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SØFORKLARING

MEDLEMSBLAD FOR

SEJLKLUBBEN HUNDIGE STRAND

Formand:

Marianne Pedersen
Vor Frue Hovedg. 54
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4000 Roskilde

Næstformand:

Per Jørgensen
Kratager 8

Tlf. 43 62 78 57
2620 Albertslund

Kasserer:

Kjeld Pico Larsen
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Best.mdl.:

Svend Röttig
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Hans Otto Thøgersen
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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

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
og afriggerfesten afholdt, så nu kan vi
sætte os i de lune stuer, og glæde os til
forårets komme.
Næste år går vi ind i vores 30. sæson, og
jeg håber, den vil give os mange hyggelige stunder på havnen, i bådene, på vandet, i fremmede havne og måske også i
fremmede lande.
Lad os i vores 30. sæson møde talstærkt
op til de arrangementer udvalgene og
måske enkeltpersoner indkalder til, og lad
os møde sæsonen med samme ildhu og
entusiasme som pionererne gjorde for 30
år siden.
Jeg vil med dette håb ønske alle SHS’ere
og familie en rigtig glædelig jul, samt et
godt og lykkebringende nytår.
Så er masterne lagt på plads, bådene sat
på land, vasket og klargjort til vinterhiet

Marianne

Godt nytår
Sammen med HBK vil der torsdag den
31. december klokken 12.00 i klubhuset
være mulighed for at ønske hinanden
godt nyt i et glas og et stykke kransekage.

Kom og vær med til dette nye initiativ og
lad os ønske hinanden et godt og oplevelsesfyldt nyt år.
Venlige sejlerhilsner
Marianne

Deadline for stof til næste blad
10. februar 2010
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Standeren skulle ned, - men
Tværbom på plads. Masten op. Det kræ-

Nok en gang står en lille forblæst skare
og synger - en lille smule spagt - ved
klubmasten, medens standeren bliver
halet ned. Sceneriet ligner helt sig selv,
som det nu har set ud mange, mange
gange, når kalenderen viser november. Er
det for 29. gang det sker, - her, hvert år
på denne tid, når solen står lavt på himlen, hvis man ellers kan få øje på den for
lavthængende regnskyer, der med korte

ver mange mænd og igen megen snak,
men op kommer den. Stadig ingen skadelidte.1.hjælps-beredskabet afblæses. Dannebrog kommer op. Klubstander kommer
op.
Nu er scenen sat. Klubstanderen kan endelig komme ned. Det er jo ligesom det,
der er meningen. Formanden træder frem
og holder den obligate tale.
mellemrum lukker væde ud, og vinden
tuder om ørene?
Og dog, i år kunne vi en ny variant af
ceremonien.
Standeren skal, som sagt, ned. Det vil den
ikke! Nu er ”gode æbler rådne”. Hvad
så? Mange kloge mænd kommer til. Megen snak frem og tilbage. Alle er kloge,
men hvem gør noget? Værktøj kommer
frem. Flagstangen kommer ned i vandret
stilling (med et brag, ingen kommer dog
til skade). Tværbommen, der bærer Dannebrog, hopper efter denne behandling af.
Flaglinen, der er i bekneb fjernes. Nu
knækker flaglinen, grøn af ælde, som den
er. Flaglinen bindes sammen. Trissen i
mastetoppen fjernes. Flagline på plads.

Og så er vi tilbage ved begyndelsen (af
denne lille artikel). Som der skrevet står,
kommer klubstanderen ned, roligt og
værdigt. Sejlsæsonen 2009 er slut!
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om samme til John Mast. Det var John,
der for snart 30 år siden sponserede masten til klubben, og vi kan måske håbe på,
at han efter så mange år har lyst til at
hjælpe med en vis renovering.

Efterskrift!
Jeg vil foreslå, at der på klubbens driftsbudget for år 2010 optages en post, der
hedder ny flagline med videre til klubmasten.
Skulle tidernes ugunst forhindre en sådan
investering fra klubbens kasse, foreslår
jeg alternativt, at der sendes en ansøgning

Svend.

