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Denne sommer vil blive husket som noget,
der aldrig rigtig kom i gang, og for mange
af os blev der ikke sejlet ret mange sømil
eller besøgt de havne, vi havde drømt om
at anløbe.
Stemningen i vores egen havn var da også
undertiden lettere panisk i de perioder,
hvor det næsten blæste og regnede
uafbrudt. Mange gæstesejlere lå indeblæst i
flere døgn - og der var VM i fodbold. Da
savnede vi et fjernsyn og nogle bedre
møbler i hallen.

Mange havne har denne sommer haft
bundrekord i antal gæstesejlere. Enkelte
melder, at de kun har haft det halve af,
hvad de plejer. Vi har været ualmindelig
heldige, idet vi kun har haft 150 både færre
end sidste år. Havneopkræverne melder om
tilfredse kunder (bortset fra de sædvanlige
klager over strømmen - eller mangel på
samme), og den nye billetmaskine har
været en stor lettelse i arbejdet med
opkrævningen af havnepenge.

Lige før ferien indkøbte vi et par maritime
silkemalerier til udsmykning af ”Sejlerlof-
tet”. Vi håber at billederne, der er udført af
vores lokale kunstner Lone Mohr, må falde
i medlemmernes smag. Ved at handle
lokalt, opfylder vi samtidigt det krav Hals
Kommune i sin tid stillede til det kunst-
værk, man ønskede at forære os i forbin-
delse med husindvielsen i 93.
Der løb jo som bekendt en del mudret vand
i havnesamarbejdet umiddelbart efter den

tid, og stemningen var ikke just til modta-
gelse af kunstgave – men der er forhåbent-
lig nye tider - og måske en check på vej.
 
Bestyrelsen har i august måned  haft et
uformelt møde med økonomiudvalget i
Hals Kommune, hvor vi drøftede mulighe-
derne for at ”komme videre”, og fik luftet
ud i forhold til den sag der sluttede
endeligt med landsretsdommen i maj
måned. Vi er enige om at reetablere et
samarbejde omkring nogle relevante
områder, ligesom Hals Bådelaug forelagde
politikerne for de ideer og tanker, vi har
gjort os om udviklingen i havnen. Der var
mange ”bolde” i luften under mødet, og de
er efterfølgende sendt i skriftlig form. Så vi
ser frem til et udspil fra Gandrup.   
Det ville være ønskeligt, hvis et fornyet
samarbejde med Hals Kommune også
kunne komme til at omhandle muligheder
for, at etablere plads i havnen til nogle af
de joller, vi har på venteliste.

Vedrørende sagen om sætningsskaderne på
vores bygning, har der i september måned
været afholdt syn og skøn. Vi afventer nu
syn og skønsmandens rapport før næste
skridt kan tages.
Vi må væbne os med tålmodighed. Med
”Østbroen” i erindring ved vi, at også
sådanne sager tager lang tid - og der er jo
KUN gået et års tid siden, denne her starte-
de.        
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Nu sker der heldigvis også sjove ting for
bestyrelsen og især formandinden. F.eks.
Missilfartøjet ”Skadens” besøg i Hals, hvor
undertegnede var inviteret til såvel recep-
tion ombord som til den senere så avis
omtalte kommunale middag på Komman-
døren. -  ”Der er nu noget særligt over
mænd i uniform” –  selv om den øvrige
bestyrelse  desværre  ikke helt synes at dele
denne opfattelse.

Men een ting er vi dog enige om, det er
dejligt, at sagen om vore rettigheder i
havnen er afsluttet. At vi i bestyrelsen nu
kan bruge kræfterne på at udvikle og værne
om kvaliteten i  Hals Bådelaug. Lige nu  
l
i

gger der opgaver som møde med Kommu-
nen vedr. Tall Ship 99, generalforsamling i
Lystsejlernetværket,  få dommerne på
kursus og hvordan forholder vi os, hvis
forbuddet mod brug af giftig bundmaling
bliver en realitet.

Arbejde er der nok af og det er aldrig
kedeligt!

Fru formand
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Interesserede ”kokke”

Har du lyst til lidt fælles madlavning i klubhuset så
henvend dig til Peter Møller på telefon 98 251435.
Så vil der blive aftalt nærmere datoer.
Der vil blive brug for hold af 5-6 personer til madlav-
ningen – alle andre kan få mulighed for at smage.
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Hals Egense Færgeri

Lidt om klubhuset...

Der er nogle stykker der har ladet nogle
positive bemærkninger falde til fordel for
Hals Egense Færgeri.

Den slags vil vi meget gerne
viderebringe her i bladet, og
vi er selv i redaktionen
enige om, at vi vist må sige
at have et særdeles godt
naboskab i færgeriet.

Det ses tydeligt, at man afpasser afgangs-
tiderne efter om man kommer i

karambolage med os “kludesejlere”, og
ikke mindst når vi sejler vores tirsdags-

sejladser, kan det være svært at
finde ud hvornår vi vil krydse
hvilken vej.

Vi nægter at tro, at det er helt
tilfældigt, men at det er aktiv
hensyntagen til os.

Det skylder vi dem en stor tak for -
den være hermed udtalt - vi håber at den
vil blive videregivet til rette sted.

Vi har i vores servicebygning de bedste
faciliteter i miles omkreds og tilmed på
havnens bedste beliggenhed. Såvel
underetagen, som vores klublokale på 1.
sal fungerer til alles tilfredshed.
Disse gode forhold ønsker bestyrelsen,
at medlemmerne bruger så meget som
overhovedet muligt, hvilket da også
sker, på en for det meste fornuftig og
ansvarsfuld måde.
Desværre er der dog stadig medlemmer,
som ikke er så ansvarsbevidste. Det
kniber nogle gange med at rydde op efter
sig - få borde og stole på plads, tømme
askebægere, få opvasken klaret, tørre
bordene af o.s.v..
Derfor til jer der bruger huset, bliv ved
med det, men ryd op efter jer!!!!
I sommerperioden sker det nogle gange,
at et medlem inviterer en gæstesejler

med op i klublokalet, hvilket er helt i
orden. Men det er den enkeltes ansvar, at
disse gæster igen forlader klubhuset, når
man selv gør det. Altså, klublokalet eller
svalegangen må ikke “lånes” ud til
gæstesejlerne, men må selvfølgelig
bruges til fælles samvær, når dette sker
under ansvar af bådelaugets medlemmer.

