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Bestyrelsens
beretning for 2012
Bestyrelsen startede året med drøftelser om 
en ny prisstruktur. Specielt ville vi forsøge at 
ændre prissætningen for vand- og landplad-
ser. Som de fleste er klar over, mødte det 
ikke ubetinget tilslutning på generalforsamlin-
gen, og bestyrelsen valgte derfor at trække 
forslaget. Bestyrelsen har senere drøftet at 
genfremsætte dele af det oprindelige forslag, 
men har vurderet, at det kræver flere drøftel-
ser. Derfor er det overladt til den kommende 
bestyrelse at tage initiativer på området. 

Problemerne med budgettet fik desværre 
kassereren til at opgive jobbet, så i en pe-
riode var vi uden kasserer, men da vi skulle 
have en ekstraordinær generalforsamling i 
forbindelse med vedtægtsændringer, blev 
der samtidig valgt en ny kasserer, han har 
omlagt det gamle økonomisystem til et nyt 
med ny kontoplan. Samtidig er medlems- og 
bådkartotek ajourført. Der er ydet en kæmpe 
indsats.

Til det daglige bogføringsarbejde er den tid-
ligere forretningsfører afløst af en bogholder, 
og kontoret er blevet moderniseret med nye 
møbler, så vi kan tilbyde bogholderen ordent-
lige arbejdsforhold.
Når vi er ved ansættelser, så har vi haft et 
langt forløb med udvælgelse og ansættelse 
af en ny havnefoged.

Repræsentanten for juniorerne har desværre 
også forladt bestyrelsen i året, og her har 
suppleanten taget over, han arbejder sam-
men med et hold af forældre og trænere, der 
skal drive juniorafdelingen videre.
Aktiviteterne i afdelingen er stadig høje, des-
værre med lidt færre unge. Der er vist gode 
resultater i kapsejlads både nationalt og in-
ternationalt, med en bronzemedalje ved EM 
som bedste resultat i Zoom8 jolle.
Et stort hold af frivillige har ydet en prisværdig 
indsats med diverse vedligeholdelsesopgaver 
af klubhuset, i havnen og på landpladserne.

Klubhuset bliver stadig meget brugt til med-
lemsmøder, til daglig, til fredagsbar, til søn-
dagsskole, til kurser, til fester, til gæstesej-
lere, ja til alt muligt. Det er dejligt at se, at så 
mange medlemmer har glæde af klubhuset.
Hjemmesiden har fundet en god form og bli-

ver flittigt brugt. Vi er 
dog opmærksomme 
på, at elektronisk kom-
munikation er under 
stadig udvikling, og må-
ske bliver ”de sociale medier” også en del af 
AS i fremtiden.
AS kan stadig levere skrappe kapsejlere til 
diverse stævner. Det så vi på Mors Rundt i 
år, hvor AS havde 7 både blandt de 10 første 
inkl. 1. pladsen.
Nu ser det ud til (ult. nov. 2012), at vi yderli-
gere skal straffes med et tillæg til forsikrings-
afgiften på 34%. Jeg har forsøgt at påvirke 
beslutningstagerne på Christiansborg, så må 
vi se hvor langt, det rækker.

Hvis det bliver vedtaget kommer vi jo nok 
over det, men forsikringer på klubbens mate-
riel skal gennemgås. Vi har en forsikringssum 
i nærheden af 1 million, så det er ikke uden 
betydning, at vi så skal af med ekstra afgift.

Jeg håber, vi fortsat vil være landsdelens 
største sejlklub med et godt uddannelsestil-
bud for børn og voksne.

Steen Frederiksen    
Formand 

Aalborg Sejlklub

Som det blev besluttet på sidste års 
generalforsamling, har vi nu i lighed 
med andre store klubber ansat en 
heltids havnefoged. Vi er i bestyrelsen 
sikre på, at vi i Kjeld Hansen har fun-
det en velkvalificeret medarbejder, der 
samtidig besidder de menneskelige 
egenskaber, man skal have til netop 
det job.

Du kan læse mere om Kjelds bag-
grund på hjemmesiden.

Vi byder Kjeld velkommen i jobbet.
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Årsberetning
fra sekretæren
Jeg er i min anden periode i bestyrelsen.  Da 
jeg stoppede efter den første periode, accep-
terede jeg at være suppleant. Det resulterede 
hurtigt i, at jeg kom ind igen, og siden efter-
året 2006 har jeg været sekretær i bestyrel-
sen. 

For mig har samarbejdet med de øvrige i be-
styrelsen og følelsen af at lave noget nyttigt 
været drivkraften i arbejdet, men nu er det på 
tide, at jeg stopper så andre kan komme til.
Jeg synes det både har været spændende og 
lærerigt at være i bestyrelsen.  Indenfor mit 
eget område som sekretær er kommunika-
tionen til medlemmerne blevet moderniseret 
og effektiviseret, idet vi er gået fra 5 årlige 
medlemsblade og opslag i klubhuset som de 
væsentlige måder at kommunikere på. Nu har 
vi en flot, informativ hjemmeside, der altid er 
aktuel og ajour med arrangementer og oplys-
ninger. Som en ekstra service sender vi i vin-
tersæsonen regelmæssigt mail til medlem-
merne for at gøre opmærksom på aktiviteter 
i klubben. Vores medlemsblade er erstattet af 
et årsskrift, der optager artikler fra medlem-
merne. 

Nogle gang er det svært ved at finde nye be-
styrelsesmedlemmer, når de gamle ønsker at 
stoppe. Måske kan det skyldes, at vi nogle 
gange til generalforsamlingerne oplever en 
gruppe medlemmer være meget kritiske over 
de beslutninger bestyrelsen har truffet, eller 
kritiske overfor de beslutninger, de tror besty-
relsen har taget. Det kan måske holde nogle 
fra at stille op, for de færreste fornuftige men-
nesker ønsker at blive udsat for gold kritik for 
at passe et frivilligt ulønnet job. 

For mig har min tid i bestyrelsen givet mig ind-
blik i og forståelse for de forskellige aktiviteter, 
der finder sted i en klub som vores. Mit arbej-
de som sekretær har været overkommeligt. 
Udover at tage referat af bestyrelsesmøderne 
og generalforsamlingerne og et par små op-
gaver mere, har den største opgave været at 
samle materiale ind til klubbens årsskrift, at 
læse korrektur på artiklerne og beslutte, hvor 
der skal forkortes, og hvor der skal opfordres 
til en lidt fyldigere beretning. 
I den nuværende bestyrelse er jeg den, der 
har været med i længst tid, og om alle de be-

styrelseskollegaer jeg 
har haft, kan jeg uden 
undtagelse sige, at det 
har været en fornøjelse 
at arbejde sammen 
med dem. Alle har brændt for deres område, 
som jeg synes, de har passet godt. På be-
styrelsesmøderne har der med ganske få 
undtagelser været en god og venlig tone, at 
der enkelte gange er røget en finke af fadet er 
forståeligt og let at tilgive.

Når jeg går fra bestyrelsen er det absolut 
uden at smække med døren, og jeg kan kun 
opfordre andre medlemmer til at stille sig til 
rådighed som kandidater. 

M.v.h.
Peter Kappel

Sekretær (snart forhenværende)

”De arbejdsfri” er i gang med opryd-
ning på klubbens områder. Der skal 
også ryddes op på jollernes landplads, 
da det er indtrykket, at en del joller er 
efterladt og ikke bruges mere og må-
ske endda er glemt af sine ejere. Der-
for skal alle jolleejere henvende sig 
ved havnefogeden for at få en mærkat 
til at sætte på de joller, som vi ikke må 
skaffe os af med.
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Årsberetning
fra aktivitetslederen
Da jeg blev spurgt, viste jeg godt, at der ikke 
var mange om buddet og sandsynligheden 
for, at jeg kom ind var der. Men jeg savner 
nogen til at hjælpe til ved arrangementerne 
samt at udveksle ideer med! Jeg hører 
meget argumenterne, at der er mange kliker, 
hvorfor folk ikke gider være med. Dette argu-
ment har jeg det lidt svært ved, da man selv 
skal være aktiv for at være med til at ændre 
dette - og gør det noget, at der er nogen, som 
har det rigtigt sjovt og hyggeligt sammen. 

Aftaler omkring tilriggerfesten var næsten på 
plads, da jeg overtog posten. Det var dejligt. 
Tak. Jeg valgte at forsætte med, at stander-
hejsningen blev kombineret med denne fest. 
Arrangementet startede om morgen med 21, 
der hyggede sig med fælles morgenmad. Vi 
havde standerhejsning før buffeten, og vi var 
61 til buffeten. Mange forsatte til sent om af-
ten, og jeg har ladet mig fortælle, at der var 
nogen, som gik i byen til sidst. Easy Drive var 
på havnen om eftermiddagen og fandt flere 
tabte ting i havnen, som folk havde mistet. På 
dagen var der ligeledes mulighed for at gøre 
en god handel på det obligatoriske stumpe-
markedet.

Der blev taget et tiltag med et fællesarrange-
ment med boligforeningerne ”Himmerland” og 
“Marina Fjordparken” Sankt Hans aften.  Som 
måske kunne gå hen og blive en tradition for 
de 3 foreninger. Der var 91 tilmeldte, med af-
bud blev vi 87. Dette skulle gerne give et bed-
re kendskab til hinanden. En betingelse for, 
at man kunne være med, var, at foreningerne 
var med i planlægningen og tilrettelæggel-
sen. Det blev en hyggelig regnfuld aften efter 
bålet var tændt. Der var megen ros til maden 
og musikerne. Tove havde lavet en utrolig flot 
heks til vores bål. Tak for det.

Jette fik lavet en turnusordning til afholdelse 
af fredagsbaren. Den er rigtig godt i gang. 
Her er der mulighed for at komme ned og få 
en hyggelig snak fredag fra 16-18.

