Oktober 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
af en dejlig båd og så ikke få perfekt sejlervejr.
Tordenskjold var kraftigt såret denne første søndag i september, hvor vi plejer at
sejle ud med ham, og vinden var lidt for
hård, hvilket gjorde at kun en enkelt båd
gik ud. Trist for Tordenskjold og hans
mange soldater!!
Nu går vi så efteråret i møde, og jeg håber,
vind og vejr vil være med vores drenge,
når de traditionen tro, vil drage til Hven i
week-enden op til efterårsferien, så ikke
også denne tradition kommer til at lide i
år.
Afriggerfesten den 12. november holdes
inden døre, så afsæt bare denne eftermiddag og aften til nogle hyggelige timer med
forhåbentlig mange klubmedlemmer.
Selvom der ikke længere står sommer i
kalenderen så husk, at der er masser af fisk
i bugten og Øresund, der meget gerne vil
glæde spiserøret hos sejlerne.

En del både har været væk fra havnen i
længere tid denne sommer, og vi er vist
mange, der gerne vil høre, hvor langt I
sejlede væk, for at komme fri af vand fra
oven og fri for alt for megen vind.
Der er hørt om både, der ikke eller næsten
ikke har været ude af havnehullet denne
sommer. Synd og skam er det at være ejer

Mange sejlerhilsner
Marianne

Velkommen til nye medlemmer
Vi vil byde Jens Refsing, Thomas Andersen, John Dinesen, Allan Runager, Jesper
Andersen, Leif Birkmose, Gert Marcussen,
Claus Breuning, Bjarne Julsborg, Kenneth
Jensen, Max Jensen, Kristian Jensen og
Christian Møhl, samt jeres familier rigtig
hjertelig velkommen i sejlklubben SHS.

Vi håber, I vil blive glade for at være i
klubben, og at vi vil se jer til vores klubarrangementer, så vi kan lære hinanden nærmere at kende.
Rigtig hjertelig velkommen.
På klubbens vegne
Marianne

Deadline for stof til næste blad
12. november 2011
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S/I Hundige Havn
Havnebestyrelsen informerer - Juni 2011
Referat fra generalforsamlingen
Referatet kan ses ved henvendelse på et af
havnekontorerne.

Fortøjninger
Vi har i år på Hejren haft agterpæle der er
knækket. Vi vil opfordre jer til at placere
jeres agterfortøjninger midt på pælen og
ikke i toppen af pælen. Ved at placere
fortøjningen i toppen af pælen, påføres
pælen en uforholdsmæssig belastning, som
kan medføre at den knækker.

Konstituering
Efter den ordinære generalforsamling har
havnebestyrelsen og ø-udvalgene på bestyrelsesmødet den 11. maj 2011 konstitueret sig således:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekr./information

Når I kommer på land til vinter, skal I
huske at afmontere fortøjninger og indhalerliner. Der har i vinter været skader på
nogle broer på Mågen, som følge af at isen
fik fat i ikke afmonterede indhalerliner.

Kurt Palmqvist
Ole Pedersen
Torben Petersen
Kjeld Pico Larsen

Hejren
Torben Petersen
Renè Christensen

MÅGEN

Økonomi
Drift/anlæg

Havnens dag
Søndag den 15. maj 2011 mødtes ca. 40
bådejere til morgenkaffe i klubhuset. Efter
kaffen blev der ryddet op på havneområdet, i klubhus samt i det gamle mastehus.
Efter vel udført arbejde var der samling til
smørrebrød og socialt samvær i klubhuset.

Mågen
Ole Pedersen
Drift/anlæg
Kjeld Pico Larsen Økonomi
Hjemmeside
Hundige Havns hjemmeside har fået en
ansigtsløftning.

Reparationsarbejder
Vinterens skader på broer og agterpæle er
udbedret, ligesom hammeren på servicekajen er udskiftet.

De to havneøer har nu egen side til relevant Havneø information.
www.hundige-havn.dk

Belysning
Ekstra belysning ved klubhus og havnekontor er opsat. Lyset er styret af en bevægelsessensor.

Badestiger
For at øge sikkerheden på havnen, vil vi
bede jer om ikke at sætte jeres badestiger
fast når båden ligger i havn. Dette vil betyde at vi med et slag vil få yderligere 4-500
stiger og dermed større sikkerhed for let at
kunne redde sig op igen hvis man falder i
vandet.

