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Formanden har ordet
I sagen om opstilling af en
vejbom på stamvejen til servicekajen skulle der være godt nyt. Alle de
mange berørte instanser har godkendt, at
der kan opstilles en sådan bom. Det kommer til at betyde, at Ø-udvalget så har mulighed for at bestemme, hvem der har kørende adgang til havnearealet. Håbet er så,
at de mere uvelkomne gæster ikke gider
bevæge sig ud til havnekajen og grillhusene og lave ballade og uorden der.
Og så kom orkanen fejende gennem landet, den 28. oktober. Vores havn gik ikke
ram forbi. Du kan se og læse her i bladet,
hvordan det så ud, da vejret var løjet af.
Denne oplevelse må, efter min mening,
give anledning til, at kravene til bådfortøjninger og bådstativer præciseres overfor
bådejerne. Det må være en opgave for Øudvalget og for havnefogeden. Observerer
havnefogeden på sine daglige runderinger,
dårlige fortøjninger eller skrøbelige og
usikre bådstativer eller bukke, så må han
gribe ind over for bådejeren hurtigst muligt.

Klubstanderen er strøget, bådene står på
land (de fleste), solen står meget lavt på
himlen, når den vel at mærke lader sig se.
Kort og godt, sejlsæsonen er slut. Nu bliver det snart vinter. Men husk: Der er fortsat liv i klubben. Se i aktivitetskalenderen,
hvad der sker og kom og deltag i fællesskabet.

Læs artiklen her i bladet om forsikringsforhold. Det er tankevækkende, at vælter
naboens båd over i dit kære skiv, når bådene står på land, eller hvis naboens båd
river sig løs i fortøjningerne og forårsager
skader hos dig, Ja, så er det din forsikring,
eller dig selv, der må lægge pengepung til,
for at få skaderne repareret.

Ø-udvalget undersøger i øjeblikket, hvad
der skal ske med klubkøkkenet. Som bekendt kom der en streng kontrollør fra et
eller andet officielt væsen og dekreterede,
at køkkenet skulle laves om på væsentlige
punkter for at leve op til kravene. Reelt
betød det kort og godt: Enten et nyt køkken eller lukning. Der står vi så lige nu.
Nu venter vi på, at Ø-udvalget barsler med
et forslag.

Svend

Deadline for stof til næste blad
3. februar 2014
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Standerstrygning
Vi må nok se det i øjnene - sommeren går
på hæld.

Seancen blev hurtigt overstået med det
obligatoriske klub-hurra. Om røsterne var
spæde, eller om det var vinden der tog
entusiasmen, skal vi lade være usagt.

Ved standerstrygningen d. 9. november
viste vejret sig fra den våde og blæsende
side, og det tog heldigvis ikke formanden
mange minutter at få sagt et par bevingede
ord samtidig med, at Peter fik strøget
klubstanderen, som tegn på at sæsonen var
ovre.

De omkring 30 fremmødte medlemmer
indtog derefter klubhuset, hvor bordet var
dækket, og den liflige duft af Lis´ mad
pirrede næseborene. Der blev dog lige tid
til en lille en til at varme sig på, inden vi
blev bænket, og maden kom ind.
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Det var dog ikke ren og skær nydelse.
Spisningen blev jævnligt afbrudt af en
ihærdig formand, der, hvis ikke han skulle
hædre en eller anden, rystede enten en
quiz eller en tale ud af ærmet. (quizzen
finder du andet sted i bladet).

Traditionen tro blev alle lodsedler i lotteriet solgt, og de mange sponsorpræmier i
form af gavekort fra Tempo Bådudstyr og
bådløft fra Kenneth var velkomne hos de
heldige vindere. Lykkens gudinde tilsmilede ikke alle, men der var enkelte, der var
heldige at skrabe mere end én præmie til
sig.
En rigtig hyggelig eftermiddag med snak
på kryds og tværs sluttede med kaffe, lækre æblekager og hjemmebag.
Inden lokalet blev forladt, lød der en opfordring til alle om at bakke op om vinteren kommende aktiviteter. Denne opfordring lader vi gå videre til dem, der gik
glip af arrangementet - HOLD ØJE MED
KALENDEREN PÅ HJEMMESIDEN ! der kommer løbende nye tilbud.