Ingen grupper af gæstesejlere eller
naboklubber kan låne klubhuset, med
mindre, bådelaugets bestyrelse formelt
har godkendt en ansøgning herom fra en
anden klubs bestyrelse. Ved sådanne
udlån stiller vi altid som betingelse, at
vore egne medlemmer frit kan komme i
klublokalet, hvis nogle medlemmer
ønsker det.
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I alle de år Hanne, Julie, Jonathan og jeg har
dannet familie, har vi meget bevidst valgt at
prioritere vores ferier højt, forstået på den
måde, der skulle ske noget aktivt i ferierne og
meget gerne under andre forhold end vores
dagligdag her hjemme. Derfor har vi altid rejst
meget, og det er blevet til rejser i stort set alle
Middelhavslande. Vi har som familie stadig
lyst til at komme ud og opleve fremmede
himmelstrøg. 
Men om sommeren
har det altid været
sejlads i vore
hjemlige farvande
med hyggelige anker-
pladser, lyse nætter,
og en rigdom af
pragtfulde anløbsste-
der, der har stået på
programmet. Først
foregik det i en lille
25’ kapsejladsbåd,
senere i en meget
større 27’ tursejlbåd, og i de seneste år i 31’
ketch, som nogle nok, på grund af dens udseen-
de, vil kalde for en gumpetung husbåd.

Efter således at have udforsket det meste af
Danmark, Nordtyskland med sejlads på floder
og kanaler, Sverige mange gange og en lille
sviptur til Norge, blev det en større og større
provokation, at det aldrig var blevet til noget
med en sommertur til Bornholm. Denne perle
af en ø, der vel rettelig burde have været
svensk, så langt ligger den fra det øvrige
Danmark. Ja, selv sproget er mere svensk end
dansk.
Mine egne erfaringer, og ikke mindst minder
om Bornholm, stammer tilbage til den obliga-
toriske skoletur for 32 år siden. Det, jeg husker
bedst fra dengang, er dog ikke besøget i

Østerlars Rundkirke og heller ikke de røgede
sild, men derimod en hel anden slags sild. Jeg
oplevede nemlig, der inde midt i Paradisbak-
kerne, for første gang kærlighedens rus
sammen med den sødeste 14 årige pige, man
kunne tænke sig. Kærligheden kan som
bekendt være flygtig og allerede ved hjemkom-
sten til Nordjylland, var jeg blevet vraget til
fordel for en skævbenet fodboldspiller, der

godt nok tog sig noget
smartere ud end jeg i
sine alt for korte
fodboldshorts.
Også den øvrige del af
familien har været på
Bornholm med skolen,
og ønsket om et gensyn
var derfor lige så udtalt
hos dem.

Planen om årets
sommertogt tog form
allerede i de kolde

vintermåneder. En hjælp til beslutningen var, at
vi havde overbevist hinanden om, at der ikke
var stort længere til Bornholm end til så mange
andre steder, vi havde været på vores sejlture.
Vi havde også sidste års kanonsommer i
erindring, og med sådant et vejr igen i år kunne
alt vel lade sig gøre. Meteorologerne havde jo
allerede i det tidlige forår lovet os en varm og
højtryksstabil sommer igen i år.
Altså, med alle forudsætningerne i orden, så vi
frem til at starte vores sejlads den første
weekend i juli. Planen var, at vi ville sejle så
direkte som muligt til Bornholm, have god tid
til at udforske øen og så tage det stille og roligt
hjem. Vigtigt var det også, at der blev tid til
nogle dage i København for at få suset fra
storbyen med i vores ferieoplevelse. Vi havde
afsat tre uger til turen, dog således at der var
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mulighed for at bruge en uge mere, hvis det
blev nødvendigt.

På vej til Bornholm.
Allerede fra starten var planen ved at kuldsejle.
Den forudsagte kanonsommer med hedebølge
og højtryk fra øst udeblev. Derimod var der
kuling og lavtryk fra Nordsøen, hvilket gav et
koldt og regnfuldt møgvejr.
Efter at have gået og taget bestik af vejret i 3
dage blev det endelig bedre i løbet af tirsdagen,
og samme dag om aftenen slap vi fortøjnin-
gerne i Hals. Hvis vejret ikke artede sig de
kommende dage, ville vi ikke komme til
Bornholm, men under alle omstændigheder
ville vi til København, så kursen blev lagt og
selvstyreren sat på til natsejlads. Målet var at
nå Helsingør i løbet af næste formiddag.

Kattegat, Øresund og det sydlige Sverige.
Turen over Kattegat forløb planmæssigt, måske
lige bortset fra at vi løb ind i et forrygende
uvejr, da vi nærmede os Sjælland. Lyn og
torden havde allerede i et par timer oplyst den
svenske kyst med Kullen i forgrunden, og
selvfølgelig skulle det dårlige vejr lige ændre
retning ud over åbent hav for at modtage os. Vi
var dog godt forberedte, sejlene var mindsket
og besætningen sov sødeligt i deres køjer.
Uvejret gav fart i skøjten, og allerede kl. syv
om morgenen kunne vi anløbe Helsingør, i
øvrigt i et smukt solskinsvejr, der havde afløst
tordenregnen på rekordtid.
Vi ville kun opholde os i Helsingør, mens jeg
fik nogle timer på øjet, og så skulle der købes
et nyt kort over sundet, som jo til stadighed
bliver ændret i forbindelse med brobyggeri og
tunnelanlæg.

Onsdag over middag var vi klar til at tage af
sted igen. Planen var enkel og gik ud på at sejle
så langt vi gad, nu igen med Bornholm, som

det endelige mål. Vejret var nemlig stadig med
os, og solen skinnede fra en skyfri himmel.
Jeg vil godt lige nævne, at når vi sejler disse
lange ture, har vi en uskreven regel om, at det
altid er den af os, der ikke gider at sejle længe-
re, der bestemmer, hvornår vi går i havn. Dette
giver tryghed hos hver enkelt ombord, vi er
ikke ude i at skulle bevise noget over for os
selv eller hinanden. Vi har sejlet sammen i så
mange år, at vi godt ved, hvad vi hver især står
for, og vi behøver derfor ikke at indlade os på
at gennemføre noget, som en enkelt af os ikke
har lyst til.
Uden at gøre mig klog på hvordan andre skal
sejle, vil jeg dog godt stille denne lille regel til
rådighed for andre familier, der begiver sig ud
på sejlads af halve eller hele døgns varighed.
Vi fik en fantastisk flot tur ned gennem
Øresund, og undervejs forbi Ven, Flakfortet og
København snakkede vi om de forventninger,
vi havde til hjemturen, hvor der ville blive
lejlighed til at lægge ind disse steder.
Sådan en hel dag om bord går med hyggesnak,
kortspil, en god bog, god musik i øregangen,
mad efter forholdene og i det hele taget ikke ret
meget andet end rigtigt at råhygge sig med
hinanden eller for sig selv.

