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SØFORKLARING

SHS

SHS

MEDLEMSBLAD FOR

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Formand:

Marianne Pedersen
Vor Frue Hovedg. 54

Tlf. 46 37 18 62
4000 Roskilde

Næstformand:

Steen Jørgensen
Spjeldager 11

Tlf. 43 71 06 60
2630 Tåstrup

Kasserer:

Kjeld Pico Larsen
Engrøjel 84

Tlf. 43 90 44 34
2670 Greve

Best.mdl.:

Svend Röttig
Ahornvej 16

Tlf. 46 15 04 53
2690 Karlslunde

Best.mdl.:

Eva Jørgensen
Brudelysvej 16

Tlf. 46 15 25 45
4600 Køge

Suppleant:
Suppleant:
Revisor:
Revisor:
Suppleant:

John Flarup
Yvonne Lundgreen
Jørgen Løvendahl
Inger Lind
Hans Otto Thøgersen

Tlf. 28 45 28 46
Tlf. 44 65 80 11
Tlf. 43 73 60 07
Tlf. 46 15 15 97
Tlf. 56 14 43 81

Havnekontoret:

Havnefogeden har kontortid:
mandag til fredag kl. 12 -13, samt onsdag
kl. 16 - 18 i perioden 1/4 til 30/9.

Bådplads, kontrakter, adresseændring og lign.: Henvendelse
til havnekontoret i kontortiden.

Klubhuset:
Køkkenet:

Tlf. 43 90 67 59/
40 15 86 18

Hundige Havnevej 2, 2670 Greve.
Jon Rasmussen.
Tlf. 20 74 52 08

S/I Hundige Havn: ved Kurt Palmqvist

Tlf. 46 61 10 26

SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand.
Trykt i 150 eksemplarer. – Eget tryk.

Formanden har ordet
udstyret med en sådan. Jeg håber, den
hjælpsomme ånd stadig er lige aktiv i
klubben, så alle giver en hjælpende hånd
dér, hvor der er behov.
Husk, hvor rart det er at få hjælp og husk,
hvor rart det er at yde andre en hjælpende
hånd. På denne måde fremhæver vi også
den positive pionerånd, der heldigvis lever
i bedste velgående i SHS.
Den 12. maj klokken 19.00 starter klubaftenerne. Hvis vejret er til det, starter vi i
grillhuset ved mastekranen, ellers sætter vi
os i klubhuset, hvor der begge steder er
plads til alle, der finder vej til vores hyggeaftener. Er der nogen, der ved, de meget
gerne vil give kage til den medbragte kaffe
en bestemt aften, så send mig gerne en
mail derom, således at vi får fordelt kalorierne på alle onsdagene.

Så er vi endelig kommet ind i forårsmånederne, og der er ved at komme liv i havnen
igen. Med strikhuer, vanter og dryppende
næser er de første sejlere gået i gang med
klargøring af bådene, mens de skutter sig
og højlydt beder om højere varmegrader.
Det kommer, er jeg sikker på!

Til sidst vil jeg ønske alle en dejlig sommer på vandet med god vind i sejlene.
Husk … trefjerdedele af kloden er dækket
af vand. Hvorfor så blive på land?
Mange lune sejlerhilsner
Marianne

Snart skal bådene så i vandet, og masterne
skal balanceres på plads på de både, der en

SHS’s 30 års fødselsdag
Den 6. marts 2010 kunne SHS fejre sin 30
års fødselsdag. Den blev festligholdt ved
klubbens standerhejsning, hvor Jette Thøgersen havde kreeret en flot lagkage, som

kan ses på forsiden. Et af klubbens store
aktiver er medlemmernes hygge og kulinariske evner. De fremstiller ofte hjemmebag
til glæde for M/K.

Deadline for stof til næste blad
1. september 2010
3

SHS’s Generalforsamling 2010
Efter fælles spisning af den traditionelle skipperlabskovs, bød formanden velkommen og
glædede sig over fremmødet.
1.

Valg af dirigent
Formanden foreslog Jette Thøgersen som dirigent, og hun blev valgt med applaus. Jette takkede for valget og kunne konstatere, at Generalforsamlingen var
rettidig indkaldt og lovlig. Derefter gav hun ordet til formanden.

2.