Kjeld "kasserer" Pico Larsen blev hædret
for en lang og tro tjeneste i både klubbens
og havnens tjeneste. Jørgen "webmaster"
Lind måtte også stå ret og modtage en
flaske for sit ihærdige arbejde med hjemmeside og blad. Det samme gjaldt Ib
"redaktør" Christiansen, der flere gange
årligt kæmper for at få fyldt vores blad
med interessant stof.

Benyt dig af dem. Det er også DIT ansvar,
at vi har en aktiv og interessant klub !
Tak til aktivitetsudvalget m.fl. for en dejlig dag.
Flemming

Slutteligt takkede formanden Lis for hendes tid i klubhuset, og mon ikke det gælder os alle, når det blev sagt, at hun vil
blive savnet.
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Quiz
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Vores aktive formand havde været på
”gravearbejde” i søkort og gamle ordbøger for nautiske udtryk, og fundet frem til
en række spørgsmål, som vi fik præsenteret i form af en tip 13’ender.

afgørende spørgsmål for at finde en vinder.

De snedige spørgsmål havde heldigvis
nogle lige så snedige forslag til svar.
Svarene gav anledning til megen moro og
en, ifølge normale konkurrenceregler,
ganske megen ulovlig hvisken om, hvad
der i hvert fald ikke kunne være rigtigt.
Den høje sværhedsgrad betød da også, at
ingen havde 13 rigtige. Der var imidlertid
2 med 12 rigtige, og de blev udsat for et

På trods af lidt hjælp fra den kvindelige
finalist, måtte Mogens give op og Inger
blev den endelige vinder.

Vind en julegløgg - find svarene til quizzen
Hvis du ikke var med til afriggerfesten,
men alligevel har lyst til at prøve kræfter
med quizzen, så gå i gang, men lad være
med at google svarene! Du kan nemlig
finde svarene
på vores hjemmeside.
Og
dermed får du
også en mulighed for at deltage i lodtrækningen om en flaske julegløgg.

Prøv først at søge lidt rundt i de forskellige menuer, et eller andet sted gemmer der
sig et link til svarene. For at kunne åbne
linket, skal du dog først lige være logget
ind. (se hvordan i artiklen side 8). Når du
finder siden med svarene, vil du også finde et kodeord. Dette ord skal du sende
som en besked til webmaster. Brug kontaktformularen under menu punktet
’Kontakt os’.
Hvis du sender dit svar senest d. 18. december kl. 12.00, er du
med i lodtrækningen.

Velkommen til nye medlemmer
Et stort velkommen til klubben SHS skal
lyde til Richard Eichenberger og Bjarne
N. Andersen.

Vi glæder os til at se jer på havnen, og til
vores forskellige arrangementer og håber,
I må få glæde af at være med i SHS.
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Hjemmesiden - Brugsanvisning
I sidste nr. af Søforklaring fik hjemmesiden denne smiley

Herefter kommer der flg. skærmbillede,
hvor du skriver det fremsendte Brugernavn og Adgangskode. Desuden skal du
huske at udføre det lille regnestykke. Det
er sikkerhed mod, at der kan fremsendes
automatiske massemeddelelser.

