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Formanden har ordet
det vigende antal af medlemmer i de danske sejlklubber behandles. Men kommer
rapporterne nu rigtig rundt om problemet?
Hent og læs rapporterne på Dansk Sejlunions hjemmeside og læs indslaget i dette
blad.
På Mågens Facebook har der været en
diskussion omkring start af sejlerskole.
Dette er et emne som vi allerede i foråret
har haft op og vende imellem formændene
for SHS, HBK og GS. Der synes at være
opbakning fra alle tre klubber til at undersøge muligheden for at søsætte en sejlerskole på Mågen. I SHS bestyrelse skal vi
nok tage det første tiltag med organisering
af kontakt klubber imellem, men det kræver igen frivillige, der har lyst og tid.

Den bedste sommer i mands minde er forbi, og jeg håber, at noget af den forsømte
tid på vandet og i havnen fra sidste år er
blevet indhentet denne sommer. Men at
sæsonen er ved at være forbi, fremgår af al
tydelighed af forsiden på SHS’s hjemmeside, hvor listen med datoer for bådoptagning ligger øverst.

En ting, der dog allerede er arrangeret, er
en fælles klubaften for SHS, HBK og GS,
hvor Lis (forkvinde for GS) og Kent kommer og fortæller om deres tur til Caribien
(læs mere om arrangementet inde bladet).
SHS tager standeren ned lørdag den 10.
november. Dette vil foregå helt efter traditionen med fælles spisning og lotteri - kun
for SHS. Jeg håber mange vil møde op og
afslutte sæsonen. Husk dog, at der hver
tirsdag er klubaften. I sender forhåbentlig
også en masse forslag til arrangementer,
der kan afholdes i vinterhalvåret. Kontakt
gerne bestyrelsen, hvis du har forslag til
arrangementer i klubregi, og husk at holde
øje med SHS hjemmeside og opslag i
klubhuset.

Dette år var sidste år med havnens dag
under det 3-årige koncept ”Vild med
Vand”. Igen i år var det en succesfuld dag
i havnen med mange besøgende (læs mere
om dagen inde i bladet). At det igen i år
lykkedes at afholde arrangementet, skyldes
kun, at en lille flok af sejlere gjorde en stor
indsats med planlægning, oprydning på
havnen og på selve dagen. Hele klubben
skylder dem en stor tak. Om der i fremtiden vil være lignende arrangementer, afhænger helt af tilslutningen til at yde en
frivillig indsats fra klubberne, havnen og
dennes brugere.

Med venlig hilsen
Finn

Inde i bladet kan du også læse et resume af
tre delrapporter fra Dansk Sejlunion, hvor
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Nyt fra Ø-udvalget
Bådoptagning 2018 er i fuld gang og vi
håber, alle rydder op efter sig selv denne
gang.

Der skal indhentes kopier af forsikringspolicer. Har du afleveret en kopi på havnekontoret? Send meget gerne elektronisk.

Husk at afrigge jeres mast, inden den bliver lagt i masteskur – og HUSK, at hvis
du lægger masten fornuftigt, kan der ligge
rigtig mange master i masteskurene.

Der er blevet sat varmepumper op i Café
Mågen samt i skolestuen i håb om at nedsætte eludgiften i klubhuset.
Vi håber på at opgradere legepladsen inden næste sejlsæson.

Der er et stort ønske fra havnefoged og øudvalg om, at folk selv rydder op efter sig
omkring deres stativer – og husker at sortere affaldet, når det bringes til miljøstationen.

Den 27. september holdt vi orienteringsmøde for samtlige medlemmer, og en pæn
skare af positive medlemmer dukkede op.
Det blev en rigtig hyggelig aften, og der
blev fremsat ønske om, at der afholdes
flere af den slags møder om året. Det gør
vi så torsdag den 1. november klokken
17.00 – 19.00 i klubhuset.

Der er hængt gule sedler på en del både,
hvor havnekontoret meget gerne vil tale
med ejerne.
I løbet af efteråret vil der blive beskåret/
fældet træer på øen.

Se resume fra mødet den 27.9. andet sted i
bladet.

Der vil i løbet af efteråret udkomme et
direktiv omkring brændeovne i både på
havneøen Mågen.

