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$HS’s historie
Isvinteren 1978-79 blev
den indirekte årsag til
starten på SHS
I den igangværende bygning af cen
terhavnen i Ishøj havde Strandpar
ken givet dispensation til, at der blev
etableret en nØdhavn for Hundige
Bådeklub og Sejiklubben Køge Bugt
til affijælpning af havnepladser i om
rådet, indtil de fremtidige havne i
Hundige kunne etableres.
Ved frivillig indsats var der bygget
midlertidige broer, som den strenge
vinter ødelagde med isskruninger af
broer og pæle.
I sejiklubben SKB blev der nedsat
et udvalg, i sæsonen 1979-80, til at
bygge en ny nØdhavn.

Det var på daværende tidspunkt
ikke muligt at få klarlagt, hvornår de
nye havne kunne forventes at være
færdige, og dermed hvor lang tid
nØdhavnen skulle fungere.
Den netop overståede isvinter hav
de givet dårlig erfaring med fast etab
lerede nødbroer, som ikke kunne
genanvendes eller flyttes. Dertil kom,
at nØdhavnene havde fået så stor til
gang af sejlere, at anlægget skulle flyt
tes længere ud i havnebassinet for at
skabe plads til alle og dermed etab
leres på meget stor vanddybde, som
vanskeliggjorde selvbyggerarbejdet.
Nødhavnsudvalget besluttede i sam
råd med sejlerne at etablere det nye
anlæg med flydebroer, som kunne
genanvendes. Sejlerne indskød hver
kr. 4.000, som blev brugt til indkøb af
flydebroer.
I 1980 skulle Strandparken officielt
indvies, og man forlangte nødhavnens
broer fjernet. Desværre blev det ikke
muligt at sælge flydebroerne til Ishøj!
Sydkystens Sejlklub, da disse havde
fået en favorabel aftale med leveran
dØren af tilsvarende flydebroer. Selv
SHS25år
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FLYVENDE
START FOR
NY KLUB

om flydebroerne blev
annonceret til salg, viste
der sig ingen købere ej
heller Sejiklubben Køge
MERE END 50 MEDLEMMER! S.H.S. i:
Bugt.
Kage Bugt-områdeta nye. Hundige havn for at få til
sto sejlklub, S.H.S., har få delt plads i havneområdet.
På den baggrund be
at man
et en flyvende start efter Her agter vi at udlægge forhåbninger om,
en havnegeneraltorsamlingen forle flydebroer, og hver dag vil kunne sikre
sluttede en del sejlere
os, således at
den. Der er allerede i skriv venter vi spændt på et en dybde på 2,80
ende stund mere end 50 deligt svar, så vi forhåbent også dybtstikkatide både
vil
kuitite
havnen un
bruge
fra nØdhavnen at starte
med
komme
igang
medlemmer, og bestyrelsen ligg kan
vindfor
har haft sit første made en mere detaljeret planlæg- der alle vejr- og
hold.
en ny sejlklub i Hundige
med bla. konstituering, ring, herunder selvfølgelig
nedsættelse uf havne- og budgetovorslug og rammer FJYDFIIROER nEns’i’
informationsudvalg min, for udbygningstakten.
Havn, hvis vigtigste op
Om baggrunden for at stif
på dagsordenen. Anstren
te en nu sejlklub i et områ.
ovenikøbet
UNDERHÅNDS
gelserne
har
d,
der i i’orvejen er tæt be
gave var at købe de på
OPLYSN ING
udmontet sig en lille Fol
sat mad sådanne, siger Pe
har, fort er Morkholmn, at det pri
fortæller om
Iluvneudvalget
kort
der,
der
gældende flydebroer, så
siutier cleo syvalgte osv I
sejlklubbens data.
nært er ud fra et ønske omo
for kluhformmmnd, ligeledis vo et etablere flydebroer for
1 )vs førsl
ledes at medlemmerne,
I lendigo ret i kontakt ncvl Greve klubbens medlemmer i den
Sjlklubhc’n
kommune for at søge hjælp nye havn, at man bur taget
Struncls bestyrelse her væ
der havde indskudt 1/2
ret at tage kontakt mod al og støtte til det egentlige dette initiativ,
le relevante myndigheder, projektoringasrisejde med
Langt de fleste at vore
organisationer og andre in de landlige opgaver, og og. micedlenammer har
million kr. i nødhavns
stanser, der har mod hav’ så her er vi blevet modt længere tid haft deres både
nebyggeriet i Koge flugt mcd en positiv og åben ind liggende i medliuvneim i Isprojektet, kunne få tilba
stilling, så vi ser meget op løj, og herfra ved vi al erfa
Strandpark at garn.
timistisk på alle de kom ring, at der kan være mimeget
gebetalt en del af deres
mende opgaver, der står store variationer i vand
SKAL SKAFFE
for at skulle løses.
DADPLADSER
standen, forklarer Markinvestering.
Peer Mørkholmem oplyser holm. Derfor mener man ik
l-ieronm fortælle,- form,mamm
videre, at selve havnedyb ke, at det er hensigtsmæs
den Peer Merkhulm;
Den 6. marts 1980 blev
Det drejer sig nu om at den I bassinet vil være et af sigt at anlægge faste broer,
skaffe bådpladser, og vi de problemer, der skal lø sådan som de eksisterende
der holdt stiftende gene
har derfor kontaktet både ses, men denne side af sa sejiklubber mmnsker det,
Strandparkens bestyrelse, gen har man ogaa allered men at flydebroer vil være
Greve kommune og 1/5 taget fat på, og der er store bedst egnet.
ralforsamling, og SHS
så dagens lys med Peer
Ved indvielsen af Strandparken
Mørkholm som klubbens første for
den 8.juni 1980 blev sejiklubberne
mand.
til en fælles sejlads ind i
opfordret
Dette initiativ banede vej for afsæt
telse af ftydebroerne til Sejlklubben Centerhavnen i Ishøj, hvor davæ
rende statsminister Anker Jørgensen
Køge Bugt.
Imidlertid havde de mange proble officielt indviede Strandparken. SHS
mer i denne forbindelse skabt basis kunne mønstre næsten 100 % af sine
for at bevare den nyetablerede sejl medlemmer til denne fælles flotille,
klub SHS, som dog først, ved borg under ledelse af klubbens formand
mester Jørgen Bachs mellemkomst, Peer Mørkholm. Således var klub
fik tilladelse til at etablere sig på Hej- ben med til at skabe en flot og festlig
dag for de mange fremmødte tilsku
ren.
og honoratiores.
ere
SHS fik en flyvende start. Der blev
De første år blev meget vanskelige
afholdt konkurrence om ny stander
SHS, idet man fra SKB’s side ab
for
og navn til klubbens blad. Begge dele
solut ikke kunne acceptere, at der
blev vundet af Svend Röttig.
—
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var mere end een klub på Hejren. Da
der blev åbnet mulighed for at flytte
over til Mågen, besluttede SHS den
14. januar 1983 at tage imod HBK’s
venlige tilbud.
Denne dag blev en ny mærkedag,
idet denne blev afslutningen på 3 års
trængsler på HavneØen Hejren.
I foråret 1983 blev klubbens lille
hyggelige klubhus overført til Må-

gen, sammen med klubbens flagmast,
der var sponsoreret af John Mast, og
et konstruktivt samarbejde startede
mellem SHS og HBK.
Dette samarbejde har bl.a. resulte
ret i en udvidelse af SHS’s og HBK’s
nuværende klubhus og sikring af Må
gens Økonomi.

ib•••

$HS’s klubstander
og vimpler
SHS’s første bestyrelse
der blev valgt på den
stiftende generalforsamling
den 6. marts 1980
Formand:

Peer Mørkholm

Næstformand:

Freddie Mortensen

Kasserer:

Nils Kilbinger

Sekretær:

Jette Thøgersen

Bestr.medl.:

Ejvind Ernst

Bygge og havneudvalg
Formand:

Freddie Mortensen

Blad og PR.

