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Til trods for sorte økonomiske skyer over sam-
fundsøkonomien, har det været et godt år for
Aalborg Sejlklub. Vi havde frygtet en væsentlig
nedgang i aktiviteterne og udlejningen, frygten
har heldigvis vist sig ubegrundet. Administration-
en er nu endelig på plads og den nye kasser har
fastlagt en fornuftig arbejdsfordeling mellem den
administrative medarbejder og den medlem-
svalgte kasser. Der er lavet nye regler for benyt-
telse af klubbens faciliteter.

Vi i bestyrelsen har sat 1 år af, for at se hvordan
de nye regler virker, om der bliver behov for jus-
teringer.Tilrigger- og afriggerfesterne er ikke det
helt store tilløbsstykke, og konsekvensen i år var,
at afriggerfesten måtte aflyses på grund af for
ringe tilmelding, vi må derfor overveje om for-
men skal ændres. I øvrigt vil vi gerne have for-
slag fra jer medlemmer. Fredagsbaren har hel-
digvis haft et stigende besøgstal. Jeg vil opfordre
medlemmerne til at kigge ned om fredagen og få
en sejlersnak. Havnen: Vi har fået opstillet nyt
redningsudstyr, og antallet af gæstesejlere har

været i fremgang. Det
kan blandt andet skyl-
des, at Vester Både-
laug og sejlklubben
Limfjorden har meldt sig ud af frihavnsordning-
en. I forbindelse med uddybning af havnen, for-
venter jeg, at det er udført inden sejlsæsonen
starter. Kommunen arbejder på at få ændret
lokalplanen, så der kan bygges flere grejhuse.
Klubhuset: Der har desværre været en del ind-
brud i år, så vi overvejer at opsætte videoover-
vågning. En del af klubhuset er blevet malet, og
vi forventer, at de resterende dele af klubhuset
bliver malet i 2010. I øvrigt henvises til en mere
detaljeret beretning fra de enkelte udvalg. Jeg
genopstiller ikke til formandsposten, da jeg er
blevet administrator for Aalborg/Nørresundby
Fri-tidshavne. Jeg vil slutte af med det besty-
relses besluttede som værdi for Aalborg
Sejlklub. Der blev vedtaget følgende værdi:
”Sammen udvikler vi glæden ved sejlsport”.

God generalforsamling.
Peter Simonsen

Formandens beretning
General forsamling

Ja så er året gået på hæld, og vi må se tilbage på
et år, der har været lidt anderledes end det plej-
er. Vi har haft en masse indbrud dels i vores sej-
lerkøkken og dels i havnekontoret. Ligeledes er
vores ølautomat brækket op og ødelagt. Der er
ikke stjålet så mange penge, men der er ødelagt
for store beløb materiel. Vi er nu i gang med at
male vores klubhus indvendigt, og vi har malet
det lille toilet ved forgangen, forgangen, køkke-
net, den midterste mellemgang og både drenge
og pige toiletter og bade rum, så der er nu friskt
og dejlig nymalet, og det ser rigtigt godt ud. Nu
håber jeg, at I alle er behjælpeligt med at passe

på vort hus og holde
øje med indtrængen-
de fremmede, der ikke
har reelle hensigter,
så vi kan bevare vore gode faciliteter. jeg vil håbe,
at vi alle vil bruge vores hus flittigt og fornuftigt i
det nye år, således at vi kan skabe liv og glæde
til alles fordel.Til sidst vil jeg meddele at jeg stop-
per som husinspektør til næste generalforsam-
ling, og hermed vil jeg takke alle, der har været
aktive og hjulpet med at holde vores dejlige klub-
hus.

Venlig hilsen Ib

Beretning fra
husinspektøren



5K A S T E B L O K K E N  •  1  •  Å R S S K R I F T  2 0 1 0

Vi var på vej hjemover efter en dejlig som-
mer på den skotske vestkyst. Vi havde for
andet år deltaget i det traditionsrige Classic
Malt Cruise, og sejlet sammen med 100
både mellem de tre whisky-destillerier Oban
på fastlandet – Tallisker på øen Skye – og
Lagavulin på Islay. Vi havde deltaget i fester
alle tre steder. Smagt mange forskellige
whiskier, danset skotske danse (ceilidh dan-
sing) – spist nationalretter som haggis og
den helt store seafood-buffet. Men først og
fremmest har vi mødt sejlere fra mange
lande med samme interesse som os – nem-
lig at sejle i det spændende farvand – de
indre og ydre Hebrider på den skotske vest-
kyst.Nu var vi altså på vej hjemover gennem
den Caledoniske Canal. På hele turen
havde vi i nogen grad fulgt i kølvandet på
Rustica og Mac Duff fra Björn Larssons
roman ”Den Keltiske Ring”, så da vi kom
gennem Loch Oich lagde vi os ved den lille
anløbsbro, der ligger under ruinerne af
Invergarry Castle. Jo, alle stederne nævnt i
romanen findes skam. Loch Oich er den
midterste og den mindste af de tre søer, der
sammen med de udgravede kanaler udgør
Den Caledoniske Canal. Vi sejlede tæt forbi
en lille aflang ø tæt bevokset med kæmpes-
tore rhododendron, der vokser helt ned til
vandkanten. Lige efter den nærmede vi os
lille bitte ø – 15 m lang og 10 m bred og med
et par enkelte træer på midten.

Pludselig kunne vi se noget hvidt, der skvul-
pede rundt i vandet.
”Det er to måger, der bider hinanden i
halen” sagde Peter

”Det er to små hvide fendere, der er
bundet sammen og drejer rundt i van-
det”, sagde jeg (men hvordan skulle de
kunne det, når der ingen strøm er i kanalen!)

Vi sejlede helt tæt på og kunne nu se, at det
var et får, som forsøgte at svømme til land -
og inde på den lille bitte ø stod et lille lam og
brægede hjerteskærende. Da fåret fik øje på
båden forsøgte det at svømme ind i båden -

måske i et håb om, at det kunne få fast
grund under klovene. Jeg forsøgte med
bådshagen at skubbe det i den rigtige svøm-
meretning ind mod øen. Det forstod det ikke.
Pludselig lagde det hovedet ned i vandet og
opgav at svømme. Det var en dødskamp, vi
var vidner til - og lammet brægede fortsat
hjerteskærende inde på den lille ø. Jeg løfte-
de fårets hoved op med bådshagen, og der
kom lidt liv i det igen. Mens Peter hurtigt
satte gummibåden i vandet, fik jeg en lasso
rundt om fårets hals og fik dets hoved løftet
over vandet. Nu kunne det i hvert fald ikke
drukne. Peter fik tovet ned i gummibåden og
roede forsigtigt ind mod øen med fåret i las-
soen. Først blev det lille lam sat op på græs-
set, med besked om at forholde sig i ro.

Næste opgave var at få fåret op på øen. Det
kunne ikke komme op ad brinken ved egne
kræfter. Det protesterede voldsomt, da Peter
ville trække det op i ørerne. Først da det fik
lassoen på igen og rebet op om træet, kunne
Peter trække det op. Gen-synsglæden var
stor mellem får og lam. Ude på søen sejlede
jeg rundt og fulgte aktionen, mens jeg sørge-
de for ikke at gå på grund. Peter roede tilba-
ge til Ulven efter at have trøstet fåret og lam-
met lidt, og vi kunne fortsætte til næste
sluse. Her ville vi bede slusevagten informe-
re fåreholderne langs søen om at 2 får
kunne hentes på den lille ø. Da vi kom til slu-
sen stod porten åben, man ventede på os.
Andre sejlere havde allerede informeret om
aktionen, og da vi sejlede ind i slusen kunne
vi over vhf´en høre, at en sejlbåd havde hjul-
pet et får ind på en ø, og at ejeren kunne
hente både får og lam der.

Vi brændte altså inde med vores egen ver-
sion af historien – og fik ikke gjort det klart
for skotterne det fantastiske i, at det faktisk
var en ulv, der havde reddet et par får.
Desværre har vi kun et par enkelte billeder
af redningsaktionen. Men man skal vist være
hårdkogt krigsfotograf for at have tid til at
tage billeddokumentation, når et fårs og dets
lams liv står på spil.

