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Hans Holmgaard (51526624)
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Traditionen tro starter sæsonen med at “Blæ-
sten går frisk over Limfjordens vande”, hvilket
den har gjort meget ofte siden. Blandt andet i
Pinsen, som er den sidste miniferie her i foråret.
 
Flere medlemmer kan sikkert bekræfte mig i, at
der var meget lokal vind, da der blev sejlet mod
både nord og syd af ekspeditionerne til hen-
holdsvis Mariager og  Læsø.

Men tilbage til starten. På generalforsamlingen i
februar hvor Lene og Flemming ikke ønskede
genvalg blev der valgt 2 nye bestyrelsesmed-
lemmer Lars og Hanne. Der skal igen på denne
side lyde en tak til Lene og Flemming, som om
nogen har været med til at drive Hals bådelaug
til det, det er i dag. Lene kan prale af at have
været medlem af bestyrelsen i 16 år, heraf 13 år
som formand, - det kræver respekt. Flemming
har været med i bestyrelsesarbejdet siden 1990,
og har været den trofaste sekretær, indpisker
og strateg.
Generalforsamlingen blev i øvrigt afviklet i sæd-
vanlig god ro og orden under dirigent Leif Niel-
sens kyndige ledelse. Der var indkommet
forslag til vedtægtsændringer, som efter fornuf-
tig diskussion, alle blev afvist. En linie som
støttede den siddende bestyrelses holdninger til
h.h.v. generel åbning af sejlerloftet for gæstesej-
lere, en regel om at medlemskab krævede at
man havde en båd, at der skulle etableres eks-
klusiv frihavnsordning med Sundby Hvorup
Sejlklub, derudover var der afstemning om det
af kranudvalget fremsendte forslag til en kran-
løsning. Afstemningen sagde god for den skit-
serede løsning, men samtidig, at anskaffelsen
udsættes indtil at et reelt behov er til stede, da
den nuværende ordning med vognmand funge-
rer særdeles godt.

På første bestyrelsesmøde konstituerede besty-
relsen sig som det ses på side 2.

Bådelauget har anskaffet tele-
fonlinie med ADSL, så vi nu
har en fastnettelefon med num-
mer 98259370, og en hurtig
internetforbindelse. Der er der-
for nu på sejlerloftet mulighed
for at surfe på Internettet for alle medlemmer.
Her kan man bl.a. følge med i klubbens hjem-
meside. Herudover har vi fået en ny vejrstation
som uheldigvis havde en fabrikationsfejl, men i
skrivende stund er der kommet en ny som bli-
ver sat op hurtigst muligt, så vi kan se om det
blæser for meget eller for lidt til at sejle.

Der har været afholdt ansættelsessamtaler med
havneopkræverne og havnemesteren.
Der var 3 nye ansøgere til havneopkræver
udover Casper som havde givet tilsagn om at
være opkræver igen. Det var en svær opgave at
udpege Anders’s afløser, da alle 3 ansøgere var
særdeles velegnede. Valget faldt på Thomas og
vi ønsker Thomas velkommen 
Havnemester er som de foregående år Hans
Holmgaard. 

Der har været afholdt møde i samarbejdsforum-
met omkring havnen. 
Det blev bl.a. vedtaget at ordningen om at en
privat entreprenør afhenter det sanitære spilde-
vand fra lystbåde efter tilkald, skal fortsætte i
år.
Orientering om beslutning i Teknisk Udvalg
vedrørende etablering af nyt bolværk/sletning af
slæbested ved Hals Motorværksted.  Arbejdet
forventes færdig inden 1 juli 2003. 

Omkring den nye jollehavn, som forventes fær-
dig omkring 1 juli 2003, blev man enige om, at
indvielse af jollehavnen skulle markeres. Der  er
på et efterfølgende møde med repræsentanter
for jollelauget, bådelauget, søspejderne, roklub-
ben, fiskeriforeningen og marineforeningen ned-
sat en arbejdsgruppe, som skal planlægge
indvielsen af jollehavnen. Datoen er fastsat til
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den 30 august, så reserver  plads i din kalender
og kom og hjælp os med at festliggøre indviel-
sen.