Efter at have passeret byggeområdet ud for
Dragør, blev kursen sat mod Falsterbrokanalen
i det sydlige Sverige. Ved at gå igennem
kanalen kan der spares en del sømil, og vi
håbede derfor, at vi kunne nå at komme
igennem Falsterbrobroen inden kl. 21.00.
Desværre tog vinden sig en slapper, og
motoren måtte træde til. Da vi nærmede os
broen, kunne vi konstatere, at klokken ville
blive over ni, inden vi nåede frem. Derfor et
hurtigt opkald til brovagten, der lovede at åbne
broen for os. Vi skulle bare tage det roligt, han
skulle nok vente på os. Her gik det op for os, at
vi nu var kommet til Sverige. Danske brovagter
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og havnemyndigheder kunne helt klart lære
noget af deres kollegaer hensidan.

Vel ude af Falsterbrokanalen kunne vi ude vest
på opleve en smuk solnedgang , og mod øst
åbnede Østersøen sig foran os. Denne aften var
havet spejlblankt, og kun en let dønning fra
den aftagende vind mindede os om, at vi nu
befandt os på Nordeuropas største og i øvrigt
mest forurenede indhav.
Det er på sådan et tidspunkt af en sejlads, jeg
kan finde på at fantasere om lange oceansejlad-
ser, hvor næste destination ligger nogle uger ud
i fremtiden. Lige her og nu var jeg tilpas med
at vide, at hvis vi fortsatte sejladsen, ville vi
langt ude bag horisonten møde Bornholm
allerede i løbet af den følgende dag, som var  
torsdag.
Sådan gik det ikke, for i samme øjeblik
meddelte yngste besætningsmedlem, at nu gad
hun ikke sejle mere denne dag. Et hurtigt blik
på søkortet viste, at der var en halv times
sejlads til et lille fiskerleje, der hedder Skåre på
Sydkysten af Sverige, og kursen blev lagt om
mod dette for os alle ukendte sted.
Så snart vi anløb Skåre havn, kunne vi fornem-
me, at her blev vi ikke i lang tid. Der stank
simpelthen frygteligt af råddent tang. Men nu
vi var vel fortøjret, så skulle vi da også, inden
det blev helt mørkt, se lidt på omgivelserne.
Skåre er et lille fiskerleje, der nok har haft sin
storhedstid, men dette ligger formentlig mange
år tilbage. Nu var stedet en blanding af ferie-
huse og helårsboliger i forfald, og hvad værre
var, vi blev på det nærmeste overfaldet af
natsværmere så store som flyvende hunde -
næsten. Alle bedyrede, at de var blevet vasket i
dagens løb, og om det var vores sæbe eller
deodorant, der tiltrak disse svenske monstre,
skal jeg ikke kunne sige, men en hurtig beslut-
ning gjorde, at vi alle ønskede os tilbage til den
rolige Østersø for at tilbringe natten der.

Derfor var vi igen på vandet inden for en time,
og vi kunne se frem til en rolig natsejlads for
motor. Vi blev dog enige om at gå til Ystad, for
dér at få provianteret lidt, og for at vi alle
kunne få et bad i land.
Vi ankom til Ystad torsdag morgen meget
tidligt, og jeg krøb i seng uden at vække den
øvrige familie.
Efter vores natsejladser sover jeg som regel
længe, da det altid er mig, der sejler om natten.
Hanne er lidt natteblind og vil derfor helst have
rortørnen, når der er dagslys. Dette passer os
meget fint, da jeg holder utroligt meget af at
sejle om natten. Der er noget særligt over det at
være i sit eget mørke rum, hvor himmel, hav og
horisont udvisker sig mod hinanden. Følelsen
af at stå til rors - godt nok med selvstyrerens
hjælp - og vide at familien, der ligger trygt og
sover, har overdraget ansvaret for deres ve og
vel til mig, giver en god følelse af sammenhold
og fælles fodslaw i de ting, vi gør sammen.
Dagtimerne blev brugt til at udforske byen, og
de ønskede indkøb blev gjort. Hen under aften
blev der igen gjort klart skib. Nu skulle
Bornholm indtages. Der havde været en frisk
vind fra sydvest i dagens løb, men til aften var
vinden drejet i vest og aftaget lidt. Humøret var
derfor højt, da vi lagde fra i Ystad, og vi fik da
også en god aftensejlads med tilpas vind.
Omkring midnat døde vinden, og besætningen
var tørnet i køjen, motoren blev startet, og
farten genoprettet.
I den mørke periode passerede vi en af de mest
trafikerede skibsruter i Østersøen Det var en
fantastisk oplevelse at tilpasse sejladsen, med
diverse kursændringer, for at undgå at komme i
vejen for færger, containerskibe, et hangarskib
og hvad der ellers var på vandet denne nat. På
et tidspunkt kunne der tælles lanterneføringer
fra omkring 20 skibe!! 

Ved solopgang glimrede solen ved sit fravær.
Derimod stod regnen ned i stænger, og vinden
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tiltog konstant i styrke. Vi var dog kommet så
langt, at Bornholm med Hammer- knuden på
nordspidsen var tydelig gennem regnen. Det er
nu rart at have landkending i sådant et vejr, og
en bemærkning fra kahytten gjorde det også
klart, at nu kunne det være rart, snart at være i
havn.
Kl. 06.00 fredag morgen anløb vi Tejn Havn,
der blev valgt som anløbshavn, da den altid er
sejlbar uanset vejrforholdene. Andre havne på
Bornholm bliver simpelthen lukket, hvis vejret
er for voldsomt, eller hvis havnefogeden
skønner, at havnen
er ved at være fyldt
op af skibe.

Efter to et halvt
døgns sejlads, med
diverse ophold
undervejs, var
vores mål nået,
men der var dog
ingen, der med det
samme sprang af
sted for at opleve
øen. Vi havde haft
en hård tur over Østersøen, især de sidste timer
havde været ret voldsomme, så vi trængte alle
til at få sovet ordentligt ud.

Vindforholdene under hele turen til Bornholm
havde været meget ustabile. Inden for samme
døgn oplevede vi både vind af kulingsstyrke og
vindstille, men sådan er det, når man sejler i
perioder med lavtryk og samtidig tilbagelægger
store afstande, hvor vejr og vind ofte er
forskellige i forhold til, om man befinder sig
tæt på land eller på åbent hav.
Endnu engang kunne vi konstatere, at viljen til
at ville, også ofte giver evnen til at kunne!

Fem dage på Bornholm.

Vi sov, som nævnt, alle længe den første dag
på Bornholm, og da vi endelig var kommet på
højkant, måtte vi til at finde en vagtlæge. Julie
havde døjet med noget udslæt på den ene arm,
og dette var i nattens løb blevet til store
væskende blærer. Nærmeste lægehus var i
Allinge og vi tog alle af sted med bus for efter
lægebesøget at se lidt på byen. Heldigvis kunne
lægen hjælpe Julie med en mirakelsalve, der
ville tage smerterne, og som ville få armen til
at hele op forholdsvist hurtigt.