Jette Thøgersen

På demokratisk vis blev der
i “Søforklaring” maj 1980
udskrevet en. konkurrence
blandt medlemmerne om
forslag til en klubstander og
bådvimpler
Den daværende formand Peer MØrkholm havde forespurgt Greve Kom
mune, om man kunne føre Greve
Kommunes byvåben (Hedeboknu
den), men fik oplyst, at dette kun
måtte anvendes på kommunens in
stitutioner.
Peer havde fået kendskab til, at
Hundige Havns to Øer skulle navngi-.
ves som Hejren og Mågen. Da SHS
skulle bo på Hej ren, havde han et
forslag med en flot flyvende hejre, af
andre forslag var havguden Poseidon
SHS25år
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fra Marie, men alle kender det ende
lige resultatet, som blev vedtaget ved
afstemningen blandt medlemmerne.
Det var en stander med rød/hvi
de farver (de danske) og en blå spi
ler, alt i stiliseret form, udformet af
Svend Röttig. Han havde valgt den
ne moderne udgave, et piktogram og
de tre bogstaver SHS.
Det har siden vist sig som et godt
valg, idet det har været besparende
ved farvetryk ikke at have for mange
farver. Desuden er standeren let at
se, også som sort/hvid udgave.
De første vimpler blev trykt af Ib
Guldberg Nielsen og senere af Carl
Aage Lausten.
I begyndelsen syede Bet Lillevang
—
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og Jette Thøgersen vimplerne, og
siden afløste Yvonne Lundgreen.
Den store stander blev syet af Ruth
Kilbinger. Da Ruth og Nils flyttede,
overtog Yvonne Lundgreen også
dette arbejde. Dette frivillige arbej
de medførte, at SHS i de første 22
år hvert år havde nye vimpler, som
blev udleveret gratis til alle medlem
merne.
Da dette store arbejde desværre
ikke længere var muligt, fortsatte
Stilling Flagfabrik A/S med at frem
stille SHS’s smukke vimpler, mens
Yvonne Lundgreen fortsat syr klub
bens flotte stander.
Ib ii

Fritid i Greve
Da SHS blev etableret, blev der af
holdt en årlig udstilling på Tjørnely
Skolen med navnet “Fritid i Greve”,
hvor man i en weekend fremviste
fritidsaktiviteter, som interesserede
greveborgere kunne beskæftige sig
med. AOF, FOF og LOF viste et
stort spekter f.eks. madlavning, sy
ning, musikundervisning, keramik
fremstilling, hundetræning, folke
dans, sprog og akvarelmaling. Greve
pigegarde havde deres søde piger til
at spille, og over hØjtalerne blev man
orienteret om hvilke aktiviteter, der
var i og udenfor skolen.
Som noget nyt deltog sejiklubber,
og SHS var med allerede fra klubbens
start. På SHS’s stand havde man op
stillet en sej iklar optimistjolle. Vore
aktive medlemmer havde medbragt
symaskiner og viste, hvorledes vore
nye standere blev til. Disse prydede
lokalet i et stort antal sammen med

i-I

bæreposer af kanvas, som var påtrykt vores logo. Der blev udleveret
brochurer om sejlsport og sikkerhed
til søs samt informeret om SHS og
Hundige Havn.
SHS’s stand tiltrak sig så stor op
mærksomhed, at vi fulgte succesen
op ved at lave en udstilling på Bilkas
torv i Hundige Centeret for at gøre
opmærksom på Hundige Havn og
SHS’s egen eksistens.
Såvel havn som klub var interes
seret i nye medlemmer for at skaffe
Økonomi til at løfte
den store opgave,
det var at udbygge
den nyanlagte Hun
dige Havn
et nyt
rekreativt område til
glæde for såvel sejl
sporten som Greves
borgere.
—
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SH$’s klubhus
Kort tid efter at SHS havde fået lov
til at etablere sig på “Hejren”, fik
klubben sit eget klubhus. Dette var
en arbejdsvogn opdelt i et lille køk
ken og et lidt stØrre lokale, hvor de
fleste SHS’ere med lidt god vilje kun
ne stuves sammen.
De kvindelig medlemmer syede
gardiner. Der kom duge og blomster
samt små petroleumslamper på bor
dene.
Nils Kilbinger fik tilsagn på sin an
søgning om stole fra kommunen.
Dette klubhus tjente SHS de første
år, og da klubben siden flyttede til
“Mågen”, flyttede huset med og blev
opstillet på sin nuværende plads.
Hver onsdag blev det samlingssted
for vore klubaftener. Medlemmerne
skiftedes til at bage kager og med-

Miljøpris m.m.
Traditioner opstår i løbet af 25 år.
Det giver indhold og et tilhørsfor
hold, en social baggrund, noget at
værne om.
Ved årets afriggerfest uddeles to
priser: “Klokkerprisen” og “Miljø
prisen”.
Den første pris, “Klokkerprisen”,
går til en sejler, som har været uhel
dig eller kvajet sig i den forlØbne sejlsæson. Denne pris uddeles for at vise
8
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bringe kaffe, the og sodavand til glæ
de ikke blot for vore egne SHS’ere,
men også for små HBK’ere, når dis
se havde afsluttet deres optimistsej
lads. På disse aftener var der under
visning i skolesejlads, surfbrætter og
optimistjoller. Efter endt sejlads blev
klubhuset et naturligt samlingssted
I dag fungerer huset fortsat nu til
glæde for HBK’s fiskere.
—

i1,i

klubbens interesse for medlemmer
nes gøren og laden, fordi SHS sæt
ter pris på klubbens sammenhold og
sidst, men ikke mindst, fordi vi alle
kan lære af hinandens uheld.
Prisen blev stiftet af Bent Peder
sen. Den første, der fik overrakt den
ne i form af en osteklokke var
Marie Christiansen. Det var lykke
des hende som rorsmand at gå på
grund i Hundige Havn, da hun kom
for tæt på bredden. Området er siden
—

—

afmærket med røde bøjer.
Siden er prisen blevet til en skibsklokke af messing, og det har i åre
nes løb ikke skortet på aspiranter.
At prisen uddeles med en underto
ne af humor ses af de sidste år, da en
sejler fik overrakt en dunk med die
selolie til minde om sit uheld med at
hælde benzin på en dieselmotor. En
anden fik en hængekøje som kom
pensation for at købe en ny båd,
uden først at have sikret sig, at sovepladsens længde var tilstrækkelig.
Den anden pris, “Miljøprisen”, har
i mange år været et klubkrus, som nu
er afløst af en vingave.
Den tildeles et medlem eller en fa
milie, som tak for at de pågældende
har ydet stor hjælpsomhed, opbak

XLiJ
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ning eller særlig indsats til gavn for
klubben eller det fælles miljø på
“Mågen” og i Hundige Havn.
Det har heller ikke været svært at
finde en årlig prismodtager. For i de
25 år er det imponerende, som SHS’s
medlemmer aktivt har deltaget i
klubbens arbejde og udvalgsposter.
Det har givet et miljø og et sam
menhold, som har været et særkende
for SHS.
IbI•

“Tordenskjolds Under-Cup”
Da SHS for 25 år siden startede, blev der i mange sejiklubber
afholdt kapsejladser, som interesserede sejlere kunne deltage i
Der var sejladser, som blev sponso
reret af firmaer: f.eks. “Nilfisk Cup”,
“Guldtuden” og “Gordons Cup”.
Men også lokalt havde klubberne
kapsejladser, som “Hundige Cup”
(HBK) og “Niels Juels Cup”, (SKB).
Som medlem af Dansk Sejlunion,
kunne SHS deltage i åbne sejladser
som Fyn Rundt og Sjælland Rundt.
Den sidste havde på det tidspunkt

næsten 2000 deltagende både. Som
nystartet sejlklub havde SHS ikke
mulighed for at etablere store kapsejladser, men naturligvis skulle SHS
også havde en intern konkurrence.
SHS’s kapsejlads fik det humori
stiske navn “Tordenskjolds UnderCup”. Dette skulle være en anderle
des kapsejlads, hvor det ikke var de
største eller hurtigste både, der blev
SHS25år 9

vindere, men en
festlig kapsejlads
for hele familien,
hvor det gjaldt at
vise humor, op
findsomhed, snilde
og lidt held for at
kunne vinde. Dette
var karakteristiske
egenskaber, som
var kendetegnet for Tordenskjold.
Således ville alle have lige chancer
for at vinde SHS’s trofæ en “under
kop”. Med et mere søsportspræget
navn blev dette til en “Under Cup”.
Efter sejladsen blev det ofte den ef
terfølgende konkurrence, som fik af
gørende betydning for resultatet.
Som eks. kan nævnes, at man en
gang sejlede efter TYS reglerne, uden
at deltagerne fik at vide, hvad dette in
debar. Senere blev det afsløret, at IfS
stod for Tordenskjolds Terning Spil,
og det blev den båd, der fik flest point i
terningkast, som blev vinder. Af andre
opgaver kan nævnes navigationsopga
ver, pejling af bøjer, sejlads med fast
ankomsttid til målet, bold og ringspil,
voksne og børns dyst i optimistjoller
m.m. Der blev også skriftlige spørgs
mål så som: Hvor stort et oplag ud
kommer Søforklaring i? Hvornår blev
Tordenskjold født? Hvor mange ind
byggere er der i Greve?
En opgave, som fik særlig betyd
ning, blev en “mand over bord”
Øvelse med konen som skipper.
En øvelse som viste, at de fleste æg-

temænd enten skulle forhøje deres
livsforsikring eller sende konen på
sej lerkursus. De fleste foretrak det
sidste. Der blev derfor oprettet en
“konebåd”, med Bet Lillevang som
instruktør og skipper.
Hvert år har haft sin særlige kon
kurrence, men en enkelt opgave er
gået igen i alle 25 år nemlig at skrive
et eller flere vers på melodien Tor
denskjold. I den forbindelse har der
altid været en bunden opgave. Ved
skippermødet før sejladsen bliver
der udtrukket et ord, der skal rimes
på. Dette vers skal siden synges af
besætningen i forbindelse med den
afsluttende fællesspisning og udde
lingen af præmier.
Der er også præmier til gasterne,
idet der trækkes lod mellem dem.
Som introduktion til denne noget
specielle kapsejlads bragte Søforkla
ring en historie om Tordenskjold og
hans underkop, som blev forfattet af
Bent Wolinik og Ib Leif Christian
sen, og som er genoptrykt her.