Afriggerfesten blev et aftensarrangement. En 
aften, hvor man snyder sig selv for at komme 
ned og møde andre fra klubben, hvis man 
ikke deltager. Der var 57, som var med på 
den.  Vores musiker, der skulle spille under 

maden, brækkede be-
net aftenen inden og 
måtte melde afbud. En 
del syntes, at det var 
godt, at der ikke kom 
musik under middagen. Folk fik mulighed for 
at snakke - der blev snakket. ”En lille bitter” 
spillede op til dans kl. 21. Der blev danset lige 
til den sidste dans. 
Afriggerfesten startede, ved at dørene blev 
åbnet kl. 18.00. Der stod et velkomsglas til 
folk. Nogle blev lidt rystet, da man ikke bare 
kunne sætte sig, men at man skulle trække sin 
plads sammen med sin partner. Under mid-
dagen måtte alle mænd rykke rundt 3 gange. 
Til dette har jeg fået mange kommentarer fra 
folk, at de har syntes, at de fik snakket med 
mange, som de nok aldrig ville komme i snak 
med.  Der har været meget ros til maden, og 
der var rigeligt af den. Den største del luskede 
først hjem omkring natmaden, men der var en 
hård kerne, som forsatte - sikkert længe efter 
vi andre var gået hjem. 
Til at varte os op, havde vi hjælp fra 3 piger, 
der gjorde et godt stykke arbejde. Dem kan 
jeg anbefale, hvis der er nogen, der skal hol-
de en fest i klubben.
Til slut vil jeg sige, at I snyder jer selv ved 
ikke at komme ned og møde andre sejlere, 
der har mange gode historier at fortælle. De 
hører også gerne din.
Husk at gå ind på hjemmesiden og se efter 
vinterens arrangementer. Er du ikke tilmeldt 
sejlklubbens reminder omkring tilmeldnings-
frister o.lign., så skriv til kasseren.

Sonja Henriksen
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Årsberetning
fra husinspektøren
Det er dejligt som husinspektør, at se vores 
klubhus bliver brugt. Det er jo det, vi har det 
til, og det er ikke kun vores medlemmer, der 
bruger det, men vore gæstesejlere er utrolig 
glade for klubhuset.
Vi har i løbet af foråret haft flere snakker med 
vor nabo Andelsboligforeningen, der har et 
stort ønske om at låne vores klublokale til 
beboermøder og generalforsamlinger. Det 
er der lavet en fornuftig løsning på. De kan 
bruge huset i det omfang, de ikke kommer i 
vejen for vore egne aktiviteter.
Sportshøjskolen har også ønsket, at måtte 
bruge vores omklædnings / baderum i forbin-
delse med deres kajakaktiviteter, der også ta-
ger udgangspunkt fra sejlklubben, også med 
dem er der lavet en fornuftig aftale, og da de-
res aktiviteter er i dagtimerne, skulle det ikke 
ramme vore egne aktiviteter.
Husudvalget er vokset i årets løb fra 3 til 7 
medlemmer. De har året igennem været be-
skæftiget med små reparationer i klubhuset 
så som udskiftning af vandhaner, pærer, 
rensning af kloakker / afløb, reparation af bru-
sere, eftersyn og reparation af ventilationsan-
læg på baderum samt rengøring, hvor vores 
daglige rengøring ikke kommer.
Også nogle store opgaver er det blevet til i 
årets løb, så som rensning af tagrender på 
alle bygninger, og der er mange meter, skal 
jeg lige sige.

Den helt store opgave, som jeg håber alle har 
set, var nedtagning af signalmasten, adskil-
lelse af masten, og få den tørret. Der var vi 
nødt til at tage den ind i mellemgangen for at 
kunne arbejde med den.
Desværre var det et par år for sent. Der var 
råd i træværket omkring salling, så vi måtte 
korte ca. 80 cm af masten, for at komme til 
frisk træ, og så i gang med slibning og lake-

ring 10 – 12 gange tror 
jeg, det blev til, Efter 3 
mdr. var det svært at 
huske, hvor alle stum-
perne skulle sidde, 
men ved fælles hjælp lykkedes det. Ja vi 
nåede lige at få den rejst, inden standeren 
skulle sættes. Det var godt, at der kom flere 
og flere hjælpere efterhånden som arbejdet 
skred frem. Jeg tror, jeg på alles vegne kan 
sige, at vi er ret stolte af resultatet.
Midt på året skete så katastrofen. Vores fol-
dedør i klublokalet ville ikke mere. Den faldt 
simpel hen fra hinanden. Efter en specialist i 
foldedøre havde kikket på den, og givet pris 
på reparation uden garanti, blev vi enige om, 
at det var tid til en ny, den blev monteret i ef-
teråret, og nu er det en fornøjelse at åbne og 
lukke døren.
Her i skrivende stund er der gang i planlæg-
ning af næste års store projekt nemlig repa-
ration/udskiftning af vores køkken. Det er ved 
at være i en stand, hvor vi ikke længere kan 
være det bekendt over for brugerne. Vi har 
holdt et møde med nogle af brugerne for at 
høre deres tanker, ideer og behov til køkke-
net. Vi er så heldige at et medlem i klubben, 
har stor erfaring i tegne- og projektarbejde. 
Han har tegnet klubhuset fra starten, og har 
lovet at give en hånd med, så jeg tror, det bli-
ver godt.

Når projektet skal i gang, kan det ikke und-
gås, at det vil give nogle gener for klublivet, 
men vi håber på forståelse.
Jeg håber, at vort klubhus igen i 2013, vil blive 
brugt flittigt, og at alle vil støtte op om vores 
klubhus, til gavn for sejlsporten.

Med venlig hilsen 
Henrik
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Beretning
fra kassereren
Det har været et travlt år med at få etableret 
en god administrativ styring af klubben i for-
sættelse af det store arbejde, Lars Poulsen 
udførte sidste år.
Den 15. august besluttede Johnny at stoppe 
som forretningsfører i Aalborg Sejlklub. Han 
kunne ikke længere afse den nødvendige 
tid til både sin forretning og et halvdagsjob 
i klubben. I uge 38 startede en ny bogholder 
Grethe, som tidligere har været bogholder i 
Aalborg Sejlklub. 
Vi har i år haft stor hjælp af Egon, som har 
passet havnekontoret og gæsteopkrævnin-
gen, da Johnny ikke kunne være to steder på 
en gang. 
Regnskabet er i år opdelt i afdelinger, hvorfor 
det kommer tydeligt frem, hvad den enkle af-
deling har af budget, og hvad de bruger pen-
gene til. 
Medlemskartoteket er en vigtig del. Det er 
ud fra de oplysninger, der står der, at op-
krævninger bliver sendt ud. Det er også ud 
fra medlemskartoteket orientering udsendes 
til medlemmerne, derfor er det vigtigt, at op-
lysningerne er korrekte. Vi har derfor været i 
gang med en gennemgang af alle medlem-
mer. Vi har fået alle de data, vi selv kunne 

finde indtastet i sy-
stemet. På 37 vand-
pladsopkrævninger 
vil der være ændrin-
ger i op eller ned ad 
gående retning, så nogle kommer til at betale 
mindre og andre mere. 
Det vil være en fordel, at alle har en e-mail 
adresse i systemet, da der den vej sendes 
orientering ud til medlemmerne.
De, der ikke i dag får orientering fra klubben 
via mail, men ønsker det, kan sende deres 
mail til kasserer@aalborg-sejlklub.dk, og de 
vil blive oprettet, så de fremover modtager 
orientering fra klubben.
Vi har i moderniseret havnekontoret, med nyt 
EDB og inventar, så det bliver en bedre ar-
bejdsplads og ser mere tiltalende ud for dem, 
der kommer på kontoret.
Trods nedsættelse af havnelejen, er der over-
skud på havnen. Da ANF allerede fra 2013 
nedsætter bloklejen med kr. 10 kr. vil vi gøre 
det samme så lejen for 2013 vil være kr. 
122,00 pr. m2 vandareal. 

Aalborg den 22.11.12
Peder N. Andersen 

Beretning
fra jolleafdelingen
Det har været et roligt år. Kapsejlads har væ-
ret afvikles sammen med juniorernes tors-
dagssejladser. 
Udover torsdagssejladserne, har det været 
muligt at deltage i den fælles jolletræning 
med juniorafdelingen om tirsdagen. 
Det har også været muligt at deltage i Nord-
jysk Mesterskab, som blev flot afviklet i AS, 
med juniorafdelingen, som drivkraft. 
Vore Ynglinge deltog også i NM heri. Bådene 
er samtidig søgt brugt om onsdagen, hvor de 
har deltaget i kølbådskapsejladsen. 
Det er glædeligt at vor ene yngling har forsøgt 
at deltage i EM, der blev afviklet i Århus. I det 
meget stærke felt fik vore båd nogle placerin-
ger, der lover godt for fremtiden. 

For at øge interessen 
for jollesejlads er det i 
år søgt at prioritere de 
sejlere, som gerne ville 
forsøge at låne en jolle/
yngling inden et eventuelt køb.

Antallet af de jolletyper klubben har, er blevet 
reduceret. Samtidig er det blevet gjort mere 
enkelt at kunne låne og få vejledning af jol-
lesejlerne.

john h SIMONsen
Jolleleder

mailto:kasserer@aalborg-sejlklub.dk
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Årets gang for AS’
505-jolle
De fleste, der læser dette, ved måske ikke, 
hvad en 505-jolle er. Men mange af jer har 
nok set os, når vi træner på fjorden ud for Aal-
borg Sejlklub. Det er den gule jolle med en 
mand i trapez.

Lidt statistik:
LOA: 5,05 m
Bredde: 1,94 m
Vægt, kapsejladsklar inkl. alt: 127,4 kg
Sejlføring:
Fok: 4.94 m2

Storsejl: 12.3 m2

Spiler: ca. 28,0 m2

Maksimal dybgang: ca. 1,45 m
Besætning: 2 personer, én i trapez
Topfart: over 20 knob

Designet af John Westell (UK) i 1955 i sam-
arbejde med den franske Caneton forening 
(Den vigtigste kapsejladsorganisation for 
små både og joller i Frankrig).
De fleste 505-sejlere har passeret de 30 år, 
og mange er over 50. 