Det er sket nogle
gange, gennem de
mange år vi har sejlet,
at vi har haft brug for
lægehjælp, men
heldigvis er vi, med én
undtagelse, altid blevet
mødt med stor hjælp-
somhed både i
Danmark og i
udlandet. Undtagelsen
var for mange år siden
på en sejlads fra
Samsø til Grenå.

Hanne var gravid med Jonathan og blev meget
syg med svimmelhed og mavesmerter. Vi
sejlede derfor til Ebeltoft, hvor vi tog op til det
lokale lægehus. Inde hos lægen fortalte vi om
symptomerne, og om vores bekymring for at
sejle videre på grund af graviditeten. Lægen
foregav at lytte, men var vist mere optaget af at
få samlet en kuglepen, han havde siddet og
fumlet med. Efter et par minutter spurgte han
mig, om jeg gerne ville sejle videre, hvilket jeg
kunne bekræfte. Han skrev derpå en recept på
nogle piller til Hanne, der nok skulle hjælpe og
ønskede os fortsat god ferie. På apoteket gik
det op for os, at lægen havde ordineret STESO-
LID til at dulme Hannes nerver med, hvilket er
den rene gift i forhold til graviditet. For ikke at
risikere noget tog Hanne derpå rutebilen hjem
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til Aalborg, og jeg sejlede alene hjem den
følgende nat.

Nok om læger og sygdom. Vi havde et par
hyggelige timer i Allinge, inden vi vendte
tilbage til Undine i Tejn.

Den følgende dag tog vi igen på bustur, denne
gang til Hammerknuden, hvor Nordens største
borgruin, Hammershus,
troner på toppen. Vejret
var køligt, men solen
skinnede, og det blev en
fin tur.
Hammershus er en
middelalderborg, der op
gennem historien er blevet
udbygget mange gange.
Desværre ikke altid i et
tilstrækkeligt omfang til at
kunne modstå fjendtlige
angreb, ofte af svenskerne,
men også sydfra har der
været erobringstogter mod
borgen og øen som helhed.
I begyndelsen af dette
århundrede, hvor borgen
totalt havde mistet sin
militære værdi, blev der
givet tilladelse til, at
bornholmere, der ønskede
at bygge landbrugsejen-
domme på øen, frit kun nedbryde byggemateri-
aler fra borgen. Derfor fremstår Hammershus i
dag som et noget afpillet fæstningsværk. I
mellemkrigsårene og op til vores tid er der dog
sket store restaureringsarbejder på borgen,
hvilket sikrer, at dens nuværende form kan
bevares for eftertiden.

Når man færdes i ruinen mærker man det histo-
riske vingesus. Dagligdagen på borgen, for
nogle hundrede år siden, har garanteret ikke

været noget for nutidens fritidssejlere. Det
skulle da lige være for øllets skyld. Datidens
menige soldater fik hver dag otte liter øl og en
pot vin til at klare dagens strabadser med. Øllet
bryggede man selv på borgen, og kvaliteten var
opdelt i tre klasser: Klasse 1 var det øl, der
kom ud af første brygning på malten, klasse 2
øl blev til på anden brygning på den samme
malt, og klasse 3 øl var enkelt nok tredje gang,

malten blev anvendt.
Fordelingen af øllet
foregik ved, at adelen fik
det bedste øl. Officererne
og de menige soldater fik
2. klasses øl, og onde
tunger påstår, at det ringe-
ste øl blev eksporteret til
Sverige. Det er vel derfor,
at nogle svenskere stadig
stiller sig udmærket
tilfredse med mellanøl,
som mine egne erfaringer
siger mig, er noget tyndt
sprøjt.

Dagens tur sluttede med
en vandretur forbi
Løvehovederne, der godt
nok mere ligner et par
kameler, der ligger ned.
Vel nede fra Hammerknu-
den steg vi på en bus

tilbage til Tejn, hvor Undine stadig lå trygt og
godt i inderhavnen.

Næste dag sejlede vi til Gudhjem, der ligger
midt på nordkysten. Der blæste igen en hård
vind fra sydvest, men vi kunne sejle i læ langs
kysten hele vejen, så det blev en god lille
sejltur med solskin fra en letskyet himmel. Det
havde regnet hele den foregående nat, hvilket
var typisk for vores ophold på Bornholm. Om
natten regnede det, og når det var tid at bevæge
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sig ud af køjen, begyndte solen at sprede skyer-
ne. I Gudhjem kom vi til at ligge uden på en
Nauticat fra Roskilde. Den havde ligget i
havnen i fire dage for at vente på mindre vind,
så de kunne komme hjemad igen. Godt at vi
stadig havde god tid og ikke var presset af at
skulle nå noget endnu.

Gudhjem er helt klart turiststed nummer et på
Bornholm, men alligevel er det en meget
hyggelig by, der ligger på en fjeldskråning fra
havnen og ind i landet. Havnen er sprængt
direkte ind i klippen! 
Fra Gudhjem tog vi på cykelture ind på øen. Vi
havde selv medbragt to cykler og lejede yderli-
gere to. Vi kunne således ved egen pedalkraft
bringe os rundt, som vi havde lyst til. Det blev
til en tur til Danmarks største vandfald, der
godt nok ikke er mere end 4 - 5 meter højt,
men et vandfald er det da. Videre gik det ad et
udmærket cykelvejnet, der er på mere end 200
km., hvilket dog er noget i forhold til øens
størrelse.
Inden dagen var omme havde vi set en stor del
af den smukke nordbornholmske natur, og et
besøg i Østerlars Rundkirke var det også blevet
til. 
Rundkirkerne på øen stammer tilbage fra
middelalderen, og man mener, at de fire
rundkirker, der findes på Bornholm, er bygget i
årene 1150 - 1200.
Ud over at tjene som kirkerum, skulle den
mellemste etage også tjene som beskyttelses-
rum for kvinder og børn ved eventuelle fjendt-
lige angreb. Øverste etage blev indrettet til
forsvar af kirken med skydeskår og smalle
adgangsveje. Kirkerne blev simpelthen bygget
som de rene fæstningsværker.

Da vi var inde i en periode med meget blæse-
vejr, besluttede vi at blive på nordkysten, og
indtil videre i Gudhjem. Desværre fik vi ikke
mulighed for at besøge Christiansø og

Ertholmene på grund af vejret, men til gengæld
blev det til endnu en bustur. Denne gang til
Dueodde, der kan bryste sig af at have en fin
badestrand. Der var dog kun nogle ganske få
turister, der fandt anledning til at kaste sig ud i
det iskolde havvand, og for vores vedkom-
mende blev det kun til en soppetur. Derimod
fik vi dyrket lidt solbadning i de flotte klitter,
der markerer overgangen til det klippefyldte
bagland.