Når du har kalenderen fremme så kommer Tryg
Sejllads på besøg i Hals Havn den 7 august.
Kampagneskibet er en 44 fods Bavaria fyldt
med masser af spændende sikkerhedsudstyr,.
Se mere på Internettet www.trygsejlads.dk

Hermed ønskes alle en god sommer og god
vind.

Hanne Hansen
formand
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...... at det at være oliefyrsmontør i en båd være
sværere end som så. En sejler skulle have brugt
lang tid på at få dieselolie til at løbe ud af en
almindelig bolt - i stedet for at have fundet en
slangestuds.

Det forlyder endvidere at måske ikke samme
sejler, længe skulle have forsøgt at “puste” liv i
en død termostat - til slut besluttede vedkom-
mende dog at sætte strøm på - og det hjalp !!!

Det forly
de

r fra Rygtesmeden.....

...... at  bådvarme i foråret har været det helt
store arbejdsområde, og at en bådejer i denne
forbindelse har befundet sig i en kistebænk i
længere tid for at få ordnet nogle kontakter til
varmesystemet. Hans konaktbesvær blev vist
ikke løst, og det eneste der steg var vist tempe-
ramentet - i alt fald fandt konen det på et tids-
punkt nødvendigt at lukke luge til kistebænken.
Om det øgede eller mindskede kontaktbesvæ-
ret - vides ikke.

Det forly
de

r fra Rygtesmeden.....

TOLD . SKAT - på skattejagt i havnen?

Torsdag aften anløb told og skat Hals Havn de havde fået rorskade og skulle på bedding.

Reservedelene kunne først fremskaffes mandag så de blev i havnen weekenden over. Jeg talte
med den ene tolder for at få af vide om der var noget i gærde da jeg konstaterede at de besøgte
alle vore udenlandske gæstesejlere, fik det svar at da de jo alligevel skulle være her kunne de
lave nogle rutine tjek.

/Hanne

Opråb til bladet
Vinter opbevaringspladsen skal være tømt senest den 1 juni.
Husk det er bådejeren der skal sørge for at stativerne fjernes.
Der står nogle gamle stativer på pladsen bag havnekontoret, der er flere af dem som ikke bliver
brugt, de skal fjernes ellers vil de blive fjernet for ejers regning.
/Hanne



10.02.2003
Konstituerende møde - resultat se andet sted
26.02.2003
P Tilbud på gardiner til Sejlerloftet - prøv at få

nyt
P Erik Guldbæk og Niels Jacobsen bliver opta-

get som medlemmer
P Der er igen penge i kassen, efter at liggeplad-

serne er betalt.
P Tilbud på rengøring af broerne accepteres og

Stae Slibeservice får jobbet.
P Festudvalget bevilges levende musik til afrig-

gerfesten
PMulige løsninger til mere plads til gæstesejler-

ne diskuteres. Husudvalg skal arbejde videre
med opgaven

P Lars vil endnu en gang se om vejrstation kan
repareres

P Vi diskuterer havnepriser for gæstesejlere.
Det besluttes at sætte priserne op til hhv. kr.
80,- og kr. 100,- med virkning for sæsonen
2004. Dette for at vi kan få rettet i Sejlernes
logbog og andre steder.

P Et par sejlere har ønsket link til egne hjem-
mesider - bestyrelsen siger ok, blot linket
også vender den anden vej. Ønsker kan sen-
de på mail til postkassen.

P Hals Barre regattaen arrangeres i samarbejde
med NØJ kreds, og der bevilges et ekstraordi-
nært beløb til præmier og markedsføring.

Det beslutte at Henrik skal udfærdige udkast til
en bedre skiltning for gæstesejlere
20.03.2003

P Juniorudvalg har lavet grovplan for sæsonen,
og indkøbt ny motor til hjælperen

P Havneudvalget har fået el-spil på mastekra-
nen. Broerne er renset, der tjekkes for lys og
el og vand

P Der er modtaget 3 ansøgninger til havneop-
kræverjobbet, alle indkaldes til samtale. Han-
ne og Henrik forestår disse.