Da Ulven reddede 
to får i Skotland
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Modelfoto: Her ser vi, hvor glade fåret og lammet
er blevet, efter de var blevet tørre. ”Tak for assis-
tancen”, sagde fåret.

Vi havde det faktisk rigtig godt med vores
gode gerning.

Ved aftenstid kom vi til slusen ved Doch-gar-
roch, hvor postmesteren driver en lille res-
taurant, og fruen står i køkkenet og tilbereder
de lækreste retter. Der er lidt ”Halløj på
badehotellet” over det, men maden smager
himmelsk, og vi har tidligere spist den fines-
te lammestuvning af lam fra Orkney.

Vi syntes dog ikke, at det var passende at
bestille en ret med lam, så vi valgte hjorte-
kød. Vi forklarede postmesteren, hvorfor vi
ikke denne gang valgte lam – han fik hele
historien med ulven og fåret, og så var det,
han sagde: ”I kunne nu godt have taget lam-
met med. Det var sådan, jeg fik mit første
får”!

Peter Martin Jensen & Kirsten Ahlgren
ULVEN

Den store forandring i forhold til tidligere er,
at Kasteblokken nu kun udkommer en gang
om året som klubbens årsskrift, og at vi nu
ved klubbens hjemmeside - www.aalborg-
sejlklub.dk - har en hurtigere og billigere
måde at kommunikere på. Hensigten med
årsskriftet er, at det skal afspejle klubbens
mangesidige liv, som det har fundet sted
gennem året.

Det skal det ved skriftlige beretninger fra for-
manden og fra udvalg, og ved at medlem-
mer fortæller om de sejleroplevelser, de har
haft gennem året. Her det første år, hvor vi
forsøger med et årsskrift, vil jeg gerne sige

tak til dem, der har
leveret artikler med
deres oplevelser.

Hjemmesiden fungerer nu. Vi har fundet et
stabilt ”hotel”, så vi ikke har de nedbrud, vi
døjede med i begyndelsen.
Herfra skal lyde en stor tak til vores medlem
Chris Worrall, fordi han dygtigt og med godt
humør passer hjemmesiden. Det gør, at vi i
mindre omfang er afhængig af betalt hjælp
udefra.

Peter Kappel
sekretær

Beretning Kasteblokken
og hjemmesiden
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Kraftcenter Aalborg har igen måttet sige farvel
til et par trænere, idet Rie er ansat hos Dansk
Sejlunion som landstræner for Laser udvi-
klingsklassen og desværre på grund af dette
og studierne ikke så sig i stand til at hjælpe os.
Nicolai er flyttet til København grundet arbejde,
så i løbet af sommerhalvåret skulle der findes
erstatning, det var heldigvis ikke noget pro-
blem, da vi stadig har store kvaliteter blandt
vore tidligere jollesejlere.

Vi har derfor sagt velkommen til Sanne
Bjerregaard, som sammen med Line Juhl står
for træningen af optimistsejlerne, Så besæt-
ningen omkring centeret ser pt. således ud:
Optimister: Sanne Bjerregaard og Line Juhl

Storjolle: Lasse Juhl og Rasmus Damsgaard

Koordinator og blæksprutte: Undertegnede

Køkkenchef og førstehjælp: Hanne Andersen

Rasmus er desuden blevet klassekoordinator
for europalandsholdet under DS. Heller ikke i
år undgik vi, at DS ændrede meget på det ”set
up”, som var udgangspunktet.

Denne gang dog til det bedre, idet sejlerne nu
skal tilmelde sig et kraftcenter, og derefter
sammen med centertræneren beslutte, hvor-
når vedkommende skal søge optagelse på
udvalgt hold hos dansk sejlunion. Dette gør det
muligt for alle at tilknytte sig et kraftcenter, og
det giver centrene mulighed for at tilrettelægge
træningen bedre i forhold til sejlerne.

Ligesom tidligere år
sendte vi også i 2009
vore trænere til stæv-
ner sammen med
sejlerne for at coache, en ordning som sejler-
ne er meget glade for og bruger flittigt.

Rasmus var for DS med landsholdet for
Europajollerne til VM, og her var det en udsøgt
fornøjelse, at Dan-mark tog sig af stort set alle
medaljerne. I særdeleshed at sølvmedalje-
vinderen blandt pigerne var en af vore tidligere
kraftcentersejlere.

Vore Zoom 8 sejlere hærgede resultatlisterne
solidt, og det er en fornøjelse at se, at de alle
endte i top tyve på ranglisten.

En af vore sejlere var med til at vinde holdmes-
terskabet ved EM for Zoom 8. Da vi slog døre-
ne op for vintersæsonen 2009 – 2010 kunne vi
med glæde sige velkommen til 29 sejlere. Det
er faktisk en fremgang siden sidste år. Det er
specielt dejligt at se, at antallet af sejlerne fra
Aalborg Sejlklub er steget.

I år var 5 af vore sejlere berettiget til optagelse
på udvalgte hold hos Dansk Sejlunion, så
også her er der en stigning. 2010 bliver så året,
hvor vores aftale med Elitesport Aalborg og
Dansk Sejlunion udløber, så der skal i løbet af
året findes sponsorer, hvis centeret skal fort-
sætte.

Bo Andersen 
centerkoordinator

Beretning fra
Kraftcenter Aalborg



Endnu engang er det blevet tid til at skrive
beretning for et år i Juniorafdelingen.

Og endnu engang kan vi se tilbage på et år
med fremgang og masser af aktivitet.

Vi har igen øget antallet af trænings- og sejlaft-
ner, så det i år kun var tre uger i sommerferi-
en, hvor vi ikke sejlede i juniorafdelingen.

Sæsonen blev også forlænget i begge ender,
så vi startede allerede i marts og fortsatte helt
ind til oktober. Vi har i lighed med de tidligere
år deltaget i alle kredsens stævner.

Det har givet mange fine placeringer, og da
stævnerækken sluttede, var det også Aalborg
Sejlklub sejlere, der kunne mønstre bedste
sejler i tre af de klasser, der premieres – 
Optimist Freja Larsen, FEVA-Jolle Pernille
Larsen, ZOOM 8 Mathias Hjort Kristiansen.
Tillykke med de fine resultater.

Vi har i det forgangen år også haft sejlere med
til Torm grandprixerne og hold
DM for optimister, Her har
Lasse Skall Sørensen
og Alex Johns fået flere
meget fine placeringer.
Tillykke med det, vi
glæder os alle til at følge
dem igen til næs-te år.

I 2009 fik vi to FEVA
joller som gerne skal
være med til at præge
arbejdet i juniorafde-
lingen fremover.

Det er mit håb, at disse to
joller vil være med til at skabe
grobund for tomandsjolle kultu-
ren.

Jeg er også sikker
på, at denne jolletype
vil hjælpe med til at
fastholde sejlerne,
når de skal skifte fra optimistjollen og til en
større jolle. Alt i alt et sejlads år, der har været
sprængfyldt med aktiviteter fra start til slut.
Masser af timer sammen med gode kammera-
ter både på vandet og på land.

Sådan en lang sejladssæson, den tærer på
kræfterne ikke bare hos sejlerne, men også
hos forældre, og ikke mindst grejet trænger til
et godt eftersyn efter sådan en sæson.

Derfor er det dejlig at opleve, at alle forældre
giver et nap med på land. Således at, græsset
bliver slået rundt om jollerne, køkkenet kan
holdes åbent alle træningsaftner, jollerne bliver

vedligeholdt og efterset, følgebå-
dende bliver bundsmurt og trai-

lerne efterset.

Tusind tak for en god sejlsæ-
son og lad os håbe, at den
nye sæson, som vi allerede
har taget hul på, bliver mindst
lige så god som de for  egåen-
de.

Med sejler hilsen
Henrik Kristiansen

Beretning fra
juniorafdelingen
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Kraftcenter 
Aalborg
Kraftcenter Aalborg er et af Dansk Sejl-
unions fire kraftcentre, Centeret dækker
Nordøstjyllands-, Østjylland- og Limfjords-
kredsen, centeret tilbyder vintertræning for
alle jollesejlere.Der planlægges afholdt 6
weekend samlinger i løbet af vinterhalvåret,
typisk fra fredag aften til søndag eftermid-
dag.