Dagene gik hurtigt, og det blev tid at vende
stævnen mod hovedlandet igen. Den følgende
dag sejlede vi derfor til Allinge i en tiltagende
kuling, men heldige, som vi havde været hidtil,
kunne vi igen sejle i forholdsvis læ inde under
kysten. I Allinge blæste vi inde i et døgn, og vi
oplevede at havnen blev lukket kort tid efter, vi
var ankommet. Dette foregår ved, at der
spændes en wire tværs over indsejlingen til
inderhavnen. Der sættes samtidigt signaler på
ydermolen, der bekendtgør, at anløb er forbudt.
Hvor må det være surt at komme langvejs fra
og så blive mødt på denne måde, men sådan er
betingelserne, hvis man vil sejle ved
Bornholm. Øen har kun to havne, der aldrig
bliver lukket, nemlig Rønne og Tejn. 
Mens vi afventede en bedring i vejret, tog vi
igen på bustur - denne gang til Rønne, som vi
ønskede at besøge for at få et indtryk af øens
hovedstad. Hvilken skuffelse, Rønne er
simpelthen så r..kedelig, at et anløb her kun
kan retfærdiggøres ved, at man er tvunget til at
søge nødhavn. Vi fik dog set et arbejdende
keramikmuseum i Rønne, og dette besøg
reddede lidt af vores udflugt.

Hjemturen begynder.
Den følgende nat skete der et markant omsving
i vejret. Kulingen klingede helt af i løbet af
ganske få timer, barometret steg langsomt op
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mod smukt, og der blev betydeligt lunere i
vejret. Denne positive ændring i vejret passede
lige til vores behov, og så snart vi havde gjort
klart skib om formiddagen, satte vi kurs mod
Ystad i Sverige igen. Sejladsen er på ca. 30
sømil, og med en jævn halvvind fra syd, gik det
bare derudaf. Godt halvvejs havde vinden dog
brugt sine sidste kræfter, og i vindstille måtte
vi tage resten af turen for motor.

Vi overnattede i Ystad, og den følgende dag
tog vi på bytur, hvor vi bl.a. fik set byens flotte
kirke indvendig, og hvor div. forretninger og
varehuse blev aflagt et besøg. Jeg tror, at vi
alle havde brug for, at få vores øophold erstat-
tet af nogle større byer. Forventningerne om
snart at besøge København var også stigende
blandt de ombordværende. 
Det var da også derfor, at vi allerede om
aftenen fortsatte vor sejlads, og vores mål var
at nå til kanalhavnen i Falsterbro, som vi havde
passeret på udturen.
Det blev en meget smuk natsejlads i totalt
vindstille og med en måne, der oplyste den
blanke havoverflade, som derved fik et næsten
unaturligt skær.

Vi anløb Falsterbro tidligt om morgenen, men
da vi var fast besluttede på at udnytte den
gunstige vejrmelding, fortsatte vi allerede om
formiddagen sejladsen mod København.
Vi fik en utrolig dejlig dag på vandet. Jonathan
gav den med underholdning på den medbragte
guitar, Julie lavede personlighedstest på sig
selv, på trods af at jeg sagtens kunne fortælle
hende, at hun bare var så dejlig, som man
overhovedet kunne blive. Hanne har altid et
helt bibliotek med, og jeg tror, at hun denne
dag havde fat i en af de bedre bøger. Hanne var
i hvert fald tabt for omverdenen i lange
perioder.
Jeg selv er meget tilpas med at bruge al min tid
på at sejle, ikke fordi det er nødvendigt, da

selvstyren som regel klarer at holde en stabil
kurs. Men jeg kan godt lide, at lege med
navigationen, lave strømtrekanter, beregne
afdrift for vinden o.s.v. Vi har ikke en satelit-
navigator ombord, og derfor har jeg rig lejlig-
hed til at prøve mig selv af i forhold til altid
nøjagtigt at vide, hvor vi er og derfra lave den
bedst mulige sejlads frem mod målet.

Efterhånden som dagen skred frem, opstod der
en mæthedsfølelse hos hele besætningen i
forhold til at sejle, og da vi på dette tidspunkt
lå lige ud for Dragør, blev denne havn dagens
endestation. 
I Dragør handler det hele om øl, øl og atter øl.
Dette skal forstås på denne måde, at byen fra
morgen til aften bliver invaderet af ølhung-
rende svenskere, der med hjemmekonstruerede
trækvogne og ved hjælp af hurtigfærger målret-
tet krydser grænsen til det forjættede land, for
at hjembringe de gyldne dråber. Jeg har tidli-
gere været inde på forholdene omkring det
svenske øl, og jeg mener, at min teori hermed
er bekræftet.

Allerede inden vi sejlede hjemmefra, havde vi
aftalt med Hannes mor Tove, at hun skulle
støde til os i København på hjemturen. Tove
skulle være med en del af hjemturen eller, hvis
hun ønskede det, helt til Hals. Vi har tidligere
år haft Hannes forældre med i noget af
sommerferien, og vi syntes alle, at det er en
god oplevelse at være tre generationer om bord
i en del af ferien. Tove blev alene sidste år, da
Hannes far døde, men vi syntes alle, at vores
tradition skulle gennemføres på trods af denne
kedelige udvikling, eller måske netop derfor.
Tove ville dog først komme til København den
følgende dag, og vi besluttede derfor, at forlade
de glade svenske ølslæbere i Dragør og sætte
kursen mod Flakfortet ud for København.
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Over middag begyndte der at bygge sig nogle
vældige tordenskyer op inde over Sjælland, og
vi var kun lige blevet fortøjret i Flakfortets
kanalhavn, da helvede brød løs. Vind, regn, lyn
og torden “og jeg skal komme efter dig” blev
vores oplevelse det halve døgn, vi var på
Flakfortet. Stedet er nok et besøg værd en varm
sommerdag, men under disse betingelser
virkede det noget trist. Vi gik dog på oplevelse
rundt på fortet ind imellem bygerne, mens vi
kunne kigge længselsfuldt over til København,
som dog måtte vente til næste dag, da det ikke
var et Herrens vejr at tage på sejlads i, selv om
afstanden var kort.

København.
Da vi vågnede om morgenen, blæste det stadig
voldsomt fra sydvest, men regnen og tordenen
var taget en tur til Sverige. Vi satte derfor
kursen mod Lynetteløbet, som er tvunget
sejlløb for lystbåde, når de vil anløbe Køben-
havns Havn. Turen foregik for motor, og
sikken en møgtur. Heldigvis tog det kun en god
halv times tid at komme i læ under Sjælland,
og vi kunne ryste saltvandet af os.
Allerede på vejen ind i Københavns Havn
ændrede vejret sig til det bedre, solen kom
frem, og vinden begyndte så småt at falde lidt
ned igen.
Vi lagde ind i Christianshavn Kanal, der efter
vores erfaring virker som det mest oplagte sted
at ligge, når man som os har planlagt at se og
prøve alt, hvad vi overhovedet kunne nå, mens
vi var der.