Oprydning på landplads
I forbindelse med søsætning er der udleveret vejledning vedrørende oprydning ved
bådstativ, samt regler for anvendelse af
indhalerliner på bådpladsen. Vejledningen
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kan ses på Hundige Havns hjemmeside
Mågen.

skal opfordre alle til at bakke op omkring
dette initiativ.

HEJREN

Nyt Tankanlæg
Der er kommet ny stander og betalingsanlæg på tankanlægget. Anlægget kan nu
modtage en lang række nationale og internationale kreditkort.

Master ved mastekran.
På Hejren efterlades master i stor stil på
bukkene ved mastekranen, dette er ikke i
orden. De mange efterladte master er til
stor gene for de der skal have mast på.
Meningen er at masterne ligger på bukkene når der arbejdes på masten, og straks
herefter monteres masten på båden.
Vi må på det kraftigste henstille til jer at
der ikke efterlades master ved mastekranen.
Skal masterne absolut ligge ved mastekranen, beder vi jer placere masterne i reolen
som er placeret ved mastekranen.

Nyt projekt omkring mobilt stativsystem på Hejren.
På havnens generalforsamling den 27.
april 2011, fik bestyrelsen godkendelse til
at arbejde videre med et nyt mobilt stativ
system på Hejren. Bestyrelsen vil nu
indhente tilbud på forskellige stativ
systemer og se på finansieringen. Der vil
blive afholdt informationsmøde inden
projektet fremlægges til godkendelse på
næste generalforsamling.

Nyt Is- og Grillhus på Hejren
Det har længe været et ønske for havnebestyrelsen at etablere en fast og holdbar
løsning omkring et Is- og Grillhus på Hejren. Bestyrelsen har derfor besluttet at
investere i en bygning som vi kan forpagte
ud til Is- og Grillhus. Vi har lavet en forpagtningsaftale som sikrer at havnens
økonomi holdes udgiftsneutral og at aftalen ikke kan overdrages til anden side. Vi

Oprydning på landpladser
Nu har de fleste fået klargjort og søsat
deres både. Husk at rydde op efter jer og
fjerne alt affald og løse genstande som
træbukke og stiger. Der vil inden længe
ske en oprydning af stativer på landpladserne og alle løse genstande vil blive fjernet.

Der er noget galt

Se forklaringen
på side 17
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Bådoptagning
Tidspunkt

Fra

Fredag den 14. oktober 2011

08.00

Onsdag den 19. oktober 2011
Lørdag den 22. oktober 2011

08.00
08.00

Fredag den 28. oktober 2011

08.00

Fredag den 4. november 2011
Lørdag den 12. november 2011

08.00
08.00

Lørdag den 19. november 2011

08.00

Onsdag den 23. november 2011
Onsdag den 30. november 2011

08.00
08.00

Lister opsættes i klubhuset ca. 14 dage før bådoptagning

Husk
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,
28. februar 2011
Ø-udvalget
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Tordenskjolds UnderCup
Årets udgave af Tordenskjolds UnderCup
blev ikke helt som planlagt. Dagen før det
store slag blev der udsendt flg. melding:

Den vanskelige situation blev dog hurtigt
vendt til noget positivt. Besætningerne fik
tændt op i den lokale grill, og Tordenskjold blev fejret på behørig vis.

Tordenskjold er blevet såret, men er
forhåbentlig ikke helt død.
Med en flåde på kun 3 er overmagten
for stor, og vi har sat det hvide flag.
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Bio i din diesel
Fra 1. juli 2011 blander de danske olieselskaber 7 % biodiesel i al diesel til vejtransport.

Sørg for at brændstofdækslet er tæt, så
de ikke trænger vand ind i tanken
Afskærm eventuelt med en paraply,
hvis det regner
Tank ikke ”gammel” diesel, som har
været opbevaret længe i for eksempel
dunke eller tønder

Denne oplysning kommer fra ”Energi og
olieforum”, som i en lille folder oplyser
om hvad det betyder, når man har en dieselmotor i sin båd.

Der vil normalt ikke være biodiesel i den
diesel, du tanker på havnen. Men tanker
du på en tankstation, skal du være opmærksom på, at diesel tilsat biodiesel forøger risikoen for såkaldt dieselpest. Det
betyder, at kommer der vand i tanken, kan
der dannes kager af bakterier og affaldsstoffer. Det kan i værste fald tilstoppe
brændstoffiltrene og forårsage motorstop.

