Maj 2011

SØFORKLARING

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
Tlf. 43 90 67 59/
havnekontoret i kontortiden.
40 15 86 18

Klubhuset:
Køkkenet:

Hundige Havnevej 2, 2670 Greve.
Tlf. 50 55 62 50

S/I Hundige Havn: ved Kurt Palmqvist

Tlf. 46 61 10 26

SØFORKLARING udgives af Sejlklubben Hundige Strand.
Trykt i 150 eksemplarer. – Fila Offset Aps.

Formanden har ordet
at rigtig mange både allerede er kommet i
vandet.
Vinteren har for sejlsporten betydet megen
presseomtale. Her tænker jeg i sær på den
frygtelige kæntringsulykke i Præstø Fjord
med unge og voksne på vandet uden udstyret i orden, og jeg tænker på den familie, der har været på langfart, sejlet gennem piratfyldt farvand og nu sidder som
gidsler et sted langt fra Danmark. Og i det
tidlige forår har der været to kæntringsulykker med fire ofre.
Det får mig til at tænke over, hvor vigtigt
det er at bruge sin forstand, samt lytte til
advarsler, når vi vil på vandet, hvor vigtigt
det er at have udstyret i orden og tjekket
vejr – og vindforhold inden kursen sættes
mod åbent vand, mod herlige timer og
dage på vandet.
Med de ord vil jeg ønske jer alle en god
sommer med masser af oplevelser på vand,
i fremmede havne, samt på havneøen Mågen.
Mange sommerlige sejlerhilsener

Kære sejlere
Der har været meget sne på land og megen
is på vand, men nu er det heldigvis væk og
vores drømme om at komme i gang med
båden kan endelig blive ført ud i livet.
Foråret har været ekstra skønt i år, og mon
ikke den herlige påske er medvirkende til,

Marianne

Velkommen til nye medlemmer
Igen i dette nummer af Søforklaringen kan
vi byde hjertelig velkommen til nye medlemmer. Det er dejligt, når nye navne dukker op på medlemslisten, og jeg håber også, de nye medlemmer har lyst til at deltage i klubbens arrangementer.

Hjertelig velkommen til: Hans Sode Kofoed, Kim Berendt, Claus Rasmussen, Henrik Oltmann Andersen og Mads Roar Hansen. Jeg håber, I alle vil få glæde af vores
lille sejlklub.
Venlige velkomsthilsener
Marianne

Deadline for stof til næste blad
1. september 2011
3

SHS’s Generalforsamling

25-03-2011

Der var fælles spisning af den traditionelle skipperlabskovs, som i år var kokkereret af
vores nye bestyrer Erik Grundahl. Der var rigelig veltillavet mad, som Karina serverede,
og hun var flink til at nøde os alle. Herefter bød formanden velkommen og glædede sig
over fremmødet, og at der også deltog nye medlemmer.
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 2010.
Marianne gennemgik den skriftlig beretning optrykt i Søforklaring febr. 2011.
Hun roste John og Jørgen for den flotte hjemmeside og Søforklaring, som nu er i
farver og dermed har fået et stort løft.
Klubben havde haft de traditionelle arrangementer så som
Standerhejsning/afriggerfest
Havnens dag
Pinseturen til Præstø blev desværre aflyst
Tordenskjolds Undercup
Klubaftener om onsdagen.
Fisketur til Hven
Nytårskur i klubhuset med champagne og kransekage.
Café Mågen har fået ny bestyrer Erik, som tiltrådte den 15.marts.
Byggeri på Mågen med endnu et grillhus, samt nyt kontor i Miljøhuset på 1.sal.
Isskader på bro 9, som bliver udbedret.
Medlemstal. Der havde været af- og tilgang. Status pr. 1.januar 2011
71 aktive
27 familie
7 passive
Formanden havde ikke yderligere bemærkninger til beretningen, som herefter blev
godkendt.
3. Regnskab 2010.
Kjeld Pico oplyste, at SHS havde haft tilgang af nye medlemmer og dermed et
bedre resultat end forventet. Medlemstallet var uforandret, idet der også havde været et tilsvarende afgang af medlemmer, som enten var flyttet til andre havne eller
ophørt med sejlads. Der var handlet en del havnepladser privat, men ingen i havneregi.
Regnskabet blev herefter godkendt.
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4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.
5. Budget og kontingent for 2011.
Kjeld oplyste, at der stadig fra sidste års indkøb var standere, som han håbede at få
solgt nogle af denne aften.
Bestyrelsen forventede et budget, der balancerer med nuværende kontingent, hvorfor kontingentet foreslås uændret.
Louis efterlyste en introduktionsfolder og en aktiv indsats for at bibeholde de nuværende samt nye medlemmer. Der var ikke yderligere kommentarer.
Budget og kontingent blev herefter godkendt.
Medlemskontingent 2011.
Aktive medlemmer
Familiemedlemmer
Passive medlemmer
Nye medlemmer klubhusbidrag