—
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Fra Tordenskj old’s
erindringer
I det herrens år 1719 var den
danske flåde under anførel
se af søhelten Feder Wessel
(1690-1720) i folkemunde
kaldet “Tordenskjold”på vej
fra Marstrand mod Kjøge
for atproviantere med bl.a.
den på den tid så gode og
mangfoldige danske sild
Flåden nåede ud for den lille flække
ved Hundige og måtte her ankre op
på grund af hårdt vejr og ligge for
svaj i tvende dage. Da stormen havde
lagt sig, hidkaldte Tordenskj old sin
bedste kanonér, som han befalede at
melde præsten i Kjøge by sin snarlige
ankomst.
“Om du gør dit arbejde vel, da ere
disse 4 rigsdaler dine”, sagde Tor
denskjold. Kanoneren, som ej fatte
des råd, lagde en kugle i en af de tre
pundige styrbords kanoner sigtede
—

I

—\

I

på klokketårnet og fyrede. Braget
tordnede ud over bugten og forto
nede sig i det fjerne, mens den bra
ve kanonér spændt lyttede efter, om
han havde oppebåret sine 4 rigsdaler.
En svag metallisk klang inde fra land
vederkvægede hans spændte forhåb
ninger.
I præstegårdshaven sad den ærvær
dige pastor tålmodigt og ventede på
sin fornemme gæst, da stilheden med
et flængedes af et ØredØvende spek
takel fra kirkeklokken. I næste øje
blik fandt pastoren sit smukke ornat
aldeles overdænget og tilsmudset af
ituslået porcelæn. Midt på bordet
blandt de knuste skår lå en bronze
fig fra tårnets klokke.
Trods det fæle postyr glædede den
gamle præst sig i sit inderste, thi da
vidste han, at han om føje tid skulle
gense sin gode ven.
Da Tordenskjold kort efter gjorde
sin opvartning i præstegården, blev
han modtaget af præsten med orde
ne: Om I end kommer silde min gode
Peder Wessel, er I ventet med stor
glæde. Og om I ej så højenlydt haver
Jer ankomst angemeldt, da være I
buden en “lille sort!”
SHS25år
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Tordenskjold svarede da: “Hvo in
tet vover intet vinder! Haver I end
kun en underkop, min gode pastor,
så varer drikken desto længere!”
Ifølge troværdig kilde skulle præ
sten derefter have beskænket sin
gæst i bemeldte underkop, som Tor
denskjold siden bevarede som et
kjært minde.
—

Denne beretning er overleveret
“SØforklaring” af en af de lokalt bo
ende og absolut troværdige skippere,
som vi takker for denne interessante
tilføjelse til KjØge Bugts lokalhisto
rie.

Søforklarings
lokale foikemindesamling

Sjælland næsten rundt
Det var i 1985 ijuli måned. Det var lør
dag, og klokken var 12 middag. Vi sej
lede med fulde gardiner på styrbords
halse og med slæk på skøderne.
Vi var startet fra Helsingør om fre
dagen ved 4-tiden om eftermiddagen.
Turen fra Helsingør, rundt om Sjæl
lands Rev, via Sejerø Bugt og ned ad
Storebælt havde været en lille smule
anstrengende. Vind fra vest og sydvest, 10-12 meter i sekundet. Vi hav
de sejlet på en skæring det meste af
tiden, og søen havde været imod os.
Ingen af besætningsmedlemmerne
havde været under dæk for at sove.
Det er altid et bøvi at runde Sjæl
lands Rev om natten i blæsevejr og
så i et felt af mange hundrede både.
Man ser røde, grønne og hvide lan
terner på kryds og tværs alle vegne.
Vi havde nu sejlet i Ca. 20 timer og
var blevet en smule sløve. Ingen mad,
ingen søvn og kolde var vi også.
Men, nu var klokken altså 12 mid
dag, lørdag, og vi var på højde med
Korsør. Nu begyndte solen ligefrem
—
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at titte frem, og madpakkerne blev
hevet op. Velbekomme, livet var
igen værd at leve. En eller anden
fra besætningen havde åbnet for ra
dioen for at høre middagspressen
og den efterfølgende korte vejrud
sigt. Det skulle han aldrig have gjort.
Vejrmanden lovede alskens ulykker:
En nord syd gående koldfront lå
over Storebælt og var under hastig
forskydning mod Øst. På bagsiden
af fronten strømmede kold luft fra
nordvest med vind af stormstyrke
ind over Sjælland.
Aldrig så snart havde vi hørt man
dens bandbulle, fØr uvejret brød løs.
Væk med bajere og madpakker og
ned med storsejlet i en frygtelig fart,
skifte fokken til et lille stormsejl tykt
og fladt som et bræt og så ellers fuld
koncentration.
Vi lå i et felt på mange hundrede
både, og vi kunne se, hvorledes pa
nikken greb feltet, efterhånden som
de kom ind i stormbygen. Enkelte
forvovne, den slags findes der som
—

men dem havde vi ikke nærmere rede
på. Husk det var længe før, man vid
ste noget som helst om et GPS sy
stem. Vi havde søkort og kompas og
så en walkie-talkie, det var det. Po
sitionsbestemmelse var noget med
nogle meget grove krydspejlinger
på de kendemærker, vi kunne finde
et eller andet sted ude i horisonten.
Hvis du har prøvet at aflægge bestik
på et søkort i en båd, der gynger som
et sæde i Tivolis rutschebane, og med
et vådt søkort, der flagrer om Ørerne
på dig, med en lineal, der ikke kan
være på navigationsbordet og så en
Viking træblyant med en meget ul
den og grov streg, ja så ved du no
genlunde, hvad jeg taler om.
Nu var det, som om vi var ganske
alene i verden. Der var ingen både at
se hele horisonten rundt. Så var det,
at vi lige pludselig så en rød nødraket
stige til himmels et stykke fremme i
kursen, lidt til styrbord. Rød raket,
det er alvorligt. Det betyder, at no
gen er i en overhængende farlig situa
tion. Vi ændrede kursen en smule for
at komme ned, hvor vi havde set ra
ketten, og nu sejlede vi næsten halv
vindssejlads. Hold da helt kæft, hvor
blev søerne lige pludselig store. Vi
kom hen til havaristen. Det viste sig,
at han havde tabt roret og derfor ikke
havde styring over båden. Resultatet
var, at han blev kastet sideværts i sø
erne. Alt lignede en stor forvirring,
hans sejl lå og flagrede på dækket, og
besætningen havde helt klart mistet
—

bekendt altid i et kapsejladsfelt, hav
de ført spiler. Det gjorde de ikke ret
meget længere. De heldige nåede at
få bjerget spileren ned i et stykke, de
lidt langsommere fik tekstilerne re
vet i stykker af stormen. Søen rejste
sig lynhurtigt. Panik overalt.
Vi var nu kommet ind i Agersø
Sund, her var der en smule læ og bøl
gerne var ikke ret høje. Vi havde nu
vinden ret ind agten fra, og det gik
bare derudad. Det morsomme be
gyndte at høre op, efterhånden som
vi nåede forbi Stigsnæs og kom ud i
Smålandshavet. Jo længere vi kom
ud på åbent vand, desto grovere blev
søen naturligvis.
Vi var om bord i Hans Peters gamle
Vega. Den klarede sig formidabelt
godt i den grove medløbende sø. Op
på toppen af en SØ og så en lang rut
schetur ned ad bakke med bovvan
det sprøjtende op på begge sider som
en fuldblods speedbåd. Det er ikke
smart at lægge sig på tværs i søen i den
situation, så rorsmanden skal “holde
ørerne lige i munden” og arbejde med
store udslag på roret, snart til den ene
snart til den anden side.
Vi var nu ude midt i Smålandsha
vet. Der er vist nogle grunde derude,