P Udvalgsfesten lægges i faste rammer
24.04.2003
P Nyt tilbud på gardiner foreligger, dette god-

kendes.
P Kapsejladsudvalget holder møde med AS,

SHS og Gjøl - Hals Barre Regattaen omdøbes
til Elvstöm Sobstad Cup, da sejlfirmaet spon-
serer denne.

P Tirsdagssejladserne starter snart op, der ind-
kaldes til møde

P Havneudvalget beretter om at Bøjer er udsat i
vejdybet, lys og vand er tjekket og i orden.

P Tovrester m.m. fjernes fra bådpladsen
P Hanne og Jens deltager i møde med Samar-

bejdsforum vedr. Hals Havn
P Thomas Therkildsen er ansat som havneop-

kræver i et tæt opløb.
P Opkrævning starter den 09.05.2003.
22.05.2003
P Fraværende Lars og Henrik
P Der gøres rent på sejlerloftet - der ønskes en

større selvjustits blandt brugerne - bl.a. efter
tirsdagssejladserne. Der tales om en turnus-
ordning for ansvaret for oprydning/fejning af
gulvet.
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Standerhejsning

Lørdag, den 12. april 2003, var en glædens dag i Hals Baadelaug, for der blev der nemlig
afholdt Standerhejsning.
Dagen startede klokken 11 med, at formanden bød os alle velkomne og med håbet om en god
sejlersæson. Derefter blev der traditionen tro sunget: Blæsten går frisk…
Efter nogen frisk luft på terrassen gik vi alle indendørs for at spise en rigtig dejlig pålægskage-
mand. Dette overdådige traktement i anledning af at klubbben ligeledes fejrede sit 30 års jubilæ-
um. Alt i alt en rigtig god dag med en masse håb og samtale om, hvad sejlersæsonen kan byde
på. /Lone



Som gast på det gode skib Bannerouge, var jeg
så heldig at få lov at deltage i kapsejladsen
FYN CUP, som er en af 2 sejladser Fyn Rundt.

Starten gik fredag den
23.5.2003 fra Bogense.
Der var afgang fra Hals
havn onsdag den 21.
Lidt over middag mød-
tes 3/4 af besætningen
for at sejle mod Bogen-
se. Der var god vind og
næsten ingen sø, så vi
skøjtede sydover med
en fart på ca. 7 knob ned til Gjerrild fyr. Her
forandrede vinden sig noget, og vi passerede
Hjelm midt nat med skiftende vind. Derefter
kom der lidt gang i skøjten igen, dog måtte vi
krydse ned bag om Samsø. Vi anløb Bogense
havn efter ca. 25 timers sejlads. 

Skipper fik meldt vores ankomst og fik
udleveret diverse papirer, og en pakke
pilsnere (Carlsberg er hovedsponsor - i
øvrigt for sidste gang) så der var mulig-
hed for at deltage i smagskonkurrencen
for 4 nye øltyper. Efter et tiltrængt bad,
gik vi op i restauranten over Bogense
sejlklub. Her var stuvende fuldt. På
trods af dette har jeg sjældent været på
en restaurant hvor maden blev serveret
så hurtigt som her. Hovedretten var
dyrekølle, der var rigeligt af det, og det
smagte hammergodt. Sporene efter 25 timers
sejlads, et godt måltid mad og noget elendigt
musik i teltet på havnen, gjorde at vi valgte at gå
på molefræs, for at se om vi kunne lokalisere
de 4 øvrige Banner 30 både, og lave lidt kon-
kurrentspionage. Det kan konstateres at en havn
med ca. 300 besøgende både kan tage lang tid
at komme rundt i. Vi fandt dem og blev beroli-
get, der var ikke specielt meget high tech eller
andet som så truende ud. Vi besluttede derefter
at gå ombord og få en kop aftenkaffe med til-

behør. Det gjorde sin virkning og inden længe
var der ro i køjerne.

Fredag morgen kl. 09:00 var der
skippermøde på havnen, samt
tale af Bogenses borgmester.
Hans tale handlede stort set kun
om vejret og han kunne referere
fra vejrudsigten at regn ville aflø-
se byger, og efter bygerne var
der udsigt til regn, så det startede
godt. Derefter hørte vi direkte fra
DMI, at borgmesterens udsigt
nok var lidt for positiv, for der

ville komme meget regn, og vinden ville ikke
være for stabil.

