
Det værste var dog, at der var flere både,
som væltede, da deres bukke ikke var
stabile nok.
Det er ikke alle, der har kaskoforsikring,
og din ansvarsforsikring dækker ikke
naboens båd, selv om det er dig, der
laver skade på den.
Tag hensyn til din nabo og sørg for at have
et solidt stativ til understøtning
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Uge 42
Det er en meget fast tradition i SHS, at
uge 42 indledes med en fisketur til Hven,
Sådan har det været i 28 år, og altid med
Peter Christensen, skipper på DeeDee,
som meget myndig boss. Det er da en fin
præstation. og det giver en sikkerhed, at
der er check på sagerne. Og så lige den
bemærkning til sejlerpigerne, der som
bekendt ikke må komme med: det er, og
bliver en drengetur.
På kanal 6 på VHF radioen, kan man lytte
til, at bossen myndigt holder øje med hele
flåden, og tager sig af alt både småt og
stort. Så er der en, der lige mangler et 9
volts batteri (!), eller en, der ikke er så
glad, fordi en indikatorlampe på motoren
viser, at der ikke er olietryk, eller en eller
flere både, der ikke kan finde ud af, hvor
silden står, eller han kalder op på kanalen,
hvis der er en båd, han ikke kan få kontakt
med, eller, eller, eller. Hele turen med
bl.a. bestilling af hus i Bäckviken, og alle
de øvrige ting, der nu skal arrangeres, er
Peters værk. Stor tak til Peter.

Vores ”Klubhus” i Bäckviken (Det til venstre)
stor koncentration i gang med pilken. Han
fik prisen for at fange den største fisk og
for at have fanget flest fiskearter. Og så
var han selvfølgelig med i morgen-havbad
sammen med de halvgale, der tror, at det
nu skulle være sundt at bade straks fra
morgenstunden i 12 – 14 grader varmt
vand.

Marius med vinderfisken
En fin tur.
Svend.

Peter ombord på DeeDee fisker ud for
Drogden

Hørt i havnen
Den gamle, rustne konservesdåse? Den
smed jeg ud; der var oven i købet orm i
den.
Sejlerkonen

Men dagens mand i skysovs var Marius,
en lille glad gut på en 10-12 år. Han var
fisker om en hals, han var hele tiden, med
8

Havnefogeden takker af
Vores havnefoged gennem mange år har
ønsket at gå på pension af helbredsmæssige årsager og stopper i begyndelsen af det
nye år.
Vi ønsker Jørgen held og lykke med sin
nye tilværelse.
Redaktionen

Nytårskur
Vi inviterer alle til et glas champagne og
et stykke kransekage Nytårsaftens dag, så
vi kan ønske alle vore sejlervenner et rigtigt Godt Nytår.
Vel mødt i klubhuset lørdag d. 31-12 kl.
12.00.
Aktivitetsudvalget
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Hyggekap
Årets Hyggekap har igen været en succes
med i alt ca. 40 deltagende både. Det er
lykkedes at gennemføre 20 sejladser,
hvoraf de 3 var distance sejladser på ca.
12 sm.

De deltagende både
kommer både fra Hejren og Mågen., og en
summarisk resultatliste kan ses nedenfor.
En mere detaljeret liste med resultaterne
fra de enkelte sejladser findes på vores
hjemmeside:

De fleste sejladser har været begunstiget
af fint sejlvejr, enkelte har haft hård vind,
og en enkelt blev aflyst på grund af for
lidt vind.

www.sejlklubbenhundigestrand.dk
Sejladser
Resultater 2014.
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Sommerens klubaftener
En forrygende sommer er vel overstået og
som vanlig har perioden været krydret
med spændende tiltag fra din klub.

starter hængende i klubhuset, havde vi
inviteret Klaus Bruus, som er uddannet
redder, til at komme og demonstrere brugen af den. Alle havde mulighed for selv
at give hjertemassage . Sidstnævnte er en
vital del at have kendskab til - selv med en
hjertestarter ved hånden. Vi skal hilse og
sige, at hjertemassage er hårdt arbejde.

Hver onsdag har været helliget klubaftenerne, hvor alle har været velkommen til
både røverhistorier og kaffe i klubhuset.
Disse klubaftener har desuden budt på
forskellige indslag, hvortil vi også havde
inviteret de andre klubber på både Mågen
og Hejren. Det var dejligt at se, at der var
interesse for det, vi laver.