Beretning for 2009.
Marianne gennemgik den skriftlig beretning optrykt i Søforklaring febr. 2010.
Klubben havde haft de traditionelle arrangementer så som
Standerhejsning/afriggerfest
Pinsetur til Præstø
Tordenskjolds Underkop
Fisketur til Hven
Svømning/aflyst pgr. Renovering af svømmehal.
Café Mågen har fået ny bestyrer Jon Rasmussen den 15.juli.
Helhedsplan for havnen gennemgået den 10/3-10 ( skal vedtages på Havnens
Generalforsamling den 27.4.2010.) Kjeld Pico har autoriserede fuldmagter til
dem, som ikke kan komme.
Havnekontoret er flyttet til miljø huset.
Søforklaring er stadig vor vigtigste medie, som sammen med hjemmesiden fungerer fint. Søforklaring udkommer med 4 numre og har fået en helsides annonce fra Nautic Fritid, som er flyttet fra Mosede til Hejren.
Der var forslag fra Info-udvalget om at forsøge at trykke bladet i farver, og bestyrelsen mente, at det kunne lade sig gøre med annonceindtægter, evt. med
reduceret side-antal.
Medlemstal. Der havde været af- og tilgang. Status pr. 1.januar 2010
72 aktive
31 familie
6 passive
Året afsluttede med sammenkomst i klubhuset, hvor medlemmerne havde ønsket godt Nytår med Champagne og kransekage.
Det nye år startede med et besøg hos John Mast.
Førstehjælpskursus over 4 aftener havde 15 deltagere.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som herefter blev
vedtaget enstemmigt.
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3.

Regnskab 2009.
Kjeld Pico konstaterede, at SHS havde haft større medlemstilgang end forventet
og dermed et overskud på ca. kr. 3.000. Af kontingentet gik kr.100 til DS og
familiemedlemmer betalte kr.200. Beløbet blev betalt bagud, idet antal af medlemmer blev opgjort i oktober. Beløbet blev herefter opkrævet i det nye år i
februar måned.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4.

Salg af klubbens bådplads.
Historik:
I 1983 havde SHS en følgebåd til optimistjoller og en B-plads til denne. I 2001
blev båden solgt og i 2002 blev pladsen opsagt. SHS har ikke betalt havneafgift
siden.
Bestyrelsen foreslog at pladsen blev solgt bedst mulig. B-pladser blev i øjeblikket solgt for ca. kr.13.000. Pladsen var i sin tid indkøbt for kr. 12.500, altså ikke
den store fortjeneste.
Bestyrelsen fik mandat til at sælge pladsen bedst muligt.

5.

Indkomne forslag.
Ingen forslag

6.

Budget og kontingent for 2010.
Kjeld oplyste, at indkøbet af 100 små og 2 store standere kostede kr. 6.500, en
udgift SHS havde hvert andet år.
Bestyrelsen forventede et mindre underskud og foreslog en kontingentforhøjelse på kr. 50,00.
Budget og kontingent blev herefter godkendt.
Medlemskontingent 2010
Aktive medlemmer
Familiemedlemmer
Passive medlemmer
Nye medlemmer klubhusbidrag

kr. 650
kr. 750
kr. 300
kr. 200

7.

Valg af kasserer: Kjeld Pico Larsen genvalgt.

8.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Steen Jørgensen genvalgt (Per Jørgensen
ønskede ikke valg.) Eva Jørgensen blev valgt.

9.