Samtidig arbejder vi på at få mulighed for, at
trænerene også kan komme på vandet, i
forbindelse med store nationale stævner
som ranglistestævner og Danmarksmester-
skaberne for at coache de sejlere der er til-
meldt centeret.

Intensionen med kraftcentrene er dermed
ikke, at dræne klubberne for unge sejlere,
men at give en bredere og mere kontinuer-
lig vintertræning, samtidig med at de får
opbygget en social samhørighed på tværs
af jolleklasser, køn, alder og hjemhavn.

Vi tilbyder pt. træning baseret på følgende
jolletyper:
Optimist, Zoom 8, Europajoller, Laserjoller,
405joller, Ynglinge og 29´ere.

Klubber i kredsene er også meget velkom-
mende til, at sende deres egne trænere
med til samlingerne, de vil så blive inddraget
i træningen af sejlerne, samtidig med at de
vil få mulighed for at udvikle dem selv gen-
nem kontakten med vore og andre trænere.

Dansk Sejlunion skriver på sin hjemmeside:
http://www.sejlsport.dk/sw11563.asp

Kæmpe succes i kraftcenter
Aalborg Sejlklub.

Aalborg Sejlklub har siden Anders Myralf
som landstræner indførte begrebet kraft-
center, afholdt 6 træningssamlinger hver

vinter for unge sejlere fra hele Nord - og
Midtjylland. Kraftcenter Aalborg har modsat
andre kraftcentre pga. de store afstande,
valgt at afholde weekend samlinger, flere
andre steder har kraftcentrene valgt at
afholde fast lørdag eller søndags træning.
Weekend samlingerne har et stort program,
udover træning på vand er der mange
spændende faglige teoriindlæg, og altid
noget sjovt socialt.

Aalborg har de seneste år valgt at udvide
vintertræningen, så det ikke kun er en
talentsamling, men har åbnet op for bred-
den (De sejlere, der endnu ikke er kommet
på talentniveau). Således at der deltager
sejlere fra 9 år op til 25 år, endvidere har
Aalborg åbnet døren op for, at de voksne
handicapsejlere, kan få lov at vintertræning
med under kyndig vejledning.

Der er seriøs instruktion på flere niveauer
lige fra selvhjulpne C-B optimist over Zoom
8, E-joller, Laser, 405-joller. 29’er til Yngling.
Deltager antallet variere mellem 35 og helt
op til 75 har der været samlet. Alle (selv
dem der bor i nærheden) bliver og overnat-
ter i klubben.
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Rigtig dejlig stemning er der blandt de unge,
som hygger sig på tværs af alder og sejler-
mæssig status. Helt unikt ved Kraftcentret
Aalborg er der (til de unge sejlers store
jubel) dømt næsten forældre frit område.
Det kan kun gøres fordi Aalborg er udstyret
med Hanne og Bo Andersen. Og fordi
Aalborg Sejlklub bakker op om centeret.

I alle årene siden oprettelsen af kraftcenter
Aalborg har Bo Andersen været den utræt-
telige leder, samlet midler, planlagt og per-
sonligt gennemført samtlige trænings arran-
gementer.

Det har også kun kunnet lade sig gøre, fordi
Bo`s kone Hanne (som er udpræget lystsej-
ler) blev enig med sig selv om, hvis hun
ønskede at se sin mand, måtte hun involve-

rer sig, og som hun siger: Sejlerbørnene i
Nordjylland er nu så rare og hyggelige at
være sammen med, så det er som regel en
stor fornøjelse. Til hver weekendsamling er
det ægteparret And-ersen, der står for til-
melding, både til dem der ikke har, følgebå-
de, trænere, sociale events, køber ind, laver
mad og ikke mindst rydder op.

Der er ingen tvivl om, at deres meget store
indsats hver vinter i Aalborg er med til at
styrke ungdomssejlsporten i Nordjylland.
Måtte der bare alle steder i landet være en
Hanne og Bo.

Og det er uden tvivl Dansk Sejlunions opga-
ve, at støtte, bakke op hjælpe sådanne ild-
sjæle.
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I 2009 deltog vi for 3. gang i det traditionsrige
H-båds stævne i Silkeborg i maj måned. Stæ-
vnet har været afholdt i mere end 30 år, og
samler hvert år 25-35 H-både.

Stævnet er lagt an på hygge og kapsejlads, og
lørdag aften er der arrangeret jazz musik og
god mad. Som det fremgår af billedet, så kan
det også blæse, selvom der sejles på en sø
inde i midten af Danmark.

Stævnet sejles lige midt i en fantastisk natur
og med Himmelbjerget som baggrund.

Her ses H-Kompagniet i en luv spilerkæntring
på Julsø. Forgasten fik en lille smule vand i
skoene, ellers skete der ikke noget i denne
situation.

Henrik Ottesen

H. både på 
Julsø 



Med Whisky i 
kølvandet
Uddrag af logbogen på sommertu-

ren til ”The Classic Malt cruise of

Scotland”

Forberedelserne til turen startede et år tidlige-
re, og turen var planlagt til Shetlands øerne,
men da Aalborg båden ”Ulven” kom hjem, og
Peter fortalte varmt om The Classic Malt crui-
se blev planerne ændret. Båden er fra 1986
en svensk Mamba 33, der er lettere ombyg-
get og modificeret.Der var en del praktiske
ting på båden, der skulle foretages, selvom
båden var omkring England 12 år tidligere.

I Skotland er der ikke mange havne, så man
ligger typisk for anker, så der skulle monteres
ankerspil samt davider til gummibåden samt
tusinde andre sikkerhedsforbedringer og
praktiske ændringer. Selv om forberedelserne
startede året før, blev de sidste opgaver udført
indtil dagen før afgang. Vi må have gjort det
godt, for der var ikke nogen uheld undervejs,
og udover lidt strømproblemer en enkelt gang
fungerede alt perfekt. Turen var en del af et
større projekt, der efter Skotland gik til
Nordirland, Irland, England, Frankrig, Belgien,
Holland og Tyskland. Med erfaring fra tidligere
og i betragtning af, at vi skulle gennemsejle
nogle af de hårdeste farvande i Europa, var
det nødvendig at have gaster med.

Der var en del kammerater, der var interesse-
ret i at komme med på turen, så udover skip-
per og skipperinden deltog 7 gaster på skif-
tende etaper. Så det var et større logistik
arbejde, der blev igangsat med planlægning
af ferie og bestilling af flybilletter mv., men alt
klappede og tidsplanen blev overholdt. Start
var planlagt til fredag den 26.06.09 og hjem-
komst lørdag den 29.08.09.

Start, Vesterhavet og Østskotland.

Fredag 26. juni 2009.
Så er der klar til afgang, familie og venner er
på kajen til den store afsked, men surt ingen
strøm på startbatteriet, så der må fremskaffes
et batteri og startkabler. Skipper var ikke til
stede. Han skulle påmønstre på Gjøl, nå
endelig af sted med vinken og afskedskys,
kursen blev lagt mod vest. Første stop var
Gjøl, hvor skipper påmønstrede, så nu var
besætningen fuldtallig Torben, Erik, Steffen,
Steen og skipper. Vinden var svag, så det var
med motor mod Thyborøn. Sidste gang vi
skulle sejle over Nordsøen, var vi inde og få
en afskedsøl på ”Morsø” i Nykøbing. Det skul-
le vi heller ikke snydes for på denne tur, så kl.
21.00 ind og få en enkelt øl og tage afsked
med de lokale venner. Endelig kom der lidt
vind fra nordøst så sejlene blev sat.
Oddesundbroen blev passeret ved midnat.