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

6. Valg af formand: Marianne Pedersen blev genvalgt.
7. Valg af 1 bestyrelses medlem: Svend Röttig blev genvalgt.
8. Valg af 1 suppleant: John Flarup genvalgt.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Jørgen Løvendahl, Inger Lind og
Hans Otto Thøgersen genvalgt.
10. Valg til udvalg samt til havnebestyrelsen.
Infoudvalg: Ib Leif Christiansen, Jørgen Lind, Louis Svane og Svend Röttig.
Sejladsudvalg: Jette Thøgersen, Jørgen Lind og Steen Jørgensen.
Klubhusudvalg: Per Henriksen, Eva Jørgensen og John Flarup.
Svømmeudvalg: Er fortsat hvilende.
Idrætsunionen: Marianne Pedersen.
Standerudvalget: Yvonne Lundgreen.
Aktivitetsudvalget: Marianne Pedersen med flere (ad hoc)
Havnebestyrelsen: Kjeld Pico Larsen genvalg, John Flarup (suppleant)
11. Eventuelt:
Yvonne Lundgreen ønskede, at man ikke fremsendte hjemmesidens besøgsstatistikker til bestyrelsen så ofte.
Hun savnede informationer om Kristi Himmelfarts turen til Tårbæk. Interesserede
kan kontakte Yvonne Lundgreen.
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John Flarup oplyste, at hjemmesiden ville blive udvidet, så medlemmer kan komme
med indlæg.
Jørgen Lind gjorde opmærksom på, at de medlemmer, der ikke har e-mail, ikke
længere vil få information pr. brev, såfremt de ikke selv har anmodet om at modtage dette. Jørgen har gjort opmærksom på dette flere gange i Søforklaring, men der
er fortsat ingen, som har kontaktet ham med ønske om at modtage brev. Der er ca.
20, som ikke har e-mail
Svend Röttig mindede om Hundige Havns generalforsamling den 27/4-2011. Man
kan evt. stemme med fuldmagt til et fremmødt medlem. Fuldmagt kan fås på havnekontoret eller hjemmesiden.
Svend Röttig omtalte havnens dag den 15.maj 2011, som starter kl. 9,00. SHS`s
medlemmer har hvert år været flinke til at møde op og deltage i oprydningen. Denne dag er sidste dag for at stille stativer og grej, der hvor havnefogden har anvist.
Svend orienterede videre om den beskadig bro 9 med udbedring af brodækket, samt
tværgående kryds mellem pælende til afstivning. Servicekajens hammerhoved ville
blive udskiftet, og arbejdet forventes færdig i uge 15.
Kjeld Pico gennemgik arbejdet i Trivsel, på opfordring af Yvonne. Trivsel består af
3 repræsentanter fra hver klub, som varetager økonomi og vedligeholdelse af klubhuset, samt aftalekontrakt med bestyreren af Cafe Mågens.
Svend gennemgik opbygningen af S/I Hundige Havn med de 2 øer Mågen og Hejren.
Ø-udvalget på Mågen tager sig af interne opgaver. Havnebestyrelsen fra S/I Hundige Havn tager sig af fælles opgaver såsom uddybning m.m..
Svend præciserede, at der herskede fred og fordragelighed på de 2 øer og i havnebestyrelsen. Greve Kommune havde ikke bevilliget penge til havnen i 2011.
Louis savnede en informationsfolder, samt muligheder for at lære klubbens medlemmer at kende. Han efterlyste en liste over medlemmernes både med navne og
placering.
Jes oplyste, at dette havde være forsøgt, under hensyntagen til, at disse oplysninger
ikke skulle kunne misbruges.
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 og sommerens onsdags aftener.
Referent Ib Leif Christiansen