Da vi er den eneste aktive 505-jolle i Jylland, 
bliver vi jo nødt til at rejse lidt for at finde no-
gen at sejle imod. Heldigvis ligger der et stort 
og aktivt felt i Nordtyskland, så det er kun ca. 
4 timers kørsel borte. Der er altid gode felter 
til Young European Sailors Cup og Kieler Wo-
che, begge sejles i Kiel.  505-klassen får lov til 
at deltage, fordi vi mentalt alle hører hjemme 
i den yngre del af skalaen. Holdet fra Aalborg 
blev nr. 10. ud af 28 deltagende både.
Årets store begivenhed var helt sikkert VM. 
I 505-klassen skiftes VM mellem at være i 
Europa hvert andet (lige) år og uden for Euro-
pa i ulige år. Samtidig er VM åbent for alle. 
Det betød, at vi skulle til VM denne sommer. I 
år gik turen til La Rochelle i Frankrig i slutnin-
gen af juli. Igennem de seneste år har 505-
klassen haft fast sponsor i det tyske software 
firma SAP. De sidste par år har de teamet op 
med danske StreamFactory for at levere live 
streaming til familie, venner og fans. Samtidig 
bliver alle både udstyret med en GPS-tracker, 
hvor data bliver fodret ind i SAPs analyse-sy-
stem. Systemet tillader, at man efterfølgende 
kan analysere sin præstation i helikopterper-
spektiv.
Der var tilmeldt 189 besætninger, så det 
tegnede til at blive det største VM i klassens 
historie. La Rochelle er den største lystbåd-
havn i Europa, med plads til over 5000 både. 
Og de er ved at udvide med yderligere ca. 
2000 pladser! Derudover er der ca. 5 meter 
forskel på høj- og lavvande. Det giver nogle 
interessante strømforhold. 
Efter 1800 km motorvej kom vi frem til La Ro-
chelle først på aftenen, fik pakket båden af 
traileren og rigget til. I alt 5 danske besæt-
ninger havde fundet vej til VM, så vi havde 
også nogen at snakke med. Faktisk var vi 3 
besætninger om at dele en lille lejlighed. Det 
var ret hyggeligt, selvom der er nogen, der 
snorker rimeligt højlydt.  

Næste morgen stod på registrering og måling. 
Det gik smertefrit, faktisk er vores båd ca. et 
kg for tung. Herefter var det bare at få rigget 
til, så vi kunne blive klar til dagens to opvarm-
ningssejladser. Vejrudsigten bød på høj sol 
og en god søbrise. Nu skulle vi ud og bide 
skeer med Biscayen. Den første udfordring 
for at dette kunne ske var at krydse ud igen-
nem en snæver indsejling i noget, der mest af 
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alt mindede om en flod. Det indgød en hel del 
respekt for tidevandet, men ud kom vi.
Vi fik et par sejladser i mellemluft med ind-
byggede overraskelser. Der havde været en 
storm nogle dage før vi kom, og det betød, at 
vandet var meget grumset. Man havde ikke 
en jordisk chance for at se, hvad der gemte 
sig under bølgerne, men noget var der. For 
pludselig ramte vi noget meget stort, så svær-
det vippede op. Det skete faktisk flere gange 
i løbet af dagen, men vi anede ikke, hvad det 
var, vi havde ramt. Vel på land snakkede vi 
med nogle af de andre om, hvad det var, og 
de kunne oplyse os om, at det var gopler. Vi 
fik dem at se dagen efter, da vandet var ble-
vet klart. De var simpelt hen enorme. Jeg tror 
ikke, de ville kunne være i en 100 liters mu-
rerspand. Enkelte fik faktisk ødelagt sværdki-
sten ved påsejling af disse monstre.
Efter dagens sejladser var der 505-parade i 
den gamle havn. Alle deltagerne sejlede en 
rundtur ind i den gamle havn, hvor vi blev 
budt velkommen af en speaker og et stort 
antal tilskuere. De høje mure fra tårnene re-
sulterede i pudsige vindforhold, så der skulle 
tages utraditionelle fremdriftsmidler i brug for 
at komme igennem indsejlingen. Fra toppen 
af det ene tårn vejrede verdens største 505-
flag. Det var en meget speciel oplevelse.
Dagen efter (fredag) var der åbningscere-
moni, men inden vi kom så langt, var der lige 
et par småting, der skulle ordnes (det er der 
altid på en 505), blandt andet havde en af de 
danske både sprunget forstaget med knæk-
ket mast som resultat. De brugte dagen på at 
rigge en ny til.
I tiden op til VM havde vejret i La Rochelle 
mindet meget om den danske sommer; kold, 
våd og blæsende. Men lige inden start på VM 
slog vejret om, og det blev højsommer. 
VM formatet i 505-klassen er 9 sejladser for-
delt over 8 dage. Førstedagen er åbningsce-
remonien, men inden VM er der normalt et 
PreWorlds, der strækker sig over 3 dage med 
2 sejladser om dagen. De tæller typisk som 
værtslandets nationale mesterskab. Samtidig 
hermed er der registrering og indmåling. De 
efterfølgende dage sejles der hhv. 2, 2 og 1 
sejladser, og derefter følger en hviledag, ty-
pisk med sightseeing. De sidste 3 dage sejles 
der 2, 1 og 1 sejladser, med præmieoverræk-
kelse og festmiddag om aftenen den sidste 
aften.
Vi sejler på en bane, der består af et opkryds, 
læns, opkryds, slagmærke, kryds og læns. 
Hvis der skal være to sejladser, går vi i mål 
efter denne læns, men hvis der kun er en 
sejlads, er der et opkryds mere. En sejlads 

tager typisk omkring 45 - 90 minutter at gen-
nemføre.
En af udfordringerne til så store stævner som 
VM er starterne, for hvordan får man sendt 
næsten 200 både af sted uden tyvstart. I 505-
klassen har vi løst det ved at bruge harestart 
med det resultat, at vi kun havde en enkelt 
omstart på de i alt 15 sejladser. 

Højsommer medfører så sine egne udfordrin-
ger i Sydfrankrig. Nemlig at der ikke opstår 
termik og dermed ingen søbrise. Så arrangø-
rerne kæmpede en brav kamp for at få gen-
nemført alle sejladser. 
Lørdag var der fin vind, vandet var klaret så 
meget op, at vi kunne se kæmpegoplerne og 
så vidt muligt sejle uden om dem. Der var fin 
luft, 6 - 8 m/s og 2 sejladser på plakaten. 1. 
sejlads gik nogenlunde, men vi manglede no-
get fart i bølgerne og starten var ret ringe. Det 
blev til en 38. plads. Rigelig plads til forbedrin-
ger. 2. sejlads var mere af det samme, dog vi 
fik en fornuftig start, men havde for alvor pro-
blemer med farten. Det blev til en 35. plads. 
Dagen efter var vinden aftaget til ca. 7m/s. 
Her lavede vi en 34 plads, men sidst i sejlad-
sen begyndte vinden at dø, så vi blev sendt 
på land. Mandag var vinden aftaget yderli-
gere og nede på 4-5m/s. Vi havde ok fart og 
var rigtigt godt med på første opkryds (faktisk 
førte vi ifølge tracking systemet kortvarigt). Vi 
klumrede i det ved topmærket, og tabte en 
del både der. Derudover er vi desværre ikke 
altid lige skarpe til at sejle ned ad bakke med 
mange både omkring os, så vi endte på en 
26. plads. Dagens anden sejlads blev udsat 
lidt pga. et stort vindspring, men kom i gang 
men der var kun 3 – 4 m/s. Vores succes i 
den foregående sejlads kunne være årsagen 
til, at vi blev lidt kåde. Under alle omstændig-
heder havde vi ikke den nødvendige fart. Ved 
slagmærket blev vi fanget i en trafikprop, hvor 
vi kom sidst ud, hvilket betød at vi tabte en 
del både. Det er ikke altid nemt at sejle i de 
store felter. Efter de første 5 sejladser lå vi på 
en 36. plads.
Tirsdag var hviledag. Vi fravalgte de organi-
serede udflugter og koncentrerede os om at 
få fixet nogle af de ting, der ikke virkede opti-
malt. Og så spendere lidt tid ved poolen og få 
set lidt mere på byen. Inden afgang havde vi 
investeret i et par foldecykler, og det viste sig 
at være en rigtig god ting. La Rochelle har en 
meget smuk gammel bykerne centreret om-
kring havnen. Samtidig er der en meget stolt 
marinetradition i området, hvilket bl.a. ses i 
det store flotte marinemuseum. En af grun-
dene til at La Rochelle havn er så stor, som 
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den er, skyldes, at den ligger ca. 2 timer fra 
Paris med TGV toget.
Onsdag blev sejladserne udsat på grund af 
manglende vind. Vi blev først startet lidt efter 
kl. 15, og der var ikke mere end 3 – 4m/s. 
Hvis der er mindre vind end det, vil feltet virke 
som en prop, og haren, som starter feltet, vil 
ikke kunne sejle. På første opkryds er vi ikke 
hurtige nok til at komme ud på højre fløj, hvor 
der var fordel, og vi røg langt ned i feltet. Ved 
at kæmpe for at få fri vind lykkedes det at be-
grænse skaden, så det blev til en 40. plads. 
Ikke overvældende, men taget i betragtning 
at flere af vores konkurrenter havde placerin-
ger i de 100+, så var det faktisk ok.
Til næste sejlads havde vinden taget lidt til i 
styrke, 4 – 5 m/s. Lige vores vejr. Vi startede 
meget sent i gaten, faktisk efter at haren var 
blevet sluppet fri. Vi var pakket godt ned lige 
efter starten, men fik vendt fri, fik et godt vind-
spring, og pludselig var vi med helt i front. Så 
var det bare om at hænge i og ikke lave alt for 
store fejl. Her kan jeg så sige, at man ikke skal 
bomme lige efter topmærket, når der er over 
150 både på vej mod det. Vi overlevede dog 
uden alt for store tab, fik sejlet godt og undgik 
alt for mange problemer. Vi sluttede på en 12. 
plads i den sejlads. Det var absolut godkendt. 
Så var der kun to sejladser tilbage. Det blev til 
en 32. og en 33. plads med det resultat, at vi 
sluttede på en samlet 32. plads. 
En tysk båd havde ført stævnet hele ugen, 
men det var meget tæt. Lige efter dem lå bl.a. 
en dansk båd med Jan Saugmann og Martin 
Görge og en anden dansk båd med Jakob og 