Tale ved flaget
som de havde håbet på, men … der kommer meget snart en ny sæson og så er
håbet og vandet lyseblåt igen.
Mens vi ligger i hi vil der være chancer
for at få et førstehjælpskursus i sejler
1.hjælp og der er også planlagt en aften
hos John Mast, så vi kan lære nyt om
vores både og selvfølgelig bliver der en
fiskefrokost og en generalforsamling inden standerhejsningen. Og så ikke at forglemme søndagsturene langs stranden.

Kære sejlere
Så gik endnu en sæson, vældig hurtigt
synes jeg. Jeg synes ikke det er længe
siden vi stod her og hejste flaget for sæsonen og nu skal det allerede ned igen.
Jeg håber, I fik sejlet og set alt det I havde håbet på – jeg ved desværre godt, der
er mange, der ikke fik sejlet så meget

Lad os synge flaget ned, råbe hurra for
vores stander og komme ind i varmen.
Velkommen til afrigger 2009
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Afriggerfest 1919-1111-2009
række Bente og Per et skøde med koordinaterne på den grund, deres båd fik nær-

Så var der lige det med afriggerfesten,
som af mange regnes for årets højdepunkt. Det kan være svært at forny sådan
en fest, og den blev da også holdt på traditionel vis med velkomstdrinks, som i år
var fadøl fra Heineken, og en 2 retters
menu, som blev leveret af husets kok, Jon
fra Café Mågen.
Den bestod af
langtidsstegt oksesteg med tilbehør
og isdessert med
pandekager. Begge
retter var en succes, og Jon og
medhjælper fik da
også en stor tak og
klapsalve for den
gode middag

kontakt med ved indsejlingen til Præstø
på pinseturen. Samtidig fik de en vingave, med tilhørende glas.
Arrangørerne havde ikke strøget traditionen med hjemmebag og der var da også
lavet æblekage med flødeskum og æbletærte til SHSérnes søde tand.
En stor tak til arrangørerne for en hyggelig aften.

Det amerikanske lotteri var i år med sidepræmier, en gang imellem, som et nyt
påfund. Det er altid rart at vinde et gavekort fra Tempo Både eller en bådisætning
fra Kenneth.
Formanden havde skrevet en velkomstsang og årets afriggervise – hun er utrolig
aktiv og et stort plus for SHS.

P.S. Traditionen tro har vi forhåbentlig en
ny i november 2010.
Den gamle redaktør

Men !!! Marianne mente, at de mange
traditioner, vi gennem snart 30 år har fået
i SHS, mere eller mindre skulle ophøre.
Marianne mente bl.a., at det var altid de
samme der kandiderer til årets klokkerpris. ( Det er en del af SHS´s image, og
redaktøren ser da også gerne at man bevarer disse eller de evt. bliver moderniseret.) Dette skete da Jette Thøgersen, på
grundejerforeningens vegne, kunne over-
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Nyt besøg hos John Mast
onsdag den. 27. januar 2010 kl. 19.00.
du bl.a. kan få svar på ovenstående
spørgsmål.

Hvorfor knækker masten ?
Hvad vil du gøre hvis din mast knækker ?
Hvordan undgår du at miste din rig ?

Alle vore medlemmer,
gamle er velkomne.

Kan du huske vores sidste besøg hos John
Mast – det var en spændende aften, hvor
John øste af sin store viden og mange års
erfaring. Med stor humor gav John os en
spændende og fornøjelig aften.

såvel nye som

Se aktivitetskalenderen og tilmeld jer hos
Marianne tlf. 46 37 18 62 eller
Marie tlf. 46 15 11 01, gerne nu men

SHS har formået John til endnu engang at
afholde en aften på sin virksomhed, hvor

senest onsdag den 20. januar 2010.
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Årets Sildeeventyr
Hvert år får vi heldigvis nye og unge entusiastiske fiskenørder med - men ellers
må vi da indrømme at gennemsnitsalderen er jævnt stigende.