Dirigent Jette Thøgersen
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Standerhejsning
Til standerhejsningen den 9. april havde
en del nye og gamle sejlere fundet vej til
havnen i det fine vejr. Det blev en rigtig
hyggelig eftermiddag med dejlig mad fra
den nye bestyrer af Mågen, samt grinen
og snakken om vinterens genvordigheder
og ønsker og håb for den nye sæson.
Hvor ville jeg dog ønske, endnu flere havde tid og lyst til at deltage i et arrangement som dette, for det er min klare fornemmelse, at alle hygger sig, og alle på en
eller anden måde får noget rart og positivt
med sig hjem.
Håber, rigtig mange finder vej til sæsonens arrangementer, som lægger ud med
ondags-klubaftens-møde onsdag den 11.
maj.kl. 19.00.
Venlige sejlerhilsener
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Pluk fra Hundige Havns Generalforsamling d.

27-04-2011.

Formanden Kurt Palmqvist bød velkommen og foreslog Ejvind som dirigent.
Denne blev valgt og kunne konstatere, at
generalforsamlingen var indvarslet korrekt
og lovlig.
Ejvind foreslog Kjeld Pico Larsen som
referent, selvom der i vedtægterne står, at
referenten ikke må være medlem af bestyrelsen. Han spurgte, om man alligevel
kunne godkende Kjeld, som er medlem af
bestyrelsen og valgt af SHS. Da der ikke
var nogen indvending, blev Kjeld valgt
som referent.

Hvad skulle der ske i en overgangsperiode, hvis der f.eks. kun var tilslutning fra
30 medlemmer. Nye medlemmer skulle
automatisk deltage i projektet.
Diskussionen blev langvarig, men til sidst
lukkede dirigenten debatten og satte som
ønsket, forslaget til en vejledende afstemning om, hvorvidt der var interesse for at
bestyrelsen skulle gå videre med projektet,
hvilket der blev flertal for.

Herefter fik formanden ordet for bestyrelsens beretning.
Han bød velkommen til de fremmødte, og
bestyrelsen kunne glæde sig over, at der
nu atter er en repræsentant fra Greve
Kommune, Jens Nielsen fra Center for
Kultur og Fritid.

Bestyrelsen ville herefter arbejde videre
og senere indkalde til orienterende møde
til klubberne på Hejren.
De opstillede medlemmer til bestyrelsesposterne blev alle genvalgt. Svend Röttig
og Kjeld Pico Larsen repræsenterer fortsat
SHS med Hans Otto Thøgersen som
suppleant.

Kurt gennemgik en meget fyldig beretning, som herefter blev godkendt.
I indkaldelsen var der et forslag fra bestyrelsen om, at bådejerne på Hejren skulle
anskaffe nye stativer, som ville være lettere at håndtere og give en bedre udnyttelsen af vinterpladserne.

Under punktet evt. spurgte William Sejer
fra HBK om, hvorfor det ikke var muligt
at hente referatet fra Hundige Havns generalforsamling på havnens hjemmeside.
Bestyrelsen mente ikke, at det var hensigtsmæssigt at lægge dette ud til almindelig beskuelse.

Der var også stor usikkerhed om de økonomiske perspektiver ved indkøb og opstilling af en ny kran.

Det fulde referat skal derfor fortsat afhentes i havnekontoret på Hejren.

Dette skulle ses i forhold til anskaffelse af
ny kranvogn, alternativ reparation af den
gamle, som snart var slidt op.