Lørdag den 27. juni 2009.
Vagtplanen startede med 2 timers vagt og 4
timers søvn, det var lidt svært at komme ind i
rytmen og spændingen ved at prøve kræfter
med det store hav. Thyborøn blev passeret kl.
3:00, vinden var 3 til 8 ms. fra nordøst, og kur-
sen blev lagt mod Fraserburg i Skotland.
Endelig på det store hav, fint vejr, sol, let vind
agten for tværs og store bløde nordsøbølger,
hvad kan man ønske sig mere. Her kan jeg så
indskyde, hvad lavede man så på 3 døgns
sejlads? Vagt perioden fra kl. 22:00 til kl. 8:00
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gik selvsagt med at sove og vagttørn, så nat-
ten gik forbavsende hurtigt. Sejladsmæssigt
styres båden af autopiloten, så der skal hol-
des udkig, navigeres og justeres sejl. Men
højdepunkterne på dagen var ubetinget målti-
derne, og på Swing blev der traditionsmæs-
sigt lavet god mad. På denne tur havde vi den
fineste kok med, man kunne ønske sig (Erik).
Han var mere end en gastronom.

Jeg vil påstå han er ”gastronaut”, selv på
gyngende underlag kunne han fremtrylle de
bedste og mest komplicerede retter. Der blev
også tid til kortspil, og i øvrigt gik tiden forbav-
sende hurtigt. Tilbage til Nordsøen - vinden
lagde sig til aften, og motoren måtte startes.

Søndag den 28. juni 2009.
En stille nat - vinden var væk, så Nordsøen
var blank som et spejl. Nu var olieplatformene
dukket op. Der var altid flere i sigte, og et par
stykker passerede vi tæt på. Det første døgn-
mål var 140 sm., men med motor blev det nok
mindre. Nu sejlede vi ikke fra land mere men
mod land - halvvejs var passeret.

Klokken 18:30 blev der stor opstandelse. En
flok delfiner ca.10 til 15 stk. havde valgt at give
den helt store aftenopvisning, de sprang og
svømmede tæt hen foran stævnen samtidig
med, at de holdt øje med os for at se, om vi
stadig var der. Efter et kvarter begyndte vi at
gå tilbage til kahytten, og pist var de væk.

Mandag den 29. juni 2009.
Klokken 01:50 blev 0. medianen passeret. Nu
var vi på vestlige længdegrader, der blev dog
ikke holdt stor fest, da søvnen havde godt fat

i besætningen. Endnu en stille nat uden vind,
men nogle fantastiske sol op- og nedgange.
Kl. 9:45 var der land i sigte, alle mand på dæk,
så skipper måtte ned efter den dyre flaske. Kl.
12:30 ankomst til Fraserburg. Udsejlet distan-
ce fra Thyborøn 336 sm.

Vi var blevet advaret om, at Fraserburg var en
kedelig stor fiskerihavn, hvor man helst ikke
vil have lystbåde. Havnen var kedelig, og vi
stiftede for første gang kendskab med tide-
vand.Vi anløb ved lavvande, så der var en 3 -
4 m. op til kajen, vi fik anvist plads ved yder-
molen. Det var ok, da der hverken var vind
eller sø. Nå, men op af stigen for at se på byen
og indklarere på havnekontoret, byen var
bedre end sit rygte, der var fine pubber med
god engelsk øl, selv et bad fik vi på sømands-
hjemmet.

‘

Efter at have kigget på byens seværdigheder
(de var hurtigt overset), blev der foretaget
diverse provianteringer, så efter aftensmaden
og et afsluttende pub besøg var det dejligt at
få en ”bondesøvn”, hvor båden lå helt stille.

Tirsdag den 30. juni 2009.
Vi fik fyldt diesel på tanken og dunke fra en
tankbil på kajen, vi havde jo brugt en del med
2 døgns motorsejlads over Nordsøen.Så vide-
re mod - vest vejret var stadig fantastisk, men
der var en let vind fra sydøst, så vi kunne gå
for sejl. Til frokost sejlede vi ind til WhiteHills
en fin lille beskyttet havn med flydebroer, lidt
snæver var den at komme indtil ved lavvande.
Byen var der ikke meget at skrive om, dog
fandt vi efter en del søgen (vi gav ikke så
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nemt op) byens eneste pub. Til aften anløb vi
Lossiemouth, en fin stor marina med flyde-
broer og gode faciliteter, dog med en del støj
fra den nærliggende luftbase. Erik fik sig
smisket ind hos pub´mutter, da det viste sig,
at hun kunne skaffe hummer, så næste mor-
gen kom der en spand hummer.

Caledonian Canal.

Onsdag den 1. juli 2009.
Letskyet vejr, men ingen vind, så det var
motorsejlads hele dagen. Turen til Inverness
var flot med en storslået natur, og nu begynd-
te vi virkelig at mærke tidevandet, så det var
med at studere tidevandstabellerne, det var
nu ikke så nemt i starten ”der blev snakket lidt
om det” med teorier om, hvad der skulle træk-
kes fra og lægges til, og tidevandet rettede sig
ikke helt efter vores beregninger.

Sidst på dagen ankom vi til Clachnaharry
sea-lock, som er starten på Caledonian
Canal, hvor vi ventede på en nedslusning. Vi
var to både, der gik gennem slusen, dagens
sidste, og man blev ikke sluset ud af slusen,
før der var betalt 140 pund for transit, men så
var det også de fleste steder gratis at overnat-
te i kanalen.

Overnatning i marinaen ved Inverness,
besætningen skulle udvides med skippe-

rinden (Connie), der kom med fly fra
Danmark. Efter de sædvanlige lufthavnspro-
blemer og forsinkelser ankom Connie ved
22:00 tiden. Erik havde som sædvanlig frem-
tryllet en lækker velkomstmiddag med de tid-
ligere indkøbte hummere dertil gode vine, så
der var ikke et øje tørt.

Torsdag den 02. juli 2009.
Om formiddagen stod den på bytur i
Inverness, en spændende by, som er hoved-
staden i Highland med 50.000 indbyggere.
Over middag startede vi på den 96 km lange
tur gennem Caledonian Canal. Kan-alen blev
åbnet i oktober 1822 og ligger i en forkastning
på tværs af Skotland fra nordøst til sydvest.
Der er en stigning på 32 m, 29 sluser og 10
svingbroer. Der passeres 3 søer, Loch Ness,
Loch Oich og Loch Lochy. Slusesystemet er
det samme som i Gøta Kanalen i Sverige, da
konstruktøren er den samme.Overnatning i
Dochgarroch som ligger lige før slusen til
Loch Ness.

Fredag den 3. juli 2009.
Vejret var stadig godt varmt med højt solskin.
Vi gik igennem slusen til Loch Ness kl 9:30.
Det blev en fantastisk tur med let vind agten
for tværs, en storslået natur med høje bjerge
på begge sider, og den over 300 m. dybe sø
under. Kl. 12:00 ankrede vi op ved Urquhrt
Castle.
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Ca.her Urquhrt Castle er en kæmpe slotsruin,
som man må besøge. Slottet var et led i høj-
lændernes forsvarskæde mod englænderne,
men blev desværre ødelagt af englænderne i
1600 tallet. Videre ned af Loch Ness med
skarpt udkig efter ”Nessie”, til trods for at alle
bevægelser i vandet blev nøje studeret, lykke-
des det ikke at se søuhyret.

Sidst på dagen lagde vi til neden for sluserne
i Fort Augustus. Om aftenen stiftede vi første
gang bekendtskab med midgets, der er et
usandsynligt irriterende lille insekt på 1? til 2
mm. Det stikker og giver kløe som myggestik.

Lørdag den 4. juli 2009.
Kl. 9:00 startede vi op af de 5 sluser, som er
noget af en turistattraktion. Det var ikke alle,
der var lige erfarne i at sejle i sluser, så der
var noget for ”landkrabberne” at se på. Udover
den fantastiske natur var dagens højdepunkt
et besøg på Invergarry Castle. Der var en lille
flydebro, vi kunde lægge til ved. Som de fles-
te slotte i Skotland blev også det ødelagt i
1600 tallet af englænderne. Sidst på dagen
gjorde vi holdt for natten i Laggan Lock.

Søndag den 5. juli 2009.
Videre på det sidste stykke ad kanalen til
Banavie (Fort William). Vi lå i bådehavn over
for sluserne, og benyttede eftermiddagen til at
få vasket tøj. Når man skal være væk i 2
måneder, er det ikke muligt at have rent tøj
med til hele turen.Fra havnen var der en fan-
tastisk udsigt til Skotlands højeste bjerge Ben
Nevis (højde 1.343m). Der var sne på toppen.