Tove, der i parentes bemærket er blevet 72 år,
var med toget fra Aalborg som planlagt, og vel
installeret om bord, så vi alle frem til tre dage i
den danske hovedstad.
I disse tre dage havde vi det bedste vejr på hele
turen. Solen skinnede stort set hele tiden, og
temperaturen havde sneget sig helt op over de
tyve grader.

Vi fik tiden til at gå med følgende: Tivolitur,
Planetariet, Kanalrundfart, Holmens Kirke,
strøgture og Vor Frelser Kirke, som har et tårn,
der kan bestiges via en udvendig vindeltrappe,
blev også besøgt. Hanne, Jonathan og Julie tog
turen hele vejen op. Desuden fik pigerne om
bord tid til et besøg på Christiania. Jonathan og
jeg fik imens sejlet lidt kanalfart i vores
gummibåd, som her blev søsat for første gang.

Sjælland.
Vi var efterhånden i gang med den sidste uge
af ferien, og selv om der stadig var meget at se
i København, måtte vi videre.
Tove havde et ønske om at se Karen Blixens
museum, der er indrettet i forfatterens
barndomshjem Rungstedlund. Museet ligger
lige ved Rungsted Havn, og derfor blev det
næste stop på vores tur. Vi havde en flot aften-
sejlads dertil og fandt efter nogen søgen en
plads tæt på faciliteterne i havnen og tæt på
vore mål for besøget.
Næste morgen blev der handlet fisk ind hos en
lokal fisker, der lige var kommet ind fra
Sundet. Så var der allerede noget at glæde sig
til om aftenen, hvor menuen skulle stå på
fiskegryde.

Det blev også tid at komme op på Rungsted-
lund, som jo var Toves projekt. Hanne havde
stiltiende besluttet sig for at slå følge med sin
mor derop, og havde vel ikke i sin vildeste
fantasi forestillet sig, at jeg ville med. Hanne
var derfor ved at få rundstykket galt i halsen,
da jeg proklamerede, at det ville jeg da godt.
Heldigvis kom både Hanne og jeg med på
denne oplevelse. Det var overraskende interes-
sant at få et meget fuldstændigt billede af
Karen Blixens spændende og til tider besvær-
lige liv.
Jonathan og Julie var dog ikke med på denne
oplevelse, og jeg tror såmænd heller ikke, at de
ville have fundet det specielt interessant. Hvad
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de fik tiden til at gå med, mens vi tilbragte
eftermiddagen i selskab med Karen Blixen, véd
jeg ikke, men hvor er det dejligt, at de nu er
blevet så store, at de selv kan vælge til og fra. 

Næste dag sejlede vi til Sletten, der ligger en
sømil før Humlebæk. Ja, så tæt ligger havnene
virkelig i den nordlige del af sundet.
Vores mål var at besøge Lousianna Kunstmu-
seum, der ligger i nogle meget smukke
omgivelser mellem Sletten og Humlebæk.
Her var der ingen tvivl i ungernes sind. De
ville begge med op og gense dette flotte
museum, som vi også havde besøgt ved tidli-
gere lejligheder.

Allerede den samme aften måtte vi videre, og
vi fik igen en god sejlads op til Helsingør. På
vejen passerede vi den svenske ø Ven, som vi
også gerne ville have nået, men af hensyn til
tiden måtte den smukke ø vente til næste gang,
vi kommer på disse kanter.
I Helsingør, som vi ankom til sent om aftenen,
oplevede vi for første gang problemer med at
finde en plads, hvor vores bredmavede skiv
kunne komme ind mellem pælene. Til sidst
blev det derfor til en plads uden på en norsk
sejlbåd, der skulle af sted tidligt næste morgen,
men hvad, så kom vi da op i ordentlig tid.
Som den opmærksomme læser måske har
gennemskuet, har denne tur i høj grad været en
rejse i Danmarks historie med mange kulturelle
oplevelser, og for ligesom at sætte et punktum
på disse oplevelser, tog vi næste dag et besøg
på Kronborg med, nu da vi lå lige ved siden af
det.
Jeg kan hilse og sige, at Holger Danske sover
endnu, hvilket er ganske udmærket, da sagnet
siger, at han først vil vågne op, hvis Danmark
skulle komme i alvorlig fare.
Kronborg blev, efter en voldsom brand, genop-
bygget til sit nuværende udseende af Christian
IV. Han er nok den konge, der gennem tiderne

har præget de historiske bygningsværker mest.
Christian firtal, som han kaldes i folkemunde,
var heller ikke en person, der satte sit lys under
en skæppe. Overalt på Kronborg og andre
bygningsværker i øvrigt kan man se hans
monogram. Mon ikke han har tænkt, at efterti-
den skulle huske ham som den store fornyer,
hvilket jo er lykkedes meget godt.

Den følgende dag ville vi sejle til Gilleleje. Det
var blevet lørdag og samtidig den anden sidste
dag i vores oprindelige ferie. Som jeg nævnte
indledningsvis, kunne vi dog forlænge ferien,
hvis dette blev nødvendigt, og det måtte vi jo
se i øjnene, at det blev. Derfor blev der fluks
sat en ekstra uge ind på feriekontoen, og vi
havde igen lidt tid at løbe på.
Tove var stadig med os og havde besluttet at
tage hele turen med hjem, hvilket jeg syntes er
meget friskt - hendes alder taget i betragtning.
På turen til Gilleleje havde vi dog nær fået
denne beslutning sat på en alvorlig prøve. Vi
var taget af sted i rimeligt vejr kl. seks om
morgenen. Det var kun mig, der var stået op,
og mit bestik var, at det godt nok ville blive en
frisk tur, men den ville kun tage et par timer og
så ville vi være i havn, når den øvrige besæt-
ning begyndte at røre på sig. Efter en times
sejlads tog fanden ved vinden, og på trods af at
vejrmeldingen kun havde lovet op til 10
sekundmeter, blæste der nu omkring 13
sekundmeter. Vi hoppede og dansede i nogle
voldsomme strømsøer, som blev skabt af, at
strøm og vind gik mod hinanden. Fænomenet
er ikke ukendt i dette farvand, der også kaldes
Tragten p.g.a., at hele Kattegat snævrer sig ind
til den lille åbning, der er mellem Helsingør og
Helsingborg.
Midt i nogle gevaldige hoppeture stak Tove
hovedet op af lugen i agterkahytten og spurgte,
om jeg havde det godt nok. Jeg havde det
såmænd fint nok, men var dog åndsfrisk nok til
at opfatte, at spørgsmålet om mit velvære nok
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lige så meget var et vink om, at det absolut
ikke mere var behageligt at kæmpe med køjen i
agterkahytten. Tove var blevet søsyg, og det
eneste virksomme middel mod denne højst
ubehagelige sygdomstilstand er hurtigst muligt
at få fast grund under fødderne.
Selv om vi var mindre end en time fra
Gilleleje, blev kursen lagt om og vores bestem-
melsessted blev ændret til Hornbæk, som vi
kunne anløbe i løbet af et kvarter. 