Nu kan den heldigvis få denne.
Med meget stor hjælp fra en af klubbens
edb erfarne sejlere, Flemming Jørgensen,
kom en ny hjemmeside i luften i oktober.
Forhåbentlig har mange af jer haft den
åbnet og fulgt, hvordan der hele tiden
kommer mere nyt.
Alle de SHS medlemmer, der har tilmeldt
sig med en e-mail adresse, skulle gerne
omkring d. 31-10-2013 have modtaget en
e-mail med oplysninger om et brugernavn
og en adgangskode. Hvis du ikke har
modtaget denne mail, kan det være, fordi
vi ikke har din mailadresse, eller fordi du
har skiftet denne. Hvis du er interesseret i
at kunne logge ind på hjemmesiden og i at
modtage nyhedsmails, kan du sende den
til webmaster. Klik på ’Om klubben >
Udvalg > Infoudvalg’

Du kommer nu ind på en side, der hedder
’Kontrolpanel’. For at komme tilbage til
hj emmesid ens forsid e tryk p å
’Sejlklubben Hundige Strand’ øverst til
venstre på den sorte bjælke.

Logge ind
Hvorfor er det interessant at logge ind, og
hvordan gøres det:

Øverst til højre på den sorte bjælke står
der nu ’Hejsa, dit navn’.
Hvis du holder musen over det, kommer et
lille vindue frem med mulighed for at ændre din profil, f.eks. din adgangskode, og
logge ud.

Tryk på
’Medlems login’
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Så åbner ’Kontrol’ vinduet igen med mulighed for at skrive en titel og tekst i båsen
neden for. Tryk på den blå knap i højre
side ’Udgiv’.

Skrive indlæg
Når du nu er blevet logget på, får du mulighed for at skrive et indlæg, kommentere
et tidligere indlæg, bruge ’Køb, Salg og
bytte + Gastebørsen’ og få dine billeder
lagt i billedgalleriet.

Håber I får lyst til at bruge hjemmesiden,
dels til orientering og dels aktivt.
Webmaster

For at skrive et indlæg skal du trykke på
’+Nyt’ øverst i venstre side.
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Hyggekap
Afslutningen på årets Hyggekap blev omtalt i oktober nummeret af Søforklaring.
Den samlede resultatliste forelå ikke på
daværende tidspunkt og bringes her.

En mere læsbar udgave samt de enkelte
sejlads resultater kan ses på hjemmesiden
under menupunktet:
Sejladser
Hyggekap Resultater 2013
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Bølger
”-- Og bølgerne var høje som huse, det var
helt vildt, vandet stod i kaskader fra bådens stævn og føg ind over os. En gang
imellem lagde båden sig så meget ned, at
vandet væltede ind over cockpitkarmen.
Vi kunne overhovedet ikke se, hvad der
var himmel og hav” osv. osv.

Sejlere ved godt, hvordan bølger udbreder
sig på havet, som lange parallelle rækker,
men at bølgemønsteret også kan se meget
broget ud, med bølger, der lige pludseligt
kommer fra en anden retning. Det sker
f.eks., når et skib passerer forbi og frembringer en stor bovbølge. Bølgemønsteret
kan populært lægges
sammen og trækkes fra
hinanden. Det kaldes i
langhårede kredse for
Superposition, eller Interferens, men glem bare
det. Når to eller flere
bølger mødes, danner de
en ny, resulterende bølge. Bølgerne lægges så
at sige sammen. Man
siger også at bølgerne
interfererer.

Du har sikkert også hørt mange, dramatiske beretninger om oplevelser til søs fra
dine sejlkammerater, og du sidder så bare
der med åben mund og polypper og tænker for dig selv: Hvor høje var bølgerne
egentlig, sådan helt objektivt? Hvordan
måles bølgehøjden?

Her kan du se bølge 1 og bølge 2 bliver
”lagt sammen” og danner et resultat, der
ser noget forvirrende ud, men som svarer
meget godt det, man møder ude til søs.
Men igen, hvor høje kan bølgerne så blive? Her kommer et citat fra nettet, dateret
9-maj 2011:

Bølgehøjden måles, som det ses på skitsen, som afstanden mellem bølgetoppen
og bølgedalen. Nu ved vi jo godt, at alle
bølger ikke er lige høje, og lige så smukke
og harmoniske (Sinuskurver), som skitsen
angiver. For at få lidt styr på tingene, opererer meteorologerne og andet godtfolk
med begrebet: Signifikant Bølgehøjde.
Definitionen lyder således: ”Signifikant
bølgehøjde Hs, er gennemsnittet at den
højeste 1/3 af bølgerne i perioden, en periode Tz, som er middelperioden samt en
repræsentativ retning for bølgerne”.
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”De såkaldte monsterbølger, med bølgehøjder op mod 30 meter, var længe noget
kun søfolk snakkede om, hvis de overlevede.
Men da den norske olieplatform Draupner E, i Nordsøen blev ramt af en næsten

26 meter høj bølge, som blev registreret
af måleinstrumenter ombord, måtte forskerne indrømme, at monstrene virkelig
eksisterede”.
Videre står der: ”Draupner E, havde kun
stået i Nordsøen et halvt års tid, da denne kæmpebølge ramte platformen som et
hammerslag. ”
Da vi så dataene, troede vi først det var
en fejl,« fortæller Per Sparrevik, fagleder for undervandsteknologi, instrumentering og overvågning ved Norges Geotekniske Institut, NGI Men dataene var
ikke fejl, da NGI gennemgik målingerne
og regnede på effekten.
Svend.

Når vinden blæser
Efter stormen i oktober har jeg ”surfet”
lidt rundt på nettet for at se, hvordan
stormskader på både bliver dækket af forsikringen.

øvrigt fravalgt kaskoforsikringen, ansvarsforsikringen er lovpligtig i Hundige Havn
jf. Ordens- og Havnereglementet.
En manglende kaskoforsikring kan indebære, at bådejeren selv må bære omkostningerne til udbedring af skader forårsaget
af en væltet nabobåd, der måske ikke har
erstatningsansvar.

Det er ikke muligt at fastslå præcist, hvordan forsikringen dækker, da der er forskel
på de forskellige forsikringsselskabers
dækning, så der er god grund til at finde
sin police frem og læse den igennem, også
det med små bogstaver.

I forbindelse med bådoptagning og søsætning er det vognmandens forsikring, der
dækker så længe båden hænger i stropperne.

Husk at der er forskel på ansvarsforsikring
(skade på andre) og kaskoforsikring
(skade på egen båd), mange bådejere har i
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Som inspiration har jeg sakset lidt fra forskellige forsikringsselskabers hjemmeside

til Rusland, Estland, Letland og Litauen er
ikke omfattet af forsikringen.

1. Anerkendelse af erstatningsansvar
Forsikringsselskabet er kun forpligtet til at
betale for omkostninger, der er afholdt
med selskabets godkendelse. Sikredes
anerkendelse eller betaling af erstatningskrav forpligter ikke selskabet. Ved selv at
anerkende erstatningsansvaret risikerer
sikrede at skulle betale selv.

Værd at vide
Forsikringen dækker kun, hvis din båd er
sødygtig.
Forsikringen dækker ikke skader forårsaget af is, sne eller frost.
Din bådforsikring omfatter ikke dit
bådstativ, din vinterpresenning, jollevogn
eller trailer.

2. Erstatningsansvar
Denne forsikring dækker i de tilfælde, hvor
de
sikrede
pådrager sig
et
juridisk
erstatningsansvar
for
skader
på
person eller ting i forsikringstiden. Efter
dansk ret er man normalt juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er
skyld i den skete skade.

Bådforsikring dækker
Dit ansvar for skader på andre personer
eller deres ting
Stranding, grundstødning og kollisionsskader
Skader på båd og udstyr, hvis båden synker eller kæntrer
Skader under fortøjning
Sejlads inden for perioden 1. april til 15.
november medmindre andet er aftalt
Skader hvis båden vælter i stativet - også
med monteret mast
Skader ved optagning, søsætning og transport inden for sejladsområdet

Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem mere end
200 års retspraksis. Er skadevolderen uden
skyld i skaden, kaldes den hændelig, og
for hændelig skade er man ikke erstatningsansvarlig.