Den traditionsrige drengetur til Hven her
i begyndelsen af skolernes efterårsferie
havde i år deltagelse af 8 både med fuld
besætning og de vendte hjem tungt lastede med mere end 1400 sild, samt nogle
få makreller og torsk. Efter flere års fravær kunne vi glæde os over, at vi igen
havde alle de tre ”stiftere” med, nemlig
PeterBrøl, SkolelærerIb og FiskerKeld.
For de fleste både skete afsejlingen fredag fra Hundige og målsætningen var
Flakfortet.
Flakfortet har sin fortid som militært anlæg for Københavns Befæstning og er
bygget i årene lige før 1. verdenskrig.
Sidste alvorlige anvendelse var 9. april
1940. Fra 1975 har Flakfortet været åbent
for offentligheden og er nu et populært
mål for lystsejlere.
Det var derfor til stor overraskelse, da
den første båd - Sally - ved ankomsten
over VHF-kanal 6 kunne meddele, at der
var en trukket en kæde for havneindløbet.
Man enedes derfor om at anløbe Lynettehavnen i stedet for. Det er den havn som
vi også benytter, når der om søndagen
returneres fra Hven.

Så i den forbindelse kan man tale om, at
vi har et A-hold, hvor fiskeriet - trods
vejr og vind – optimeres fangstmæssigt
med udsøgt fiskeudstyr, avanceret elektronik og stor travlhed ombord.
Et B-hold, hvor man tager den lidt mere
med ro og giver sig tid til lidt hygge i
kahytten, mens man når frem til det ønskede fangstmål.
Og så er der C-holdet, som jeg selv er
medlem af, hvor hyggen helt klart har
overtaget og hvor den besværlige rensning af sildene sætter en naturlig grænse
for fangstambitionerne.
Efter endt fiskeri, rensning og saltning af
sildene fortsatte festlighederne i Bäckviken, hvor vi har tradition for at leje det
lokale klubhus.
Her samledes man til fællesspisning med
grillede røde bøffer. Som dessert havde

Lørdagen er den store fiskedag.
Og sildefiskeriet foregår i farvandene
nord og øst for Hven.
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Peter denne gang arrangeret en direkte
fremvisning af den fodboldkamp mod
Sverige, hvor Danmark kvalificerede sig
til VM. Det resulterede naturligvis i en
god stemning for resten af aftenen og
natten med.
Om søndagen forsøgte man sig med lidt
alternativt fiskeri syd for Hven, inden
man sejlede sydpå til Lynettehavnen.
Mandagen blev brugt til det traditionelle
torskefiskeri ved Drogden. Men i det urolige vejr foretrak de fleste at gå direkte til
Hundige. Men et par torsk blev det da til,
så årets torsk kunne fejres.

En udsøgt del af Årets Sildeeventyr kan
opleves på vor m/k sildefrokost 23. januar i klubhuset.
Erik

Fiskefrokost
Fiskefrokosten vil i denne sæson
finde sted lørdag den 23. januar
2010 klokken 13.00 i klubhuset.

Kom med en ret til en fælles buffêt og lad os samtidig smage på
nogle af de lækre sild, drengene
fangede på årets fiske-/drengetur.
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Søforklaring og EDB
og opsætte ”Søforklaring” på EDB. Vore
billeder har dermed kunne gengives i en
rimelig kvalitet selvom de kun trykkes i
sort hvid.

EDB er en spændende verden, men ikke
alle er specialister – og den gamle redaktør er absolut ingen nørd.
I flere år har jeg fået hjælp af Jes, som
har haft et stort arbejde med at overføre

Desværre har Jes set sig nødsaget til at
stoppe, og der skal derfor lyde en stor tak
til Jes for hans store arbejdsindsats og
hans energi og opbakning til
”Søforklaring” gennem de mange år.
på redaktionens vegne
Ib.