Således beroliget kunne vi gå ned og rigge til.
Vores 4. Mand var netop ankommet, og sam-
men fik vi lettet båden for en påhængsmotor og
noget løst grej som vi gerne ville være fri for at

falde i. Vores
start ville gå
kl. 12:15. I
starten ville
der være ca.
35 både heraf
4 Bannere (en
af de tilmeldte
var ikke duk-
ket op). Nu
havde vi ingen
hjælpemotor,

og måtte krydse ud af havnen blandt jeg ved
ikke hvor mange andre. Vinden var frisk, det
var nogenlunde tørvejr, omend noget
overskyet. 
Godt uden for havnen fandt vi startlinien og
dommerbåden, og fik os lagt an til en rimelig
god start. 1. ben op til indsejlingen til Lillebælt
gik rigtigt godt, og ligeledes gjorde krydset ned
gennem Lillebælt, om end der var en kraftig
strøm, så det var med at komme i strømlæ helt
ovre på Jyllandssiden. Her forsvandt vinden til
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En rundtur på opleveren af Henrik Eske Jensen



gengæld næsten helt, og der blev listet ganske
stille ned under den gamle bro. Vi sørgede for
at holde os helt inde mod land for at holde os
fri at den nordgående strøm, og selvom det så
ud til at en ældre træbåd stod på grund, lød
meldingen at de bare var ved at rigge til. Derfor
valgte vi også at gå ind og benytte lejligheden til
at se riggen lidt efter - i alt fald måtte vi lige
mærke bunden, inden vi besluttede, at det
måske heller ikke var så nødvendigt endda. 
Efter den nye bro, kom vinden noget tilbage,
og vi øgede langsomt farten igen. Vinden gik
med os rundt og vi kunne igen sejle uden for
meget kryds, og så snart vi begyndte at sejle
mod øst hen under aften, kunne spileren kom-
me op. Så kom der endnu mere luft, og snart
loggede vi mellem 8 og 9,5  med toppen på 10
knob. Det var lækker sejlads, og vi passerede
en del konkurrenter. På dette tidspunkt havde vi
også passeret 2 Banner 30 med sikkerhed.
Mørket faldt på, og vi nærmede os Svendborg
Sund. Her var andet meldepunkt, som vi passe-
rede ved 11-tiden. 
Igennem Svendborg Sund skulle der igen kryd-
ses i buldrende mørke, og i et tæt felt. Der blev
lyst meget på sejlene, og holdt udkig efter
bøjerne som indimellem kom ubehageligt tæt
på. Øst for Svendborg havde vi endnu en kon-
takt med bunden, og her skulle der kæmpes
noget mere for at komme ud blandt de andre
både igen. Et er at sidde på grund, noget andet
er at agere som synlig bøje for konkurrenterne,
og at se disse passere tæt forbi i hobetal mens
350 kg. mandfolk prøver at krænge båden fri.
Det lykkedes efter nogen tid, desværre i
bevidstheden om, at vore Bannerkonkurrenter
nok igen var kommet foran for tværs. Det giver
jo blod på tanden, så al koncentration blev gen-
fundet, og spileren kunne sættes op gennem
Langelandsbæltet. Her måtte vi så for anden
gang passere nogle af konkurrenterne, men dog
ingen Bannere. Det kunne jo selvfølgelig være
at de ikke havde passeret os (håbet er
lysegrønt), men vi havde god sejlads gennem
morgengryet. 3. Meldepunkt var ved Sprogø,
hvor en hjemmeværnskutter lå klar. Vi skulle