- Men det kan redde liv!

Vi brugte
et par af
aftenerne
på at lege
med knob
og
stik
under kyndig
ins t r u k t io n
af Jørgen og Svend. Her fik alle rig lejlighed til at udforske tovværkets spændende
og til tider irriterende verden.

Senere på sommeren havde vi besøg af
Michael Krumbæk fra Raymarine. Han
medbragte diverse navigationsinstrumenter, som kunne afprøves, og under hans
demonstration var der rig lejlighed til at
stille spørgsmål. Mon ikke der er blevet
skrevet et par ting på juleønskesedlen.

Viden om dette emne var også vitalt i forbindelse med den aften, der blev afholdt
med emnet "Mand over bord". Her blev
der
vist
filmklip og
illustrationer
over
emnet, og
der var vist
flere, der
fik lidt at
t æ n k e
over.

Vi takker alle for fremmødet og interessen, og selv om det måske ikke lige er
"havnevejr", skal du alligevel holde øje
med hjemmesiden. Nu starter vi nemlig på
vinterens aktiviteter, som du kan læse
meget mere om på side 18.
Hvis du har forslag til aktiviteter, som din
klub skal tilbyde, er du mere end velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Da vi har
en hjerte-

Flemming
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Meteorologi i krig og fred
Du sejler naturligvis ikke ud på havet
uden at have set vejrudsigten, - eller hvad?
I dag kan man få en vejudsigt fra radio,
fjernsyn, internet og andre steder, så det er
ikke så svært. Du kan for eksempel gå ind
på
klubbens
hjemmeside
www.sejlklubbenhundigestrand.dk, under
Links og søge på DMI-havudsigt.
Aristoteles
Mennesket
har
formentlig til alle
tider forsøgt at
tage varsler af
vejret, men Aristoteles var den
første der forsøgte
på en systematisk
måde at få begreb
Aristoteles. Græsk
om,
hvorledes
filosof (383 – 322 f.
vejret ville udvikKr.)
le sig. Han skrev
et større værk:
”Meteorologica”. Heri redegjorde han for
sine overvejelser. Han grundede over vejrfænomener som lyn og torden, skydannelse, vindretning og styrke. Alt sammen såre
fornuftige overvejelser. Problemet var
bare, at han byggede sine antagelser på to
falske præmisser. For det første, at Jorden
var verdens centrum. For det andet, at
kosmos kunne deles op i fire elementer:
jord, vand, luft og ild.

forudsagt på baggrund af vejrobservationer fra andre områder af Europa, hvis man
vel at mærke havde udvekslet observationerne. Det blev derfor besluttet at oprette
dels nationale vejrtjenester, dels et internationalt system, hvor man i første omgang udvekslede temperaturer. Det viste
sig hurtigt, at systemet var til stor nytte.
Ud fra målingerne kunne man bedre planlægge skibenes ruter, så risikoen for at
sejle ind i storme var mindre.
DMI
I Danmark var vi lidt sløve i optrækket, så
vi skal helt frem til 1872 før Meteorologisk Institut blev oprettet under det daværende Marineministerium. Instituttets opgaver var at foretage vejrobservationer, at
sprede disse til offentligheden og endelig
at udvikle videnskabelig meteorologi.
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI),
som vi kender det i dag, blev etableret i
1990 ved en sammenlægning af forskellige meteorologiske tjenester.

Krimkrigen 1853-56
Man kan med nogen ret hævde, at vejudsigter i moderne forstand har sine rødder i
Krimkrigen i 1853-56. Under denne krig,
den første Krimkrig, blev en fælles britisk
-fransk-tyrkisk flåde ødelagt af en orkan i
Sevastopols havn. Det blev efterfølgende
klart, at orkanen faktisk kunne have været

Bergenskolen
Det er ellers nordmændene, der skal have
æren af at have defineret moderne teorier
for, hvorfor vejret arter sig, som det gør.
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I Hansa Bugt etablerede 18 tyskere i al
hemmelighed en vejrstation i sommeren
1942. På deres skjulested er der blandt
andet fundet dette tyske MG34maskingevær.