Venlig hilsen
Ø-udvalget

Havneøens dag på Mågen, d. 9. 6. 2018
Så fik vi klaret endnu en havnens dag med fint vejr og mange glade besøgende. Takket
været jeres indsats blev det en dejlig dag, og jeg vil sige alle en stor tak for hjælpen med
at få dagen til at køre / sejle gnidningsløst.
Mågen sponserede Minitog, Bilka sponserede morgenbrød, desuden var der deltagelse
af Danmarks Naturfredningsforening, Greve Roklub, Greve Ungdomsbrandvæsen, Den
Musiske skole, silderøgeri hos øens fiskere, loppemarkeder og Senior-musikanterne.
Festlig dag med mange besøgende.
Se billedcollage på næste side

Deadline for stof til næste blad
6. februar 2019
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Vild med Vand
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Ny formand i Greve Marina
Vi skal hermed meddele, at Greve Marinas formand, Kurt Palmqvist, har valgt at fratræde sin post i Greve Marinas bestyrelse med
øjeblikkelig virkning.
På et bestyrelsesmøde 3. september 2018 har bestyrelsen besluttet at konstituere bestyrelsens næstformand, Ole Pedersen til formand frem til Greve Marinas næste generalforsamling. René Bo Christensen konstitueres til næstformand. Alle andre bestyrelsesposter
forbliver uforandret.
Bestyrelsens 1. suppleant Frode Walther Nielsen indtræder i bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Greve Marinas bestyrelse.

SHS Privatlivspolitik
SHS har som følge af den nye persondataforordning, der beskriver reglerne for opbevaring og håndtering af persondata, udarbejdet "SHS Privatlivspolitik" som beskrevet i seneste nummer af Søforklaring.

oplysninger: navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, fødselsdato, indmeldelsesdato, medlemsnummer, DS
nr., betalingsstatus, pladsnummer, pladsejer /- lejer.

Afsnittet om behandling af personoplysninger er blevet opdateret, for at vise alle
de data SHS opbevarer. Afsnittet omhandler nu følgende registrerings- og kontakt-

Personoplysningerne koordineres med
Havnekontoret på Mågen og med Dansk
Sejlunion.

Velkommen til nye medlemmer
Vi byder følgende nye
medlemmer velkommen i
SHS:
Devris Taskiran, Jan Marcher, Tommaso Ciscito,
Jacob Hanstad Christiansen, Lasse Eliasen, Thomas Andersen, Peter Chri-

stensen, Jan Henriksen og
Lars Thorbjørn Larsen.
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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SHS’s standernedtagning
Lørdag, den 10. november 2018
Kl. 13:00

Formanden tager standeren ned.

Kl. 13.15

Klubben serverer ”en lille en”. De, som har bestilt mad, betaler direkte til caféen. Yderligere er der salg af lodder til lotteriet.

Kl. 14.00

Caféens menu serveres . Den består af andebryst med brunede kartofler, sovs og rødkål; til dessert serveres Ris a la mande.

Kl. 15.00

Kaffe serveres

Kl. 15.15

Underholdning og lotteritrækning

Pris 150,- kroner per person.
Tilmelding senest lørdag d. 3. november 2018 direkte til caféen, Tlf. 40 71 72 70
Tilmeldingen er bindende. Drikkevarer kan købes i caféen.
Vel mødt
Aktivitetsudvalget

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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Resumé fra orienteringsmøde
Der var omkring 30 fremmødte til orienteringsmødet.

d. 27-9-18

opsætning og øvrigt EL-arbejde. Det blev
debatteret, hvorvidt man kan have strøm
på båden uden at være ved båden, om man
kan tage et stik ud, hvis saldo på stikket er
0, og opfordret til kun at bruge godkendte
ledninger. Holdningen var klar, kablerne
skal være godkendte, og stik kan fjernes,
hvis saldo er 0. Der blev opfordret til, at vi
hjælper hinanden og gæstesejlere, hvis der
ikke er stik nok. Det skal undersøges, om
en mindre prisstigning på strøm kan gennemføres. Er det lovligt, vil stigningen
blive ”øremærket” til forbedring af og på
broerne.