øst om Sprogø, hvor vi gik under Storebælts-
broen. På dette meldepunkt, kan vi bagefter
konstatere at vi er 16 minutter efter 2 af de øvri-
ge Bannere. 
Flere både lå om morgenen/formiddagen i vind-
stille,  på nordkysten. Vi vælger at gå lidt tætte-
re mod kysten, da der her ser ud til at være
mere vind. Det gør en forskel, og vi formår at
sejle os op mod feltet igen, og til vores store
glæde kan vi snart se en og måske 2 Bannere.
Så gik der cirkushest i noget af besætningen,  
og der skulle kæmpes. Ved mærket nord for
Æbelø, som skal respekteres inden det sidste
kryds ned mod Bogense er vi meget tæt på den
ene, og på krydset ned mod Bogense får vi
ham lagt bag os, men kan ikke få øje på nr. 2.
Så vi må vente til vi kommer i mål for at se
hvor han er blevet af. 
Krydset mod Bogense foregår i aftagende vind,
og den sidste mil går ikke for stærkt, men vi når
mållinien kl. Ca. 14:00. Vi får en trosse fra en
motoriseret kollega, og går i havn. Sejladsen
gennemført, vi synes det er gået rigtigt godt, på
nær lidt tilsætning på yderkanterne af sejlløbet,
og vi er noget spændte på placeringen. Efter en
lille halv time kan Michael meddele at 1. Plad-
sen i vores løb var hjemme. Senere kan vi kon-
statere at vi har opnået en placering som nr. 35
overalt, ud af 308 tilmeldte og ca. 280 gennem-
førende både. Det var da lækkert, og vi kan
med tilfredshed montere påhængsmotoren igen.

Den får vi vist brug for, for nu er vinden snart
ved at være helt væk. Vi sørger for at få ekstra
benzin ombord, og er klar til at sejle nordpå kl.
Ca. 16:30. Ganske rigtigt ingen vind overhove-
det, og da vi kommer forbi mållinien igen, ligger
mange og forsøger at krydse ind over denne i
næsten ingen vind.
Totakteren tager slæbet, og vi håber at vi har
benzin nok til Grenå. Det går lige - der er 3 liter
tilbage da vi når Grenå havn kl. 04:30 om mor-
genen. Der er til gengæld kun en dieselstander,
så vi må op i byen. Vi låner havnefogedens tril-
lebør, og går en kilometer inden vi finder en
selvbetjeningstank og får fyldt de medbragte
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dunke. Ved 05:30 tiden står vi havnen ud, og
går nordpå, stadig for motor. Kl. Ca. 14:00
ankommer vi til Hals havn, og har sammenlagt
sejlet for sejl i max. En time. Vi har trods alt
haft fordel af at vandet har været umanerligt
fladt, og at vi således har kunnet skyde en fart
på ca. 6,5 knob konstant. Noget vejrbidte,
noget trætte og noget usoignerede når vi hav-
nen. Jeg sætter næsen op efter en smagsprøve
på Carlsberg øl, men får at vide, at mens jeg i
bare 2 timer lukkede mine øjne fandt mine 2
medsejlere ud af, at 4 øl ikke kan deles af 3 per-
soner, og de foretager smagningen helt uafhæn-
gig af min mening. Deres mening var naturligvis
også at de havde gjort mig en tjeneste, da øllene
ikke smagte ret godt. Det er da rigtigt makker-
skab! 
På havnen er flaget hejst, der er små flag i for-
tøjningerne, og på broen står en flaske cham-
pagne. Nogle har fulgt med på nettet og marke-
ret, at det var gået godt. 
En lækker tur, en god og lærerig oplevelse.
Tak for turen fra den sejladsmæssige “Benja-
min”.
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...... at det er da godt, at mindst én fra Two
Grand har dykkercertifikat, når han lige vil stå
af båden på en ganske almindelig Tirsdagskap-
sejlads.

Det forly
de

r fra Rygtesmeden.....

...... at det kan være meget farligt at øve sig i at
blive dykker, skulderen kan nemt vrides af led,
når man skal iføre sig den rigtige dykkerdragt –
eller mon den var købt for lille? Eller var det
blot for at holde helt fri i påskeferien, da armen
absolut ikke kunne bruges til noget som helst?

Det forly
de

r fra Rygtesmeden.....

Der er kommet positive henvendelser
vedrørende vores mastekran. Bøjerne er blevet
lagt ud i vejdybet. Broerne er blevet gået efter
for lys, vand,mm. 

Vi har først lige fået de nye wirer samt fiberhjul
til slingersen. Der mangler 3 stk (bliver snart
lavet). Der vil blive opsat opslagskasser ved
broerne med oplysninger til vores gæster. 