Hærværk på båd og udstyr
Brækkede og bøjede master på sejlbåde
Brand
Personlige ejendele for op til 10 % af forsikringssummen (højst 20.000 kr.)

Derfor må den skadelidte i en sådan situation selv bære tabet.

På land: tyveri af båd og fastmonteret udstyr (påhængsmotorer på 50 hk og
derunder skal opbevares i aflåst rum)

Hvor dækker forsikringen?
Geografisk område
Forsikringen dækker sejlads og henliggen
i danske, svenske, norske, finske, tyske og
polske farvande – begrænset af linjerne 7o
østlig længde, 61o nordlig bredde og 52o
nordlig bredde, samt i Østersøen. Sejlads

I vandet: tyveri af båd eller udstyr, motor,
sejl og instrumenter
Retshjælp
Kjeld
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Orkan
Danmark blev mandag den 28. oktober,
ramt af en regulær orkan, der gav de højeste vindhastigheder, som nogensinde er
registreret i Danmark. Orkanen var den
første, der har ramt Danmark, siden december 1999.

vindstødene ved Vester
Vedsted nær Ribe.
Herefter tiltog vinden hurtigt i hele den
sydvestlige del af landet. Klokken 14.00
kom Vester Vedsted med den første melding om regulær storm i middelvinden, og
hurtigt derefter meldte Kegnæs på Als om
orkan i vindstødene. (> 32 m/s)
På Kegnæs
nåede man
med 42 m/s
i vindstødene de højeste vindhastigheder
siden 2005,
og 10 minutter senere meldtes der for første gang i 8 år om orkan i middelvinden
på dansk grund. Der blev slået flere meteorologiske rekorder under orkanen. Den
højeste middelvind, der blev målt, meldte
Røsnæs med 39,5 m/s, og det hårdeste
vindstød blev registreret ved Kegnæs med
53,5 m/s.

Orkanen opstod i forbindelse med et lavtryk, som allerede fredag den 25. oktober,
lå som en 'bølge' ud for USA's Østkyst.
Herfra bevægede lavtrykket sig tværs over
Atlanten og Nordsøen og frem mod Danmark. Klokken 13 om fredagen faldt trykket dramatisk, og kunne betegnes som en
atmosfærisk bombe, da lufttrykket inden
for en periode på 24 timer, var faldet med
24 hPa - eller mere. I takt med at lavtrykket nærmede sig Jyllands Vestkyst, kom
den sydlige del af landet ind i det område,
hvor det blæste mest. Klokken 13.30 nåede vinden for første gang stormstyrke i

Set i mågeperspektiv

Bare fordi jeg baskede
lidt med vingerne
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Vi fik også vores del af uvejret ind over havnen.
Se her, hvordan der så ud efter passage af orkanen.
Svend.
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Anna’s dagbog
Vores langturssejlende medlemmer Hans Peter (HP) og Anna har igen i år
været ude på de vilde vover. Målet var Norge, nærmere betegnet Sognefjorden. Vi har fået lov at smugkigge i deres logbog, hvori Anna dagligt har nedfældet store og små oplevelser. Vi bringer i dette og følgende numre uddrag
fra ’Anna’s dagbog’.
Sammen dem andre langturssejlere sejlede de fra Thyborøn d. 4. juli, nåede
Sognefjorden d. 23. juli og var tilbage i Hundige d. 11. august.
Redaktionen

Beretning om S/Y Trines’s sommertogt i 2013 til Sognefjorden
Den 4. juli
Thyborøn – Farsund
93 sm. 14 timer
Vi startede fra Thyborøn ca. kl. 4. Et meget smukt syn med alle de både, som var
på vej ud af havnen.
Næsten ingen vind, så det var med motor.
Stavanger

Den 5. juli
Farsund
Vågnede op til en dejlig morgen. Så nu
skal vi ud af se Farsund.
Farsund har ca. 3100 indbyggere, og er en
gammel søfarts by.
Farsund har også Norges eneste kvindelige vægter, Elin.
Vi cyklede lidt rundt i byen. En hyggelig
gammel by.
Slappede af om eftermiddagen og fik læst
lidt i bogen, samt talt med de andre.
Jeg købte et Norges sølvhjerte. Det er en
norsk kunstner, som har designet smykket.