Den gamle redaktør
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Havnens dag
Igen i år inviterer Mågens Øudvalg til en hyggelig arbejdsdag

formand” Ole opgaver til deltagerne.

Søndag den 15. maj 2011 kl. 09.00

Tilmeldingsliste er opsat i klubhuset

Vi starter dagen i klubhuset med kaffe
og rundstykker og en ”lille en”.

Med sejlerhilsen
Ø-udvalget

Ved frokosttid giver vi en bid mad mv.

Under morgenkaffen uddeler ”arbejds-
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Klubaften
Onsdag den 11. maj holder vi sæsonens
første klubaften.

Aftenerne kører i maj og juni, sommerferie i juli, og vi starter igen 17. august og
kører frem til 1. oktober.

Vi mødes i klubhuset klokken 19, får kaffe og måske lidt hjemmebag, og husk at
det er her, du er sikker på at møde SHS’ere, det er her, du er sikker på at få et godt
råd, en aftale om at se på problemer/
opgaver med båden, få dem løst nu eller
senere, få idé’er til udflugtssteder, gode
havne, høre om garvede sejleres bedrifter,
få fortalt om egne bedrifter. Ja, det er simpelthen ikke kun småting, der bliver vendt
over kaffe-/tekoppen på disse herlige aftener.

Skulle nogle af jer have lyst til at medbringe lidt hjemmebag en af aftenerne, må
I meget gerne sende mig en mail om datoen eller blot sige det, når vi mødes.
Vel mødt.
Marianne
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Mødereferater
I/S Trivsel
Udvalgsmøde nr. 93
Mødedeltagere:
John Bo Christensen – formand
Eva Jørgensen – referent
Torben Simonsen

5. april 2011 kl. 19.00
Per Henriksen – kasserer
Gunhild Hansen
John Flarup – fraværende

Godkendelse og underskrift af referat nr. 92
Referat nr. 92 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.
Økonomi
Resultatopgørelsen fra januar-april 2011 blev forelagt, gennemgået og godkendt.
Det blev besluttet at cafe-forpagteren Erik, ved afholdelse af private selskaber,
blot kunne nøjes med at udfylde og underskrive den blanket, der allerede i dag
eksisterer, og derpå sende den til John. Denne videregiver derefter blanketten til
Per, som udskriver en faktura.
Sager under behandling
Klubhuset
Reparation af vandhane og bundventil på toilet.
Ovenlysvindue i mellemgangen er smadret.
Torben - Indkøber nyt vindue, som vil blive skiftet på Havnens dag den 15. maj.
Eventuelt
Erik vil meget gerne male mellemgangen hvid – vi har givet OK.
Zink-blomster kasser bliver indkøbt og opsat under de små vinduer. Vi betaler
halvdelen af udgiften til blomster til kasserne mod at Erik vander dem.
Næste møde
Tirsdag den 7. juni kl. 19.00 i mødelokalet i klubhuset
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Infomøde
28. april 2011 (klubhuset)
Deltagere: Ib, Svend, Louis, Erik og Jørgen (Referent)
1. Nyt medlem
Louis blev budt velkommen som nyt medlem i INFO udvalget
2. Evaluering af sidste nummer.
Ingen kritiske kommentarer
Louis efterlyste muligheden for på hjemmesiden at søge i bladene, der ligger som
pdf-filer.
3. Stof til maj nr.
Stof til næste blad blev gennemgået.
Informationsfolderen fra maj 2006 trænger til en ajourføring. Louis foreslog en lille
(A6?) enkel folder med temaet: Hvorfor vælge SHS? Skal indeholde kort beskrivelse af aktiviteter.
Det resulterede i en diskussion om, hvorvidt nuværende aktiviteter og form er tidssvarende. Bruger vi hjemmeside og e-mail optimalt. Kan vi nå ud til flere medlemmer ved mere aktiv brug af disse medier. Louis foreslog et spørgeskema for at få
kendskab til medlemmernes interesser. En ide kunne også være at indføre en aktivitet i forbindelse med onsdags klubaftenerne: sejle, grille, binde knob el.lign.
4. Kalender
Klubaften efter sommerferien starter
d. 17 august

Set i mågeperspektiv

5. Fremtidige Infomøder
Louis foretrækker aftenmøder, tidspunkt og sted planlægges fra gang til
gang.
6. Næste møde:
Der er deadline for stof 1-09-11,
møde i klubhuset d. 12-09-11, kl.
17.30

Bro 9 er lige næsten
blevet lige.
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Mindeord
Et af vore medlemmer, Yvonne Larsen,
døde natten til den 28.april.