Vi vil til næste år i forbindelse med udflytning
af joller, få alle vores pæle skummet til, så de
sorte rør bliver på plads, derved undgår vi at  
jernbaneskinnerne ikke kommer til syne. 

/Jens

FRA HAVNEUDVALGET



Nu er det længe siden… Sådan er der i hvert til-
fælde temmelig mange, der kan sige her i klub-
ben, siden de første både kom i vandet
22.marts. Ja, de første mange tursejladser har
allerede fundet sted.

Påsken 2003:
Den første større samlede sejlads fandt sted i
Påsken, hvor turen først, men også sidst gik til
Ålborg – sidst fordi
vejret og vanddybden
i anden havn ikke til-
lod alle 9 både at sejle
ind – forholdene i
Sundby Hvorup skul-
le dog efter sigende
være i orden nu. Den-
ne havn har adskillige
sejlere fra Hals i skri-
vende stund allerede
besøgt flere gang.
Nå, tilbage til Påsken, hvor alle ni både var
samlet inde i VB Langfredag, og Surprise hav-
de meddelt, at de ville medbringe et stk. laks,
som vejede lige fra tre til en syv, otte kilo, og
den var en 30 cm. til en meter lang. I hvert til-
fælde var der nok fisk til alle 18 personer.
Fisken og lignende delikatesser blev tilberedt på
grill. Grillen kunne efterfølgende bruges som
fodvarmer – dog skal det lige tilføjes, at vejret
denne Påske var fortrinlig til slige
arrangementer.

En enkelt aften var der også vafler på tapetet –
synd at fru Skov ikke fik så mange, men var
der mon nogen der måtte undvære??? Besæt-
ningen på Lobo bagte da mange – gjorde de
ikke?

Pinsen 2003:
Denne Pinse blev lige som foregående år et til-
løbsstykke, hvad sejlads angår. 2 både afgik til

Nibe til den årlige havnefest her
– 3 både til Mariager, hvor Salt-
centeret blev besøgt – 1 enkelt
båd til Øster Hurup - 5 både
afgik til Læsø, hvor hummer,
krebseklør og krobesøg blev
indtaget - 1 enkelt båd gik også
til Sæby, og sidst men ikke
mindst blev Gjøl også besøgt
af en enkelt båd her fra
klubben.
- Og hold da lige op en hjem-

sejlads der blev til de både, der vendte hjem 2.
pinsedag – vestfra en mags-sejlads, men dem
nordfra og sydfra fik vist lidt af ”lukke køkken
tur”. Alle kom dog sikkert i havn..
Ud over de ovenstående begivenheder har der
været en masse weekend sejladser, hvor en hel
del havne i ”nærheden” har været besøgt af sej-
lere her fra klubben.
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Sejladsen i Hals bådelaug af Lone Koldbro

Efterretning for søfarende.  !!!!!

Der er set en ny art søpølse, de er meget store,
sommetider er de i overfladen, og nogle gange
på bunden, efter sigende lever de kun for at
spise, dykke, drikke og så for at formere sig. 

Skulle der være nogen som kommer på løb,
med sådanne væsner, så skriv straks til klub-
ben, og beskrive deres udseende nærmere, der
er sendt billede med.
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Kapsejlads af Bodil Nielsen / m.fl.

Tirsdagssejladserne af Bodil Nielsen / m.fl.

Kapsejlads

Hals Bådelaug vil i samarbejde med AS, SHS og Gjøl Sejlklub forsøge at
genoplive de vidt berømte Hals Barre Regattaer !

Sejladsen foregår lørdag d. 16. august på distancebane på Kattegat.

Sejladsen hedder Elvström Sobstad Cup

Du kan læse mere om sejladsen på sejlklubbernes hjemmesider og på
Dansk Sejlunions Nordøstjysk kreds’ side: http://www.sailtime.dk/nordostjysk/

Sejladsen er en del af Limfjords-Cup, hvor der er præmie for at møde op.

Lørdag aften tændes der op i Grill på havnen i Hals – og der vil være musik. 