Jørgen Bojsen-Møller. Den tyske båd havde 
en føring med 7 point over nr. 2 og 10 point til 
nr. 3. Så det ville ikke være nemt at vippe dem 
af pinden, men muligt. Jan og Martin sejler i 
en grøn båd, og det er der en anden dansk 
besætning, der også gør (Henrik og Nikolaj 
Buhl, far/søn). Tyskerne tog fejl af dem og 
Jan/Martin i starten og blev pakket langt ned. 
Det var en meget dyr fejl, og de endte på en 
3. plads, á point med Bojsen-Møller. Vindere 
og verdensmestre blev Jan Saugmann og 
Martin Görge.
Herefter var det bare at pakke sammen og 
køre 1800 km hjem igen.
Det bliver ikke til VM for os i 2013, da det er 
på Barbados, men planen er at deltage til VM 
i 2014 i Kiel.
Efter VM har vi deltaget i 2 kapsejladser, NM 
i Sverige hvor vi blev 5 ud af 22 deltagende 
både, og Harboe cup, hvor vi ikke fik startet i 
en eneste sejlads, da vi kæntrede og bræk-
kede masten inden første start. Det var ær-
gerligt, men nu hygger vi os med at rigge en 
ny mast til, mens vi planlægger hvilke stæv-
ner, vi skal til i 2013. 

Den danske 505 hjemmeside:   
www.int505.dk
Den internationale 505 hjemmeside:  
www.int505.org
VM hjemmesiden
(billeder, tracking og resultater):
www.sap505worlds.com

Med sejlerhilsener
Mads og Mikkel Christiansen 505 DEN 8440

Beretning
fra sejlerskolen 2012
For første gang har vi ikke haft fuldt hold (24 
elever) på sejlerskolen; efter sidste øjebliks 
afbud endte vi på 17 elever uden at have 
nogle på venteliste. 
Hvad den dalende interesse skyldes ved jeg 
ikke, men måske spiller det ind, at alle nu skal 
være medlem af AS.
Vi startede sæsonen med Martin i spidsen 
at klargøre vores ny skolebåd Mille, som er 
sikret med alle mulige sikringer for at hindre 
brand, for at hindre en gentagelse af sidste 
års brand.
Ca. halvdelen af vores elever gik op til den 
praktiske del af Duelighedsbeviset og be-
stod.

På nuværende tidspunkt er der kun 6 elever 
på listen til næste sæson, så vi overvejer hvor 
der skal annonceres for at sikre, at vi kan få 
fuldt hold 2013.

En stor tak til Martin, Henrik, Jens, Michael 
og Jakob for deres arbejde for sejlerskolen, 
og jeg håber, at I er med igen i 2013

Steen Bønsdorff
Koordinator for Sejlerskolen

http://www.int505.dk
http://www.int505.org
http://www.sap505worlds.com
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Året gang i
havnen
Ja, det er jo mit første år som fartøjsinspek-
tør, der har været meget nyt at skulle sætte 
sig ind i, men alt i alt, er vi kommet godt fra 
start.
Havnen blev åbnet i foråret med lidt besvær, 
et frostsprængt vandur, senere gik der hul 
på en hovedvandledning, og vi har haft lidt el 
problemer på nogle landpladser..
I løbet af foråret fik vi lagt nye DS bøjer ud ved 
hjælp af marinehjemmeværnet, dog blæste 
det en del, da man lagde de vestlige bøjer ud, 
så de ligger ikke lige der, hvor vi ønskede det, 
men Marinehjemmeværnet har lovet at flytte 
dem en dag, de kommer forbi i stille vejr.
Havnens dag havde god tilslutning, og vi fik 
lavet en del, men der er også brug for mange, 
når vi kun har en årlig arbejdsdag. Får du tid 
til næste år, så mød op.
Havnen lukkede som vanligt medio oktober 
uden problemer.
Vi har lavet lidt om på havneudvalget for at 
have større fokus på de enkelte områder i hav-
nen, det er ikke overkommeligt for en mand at 
have øje på alt i havnen, medmindre han er 
der konstant, vi har derfor indført det gamle 
broformands princip dog med kompentance 
områder i stedet for som tilsyn’s område, så-
ledes at en mand har tilsyn en bestemt ting i 
havnen.

Tilsyn er fordelt således:
Vand
Jan Drejer
Landareal
Hans Hostrup
Strøm
Claes Strue / Hugo Møller Hansen
Broer
John Estrup
Slæbested
Mogens Lindstrøm
Vandareal
Palle Klith
Diesel m tilhørende kaj anlæg
Ib Schougaard / Egon Jensen
Mastekraner m.m.
Poul Bak

Dette ændrer dog ikke ved, at det er mig, der 
har det endelige ansvar for havnen og tilsyns-
manden foretager sig ikke meget, uden vi har 
snakket om det først.

Vi har skiftet reparatør 
på lift og kraner.
Volvo servicer liften i 
stedet for Aalborg Ma-
skinfabrik, Volvo tager 
godt nok en højere timeløn, men til gengæld 
kommer de kun en mand og har alt nødven-
digt værktøj med.
Integro servicere vores mastekran igen i ste-
det for Aalborg Maskinfabrik og også denne 
gang for at få en mere professionel service til 
billigere penge.

Liften skal gennem en større renovering i vin-
ter, liftførerne har længe klaget over ventiler-
ne, en renovering af ventiler er dyr, men via 
SAWO har vi fået tilbudt, at for 30 % mere kan 
vi få nye ventiler med fjernbetjening, således 
at liften kan betjenes mens liftføreren står ved 
siden af båden.
Derudover skal en del bøsninger renoveres 
så liften kan dreje igen.

I vinterens løb vil der komme kæde over slæ-
bestedet med kuvertbetaling. Vi har af Aal-
borg Kommune fået en midlertidig tilladelse 
til at kræve betaling for at bruge slæbestedet. 
Bliver tilladelsen permanent laver vi også en 
mere permanent løsning. 
Også i denne vinter / næste forår vil der 
komme betalingsstander for el på alle broer, 
standerne bliver dog gratis til en kortautomat 
kommer i drift. Denne kortautomat kan føre 
penge tilbage til betalingskort, dette skulle 
være muligt fra midt sommer iflg. NETS.

Jeg vil slutte af med at takke havneudvalget 
for deres store indsats og ligeledes tak til 
onsdagsholdet, hvis arbejde havnen har stor 
glæde af.

MVH
Poul Bak

Fartøjsinspektør
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Kanalsejlads med Blue Dane ved 
Charleville-Mezierres i Frankrig
Afgang fra Aalborg den. 20. september op-
samling af familie i Risskov ved Aarhus.
Turen til Revin i Frankrig en køretur på 11 – 
12 timer uden uheld, og uden den store trafik.  
Ankomst kl. 09:00 
Vi ankommer i dejligt solskinsvejr ca. 20 
grader. Vi finder Blue Dane liggende ved en 
hyggelig kaj i Revin, der er stadig masser af 
blomster, det er en officiel havn flot vedlige-
holdt, fint bad og fine toiletforhold.
Efter udpakning og indkøb i Revin, sejlede vi 
mod Charleville.  En smuk tur med flere slu-
ser, som er spændende hver gang. Det er 
automatisk sluser. Når man nærmer sig en 
sluse, trykker man på en knap, der så auto-
matisk åbner slusen. Så det er lidt spænden-
de, om den så også åbner. Hvis ikke, så må 
man kravle op ad en stige, og hen og trykke 
på en knap ved det lille slusehus. Så bliver 
der sagt noget på fransk, og kort efter kom-
mer en slusemand kørende, og åbner slusen 
for os.
Det giver lidt spænding hver gang, men det 
sker ikke ret tit. Da der på dette tidspunkt på 
året ikke er så mange både ude at sejle, har 
vi hver gang været alene i slusen.
Efter den første sluse fortøjer vi båden ved 
brinken og nyder en dejlig frokost, med kold 
øl eller et glas koldt hvidvin.
Vi lægger til i byen Chateau ved en hyggelig 
bro, hvor vi ikke kommer til at ligge alene, der 
ligger allerede en pram med Engelsk flag - 
hyggeligt. Her kan vi også få strøm fra land, 
så vi kan få ladet vores mobiler.  Desværre kl. 
18:00 får vi lidt regn. 

Den 22. september:
Her er gode indkøbsmuligheder tæt på skibet, 
så efter en dejlig morgenmad, går vi lidt rundt 
i den lille by og besøger deres lille lokale bar, 
for vi skal jo støtte de lokale. Det havde væ-
ret en kølig morgen, men op ad formiddagen 
kom solen, så vi sad ude og nød udsigten 
over byen og floden.
Vi sejler videre til Charleville.  Også i dag kan 
vi spise vores frokost ved brinken efter slusen 
i Joign. Man kan altid finde en lille busk, som 
man kan fortøje til. Solen er kommet godt 
frem, og det er lunt at sidde på agterdækket. 
Kl. 13:30 ankomst til Charleville - også i dag 
er det gået fejlfrit gennem sluserne.
I Charleville er der en stor havn, men på den-

ne årstid er der tomt, så vi lægger os uden for 
havnen ved en hyggelig bro, her ligger endnu 
en stor pram fra England, og en fra Holland. 
Ja det er en fin båd, der er beregnet til at sejle 
på floderne. Havnen ligger ved en camping-
plads, så her er fine bademuligheder. Vi skal 
melde vores ankomst ved kontoret. Camping-
pladsen er godt besøg af autocampere.
Til aften kommer det kølige vejr. Vi har fun-
det et rigtig skønt spisested, hvor vi nyder en 
dejlig middag og gode vine.  Pris for 3 retter 
mad med vin til 137 euro. Aftenkaffen fik vi på 
agterdækket af Blue Dane.  En god trøje - så 
kan vi godt være ude, det er som om det er 
blevet lidt mere lunt, men det kan jo skyldes 
en god middag og gode vine.

