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HUSK
AFRIGGERFESTEN

lørdag den 13. november 2004 kl. 18:30 på Sejlerloftet.

Der serveres en 3 retters menu + en »lille ting« til kaffen, samt levende 
musik.

PRIS pr. person kr. 100.00

Tilmelding: Skriv dig på listen i klubhuset, eller ring til Hanne på 
98258830 - senest søndag den 7- november

KLUBBLAD NR. 3 2004



Havneudvalg:
Finn Christensen   98750025
Jens Pedersen   98256871
Erik Koldbro   98252530
Hans Holmgaard   51526624
Leif Nielsen   98257373
Jesper Kristensen   98750101

Husudvalg:
Erik Christoffersen   22910999
Lone Bierbaum   98256434
Orla Bøgsted   98251220
Poul Møller   98750203
John Christensen   98259698

Festudvalg:
Hanne Hansen   98258830
Lone Bierbaum   98256434
Vinnie Nielsen   98257373
Erik Koldbro   98252530
Lone Koldbro   98252530

Havnemester:
Hans Holmgaard   (51526624)
(Kun åben i sæsonen efter opslag)
Havneopkrævere:
Mobiltlf. Åben 8-9  98259370

Kapsejladsudvalg:
Hans Holmgaard   51526624
Preben Nielsen   98256090
Viggo Kristensen   86645439
Hanne Hansen (dommer) 98258830

Juniorudvalg:
Henrik Eske Jensen  98257226
Jesper Kristensen   98750101
Kim Ammonsen    98257177

Bladudvalg:
Henrik Eske Jensen  98257226

Bestyrelse:
Hanne Hansen (formand) 98258830
Henrik Eske Jensen (næstform) 98257226
Erik Christoffersen (kasserer) 22910999
Lars Helsbøl (sekretær)  98256434
Finn Christensen   98750025

Havnemyndigheder:
Fritidsfartøjer      -   Hals Bådelaug.
Erhvervsfartøjer  -  Hals Kommune

Mailadresse: post@halsbaadelaug.dk
Hjemmeside: www.halsbaadelaug.dk

Hals Bådelaug
Udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer 2004

Side  2

Vinteropbevaringspladsen
Husk, hvis du har din båd stående på vinteropbevaringspladsen, skal stativet være mærket 
tydeligt med bådens navn, pladsnr. i havnen, bådtype samt længde og bredde.
Målene anvendes til at lette placeringen af stativerne(bådene).
Er disse oplysninger ikke på stativerne, kan kommunen enten fjerne stativerne, eller 
sende en regning for leje af vinterplads, da dette kræver medlemsskab af Hals bådelaug.
           /formanden
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Formandens side
Sommeren er gået på hæld, hvis det kunne 
kaldes sommer. Lidt mere sol og mindre regn 
og blæst kunne vi have ønsket os. 
Vi kan snakke om det men ikke gøre noget 
ved det, så vi håber på bedre vejr næste 
sommer.

De første både er taget op og gjort klar til 
vinteren.

Da sommeren er det tidspunkt på året, hvor 
vi bruger vores tid på at sejle, er der ikke 
sket en masse aktiviteter, siden sidste blad 
udkom.

Vore havneopkrævere har haft en travl sæson. 
De har serviceret 5.114 gæstesejlere, hvilket 
er næsten rekord så mon ikke vores nye grill-
terasse har stået sin prøve?

Jeg har fået mange tilkendegivelser om hvor 
godt den fungerer.

Kapsejlads har der også været i sommer. De 
14 konkurerende både har haft nogle hyg-
gelige tirsdagssejladser, med efterfølgende 
kaffe og de este gange kage. 

Resultatet af den samlede sejlads blev:
Klubvinder  Funky Fish 
Andenplads  Bove
Tredieplads  Lobo

Tillykke   Tillykke   Tillykke

Kapsejlladsudvalget har sammen med Nord-
ØstJysk kreds afholdt Elvstrøm Sobstad 
Cup.
Her  deltog 18 både i sejladsen og ved den  

efterfølgende grillaften var der 
80 deltagere

Festudvalget har afholdt grisefest, her var 
ikke den store tilmelding så grisen k lov 
at leve videre, og der blev lavet mad i SHS 
klubhus.

Fremtiden i klubben 
Bestyrelsen har holdt et par møder, hvor 
vi har diskuteret fremtiden i klubben. Vi er 
efterhånden en stor klub, med mange med-
lemmer. Desværre er det ikke længere muligt 
at få de mange praktiske opgaver lavet på fri-
villig basis, så det har sat tanker i gang om, 
om  det er tiden hvor der  skal ansættes en  
havnemester / pedel som ud over at servicere 
vore gæstesejlere om sommeren sørger for 
rengøring og vedligeholdelse af husene og 
broerne - også udenfor sæsonen..

Formanden
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I efteråret når bådene er kommet op, vil der 
ske nye tiltag på havnen. 