Gennem den berømte Bergenskole ved
universitetet i Bergen udviklede Vilhelm
Bjerkness teorierne for moderne vejrvarsling. Bjerkness publicerede i 1919 sin
Lavtryksmodel, der beskriver, hvorledes
varm luft i mødet med en koldere luftmasse glider ovenpå den koldere luft. I denne
zone opstår der noget, han kaldte fronter.
Begreberne varmfront og koldfront var
dermed introduceret. Senere fandt man ud
af, at mødet mellem kold polarluft og
varm luft fra troperne var et generelt problem med udstrækning rundt om hele kloden. Denne mødezone benævntes Polarfronten.

Under 2. Verdenskrig var de krigsførende
parter helt klare over den vidtrækkende
betydning, det havde, at kunne vurdere
vejrudviklingen i Nordatlanten og Nordeuropa. Vejret i denne geografiske region
bliver så at sige født over Grønland. Tyskerne søgte at skaffe sig disse vejrmeldinger ved at udstationere vejrskibe i drivisen ud for Grønland og ved at foretage
vejrflyvninger fra Norge. I Nordøstgrøn-

Grønland
Vejret i Grønland spiller en stor rolle for,
hvorledes vejrudviklingen bliver i Europa.
Det vidste tyskerne alt om under anden
Verdenskrig, så de oprettede en vejrstation
i nordøst Grønland. En forårsdag i 1943
kom en ung dansker, Eli Knudsen, kørende med sin hundeslæde, han var korporal
og medlem at Nordøstgrønlands Slædepatrulje (senere kaldt Siruspatruljen). Han
skulle afpatruljere kysten og rapportere til
amerikanerne, der sad på Grønland under
krigen. Hidtil havde han ikke haft noget
mistænkeligt at rapportere.

Set i mågeperspektiv

Måske var han den dag kørt foran sine to
kammerater for at tænde op i komfuret
inde i træhytten på Sandodden. Han nåede
aldrig indenfor! Den formiddag, den 26.
marts 1943, blev han fra ca. 60 meters
afstand skudt ihjel af tyskere, der var
kommet til Grønland. Den tyske kommandant Hermann Ritter blev senere fanget og
afhørt om hændelsen. Han fortalte, at den
unge danske mand havde opdaget tyskerne og havde forsøgt at dreje af og få hundeslæden til at fortsætte ud over isen.

Herfra kan jeg
se en koldfront
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land forsøgte tyskerne i alle krigsår at
oprette vejrstationer. Prisen for denne indsats var tab af både skibe og vejrstationer
og lidt under 100 vejrfolk i krigsfangenskab.

rede var til søs, måtte søge tilflugt langs
den sydlige, engelske kyst, og tropperne
søge tilbage til deres lejre. Det virkede
som en mulighed, at alt måtte aflyses,
hvilket ville være et kæmpe projekt, der
blandt andet omfattede ca. 6.000 skibe i
invasionsflåden. Alt kunne ende i kaos. På
et afgørende møde den 5. juni, forudså de
ledende meteorologer en lille forbedring i
vejret, den 6. juni. På denne baggrund
besluttede Eisenhower invasionen iværksat den følgende
dag.

Igennem de amerikanske baser på Grønland passerede tusindvis af fly på vej til
Europa. Disse modtog vejrmeldinger fra et
stort antal nyoprettede grønlandske vejrstationer.
Normandiet 1944
Den faktor, der bestemte datoen for invasionen i Normandiet, var det forventede
vejr. På dette tidspunkt af krigen var de
tyske ubåde stort set drevet ud af Atlanterhavet, og de tyske vejrstationer på Grønland var blevet lukket. De Allierede havde

Norsk teori og en
norsk meteorolog
fik en afgørende
indflydelse. Uden
norsk hjælp kunne
invasionen
have fået et helt
andet udfald.
Sverre Petterssen, norsk meteorolog.
Sverre Petterssen var med i den stab af
meteorologer, der vurderede vejrsituationen, og han benyttede Bergenskolens metoder, der var videnskabeligt baserede.
Tidligere havde man haft den tradition, at
man sammenlignede den aktuelle vejrsituation med tidligere, lignende tilfælde, og
så antog man, ofte fejlagtigt, at vejret også
ville arte sig som i tidligere, lignende tilfælde.