Marianne bød velkommen og efter en kort
genopfriskning af Greve Marina’s organisatoriske opbygning med SI Greve Marina
og dennes bestyrelse, Hejren og Mågen
med hvert sit Ø-udvalg og hver med to
sejlklubber, fulgte orientering om, hvordan det ser ud på Mågen.
På Mågen drives Klubhuset af Trivsel, og
sejlklubberne indbetaler hver især til Trivsel. Trivsel ligger under Ø-udvalget, hvilket medvirker til en god sammenhæng
med Mågens øvrige drift.

Debatten kom ind på frivilligt arbejde og
eventuelle faste arbejdsdage i løbet af året.
Fra flere sider blev det set som en mulighed, der kan arbejdes videre på.

Gennem årene er der blevet hensat midler
til vedligehold/udskiftning af landplads og
broer, og der er indhentet 2 tilbud på forskellige løsninger på broerne. Tilbud 1 er
nyt brodæk på bestående pæle til gennemsnitlig pris på 213.000 kr. pr. bro. Tilbud 2
er en flydebro på 65-80 m. lang på
786.000 kr. pr. bro.

Der blev nævnt oprydning på landplads,
og her kan mange gøre det bedre. Det er i
alles interesse, at man rydder op efter sig,
og det skal der opfordres til.

Der blev opfordret til at kontakte andre
klubber/havne for at forhøre sig om deres
priser på udskiftning af broer samt at arbejde på en langsigtet plan for Mågen,
udvikling, økonomi og vedligehold. En
mulighed kan også være at søge fonde om
tilskud/støtte til udskiftning af broerne,
ansøgning til fonde forudsætter en klar
plan og god beskrivelse.

I mastehuset skal masten afrigges for ikke
at fylde for meget. Det er ikke god skik at
komme først til mølle og undlade afrigning. Der er – og skal være plads til alle
master. Der er pt. en mast uden afrigning
og navn i mastehuset. Den bliver låst fast,
og så må ejeren henvende sig på Havnekontoret. Det bliver proceduren fremover.
Der blev spurgt til brændeovne i både. Der
skal udarbejdes et regulativ. Ø-udvalgets
umiddelbare holdning er, at brændeovn
ikke er tilladt.

Der er også indhentet tilbud på flere elstandere, da der ofte mangler strømstik
ved eksisterende el-standere. Hver stander
koster godt 13.000kr. og dertil kommer så

Der blev orienteret om, at Ø-udvalget er
ved at udarbejde en manual i forhold til
fastliggere. Det ændrer pt. ikke noget ift.
nuværende fastliggere, men det betyder at

Af opsparede midler har vi pt. ca. 1mill.
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Før

Efter

der ikke gives flere godkendelser, før manualen er færdig og er godkendt. Det blev
oplyst, at Hejren også er ved at lave regler
for fastliggere. Det medførte et spørgsmål
om, hvor mange fastliggere Mågen kan
have og en opfordring til at kontakte Greve kommune, inden en ansøgning om fastligger status godkendes af SI Greve Marina.

engageres medlemmerne til at være aktivt
med, forslag om at holde Vild med Vand
inspirations aften, opnå enighed med Hejren om, hvilke aktiviteter der er på de to
øer, risiko for negativt image, hvis Mågen
ikke afholder Vild med Vand. Der kom
forslag om ”en arbejdende havn” som
emne. Det blev aftalt at holde et snarligt
møde om Vild med Vand 2019 og
”efterlyse” frivillige til afvikling af dagen
i 2019. Vild med Vand dagen er datosat til
25.5.2019.

Marianne orienterede om, at Ø-udvalget
består af frivillige folk, som hver især
bruger mange timer på forskellige opgaver. Et eksempel er Vild med Vand dagen.
Det gav en god debat med emner som,
hvad er succes kriteriet for dagen, skal der
holdes Vild med Vand i 2019, hvordan

Øvrige orienteringspunkter omhandlede:
 Der har på Mågens Facebook været
kritik af toiletterne. Både fordi sæbeautomater er erstattet af flydende
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håndsæbe i flasker og pga. rengøringen. Sæben er byttet ud, fordi sæben
til automaterne er rasende dyr, og
flaskerne har til nu været et godt alternativ. Rengøringen fungerer meget
fint, toiletter og baderum rengøres
grundigt hver dag. Det er nok nærmere et spørgsmål, om brugerne gør deres bedste til at holde toiletterne pæne
og rene.
Medlemmers lån af klubhus. Hvis
medlemmet bestiller forplejning hos
Café Mågen, er det gratis at låne klubhuset. I modsat fald skal der betales
leje – såkaldte proppenge.
Flere udtrykte glæde over det engagement, som Jytte og Ebbe bidrager
med.