Der vil blive slået nye pæle på de nordlige 
slingerser, der hvor der i dag er stålrør. De vil 

Side  4

blive erstattet med jernbaneskin-
ner påsat plastikrør, som vi har i 
resten af havnen. 

Pladserne bliver længere og bredere. Ny 
pladsfordeling foran klubhuset, se skitse:
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Nyt fra havneudvalget



Juniorudvalget
Selv om det har været lidt sløjt med delta-
gere i Juniorafdelingen i år, har det alligevel 
været en god sæson for sejlerne.

Som nævnt i sidste blad har vi - bl.a. grundet 
det lille antal juniorer indledt et samarbejder 
med Egense - eller rettere vore juniorer har 
foretaget deres træningssejladser i Egense i 
år, sammen med en eller ere af vore egne 
instruktører. 

Der skal lyde en stor ros til et meget entusia-
stisk lederhold i Egense, som også har fået 
juniorerne fra Mou bådelaug ind under deres 
vinger.

Også på den sociale side har 
Egens gjort meget. Der været 
ere grillaftener, som vi dog har 
haft lidt svært ved at nå at deltage i grundet 
at de har ligget lidt tidligt på aftenen. 
Egense Sejlklub påtænker også at lave 
nøgler vinterarrangementer, hvor vi evt. 
kunne stille lokaler til rådighed, hvilket vi 
selvfølgelig gerne vil.

En stor tak til Egense for deres imødekom-
menhed.

Side  5
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Side  6

Nyt fra Festudvalget
Grisefesten den 21 August

Desværre var der kun 24 tilmeldte til grisefe-
sten, så det var en god grund til at lade grisen 
leve og nde på en anden menu.

Festudvalget tog, som de efterhånden er vant 
til i forbindelse med grisefesten, en hurtig 
beslutning og ændrede menuen til 
 Rejecoctail  -  gammeldags nak-
kesteg med brunede kartoer og 
rødkål  -  frugttærter.

Alle deltagerne var sagt til at møde 
i SHS kl. ca. 12.30  hvor der blev 

afholdt en konkurrence:

SEX - Dyst til stor morskab for 
alle.

Herefter blev den gode hjemmelavede mad 
nydt alle havde en meget hyggelig aften.
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Nyt fra Kapsejladsudvalget
Elvstrøm Sobstad Cup 

Igen i år var Elvstrøm Sobstad Cup en  stor 
succes, med 18 deltagende både og 80 spi-
sende til den efterfølgende grillaften.

Sejladsen blev skudt i gang kl. 10.00 for 
første start.  2. start blev skudt i gang 15 
min senere.

På de 15 min løjede vinden så meget, at de 
sidst startende både  sejlede mere baglæns 
end forlæns  pga strømmen.

Derfor besluttede løbsledelsen, efter ca. 45  
minutter,  at stoppe løbet. Flere både var  
efterhånden nået forbi færgelejet på vej mod 
vest,  og de skulle ifølge startagene, være på 
vej ud af fjorden mod øst. 

Der blev afholdt skippermøde og orienteret 
om at sejlladsen ville blive skudt i gang igen 
kl. 12.30, og at der skulle sejles på afkortet 
bane.

Heldigvis besluttede mr. Vind sig for at 
arbejde igen og alle deltagere k en n 

sejlads. Der var ne præmier 
sponsoreret af Elvstrøm Sejl til 
vinderne.

Den efterfølgende Grillaften var en stor 
succes, med masser af kød og salat til alle. 

Der var efterfølgende en god stemning til 
den levende musik, som blev leveret af et 
reduceret Velani.

Håber at vi næste år kan få endnu ere til 
at deltage. Vi vil gerne være vært igen.

Vinderne af dagens sejladser blev:

1. Start 1. løb 
S-Kapade - AS Scan-Cap v/Jens Glavind

1. Start 2. løb
Rabbit - AS 717  v/Michael Nielsen

2. Start 3. løb
Anne-Louise -AS Avance 36 v/Mogens Tomra 
Laursen

2. Start 4. løb
Bandit - Aså L 23  v/Greg Danielson
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Opfordring      Orientering    Opfordring

Desværre har jeg nogle gange hørt - i forbindelse med arrange-
menter i klubben - at nogle medlemmer ikke vidste at de fandt sted.

Derfor vil jeg bestræbe mig på at få lavet en aktivitetskalender til det 
næste blad.
Ellers vil jeg opfordre medlemmerne til at holde sig orienteret via opslag 
på den store opslagstavle i sejlerkøkkenet.

Hermed en opfordring til ALLE medlemmer:
»Er der nogen som har en god ide til en aktivitet de gerne vil dele med 
andre klubmedlemmer, er de velkomne til at sætte det i gang og bruge 
vores faciliteter. Det kræver blot, at det er for alle medlemmer. 
Hvis man ikke allerede har en nøgle til huset kan den fås ved henvendelse 
til Hans Holmgaard eller en fra bestyrelsen«.
          /Formanden

Bagsiden
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Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
til næste års 

generalforsamling.

Lørdag den 12. februar 2005.