en fordel, fordi de kendte vejrforholdende
på Atlanterhavet. Der krævedes et tidspunkt med fuldmåne til indsættelse af
faldskærmstropper og for at opnå de bedste tidevandsforhold til landgangsbådene.
General Eisenhower, der var De Allieredes øverste chef, havde valgt den 5. juni
som invasionsdagen. Den 4. juni var forholdene klart uegnede til en invasion.
Vind og høje bølger ville gøre brugen af
landgangsbåde umulig, og lave skyer ville
forhindre transport- og bombefly i at finde
deres mål. De troppetransporter, der alle-

Man fandt en lille forbedring af vejret
mellem to lavtryk. Herefter gav Eisenhower ordren: ”Go”. Det overraskede tyskerne totalt. Således havde den tyske kommanderende general Rommel, anset vejret
for så dårligt, at der ingen invasionstrussel
forelå, og han var derfor taget tilbage til
Tyskland for at fejre sin kones fødselsdag.
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Dansk meteorologi

Sommerfugleeffekt
Det er hulens svært at finde ud af, hvorledes vejret udarter sig på langt sigt. Teorierne bag vejrudviklingen er af matematisk
karakter. Man kommer ind på en matematisk disciplin, der ofte benævnes kaosteori,
som er et populært navn for noget, der
med et fint navn benævnes ikke-lineær
dynamik. Det er noget med, at selv ganske
små ændringer i de kolossale datamængder, der skal beregnes, kan få afgørende
betydning for resultatet.

Aksel Wiin-Nielsen, dansk meteorolog

Det var en videnskabsmand, Lorenz, der
arbejdede med matematiske modeller,
som under en forelæsning spurgte:
”Medfører en sommerfugls vingeslag i
Brasilien, at der opstår en tornado over
Texas?”

Vi har også her i Danmark haft en meteorolog af internationalt format. Aksel WiinNielsen, der døde i 2010, fik efter sin død
tildelt meteorologiens Nobelpris. Prisen
gives for enestående arbejde inden for
meteorologi .
Wiin-Nielsen var i 1974 med til at grundlægge European Centre for MediumRange Weather Forecasts (ECMWF) og
blev centerets første direktør. ECMWF er
det europæiske regnecenter for meteorologi, hvor de nationale meteorologiske institutioner samarbejder om vejrudsigterne ud
over de første par dage. ECMWF leverer i
dag store mængder kritiske data og står
blandt andet bag produktet Verdensvejr på
dmi.dk.

He had a short but interesting life—for
instance, did you know he was once
responciple for a tornado in Texas.
Til besværlighederne kommer også, at det
er svært at indsamle tilstrækkeligt mange
vejrdata til en nogenlunde sikker vejrforudsigelse. Vejrmodellerne kræver data
ikke alene fra hele jordoverfladen, men
også op i atmosfæren i mange kilometers
højde. Man skal også lige huske på, at
mere end 70 % af Jordens overflade er
dækket med hav.

Inden perioden hos ECMWF arbejdede
Aksel Wiin-Nielsen en årrække med meteorologi; dels på Meteorologisk Institut
her i Danmark dels ved det Internationale
Meteorologiske Institut i Stockholm. Senere var han både ansat som forsker og
professor ved flere anerkendte universiteter i USA.
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Vi ved alt for godt, at det med at spå om
vejret er en vanskelig disciplin at beherske. Som en vittig sjæl en gang sagde:
Meteorologerne skulle resultatafregnes, så
kunne de måske ”tage sig sammen” og
lave en troværdig vejrudsigt.
Selv om det er svært, kan den imidlertid
sagtens præsenteres smukt, som det ses
her.
Hvorom alting er: Sørg nu for at se en
frisk vejrudsigt, inden du stikker til søs.
Svend.

Volvo Ocean Race 2014-15
Efter at have sejlet Jorden
rundt, hvor flåden blandt
andet skal runde Kap
Horn, er der ankomst i
Gøteborg i juni måned
2015. Så er der lagt 38.739
sømil på loggen.
For første gang afvikles
sejladsen i en-type både
konstrueret af Farr Yacht.
Formålet hermed er at øge
sikkerheden og reducere
omkostningerne. For at
erhverve en båd og lege med i kapsejladsen, lægger man den ringe sum af omkring
12 millioner Euro på bordet. Det er for
båden alene, så kommer udgifterne til
besætning og alle støttefaciliteter på land
og meget mere.