Mandag den 6. juli 2009.
Overliggerdag i Banavie, hvor vi tog bussen
de 8 km ind til Fort William. Fort William er
turistcentrum for bjergvandring om somme-
ren og for skisport om vinteren. Der blev kig-
get butikker og besøgt diverse pubber.

Tirsdag den 7. juli 2009.
Tidlig om morgenen startede vi nedslusning-
en gennem 7 sluser og 2 broer. Slus-erne kal-
des Neptun´s Staircase. Vi gik ud gennem
Corpach Sea lock kl. 11:00. Så var vi i salt-
vand igen, og efter beregningerne skulle vi få
medstrøm det meste af vejen til Oban.

Det var specielt vigtigt at have medstrøm i det
smalle sund ved Corran Narrows, hvor strøm-
men kan løbe op til 6 sm. Sidst på eftermidda-
gen ankom vi til Oban. Oban Marina ligger på
en ø vest for byen der heder Kerrera. Fra
Kerrera går der en lille færge til Oban hver
time. Havnen var fyldt, men det lykkedes af få
plads langskibs på en dansk båd fra Attrup
”Anne Sofie”.

The 2009 Classic Malts Cruise og
Skotlands Vestkyst.

Fra onsdag den 8. til 
lørdag den 11. juli 2009.
Vi tog den lille færge til Oban om formiddagen
for at kigge på byen og indskrive os til cruiset
på Oban Distillery. The 2009 Classic Malts
Cruise er en tilbagevendende begivenhed,
arrangeret af World Cruising Club, der starte-
de Cruiset for ca. 10 år siden, det starter på
Oban Distillery, derefter går turen til Talisker
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Distillery på Skye, og der afsluttes i Lagavulin
på Islay turen tager ca. 14 dage.

I år var der godt 100 deltagende både fra 10
nationaliteter. Og med ca. 4 personer pr. båd
blev det til 400 – 450 deltager. Hele arrange-
mentet kostede ca. 1000 kr. pr. deltager.

Betalingen gav for uden caps, fleecejakke og
pc. taske, adgang til de 3 destillerier, hvor der
var fri bar med øl, vin og 8 af de dyreste sing-
le malt Whisky´er samt et flot "tag selv bord".
Senere på aftenen var der underholdning, i
det hele taget et velfungerende arrangement.
Efter hyggelige overligger dage startede
arrangementet lørdag aften på Oban
Distillery, som er det ældste af destillerierne
med over 200 år på bagen.

Om eftermiddagen havde vi været på rundtur,
for at se hvordan man laver Whisky. Det er
meget nemt, man gærer noget korn, som når
man laver øl, derefter bliver det destilleret og
hældt på træfade og lagret nogle år, hvorefter
væsken tappes på flasker og kaldes whisky,
denne væske kan så købes for høje summer.
Nå tilbage til aftenens arrangementer, først fik
vi selvfølgelig whisky i glassene. Derefter var
der velkomsttale og skønsang af et lokalt kor.
Der var et flot "tag selv bord", dog der var lidt
kø når 450 personer skulle have mad på
samme tid.

Aftenen blev afsluttet med et sækkepibeor-
kester, hvor vi i samlet flok gik ned til havnen
med orkesteret i spidsen.

Søndag den 12. juli 2009.
Erik og Steffen afmønstrede i Oban, så nu var
det det Torben, Steen, Connie og skipper der
fortsatte den vilde whiskyopdagelsesrejse.

Om formiddagen afgik vi i paradesejlads i køl-
vandsorden 2 gange forbi molen ved Oban
hvor sækkepibe ”musik” sendte os videre.
Vejret var lidt snusket med regn og frisk vind,
vi sejlede med tidevandet op gennem Sound
af Mull til Tobermory, en hyggelig by med far-
vestrålende bygninger langs havnefronten Vi
var så heldige at få plads ved pontonbroen.

Mandag den 13. juli 2009.
Efterhånden havde vi fået styr på tidevandet,
så når vi sejlede, var det tidevandet, der
bestemte tidspunktet. Efter er bytur om for-
middagen sejlede vi ud i Sea of Hebrides forbi
Point of Ardnamurchan mod nord til øen Rum.

På østsiden af Rum er der en fin ankerbugt
Loch Screesort.Vi havde aftalt at mødes med
”Anne Sofie”. Udover os var der er 10 -12
både, så det blev en hyggelig aften, nu hvor vi
havde lært at drikke Whisky.

Tirsdag den 14. juli 2009.
Dagen startede med en øvandring, det var
hurtigt overstået, der var nogle få huse, ingen
mennesker og et stort slot, som en excentrisk
englænder havde bygget i forrige århundre-
de. Der var i beskrivelsen markeret mulighed
for brusebad, så vi havde sæbe og håndklæ-
der med i land. Der var også et fint nyt skur
med bruser og gasopvarmning, som vi efter
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utallige forsøg ikke fik til at virke, så det var
iskoldt bad. Der er langt mellem faciliteterne,
så det er med at udnytte dem, når de er der.
Vi sejlede videre til Canna som er en mindre
ø, der ligger vest for Rum, en kort tur men en
fantastisk natur at sejle i. På øen er der en del
mere bebyggelse og aktivitet end på Rum, vi
lå en 15 – 20 både i en beskyttet bugt bag ved
færgelejet, og det var nemt at komme i land
fra gummibåden ved en betonslip.

Onsdag den 15. juli 2009.
Vi fortsatte videre nordpå mod Skye. Vejret
var stadig fint til stor undren for den lokale
befolkning, som ikke kunne mindes så god en
sommer. Vi anduvede Skye på sydvestsiden i
sundet Loch Bracadale og videre ned i Loch
Harpor. Vi fik en god ankerplads sydøst for
destilleriet. Der var kun ankommet ca. 40
både før os, men næste dag lå vi over 100
både for anker, så der var trængsel.

Torsdag den 16. juli 2009.
Ved Tallisker Distillery er der en lille landsby
Carbost med en købmand et par restauranter
og pubber, så når 450 sejlere kommer til
byen, så er der trængsel og liv i byen.

Men vi var jo ikke kommet for sjov, det var
whiskyen det drejede sig om, så på destilleri-
et kom vi ind i hold af ca. 20 personer, hvor
der ved hver plads stod 8 forskellige slags
whisky. Så blev vi ellers høvlet igennem med
informationer om duft, bouquet, fylde, farve
og smagsstoffer. Der er utroligt mange
smagsstoffer i single malt whisky.

De har den kraftigt røgede smag, fordi malten
er blevet tørret over lyng- og tørverøg, så det
er kraftige sager.

Torsdag aften var vi så til event på Tallisker
Distillery et flot arrangement med fri bar som
før beskrevet og traditionelle skotske retter.
Bagefter var der fælles skotsk folkedans. Det

blev en festlig oplevelse, da ikke alle havde
lige store evner. Da festen var slut, blev vi sej-
let ud til vores båd i store gummibåde. De ville
ikke risikere, at nogen kom til skade ved selv
at sejle i egen gummibåd. Der blev i det hele
taget lagt stor vægt på sikkerheden under
hele Cruiset.

Fredag den 17. juli 2009.
Kl. 8:00 lettede vi anker med kurs mode de
Ydre Hebrider.Vi havde besluttet at sejle ud til
Barra, der er en af de sydligste øer, da vejrud-
sigten sagde nordvest 6 til 10 ms.

Det blev en herlig sejltur i opfriskende vind en
overgang 10 til 14 ms. Specielt i passagerne
mellem øerne var vinden kraftig. Sidst på
eftermiddagen ankom vi til Castelebay på
Barra, en god beskyttet bugt med moorings,
så vi var fri for at ligge ved eget anker.

Bugten er opkaldt efter det slot, der ligger på
et skær i bugten.

Lørdag den 18. juli 2009.
Vi tog en overliggerdag, så der var tid til rund-
tur på øen. Det foregik ved, at vi steg på den
lokale bus, der kørte øen rundt på øens enes-
te asfaltvej. På nordsiden gjorde vi holdt ved
lufthavnen, som ikke er helt almindelig.

Landingsbanen er nemlig bugtens sand-
strand, så flytiderne må indrette sig efter tide-
vandet, for landingsbanen forsvinder flere
meter under vandet ved højvande.