Tøm bådens tank inden overvintring
Tjek tanken for kondensvand inden
ibrugtagning
Dræn tanken og kontrollér filtre med
jævne mellemrum
Anvend altid rene dunke, når der tankes fra dunke
Eventuelt kan der tilsættes et forebyggende additiv

Vær derfor opmærksom på flg. punkter,
der kan forebygge problemet:
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Havnens dag
På Havnens dag mødes HBK’er og
SHS’er på Havneø Mågen for at rydde op
på øen, så den bliver så præsentabel som
muligt.

Det er en frivillig arbejdsdag, hvor man
tildeles diverse opgaver som rengøring af
petanque banen, legepladsen, studse beplantningen og flytte rundt på stativer for
at skaffe bedst mulig parkeringsforhold.

Efter morgenkaffen kl. 9, hvor der serveres te, kaffe og rundstykker går medlemmerne i gang med oprydning.

Efter velfortjent arbejdsindsats afsluttes
med en buffet.

Pinsetur til Præstø
Traditionen tro havde SHS reserveret
det lille røde klubhus i Præstø til Pinseturen.
Vejret var meget flot, men kun
”Tordenkilen” og ”DeeDee” benyttede
sig af dette.
De fik selskab af sejlere fra Mosede
og ”bilende” sejlere, som alle fik en
hyggelig grillaften omgivet af en flot
solnedgang.
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Mødereferater
I/S Trivsel
Udvalgsmøde nr. 94

7. juni 2011 kl. 19.00

Mødedeltagere:
John Bo Christensen – formand
Eva Jørgensen – referent
Torben Simonsen

Per Henriksen – kasserer
Gunhild Hansen
John Flarup – fraværende

1. Godkendelse og underskrift af referat nr. 93
Referat nr. 93 blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.
2. Økonomi
Resultatopgørelsen fra januar-juni 2011 blev forelagt, gennemgået og godkendt.
3. Sager under behandling
Den interimistiske væg som cafe-forpagteren Erik har sat op skal fjernes
Det blev besluttet, at opslagstavlen skal ryddes en gang om året – d.v.s.
på det første Trivsel møde i det nye år
Den isboks fra Frisko, som står i indgangen, skal fjernes
Køleskabet i cafeen skal have påfyldt freon, således at det kommer op på
den rette temperatur
Opvaskemaskinen i cafeen skal have et service eftersyn
Taget og tagrenderne på det flade tag
skal renses 2 x årligt. John og
Torben sørger for det nu, og inden
vinter vil vi forsøge at få havnefogden til at tage denne opgave, i modsat
fald må vi hyre et firma til det.

Set i mågeperspektiv

(Forkortet af redaktionen)

Redaktionen er blevet bekendt med, at
cafe-forpagteren Erik ikke længere ønsker at fortsætte med forpagtningen efter
sæsonens slutning.
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Så er det slut med
forplejningen

Infomøde
12. september 2011 (klubhuset)
Deltagere: Ib, Svend, Louis, Jørgen (Referent)
1. Evaluering af sidste nummer.
Ingen kritiske kommentarer
2. Stof til næste nr.
Indkomne artikler blev kort omtalt og evt. læst op. Stofmængden er ikke overvældende.
Foreslåede emner til kort omtale: Tur til Krakow – Foromtale af afriggerfest – Louis/Mies nye sejlererfaringer – Hyggekapresultater – Biodiesel – Tordenskjolds UnderCup.
Nautic Fritid har opsagt sin annonce.
Diverse billeder fra sommerferien som fyld.
Billede af formanden genbruges.
3. Bedre medlems orientering
Der kom igen nogle ideer på bordet om bedre information til nye medlemmer. Det
aktuelle klubblad, som Havnefogeden giver til nye medlemmer, kunne have en
”Flyer” som omslag.
Den skal omtale nogle få praktiske ting, som kunne vække interesse for bedre kontakt mellem medlemmerne. Louis kommer med forslag til næste møde.
4. Kalender
Nytårsafslutning og fiskefrokost
5. Aktiviteter
Der kom nogle ideer til vinterens aktivitetsaftener: knob – motor – vin – Stevns fortet – Instrumenter.
6. Næste møde:
Der er deadline for stof d. 12-11-11, møde hos Ib d. 14-11-11, kl. 15.00.
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Hyggekap
Søndag d. 25. september blev årets sidste
Hyggekap afviklet. Det blev en værdig
afslutning på årets 18 sejladser med sol,
en frisk SØ vind og 18 både på vandet.

Det samlede resultat af sejladserne kan ses
i tabellen. De 10 bedste placeringer tæller.
Det er en dejlig uformel måde at prøve
kræfter med forskellige vejrforhold.