Yvonne havde humor og et fantastisk gå
på mod, som hjalp hende gennem de
sidste svære år, hvor hun var meget
gigtplaget, men med en kæmpe støtte og
hjælp fra Leif, holdt hun modet oppe.
Yvonne måtte dog til sidst give op og
sov stille ind.

Yvonne har været medlem af klubben i
mange år, og var et meget aktiv menneske. Sammen sin mand Leif, var de ivrige sejlere i deres Spækhugger. De kom
også på langfart til fjerne destinationer
til vore østlige nabolande. Siden blev
S+pækhuggeren skiftet ud til en Scampi,
som de sejlede i, indtil Yvonne måtte
stoppe pga. sygdom.

Yvonne efterlader sig en søn og en datter og sin trofaste mand Leif.
Vi, der har kendt Yvonne i sejlklubben
som et aktivt, hjælpsomt og humoristisk
medlem, vil savne hende. Vore tanker
går til familien og Leif, som har mistet
en dygtig gast og en kærlig hustru.

En årrække var Yvonne med i SHS`s
bestyrelse, hvor hun på baggrund af sit
erhverv, bestred posten som kasserer, et
job som hun udførte med stor omhu.
Siden fortsatte Yvonne som klubbens
revisor og sluttede med at deltage i udvalget for Søforklaring, hvor hun tog sig
af annoncesalg.

Ære være hendes minde.
Redaktionen

Tak til klubben og til alle jer, der mødte op til Yvonnes
bisættelse. Tusind tak for de smukke blomster.
Leif
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Hyggekap
Den 28. april blev der afholdt et informationsmøde om de populære Hyggekapsejladser.

kapsejladsreglerne - dvs. fair sejlads, hvor
der ikke skal kæmpes om pladserne ved
mærkerundinger.

Der er kommet et nyt sejladsudvalg, som
har arbejdet med forskellige ideer til ændring af pointsystemet, antal tællende sejladser og lignende. Referat med de nye
regler er ikke udsendt endnu, men vil blive bragt på vores hjemmeside, så snart det
kommer.

Første sejlads vil blive torsdag d. 19. maj
med start kl. 18.30 og 18.40. Banen er ca.
4 sm, typisk tager det en times tid. Alle
kan være med, der er ingen undskyldning
for ikke at tage en aftentur på bugten sammen med en masse andre sejlere.
Tilmelding kan ske på mail:
hyggekap@gmail.com

Der er ingen ændringer af grundideen: det
er en kapsejlads for ikke fanatiske kapsejlere. Der sejles efter søvejsreglerne - ikke

Hørt i havnen
Hvad er der sket med Bro 9?
Den har været under behandling af et strygejern

Skolesejlads
HBK og SHS har aftalt at arrangere fælles
skolesejlads for Havneøen Mågen.

Om vinteren vil vi
forsøge at få den
teoretiske del afviklet med interne
lærerkræfter.

Aksel Andrea fra HBK og Jørgen Lind fra
SHS vil stå for den praktiske sejlads om
sommeren.

Interesserede bedes snarest henvende sig til Jørgen, så vi kan få
overblik over interessen.

Afhængig af tilmeldinger og interesse vil
der blive sejlet i 1 eller 2 både. Det kan
være i elevernes egen båd og/eller i
HBK’s skole- H-båd.
Der sejles 1 aften om ugen, f.eks. mandag
eller onsdag.