På vestsiden af øen kunne vi kigge ud over
det rigtige Atlanterhav, hvor næste land var
Amerika. Det blev også til en sejltur ud til
Slottet, der blandt andet var med i filmen  fra
1947 ”Masser af whisky”, der blev optaget på
Barra.

Om aftenen inviterede Connie på fødselsdag-
smiddag på den fine restaurant på skrænten
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over byen, med udsigt over hele bugten.
Maden smagte pragtfuldt og med den udsigt,
kan man ikke få et bedre sted at holde fød-
selsdag.

Søndag den 19. juli 2009.
Dagen før havde vi problemer med flade bat-
terier og en fejl på startbatteriet, så vi kunne
ikke starte motoren. Heldigvis lå ”Anne Sofie”
ved siden af os, og Keld havde lysmaskine, så
vi fik ladet startbatteriet op.

Vi sejlede tilbage til Tobermory for at komme
indenskærs, da vejret var blevet ustadigt med
regn og frisk vind fra sydvest op til 13 ms. Så
det blev en tur i regnvejr og træls strømsø.
Eftermiddagen i Tobermory brugte vi til bad-
ning og vask af tøj, da der var fine faciliteter i
havnehuset.

Mandag den 29. juli 2009.
Vi havde et hårdt kryds til Oban med vindstød
op til 15 ms. Ved udsejlingen til Firth of Loren
oplevede vi kraftige overfalds, som giver en
kraftig strømsø og strømhvirvler, når strøm-
men passerer forhindringer på bunden.

Tirsdag 21. juli 2009.
Vi sejlede sydover i let vind og solskin.
Tidevandstabellen var studeret, men når sej-
ladsen går ud over de 6 timer, er det ikke
muligt at få medstrøm hele vejen. Det mærke-
de vi i det smalle stræde ved øen Scarba,
hvor vi en overgang havde 5 sm. Modstrøm.
Så går det virkelig langsomt.

I Sound of Jura havde vi et hårdt kryds i regn
og op til 12 ms.Vi gik ind i bugten på østsiden
af Jura ved Craig house, hvor der er moo-
rings, vi fandt heldigvis en ledig.

Problemet var, at bugten var meget urolig i
den kraftige vind fra sydøst, men vi orkede
ikke at sejle videre, og da vind og dønning
(ca. 1 m.) kom fra samme retning var det tåle-

ligt. Ud på natten skiftede vinden 90 grader og
med samme dønningsretning, blev det en
meget ubehagelig nat, hvor vi væltede rund i
køjen. Der blev ikke sovet ret meget den nat.

Onsdag den 22. juli 2009.
Da vi alligevel ikke kunne sove, afsejlede vi,
da det blev lyst. Vi havde en fin sejlads ned til
Port Ellen på Islay, som var sidste stop på cru-
iset. Vi fik en af de sidste pladser ved ponton-
broen (20 pladser). Vejret var klaret op med
højt solskin, og nattens strabadser var allere-
de glemt.

Byen ligger omkring en lavvandet beskyttet
bugt, og der er daglige færgeforbindelser til
fastlandet. Inden for en radius af 4 km er der
3 kendte destillerier Laphroigh, Lagavulin og
Ardberg. ”Anne Sofie” havde en defekt køle-
vandspumpe, så nu var det vores tur til at
hjælpe hende ind i den overfyldte havn.
Heldigvis kunde Peter fra ”Ulven” hjælpe dem
med at fremskaffe reservedele samt monte-
ring.

Torsdag aften var der event på Lagavulin. Vi
blev hentet på havnen i busser og kørt til
destilleriet. Det blev en fin aften med festlige
indslag og et overdådigt "tag selv bord" med
alt godt fra havet, og så selvfølgelig al den
whisky, vi kunne drikke, så det var en træt
besætning, der drog med bussen hjem til
båden ved midnat.

Fredag den 24. juli 2009.
Steen afmønstrede han skulle med fly tilbage
til Danmark. Torben, Connie og skipper stak
mod syd til Belfast i Nordirland, men det er en
helt anden historie.
Det var slut på 4 gode uger i Skotland.

Skipper 
Peter Simonsen.
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I 2009 har vi haft god udlejning af pladser i
havnen og på land, faktisk som budgetteret,
så det giver et rimeligt økonomisk resultat
for havnen alt i alt. ANF har i året stået for
og etableret 2 store pladser for enderne af
broerne 6 og 8. Dem blev der desværre ikke
brug for, men det kommer nok.

De to jolleslingers ved slæbestedet er blevet
hovedrenoveret, og kan nu holde i mange
år. Også beklædningen udvendig på bro
fem er renoveret. Der er for nogle år siden
konstateret et mindre angreb af pæleorm i
nogle pæle på bro 6.

Siden det blev konstateret, er alle broer ble-
vet undersøgt af en dykker, og det ser ud til,
at der ikke er sket en yderligere forværring.

Indsamling af renovation står vi selv for,
men det betales af ANF, ordningen har også
i 2009 fungeret tilfredsstillende, selv om der
i højsæsonen er pres på, man kunne måske
ønske, at medlemmerne kun brugte affalds-
stativerne til almindeligt husholdningsaffald,
og selv bragte større affald til containeren
på parkeringspladsen (alm. klubnøgle pas-
ser til låsen) akkumulatorer og andet miljø-
farligt affald er der plads til i miljøstationen
på parkeringspladsen, og der afleverer man
også selv sit affald.

Codan har været så venlige at sponsere 25
sæt redningskranse med standere til vore
broer. Samtidig med montagen af dem, blev
stigerne flyttet rundt, således at der nu er en
stige ved hver redningskrans, og vi har til-

stræbt, at de er
opstillet ved en
lampe. Traveliften
har kørt uden væs-
entlige problemer. I foråret blev der monteret
et kamera, der kan overvåge det fjerne ven-
stre tårn, så føreren har bedre overblik.

Det fritager dog ikke bådejeren for ansvar.
Hos liftføreren kan du få et sæt mærker til
påklæbning på fribordet til markering af,
hvor stropperne skal placeres, det er jo dit
eget ansvar, hvor de bliver placeret. Vi har
desværre ikke haft så mange gæstesejlere
som budgetteret.

I betragtning af, at klubberne i Vester Både-
havn meldte sig ud af frihavnsordningen,
havde vi regnet med flere gæster. Ligeledes
er dieselsalget mindre end budgettet, men
det må nok delvis tilskrives finanskrisen.

Vi havde en meget succesfuld opryd-
ningsaften i juni måned. Der kom simpel-
then så mange hjælpere, at jeg blev helt
overvældet. Det glæder jeg mig til igen i
2010. Ud over den fælles oprydning har jeg
haft stor hjælp fra havneudvalget, hvilket vi
alle bør påskønne.

Der er stort set kun et problem i havnen, og
det er dybden især ved bro 9, ANF har bud-
getteret med uddybning i 2010, så proble-
merne skulle blive løst.

Steen Frederiksen
FARTØJSINSPEKTØR

Beretning fra
havnen 2009



2009 kunne være en kopi af sidste år, dog er
der kommet gang i klubbens Laser jollesejle-
re, idet Kim og Mathias efter sommerferien
kastede sig over disse, der trænes i skriven-
de stund fast 2 gange om ugen i Jyden for at
få musklerne til at række til næste sæsons
strabadser. Igen i år er flere af vore sejlere ta-
get på efterskole.

Undertegnede har varetaget træningen af jol-
lesejlerne hele sæsonen.

Ligesom 2008 har vi fortsat med at deltage i
optimisternes torsdagssejladser. Planerne
for 2010 er, at vi vil forsøge at lave fælles jol-

letræning med jun-
iorafdelingen om tir-
sdagen, da dette vil
give de sejlere der
deltager i stævner i weekenderne tid til at
restituere.

Jolleafdelingens Ynglinge trænger til en kraf-
tig renovering, så dette sættes i gang i janu-
ar.

Bo Andersen
Jolleleder
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Ved årets afslutning af onsdagssejladserne
blev en hel del onsdagssejlere enige om, at
det kunne være sjovt at have et eller andet
at mødes til om vinteren.