Små 30 både har i løbet af sommeren fået
luftet sejlene torsdag aften 1 eller flere
gange. Vejret har været blandet, men ofte
med ganske frisk vind.

Og der er plads til mange flere SHS’ere.
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Nej, det er ikke den flyvende hollænder!

Det er bare nogle gale franskmænd, der er
i færd med at slå verdensrekorden i ”speed
sejlads”. På en 500 meter distance nåede
de op på en vanvittig hastighed af 51,26
knob (94 kilometer i timen) Som det ses,
flyver de i virkeligheden lavt over vandoverfladen, kun med en enkelt hydrofoil
plus en smule ror i kontakt med vandet

Vandliniehastigheden er lig med: 1,25 *
kvadratroden af vandlinielængden
Hastighed i meter pr. sekund og vandlinielængde i meter. Ganges dette resultat med
1,94, fås resultatet i knob.
Vandlinie
længde
(meter)
5.0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0

Når der er tale om deplacements sejlads,
dvs. skroget forbliver nede i vandet, dannes der et bølgesystem, hvor bølgelængden maksimalt kan blive lige så stor som
bådens vandlinie. Presses båden yderligere, vil den ”kravle” over bovbølgen og
plane ud.
Hurtige sejlbåde kan på rumskøds sejlads
plane. Det kan mange sejljoller også. Man
kan undertiden se en motorbåd uden fornøden motorkraft forsøge at kravle over
bovbølgen. Snuden på båden står lige i
vejret og der sættes en mægtig sø. Ikke
noget kønt syn!

Svend Röttig
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Hastighed
(meter /
sekund)
2,8
2,9
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,9
4,0

Hastighed
(knob)
5,4
5,7
6,0
6,2
6,4
6,7
6,9
7,1
7,3
7,5
7,7

Den globale temperaturstigning

Over de sidste ca.150 år er den gennemsnitlige, globale temperatur steget
med ca.1 grad Celsius hen over perioden.
Det endelige bevis for denne påstand fremgår tydeligt af damemoden.
Vi venter spændt på den videre udvikling!
Svend
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Coriolis igen, igen
Tysk kæmpekanon fra 1. Verdenskrig, der beskød Paris fra lang afstand.
Kanonløbet, kaliber 42 cm, havde en
længde på hele 36 meter, og kanonens rækkevidde var på 120 kilometer, så det var en stor ”moppedreng”.

Men de tyske artillerister var
”dumme”, de havde ikke taget højde
for corioliskraften, så de ramte godt
en kilometer for langt mod højre.
Søforklarings læsere er imidlertid
meget klogere.
Vi ved, på den nordlige halvkugle
afbøjes enhver bevægelse mod højre.
Tag nu f.eks. et meteorologisk lavtryk på vore breddegrader. Først suges luften direkte ind i lavtrykket for
at udfylde dette. Dernæst kommer
hr. Coriolis, ind på banen og bøjer
luften mod højre. Der opstår på denne måde en mægtig venstredrejende
”Snurrebasse” som kun den gamle
meteorolog, Henrik Voldborg, kunne
sige det.
Svend
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Solkompas
Som fritidssejler i dag er det blevet meget
nemt at navigere rundt i de danske farvande. Med GPS og plotter behøver man næsten ikke hverken søkort eller kompas.

vandret danner gnomonen en skygge, hvis
længde afhænger af solens højde på himlen. En kurve over længden af skyggen i
løbet af en dag, kan se ud som på fig. 2. På
det tidspunkt,
hvor skyggen
er kortest, er
klokken 12, og
samtidig har
man en retning, solen står
i syd og skyggen peger mod
nord.
Fig. 2

Men vi skal ikke mere end 20 år tilbage
før det var nødvendigt med både søkort,
kompas og log for at vide hvor man var og
hvor man skulle hen. Det magnetiske
kompas har været kendt inden for skibsfarten i mange hundrede år.
Går man endnu længere tilbage i tiden –
1000 tallet – var mulighederne for at finde
vej over havene meget primitive og unøjagtige. Man kendte til solens og stjernernes bevægelser og himmelen, men over
lange afstande var det forbundet med stor
usikkerhed. Men vi ved, at vikingerne
nåede til Grønland og Nordamerika –
hvordan kunne det lade sig gøre?