Førstehjælpskursus
Der har været så stor interesse for at deltage i førstehjælpskurset, at vi har været
nødt til at sætte nogen på venteliste.

gør det nu. Så vi kan bestille instruktør til
endnu et hold.
Du kan tilmelde dig til Else på mail :
e.m.hermansen@mail.dk eller tlf.
43902235 hurtigst muligt.

Har du glemt at tilmelde dig eller af anden grund ikke tidligere tilmeldt dig, så
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Helhedsplan 2010
Havnebestyrelsen udarbejdede tidligere
på året, i samarbejde med kommunens
embedsmænd, en ny lokalplan for Hundige Havn, benævnt: Lokalplan nr. 11.43.

taljerne. Hvor lokalplanen udstikker overordnede retningsliner og principper, taler
helhedsplanen mere konkret og detaljeret
om havnens udbygning.

Lokalplanen udstikker de helt overordnede retningslinier, hvorefter havnen kan
udbygges. Planen beskriver således,
hvordan havneøerne fysisk kan udvides,
hvor vi så at sige, kan indvinde nyt land.
Den definerer også klart havneområdets
ydre grænser i forhold til vore naboer.
Dette giver blandt andet mulighed for, at
flere af vore broer kan forlænges, og det
giver også mulighed for anlæggelse af
nye broer. Endeligt fastlægger den nye
lokalplan, hvor byggefelterne er placeret,
hvor meget vi må bygge og hvordan. Altså er lokalplanen et vigtigt og helt nød-

Et eksempel fra vores havneø: Der defineres i lokalplanen et byggefelt, benævnt
nr. 6. Byggefeltet er på 1.700 m2 i grundplan, og på en bilagsskitse vises, at det er
beliggende mellem vores klubhus og bro
4. Endvidere, at den grusbelagte plads
mellem adgangsvejen og bro 4 er indbefattet. (Der hvor der brændte 3 store motorbåde sidste år). - Det var Lokalplan
nr. 11.43. - I Helhedsplan 2010, beskrives
det så meget mere detaljeret, at vi kan
udvide klubhuset ud mod bro 4. Den forklarer derudover, at der på byggefeltet
kan opføres erhvervsbygninger, indeholdende butikker ol. i stueetagen og evt.
liberalt erhverv på 1. sal. Endeligt gives
der mulighed for, at der kan ske en uddybning af havnebassinet ud for bro 4,
således at broen, efter ombygning, kan
fremstå som øens honnørkaj, hvor f.eks.
store gæstebåde kan lægge til.
Helhedsplanen er også det dokument,
kommunen refererer til, når de bevilger,
kommunale midler til havnens udbygning. Et eksempel derpå havde vi, da vi i
år fik bevilget kr. 200.000 til indretning
af det nye havnekontor. Dette kontor var
beskrevet i den nuværende plan, og vi fik
pengene stillet til rådighed efter ansøgning herom.

vendigt dokument til brug for havnens
videre udbygning.
Det var lidt om den nye lokalplan, men
hvad er så en Helhedsplan 2010, og hvad
skal vi bruge sådan en sag til?

Helhedsplan 2010 skal nu til præsentation
og behandling i diverse fora, og den kan
forhåbentligt træde i kraft i det nye år.

Helhedsplan 2010, der erstatter den gamle fra 2003, går meget længere ned i de-

Svend.
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Vigtig information til alle medlemmer
SHS vil gerne kunne informere alle medlemmer hurtigt og nemt, når der er indbydelser, oplysninger og nyheder i al almindelighed. Det gøres primært via hjemmesiden under ’Seneste Nyt’, men i særlige
tilfælde sendes en mail rundt for at være
sikker på, at I bliver gjort opmærksom på
oplysningen.