Ansøgningen om det nye vartegn pt.
ligger i Fredningsstyrelsen.
 Ang. tilsanding ved især bro 1 og 2.
Der ligger pt. en opfordring til Strandparken om at komme på besøg, så de
kan se, hvilke problemer vi står overfor.
 De store popler ved ”broen” fældes og
mod bro 10 fjernes 3 af poplerne, ligesom det store birketræ bag klubhuset
fældes.
En god aften sluttede med opfordring til at
holde info-møder oftere. Det handler om
at engagere og aktivere bredt blandt havnens medlemmer og brugere.
Tak til alle, som mødte frem for en god og
konstruktiv debat!

Supplerende kommentarer til referatet



En flydebro er noget bredere end de
eksisterende broer, hvilket kan besværliggøre anduvningen af bådpladserne. 
Da man ikke i år kan forvente et kom-

munalt tilskud, kan det være særligt
behov for at søge om diverse fonde.
Angående antal af fastliggere i havnen
blev tallet 20 nævnt.

Drengetur til Hven
Hermed en hilsen fra en hyggelig drengetur 2018.
Turen blev igen en dejlig tur med godt vejr, selv om flere af
bådene igen i år havde vanskeligt ved at finde sildene, nogen tog sig en trøste bajer, men andre rensede fisk. Søndag
morgen til flot solopgang, for dem som trængte til dette,
blev det igen til en kølig dukkert i Øresund.
Vi var 5 både som nåede frem til Hven lørdag, hvor der
igen, i det lille klubhus på havnen, var grill hygge og løgnehistorier, tilsat hyggeligt guitarspil af kapelmaster Troels
fra Dee-Dee.
Peter
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På eventyr med Dina 2
Klubaften for medlemmerne af Greve Sejlklub,
Sejlklubben Hundige Strand og Hundige Bådeklub
Tirsdag den 20. november, kl. 19. i Klublokalet på Mågen
Den 27. juni 2012 stævnede
Dina 2 ud på sin eventyrlige
rejse til Caribien.
Sejladsen gik gennem Kielerkanalen, Den
Engelske Kanal, over Biscayen. Dernæst
langs den fascinerende spanske og portugisiske vestkyst til Lissabon. Herfra til
den lille ø Porto Santo nord for Madeira,
Madeira og en række af de Canariske øer
– ikke at forglemme den ”ukendte” perle,
øen Graciosa vest for Lancerote.

Kent og Lis, Bequia, Grenadinerne.

Vi vil bl.a. komme ind på vores valg mht.
navigations-, og kommunikationsudstyr,
samt udrustning af båd og mandskab.

Med afsæt fra La Gomera til Cap Verderne, med besøg på øerne Sal, Boa Vista,
Sao Nicolau, S. Luzia og Sao Vicente.

Vi glæder os til at være sammen med jer
den 20. november!

28. december krydsede vi Atlanten og
ankom i god behold til Barbados den 13.
januar 2013. Rejsen fortsatte til Wind
Ward Islands, dvs. øerne fra Martinique til
Tobago nord for Trinidad.

Du må meget gerne skrive eller ringe
inden d. 13. november og fortælle om du
kommer:
formand@sejlklubbenhundigestrand.dk
eller på 2787 5451.