—

—
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kampgejsten. Vi havde ikke en km
amands chance for at komme hen til
ham og tage ham på slæb.
Nu kommer der en mærkelig histo
rie: Hans Peter begynder at kalde på
walkien, og pludselig får han svar fra
land. Det viser sig at være en radioamatør i Vordingborg, der har hørt
os. Hans Peter forklarer situationen
for den brave mand, og beder ham
ringe op til lØbsiedelsen for “Sjælland
Rundt” i Helsingør og anmode dem
om at sende den hjemmeværnskutter
til assistance, der efter planen skulle
være i vort farvandsområde. Manden
fra Vordingborg troede ikke på vo
res historie. Først da Hans Peter lo
vede ham “bål og brand”, indvilgede
han i planen. Kort efter gav han svar
tilbage, at beskeden var modtaget af
lØbsiedelsen, og at man ville sende
assistance.
Aldrig så snart var vi blevet færdige
med den historie, før en ny rød nødraket gik op et sted derude foran os.
Hele proceduren blev gentaget: Hen
til den nødstedte båd, han manglede
også sit ror, ingen styring, fuld panik,
opkald til Vordingborg, opringning
til Helsingør, besked til lØbsiedelsen,
tilbagesvar til os. Jo, hjemmeværns
kutteren havde forstået, at nu var der
to havarister, han skulle tage sig af.
Imidlertid var vi nået hen til den
gamle Storstrømsbro. Det er som be
kendt en stålgitterkonstruktion, og
vinden spillede med gigantisk styrke
en vældig orgelkoral i overbygnin
14
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gen. Det lød som Johan Sebastian
Bach udsat for 100 store kirkeorgler.
Nu var vi kommet ind i smult vand,
og situationen blev igen overskuelig.
På radioen opfordrede løbsledelsen
skipperne på bådene, der deltog i
“Sjælland Rundt”, til at søge i havn,
så vi gik ind til Kalvehave. Det var
efterhånden blevet aften, og sulten
og trætheden sad i os. Vi fik fortøjet
mellem masser af både og ringet hjem
fra den enlige telefonboks på havnen
(lang, lang kø). Langt om længe kun
ne vi få noget varmt at spise. Med
bragt gryderet og rødvin. øjenlågene
blev tunge som bly, og på “no time”
lå vi alle og snorkede i båden.
Hvem vi var? Jo, vi var såmænd tre
fra SHS: Hans Peter, Ejvind Ernst og
så Svend, der var med på “S/ælland
næsten Rundt” i 1985.
Svend •
I

Farvandsafmærkningen
For at en havn kan anses for at være
færdigbygget og brugbar, skal af
mærkningen til dens anduvning være
i orden og angivet på sØkortet. Dette
var for Strandparkens havne ingen

let sag at få bragt på plads. Hele pro
ceduren med Farvandsvæsenet tog
13 år! Kun en offentlig myndigheds
embedsmænd har den tålmodighed,
som kræves for at fortsætte med en
sag i så lang tid. Vi få amatører op
levede undervejs, at den første af
vore sagsbehandleres livslængde var
for kort til, at han kunne fuidfØre ar
bejdet. Poul Hansnæs, SKB, overtog
skriveriet med væsenet, og efter man
ge års arbejde fik jeg problemerne
overdraget som medlem af Hundige
Havns havnebestyrelse. Farvands
væsenet havde skannet bugten for
dybder og forhindringer, hvilket be
tød, at de fandt sten mellem Hundige
Havn og Ishøj Havn. Hvem skulle
betale for at få dem fjernet? Var det
de omkringliggende havne, Strand
parken, Farvandsvæsenet, eller som
det vist rettere hed på det tidspunkt
Farvandsdirektoratet? Sidstnævnte
havde den længste tålmodighed, og
ingen af de andre ville betale for oprensningen, så resultatet blev prag
matisk nok, at man i Hundige Havn
opgav den hvide vinkel på vinkelfy
ret, som ellers skulle vise frit farvand
ned mod Ishøj. Vinklen blev derfor
grøn. Det praktiske arbejde med at
justere vinklerne foretog Lau Dig
mann, SKB, siddende oppe på fyrmasten, medens Finn Wiberg, SKB,
og jeg i bulder mørke fandt kompas
bøjen ud for Ishøj og pr. walkie-tal
kie instruerede Lau i hans skruen på
linserne. Det var den tids tekniske

formåen. Forsøg på at få kapsejlads
banen med på søkortet måtte opgi
ves, fordi den lå i bundgarnsområdet
i den grønne vinkel.
Hvert forår sejlede Lau og jeg ud på
havnens tømmerflåde og målte vanddybden udenfor og i havneindsejlin
gen med et godt gammeldags lod,
tegnede kort over dybderne og bereg
nede hvor meget sand, der skulle fjer
nes. Indsejlingen har det med at sande
til, og tre forskellige væsener måtte
så tilskrives for at få en klaptilladelse
ude i bugten, dvs, at dumpe sandet på
et nøjere angivet sted. I dag kan vi så
nostalgisk se tilbage på den tid, hvor
havnen var afmærket med pæle med
blå blink. Som enkelte sejlere bemær
kede: “De virker kun engang imellem,
først er de tændt, så er de slukket, og
så er de tændt igen
hvis man da
ellers kan få øje på dem!” Nu kan vi
så blot nyde at sejle til og fra havnen
uden at tænke på det enorme frivillige
arbejde, som ligger bag.
Jes

“Søforklaring”
SHS’s første blad udkom i april 1980
allerede 3 uger efter klubbens start
og med følgende introduktion af da
værende formand Peer Mørkholm:
“Meningen med bladet er naturlig
vis information og kommunikation,
og tanken er, at den skal være tosi
dig, idet bestyrelsen heri vil holde
medlemmerne løbende orienteret
SHS25år

15

om, hvad der sker, ligesom medlem
merne skal kunne komme frem med
deres Ønsker og synspunkter.” Ord
der gælder 25 år efter.
I det første nummer bad redaktø
ren om et godt navn til bladet. Der
var mange forslag, men Svend Röt
tigs “Søforklaring” blev enstemmigt
vedtaget, og allerede blad nr. 2, som
udkom i maj, havde fået påtrykt nav
net “Søforklaring”.
Jette Thøgersen var blevet valgt til
at lede Blad og PR-udvalget, en opga
ve som hun klarede med stor succes.
Hendes mand Hans Otto trykte
bladet med spritduplikator, og så var
det ellers håndarbejde med foldning
og sortering af bladets sider. Disse
blev samlet med en stor hæftemaski
ne og til slut kuverteret. Alle kuver
ter blev udsendt med håndskrevne
adresser, et arbejde som tog et par
dage. Jette og Hans Otto fik da også
hjælp fra flere af klubbens aktive
medlemmer.
I tredje nr. havde Anni og Ejvind
Ernst påtaget sig redaktørens ansvar,
mens Jette og Hans Otto fortsatte
med at producere, og Nils Kilbinger
stod for annoncer.
I marts 1982 blev Ib Leif Christi
ansen ansvarshavende redaktør, og
sammen med Anni sørgede han for,
at “Søforklaring” de følgende år blev
fyldt med spændende artikler om
sejlsport, indlæg fra medlemmerne
og nyttige informationer om havnebyggeriet.
16
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Børge Olsen tilbød at overtage
trykningen, og i en lang periode blev
det Børge og Jes, som stod for dette
arbejde, mens Per Drost i et par sæ
soner påtog sig jobbet som redaktør.
Da Børge ikke længere så sig i stand
til at trykke, overtog Carl Aage Lausten dette job.
Ib Leif Christiansen er nu atter re
daktør. Jes Hermansen skriver om
livet i klubben i sin klumme “Mole
fræsernyt”, Erik Lillevang om “Hav
nenyt”, Yvonne Larsen tager sig af
annoncer, og Yvonne Lundgreen
har sin spalte “Klubbørsen”, som
formidler salg af bådudstyr mellem
medlemmerne.
Et kæmpe arbejde er færdiggørel
sen og opsætningen af bladet, som
ofte må foretages under stort tidspres. Denne opgave har Carl Aage
nu klaret gennem mange år.
“Søforklaring” har også udsendt
nyhedsbreve, når der har været ha
stemeddelelser, og som noget nyt har
vi også fået en hjemmeside som Lars
Sørensen redigerer.
“Søforklaring” udkommer nu ca.
4 gange om året med sit grønne om
slag. Den farve har bladet haft gen
nem de 25 år, med enkelte undtagel
ser på grund af papirmangel.
Redaktionen prøver at leve op til
klubbens ønske om en tosidig kom
munikation mellem SHS ‘s bestyrelse
og medlemmerne, så alle kan føle sig
velinformerede.
ibI•