Volvo Ocean Race 2014-15, er nu skudt i
gang. Starten gik fra Alicante, Spanien,
den 4. oktober. Kursen er sat mod Cape
Town i Sydafrika, distancen er 6.487 sømil og forventet ankomst er primo november. Sejladsen genoptages den 19. november, hvor turen så går til Abu Dhabi. Der
er såmænd kun et ”lille” trip på 6.125 sømil.

Bådtypen, der benævnes VO 65, er præcis
20,0 meter lang i vandlinjen, bredden er
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5,6 meter, samlet vægt er 12.5 ton, hvoraf
det meste sidder i svingkølen. Den har en
righøjde
på
30,3
meter,
storsejlet er på
161 kvadratmeter og genakkeren
på
420 m2. Båden
er som sagt
udstyret med
svingkøl, der
svinges helt ud
til luv side og
næsten helt ud
af vandet under kryds. Som
supplement er
der to stiksværd, en på
hver side af
skroget. For at skabe yderligere stabilitet
er båden udrustet med tre vandtanke, der
danner ballast, to vingetanke og én cen-

raer, så livet om bord kan skildres og sendes ud til alverden. Man kan naturligvis

også få oplysninger om den aktuelle position på alle bådene i flåden.
Der deltager i alt 7
både i dette års race.
Her i blandt den danske båd Vestas Wind,
der blev tilmeldt i
sidste øjeblik. Besætningen er på 9 mand,
og af disse er 2 mand
fra Danmark. Skipper
er Chris Nicholsen fra
Australien.

Søforklaring kommer
tilbage med dækning
af kapsejladsen i næste nummer. Det
Her ses den danske båd Vestas Wind, under en krængningsprøve bliver spændende at
se, hvorledes den
tralt placeret foran masten. Der findes en
danske båd klarer sig.
meget omfattende elektronisk udrustning
om bord, blandt andet et antal videokameSvend.
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Vinterens aktiviteter
Søndagsturen
Vi mødes på parkeringspladsen udenfor
havneøen Hejren kl. 12. Herfra går vi
langs stranden så langt vi orker for at få
noget frisk luft, og nyde udsigten over
bugten. Vi vender tilbage til klubhuset for
at varme os på en kop medbragt kaffe .

Fiskefrokost

Mød derfor op i klubhuset med en ret, fisk
eller andet, til to til den fælles buffet.
Husk også selv at medbringe service, drikkevarer, kaffe, . . .

Traditionen tro holder vi fælles fiskefrokost i januar. Har du selv fanget fisk, du
synes vi skal smage, eller har supermarkedet et eller andet, du vil dele med andre, så
er chancen her nu.

Datoen er ikke fastlagt endnu, men følg
med på hjemmesidens kalender.

IT kursus
I de 2 sidste vintersæsoner har vi været en
lille gruppe SHS sejlere, som mødtes for
at udveksle erfaringer og hjælpe hinanden
med IT og PC problemer.
Igen i år har der været udtrykt ønske om at
starte denne interessegruppe op. Alle kan
være med, begyndere såvel som rutinerede. Vi aftaler fra gang til gang hvilke emner, der skal være fokus på, tekstbehandling, regneark, sikkerhed, billedbehandling m.m. Nogle kan yde, andre kan nyde,
men vi kan alle få glæde af andres erfaringer og små fif.

Interesserede må meget gerne give besked
til Jørgen. (Tlf.: 46 15 15 97 eller mail:
webmaster@sejlklubbenhundigestrand.dk)

Første møde er fastlagt til tirsdag d. 18.
november kl. 10 i skolestuen, derefter ca.
hver 14. dag.

Jørgen
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Aktivitetskalender
2014
15. november

Stander ned og afriggerfest, kl. 13.30,
se side 6

16. november

Søndagsturen starter fra parkeringspladsen kl. 12, se side 18

18. november

IT kursus i skolestuen kl. 10, se side 18

31. december

Klokken 12 ønsker vi hinanden
Godt Nytår med et glas i klubhuset.
se side 9

2015
? januar

Fiskefrokost, (dato følger), se side 18

24. februar

Orienteringsmøde

20. marts

SHS generalforsamling

18. april

Standerhejsning
Vi ønsker vore læsere og annoncører
en Glædelig Jul og et Godt Nytår
Redaktionen

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