Samtidig vil vi gerne benytte denne lejlighed til at få ”ryddet op” i maillisten.
Det har været tilfælde, hvor en mail er
kommet retur med ukendt adresse. Det
kan skyldes, at I har fået en ny mailadresse, så hvis I fortsat ønsker information,
send den ny adresse til Webmaster (sidste
generelle infomail er sendt d. 30-10-09).
Hvis der er nogen, der slet ikke ønsker at
modtage mail, er man selvfølgelig også
velkommen til at melde fra.

Det er imidlertid ikke alle, der har internetadgang og dermed mail. I visse tilfælde er der blevet sendt et brev (snailmail)
med en kopi af mailen. Det er selvfølgelig mere besværligt og dyrere end den
elektroniske mail. Vi vil derfor gerne
vide, om I, der ikke har internetadgang,
er interesserede i at modtage et informationsbrev i ny og næ. Hvis det er tilfældet,
skal I selvfølgelig have det, men i modsat
fald vil vi gerne spare omkostningen.

Webmaster:
jorgen.lind@get2net.dk

Vi beder derfor alle, der ønsker brev
(snailmail), om at melde tilbage. Der vil
fremover kun blive sendt brev til dem,
der bekræfter positivt. Skriv eller ring til:
Jørgen Lind
Råbjerg 35
2690 Karlslunde
46 15 15 97
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Mødereferater
I/S Trivsel
Udvalgsmøde nr. 82
27. oktober 2009 kl. 19.00 – 20.00

30. oktober 2009

Mødedeltagere:
John Bo Christensen - formand
Kjeld Pico Larsen – referent
Per Henriksen
Gunhild Hansen – fraværende med anmeldt forfald
Torben Simonsen
Bjarne Henriksen
Fraværende
1. Godkendelse og underskrift af referater nr 80 og 81
Referat nr. 80 og 81 godkendt og underskrevet.
2. Økonomi
Regnskabsoversigt udleveret og godkendt.
3. Sager under behandling
Udvendig vandhane
Udvalget besluttede at opsætte to udvendige vandhaner ved klubhuset. Vandhanerne monteres uge 44 – Ansvarlig John
Kantinen
Udvalget drøftede endvidere lovkravet om etablering af personaletoilet.
Der blev ikke truffet nogen beslutning, idet punktet drøftes fortsat.
Forpagtningsaftale for 2010 blev drøftet, det blev aftalt, at John forhandler forpagtningsaftalen med forpagter efter de aftalte retningslinier
Det blev endvidere aftalt at fremsende regning til medlem for anvendelse af
klubhuset til fødselsdagsarrangement
Klubhuset
Skydedørene mangler at få påført olie indvendig,
Reparation af træværk i den ene skydedør, samt udskiftning af et gulvbræt i
det store mødelokale udført.
Der indhentes tilbud på reparation af træværk over skydedøre – ansvarlig John
Næste møde
8. december 2009 kl 18.00 – mødelokalet
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Infomøde
17. november 2009
Deltagere: Ib, Svend, Erik og Jørgen
Referent: Jørgen
Udsendt dagsorden af Ib blev fulgt.
1. Hvem afløser Jes
Jes har i flere år hjulpet INFO udvalget med at sætte bladet op til trykning. Han ønsker nu at stoppe. Der skal findes en afløser, vi må spørge os rundt. I første omgang
prøver Ib og Jørgen at løse opgaven. Det overvejes at anskaffe et program, der er
beregnet til bladopsætning for at gøre arbejdet nemmere.
2. Evaluering af Søforklaring oktober 2009
Der blev kommenteret flere små detaljer, som ønskes ændret, som f.eks. ensartede
overskrifter o. lign.
Der var desværre kommet en gammel udgave af adresser på den indvendige bagside.
Muligheden for at lave bladet i farver blev igen drøftet. Det er umiddelbart for dyrt,
men hvis stofmængden/antal sider kunne reduceres uden tab af kvalitet, kunne det
måske lade sig gøre.
Vi drøftede hvordan vi generelt informerer vore medlemmer, nemlig gennem bladet,
via mail og på hjemmesiden. Kunne der spares plads ved at flytte noget info fra bladet til de andre medier.
3. Nyt stof til Søforklaring
De nye indlæg blev læst op af Erik, kommenteret og godkendt. Der var ikke umiddelbart kommet så meget stof ind, men vi fandt nogle emner til et par ekstra artikler.
4. Aktivitetskalender
Nye aktiviteter og datoer blev gennemgået. Hjemmesidens kalender skal rettes tilsvarende.
5. Næste møde(r):
Der er efterfølgende blevet udarbejdet plan for bladene i 2010:
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Blad