Molefræser tilbageblik
SHS’s blad SØFORKLARING har
i årenes løb bragt mange artikler
under overskriften: Molefræsernyt.
Indholdet har handlet om løst og
fast, om medlemmer, om tildragelser
under sejlads, om havneproblemer
og om meget mere, altid skrevet ven
ligt og ofte med et drilsk glimt i øjet.
Her vil jeg prøve at huske tilbage på
nogle få af begivenhederne i de for
gangne 25 år.
I de første år på Hej ren hos SHS
jeg var smidt ud af HBK, fordi jeg
havde skiftet min jolle ud med en
kæmpe af en Maxi 77, og den var
naturligvis alt for stor til at ligge på
Mågen var vi alle bidt af sej lerlivet.
Man kunne naturligvis ikke klare sig
til søs, hvis man ikke havde et duelig
hedsbevis og helst en yachtskipper
eksamen. Vi var mange som tog disse
prøver og i praksis afprøvede deres
—

—

T

a

værdi til søs både
om dagen og om
natten. For ikke
at tale om klub
bens uautorisere
de kapsejladser
ud om “Tudebø
jen” og tilbage.
Her gjaldt det
blot om at kom
me først uden an
den hensyntagen
til badstørrelsen,
end, at nogle fik
et forspring på nogle minutter. I alle
de år jeg har sejlet, har den altid hed
det “Tudebøjen” med urette, for jeg
tror ikke, at der er nogen, som no
gensinde har hørt den give et eneste
“tut” fra sig. Sådan er det med nav
ne, de har det med at blive hængen
de, også efter at det næsten er gået
i glemmebogen, hvorfor de bliver
brugt. Tag f.eks. navne som: L.A. Ib.
Der var flere, som hed Ib, og denne
Ib havde en båd af typen LA-kryd
ser. Han sejler i dag i en meget større
båd men navnet L.A. Ib slipper han
ikke for. Ballade Bent er trods nav
net det fredeligste og behageligste
menneske på havnen, men han ejede
for mange både siden en bådtype,
som hed en Ballad. Røde Finn refe
rerer så vidt vides ikke til hans po
litiske observans, men til hans flotte
hårpragt. Samme Finn er en af de
SHS25år 17
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mange ildsjæle blandt sejlerne, som
deltog meget aktivt i havnens tilbli
velse. Han er kendt af alle i havnen
for sine medlemskaber i først HBK,
så i SHS, senere i SKB og nu i GS,
hvor han stadig er aktivt arbejdende
for havnen.
Det var RØde Finn, som var primus
motor i flytningen af SHS fra havneø
Hej ren til Mågen. Forholdene på Hejren var på det tidspunkt præget af så
mange forskellige interessegrupper,
at SHS’s flytning blev til stor gavn
for klubben. HBK havde bygget et
klubhus, som SHS købte sig andel i.
Det er naturligt, at der har været pro
blemer, når to klubber skulle dele ét
klubhus. Men hen ad vejen har det
udviklet sig til et fint samarbejde,
måske fordi SHS havde medlemmer,

som takket være deres profession
kunne stå for bl.a. overdækningen
mellem klubhusets to fløje.
SHS’erne kom på Mågen til at ligge
noget spredt efter flytningen fra Hejren, og naturligt nok ville man gerne
ligge lidt mere samlet, hvilket førte
til, at SHS begyndte opførelsen af
bro 9. Når man tænker tilbage, er det
egentlig ufatteligt, at Greve Kommu
ne tillod en flok amatører at bygge en
hel havn. Flokken af amatører bestod
af en broget skare af elektronik- og
salgsingeniører, tandlæger, bogtryk
kere og ditto indbindere, lærere, ma
skinarbej dere, kØleskabsmontØrer,
automekanikere, reklamedirektører
og mange flere med det tilfælles, at
de ikke havde nogen som helst erfa
ring, viden eller uddannelse i at byg
ge havne. På Mågen var resultatet
bl.a., at agterpælene og broerne ved
højvande lå under vandoverfladen
det var bestemt ingen spøg at kom
me hjem i hård kuling og kæmpe for
at få agterfortøjningerne gjort fast.
Hvad lærte de vise foregangsmænd
så af det? J0 bro 9 skulle under in
gen omstændigheder kunne komme
under vand, hvorfor den blev opført
som en slags højbro. Resultatet viste
sig, da den blev taget i brug. Sejlerne
kunne ikke komme fra bådene og
op på broen. Den modsatte vej var
det næsten lige så svært, dog blev
man her hjulpet lidt på vej af Newtons tyngdekraft. Det medlem, som
oprindelig havde taget målet ned til
—
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vandoverfiaden, havde sikkert for
vekslet cm og tommer. En fejl som
også kendes fra USA’s rumfartsin
dustri. Altså måtte broen skilles ad
og pælene kortes ned til en passen
de højde. Naturligvis skete det først
efter, at alternative løsninger havde
været forsøgt bragt i anvendelse,
som f.eks. at fylde mere vand i hav
nen. Som før nævnt overlod kommu
nen også til disse prægtige amatører
selv at stå for retning af fejl. Et held
var det, at Arbejdstilsynet ikke hav
de nogen forestilling om disse entre
prenørarbejder på vaklende brædder
med larmende motorsave over 0°C
koldt vand. I dag står bro 9 så med
sine hyggelige sving, som minder om,
at det var den lokale fisker, som hav
de rammet pælene ned. Han havde jo
masser af erfaring med bundgarns
pæle, som ikke behøver at stå helt på
samme linie.
Det var naturligvis også et økono
misk problem, at sejlerne selv skulle
betale for havnebyggeriet. Derfor ac
cepterede man et forslag fra en vis
sejler, som fra en fisker kunne skaffe

nogle brugte, temmelig
krogede pæle til en billig
penge, som kunne bruges
til agterpæle. Det var oven
i købet egepæle, som kun
ne holde i 100 år. Af en el
ler anden årsag knækkede
botanikken og for øvrigt
også pælene, som nu blev
erstattet af rigtige solide
stolper, sømmet i af en rigtig entre
prenør på lige linie. Om Dybbøl Mølle
ved vi, at den tvende gange blev skudt
i grus og alligevel genopbygget. Bro
9 blev ikke skudt i grus, det var ikke
nødvendigt, for vinterens is i havnen
løftede hele broen op, så den nu blev
bugtet i alle 3 dimensioner. Hvorfor
skete det? Når man skal slå et sØm i,
vender man naturligt den spidse ende
nedad. Det vidste de vise SHS’ere na
turligvis også, helt dumme er de ikke.
Med denne store viden og motorsave
havde man omhyggeligt tilspidset de
tynde ender af pælene, før de blev
banket i havnebunden. Det var spildt
arbejde. Den tykke ende skulle have
været banket ned først, så isen ikke
kunne smutte pælene op, som var det
mandler, det drejede sig om. Som det
var sket med Dybbøl Mølle, således
gik det også med bro 9. SHS bygge
de den fortrøstningsfuldt op igen for
3. gang. Det yderste stykke af broen
mangler den øvrige bros patina, hvil
ket skyldes, at det er bygget af profes
sionelle.
Heldigvis blev tilværelsen ikke
SHS25år
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kun brugt på brobyggeri, men også
på mange hyggelige sejiture, som
den traditionsrige, fælles pinsetur til
Præstø, hvor næsten alle nåede frem.
Enkelte valgte at blive i Bøgeskoven
eller Rødvig, når bølgerne og blæ
sten blev for slem. Vi andre havde så
vores hyggelige lørdagsfest i Præstø
Sejlklubs hus. Tradition blev der i
årenes løb for andre ture til Tårbæk
og Hven. En særlig tur, som finder
sted i efterårsferien, er fisketuren til
Hven, som er forbeholdt mændene i
klubben. I de første år sejlede Murer
Jens og jeg i vore både sammen med
vore koner til Hven for at fiske, men
vi var tvunget til at overnatte i Lands
krona, da klubbens fiskere fandt det
odiøst med disse ellers legitime kvin
der om bord på både, som var fortø
jet på samme ø som de selv. Enkelte
af fiskerne kunne diskret hilse, når vi
sejlede forbi ude på vandet, men det
var nok fordi, vi til daglig kendte dem
så godt glade var de nu ikke for det.
Hjemme i Hundige Havn var bro 9 så
fyldt op med fisk, og her var de fore
gående dages nag glemt til fordel for
—
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slet skjult pralen med fangsten, som
helt tilfældigt var lagt, så den lå og
spærrede på tværs af broen. Klub
bens fiskere kan faktisk være meget
sociale, når de i deres både ankrer
op i Køge Bugt for at spise fælles fro
kost. Hvis en enkelt har været heldig
at få bid på vejen, er det meget svært
ikke i al diskretion at gøre de andre
opmærksom på dette bevis på egen
overlegen dygtighed.
Efter at vi har sejlet i så mange år,
er kapsejladserne faldet væk til for
del for netop fiskeri og langturssej
lads. Det sidste indebærer, at man til
tider kommer ud i et vejr, som ikke