Hornbæk viste sig at være en meget hyggelig
havn, og der var allerede masser af sommerliv
på kajen. Vi havde dog lidt problemer med at
få lagt til på grund af den kraftige vind og
manglende plads i havnen. Der var åbenbart
mange, der afventede vejrsituationen. Det
lykkedes dog at få en god plads, efter vi havde
flyttet lidt rundt. Efter en times tid var alle om
bord friske igen, vi havde været i bad, og det
var tid at kigge lidt på omgivelserne.
Det er egentlig pudsigt, jeg tror, at jeg har
sejlet forbi Hornbæk mindst tyve gange - enten
på Sjælland Rundt eller på tidligere ferieture.
Dette viste sig at være en skam, da havnen
absolut er et godt alternativ til Gilleleje eller
Helsingør.

Hornbæk har desuden en af Nordsjællands
fineste badestrande, og om eftermiddagen ville
Hanne og jeg ud i klitterne ved stranden og
have et par timer for os selv.
Da ingen af os havde badet i denne ferie på
grund af den kølige sommer, valgte vi at tage
badetøjet med. Så snart vi var ude ved
stranden, kastede jeg mig “fornøjet” ud i
bølgerne. Jeg vinkede efter Hanne, og det
lykkedes mig at se rimelig afslappet ud i ansig-
tet. Men uf, hvor var det koldt, og efter et par
minutter måtte jeg opgive mit forehavende med
at få lokket Hanne i vandet.
En lille sejr var det dog, at jeg som den eneste
havde været i vandet på denne ferietur. Hvad

jeg så kan bruge det til, ved jeg ikke, men jeg
undgik da heldigvis en forkølelse på trods af
mit vovemod.

Kattegat.
Nu da ferieturen var ved at være forbi, opstod
der hos os alle et behov for at komme hjem til
Hals. Vi ville gerne have nogle dage derhjem-
me, inden det igen blev hverdag med arbejde,
kalender og lignende dagligdags fornøjelser.
Jonathan skulle også hjem og varetage sit ferie-
job som havneopkræver fra tirsdag aften, og
enten skulle han med toget hjem, eller også
skulle vi snart af sted.
I løbet af mandagen havde vinden lagt sig igen,
og solen skinnede fra en letskyet himmel.
Vejrmeldingen lovede fortsat aftagende vind,
så vi begyndte at gøre skibet havklart.
Tove var ikke blevet mere medtaget af sin
oplevelse med søsygen, end at hun fortsat var
indstillet på at tage med over Kattegat også, og
Jonathan ville kunne nå hjem til tiden, hvis vi
snart tog af sted.
På denne måde ville det lykkes at afslutte
ferien, som vi helst ville, nemlig at vi alle var
med på den afsluttende tur over Kattegat.

Mandag midt på eftermiddagen tog vi afsked
med Hornbæk. Nu var vejret helt perfekt til en
god sejlads på en 12-15 timer. Til at begynde
med havde vi en jævn vind fra sydvest til syd,
som gav os slæk på skøderne og fart i skuden.
Efter et par timer drejede vinden mere mod syd
og sydøst, og så var vinden agten for tværs.
Spileren blev fundet frem og sat, og da det
noget senere var blevet spisetid, blev selvsty-
ren koblet på, således at vi samlet kunne nyde
den sidste feriemiddag.
Jeg bliver altid så glad for vores båd, når vi på
denne måde kan få alting til at gå op i en højere
enhed. Båden sejlede ufortrødent med alle
sejlene sat under hele middagen, og vi kunne se
frem til en rolig sejlads resten af vejen hjem.
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Da solen senere på aftenen var gået ned, trak
den desværre også vinden med sig, og der var
ingen vej udenom, motoren måtte i gang for at
få lidt ro i skibet, der var trods alt lidt dønnin-
ger tilbage fra dagens vind. I sådan en situation
med meget lidt vind og dønninger ind skråt
bagfra har vores gode skib nemlig den svaghed,
at den ikke er til at holde ud at være i. Den
ruller helt umanerligt, når der ikke er mindst
3-4 knobs fart i skøjten.
De sidste timer fra nord for Anholt og til Hals
kom således til at foregå for motor på et efter-
hånden mere roligt Kattegat. Besætningen var
for længst tørnet i seng, da vi sammen med den
nye dags solopgang sejlede forbi Hals Barre
Fyr.
Vel ankommet til Hals blev der købt rundstyk-
ker hos den lokale havnebager, der endnu ikke
var åbnet, men bagerbilen var lige kommet
med dagens varer.

Her på falderebet og i egne fortøjninger kunne
jeg næsten ikke få mig selv til at gå i seng. Jeg
satte mig derfor i cockpittet og nød en god
whisky, mens jeg tænkte tilbage på vores
mange gode ferieoplevelser, indtil søvnen
overmandede mig.

Efterskrift.
Vores ferietur, som den er beskrevet i denne
artikel, er ikke speciel hverken i indhold eller
længde.
Ej heller har vi haft som mål at overvinde
elementerne, eller på anden måde gøre os eller
vores tur til noget særligt. Det har blot været en
helt almindelig tur, der har foregået på de
medvirkendes og vejrets præmisser, og jeg kan
sagtens forestille mig, at mange andre kan
nikke genkendende til de oplevelser, vi har
haft.

Når jeg alligevel har fundet anledning til at
beskrive denne tur, er det nærmere et udslag af,

at den har prentet sig meget dybt i min bevidst-
hed. Beskrivelsen er ikke blevet til på
baggrund af logbogsnotater, som jeg aldrig
laver. Derimod kan jeg meget tydelig huske
hele ferien fra dag til dag. Jeg tror, at det
hænger sammen med, at vi i vores familie,
inden for det sidste år har haft dødsfald og
sygdom som en uundgåelig medspiller. Vores
datter er taget på efterskole, og vores søn er i
fuld gang med at realisere sit eget liv, godt nok
stadig som hjemmeboende.
Alt sammen, er det oplevelser, der får mig til at
tænke på, at det måske er sidste gang i flere år,
vi får mulighed for, som samlet familie, at
opleve sejlerferiens glæder og besværligheder.
Jeg håber det ikke. 
Jeg tror, at jeg vil huske netop denne tur altid,
ikke på grund af vejret, som var rimeligt, men
køligt. Ikke fordi vi var på Bornholm, der som
mål i sig selv ikke er bedre eller ringere end en
tur til Århusbugten eller Læsø.
Nej, det der er vigtigt er, at vi er sammen i
familien om at gøre det, vi alle er enige om, og
det, som vi alle har lyst til.