Valg af 2 suppleanter: Yvonne genvalgt og John Flarup nyvalgt

10. Valg af 2 revisorer, og 1 revisorsuppleant: Jørgen Løvendahl, Inger Lind og
Hans Otto Thøgersen genvalgt.
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11. Valg til udvalg samt til havnebestyrelsen.
Infoudvalg: Ib Leif Christiansen, Jørgen Lind, Erik Lillevang og Svend Röttig.
Sejladsudvalg: Jette Thøgersen, Jørgen Lind og Steen Jørgensen.
Klubhusudvalg: Per Henriksen, Kjeld Pico Larsen og Bjarne Henriksen.
Svømmeudvalg Bestyrelsen har besluttet at nedlægge denne aktivitet p.gr.a.
manglende tilslutning.
Idrætsunionen: Marianne Pedersen.
Standerudvalget: Yvonne Lundgreen.
Aktivitetsudvalget: Marianne Pedersen med flere (ad hoc)
Havnebestyrelsen: Kjeld Pico Larsen genvalg, John Flarup (suppleant)
Eventuelt:
Svend gennemgik opbygningen af S/I Hundige Havn med de 2 øer Mågen og Hejren.
Ø-udvalget på Mågen tog sig af interne opgaver. Havnebestyrelsen fra S/I Hundige Havn havde fælles opgaver såsom uddybning m.m..
Svend præciserede, at der herskede fred og fordragelighed på de 2 øer og i havnebestyrelsen. Greve Kommune havde bevilliget havnen kr.500.000 i 2010, og
Mågen havde ansøgt kommunen om at kunne anvende sin andel til et grillhus,
som tænktes opstillet ved bro 4.
Mågens Ø-udvalg havde konstateret, at bro 9 havde lidt skade af isen. Man havde tænkt sig at bede fiskerne i Mosede om at ramme broens skæve pæle ned.
Peter Christensen foreslog, at man startede med en pladevibrator.
Servicekajens hammerhoved var dårlig, og man ville indhente tilbud.
Det nye havnekontor var færdigt, og det gamle kontor var herefter til rådighed
for HBK og SHS, som kunne flytte deres inventar ud i dette, så der kunne blive
pænt og ryddeligt i skolestuen.
Peter Christensen spurgte om, hvorledes økonomien i Princes ny anlæg og S/I
Hundige Havn hang sammen, om det f.eks. kunne tænkes, at havnen ved en evt.
konkurs ville blive belastet. Svend kunne oplyse, at byggeriet blev finansieret af
Princes alene, og der havde ikke været afleverings forretning med entreprenørerne. Salgspriserne på en havneplads var kr. 250.000 og med en årlig havneafgift på kr. 9.000.
Svend kunne oplyse, at likviditeten på øerne er god. Svend fortalte, at man ville
udbygge sikkerheden på øerne med videoovervågning.
Der var opsat sedler for søsætning, og medlemmerne blev anmodet om at rydde
op efter forårets klargøring og sætte stativerne op til voldene, så der blev flest
mulige parkeringspladser. Hvis dette ikke var sket senest en uge efter søsæt6

ning, ville havnefogeden udfører dette mod opkrævning på kr.500. Der vil blive
udleveret 2 stk. årsmærker med nyt tryk, som ikke er vandopløselige, 1 stk. til
båd og 1 stk. til stativ. Svend mindede os om havnens dag den 29.maj, hvor
man håbede at se mange til oprydning på Mågen.
Eva spurgte, om man kunne flytte både, som ikke blev søsat, til et diskret område.
Svend svarede, at det kostede havnen, hvis vognmanden skulle flytte disse, men
hvis der var både, som var i dårlig forfatning, og hvor ejeren ikke kunne findes,
ville disse blive skrottet.
Marianne kunne oplyse, at hun efter førstehjælps kurset havde ansøgt om en
hjertestarter til opstilling på Mågen. Hun mindede os om vore kommende onsdags aftener, og håbede, at der var mange, der ville melde sig til at bage. Der
var ikke flere indlæg, og dirigenten kunne takke for god ro og orden og gav
ordet til formanden.
Formanden takkede dirigenten og medlemmerne og håbede at se mange til standerhejsningen.
Referent: Ib Leif Christiansen

Dirigent: Jette Thøgersen

Sommerferie i juli
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Standerhejsning 2010
30 opstemte sejlere fandt vej til klubbens
30. standerhejsning den 17. april.
Det blev en dejlig eftermiddag/aften med

være. De sejlere, der havde fundet vej til
standeren, var sejlere, der havde været
med fra starten, er kommet til gennem
årene, samt ganske nye medlemmer i
klubben. Rigtig dejligt! Rigtig hyggeligt!
Jeg ønsker alle en dejlig sommer på vandet!
Sejlerhilsner
Marianne

lækker mad, friske fortællinger fra ”den
gang” og en livlig snakken om fortid, nutid og fremtid.
Vores klub viste igen igen, at her er rart at

Nye medlemmer
Vi byder hjertelig velkommen til Thomas
Christensen, der har fået en plads på bro
fire, samt Kaj Nielsen der har fået plads
på bro 1. Vi håber, I bliver glade for at
være i sejlklubben SHS, og at I vil finde

vej til vores klubarrangementer, så vi kan
lære hinanden at kende.
På sejlernes vegne
Marianne
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Søsætning
Din båd skal være forsynet med navn og hjemhavn
jf Havnereglementet.
Årsmærker anbringes synligt på båd og stativ.
Der ryddes op på landpladsen senest 14 dage efter
søsætning, dvs. malerbøtter, malerruller, pensler, øldåser, træklodser m.v. fjernes.
Hvis havnefogeden skal rydde op efter dig er prisen
500,00 kr.
For at skabe bedre parkeringsforhold anbringes dit
stativ/bukke efter søsætning efter havnefogedens anvisning.
Hvis havnefogeden skal flytte dine stativer/bukke er
prisen 500,00 kr.
Alt ”grej” på land skal være mærket. Grej, der ikke
er mærket med navn/bro nr./pladsnummer, fjernes.