Deadline

Info møde

Blad udsendes

Vært

1

10-02-2010

15-02-2010

1-03-2010

Ib

2

15-04-2010

19-04-2010

10-05-2010

Erik

3

1-09-2010

13-09-2010

1-10-2010

Svend

4

19-11-2010

22-11-2010

13-12-2010

Jørgen
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Annas dagbog
Vi har fået lov til at bringe denne, og vil
her i ”Søforklaring” give eks. på hvordan
en sejlerferie kan opleves. Denne vil i
uddrag blive bragt i dette og i næste nummer.

Vi har modtaget Annas dagbog fra sommerens togt til Sverige.
Det er et flot eksempel på hvorledes en
logbog kan føres til glæde for familie og
besætning.

Redaktionen

Beretning om s/y Trines sommertogt i 2009
Turen gik via Gøteborg gennem Gøtakanal til Stockholm og
hjem syd om Sverige.
Lars med familie kom på besøg, så vi
spiste aftensmad i båden inden de tog
tilbage til København. Selvfølgelig var vi
også oppe ved ishuset inden de tog hjem.

Hundige, den 15. juni 2009
Vi sejlede fra Hundige Havn 8.50 og var i
Helsingør 6 timer og 55 min senere.
Vindstyrken var ca. 9.

Den 16. juni 2009
Helsingør – Odden Havn
45 sømil – 8 timer- vind vest
Modvind men ikke så meget vind i starten, men vinden blev omkring 8 m/sek.
Trods alt en dejlig sejlads.
Det er 34 år jeg sidst har været i Odden
Havn. Det var i en lejet Caprice, som vi
havde lejet i Roskilde. Dengang lovede
jeg mig selv, at jeg aldrig mere skulle ud
at sejle, men den beslutning har jeg da
heldigvis ændret.

Dejlig sejlads, men lidt kold, når solen
ikke var fremme. Heldigvis kom vinden
fra vest - nordvest
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Middagen var andebryst med garniture.
Forretten ristet brød med hvidløgsolie og
tomater.

Den 27. juni 2009
Trollhättan

Den 24. juni
2009
Anholt – Læsø
57 sømil – 8 timer
– vind nordøst –
startede med 3 m/
s og sluttede med
9 m/s – og store
bølger.

I dag havde vi besluttet at sejle til Vänersborg. Vi kom til at tale med nogle
danskere, som fortalte os, at de gamle
sluser blev åbnet kl. 15.00, så vi besluttede at blive. Det var en stor oplevelse. Det
tog ca. 15. min. Vi tog kabelbanen over
på den anden side af kanalen. Vi var ikke
inde på Saab museet, da vi havde set det
sidst vi var i Trollhättan. Vi gik langs
kanalen, og var også lige en tur oppe i
byen.

Så gik turen til Læsø. Vi sejlede gennem
Pakhusbugten, så vi kunne se sælerne ude
ved fyret.
Vejret var dejligt, men desværre modvind.

Efter aftensmaden gik vi en tur ud til
jernbanebroen.
Der ligger en bådrestaurant i lystbådehavnen, hvor der er musik hver aften. Det var
nu noget bedre end det vi hørte i Gøteborg.

Ved indsejlingen til Østerby Havn stod
der 5 fiskekuttere ud - et flot syn. Havnen
var fyldt med svenskere. Da vi kom sent
ind, gik vi op på restauranten og spiste.
God mad til prisen.