Tilmelding til Hals Bådelaug Postboks 25 9370 Hals eller
post@halsbaadelaug.dk

Vi har fået ny dommer i år. Janni har over-
taget jobbet efter Hanne, som stadig står til
rådighed. Sejladser går fin med en pæn til-
slutning på 10-15 både. 
Det går fint med alle de sædvanlige små-
problemer som grundstødninger, tyvstarter
og protester. Det er som det skal være.

En enkelt giver sig 100%, han springer i
vandet for at redde spilerstagen, og fanger
den i luften, og nåede at komme ombord

igen, inden alt tøjet blev vådt. Der holdes
nu sommerferie til tirsdag den 12. august,
hvor tirsdagssejlad-
serne starter op igen.



Juniorafdelingen har haft en en god forårssæ-
son. 
Juniorerne har sejlet hver mandag siden sæson-
start og jolletræningen går fint. 

I forårssæsonen er det at komme ud at sejle
blevet prioriteret, og vi kan se at juniorerne har
fået mere rutine i klargøring, søsætning og ikke
mindst det at sejle i jollerne. Alle har nu en fin
fornemmelse af at kunne krydse med jollen, og
de seneste mandage er der indøvet lidt omkring
trim af sejlet til den aktuelle vindstyrke. 

Vi har været i Vejdybet nogle gange og der er
blevet trænet i at tage højde for strøm, når man
sejler på tværs over fjorden. Sidste træningsaf-

ten inden sommerferien havde vi kæntringsøvel-
ser og de blev klaret i fin stil. 

Rigtig god sommerferie.  Jolleafdelingen starter
igen mandag den 11 august efter ferien.

Umiddelbart efter sommerferien arbejder vi
med planer om en lille udflugt, vi håber, selvføl-
gelig at vi kan få lavet en hyggelig tur. Mere her-
om efter ferien.. 

Junorudvalget/Aage
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HUSUDVALGET v/Lars Helsbøl

Juniorernes sider

Husudvalget har
fået opsat gardiner
på sejlerloftet. Vi
har fået pudset og
repareret væggene
på toiletterne. Gul-

vene i baderummene har vi prøvet at få ren-
gjorte, men de er tilsyneladende hårdføre. 

Der er blevet opsat vejrstation på gavlen, og
den virker nu tilsyneladende efter at have
været nedtaget og sendt til reparation. Der er
til denne knyttet noget software som vi prøver
at få lagt på vores hjemmeside. 

Et eksempel herpå kan ses på rbv.dk (Rung-
sted bådværft). 

Der er bestilt nøgler/låse til skur og
benzintank. De forventes at komme i uge 26. 
Overdækning af terrasse arbejdes der fortsat
på, og udvalget vil prøve at finde en midlerti-
dig løsning indtil der er truffet en beslutning
om den endelige udformning herpå. 

Med hensyn til udvidelse/ændring af 1. sal,
samt eventuel inddragelse af havnekontor,
arbejdes der fortsat herpå. Der er flere mulig-
heder som undersøges. 
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98251089 24282902 98252242

DYKKERSERVICE

Har du et problem med en tamp i skru-
en, eller lidt rurer på skruen, så er vi

nogle dykkere der godt kan klar proble-
met.

Prøv at ringe til

Super Cool - tilbud
Køler til indbygning i køleboks. Komplet med termostat og med økonomidrift, så den
sparer strøm medens du sejler for sejl og køler meget, når du går for motor.

4 år gammel - virker perfekt. - Nypris ca. 3.660,- sælges for 1.200,-
Chr. Simonsen tlf. 98451089 - 24282902 - 40762389

NYT FRA FESTUDVALGET”

----------------o-----------------
� 23. august – begynder grill-turen  med et skippermøde klokken 9 på Sej-

lerloftet, under dette møde indtages morgenmaden, og dagens forløb gen-
nemgåes.
Lige nu kan det antydes, at frokosten skal indtages undervejs, hvor vi så end
sejler hen…..
Bindende tilmelding i klubhuset senest den 17. august.
Prisen for dette arrangement er 120 kroner pr. næse og egne ”små” børn
gratis.  

� 22  November - Afriggerfest med levende musik