23. marts 2010
Ø-udvalget
Til vore læsere
Som det ses, er bladet nu kommet i farver.
Vi håber dette vil gøre det mere spændende og læseværdigt. Vi modtager gerne

indlæg evt. med farvebilleder.
Redaktionen
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Søsætning 2010
Havnefogeden har med vognmanden aftalt nedennævnte dage for søsætning:
Dato

Ugedag

Fra

8. Maj

Lørdag

08.00

12. Maj

Onsdag

08.00

21. Maj

Fredag

08.00

26. Maj

Onsdag

08.00

29. Maj

Lørdag

08.00

4. Juni

Fredag

08.00

Lister for optagning opsættes i klubhuset
ca. 14 dage før søsætningen.
Med sejlerhilsen
Ø-udvalget

Hvad skal vi dog med en kran?
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Kapsejladser
Har man lyst til at sejle kapsejlads, er der
forskellige muligheder i Køge Bugt området. Er man seriøs og rutineret er der sejlads hver tirsdag aften, se nærmere på
http://www.kapsejl.dk/
Ønsker man at sejle mere afslappet er muligheden Hundige Hyggekapsejladser, der
er åbne for alle sejlbåde med hjemsted i
Hundige Havn.
Det koster ikke noget at deltage, og målerbrev er unødvendigt.
Der sejles hver torsdag med 2 starter, den
første kl. 18.30, den anden kl. 18.40. I
september dog lørdage med start kl. 14.00.
Banen er fast på 4 sømil omkring 3 faste
sømærker i bugten med start og mål imellem et par udlagte mærker lige uden for
havnen.
Handicap tildeles efter bådtypens LYS-tal
– med fradrag for eventuelt fravalg af spiler.
Efter hver sejlads hæves vinderens LYStal med 1 % og sidste båds LYS-tal sæn-

kes med 1 %.
Der gives point efter placering i hver sejlads. Sæsonvinderen er den båd, der har
flest point efter fradrag af de 4 dårligste
sejladser.
Startsignaler gives med horn fra en af deltagerbådene.
Du noterer selv det tidspunkt, du går i
mål.
Første kapsejlads i 2010 afholdes torsdag
d. 20 maj kl. 19.30
Læs mere på SHS’ hjemmeside under
Aktiviteter  Kapsejlads
Har du lyst til at være med, så kontakt:
Leif Larsen tlf. 43904906 eller Finn B.
Andersen tlf. 43902307.

Havnens dag
Igen i år inviterer Mågens Ø-udvalg til en
hyggelig arbejdsdag

mand” Bent opgaver til deltagerne.
Ved frokosttid finder vi tid til en bid mad
mv.

Lørdag den 29. maj 2010 kl.
09.00

Tilmeldingsliste opsættes i klubhuset
Med sejlerhilsen
Ø-udvalget

Vi starter dagen i klubhuset med kaffe og
rundstykker og en ”lille en”.
Under morgenkaffen uddeler ”arbejdsfor11