23. september:
Ankomst til Sedan kl. 17.00 trist havn / by. 
Vi ligger ved to flydebroer, som ligger ved 
campingpladsen, ikke nogen særlig hyggelig 
campingplads. Og så er der rotter på kajen. 
Pludselig så Steen og min svoger også en 
ræv. Super tænkte jeg. Det kan måske holde 
rotterne væk. Vi har sejlet igennem 6 sluser i 
dag, ved den sidste sluse, får vi at vide, at vi 
ikke kan sejle videre mod Mouson, da der er 
lukket. Så vi tager en overnatning i Sedan.

24. september:
Vi vågnede op til regnvejr, men dette skulle 
ikke forhindre os i at gå op i byen. I denne by 
findes en fæstning fra år 1642. vi betalte 8 
Euro pr. person og gik så rundt i denne spæn-
dende gamle fæstning.
Vi handlede i et fint Carrefour marked. Mange 
af de andre forretninger var stadig ikke åbnet, 
selv om klokken var 11:00. Da vi kom tilbage 
til båden sejlede vi tilbage til Charleville. 31⁄2 
time i kraftig vind og regnbyger, men 19 gra-
der. Da vi ankom til Charleville kom solen og 
næsten blå himmel, så vi sad endnu engang 
på agterdækket, hvor vi fik os en lille drinks. 
Vi har jo ferie.
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25. september:
I dag var det stor badedag.  Steen gik op og 
betalte havnepenge 12 euro. Vi nød et varmt 
bad. 12 euro for el, vand. Det var en ok pris. 
Vi gik igen op til byen. Steen havde set, at de 
havde billige bukser, da han var ude på sin 
morgen gåtur, og vi andre trængte til gå lidt, 
og så kan man altid handle mad og øl, for ikke 
at glemme aftensmaden 
Kanalen vi sejler på hedder Meuse a Givet, 
vejret trist og gråt, men stadig lunt 15 grader. 
En smuk og spændende tur. 
Vi kom på den forkerte siden af kanalen, så i 
stedet for at sejle ind til Revin, sejlede vi under 
en tunnel og lagde til ved en hyggelig kaj ved 
byen Laifour. En lille by, en meget lukket by 
- meget lukket selvom der var biler ved nogle 
af husene, så var det en død by. Posthuset 
var lukket og ingen cafe, men et lille brødud-
salg og en lille lokal bar. Det skulle prøves, 
her sad stampersonalet og kikkede noget på 
os. Vi fik tre øl og en juice 6,80 euro. Da vi gik 
tilbage til båden holdt der en varebil, som var 
kommet fra Charleville. Her kunne man købe 
frisk fisk, grønt samt brød, men da vi var op-
sat på at spise ude, sejlede vi videre. Men ak 
nej, vi havde ikke læst, at sluserne lukkede kl. 
18, så vi måtte vende om og sejlede tilbage til 
den hyggelig og stille og lukkede by. Men da 
min søster er super i et køkken, fik hun lavet 
en dejlig middag. Confit De Canard, ovnbagte 
kartofler og ikke mindst en skøn sovs, og ja 
en super salat, så der var ingen, der gik sul-
ten i seng.

26. september:
Det havde regnet hele natten, men hertil mor-
gen var det blevet bedre vejr, så Steen gik 
sin lille morgentur og vendte tilbage med frisk 
brød fra det lille brødudsalg, hvor alle damer-
ne var samlet for at få morgennyhederne og 
bestille deres ugeblade.
Vi sejlede til Fumay en flot tur med 5 sluser. Vi 
kom desværre for sent til ugens marked. Det 
vil sige. Vi nåede grønthandleren og Steen 
nåede at købe grill kylling, så vores frokost 
var reddet. Vi havde haft skiftende vejr, men 
det var ok, så vi kunne gå lidt rundt og se på 
denne by, men vi var igen kommet til en lidt 
øde by, eller så holdt folk sig inde på grund af 
vejret. Vi prøvede at bestille bord på en hyg-
gelig restaurant de La Vallee, men de havde 
lukket onsdag aften, så vi blev igen snydt for 
at komme ud at spise lokalt. Her er trist på 
denne årstid, men sikkert smukt om somme-
ren.
El og vand var der lukket for, troede vi, men 
mens vi sad og hyggede os inden døre, kom 

en dame og spurgte, om vi ville have strøm, 
hun forklarede os også, at vi kunne bruge 
badet på havnekontoret, og hvilket tidspunkt 
der var åbent.  Vi betalte 6,70 euro for båd og 
2,80 euro for strøm.
Det var et fint havnekontor med pæne og 
rene baderum, så det nød vi.

27. september:
Stod op til regn, afgang kl. 10.00 mod Givet. 
Da vi kom til Fepin blev det tørvejr,  Steen fik 
den ide, at han ville gå langs med floden til 
næste sluse Montigny ca. en times gå tur. Vi 
andre drev med strømmen, en flot tur både til 
fods og til vands.
Da vi kom til slusen Ham, som vi vidste, skul-
le være bemandet, blev slusen ikke åbnet. 
Steen kravlede i land og fik gjort slusevagten 
opmærksom på at vi lå her. Han blev lidt flov, 
for han fik sin middagssøvn. Efter slusen sej-
lede vi igennem en lang tunnel, og så var der 
ikke langt til Givet.

28. september:
Endelig vågnede vi til sol, afgang kl. 10:00 
tilbage til Revin med ophold ved Fumay for 
frokost. 9 sluser, 2x tunnel... En smuk tur i 
solskin, men ak nej, ved en af sluserne måtte 
vi igen ringe efter slusemanden. Vi fik lært, 
at signalet skulle være grønt inden vi sejlede 
ind, så resten af turen til Revin forløb uden 
problemer. Ankomst Revin kl. 16:30.
Her kom også en kvindelig havnefoged. Hun 
kendte godt båden, hun opkrævede 8,25 
euro og gav os vand, og viste os baderum, 
rigtigt pænt.
Vi fik hende fortalt, at der kom nye lejer om 
søndagen.
Denne aften og næste morgen stod på hygge 
og rengøring, inden vi kørte hjem efter en dej-
lig uge på de franske kanaler.
En tur vi varmt kan anbefale.

Irene Frederiksen
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Fra Næstved til Aalborg

Vi er oppe før en vis mand har fået sko på. 
Kjeld har næsten købt en Maskot 28 belig-
gende i Næstved, og nu skal Ib, Christian og 
undertegnede sejle båden til Aalborg. Kjeld 
er desværre selv forhindret på grund af en 
aftale på varmere himmelstrøg. Båden er 
endnu ikke beset, så handlen skal endelig 
konfirmeres, når vi kommer til Næstved. Kjeld 
skal ikke sejle med på hjemturen, men i ste-
det hente et nyt stativ, hvis det bliver til noget. 
Alternativet vil være, at vi venter et par uger 
til midt i oktober, men med det vejr, vi har haft 
i sensommeren, er det ikke så attraktivt. Vejr-
udsigten ser lovende ud de kommende dage, 
med vind fra SV og 8 – 10 m/s
Vi starter fra AS med provianten i traileren og 
højt humør, så højt som det nu kan blive kl. 06 
om morgenen. Efter en times tid holder vi kaf-
fepause, det løfter stemningen et par dB. Vi 
ankommer standsmæssig til Næstved Sejl-
klub, og båden gennemgås og godkendes. 
Kjeld afslutter handlen, mens vi andre tjekker 
lidt af provianten. Midt på eftermiddagen er vi 
klar til at sende den nybagte bådejer hjem, og 
vi andre skal i første omgang sejle båden til 
Karrebæksminde. Her snakker vi med et par 
af de lokale, som fraråder os at sejle ud, da 
vinden udenfor er en del kraftigere end det 
føles inde i havnen. Vi beslutter derfor at ud-
sætte starten til næste morgen kl. 05 og går 
ud for at få os et godt måltid mad. Det viser 
sig dog, at Karrebæksminde på denne årstid 
er lige så livlig som en svensk by i kirketiden, 
så enden på den del af udflugten bliver en 
lang gåtur med efterfølgende tæring på pro-
vianten.

Næste morgen er vi tidligt oppe. Af frygt for 
et alt for muntert køkken, hvis morgenmaden 
indtages under udsejling af havnen, beslut-
ter vi at spise inden for molernes beskyttende 
arme. Med hovedet oppe gennem lugen ved 
styrepladsen og med nerverne udenpå på 
grund af den stærke strøm går vi igennem 
broen kl. 05. Allerede nogle få meter efter 
broen får styrmanden vasket ansigtet for an-
den gang denne morgen. Der er mørkt som i 
en negers r.. så det er godt, at renden ud af 
havnen blev aflæst i går under byturen. Det 
eneste der lyser op er vore egne lanterner og 
fyret for enden af molen, et par kabellængder 
ude, så ansigtsvasken fortsætter, indtil vi er 

vel fri af molehovederne, hvor kursen lægges 
stik vest, og hovedet kan trækkes indenbords 
ligesom skildpadderne gør. De første par ti-
mer sejler vi i mørke, men på grund af ringe 
sigt, hænger alle vore øjne konstant ude på 
vandet. Efter et par timer lysner det, og vi skal 
ændre kurs for at sejle op gennem Omøsund. 
Det betyder også, at vi kan støtte motoren 
med genoa, og nu stiger hastigheden med 
1⁄2 til 1 knob. Efterhånden som vi kommer 
mere nordpå, rummer vinden, og vi beslut-
ter at dele de 155 mil i to etaper med Grenå 
som mellemlanding. Vi ankommer til Grenå i 
mørke, men Ib har været her for nylig, og kan 
huske havnens indretning, så vi finder en god 
plads i nogenlunde læ. Vores plan, om at gå 
ud og spise, går endnu en gang i vasken, så 
den medbragte proviant bliver atter testet.