held tøjret i en ophalerline. Det var
også første gang, jeg omsatte teori fra
duelighedsprøven til praksis, for det
var umuligt i den søgang at løfte mo
toren op på plads, så jeg lagde båden
underdrejet, med instruks til familien
om omgående at slippe alle skøder,
hvis det viste sig, at skibet lagde sig
ned på siden. En unødvendig ordre
for båden rejste sig op og drev frede
lig og behageligt i bølgerne. Vi havde
nok heller ikke megen erfaring i sej
lads i hårdt vejr, så sejlføringen var
alt for stor. Man skulle tage sig sam
men for at gå på fordækket i en Maxi
77 for at skifte sejl. Det var en meget
våd affære, og man klamrede sig fast
med den ene hånd for ikke at blive
slynget i vejret og smidt over bord.
Sådanne oplevelser gjorde, at mange
af os begyndte at forbedre skibene
med f.eks. forsejis nedhal. Indven
dig skete der også ændringer. Under
professionel ledelse af Henning blev
den indvendige aptering ændret, så
der bl.a. blev bygget sideskabe. Byg
ningen foregik under ugentlige, hyg
gelige former på Karlslunde Skoles
—

kunne forventes. Det behøver blot
at være en så kraftig tordenbyge, at
det bliver nødvendigt at lade sejlene
blafre og finde sig i uorden i storskØ
det som her på L.A. lbs båd på vej
hjem over Østersøen. Han gik i havn
i Falsterbo for at binde dette stop
peknob op, medens vi andre luskede
videre tilbage til Hundige Havn.
I SHS’s unge dage var Maxi 77 en
af de foretrukne både. Jeg husker, at
der var mindst 5 af dem i klubben.
Det var en stor båd for en forhen
værende jollesejler, og så kunne den
tage hårdt vejr. Min første oplevelse
af dette var i Køge Bugt, hvor høje
bølger slyngede min påhængsmotor
op og ud af sin holder. Den var til alt
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slØjdiokale. (På billedet ses helt til
venstre SHS’s nuværende formand
og til højre med ryggen til GS’s nu
værende formand). Der sejler sikkert
stadig Maxier rundt med indbyggede
skabe i de danske farvande, for vi
har alle solgt dem til fordel for større
skibe.
Hvad gør en rigtig sejler om vinte
ren? Han går naturligvis søndagstur.
Det er blevet en af de gode traditio
ner, at vi mødes kl. 12 hver søndag
på parkeringspladsen ved Hejren og
traver langs stranden til Ishøj og til
bage igen, medens vi fortæller gode
løgnehistorier om fangede fisk og
hård sejlads i den forgangne som
mer. Man skulle tro at vejret kunne
være en hindring, men ikke for alle
SHS’ere som møder op, selv om der
er mange graders frost og blæst. Ef
ter sådan en tur er det skønt at kunne
købe en kop varm kaffe i klubhuset.
Om sommeren holdes vores ons
dags klubaftener med skolesejlads
og efterfølgende kaffe og kage ikke i
klubhuset, men nede i en af bådene,
og det har altid været et tilløbsstyk
ke. Tilløbet er ikke blevet mindre af,
at Pilot Finn introducerede onsdags
snegle i maxistørrelse. Det er sket
mere end én gang, at vi har været
så mange i vores båd, at den stod på
grunden. Jeg husker, at vi en enkelt
gang var 28 fordelt i kahyt, cockpit
og på dæk. Dette samvær håber jeg,
at vore nye sejlere vil deltage i dog
fordelt på flere både end min, for el—
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lers får jeg den næppe trukket op af
mudderet, før isen løfter den.
At få sejlere ud at sejle, når vi ser
bort fra de traditionsbestemte ture,
kan være meget vanskeligt. Mange
er vi, som har forsøgt at arrangere
fælles ture længere væk end til Køge
og Bøgeskoven. Det er dog lykke
des nogle gange at få op til en halv
snes skibe med på samme tur, men
oftest bliver det kun til to tre stykker.
Jeg mindes en tur til Rødvig, hvor vi
uden at tænke over det endte i Skå
reläge i Skåne. Da sidste mand havde
fortøjet, rullede en stor sort SAAB
op foran os, og ud myldrede en flok
toldere, som ville vide, om vi havde
alkohol om bord. Alle gjorde, så vidt
det var gørligt, rede for hvilke mæng
der øl, vin og spiritus, vi havde gemt
i kistebænke, under dørken, i skabe
og på hylder. Jens sagde, at han hav
de noget rødt noget i en dunk, som
han inviterede dem til at komme om
bord for at smage. De afslog på det
bestemteste, og vi blev enige om, at
det, vi havde, kun var til “eget för
bruk”. Alle, undtagen en tidligere
SHS-formand, som ikke havde op
daget, at der var toldere på kajen,
slappede nu af og anbefalede på det

kraftigste, at de skulle undersøge for
mandens båd, for han var klubbens
storsmugler. Det var han faktisk,
uden at vi vidste noget derom. Han
havde nemlig stående 2 m spiritus
fra udenlandsrejser og fra gaver til
sit nyligt afholdte jubilæum i firmaet.
Det var med et lidt kunstigt smil, at
han hilste på disse venlige, svenske
tjenestemænd. Hans kone blev nede
i kahytten, hun var ved at tisse i buk
serne af skræk for et længere ophold
i et svensk fængsel. Vi andre havde
nok også fået en anklage for medvir
ken til storsmugleri.
I de sidste par år er der kommet en
ny aktivitet i klubben. Medlemmerne
rejser sammen til udlandet. I 2003 gik
turen til Berlin og i 2004 til byernes
by Paris. Når man tænker på, hvor
få medlemmer SHS har, er det gan
ske godt at kunne samle 20 af dem til
fælles rejse. Min erfaring siger mig,
at det ville aldrig være gået, hvis det
skulle ske i egne både. 2005’s tur er
allerede på tegnebrættet. Det bliver
en tur til glæde for søndagsvandrerne
i Tyrols bjerge. De mere satte delta
gere må finde sig i at blive løftet op
til bjergtoppenes små, listige restau
ranter med lifte. Hvad der dernæst
er på programmet er lidt uvist, men
enkelte mumler lidt om Rom i 2006.
Det, jeg ved om fremtiden, er, at vi
begynder en ny sæson 2005 med vo
res standerhejsning, som det er sket i
de sidste 25 år.
En anden begivenhed, som SHS

kommer til at deltage meget aktivt
i, er Strandparkens 25 års jubilæum.
Havneø Mågen vil stå for sit eget ar
rangement, idet det er aftalt, at SHS
og HBK samarbejder om ideer og
gennemførelse af festlighederne, der
strækker sig over en hel weekend. På
Hejren holder man sin egen fest. Ef
ter de rygter, der cirkulerer, bliver
det en overmåde stor begivenhed
på øen, som vil kræve alle mand på
banen. Jeg er overbevist om, at SHS
også i den forbindelse kan klare de
opgaver, som stilles. Og vi skal have
bådene i vandet, så Øen tager sig ud
fra sin bedste side.
Hvor vi skal sejle hen i år, tør jeg
ikke spå om, og jeg skal nok holde
mig fra at agitere for, at folk tager
ud at sejle sammen i flere både. Jeg
personligt vil prøve, om jeg kan halse
efter Ballade Bent, han har normalt
godt vejr, når han får lov til at sejle
først. Vi har oftest vestenvind her til
lands, så den blæser ham måske til
Bornholm og ChristiansØ?