En simpel praktisk navigationsopgave
kunne være at sejle stik vest. Skipper tegner en solkurve dagen før afgang. Næste
dag ved middagstid måles skyggens længde. Når den er kortest er kl..12. Er skyggen længere end kurven har han sejlet for
langt mod nord, da solen står lavere. På
den måde er der mulighed for en gang i
døgnet at vurdere og korrigere kursen.
Solhøjden ændrer sig selvfølgelig fra dag
til dag på samme breddegrad, men indenfor en uges

I 1948 fandt Nationalmuseet under nogle
udgravninger i Grønland en halv cirkulær
træskive med et
hul i midten.
(Fig. 1) Efter
omfattende undersøgelser
og
analyser af stregerne på skiven,
har man fundet
ud af, at det drejer sig om en
pejleskive,
et
såkaldt solkompas.
Fig. 1
Hvad er så et solkompas?

Fig. 3
tid vil det sikkert være nøjagtigt nok. Fig.
3 viser 2 skiver med en sommerkurve og
en vinterkurve.

Et solkompas består af en cirkulær skive
forsynet med en lille spids – kaldet gnomon - i centrum. Når skiven holdes
16

En praktisk udgave,
der sikrer at skiven
holdes vandret, vises
på fig.4.

og på New Foundland om vinteren. Ved
hjælp at dette solkompas har de ikke alene
kunnet navigere i de 2 områder, de har
også kunnet tegne kort med nøjagtig placering af forskellige landkendinger.

Tilbage til fundet i
Grønland. De forskellige kurver, streger og mærker kunne
identificeres til at
pejleskiven kunne
anvendes i Østerbygden om sommeren

Det er interessant at få indblik i, hvordan
vore gamle forfædre ikke alene kunne
bygge sødygtige skibe, men også navigere
over store afstande for mere end 1000 år
siden.
Jørgen Lind

Fig. 4

Moderne båd design?
Heldigvis er båden ikke i nød,
men resultatet af en kreativ
bådebyggers specielle form for
humor.
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Aktivitetskalender
2011
14 oktober

Fisketur til Hven, se side 17 i Søforklaring
Maj 2011.

12. november

Stander ned, afriggerfest.

13. November

Søndagsvandreturene starter kl. 12 på parkeringspladsen ved Hejren. Alle er velkomne
til lidt motion, man kan bare møde op.

31. december

Klokken 12.00 ønsker vi hinanden godt nytår
med et glas i klubhuset.

2012
Der planlægges i vinterens løb at afholde klubaftener med
særlige aktiviteter, bl.a. fiskefrokosten i januar.
Afriggerfesten bliver i år afholdt lørdag den 12. november fra
klokken 16.00.
Vi mødes ved standeren, hvorefter vi går i klubhuset til mad
og drikke, lotto og hygge.
Menu og pris vil I blive orienteret om senere, men afsæt allerede nu lørdag den 12 november til årets brag af en klubfest.
Vel mødt!
Aktivitetsudvalget
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Infoudvalg:
(ansv. red.)
(webmaster)

Ib Leif Christiansen
Jørgen Lind
Louis Svane
Svend Röttig

Tlf. 46 15 11 01
Tlf. 46 15 15 97
Tlf. 20 10 11 44
Tlf. 46 15 04 53

Sejladsudvalg:

Jørgen Lind
Steen Jørgensen
Jette Thøgersen

Tlf. 46 15 15 97
Tlf. 43 71 06 60
Tlf. 56 14 43 81

Klubhusudvalg
Trivsel:

Per Henriksen
Eva Jørgensen
John Flarup

Tlf. 43 90 89 60
Tlf. 46 15 25 45
Tlf. 29 23 62 12

Idrætsunion:

Marianne Pedersen

Tlf. 46 37 18 62

Standerudvalg:

Yvonne Lundgreen

Tlf. 44 65 80 11

Marianne Pedersen
med flere (ad hoc)

Tlf. 46 37 18 62

Aktivitetsudvalg:
(Formand)

Havnebestyrelse: Svend Röttig (for HH)
(Suppleant)
(Suppleant)

Tlf. 46 15 04 53
Kjeld Pico Larsen (for SHS) Tlf. 43 90 44 34
Hans Otto Thøgersen (HH) Tlf. 56 14 43 81
John Flarup (SHS)
Tlf. 29 23 62 12

SHS’s hjemmeside: www.sejlklubbenhundigestrand.dk
Søforklaring’s mail: kathemarie@webspeed.dk
SHS’s meninger udtrykkes i lederne. De individuelle artikler og
kommentarer er ikke nødvendigvis udtryk for SHS’s synspunkter.
Eftertryk er kun tilladt med tydelig kildeangivelse