Jørgen
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Pinsetur
Pinseturen vil igen i år gå til Præstø.
Nogle vil sikkert sejle fredag med
overnatning undervejs, andre vil tage
hele turen lørdag.
Man mødes fra lørdag eftermiddag
ved de første broer i havnen udfor det
lille røde klubhus, som vi igen har
fået lov at låne.
Grillen tændes ved 18.00 tiden.
Hjemsejlads søndag eller mandag.
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Søsætning – Bådoptagning
I forbindelse med søsætning og bådoptagning er flytning og
placering af bådstativer og bukke alene bådejerens ansvar.
Søsætning:
Ved søsætning anbringes de udleverede årsmærker på båd og på bådstativet
Tomme malerdåser, pensler, maleruller og andre løsdele fjernes umiddelbart fra landpladsen.
Senest den 15. maj flyttes stativ eller
bukke til anvist plads. Både der søsættes efter 15. maj skal umiddelbart i forbindelse med søsætningen flytte stativ
eller bukke til anvist plads. Oplysning
om placering fås ved henvendelse til F.eks. Sådan!
havnefogeden.
Såfremt flytning af stativ og oprydning skal foretages af havnefoged/vognmand
opkræves et gebyr på minimum 500 kr.

Bådoptagning
Navn, bådnavn, bro og pladsnummer samt telefonnummer anføres på listen
for bådoptagning for den ønskede dato senest 5 dage før bådoptagningen.
Oplysning om placering af bådstativ/bukke fås ved henvendelse til havnefogeden 2 dage før bådoptagningen.
Indhalerliner skal fjernes fra bro og agterpæle inden bådoptagning.
Bådejeren har ansvaret for at bådstativ/bukke er klargjort til bådoptagning
Såfremt flytning af stativ skal foretages af havnefoged/vognmand opkræves et gebyr på minimum 500 kr.
Indhalerliner, der ikke er fjernet af bådejeren, skæres fri af broen og agterpæle på
bådpladser, hvor båden er kommet på land. Bådejeren opkræves et gebyr på 500
kr.
Indhalerliner, der benyttes i vinterhalvåret, skal holdes fri af vandet, således eventuel is ikke kan påvirke indhalerlinerne
Havneøen Mågen, den 28. februar 2011
Ø-udvalget
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’Træk en gammel sweater på og lad bare
skægget stå -- og ta’ med ud og fisk’.
Årets fisketur til Hven at sat ind i kalenderen med start fra vores egen havn:

hævder, at det bliver en jubilæumstur, idet
det skulle være 25. gang turen gennemføres.
Du kan finde flere oplysninger på vores
hjemmeside, når tiden nærmer sig.

Fredag, den 14. oktober.
Hjemkomst følgende søndag eller mandag, alt efter temperament. Kyndige folk

Svend.

Standerudvalget opfordrer vore
medlemmer til at sejle med en
pæn og hel stander. Her et aktuelt
og uheldigt eksempel fra havnen.
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Din sejlbåd kæntrer---- nok ikke!
Hvorfor gør den egentlig ikke det? Jeg
mener, når du ligger på en hård skæring
på bidevind, krænger båden jo mere eller
mindre faretruende. En gang imellem kan
man få den følelse, nu lægger den sig da
helt fladt ned på vandoverfladen, og alting
går rivende galt. Det sker imidlertid meget sjældent, og hvorfor så det?

trækker den i forskellig retning, og med
forskellig styrke.
Båden er i dynamisk balance under sejladsen. Under et vindpust krænger den lidt
mere. Derved skabes automatisk flere
oprettende kræfter, der søger at holde båden i balance. Samtidig med, at båden
kræges mere ned, vil det sejlareal, der er
projiceret mod vinden, naturligvis reduceres og vindpresset aftage.