Derfor er vi nu 18 AS sejlere, som mødes
hver torsdag i Haraldslund til spinning -
det er super hårdt, men også super
sjovt. Hele projektet startede med et
grundigt foredrag om gode og dårlige
kostvaner.

Herefter blev vi startet op i træningscentret,
og det blir' helt sikkert en flok stærke og vel-
trimmede mænd og damer, som kommer på
onsdagsbanen til foråret.

Henrik Ottesen

Veltrimmede 
mænd og kvinder

Beretning fra
jolleafdelingen



Vi har i år haft en del aktiviteter nogle med
fagligt indhold andre mere festlige. Året star-
tede med ”Pamperfest” - en fest for alle de
medlemmer, der i årets løb har gjort en sær-
lig indsats for klubben, enten stået i fredags-
baren eller sørget for at få åbnet og lukket
for vand på land- og vandpladser, osv., en
fest hvor 70 deltog.

Det lykkedes også at få besøg af et besæt-
ningsmedlem fra Havhingsten, en uforglem-
melig aften, hvor vi fik et indblik i livet
ombord i et vikingeskib. Ca. 90 personer
deltog. I samarbejde med langturssejlerne
havde vi lavet en aften om kommunika-
tionsudstyr. Vi er så heldige, at der i havnen
er nogle, der til dagligt arbejder med dette,
så de gav os et grundigt indblik i den nyes-
te teknik inden for radioudstyr. Ca. 60 perso-
ner deltog.Et besøg hos vores nabo flyve-
station Aalborg er det også blevet til med
besøg i transporteskadrillen, hvor vi bl.a. så
dronningens fly. Der blev også tid til besøg i
redningseskadrillen, hvor vi fik et godt ind-
blik i hvilken hjælp, vi kan få, hvis det går
helt galt på en sejltur. Jeg tror mange gik
derfra med en god fornemmelse i maven om
at skulle det gå galt, hænger der nogle
meget kompetente personer oven over os
med hjælp. Ca. 45 personer deltog.

Standerhejsning og stumpemarked gik som
traditionen nu byder sig. Dog havde vi et nyt
indslag nemlig en aftale med en Rib-båd, så
der var en del, der var ude at prøve at sejle

med en hastighed
på tæt ved 90 km/t
med enden tæt på
vandoverfladen. En
oplevelse der var alle pengene værd.Ved til-
riggerfesten hav-de vi en anden sla-gs
musik nemlig ” De galvaniserede Leo-par-
der ” - et orkester, der spiller blandet Irsk
musik krydret med danske tekster. En rigtig
hyggelig aften. Til Skt. Hans aften tændte vi
grillerne, så man kunne grille den medbrag-
te mad og i modsætning til sidste år, var vi
heldige med vejret, en lun aften med sol og
tørvejr, så det var ingen sag at tænde bålet,
efter at formanden havde holdt båltalen.

Hanne og Irene har igen igennem hele sejl-
sæsonen sørget for at holde køkkenet
åbent, således at der var lidt lækkert efter
onsdagssejladserne. Det er en kærkommen
aktivitet, hvor mange ting bliver vendt efter
sejladserne. Afriggerfesten måtte vi des-
værre aflyse, der var kun tilmeldt 18 perso-
ner, da tilmeldingsfristen udløb - ærgerligt,
men 16 personer holdt alligevel en lille fest,
og det forlyder, at de havde en god aften
med masser af sejlsnak. I november havde
vi i samarbejde med langturssejlerne en
eftermiddag, hvor vi havde inviteret Mogens
fra Sæby til at komme og fortælle og vise
lysbilleder fra mange års sejlads i Skotland.
Nogle af de, der havde været der i sommer,
kunne genkende det spændende land. Jeg
tror, der var mange, der drømte om en tur
derover.

Fredagsbaren er godt besøgt, der bliver
vendt mange ting over en pils, både ting fra
havnen, men også ting for ikke sejlinteres-
serede, der er altid plads i baren, så kom
forbi fredag mellem kl.16 og 18.
Aktivitetsudvalget.

Henrik Nielsen
Aktivitetsudvalget.

Beretning fra
aktivitetsudvalget
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I optimistjollen har der altid været afholdt et
individuelt DM såvel som et DM for holdsej-
lads. I holdsejlads sejler to hold mod hinan-
den ad gangen.

Hvert hold består af fire sejlere – dvs. i alt
sejler otte sejlere mod hinanden ad gangen.
For at et hold vinder, kræver det, at holdets
fire sejlere placerer sig samlet set bedre
end de fire andre sejlere fra det modsatte
hold. Da en førsteplads i sejladsen giver 1
point, en andenplads 2 point og så fremde-
les, er det med lidt hovedregning let at vur-
dere, om ens eget hold eller modstander-
holdet har færrest point (det vindende hold)
på et vilkårligt tidspunkt i sejladsen. Er man
bagud, må man forsøge enten selv at sejle
sig op, eller hjælpe ens holdkammerater til
at sejle sig op. Det er derfor en holdpræsta-
tion, frem for en individuel præstation, der
sikrer sejren.

Netop derfor er holdsejlads så anderledes
end almindelig fleetsejlads, som det kendes
fra stort set alle andre klasser. Børnene
tvinges til at tænke på holdet og ikke deres
egen individuelle sejlads. Derudover er et
grundigt kendskab til kapsejladsreglerne og
et taktisk overblik også vigtigt, da det som
regel er disse, der bruges, når man skal
have sine egne holdkammerater frem foran
modstanderne.

At få børn til at forstå, at det rent faktisk kan
være en fordel at vende om i en sejlads og
sejle tilbage og hjælpe nogle holdkammera-
ter, er faktisk ret svært! Og at få dem til at
indse, at en førsteplads ikke altid er lykken,
hvis nu resten af ens hold er hhv. nr. 6, 7 og
8, er heller ikke let. Ikke desto mindre er bør-
nene altid vilde med holdsejlads! Derfor del-
tager Aalborg Sejlklubs optimistjollesejlere i
Hold DM stort set hvert år. I år var ingen
undtagelse. Holdet, som man stiller med,

kan bestå af sejlere fra hele ens region. I
vores tilfælde er det fra Ringkøbing til Vejle
og opefter. Da vi de seneste par år har haft
meget få A-sejlere i både klubben og resten
af Nordjylland, valgte vi at alliere os med
Struer og Glyngøre Sejlklub. Vi kunne på
den måde stille med fire dygtige A-sejlere,
heriblandt 11-årige Lasse Skall fra Aalborg
Sejlklub.

Ulempen ved et sådan 'sammensat' hold er,
at sejlere måske ikke kender hinanden så
godt, og derved har svært ved at fungere
som hold. Vi kørte derfor til Struer en del
gange for at træne med de tre andre. I
denne træning deltog ikke blot de fire sejle-
re fra holdet, men også andre sejlere fra
Struer og en enkelt anden fra Aalborg. På
den måde fik en masse sejlere (forhåbent-
lig) lært en masse om holdsejlads. Efter den
målrettede (synes vi selv) træning, gik turen
til Kerteminde Sejlklub fredag d. 2/10. I alt
deltog 17 hold i stævnet. Der var planlagt
sejlads både lørdag og søndag, og med en
blæsende vejrudsigt in mente gik første
start allerede kl. 9.00 lørdag. Indledningsvist
blev holdene delt ind i fire puljer. Vi skulle
derfor sejle mod de tre andre hold fra puljen
lørdag formiddag, og efterfølgende se, hvil-
ke placeringer vi derefter skulle sejle om.

Første modstander var Kerteminde 2. Deres
træner havde fortalt os (dog først efter star-
ten var gået…), at de stort set kun havde
trænet starter. Det kunne også tydeligt ses,
da Kerteminde-sejlerne allerede var stukket
af lige efter starten. Til gengæld havde vi så
trænet stort set alt andet end starten, så da
sejlerne gik i mål 15 minutter efter, førte vi
faktisk! Første sejr var en kendsgerning. Vi
var dog klar over, at det ville blive sværere
at vinde i de to næste sejladser. Det viste
sig desværre, at vi både tabte til Egå 1 og
Fredericia 1 (som senere vandt bronze).