Længe leve SHS!!
Jes I•
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SHS’s guld-otter med styrmand
SHS’s medlemmer har deltaget i mange
sportsgrene med varierende succes
f.eks. tabte vi mange fodboidkampe
til Rødvig Sejlklub under pinseturene
til Præstø. Men hvad så? Fodbold er
jo ikke en sport, som har med sejlads
at gøre. Men hvordan er det så gået
os til sØs? Se det er en helt anden
sag. Under stor bevågenhed og del
tagelse af klubberne i Strandparken
blev der afholdt kaproning i færøbå
—
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de, som SHS naturligvis stillede op i
med hele sin samlede sejlererfaring.
Som styrmand blev Peter Bannasch
valgt, idet alle vidste, at han havde
et indgående kendskab til navigering
på vandet i Hundige Havn.
Dagen var en festdag med mange
mennesker samlet, da den gule båd
med SHS’ere lagde ud fra slæbeste

det. Der var stor spænding knyttet
til, om mandskabet evnede at leve
op til Peters kunnen som råber og
rorsmand. Men allerede ved afsejlin
gen kunne alle se, at mandskabet var
sat op til at yde en helt umenneske
lig indsats. Alle bar naturligvis SHS
trøjer, og enkelte var udrustet med
sportshandsker for at mindske de
uundgåelige vabler i hænderne, som
ofte er en smertefuld følgesvend ved
en sportspræstation som denne.
Vi, fra klubben, der så dem ro ned
mod startlinien, forstod instinktivt
deres psykologiske finter, der skulle
få modstanderne til at slappe af og
tro, at kampen mod SHS ville kunne
vindes med den ene hånd i lommen.
En ting, der kunne forvirre en mod
stander, var den glidende bevægelse
af årerne, som resulterede i, at der al
tid var mindst én af dem nede i van
det, som trak båden frem mod målet.
Det var ikke dumt, for SHS piskede
frem fra start til mål med en uhørt
hastighed, som overskred 3 knobs ha
stighedsgrænsen. Det gav et så solidt
forspring foran nærmeste konkurrent,

at Peter egentlig kunne have ladet bå
den sejle i mål for opskuddet alene.
Men sådan er han ikke. Mandskabet
blev til det sidste drevet ja nærmest
pisket til det yderste.
Vel i land stillede holdet op til det
traditionelle vinderfoto, som vi er så
heldige at kunne bringe her.
Æren for denne pagtpræstation
tilhører helt og fuldt Peter, som ene
mand planlagde og besluttede, hvor
dan vindertaktikken skulle føres ud
i livet. Der er nu gået så lang tid si
den, at modstanderne ikke kan drage
nytte af, at vi her røber Peters tak
tik med hans egne ord: “Vi lægger
hårdt ud fra start og det bliver vi
ved med!”
Jes ••
—
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En vision
En onitumlet start afSHS
“For et par aftener siden sad vi om
sider ved siden af hinanden, de tre
sej iklubber i Hundige Havn. Over
skriften for arrangementet var sam
arbejde og forsoning, nu skulle forti
den være glemt. Ja, sandt at sige, for
en udenforstående person, må vores
tidligere fremfærd og opførsel over
for hinanden i havnen også have ta
get sig besynderlig ud for nu at sige
det mildt!”
Således stod det at læse i “SØfor
klaring”, vores klubblad, for mere
end tyve år siden, så der er unægtelig
løbet meget vand i stranden siden da.
Når ovenstående citat alligevel skal
med i dette 25-års jubilæumsnum
mer, er det ikke så meget for at rib
be op i gammelt fnidder og fnadder,
men mere for at forklare den bag
grund vi kommer fra, og den situa
tion der rådede i Hundige Havn på
den tid, klubben blev startet.
Vi var blevet 3 klubber i havnen,
det var foruden os selv, Sejlklubben Køge Bugt (SKB) og Hundige
Både Klub (HBK). Vores klub hav
de hjemsted på havneø Hejren sam
men med SKB. Vi var brudt ud fra
SKB og ønskede at stå på egne ben
med vore egne værdinormer og tan
ker om, hvorledes en sejlklub skulle
se ud.
—
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Kort efter det omtalte møde mel
lem de tre klubber blev vi så, af den
daværende formand for HBK, invite
ret til at slå os ned på havneø “Mågen”. Dette tilbud sagde vi pænt ja
tak til, så siden 1983 har vi haft hjem
sted på “Mågen”.
Hvad var det så egentlig vi ville (og
vil) med vores klub? Ja, det gav det
gamle nummer af klubbiadet en for
klaring på. Man kunne læse følgende:
“Vi Ønsker at skabe en ramme om
vores sejlsport, hvor vi har tillid til
hinanden, hvor det er en selvfølge at
sige “dav” til hinanden, når man mø
des i havnen, hvor vi gør os umage
for at få nye medlemmer til at føle sig
velkomne, hvor vi kan finde på at af
holde et fælles kaffebord for husdyr,
børn og voksne på langs ad broen, og
hvor man naturligvis kigger efter na
boens fortØjninger, når man tilser sin
egen båd. Vi vil kort og godt skabe
et fristed for stilfærdige folk, der har
sejlsport som fælles interesse.”
Ovenstående beskriver de tanker,
vi dengang havde, og fortsat har, om
—

ved frivillig, ulønnet ind
sats. Se det hører også
med i billedet, når man
skal beskrive havnens ud
vikling og historie. Sidst,
men ikke mindst. Dette
anlægsarbejde blev finan
sieret af sejlerne selv!
Den del af havnens hi
storie har vi lov til at være
en lille smule stolte over, også i dag!
—

sejlsport, havn og tilhørsforhold til
en sejlklub.
Vi var selvbyggere
Når starten på Hundige Havn blev
noget kaotisk skyldtes det ikke
mindst, at det var havnens brugere,
dvs, sejlerne, der selv byggede hav
nen. Det skal forstås på den måde, at
vi fik stillet en såkaldt råhavn til rå
dighed (plus et råhavnslån). Og hvad
var så det? Jo, det var i princippet en
stor udgravning, et stort hul i jorden,
bogstaveligt taget. I hullet var der
opkastet to store jordbunker, begyn
delsen til det, som senere skulle blive
til de to havneøer: Mågen og Hejren.
Vandet fra Køge Bugt var midlerti
digt spærret ude med en fangdæm
ning, så længe broerne blev bygget.
Uden for denne dæmning var der
så anlagt en forhavn med en nordlig og en sydlig dækmole bestående
af store granitsten. Herefter var det
så op til havnens brugere, at bygge
alle de nødvendige faciliteter, herun
der ikke mindst alle broer og klubhuse m.v. Et kæmpearbejde udført

Hvor er vi henne i dag?
I dag hersker der heldigvis fredelige
tilstande i havnen, og der er kommet
endnu en sejlklub til, Greve Sejlklub
(GS), der er hjemmehørende på Hejren. De to havneøer passer i dag, hver
for sig, de forretninger, der naturligt
ligger inden for den enkelte havneøs
domæne med den pågældende hav
neøs bestyrelsesmedlemmer i hav
nebestyrelsen som ansvarligt organ
(De såkaldte ø-bestyrelser). Sager,
der har betydning for hele Hundige
Havn, behandles naturligvis af den
samlede havnebestyrelse. Man kan
kun sige, at ordningen i skrivende
stund fungerer udmærket.
Greve byråd har besluttet, at Hun
dige Havn kommer med på det kom
munale budget for 2005 med et pænt
beløb. Tak for det! Det er selvfølge
lig meget positivt og kan kun tolkes
på den måde, at vore lokale politi
kere nu har tillid til, at vi formår at
administrere havnen professionelt.
Pengene skal anvendes til at skabe
SHS’25år
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forbedrede fysiske rammer i havnen,
og vil blive fordelt mellem havneø
erne efter den såkaldte fordelings
nøgle.
På havneø Mågen er der ved at
komme fremgang og greb om tinge
ne efter nogle stille år. Vi har et godt
forhold til vores naboklub, HBK,
hvilket betyder, at vi kan samarbej
de om fælles opgaver. Og der er nok
at tage fat på. Rent administrativt
skal databasen over bådpladsejere/
lejere opdateres og løbende holdes
ajour og havneøens regnskab styres.
Vi skal fortsat passe og vedligeholde
vores fælles klubhus. Dette sker via
“Trivsel”, der er et fifty I fifty ejet sel
skab med HBK. Det er altså værd at
bemærke, at vi er herrer i eget hus.
Det er altså de to klubber, der selv i
fællesskab ejer huset.
Går man en tur på Mågen, er det
ikke svært at få øje på, at der rent fy
sisk er et behov for nye initiativer. Vi
har en lang ønskeliste over ting og
sager, vi kan tænke os. Der er nok at
tage fat på. Men, vi er på vej.
I dag er det svært at mobilisere hav
nens brugere til en frivillig, ulønnet
arbejdsindsats. Mange kan med rette
sige, at de tog deres tørn, da havnen
blev bygget. Set på den baggrund er
den økonomiske håndsrækning fra
Greve kommune velkommen. Nu
kan vi få råd til at hyre professionelle
håndværkere i en vis udstrækning.
SHS har i øjeblikket en tilgang af
nye medlemmer efter en række år,
—
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hvor medlemstilgangen har stået i
stampe. Det gælder generelt for Hun
dige Havn, at der er stigende interes
se for især lidt større bådpiadser.
Det har været et fælles træk for
alle havnene i Strandparken, at til
gangen af sejlere ved havnenes an
læggelse ikke blev så stor, som man
måske havde forventet i de første år.
Men tænk også på, at der blev anlagt
flere tusinde bådpladser på én gang,
når man betragter det samlede pro
jekt i hele Strandparken. Det var
mere end efterspørgslen efter plad
ser i vort område kunne absorbere
på kort sigt.
En vision
Ifølge ordbogen kan begrebet “vi
sion” oversættes med mange ting.
Det kan betyde drøm, fremtidsbil
lede, plan, syn eller en idé eller
en plan. Det kan altså betyde mange
ting, men under alle omstændigheder
noget der peger fremad, noget om
hvad fremtiden har i posen til os, el
ler måske meget bedre: hvilke planer
og ønsker vi selv har for fremtiden,
her forstået som klubbens og hav
nens fremtid.
—