Næste morgen sover vi længe og starter først 
efter solopgang ved 8-tiden. Vinden er stadig 
i S-SV, så vi sætter begge sejl, slukker moto-
ren og tænder for hyggen, så snart vi er ude 
af havnen. Vinden aftager ganske langsomt 
i løbet af dagen, men vi har god tid, vi skal 
først igennem broen kl. 19.45, så vi nyder den 
stille sejlads. Midt på eftermiddagen bliver vi 
dog overfaldet af en byge med vindstyrke på 
over 10m/s, så nu minder det lidt om gårds-
dagens herrevejr. Bygen varer kun få minut-
ter, så aftager vinden igen, og vi beslutter at 
rulle forsejlet ind og fortsætte for motor og 
storsejl gennem Hals Barre. Vel inde i Lan-
gerak sættes genoaen igen, og turen nydes 
for fulde sejl. Vi ankommer til Limfjordsbroen 
kl. 18.20, så vi er i god tid.... Tror vi. Det vi-
ser sig at dagens sidste åbning er ændret fra 
19.45 til 18.00. Vi lægger os ud for Hedega-
ard, og Jane må agere taxi. Næste dag bliver 
båden sejlet det sidste stykke til AS, og vi kan 
konstatere at turen er forløbet uden uheld el-
ler nedbrud af udstyr, eller mandskab!! 

Hans Hostrup.
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Aalborg - Skt. Petersborg
retur på 100 dage

Grethe og Preben Vestergaard deltog sam-
men med flere andre fra Aalborg Sejlklub i 
en sejlads til Skt. Pedersborg arrangeret af 
Langturssejlerne.

Her er et uddrag af beretningen. Hele beret-
ningen kan læses på www.gajka.dk.

Sidste dag i Sverige går med at få købt mad, 
diesel og få fyldt vandtankene, for nu begyn-
der de lange stræk.

Den sidste aften mødes vi i de 4 grupper, vi 
er inddelt i efter bådstørrelse. Får de seneste 
vejrmeldinger, aftale radiokommunikation un-
der vejs. Og så næste morgen går det af sted 
mod Lethma på en ø V for Estland, en stræk-
ning på godt 100 mil. Vi passerer undervejs 
de store skibsruter, så hurra for AISen, den

skulle alle have ombord! Vi starter for sejl, 
men har også en lang periode for motor, for 
med en stram tidsplan er det ikke muligt at 
dalre af sted med en 3-4 knob.

Vi ankommer til Lethma op af formiddagen, 
og mærker vi er kommet til Østeuropa. Det 
er et rigtig hul i jorden, men vi kunne da få et 
bad, og det vi trængte mest til - at sove.

Efter yderligere 75 mil ankommer vi til Tallin 
først på aftenen, lidt møre i koderne, men alle 
kommer godt frem, og her er alle de facilite-
ter, man kan tænke sig. Tallin er en utrolig 
smuk by, nok den smukkeste på hele turen. 
Hele bykernen indenfor ringmuren står næ-
sten som den så ud i 1500 tallet, og det bliver 
til mange hyggelige ture rundt i byen i de 4 
dage vi ligger her.

http://www.gajka.dk
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Men der er ikke tid til mere driverliv. Vi skal 
videre mod den yderste finske skærgård tæt 
på den russiske grænse, en distance på ca. 
100 mil til den kønne lille ø, Happasaari. Her 
skal vi udklareres af Schengenland, og Fin-
land har et lille toldsted på øen, så vi får de 
rigtige stempler i pas og skibspapirer, hvad 
der senere viste sig at være en rigtig god ide.

Lørdag den 14. juli kl. 04:00 startede vi så 
mod Skt. Petersborg, igen en distance på ca. 
100 mil. Efter en 5-6 mil krydser vi grænsen til 
russisk farvand som vi skal mellem bøje 15 og 
16 – kalder den russiske kystvagt, og får til-
ladelse til at sejle ind i Rusland. Det går raskt 
af sted med god vind agten for tværs. Efter at 
have passeret fæstningsøen Kronstadt, går 
det ind i de gravede kanaler i mudderdynen af 
sedimenter som Neva bringer ud i den Botni-
ske bugt. Kl. 20.00 finder vi endelig customs- 
og immigrationskontoret. Der var kø ved den 
lille betonkaj, og kl. 21 kom jeg ind i den russi-
ske bureaukratimølle, og først 4 timer senere 
var vi officielt ankommet til Rusland, men så 
havde vi altså lige 2 timers sejlads til Central 
River Yachtklub, der ligger i Nevas munding. 
Og selvom der var 2 kæmpe udendørs disko-
teker lige på den anden side af floden, havde 
vi ingen problemer med at falde i søvn! Vi har 
nu for øvrigt passeret 2 tidszoner.

Skt. Petersborg har et hav af seværdigheder, 
som vi hver for sig, og på fællesture - drø-
nede rundt og så på. Det er den by i verdenen 

der byder på flest kulturelle seværdigheder, 
og Louvre kan godt gå hjem og lægge sig, 
når man ser, hvad der er af kunst i Vinter-
paladset. Der var også nogle fællesarrange-
menter – en russisk folkloreaften i et af de 
mange paladser, med en efterfølgende kon-
gelig middag, byrundtur og en guidet tur til 
sommerpaladset, der ligger et godt stykke 
udenfor byen. Så den fik med fuld skrue som 
storbyturist. Men hvis vi piller alle de gyldne 
kupler væk, er resten af byen lidt trist og slidt. 
Den blev jo bombet sønder og sammen un-
der 2. verdenskrig, da den hed Leningrad og 
i hast genopført i årene efter krigen. Vores 
havn var slidt men ok, og det vrimlede med 
forretningsfolk i store biler med livvagter efter 
sig, og der landede helikoptere i havnen flere 
gange om dagen. Så der er nogen, der har 
tjent rigtig mange hurtige penge.  Et par dage 
efter vi var ankommet, kom bagtroppen af de 
mindste både, der blæste inde i Happaasari. 
Da de kunne se, at de var ved at miste de for-
udbetalte fællesture, besluttede de at sejle. 
Og de fik en gyngetur i 17-22 m/s i op til 5 m 
bølger. Nogle rigtige seje mænd og kvinder, 
hvoraf en del var oppe i halvfjerdserne.

Efter 8 dages intenst storbyturistliv orkede vi 
ikke flere attraktioner, og efter en afslutnings-
middag i havnen, var fællesturen slut, og folk 
kunne søge hjemad, som de selv havde tid og 
lyst til. Der var arbejdsramte med, der gjorde 
hele turen frem og tilbage på 4 uger – det er 
hårdt arbejde.
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Sejleroplevelser
med Wayfarer
En fortælling om dejlige sommer ture 
med vores wayfarer jolle ”Mary”
Først en lille præsentation af besætningen og 
Wayfarer jollen.
Den faste besætning består af Annelise og 
Poul Pedersen og engang imellem af vores 
søn Søren.
Vi bor på 35` år i Gistrup. Vi har 3 børn og 
hele familien har altid været fascineret af hav 
og fjord og dyrket forskellig slags vandsport. 
Vi har, fra vor 3 børn var teenagere, boltret 
os på vandet med surf brædder. Enhver var 
således skippere på egen båd. Det virkede 
bare.    
Efterhånden som årene er gået, fik vi lyst til 
anden form for vandsport.
En tilfældig tur til Valdemar Slot vækkede en 
gammel drøm til live, fordi vi her så den æld-
ste og sikkert første Wayfarer i Danmark, en 
Wayfarer af mahogni, flot restaureret og op-
stillet på” Museet for bådsejlads”.
Det var kærlighed ved første blik. Jeg var ikke 
i tvivl, sådan en måtte vi ha! Min kone var hel-
digvis med på ideen og sagde ja til at lede 
efter den kommende ”Mary”
 Det var bare ikke nemt at finde så flot et 
”smykkeskrin” som vi havde set, så vores 
valg blev derfor en dejlig, lidt nyere model fra 
1997 i perfekt stand, fuldrigget til kapsejlads.
I tilgift har det vist sig, at jollen er særdeles 
sødygtig og stabil og velegnet til både nybe-
gyndere og mere garvede sejlere, fordi der er 
masser af mulighed for hele tiden at forbedre 
sin sejlteknik og der er masser af udfordrin-
ger i sejlads med jollen. Jollen er beskeden 
både med hensyn til vedligeholdelsesindsats 
og investering.

Limfjorden er jo et fantastisk område, hvor en 
Wayfarer rigtig kan boltre sig, gerne i selskab 
med andre joller. 
Vi kan sejle ind på alle strande og nyde natu-
ren og en velfortjent kop kaffe.
Vi meldte os ind i AS fordi det er ”jollehavnen 
i Aalborg” havde vi hørt.
Et godt udgangspunkt for sejlads hvor der jol-
leplads, klubhus og ramper. 
Nu venter vi bare på mange flere jollesejlere 
til tur og kapsejlads.
    
Og så til jolle præsentationen, som vi vil ind-
lede med 1`vers af ”Wayfarerns pris: frit efter 
Dublingers – Whisky in the jar.
Kan høres på You Tube. 

Jolletypen er engelsk og måler beskedne 
4,82 med en bredde på 1,85. Højde 7,05 til 
mastetop.
På SWS hjemmeside beskrives jollen 
www.wayfarer.dk: 
De bedste og mest lærerige oplevelser vi har 
haft med vores Wayfarer, er først og frem-

Wayfarerens Pris:

Kom her nu skal du høre,

om en buttet lille ”balje”

med plads, som om var den større,

bare køn i hver detalje.

Omkvæd:
Hun er smuk, hun er rund, hun er fin, (4 klap),

hun måler 15 fod, (2 klap)

alt kan hun stå imod.

Hun er vort smykkeskrin.

http://www.wayfarer.dk
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mest på det årlige Wayfarertræf arrangeret af 
dansk SWS, der hvert år afholdes den anden 
uge i juli. Her mødes 80 til 100 mennesker 
med 40 – 50 joller.