Der var også en beruset svensker, som
lige skulle ud at bade. Han fortalte os, at
hans venner ville give ham 1000 kr., hvis
han turde bade nøgen. Så han smed alt
tøjet og hoppede i. Han kunne dog ikke
komme op på broen ved egen hjælp, så
HP måtte give ham en hånd. Politiet kom
også, men de tog det nu meget roligt.

Mens vi sad der, kom der en 5 - 6 helikoptere flyvende tæt på havnen og ikke
ret højt oppe. Også et smukt syn.
Vi lå for øvrigt som fjerde båd i bassinet.
Så man går jo ikke i land så tit.

Den 28. juni 2009
Trollhättan – Spiken
43 sømil – 8 timer – sol og lidt overskyet
– 2-5 m/s – vind nord- nordøst
I dag sejlede vi til Spiken.
Vi skulle igennem endnu
en sluse inden vi gik ind i
Vänern. Det var en dejlig
tur over søen. Ingen vind,
så det var med motor.
Ekens skærgård var det
smukkeste. Her er der
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mange både. Vi havde ellers ikke set
mange i løbet af dagen. Spiken havn er en
rigtig hyggelig havn. Der lå mange både,
så vi fik talt med en del svenskere. Vi så
kun en dansk båd. De kom fra Sønderjylland. Havnen er et meget populært sted
for lystsejlere i sommerperioden.
Vi købte røget laks og kartoffelsalat til
aftensmad. Der er mange fiskebutikker,
som sælger røgede fisk.
Det er rigtig varmt nu, men det er jo
skønt.

komme tyveknægte om natten. Jeg læser
vist for mange krimier. Vi fandt ud af, at
der var vagt på om natten.
De havde et lille sødt klubhus, hvor der
var toilet og bad til.

Den 29. juni 2009
Spiken – Årnäs
12,3 sømil

Aftenen var rigtig skøn. Vi hørte at temperaturen var oppe på 30 grader.

Turen i dag gik til Årnäs. En meget lille
havn med få gæstepladser. Indsejlingen
er ret flot. Der er åkander på begge sider.
Der ligger en nedlagt fabrik lige ned til
havnen, så umiddelbart virkede det ikke
så hyggeligt, men vi gik en lille tur. Der
fandt vi en meget hyggelig strand. Så HP

Den1. juli 2009
Mariestad - Sjötop
I dag gik turen så til Sjötop. Her skulle vi
igennem tre sluser, og her skal man også
betale for resten af sluserne. Så fra nu af
skal vi ikke betale havnepenge det er inkluderet i de Sek. kr. 5.300,-, som det
koster at komme igennem. Der er i alt 52
sluser vi skal igennem, så mon vi ikke får
det lært inden vi når ud til Mem. Vi har

var selvfølgelig i vandet. Vi var henne og
se en borgruin, men det var der nu ikke så
meget ved. Vi har læst bøgerne af forfatteren Jan Guillou. Der er tre i serien. Vejen til Jerusalem, Tempelridderen og Arven efter Arn. Så derfor skulle vi jo se
ruinen. Historien er fra området.
Indtil nu har jeg nu kun læst den første.
Vi var ude og sejle en tur i gummibåden,
for at se området.
endnu ikke set mange danske både.
Der er mange store både. Både motorbåde og sejlbåde

HP måtte trække båden lidt ud fra kajen
for natten – jeg var bange for at der skulle
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Vejret er slået lidt om, men stadig fint. I
dag går turen over Vättern til Vadstena.
Vi ligger i den gamle voldgrav foran slottet, som er påbegyndt i 1500 tallet og var
færdigbygget i 1600 tallet. Slottet blev
bygget af kong Gustav Wasa. Det blev
bygget som et forsvarsanlæg til beskyttelse af Stockholm mod f.eks. danskerne.
I dag er en del af slottet nu landsarkiv.
Slottet er et besøg værd.
Vi var også oppe i klosterkirken, hvor vi
kunne læse historien om den hellige Birgitta, som fik opført kirken, som stod
færdig i 1430. Klosterkirken er bestemt
også et besøg værd. Museet var vi ikke
inde at se. Der var desværre lukket, da vi
først var der efter kl. 17.
Svenskerne siger at Vadstena er Sveriges
vugge.
.
Den 6. juli 2009
Vadstena