Mødereferater
I/S Trivsel
Udvalgsmøde nr. 85
23. marts 2010 kl. 19.00 – 20.00

26. marts 2010

Mødedeltagere:
John Bo Christensen - formand
Kjeld Pico Larsen – referent
Per Henriksen - kasserer
Gunhild Hansen
Torben Simonsen
Bjarne Henriksen - fraværende
1. Godkendelse og underskrift af referater nr 84
Referat nr 84 godkendt og underskrevet.
2. Økonomi
Regnskabsoversigt udleveret og godkendt.
3. Sager under behandling
Kantinen
Udvalget drøftede endvidere lovkravet om etablering af personaletoilet.
Der blev ikke truffet nogen beslutning, idet punktet drøftes fortsat.
Nedennævnte reparationsarbejder iværksættes/færdiggøres:
køkkenskab under vask udskiftet mangler kantliste, der monteres ligeledes mellem udsugning og loft - John Bo kontakter Flemming
der males i køkken - maling indkøbes af John Bo og Per
gasblus repareret - modtagelse af regning mangler
loft i depotrum repareres – Gunhild aftaler med snedkerfirma
Klubhuset
Skydedørene mangler at få påført olie indvendig,
Der indhentes tilbud på reparation af træværk over skydedøre
Tilbud 10.625,00 kr incl moms. Er accepteret, arbejdet iværksættes
Næste møde
11. maj 2010 kl. 19.00 – mødelokalet
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Infomøde
19. april 2010 (hos Erik)
Deltagere: Ib, Svend, Erik og Jørgen
Referent: Jørgen
1. Evaluering af Søforklaring februar 2010
Der er generel tilfredshed med udseendet. Desværre havde der indsneget sig et par
(skønheds) fejl, det er ikke nemt at læse korrektur.
2. Nyt stof til Søforklaring
De nye indlæg blev som sædvanlig læst op af Erik, kommenteret og godkendt.
Der var ikke så mange artikler, men flere blev sat i gang bl.a. vil Svend skrive om
reparationer på bro 9, der er i en dårlig forfatning efter vinteren.
Svend fortsætter med små ”tekniske” artikler, først mere om vind.
Omtale af SHS’s 30 års fødselsdag, der er et fint billede af en lagkage - forside?
Der bliver sikkert plads til at nyt afsnit fra Annas dagbog
3. Førstehjælpskursus
Der skal være en omtale af 1.hjælpskurset med billeder. Er det en ide med en rubrik
med små tips, som vi fik mange af under kurset?
Det blev nævnt, at en af redningskransene på broerne er forsvundet. Sørgeligt!!
4. Nye navne på indersiden
Der er ændringer til udvalgsnavnene på indersiden efter generalforsamlingen.
5. Blad i farver
Det blev på generalforsamlingen vedtaget, at bladet fremover skal være i farver. Det
giver muligheder for et mere spændende blad at læse, og vi vil bl.a. prøve at få flere
billeder. Eventuelle ændringer af layout må komme hen ad vejen.
En udfordring bliver at få en ny forside og samtidig forsøge at bevare det grønne
image. Ib har en kontakt, der måske kan hjælpe med ideer.
4. Ny hjemmeside
Jørgen har kontakt med et af vore medlemmer, John Flarup, der arbejder med hjemmesider. Han vil gerne hjælpe med at give den et helt nyt udseende. Herligt!
5. Kalender
Kalenderen skal opdateres. Marianne og Kjeld spørges.
6. Næste møde:
Næste møde d. 13. september 2010 hos Svend. Kl. 13.00 eller 19.00?

13

S/I Hundige Havn’s Generalforsamling
Her følger et kort uddrag af referat fra
Generalforsamlingen d. 27-04-2010.

Regnskab
Regnskab og budget for Mågen godkendt.

Stemmeberettigede: Hejren 28, Mågen 16

Forslag - Helhedsplan 2010
Den ny lokalplan muliggør en ny Helhedsplan med muligheder som: Udvidelse af landarealer og flere bådpladser
- arealer til butikker og erhverv - grønne områder - legepladser osv.

Fra Havnebestyrelsens beretning:
På Mågen er der i alt 330 pladser, kun
7 er tomme.
Der mangler stadig en repræsentant
fra kommunen i bestyrelsen.
Det gratis trådløse internet fungerer
fint
Lokalplanarbejdet for Hundige Havn
er nu færdigt og planen godkendt.
Havnen har igen fået 500.000 kr. fra
kommunen, heraf 200.000 kr. til Mågen. Bruges til nyt grillhus ved bro 4.

Valg:
Svend Röttig genvalgt i bestyrelsen
Else Hansen genvalgt som suppleant
Det fulde referat vil kunne ses på havnekontorerne og hjemmesiden.
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Førstehjælpskursus
Førstehjælpskurset strakte
sig over 4 x 2 timer og
kom til at omfatte mange
praktiske ting såvel på
land som på vand.
I Søforklaring fra februar
kan læses om kursets 1.
time, som blev repeteret i
store træk de efterfølgende
gange. Til kurset hører
også en lærebog: Førstehjælp til søs for fritidssejlere. Bogen er skrevet med
henblik på førstehjælp for
sejlere og er udgivet af
Beredskabsforbundet. Bogen tager højde for situati-

oner, der kan optræde om
bord, som f.eks. brækkede
arme og ben, forbrændinger, forgiftninger, hedeslag, elulykker og kvæstelser forårsaget af bom.
Her et par billeder fra kurset med genoplivning og
underbinding af en kraftig
blødning.
I Søforklaring har vi planlagt at komme med gode
råd og tips fra bogen.
Vi starter med nødopkald
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Da sejlere pr. definition er tæt på vandet,
er risikoen for at drukne stor. Vi har derfor valgt at referere en artikel fra bogen
om dette emne.