Vi slår lejr i telte og campingvogne på den 
lille, hyggelige Rantzausminde camping med 
skøn beliggenhed direkte til Svendborgsund 
(6 km vest for Svendborg)
Denne tilbagevendende tradition har nu stået 
på i rigtig mange år og efterhånden kender 
alle hinanden. Hvert år kommer der nye med-
lemmer til. Fælles for alle er dejlige sejlople-
velser og hyggeligt samvær hvor alle nyder 
turene med jollerne i det skønne sydfynske 
øhav.
Dagen indledes med skippermøde kl. 9.00 
ved flagstanderen. Her planlægges dagens 
tur ud fra vejr og vind og deltagernes lyst og 
sejlerevner.
Når en lille sang fra Wayfarersangbogen, og 
morgenmaden er klaret, sejles der i samlet 
trop til f. eks. Skarø, med den lækre Skarø is, 
eller en af de andre smukke og naturskønne 
øer.
Når målet er nået, trækkes jollerne op på 
stranden og frokosten nydes samme med 
gode sejlervenner, der kommer fra hele Dan-
mark, England og Norge.
 Noget kapsejlads er der selvfølgelig også i 
det! Der er jo en vis tilfredsstillelse i at komme 
i forreste felt ved målet
Rantzausminde træffet er stedet, hvor man 
kan deltage uanset alder, alene, med hele 
familien, med eller uden jolle, Der er altid 
mulighed for en gaste tjans ombord på en af 
jollerne.
Stemningen er god og alle kan være med 
også uden større sejlererfaring. Der er mange 
rigtig dygtige sejlere, som gerne hjælper med 
råd og dåd.

Der er også kurser i sejlads og kæntrings-
øvelser således at man altid kan bjærge sig.
Efter en oplevelsesrig sejldag slappes der af 
i hyggeligt samvær eller hvad man nu lyster.                                           
Der er opsat et fællestelt hvor man kan op-
holde sig og spise sin mad og nyde en fadøl.

Om aftenen kommer Wayfarersangbogen 
frem og sejlere med musikalske evner og 
medbragte instrumenter spiller gerne op til 
sang og musik.
Når ugen er gået drager vi alle hjem, rig på 
gode minder og oplevelser.

Udover Rantzausminde træffet er der flere 
muligheder for at deltage i kapsejladser, me-
sterskaber, kurser og ture rundt omkring i 
både Danmark, Sverige, Norge og England.
I pinsen er der ved at blive skabt en tradition 
for endnu et sejlertræf.
På andet år har der været et rigtig godt tur-
træf, arrangeret efter samme læst som Rant-
zausminde:
Tursejlads og hyggeligt samvær. 
Træffet er lavet af foretagsomme sejlervenner 
fra Middelfart sejlklub ud fra devisen ”Vis mig 
dit farvand”.
Sejladsen foregår i Gamborg fjord og i Lille-
bælt. 
Måske kunne vi arrangere noget lignende i 
vores dejlige ”Limfjordsfarvand” Det er jo be-
stemt også værd at vise frem.
Endnu er der kun tre Wayfarer joller i AS. Vi 
tror dog at jollens gode egenskaber bevirker, 
at der kommer flere til. Jollen er oplagt til både 
kapsejlads og til tursejlads.

Annelise og Poul
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Uddrag fra Ilse og Folke’s
sommertogt i det græske øhav
Uddrag fra Ilse og Folke`s logbog om som-
mertogt med Jalifour i det græske øhav. Hele 
logbogen kan ses på http://www.bricksite.
com/jalifour
 
06-05-2012
Så kom vi ud at sejle igen den 4. maj kl. 10:45 
stod vi ud af havnen i fint solskin og let vind, 
der blæste os i næsen som den plejer, men 
vi skal jo også afprøve vores nye propel, den 
virker fint næsten uden vibrationer og meget 
bedre i bakmanøvrer så må vi jo se hvor me-
get fart sådan en 3bladet propel stjæler af 
farten for sejl.
Vi sejlede kun 27 sømil så fandt vi en god bugt 
Nissos Petelas, med læ for nordvestenvinden 
som der jo var, så vi glædede os til en dejlig 
nat for svaj, ja men godmorgen do, hele nat-
ten kom der med mellemrum kraftige vindstød 
og derimellem var der helt stille, og sådan en 
ellers fejlfri Bavaria kan altså ikke ligge stabilt 
for sit anker, men drøner rundt for hvert vind-
stød. Vi stod op til en smuk morgen med sol 
og let vind og straks efter morgenmaden let-
tede vi anker og sejlede mod Zakynthos skild-
paddeøen, Vi ankom til Ag Nicolaos  kl 1530 
og d kunne vi tydelig se at sæsonen ikke var 
startet endnu, der lå kun en katemaran så vi 
kunne ligge sideværts, vi blev taget imod af 
Dimetri som sammen med sin familie ejede 
restaurant, tankstation og udflugtsbåde. Der 
spiste vi selvfølgelig til aften de 2 dage vi var 
der. Jeg kunne kun klage over 1 ting, de var 
udgået for rødvin så jeg måtte nøjes med en 
rosèvin, så tro ikke at livet hernede er uden 
problemer.
Der var valg til parlamentet mens vi var her 
og det fik ikke grækerne til at se lysere på 
tingene, valgets sejrherre måtte allerede på 
valgdagen erkende at de ikke kunne danne 
regering. 
Jeg talte med en officer fra kystvagten (grim 
fyr der opkrævede havnepenge, 9 eur.) som 
fortalte, at hans løn var næsten halveret, så 
han var ikke meget optimistisk, så han gik 
med planer om at flytte til udlandet for at ar-
bejde.

07-06-2012
Der er nu næsten gået 1 måned, hvor vi stort 
set ikke har haft internet, kun lige så vi har 
kunnet tjekke E-mail og skype lidt med un-

gerne, men vi har nu ikke kedet os ret me-
get.
Kirsten og Pauli kom og besøgte os i Zakynt-
hos og var ombord i 9 dage det var hyggeligt, 
på grund af vejret blev vi i byen i et par dage, 
og så lejede vi bil og kørte øen rundt. Vi var i 
skildpaddebugten, det var egentlig meningen, 
at vi skulle sejle dertil, men i bugten var der 
ikke læ for blæsten så det blev biltur i stedet.
Den 16. maj smider vi fortøjningerne og sejler 
til fastlandet til Katakolon en fin sejltur, så vo-
res motorbådsvenner kunne mærke, hvad de 
går glib af, man kunne godt mærke på Pauli, 
at han var lige ved at blive omvendt, han skul-
de bare lige prøve lidt mere.
Katakolon er en lille by, der udelukkende le-
vede af turister. Dagen efter, vi kom, var der 
ikke mindre end 3 store dampere, så da var 
der travlhed i den lille by, vi blev også fortalt, 
at dagen efter, ville der ikke komme nogen 
skibe, så da var byen helt lukket ned. Det 
fandt vi ud af, da vi ville leje bil. Det var kun 
ved et tilfælde, at vi traf en i udlejningsforret-
ningen, men det lykkedes, og så kom vi på tur 
til det gamle olympiske stadion.
Det olympiske stadium var imponerende, 
men vi synes vist også, at det trængte til lidt 
vedligehold. På 
vejen tilbage 
fandt vi et Lidl 
supermarked 
og fik provian-
teret leverpo-
stej og andre 
livsvigtige ting., 
som vi ikke kan 
købe i almin-
delige græske 
købmandsfor-
retninger.

Så dagen efter 
drog vi videre, 
der var solskin 
over de blå bøl-
ger, og der var 
en frisk vind, og 
nu skulle vores 
passagerer om-
vendes til sejl, 
Jeg tror det lyk-
kedes, selvom 

http://www.bricksite
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Pauli ikke ville tilstå det, men jeg er sikker på, 
at han sidder og studerer bådannoncer på in-
ternettet, når han har en ledig stund.
Vi kom til Pylos som mest er kendt for et stort 
søslag med England, Frankrig og Rusland 
på den ene side mod Grækenland og Tyrki-
et på den anden. Det fandt sted i starten af 
1800erne, men det var overstået, da vi kom, 
vi var rundt i nabolaget og så på et gammelt 
fort fra den tid. Det er nu lidt nemmere at for-
holde sig til end det Olympiske stadion.
Det var et meget smukt sted med en stor blå 
lagune og en fin gammel by og gamle borge 
på alle bjergtoppene.
Kirsten og Pauli forlader os, de skal med bus 
til Athen, en tur på ca. treenhalv time, og så 
er vi alene igen.
Den 26. maj sejler vi videre rundt om fingrene 
i den sydlige del af Pelepones. Vi kommer til 
Koronis og ankrer op i bugten og glæder os til 
en stille nat, men vinden drejer og bølgerne 
står lige ind i bugten, så det er så som så 
med den nattesøvn. Straks efter morgenma-
den letter vi anker igen for at finde et lækkert 
sted at ankre og kommer til Porto Kayo 39 ml 
der fra.
Undervejs finder Ilse ud af, at jeg (siger hun) 
har slukket for køleboksen og så måtte hun til 
at lave middagsmad til 3 dage.
Porto Kayo ligger i en næsten lukket bugt om-
kranset af høje bjerge så der er bare læ, tro-
ede vi, men vinden kom hylende ned af bjerg-
siderne og Jalifour drønede rund for ankret 
det meste af natten, så det blev også kun et 
ophold på 1 nat.
Ved strandbredden var der nogle små ferie-
hoteller, som var lukket og 1 taverna som var 
åben og så 3 autocampere, som havde fun-
det et fristed.
Vi går straks efter morgenmaden videre. Vin-
den er lidt foran for tværs, og der er en lidt 
træls sø, men da vi nærmer os bestemmel-
sesstedet, lægger både vind og sø sig, og vi 
kommer ind i havnen i Yithion. Vi bliver her i 4 
dage, og vi taler lidt med en gammel græker, 
som stod på havnen og fiskede, og dagen 
efter kom han med en stor pose appelsiner, 
så nu får vi hjemmepresset juice. Grækeren 
fortalte os, og en tysk sejler, at han syntes, 
at Angela Merkel og Hitler var ens, det blev 
tyskeren meget ophidset over.
Vi sejler videre efter 4 dages dovneri og kom-
mer til Elefanisos som er en lille ø med en 
lækker blå lagune i sydenden, og der ankrer 
vi og får en flot aften og nat, der kun forstyr-
res af bovvandet fra alle de store fragtskibe, 
der passerer ca. 3 mil derfra, men med flot 
stjernehimmel.