Hold DM 
2009
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Da vinden tiltog om eftermiddagen, blev der
ikke sejlet flere sejladser lørdag. Med vores
enlige sejr vidste vi, at vi skulle sejle om pla-
ceringerne 9-12 om søndagen.

Da vores målsætning var at være blandt de
12 første, var den faktisk allerede indfriet!
Sejlerne glædede sig derfor meget til disse
tre placeringssejladser, hvor vi havde gode
muligheder for at slå alle hold (det var i hvert
fald vores overbevisning). Desværre blæste
det også søndag, så vi fik aldrig sejlet de
sidste sejladser.

Der var dog sejlet så mange sejladser, at en
Danmarksmester i holdsejlads kunne kåres.
Set i lyset af, at vi havde fire super veloplagte 

sejlere, der havde trænet seriøs og glæde-
de sig til at få tre gode og lige sejladser, var
det rigtig ærgerligt, at vi ikke fik sejlet mere
end vi gjorde.

Heldigvis kan holdet vist leve længe på sej-
ren i første sejlads. I det mindste kunne vi
dårligst blive nr. 12 ud af 17 hold, hvilket vi
var fuldt ud tilfredse med. Vi håber, at vi
næste år kan stille med et mindst lige så
godt hold, der måske endda kan overgå de
tre sølvmedaljer vi har vundet indenfor de
sidste 11 år.

Lasse og Line Juhl
holdets trænere
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CLASSIC MALTS CRUISE 2009
nosing and tasting

En lille beretning om en lille oplevelse på
Classic Malts Cruise 2009.

I sommeren 2009 havde jeg den store fornøj-
else at deltage i en tur til Scotland med
SWING. For fuldstændighedens skyld skal
jeg kort berette om turen: Afgang fra Aalborg
den 26 juni 2009 i lækker østlig vind, passe-
rede Thyborøn kl. 0400 sejlede et døgn i SØ
vind 6-8 ms derefter 2 døgn for motor (vind-
stille) så en kedelig tur, naturligvis bortset fra
delfiner, hvaler, drinks, mad og kortspil. Turen
gennem Caladonia Kanal er en flot ople-
velse, som jeg glæder mig til at prøve en
anden gang. I Oban, som er den største by
på Scotlands vestkyst, starter Classic Malts
Cruise.

Classic Malts Cruise er et arrangement tilret-
telagt af World Cruising Club og 6 destillerier
af single malt whisky. Vi skulle besøge tre
Oban, Tallisker og Lagavullin, alle tre steder
store oplevelser, med masser af underhold-
ning, mad og drikke (skotterne drikker whis-
ky til maden! men det var jo også gratis)

Turen mellem de tre destillerier var fri, men
man møder hele tiden nogen, som deltager i
cruiset. Der var ca. 100 deltagende både, så
der var fest og ballade på de gode anker-
pladser og i havnene. Den oplevelse jeg vil
skrive lidt om var på destilleriet Tallisker, der
var vi inviteret til nosing and tasting, gad vide
hvad det var? Vi blev vist ind på Talliskers
lager, der hvor deres whisky ligger i tønder
og modner i 12 – 16 – 20 år. Der var mange
tønder i flere etager.

Der var der dækket op til ca. 20 deltagere. Ud
for hver stod 6 glas skænket med whisky og
hvert glas dækket over med et lille glaslåg,
der skulle jo nødigt fordampe nogen af de
dyre dråber, og så var der vand – 2 forskelli-
ge slags.

En ung dame bød velkommen, og sørme om
ikke også hun skulle føre os gennem whisky-
ens univers. Jeg troede, det var noget ældre
overvægtige mænd med fuldskæg stod for.

Først nosing, duft til whiskyen, slyng den
rundt i glasset, duft igen, nu er duftstofferne
frigivet og så vurderes, hvad den dufter af.
Det er utroligt, hvad nogle næser kan dufte,
så skal der kigges på farve, så skal der kig-
ges på gardiner, og nu kommer det, tasting,
nippe ikke drikke, og hvad synes du så ?

Nu lidt vand i - nej nej - ikke det fra flasken.
Det fra kanden. Det skal være det lokale
vand, og kun en lille smule, et par dråber, nu

Steen i
skotland
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smage igen, helt anderledes rund, stadig
ikke drikke! I betragtning af, at single malt
whisky kun består af tre ingredienser, malt,
vand og gær, er det utroligt, hvor forskelligt
de forskellige mærker smager, men mon
ikke, de snyder lidt. De siger, det er tørven,
der bruges til at tørre malten over, og så
måske lidt afsmag fra tønden.

Den havde jo også været brugt før, til whisky,
altså burbon, og det er ikke whisky i skotsk
terminologi, men tønderne er gode til at
lagre whisky på.

Nå, vi har 5 glas tilbage, der skal snuses og
nippes, drejes og kigges, men ikke drikkes.
Der er stor forskel på de 6 glas, jeg vil ikke
sige, at seaside whisky er udrikkelig, men
det er tæt på, også selv om der kommer to
dråber vand i.

Skal jeg sammenligne smagen med noget,
må det blive gammel hampreb kogt i en tjæ-
retønde, og sådan lugter det også. Så er der
den stærke 56 %. Det skulle lige være noget
for dem fra Swing, men det er godt nok
stærkt.

Nogle har også virkelig fine smagsnuancer,
da vi blev budt på laks sammen med whis-
kyen, skiftede smagen fuldstændig, og sam-
men med chokolade kom nye nuancer.

Vi kom gennem alle 6 mærker, og så sagde
den unge dame: ”Nu tager vi den første igen
for på ny at smage – smage. Hvad er glas-
set tomt, jeg sagde jo ikke drikke”. Lige
netop det, var der nogle danskere, der ikke
havde forstået. En god time om whisky fra
Classic Malts. Jeg lærte rigtig meget om
deres whisky og om drikken i al almindelig-
hed, og med lidt tilvænning skal jeg nok
blive forfalden.

Jeg var med på turen i 4 uger og rejste hjem
fra Ilay med fly. De andre fortsatte til Irland
og syd om England. Alle siger om vejret, at
det regner i Skotland. Jeg havde ikke søtøj
på i de 4 uger, jeg var med.

Steen Frederiksen
Aalborg Sejlklub

Se mere på: www.malts.com
www.classicmaltscruise.com 

www.worldcrusing.com
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Indkaldelse til 
General forsamling i AS

Tirsdag den 23 marts kl. 19:00.

Bekendtgørelse af dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til 
godkendelse, samt budget for indeværende år.

4. Fastsættelse af indskud og kontingent for det 
kommende år.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Eventuelt.
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POSTBESØRGET BLAD
(8245 ARC)
BLAD NR. 50.051

Klubbens regnskab

Vi plejer at fremsende regnskabet til alle
medlemmer i Kasteblokken. Det gør vi ikke
i år. I stedet kan I finde regnskabet på klub-
bens hjemmeside, hvor det bliver lagt ud, så
snart det er revideret. Regnskabet bliver
også fremlagt i klubhuset. I vores vedtæg-
ter står der desangående: Årsregnskabet
skal være fremlagt til gennemsyn i klubhu-
set mindst 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse og fremsendes på begæring til
enkelte medlemmer.

Peter Kappel
sekretær

Forsidebilledet:
Dejlig sommer.
Fotograferet af Peter Kappel.

Vedrørende forslag til 
generalforsamlingen.

Forslag til vedtagelse på generalforsamlin-
gen fremsendes til klubbens mail info@aal-
borg-sejlklub.dk, og endelig ikke til under-
tegnede, da jeg er på ferie.

Forslag offentliggøres på klubbens hjemme-
side og fremlægges i klubben senest 8 dage
før generalforsamlingen. I vores vedtægter
står der desangående: Dagsorden bekendt-
gøres senest 8 dage før generalforsamlin-
gen afholdelse. Forslag, der ønskes forelagt
generalforsamlingen til vedtagelse, skal
være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 4
uger før generalforsamlingens afholdelse.
Forslagene skal optages i dagsordenen,
som bekendtgøres. Allerede ligger der på
hjemmesiden forslag til vedtægtsændringer
fremsendt af 6 medlemmer.

Peter Kappel
sekretær
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