FRITIDSSEJLER er Dansk Sejlunions nyhedsbrev om tur- og oplevelse, guides om
sejlads, vedligehold, nye lovregler og alt andet, der er værd at vide som fritidssejler og
bådejer.
Du kan tilmelde dig dette Nyhedsbrev på Dansk Sejlunions hjemmeside:
http://www.sejlsport.dk/
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Hvad sker der?
”Statistik

er ligesom en bikini – den viser
meget – men skjuler det væsentligste”.
Citat af Uffe Ellemann-Jensen

Dansk Sejlsport og Dansk Sejlunion mister
medlemmer – noget må der gøres

Dansk Sejlunions strategiske mål for 2016-18
 Dansk Sejlunion vil styrke rammerne om sejlsporten og sejlsportens evne til at tilbyde værdi for såvel medlemmer af sejlklubber som mennesker uden for sejlklubber,
der søger aktivitet på vandet.
 Dansk Sejlunion vil styrke sejlsportens synlighed og tilgængelighed for aktive mennesker.
 Dansk Sejlunion vil styrke samarbejdet med frivillige i sejlklubber, netværk i sejlsporten, skoler, større sejlsportsevents, virksomheder, fonde, interesseorganisationer
og myndigheder om udvikling af mulighederne for aktivitet på vand.
 Dansk Sejlunion skal være attraktiv for investeringer.

Dansk Sejlunion har udgivet tre delrapporter, der sammenlagt
belyser tingenes øjeblikkelige tilstand i dansk sejlsport.
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Dertil skal der stilles en række anvendelige forslag til fremadrettede aktiviteter og
initiativer, der skal medvirke til at bremse
medlemsfaldet og på sigt vende det til en
ny medlemsfremgang.”

Delrapport 1
Statusrapport om sejlsporten i Danmark,
baseret på allerede eksisterende tal og
data.
Delrapport 2
Klubundersøgelse, baseret på indhentede
besvarelser fra formænd og klubledere fra
Dansk Sejlunions medlemsklubber.

Et væsentlig problem, analysen adresserer,
er medlemsnedgangen i Dansk Sejlunion,
og som en delforklaring eftervises, at
idrætsaktive udfolder en stadig stigende
aktivitet, men også at denne aktivitet ikke
så meget længere finder sted i en idrætsklub, men udenfor. Af grafen, figur 3, ses
som eksempel, at i år 2014 var 68% af den
voksne befolkning (16 år og derover)
idrætsaktive under en eller anden form, men at kun 25% af aktiviteterne fandt sted
inden for rammerne af en idrætsforening.
Ydermere ses det, at tendensen til at deltage i forenings- eller klubliv, er stærkt faldende.

Delrapport 3
Medlemsundersøgelse, baseret på indhentede besvarelser fra menige medlemmer af
klubber i Dansk Sejlunion .
Der præsenteres sammenlagt et væld af
data ved hjælp af statistik, grafer, histogrammer og figurer etc.
Dansk Sejlunion skriver i den første delrapport, at formålet med analysen er følgende:

Ligeledes i den første delrapport vises i
figur 15, hvorledes DS forventer, at udviklingen af medlemstallet i de enkelte aldersgrupper vil udvikle sig i de kommende år.

”Samlet set skal analysen resultere i et
bredere og mere nuanceret kendskab til
både klubbernes og de aktive sejleres
holdninger, oplevelser, ønsker og behov.
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Det fremgår altså, at:
 Den voksne del af
hele befolkningen
bliver mere og mere
idrætsaktiv.
 Vi gider ikke længere
medlemskab i foreninger eller klubber.
 Sejlsporten tiltrækker
ikke de unge, heller
ikke i fremtiden.
 Sejlerne bliver ældre
og ældre.
Den anden og den tredje delrapport viser
et væld af grafer, tabeller og statistikker
om både stort og småt. Der er stof til dybe
studier for klubformænd og bestyrelsesmedlemmer i de lange, mørke vinteraftener. Der foreslås blandt andet en række
sideaktiviteter til selve sejlsporten såsom
Standing up Padling (SUP), havkajak,
vinterbadning etc. Er det mon vejen frem?
Der er samlet set tale om et meget stort
analysearbejde.