Husk et det stadig er bedre at forebygge,
brug livline i hårdt vejr, brug altid redningsvest, lær at svømme. Hold altid opsyn med badende, voksne som børn.
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Annas dagbog
Vi fortsætter med udpluk fra Hans Peters og Annas spændende tur gennem Gøtakanalen
i sommeren 2009..
travlt. De tager en to tre måneder ligesom
os.

Den 7. juli 2009
Vadstena – Motala
7 sømil

Den 30. juli 2009
Trosa – Stockholm
50 sømil – fint vejr

I dag ser vejret lidt bedre ud, kun lidt byger en gang imellem. I dag tog vi til Motala. Har været oppe at se motormuseet. Der
er virkelig meget at kigge på. F.eks. knallerter, biler, fjernsyn, radioer osv. Jeg fik
vasket sengetøj. Jeg tror at de har de flotteste badefaciliteter her. Dejlig musik,
mens man bader eller er på toilettet.
Om aftenen gik vi en tur langs kanalen.

HP vågnede kl. 4.30. Så han besluttede at
sejle. Jeg tog mig lige 3 timer mere i køjen. Vi sejlede igennem Södertalje kanalen. Her er der utroligt flot. Store flotte
huse lige ned til vandet. I Södertalje skulle
vi igennem en stor sluse og så under en
bro, som er 15 m høj. Jeg var ret nervøs,
for at vi ikke kunne gå under, så HP måtte
sejle så langsom, som han kunne. Nå men
det gik jo godt, så det blev fejret med en
Ferne Branca.
Da vi kom til Stockholm, havde vi svært
ved at finde Wasa Havn. Til sidst lykkedes det da for os. Her skulle vi igennem
endnu en sluse og en del broer. En på 14,7
m, men nu var jeg mere modig.
Vi har fået en dejlig plads I Wasa Havn,
men lidt uroligt. Vi kan se lige over på
Wasa Museet.

Den 10. juli 2009
Berg –Norsholm
15 sømil – sol og blæst og op til14 m/s
Det regnede stadig, da vi vågnede ved 8
tiden, men heldigvis klarede det lidt op, så
vi kom igennem de 7 sluser ved Berg i
tørvejr. Så nu har vi været igennem 43
sluser. Så må der være 15 tilbage.
Turen gik over Roxen Sø og videre til
Norsholm. Endnu et hyggeligt sted. Her
kom vi igennem en sluse inden vi kom til
gæstehavnen. I dag var det heldigvis tørvejr og solen tittede frem. Vi var en tur i
ICA og nede hos ”Frøken Jensen” til en
eftermiddagsdrink. De kommer fra Sønderborg.
Vi cyklede en aftentur langs kanalen. Her
så vi 2 traner på en græsmark, hvor er de
dog kæmpestore. Vi trængte til lidt motion
efter regnvejrsdagen i går.
Her er en god slagter, så vi købte 2 T-bone
steaks til i morgen aften. Så må jeg se om
jeg kan få HP til at tænde op i grillen.
Vi møder flere danskere heroppe. En del
er gået på pension, og har derfor ikke

Den 31. juli 2009
Stockholm
I dag skal Stockholm så opleves. Vi ligger
ved siden af en svensker som er født her i
Stockholm, så han kunne jo fortælle os,
hvad vi i hvert fald burde se, nu vi var her.
Vi tog den færge, hvor vi kunne stå af og
på forskellige steder. Vores første stop var
Gamla Stan. Jeg var selvfølgelig inde at se
Gudrun Sjødens butik. Hun har jo også en
butik i Fiolstæde i København.
Så var vi oppe at se vagtskiftet på konge17

slottet. Vi kunne nu ikke se så meget, da
de gode pladser allerede var væk. Vi var
så inde at se kongeslottet (det der var
åbent for offentligheden). Vi var også
inde i slotskirken, hvor vi nød orgelmusik
ca. en halv time.
Ellers gik vi rundt og nød atmosfæren.
Der var mange flotte gamle smalle gader.
Vejret var heldigvis fint. Der kom lige en
regnbyge sent op eftermiddagen.
Så sejlede vi videre til Norrmalm. Her gik
vi rundt på shopping. Meget var nedsat
med 50%, så HP fik 5 T-shirts for ca. 500
danske kr.
Da klokken nærmede sig19 var vi trætte,
så vi besluttede at tage båden hjem. Med
den sejlede ikke mere, så vi måtte gå.

ver i midten af 1900 tallet, så det har ligget på havets bund i omkring 333 år.
Ingen blev gjort ansvarlig for forliset.