—

Her i januar måned havde vi så den
traditionelle nytårsfrokost, hvor by
rådet var inviteret ned på havnen,
som en årelang tradition byder. Det
er en rigtig god tradition. Her kan
medlemmer af byrådet selv både se
og høre, hvad der rØrer sig i havnen.
Ved denne lejlighed sagde borg
mesteren blandt andet, at man nu
(endelig) på rådhuset havde fået Øje
på det faktum, at Greve Kommune
har 8 kilometer attraktiv kystlinie og
badestrand ud mod Køge Bugt, og at
der i kommunen er anlagt 2 havne,
Mosede Havn og vores havn: Hun
dige Havn. Man vil nu interessere sig
for, at ressourcestærke borgere slår
sig ned i kommunen. Dette så meget
mere som kommunen, efter at kom
munalreformen er gennemført, får
et stigende behov for at markere sig.
Greve bliver lillebror over for Ros
kilde, der formentlig bliver på over
100.000 indbyggere.
Stærke borgere kræver, at der stil
les gode muligheder og tilbud til rå
dighed. Her kommer Hundige Havn

kraftigt ind i billedet. Det lover godt!
Nu er vi to parter med en fælles in
teresse for at udbygge vores havn og
gøre den endnu mere attraktiv: poli
tikerne og havnens brugere.
Vi, det er sejlklubberne, vi har vi
sionerne, vi vil udbygge og vitalisere
havnen, og vi har planerne dertil. Nu
håber vi så blot, at byrådet vil følge
op, så deres tilskud i år til havnen bli
ver en årlig tradition.
Vores vision for SHS er den sam
me som for 25 år siden. Vi vil fort
sat være en god, lille og rar sejlklub,
hvor vi, med et fortærsket udtryk, vil
“komme hinanden ved”.
Svend • •
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Formanden har ordet
SHS har som
sejlklub været
velfungerende
i mange år

med op og
nedgangstider,
men i modvind
har SHS altid forstået at komme på
den rette kurs igen takket være godt
sØmandskab og kammeratskab og
ikke mindst udholdenhed.
Som det er i øjeblikket, er klubben
velfungerende. Med medlemmernes
holdning tror jeg også, at vi i fremti
den stadig kan holde kursen.
Når jeg kigger i krystalkuglen, teg
ner der sig et godt billede for SHS.
Vi har fået flere nye medlemmer,
og det vil sikkert fortsætte med indmeldinger i SHS i 2005 og fremover.
Selvfølgelig er jeg ikke som mange
andre “spåkoner” i stand til at for
udse fremtiden og specielt ikke en
fremtid på 10 år. Men hvis vi formår
at få de nye medlemmer til at falde
til og føle sig godt tilpas i klubben, og
måske oven i købet kunne få nogle
af de nye medlemmer til at deltage i
klubbens arbejde, vil det på langt sigt
være godt for SHS.
Da de nye medlemmer efterlyser
sejlerskole, som vi altid gennem åre
ne har kørt uden problemer, tror jeg
også, at sejlerskolen vil sørge for, at
nye medlemmer vil føle sig trygge på
30 SHS•25år

vandet, når de har duelighedsbeviset
i hænderne.
Vores aktiviteter både i sejlsæso
nen og om vinteren deltager mange
medlemmer i. Vinteraktiviteterne er
ikke kun foredrag, sØndagsture og
besøg mange spændende steder, men
indebærer også en del rejseaktivitet.
Blandt andet har vi været i Berlin og
Paris, og i 2005 er planen en tur til
Østrig.
Selv om vi ikke fylder så meget i
landskabet som klub, fylder vi meget
i “sejlerånden”.
Hvis skuden ikke er driftsikker,
skal SHS-erne nok sØrge for, at den
bliver det, både med hensyn til råd
og vejledning og en hjælpende hånd.
Efter så mange positive år, skal vi
blive ved med at fortsætte i samme
ånd.
En sejlklub er ikke kun sejibåde,
men også motorsejlere og motorbå
de er velkomne i SHS.
Så længe jeg er ved roret, vil jeg
prøve at efterleve ovennævnte, og på
den måde håber jeg, at SHS også til
sin tid kan fejre 50 års jubilæum.
SHS’s kendemærke skulle gerne
fortsat være respekt, tolerance og
sammenhold.
Peter Bannasch.

Fakta om SH$
Sejiklubben Hundige Strand (SHS) er
en lille, dynamisk sejlklub.
Hjemhavnen er på havneØen “Mågen” i Hundige Havn.
SHS, Sejlklubben Hundige Strand,
blev startet i 1980, samme år som hav
nene i Strandparken og dermed også
Hundige Havn i Greve Kommune blev
åbnet. Som udbryder fra SKB tilbragte
SHS de første besværlige år på havneø
Hejren og flyttede derefter i 1983 til
den anden havneø Mågen. Den form
for start af en sejlklub har resulteret i et
specielt sammenhold, og den ånd findes
og fastholdes fortsat i SHS. Desuden
bekræfter vor farverige stander, at det
er tursejlads, det primært drejer sig om.
På Mågen lever vi i dag sammen med
den noget større klub HBK i et fornuf
tigt samarbejde, som bl.a. har resulteret
i, at vi har fælles klubhus. SHS har akti
viteter inden for sejlerskole, svømning,
junior- og kapsejlads, men frem for alt
forskellige kreative former for tursej
lads. Med mottoet Små Hundrede Sej
lere har vi i SHS en målsætning om, at
klubben ikke må blive større end, at vi
stadig kommer hinanden ved i et hyg
geligt socialt fællesskab.
Aktiviteter:
• Skolesejlads til den praktiske del af
duelighedsbevis.
• Klubbiadet “Søforklaring” udkom
mer ca. hvert kvartal.

• Mulighed for optimistjollesejlads i
foreningens både.
• Mulighed for brug af foreningens
surfbrætter.
• Klubaften hver onsdag i forårs- og
efterårssæsonen i forbindelse med
skolesejlads, hvor aktivitetsudvalget
sørger for kaffe og kage.
• Fælles klubsejlads i pinsen, Kr. Him
melfartsdag og i store bededagsferi
en, hvor vi tager af sted i samlet flok.
• Tordenskjolds Undercup i september
med forskellige opgaver, og med ef
terfølgende hyggeligt samvær og spis
ning.
• Herretur arrangeres for sejlere, som
ønsker at deltage i langturssejlads.
• Fiskerklubben sejler i efterårsferien
til Ven.
• Fiskefrokost en gang årligt, hvor “fi
skeklubben” giver.
Vinteraktiviteter:
• Svømning i Greve svømmehal.
• Klubaftener med forskellige emner.
• Gåture hver søndag kl. 12:00 fra par
keringspladsen ved stranden i Hun
dige Havn.
Kontakt personer:
Formand:
Peter Bannasch Tlf. 43 99 86 45
E-mail: peter.ban@cool.dk

Kasserer:
Kjeld Pico Larsen Tlf. 43 90 44 34
E-mail: kpl@hlaug.dk
SHS25år
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