Preikestolen

Farsund

Den 6. juli
Farsund –Tau
95 sm. 14 timer. Natsejlads
Fint vejr. Max. 8 m/s. Vind fra syd.
Thyborøn
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Vågnede op til endnu en smuk morgen her
i Farsund.
Kl. 14.30 havde vi skippermøde på broen.
Vi sejlede omkring 16.30.
Dejlig sejlads. Vi spiste aftensmad på vandet. Ved 21.30 tiden gik HP til køjs.
Ved 23 tiden var den min tur, men da rullede båden så meget, at det ikke var så
behageligt at være i kahytten.
Det var først efter Jærens rev, at det blev
mere behageligt igen.

m derop. Vi holdt en del pauser. Udsigten
er flot hele vejen derop.
Der er spejdertræf omkring Stavanger
hvor der er 10.000 spejdere. De skal alle i
løbet at ugen derop. Man sender ca. 1300
derop pr. dag.
De var i form. De løb bare fra sten til sten.
På vejen derop blev vi overhalet af Marie
af Strandby.
Det var helt fantastisk at nå toppen. Jeg
turde ikke gå helt ud til kanten. HP kravlede derud og tog en hel den billede af Lysefjorden. Der er 600 m ned.
Vi spiste vores
medbragte madpakke deroppe.
Vejret var også
med os, så vi
havde en fantastisk udsigt.
Turen ned tog
også næsten 3
timer.
Det var en hård
tur, men en meget flot tur.
Den 9. juli
Tau – Lindøy 36 sømil (rundtur)
Vi holdt skippermøde i Papillon kl. 9.
Vi sejlede ud til Preikestolen og så den fra
vandsiden. Vi nåede lige at se den inden
tågen kom.
Lindøy er en dejlig ø. Ingen strøm eller
vand, men skøn natur.

Den 7. juli
Tau
Vi ankom til Tau ved 7 tiden om morgenen. Havnefogeden anviste os en plads.
Det koster kr.150. Der er gratis bad.
Vi var meget trætte efter den lange tur. Jeg
sov til lidt over 12.
Vi gik lidt rundt på havnen om eftermiddagen.
Og så ellers i seng. I morgen skal vi jo til
Preikestolen.
Den 8. juli
Tau
I dag går
turen til Preikestolen. Vi
tog
bussen
fra færgehavnen kl. 8.45.
En returbillet
pr. person kr.
170.
Vandreturen
tog 3 timer.
Det gik bare
opad og opad. Stignin-

Den 10. juli
Lindøy – Stavanger. 3 sm
Efter frokost gik turen til Stavanger. Der
var reserveret plads til os i Vågen. Men
der var alt for uroligt, så vi sejlede til Sølyst.
Vi cyklede en tur ind til Stavanger. En flot
gammel by.

gen er fra 270 til 600 meter.
For det meste går man fra sten til sten
(eller hopper) og på høje stentrapper. Heldigvis havde vi vores stave med, som vi
havde rigtig meget glæde af. Der er 3800

Fortsættes i næste nr.
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Aktivitetskalender
2013
31. december

Klokken 12 ønsker vi
hinanden godt nytår
med et glas i klubhuset.

5. januar

Søndagsturen fortsætter fra parkeringspladsen kl. 12. Vi går langs stranden så
langt vi orker. Derefter medbragt kaffe i
klubhuset.

? januar

Fiskefrokost (dato følger)

21. marts

SHS generalforsamling

12. april

Standerhejsning

23. april

Hundige Havns generalforsamling

2014

Der påtænkes informationsaftener med
aktuelle emner i vintersæsonen.
Følg med på hjemmesidens kalender.
Vi ønsker vore læsere og annoncører
en Glædelig Jul og et Godt Nytår
Redaktionen
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