Bare hele familien vil med til Stockholm næste
år - Jeg håber det, men må også respektere
andre ønsker og behov.

Med sejlerhilsen
Flemming
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10.06.1998  
�Regninger vedr. logbog modtaget.
�Nedsættelse af følgegruppe i forbindelse

med turistpolitik.
�Søren Vittrup og Karin Høj er udmeldt af

bådelauget.
�Regnskabet for første kvartal gennemgået -

det ser godt ud.
�Medlemstilskud fra Hals Kommune vedr.

juniorafdeling returneres, idet juniorafde-
lingen som tidligere nævnt er midlertidigt
nedlagt.

�Hals Bådelaug vil rette henvendelse til
Kommunalbestyrelsen i Hals Kommune,
for at få et møde i stand vedr. det fremti-
dige samarbejde.

�Flemming og Lene orienterede om
sætningsskaderne på huset.

�Festudvalget fastsætter arrangerer Skt.
Hansaften som sædvanligt, og fastsætter
grisefesten til den 22. august.

�Kapsejladsudvalget orienterer om tirsdags-
sejladserne som går fint.

�Havneopkrævningen er i fuld gang og der
meldes om et velfungerende hold.

�

�Den 10.09.1998
�Eksklusionssag under opsejling p.g.a.

manglende kontingentbetaling. Blev
afblæst, da kontingent var indkommet 4
dage før bestyrelsesmødet. Gentager
restance for den pågældende sig, vil
eksklusion ske med 8 dages varsel.

�Hals kommune kvitterer for det returne-
rede ungdomstilskud.

�Opkrævning vedr. vandforbrug er nu i
orden.

�Kursusprogram fra DTF modtaget.
�Lene har deltaget i kommunens festmiddag

vedr. “Skadens” besøg.

�Lene orienterede om arbejdet  i følgegrup-
pen vedr. turistpolitik.

�Der arrangeres navigationskursus i
AOF-regi.

�En enkelt søger om juniormedlemskab.
Flemming orienterer tilbage om at
juniorafdeling er nedlagt.

�Halvårsregnskab gennemgået. Alt er som
forventet.

�Der orienteres om en trods alt lille
nedgang i gæsteanløb i juni, juli og august
på 5%, hvilket efter de vejrlige betingelser
betragtes som meget tilfredsstillende.

�Havneudvalget orienterer om at Shell har
rettet henvendelse om at opsætte tankan-
læg i Hals Havn. Hals Bådelaug har ikke
nogen indvendinger herimod. Planer om
visse vedligeholdelsesudgifter drøftet.

�Kapsejladsudvalget orienterer om at sidste
tirsdagssejlads er den 22.09.1998.

�Der er syns- og skønssag vedr. sætnings-
skaderne den 15.09.1998.

�Peter Møller og Flemming tager sig af
besøget.

�Der orienteres om mødet med Kommunal-
bestyrelsesmedlemmerne, og det berettes
at mødet foregik i en god og konstruktiv
ånd.

�Husudvalget orienterer om lukning af
klubhuset fra mandag den 16.09.1998.
Husudvalget sørger for skiltning herom.

�Næste møde bliver fastsat til den
06.10.1998 kl. 19:00.
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Sæsonen skulle have startet med Hals
Barre Regattaen i maj måned. Der var
planlagt 3 dages sejladser, gratis besøg i
svømmehal, spisning og meget mere, men
der var for få tilmeldinger, så regattaen
blev aflyst. Det må man tage som tegn på
manglende interesse.

Sådan har det heldigvis ikke været til vores
tirsdagssejladser. Her har der været er flot
fremmøde hver gang. Vi har nogle gange
været op til 12 både, det må siges at være
rigtig flot. Det har været nogle gode sejlad-
ser. 
Hvad der har været lavet af grundstødnin-
ger og andre små ”dumheder” er blevet
omtalt på hyggelig vis over kaffen og
hjemmebag i klubhuset bagefter.

Vinder og klubmesterVinder og klubmesterVinder og klubmesterVinder og klubmester
”Lobo”

2.2.2.2.    pladspladspladsplads
“Bové”

3. plads3. plads3. plads3. plads
”Kinkey”

Der skal fra udvalgets side lyde en stor tak
til vore dommere Lene og Hanne.
Desværre har Lene meldt fra til næste
sæson, hun vil holde sig til
campingvognen.
Men vi har fra pålidelig kilde hørt, at
Hanne har fundet hendes afløser.

Klubben var repræsenteret med 5 både til
SHS-cup den 3. oktober. De gjorde, hvad
de kunne og havde en god tur, men det
rakte ikke til præmier.
Om aftenen spiste alle de tilstedeværende
fra Hals kinesermad i klubhuset, der
venligst var udlånt af SHS. Det var en fin
afslutning på kapsejlads sæsonen.

Det blev en kold og blæsende tur hjem
søndag.

Svenning Nielsen
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Carsten Nørgaard, Stae
Orla Nørgaard, Stae
Orla Dahl, Stae
Søren E.D. Jensen, Hals
Flemming Jørgensen, V.Hassing
Poul B. Sørensen, V. Hassing
Anne-Beth Nørgaard, V. Hassing
Ann Moll Nieman, V. Hassing
Carsten Christensen, V. Hassing
John Rævdal, Hals
Eigil Olesen, Hals

Det er søndag aften og Bovè er på vej
hjem fra Weekend tur i Aalborg. 
Udenfor Mou bro flakker en sejlbåd lidt
rundt. Christian fornemmer der er noget
galt og tager kontakt til besætningen. Den
er desværre tysk – men én mand kan dog
lidt dansk. Han får forklaret at både motor
og sejl er kaput.
Christian tilbyder sin hjælp, men tyskeren
insisterer på at komme til Aalborg for der
at få udbedret diverse skader. Efter lang
tids snakker lader tyskeren sig overtale til
at bliver trukket til Hals – her er der jo
også hjælp at hente.
Båden bliver fortøjret lige uden for Hals
Motorværksted og der blev foretaget et

opkald til sejlmageren og i løbet af ca. 15
min. var Michael på pletten .
Allerede tirsdag var tyskeren på farten
igen.

at en gast ombord på ”Lobo”  blev bestukket
inden sidste tirsdagssejlads.
Der var blevet lovet en stor middag i en anden
by, hvis gasten ville sænke ”Lobo’s” fart.
Dette blevet gjort mesterligt af gasten – spileren
blev sat på hovedet. 
Det skal dog nævnes at dette ikke ændrede på
stillingen  - anden pladsen var og blev en anden
plads.

at Uventede gæster ikke længere er et problem
for fru Formand, hun har nemlig iflg. bladet
Sejlsport vundet eet års forbrug af Gevalia kaffe.

Nye medlemmer:

Se det  er service når den  er bedst.

Udvidet havneservice
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