Hvad sker der?
Er nu alle problemstillinger så blevet belyst, eller er der vigtige emneområder,
som er skjult og som ikke er behandlet?
Ligesom bikinien, der skjuler det væsentlige, for at henvise til Uffe Ellemanns metafor.
I udlandet har Danmark et stort ry for at
være et foreningsland. Rødderne stikker
14

dybt. De kan spores tilbage til 1800-tallets
store folkelige bevægelser, især efter
1864, bevægelser, der bl.a. omfatter: andelsbevægelsen, gymnastik- og idrætsforeninger, højskolebevægelsen og arbejderbevægelsen m.fl.

de samme 15 – 20 medlemmer, der bar
læsset på vores havneø.
En anden tendens, der er ved at krybe
frem, handler om, at visse brugere af havnen ikke ønsker at være medlem af en
sejlklub. Man slår om sig med jura og
paragraffer for at undgå at betale klubkontingent, og man har tilsyneladende slet
ikke fået øje på klubbernes betydning. Det
var dog klubberne og deres medlemmer,
der for cirka 40 år siden begyndte udbygningen af havnen frem til det resultat, der
kan ses i dag: rub og stub med klubhus,
havnekontor, øvrige bygninger, broer,
havnekaj osv. – Alt sammen byggende på
en væsentlig frivillig og ulønnet indsats!

Charlotte Sølvsten, skriver til TV Syd:
”2.557.970 – så mange medlemmer løber,
dribler, danser og svømmer rundt på baner, i haller og på veje i Foreningsdanmarks i alt 11.665 foreninger---”.
Vi taler altså om halvdelen af landets befolkning.
Danmark er foreningernes land - eller har
været, for er der ved at ske en langsom,
strukturel forandring i det moderne samfund? Er klubbernes og foreningernes tid
ved at være omme i den form, vi kender i
dag? Det er et væsentligt spørgsmål, og
det behandler Dansk Sejlunions store arbejde kun sporadisk.

Afslutningsvis må man konstatere:
Ingen klubmedlemmer – ingen klubber
Ingen klubber – Ingen Dansk Sejlunion.
Svend.

Vi er ved at være trætte af formelt foreningsliv med møder, generalforsamlinger, dagsordener, vedtægter, ændringer af
samme, bestyrelsesarbejde og alt det bøvl
og besvær.

Set i mågeperspektiv

Og vi gider heller ikke længere at tage
hænderne op af lommerne og yde en fysisk indsats i havnens eller klubbens tjeneste.
Vi kender godt fænomenet i vores klub og
i vores havn. Der er en yderst begrænset
deltagelse til medlemsmøder og øvrige
arrangementer, ikke mindst generalforsamlinger. Havnens årlige generalforsamling kan vel mønstre under 15% af de
stemmeberettigede stemmer. Ved de seneste års ”Vild med Vand” seancer var det

Ingen måger Ingen fugleklatter
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Foiling Tiger Moth
automatisk bådens højde i
eller over vandoverfladen.
Men ikke nok med det. På en
eller anden måde skal agterenden af båden også følge med i
denne op-og nedadgående
vandring af skroget. Det er så
indrettet således, at rorsmanden - ud over at styre skibet
på normal vis så at sige derudover også ved at dreje
på rorpinden (omkring rorpindens længderetning) igen via
et kabeltræk kan påvirke en
anden foil, der er hængslet på roret. Det er
altså rorsmanden, der sørger for, at skroget hele tiden er i en nogenlunde vandret
position målt i længderetningen.

Tiger Moth er en jolletype, hvis oprindelse går langt tilbage i tiden. Den har sin
tågede oprindelse både i USA og Australien. I dag er typen vidt udbredt internationalt. Der er i nyere tid sket det, at en flok
fartentusiaster fandt på at sætte undervandsvinger eller foils på den. Så kom der
fut i fejemøget. Den er god for en hastighed på 30 knob eller godt og vel
50 kilometer i timen, når den planer.

For at hindre at hele herligheden ikke
kæntrer, når vinden frisker, skal rorsmanden ud til luv at hænge eller ligge i en

Det er ikke for ældre, bedagede
herrer med begyndende maver at
håndtere en sådan fartdjævel. Et
sted kan man læse, at den skal
sejles af ganske unge, atletiske,
adrætte personer, der helst vejer
under 55 kg.
Hele herligheden fungerer stort set
således, at når båden gør fart gennem vandet, vil en tynd stav
(sensor wand), der fra stævnen
hænger ned i vandet, blive bøjet agterud,
og et snedigt kabeltræk vil overføre en
kraft til en trimflap, som er hængslet på
bagkanten at foilen. På denne måde styres

slags trampolin, der er spændt ud på begge
sider af skroget. Som skrevet ovenfor: det
her er kun en sport for ganske unge meget
adrætte og kvikke sejlere.
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Foiling Optimist

der lige skulle bevise, at de kunne få en
Optimistjolle til at flyve.