Den 4. juli 2009
Töreboda – Karlsborg
20 sømil
I dag gik turen videre gennem Jonsboda,
Vasebacken og Tåtorp. I Tåtorp er slusen
manuel. Det er meget hyggeligt. Det er
den sidste sluse, hvor vi skal sluses op,
men nu har vi også været igennem 20
sluser. Så gik turen over Viken. Her er
der Cykelbåde, dvs. at man kan få sin
cykel med over.
Der er en del, som er på cykelferie langs
kanalen. Turen over Viken til Forsvik og
videre til Kalsbro er meget smuk. Der er
mange smalle stræder, som vi kommer
igennem. I Vikern er der bygget en mur
adskillige steder, som man i gamle dage
brugte til at trække skibene over søen.
I Forsvik er den første sluse hvor vi skal
ned. Det var ret nemt. Her er vi begge
ombord under nedslusningen.
Vi overnattede i Karlsborg. Tog cyklerne
frem og cyklede en tur op til fæstningen.
I dag bliver den brugt af forsvaret.
Vi hyggede os lidt med besætningen i den
grønlandske båd, da vi kom tilbage. De
skal til Bornholm, hvor de skal besøge
nogle venner.

Det har regnet hele natten, og det regner
stadig, så vi besluttede at blive. Om eftermiddagen gik vi så hen og så museet.
Den hellige Birgitta har bestemt været en
aktiv kvinde. Hun blev gift, da hun var 13
år. Fik 8 børn. Hun var 40 år, da hendes
mand døde. Hun tog så på sin pilgrimstur
til Rom og Jerusalem. Hun døde i Rom70
år gammel. Hendes kiste blev ført til
Vadstena.

Den 5. juli 2009
Karlsborg – Vadstena
14 sømil – 5-6m/s – vind øst lidt sydøst

Fortsættelse følger
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Finanskrise! Klimakonference! ”Det er dog nogle skrækkelige overskrifter kone”, sagde den gamle julenisse. ”Har vi ikke brugt for mange penge i år til julegaver? ”
”Overhovedet ikke kære Nissefar. Jeg har slet ikke fået købt nogle endnu.”
”Jamen, kan vi så ikke foreslå, at alle SHSerne pakker Søforklarings julenummer ind
som julegave og lægger den under træet?”
”Det var måske en god ide,” sagde Nissemor, ”vi kan da altid lade ideen gå videre.”
Og det er hermed gjort
Redaktionen

Julehilsen
Så er det atter december og ”Søforklaring” siger tak til de,
der i årets løb har bidraget med indlæg og til vore annoncører. Vi ønsker alle vore læsere en glædelig Jul og et godt
Nytår.

Redaktionen
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Aktivitetskalender
2009
15. november

Søndagsvandreturene starter kl. 12.00 ved
parkeringspladsen ved Hejren.

31. december

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

2010
23. januar

Fiskefrokost. Nærmere i dette nummer af
Søforklaring. (s. 10)

27. januar

Klubaften hos John Mast. Nærmere i dette
nummer af Søforklaring. (s. 8)

2. marts

1. aften af Førstehjælpskursus. (s. 11)

10. marts

Kl. 19.00 indkalder Ø-udvalget til fælles Informationsmøde for Mågen.

26. marts

SHS Generalforsamling

17. april

Standerhejsning

27. april

Hundige Havns Generalforsamling

Husk at bladet kan ses i farver på klubbens hjemmeside!
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