Her i havnen er der også en bådudstilling
af små både. F.eks. var der kommet en
Vega med på udstillingen. Bådudstillingen
er inde i en bådhal. Det er en slags museum. Så måske en dag kan vi se vores Rasmus 35 der.
De var også meget stolte af at kunne fremvise den kongelige robåd, som skal bruges næste år, når Kronprinsesse Victoria
skal giftes med sin Daniel. Den blev også
brugt da kongeparret blev viet.
Vi cyklede lige en lille tur på den sydlige
del af Djurgården inden vi tog hjem til
båden til vores SUNDOWNER – som i
dag var gin og tonic.

Den 02.08.2009
Stockholm

Den 04.08.2009
Stockholm

I dag startede dagen med solskin, så vi
besluttede at tage på Skansen. Her gik vi
rundt en ca. 5 timer, hvor vi så på hvordan
man levede i det 17. og 18. århundrede.
Der var også lidt dyr. F.eks. elge, bjørne,
påfugle, sæler, ugler, køer, heste, geder.
Frokosten i dag var en kop kaffe og kage,
så vi lever da ret ”sundt”.
Derefter tog vi på Wasa museet. Det skal
man jo se, når man er i Stockholm
Der er et utroligt flot skib med udsmykning. Skibet er fra 1628 og blev først hæ-

Vi tog igen til Gamla Stan. Vi var inde at
se Storkyrkan. Her blev Dronning Ingrid
viet i 1935, og i juni 2010 skal Kronprinsesse Victoria og hendes Daniel vies der.
Vi gik også en tur på Ridderholmen.
Vi spiste frokost i Gamla Stan, inder vi
fortsatte til Norrmalm. Vi gik over til Oluf
Palmes Gade, men fandt ikke det sted,
hvor han blev skudt. Vi fortsatte til Östermalm og så hjem til båden.
18

Senere tog vi over til vores ICA, som vi er
blevet så begejstret for.
Vi nyder udsigten fra båden hver aften. Vi
har udsigt ind over byen, så det er svært at
komme til køjs.

Den 08.08.2009
Ojö
Her på Ojö er der fantatisk. Vi kan bade
fra båden. I dag tog vi cyklerne frem og
cyklede til Landsort fyr, som er det af de
ældste fyr i Sverige. Det er fra 1669.
Der er også et lille kapel i byen som blev
indviet i 1939. Vi kom også forbi en pestkirkegård fra 1700 tallet, og en labyrint
som er ca. 3000 år gammel. Labyrinten
skulle beskytte mod ulykker på havet og
bringe held for fiskeriet.
Vi var inde på byens restaurant for at spise
en frokost. Her i Sverige, får man mange
steder en kop kaffe og en lille kage med i
prisen.
Da vi kom tilbage til båden, måtte vi lige
en tur i vandet.
Ojö er bestemt et besøg værd.
Vi har været rigtig heldige med vejet. Både den uge vi har været i Stockholm og de
to dage her i den sydlige del af den Stockholmske skærgård

Den 06.08.2009
Stockholm – Ornö
29 sømil
I dag var det farvel til Stockholm. Jeg
cyklede op til ICA og købte ind til et par
dage. Vi sejlede igennem meget smalle
stræder nogle steder og nåede til Ornö. En
tur på ca. 35 sømil. Desværre var her alger, så vi kunne ikke bade. Vi lå ved siden
af en stor sejlbåd på 46 fod. Han virkede
ikke særlig venlig, men konen var meget
sød og snaksalig.
Der var en kro på øen, hvor der skulle
betales havnepenge. Der bor ca.300 på
øen, og de har egen skole. Skolebørnene
har lavet en natursti. Den gik vi, men den
var nu ikke særlig lang. Vi var selvfølgelig også oppe at se kirken. Den var for
øvrigt oplyst om aftenen. Vi kunne se den
fra havnen, og det var smukt. Der var
selvfølgelig også en smukt udsigt fra havnen.
Stockholm har ca.1.8 mill. Indbyggere.
København har ca. 1.7 mill.

Fortsættes

Isen har gjort sit til, at bro 9 ikke
længere er vandret, og sejlerne bør
bære redningsvest og ikke drikke sig
mod til, før de går ud til deres både!!
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Det bugter sig i bakkedal
.Det er bro 9, nede i vores havn, det drejer
sig om. Vinterens is har været hård ved
broen, så nu ser den mere sølle ud end
nogensinde.