Og så var der en flok svenske ingeniørstuderende fra Kalmars Tekniske Universitet,

Svend.

Navigations kursus
Kursustilbud: Elementær navigation
 For nybagte bådejere uden ret meget sejlerfaring.
 Om forsvarlig sejlads ved brug af søkort og kompas - og ikke ret meget andet.
 Fire mandag-aftener i januar 2019, kl. 19.00 til 21.00. Første gang 07.01.2019 i klubhuset på Mågen. Max. 10 deltagere.
 Kurset er for medlemmer af HBK og SHS. Det er gratis at deltage.
 Det forventes, at hver deltager medbringer sit søkort nr. 132 samt passer og kurslineal.
 Efter kurset vil en erfaren sejler en aften efter nærmere aftale fortælle om PC-baseret
navigation.
Tilmelding med navn, telefonnummer og mailadresse til:
Finn B. Andersen - finnband@gmail.com

Hyggekap
Årets Hyggekap har igen været en succes
med i alt 42 deltagende både. Alle de
planlagte 22 sejladser blev gennemført.

www.sejlklubbenhundigestrand.dk
Sejladser
Resultater 2018.

Sommerens sejladser har i øvrigt været
præget af mange dage med hård vind,
men det er jo en del af sejlfornøjelsen!
De deltagende både kommer både fra Hejren og Mågen. En liste med resultaterne
fra de enkelte sejladser findes på vores
hjemmeside.
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Vinterens aktiviteter
Julefrokost
Cafeen afholder en særjulefrokost for os
søndag den 16. december kl. 12:30.

rigelig. Inviter gerne dine børn og børnebørn med.

Vi startede traditionen sidste år med stor
succes, derfor vil vi gerne udbrede den til
så mange som muligt.

Har du tid og lyst så tilmeld dig senest den
9. december 2018 direkte til caféen,
tlf. 40 71 72 70, prisen er kr. 150.
Tilmeldingen er bindende.

Jytte og Ebbe havde i december julepyntet
cafeen, så der var masser af julehygge, og
julemaden var som sædvanlig lækker og

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

Nytårskur
HBK og SHS vil gerne ønske alle vore
sejlervenner på Mågen et rigtigt Godt Nytår.

Vel mødt i
klubhuset
lørdag
d. 31-12
kl. 12.00.

Derfor inviterer vi alle til et glas champagne og et stykke kransekage på Nytårsaftens dag.

Fiskefrokost
Den traditionelle fiskefrokost forventes at
blive afholdt i januar som sædvanlig. Har
du selv fanget en fisk, du synes, vi skal
smage, eller har supermarkedet et eller
andet, du vil dele med andre, så er chancen her nu.

Tidspunktet er ikke endelig fastlagt, så hold øje
med kalenderen på hjemmesiden.

Nyt Orienteringsmøde / Vild med Vand møde
Ø-udvalget vil gerne invitere alle, der vil
være med til at præge Havnens Dag den
25.5. 2019 til et, i første omgang uforpligtende, møde i klubhuset torsdag den 1.11.
klokken 17-19.

dagen, sætte nye datoer, samt orientere om
evt. nyt, der måtte være hændt i havneregi
siden den 27.9.

Her vil vi lægge en overordnet plan for

Ø-udvalget

Vel mødt til en fyraftenstår den 1.11.
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Aktivitetskalender
2018
1. november

Ø-udvalget orienterer, Vild med Vand,
Kl. 17, se side 18

10. november

Stander ned og afriggerfest, kl. 13.00,
se side 7

20. november

Klubaften om Dina 2, se side 11

16. december

Julefrokost, se side 18

31. december

Klokken 12 ønsker vi hinanden
Godt Nytår med et glas i klubhuset,
se side 18

2019
6. januar ?

Fiskefrokost, se side 18

15. marts

SHS generalforsamling

6. april

Standerhejsning

25. maj

Vild med Vand

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