Dagen efter kommer vi til Monemvasia, som 
er speciel ved, at der i landfast forbindelse er 
en høj og stor klippe som ligner Gibraltarklip-
pen. Op af den ene side og på toppen er der 
bygget en borg og by i 1200 årene. Det er 
meget imponerende.
Der ligger vi på siden af den svenske båd 
Pinta med et hyggeligt par Ulla og Lennart 
ombord, jeg besøger borgen på klippen, det 
er et spændende sted, jeg tror, man kan 
købe/leje de gamle huse og bruge dem som 
sommerbolig.

Næstsidste dag vi er 
der, kommer havne-
myndighederne og 
forlanger, at vi alle 
der indtil nu har ligget 
langskibs og uden på 
hinanden, at nu skulle 
vi gå ind med hækken 
mod molen og med 
stævnanker, for at 
give mere plads. Det 
gør vi så og får en 46 
fods udlejningsbåd på 
den ene side, hen ad 
aftenen begynder det 
at blæse op og midt 
på natten, må vi ud af 
fjerene, da vi mærker, at båden støder mod 
kajen. Det er den store båd, der skrider for 
ankret og klemmer os og en båd mere mod 
kajen. Der sker dog ingen skade, kun på vo-
res skønhedssøvn.
6. maj afgår vi til Kiparissi, som er en fin bugt 
med sandstrand og lækkert badevand. Der 
ankrer vi op for natten og kigger stjerner, da 
det bliver mørkt.
7. maj går vi videre, vores plan er, at komme 
il Poros, og der eventuelt få en pris for vinter-
oplægning. Vi går efter at overnatte på øen 
Spetsei som ser fin ud på fotoet i pilotbogen, 
men den svarer ikke til forventningerne, så vi 
sejler videre til øen Hydra, og der går vi ind i 
den første overfyldte havn, vi har været i i år, 
der får vi ingen plads, så vi sejler 10 mil næ-
sten tilbage og finder en rigtig fin havn

Det var så noget af hvad vores sommer er 
gået med, hvis du vil se mere, så kan du gå 
ind på vores hjemmeside  http://www.bricksi-
te.com/jalifour , der er logbogen for hele mid-
delhavsturen og mange billeder.

God fornøjelse
Ilse og Folke Møller

http://www.bricksi
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Hvad er FTLF

Som mange af jer nok har set, så har en del 
både i havnen 2 standere under sallingshor-
nene, nemlig klubstanderen for AS, og så en 
rød og hvid stander med en sekstant. Denne 
stander viser, at bådens ejere er medlem 
af FTLF – Foreningen til langturssejladsens 
fremme. I Aalborgs sejlklubber er der ca. 50 
medlemmer, hovedparten i Aalborg Sejlklub.
Og hvad er FTLF så. FTLF er en landsdæk-
kende interesseorganisation, som alle kan 
være medlem af. Der er ingen, der kræver, at 
man skal ud og sejle på verdenshavene eller 
krydse Kap Horn, og det er heller ikke et krav, 
at man har været på langfart. Hele Danmark 
er opdelt i områder med hver deres forgast 
og aktivitetsgruppe som varetager forenin-
gens interesser i det enkelte område. Her i 
Nordjylland er jeg forgast, og vores opgaver 
går ud på at lave en del arrangementer i lø-
bet af året, primært om vinteren. Det er alt fra 
efterårstræf over foredrag og temaaftener til 
nytårskuren. Foredragene og temaaftenerne 
er åbne for alle, også medlemmer af de loka-
le sejlklubber i Aalborg og omegn, hvorimod 
træf og nytårskuren kun er for medlemmer af 
FTLF.
FTLF har de sidste par år arrangeret flotil-
lesejlads med stor succes. I 2011 gik turen 
til Skotland og i 2012 blev kursen sat mod 
St.Petersborg, hvor der var flere AS både 
med.
FTLF opstod i 1985 hvor nogle sejlere ”med 
fingeren på pulsen” indså, at det ville være 
meget nemmere, hvis man kunne drage nytte 
af hinandens erfaringer, kunne skabe kontakt 
mellem skibe og gaster. 

Som konsekvens heraf oprettede de...

Foreningen
Til Langtursejladsens Fremme

Med formålet at arbejde for kend-
skabet til - og muligheden for lang-
tursejlads. 
• Danmarks bedste langtursejlerblad 
• Sekretariat 
• Teknisk rådgivning 
• Medlemsservice 
• Certifikater
• Turbeskrivelser fra hele verden 
• Gratis salg/køb/bytte- annoncer 

• Gratis gastebørs 
• Mulighed for juridisk vejledning 
• Rådgivning ved køb af båd 
• Politisk og internationalt engagement
 vedrørende langtursejlads 
• Samarbejde med internationale 
 organisationer 
• Vejledning og hjælp til turplanlægning 
• Bibliotek og søkortarkiv 
• Kurser og undervisning, ”Sejlerskolen” 
• Foredrag og fællesarrangementer 
• Klublokale SEKSTANTEN, Århus 
• Klublokale KAHYTTEN, København 
• Internationale identitetspapirer og
 bådregistrering
• Bådpositionssystem på hjemmesiden 
• Udgivelse af langtursejlerrelevant litteratur 
• Kontaktpersoner over hele verden 

Man er meget velkommen til at besøge for-
eningens hjemmeside www.ftlf.dk, hvor man 
også kan finde masser af information og an-
dre nytte oplysninger. Senest er hjemmesi-
den opgraderet til bl.a. at rumme et sejlerfo-
rum hvor spørgsmål kan stilles og erfaringer 
udveksles.

6 gange om året udgives der et medlemsblad, 
kaldet Langtursejlerne. Dette blad indeholder 
følgende: 
• Formandens sejlerhilsen
• Info og nyheder
• Aktivitetskalender
• Skibspositioner
• Gastebørs
• ”Vidt og bredt” - nyheder fra ind-
 og udland.
• Båd og grejbørsen
• Adresseliste og udlandskontakter
• Boganmeldelser
• Erfaringsudveklsling 
• Medlemssalg
• Langtursberetninger

Jeg håber at denne lille beskrivelse har givet 
jer en ide om hvad denne forening – FTLF 
– er for en størrelse, og hvis I skulle få lyst 
til at blive medlem, kan det nemt gøres via 
hjemmesiden.

Jette Munk AG Nordjylland

http://www.ftlf.dk
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Forslag til regulering
af parkeringsforholdene
2. forslag
fra Gunnar Munk Jørgensen.

Forslag del 1.
FORSLAG TIL REGULERING AF PARKE-
RINGSFORHOLDENE PÅ KLUBBENS OM-
RÅDER.

De nuværende forhold:
Der parkeres og køres over alt på klubbens 
område.
Der er sommeren igennem en tæt trafik af 
ikke-medlemmer med speedbåde og havka-
jakker mv. ind foran klubhuset og på jolleplad-
sen.
Det er generende i forhold til brugen af grill-
pladsen mv. små børn, der leger i området. 
Og de biler har ikke noget at gøre på klub-
bens område.
Oprindelig var kørsel foran masteskurene og 
på jollepladsen ikke tilladt.
De parkerede biler skæmmer området og ge-
nerer ofte den nødvendige færdsel.

Vi kan bringe orden i forholdene ved 
at gøre det let at parkere centralt på 
steder, hvor det ikke generer nogen, 
inklusive vores travelift.

Dette forslag er todelt og det er ikke nødven-
digt at gennemføre begge afsnit i samme fi-
nansår:

Del 1 omhandler området ved maste-
skurene:
Hvis volden til den nærmeste opstillingsplads 
fjernes og arealet planeres, kan der laves en 
dobbeltrækket parkeringsplads som både kan 
betjene forårsklargøringen og afrigningen af 
masterne, og som kan bruges til parkering for 
kølbådsejere i weekender og på ferier. 

Pladsen vil være passende synlig og vil der-
for være bedre beskyttet mod tyverier og 
hærværk på bilerne.
Pladsen skal så ikke længere bruges til 
bådopstilling om vinteren.

De få både, der i dag står på arealet, kan nemt 
placeres andre steder på opstillingsarealet.
Promenaden kan holdes fri for biler, som in-
tentionen er i lokalplanen. Pænt, velordnet og 
funktionelt.

Se luftfotografi på bagsiden.

En fattig tak
for indsatsen...

I lighed med sidste år vil der i en pause
under generalforsamlingen som en fattig tak
for indsatsen være 2 flasker rødvin til de, der har
bidraget til årsskriftet med en artikel eller med et forsidefoto.
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Forslag til generalforsamlingen den 12.03.2013 

 

Ændring af vedtægternes § 26 Beregning af liggeplads og § 27 ligge-
pladsens størrelse. 
 
§ 26 ændres sådan, at liggepladsen afregnes efter pr. m2 båd. 
 
§ 26 får derefter følgende tekst: 
Klubben afregner liggepladslejen med ANF i henhold til vedtægterne 
fra ANF. 
Over for medlemmerne opkræves liggepladsen pr. m2 båd, ved at gange 
største skroglængde med største skrogbredde. 
Taksten pr. m2 er ens for alle pladser og fastsættes årligt af generalfor-
samlingen. 
Liggepladslejen skal gå til betaling af ANF samt til havnens drift. 
 
§ 27 første linje ændres til følgende: 
Når liggepladsen fordeles, skal det tilstræbes, at følgende regler over-
holdes: Pladsens bredde osv. (som eksisterende tekst). 
 
M.v.h. 
 
Palle Klith 
 