For ikke så længe siden var vi så nogle
medlemmer fra klubben, der prøvede at
bringe brodækket tilbage i den oprindelige
position ved hjælp af en stor pladevibrator. Det var ikke en ubetinget succes, men
der kom dog en lille smule mere stivelse i
broen, men lad det være sagt med det
samme: Hvis du har en underlig følelse af,
at brodækket ”gør underligt”, når du skal
ud til båden, så er det ikke nødvendigvis
din alkoholpromille, der er på eller over
faregrænsen.

Broen har en broget forhistorie. Den blev
oprindelig bygget, da SHS i sin tid flyttede over på havneø Mågen, hvor vi bor i
dag. Ved klubbens start for mange år siden, havde vi til huse på havneø Hejren.
Broen blev opført som selvbyggerarbejde
som alle de øvrige broer i havnen. Kort

efter færdiggørelsen, havde isen fat i broen første gang, og den blev noget svag i
koderne, og den fik et endnu mere svajende forløb, end den allerede havde fra begyndelsen. På et tidspunkt blev den yderste del helt udskiftet for at rette lidt op på
herligheden.

Hvorom alting er, noget må der gøres!
Sagen bør rejses i Ø-udvalget for nærmere
overvejelser. En helt ny bro vil være den
rigtige løsning, selv om det nok bliver en
dyr affære. Kunne vi få et professionelt
firma til at slå nogle nye pælerækker og så
selv stå for at lægge et nyt brodæk? Er der
så meget pionerånd i sejlerfolket i vore
dage?. Vi har endelig også en havnefoged,
som kan hjælpe til.

Så var der også noget med, at alle agterpæle på et tidspunkt blev udskiftet til de
nuværende. I første omgang benyttede
man gamle, krogede bundgangspæle, som
´fiskerne i Mosede Havn havde rammet
(ikke for langt) ned.

Denne gang skal der naturligvis bruges
både vaterpas og snor.
Svend Röttig.
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Det er lidt som med humlebien
Det er lidt som med humlebien. Kloge
mennesker mener ikke, at den kan flyve,
den er alt for stor og klumpet, og vingerne
er også for små. Sagen er blot, at det ved
humlebíen ikke noget om, så den flyver
bare. Denne lille historie fortæller egentlig blot, at når vi mennesker ikke kan finde en model eller teori til at forklare et
eller anden teknisk fænomen, ja, så bliver
vi forvirrede. Nå, der er mange fænomener, vi ikke kan forklare. Hvad mener du
f.eks. om tyngdekraften. Ikke engang Einstein kunne forklare fænomenet.

der hed Bernoulli. En anden stor videnskabsmand, Newton, hvis love de fleste
skolebørn har hørt noget om, - han kan
også trækkes frem. Når luftstrømmen
rammer sejlet på luvsiden afbøjes den.
Der vil så opstå en kraft, der virker vinkelret på sejlet (Aktion er lig med reaktion).
Disse to herrer kan dog langt fra udtømmende forklare, hvad der sker. Vi må resignere og slutte, at ligesom ved eksemplet med humlebien, så virker sejlet og
flyvingen bare efter hensigten.

Sådan er det også med et sejlskib eller for
den sags skyld en flyvemaskine. Hvorfor
kan sejlskibet sejle relativt tæt til vinden,
og hvorfor kan en flyvinge skabe opdrift?
Det lyder helt åndssvagt, men der findes
vist ikke en udtømmende forklaring, der
beskriver flyvingens eller sejlets funktion.
Der er noget med, at der skabes et undertryk på oversiden af vingen og på læsiden
af sejlet. Det er forklaret af en klog mand,

Her er et billede fra et vindtunnelforsøg.
Der vises en sejlrig med genua og storsejl.
Vinden kommer fra neden til venstre på
billedet og blæser op opad til højre. Se
hvorledes vinden afbøjes især af den store
genua. Se også, hvorledes der skabes en
masse turbulens, efter at vinden har passeret riggen.
Svend Röttig.
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Aktivitetskalender
2010
12. maj

Klubaftener begynder igen, kl. 19.00 i klubhuset eller grillhuset.

20. maj

Hyggekapsejladserne begynder

22. maj

Pinsetur til Præstø

29. maj

Havnens dag

30. juni

Sidste klubaften før sommerferien

18. august

Første klubaften efter sommerferien

4.-5. september Tordenskjolds UnderCup
15.-17. oktober Fisketur til Ven
Der er mulighed for at lave ad hoc arrangementer i sejlsæsonen, tjek på hjemmesiden.

Husk at bladet også kan ses i farver på SHS’s hjemmeside!
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