Det er i virkeligheden en lang historie om
alle de forskellige kræfter, der virker i det
skjulte på din båd under sejladsen, og som

1 Vindens pres på sejlet
2 Kølen og undervandsskrogets
modstand
3 Bådens samlede vægt
4 Opdrift
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Sejlcentret er beliggende i
tyngdepunktet af det samlede sejlareal
Lateralcentret kan opfattes
som tyngdepunktet for arealet af et lodret længdesnit
igennem undervandsskroget
incl. køl og ror
Sejlcentret skal være beliggende foran lateralcentret af
hensyn til balancen i båden

stemet, båden er jo nu påvirket at to kræfter, modsat rettede og lige store. - Så enkelt er det imidlertid ikke. Sagen er, at der
nu virker to modsat rettede kræfter parallelt med hinanden og med en indbyrdes
afstand (arm). Dette fænomen kaldes et
kraftmoment (moment er lig med kraft
gange arm), og som figuren er tegnet, virker dette imod urets retning. Der skal altså
flere kræfter i spil for at skabe ligevægt.

1 Vindens pres
Først er der naturligvis vindpresset på sejlene. Vinden virker vandret, og vindkraften kan sammenfattes til en enkeltkraft,
virkende igennem sejlenes samlede tyngdepunkt.
2 Kølen gør modstand
For at modvirke, at båden bare sejler helt
sidelæns, må der opstå en kraft, der er lige
så stor og modsat rettet vindkraften.
(Aktion er lig med reaktion). Denne modsat rettede kraft opstår, når kølen og undervandsskroget gør modstand mod at
blive skubbet sidelæns gennem vandet.
Hele denne kraft, kan vi sammenfatte til
en enkeltkraft igennem et punkt, benævnt
lateralcentret.

Der skal skabes et nyt kraftmoment, der er
lige så stort og modsat rettet det første
(altså med uret).
3 Bådens vægt
Bådens egenvægt er naturligvis underkastet tyngdekraften og virker lodret nedad
mod jordens centrum. Egenvægten samles
som en enkeltkraft igennem tyngdepunktet

Nu skulle man tro, at der er balance i sy19

4 Opdrift
Opdriften er lig med vægten af den væskemængde, der fortrænges (Archimedes
lov).

beliggende med en indbyrdes afstand.
Altså et nyt kraftmoment, men dette er
modsat virkende (med uret), det førstnævnte.

Opdriften er lige så stor som skibets vægt,
og rettet opad, væk fra jordens centrum.
De to sidst nævnte kræfter er altså lige så
store, parallelle og modsatvirkende, og

Nu er der skabt balance. Alle kræfter,
vandrette, lodrette såvel som momenterne
kan sammensættes til et stort rundt nul.
Ergo er båden i balance.

Dette medfører, at båden efterhånden skrider mere og mere sidelæns gennem vandet. Du kan ikke længere holde højden.
Sejl og rig, ja, alt (også besætningen) bliver nu udsat for store påvirkninger. Båden
føles hård på roret, den vil hele tiden søge
op i vindøjet, hvis du ikke drejer kontra på
roret. Prøv at kigge agter ud og se, hvor
meget turbulens og dermed modstand, der
nu skabes i vandet.
Kort og godt:
Reb ned, og
gør det i
tide.
Når
båden
bliver luvgirig har det
mindst
to
årsager:
Sejlcentret er flyttet langt ud til læ for
skrogets længdeakse, så vindpresset på
sejlene vil forsøge at tvinge båden op i
vinden
Skrogets vandrette profil i vandlinjen
ligner en krum banan. Så skroget/
båden vil uvilkårligt dreje.

Reb ned i tide
Når det frisker mere og mere op, og du
ligger på en skæring, vil bådens krængning tiltage. Derved mister din køl efterhånden ”grebet” i vandet, og der kommer
forøget vindpres på fribordet på luv side.

Svend Röttig
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Aktivitetskalender
2011
11. maj

Klubaftener begynder igen, kl. 19.00 i klubhuset

15. maj

Havnens dag - arbejdsdag - kl. 09.00

2. juni

Kristi Himmelfartstur til Tårbæk.
Kontakt Yvonne Lundgreen, se side 5

11. juni

Pinsetur. Information, se side 15

17. august

Første klubaften efter sommerferien

September

Tordenskjolds Undercup. Information senere

14 oktober

Fisketur til Hven, se side 17

12. november

Stander ned, afriggerfest

.
Husk, at Søforklaring også kan ses på SHS’s hjemmeside!

Redaktionen ønsker alle en god sejlsommer
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