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KLUBBLAD NR 1 2010 

Velkommen til Hals 

Et smukt Dannebrog hilser alle velkommen på Hals havn 
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Bestyrelse: 
Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 
Søren Strandskov:  98 75 02 34 
John Christensen: 24 25 38 50 
Michael Brorsen 51 90 06 33 
Kirsten M. Nielsen 98 18 38 81 
 
Sejladsudvalget: 
Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 
Henry Pedersen: 23 30 09 02 
Orla Bøgsted: 98 25 12 20 
Hans Holmgaard: 28 39 03 38  
Michael Olesen 98 75 09 19 
Svenning Nielsen 98 25 22 42 
 
Aktivitetsudvalg:  
Kirsten M. Nielsen 98 18 38 81 
Lone Koldbro: 98 25 25 30 
Vinni Nielsen: 98 25 73 73 
Inger Kristensen: 98 25 17 15 
Rita Herberg: 74 66 18 22 
Lene Jensen:  98 25 69 61 
Tom Jensen: 98 25 69 61 
Lis Pedersen 35 36 20 91 
 
Revisorer: 
Henrik Eske Jensen: 98 25 72 26 
Flemming Midtgaard: 98 34 26 03 
Bjarne Jensen suppl.:  98 25 22 06 
 

PR-bladudvalg: 
Michael Brorsen 51 90 06 33 
Inger Møller: 98 75 02 03 
Kristoffer Møller: 28 77 92 03 
Henrik Eske Jensen:  98 25 72 26 
Gorm Holdt Madsen: 98 25 78 09 
 
Driftsudvalget: 
John Christensen:  98 26 96 98 
Jan Tegen 98 25 46 64 
Svenning Nielsen : 98 25 22 42 
Orla Bøgsted: 98 25 12 20 
Ole Nielsen 98 18 38 81 
 
Havnemyndigheder: 
Fritidsfartøjer      -   Hals Bådelaug 
Erhvervsfartøjer  -  Hals Kommune 
 
Mailadresse: 
post@halsbaadelaug.dk 
Hjemmeside:  
www.halsbaadelaug.dk 
 
Havnemester 
Hasse Christensen: 51 52 66 24  

Hals Bådelaug 
Udvalgs– og bestyrelsesmedlemmer  

Bladudgivelse nr. 1 i 2010 
Ansvarshavende redaktør : 
  
 Michael Brorsen   
 (Bestyrelsesmedlem og 
 formand for PR-udvalget) 
 Udgivet i 200 eksemplarer 

HUSK DET NU ! 
 

Der skal navn og nummer 
på stativerne på vinterop-
bevaringspladsen og på 
masterne i masteskuret. 
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Vinteren var lang og kold. Den sne 
der faldt før jul, lå der også 3 mdr. 
senere. Der kom is på vandet i hav-
nen, og den tog ca. 30 rør op, hvilket 
betød, at vores flydebroer ville 
være ustabile når isen forsvandt. 
 
John snakkede med Søe I Bed-
sted. De havde en oliehammer, 
som kunne slå rørene ned, så den 
blev hentet. 
Fredag og lørdag skulle der slås 
rør ned, men det hammeren var 
ikke det rigtige værktøj. Derfor: re-
tur til Bedsted - desværre. 

Torsdag d 18.3. fik John hyret en is-
bryder til at bryde isen i havnen. Is-
bryderen skulle samtidig bryde is for 
FærgeKaj i Egense havn. Det passe-
de fint, for vi havde lånt rambukken 
fra Egense. Men den lå inderst i hav-
nen, så der skulle brydes is for at få 
den ud. Desværre manglede der ca. 
60-70 meter is, for at vi kunne få 
rambukken ud, og der var ikke vand-

dybde til, at isbryde-
ren kunne komme 
ind til den. 
Hvad gør man så? 

Fredag startede Christian (Bové) 
motorsaven og savede rambukken 
fri, og den blev slæbt til Hals af 
Færge Kaj. 
 
Så blev der slået rør ned, under 
faglig ledelse af Christian som 
rambukfører. Hænder var der nok 
af, for da Dagplejens beboere så 
rambukken, var der folk nok til at 
give en hjælpende hånd, og vejret 

var dejligt. Søndag holdt vi fri, så de 
sidste rør blev slået om mandagen, 
og inden aften var rambukken tilbage 
i Egense.  
En stor tak for lån af rambukken, og 
en stor tak for hjælpen til Dagplejen 
samt stor tak til køkkenpersonalet for 
god forplejning. 

Hans Madsen 

Reparation af havn efter 
isvinteren 
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The answer ,  my friend , is blowing 
in the wind!  
 
Som sejlere er vi ikke så interessere-
de i svaret,  men mest i det med vin-
den.  Så vi hører vejrudsigter! Der får 
vi mange oplysninger serveret, men 
vi ved jo også, at de skal tages med 
et gran havsalt. Til enhver tid er der 
mange lokale forhold, som gør sig 
gældende. Når det en gang i mellem 
lykkes at gennemskue og forudse lo-
kale vejrforhold, er det for mig en 
slags naturoplevelse. Skulle det end-
og i en kapsejlads vise sig brugbart, 
at forudsige en vinddrejning og drage 
fordel heraf, ja så får naturoplevelsen 
en ekstra dimension. 
 
Forståelse af søbrisefænomenet kan 
betyde succes eller fiasko i en kap-
sejlads. Ved vores Hals Barre Cup 
2008 lænsede hele feltet  på det lan-
ge ben mod det nordøstlige mærke 
4-5 mil fra barren. Vinden var syd-
vestlig 4-6m/s. Da man nærmest sej-

lede platlæns, så 
var det fristende at 
siksakke lidt for at 
skære med spile-
ren. Men se det var 
farligt! Da feltet lå 1-
2 mil fra mærket opstod en i høj grad 
forudsigelig søbrise. Søbrisen optræ-
der ved sin indsætten som vindstille i 
10-30 minutter. Det er mens de mod-
satrettede vindsystemer kæmper. 
Solens opvarmning af Himmerland 
og Vendsyssel gjorde søbrisen stær-
kest. Og hvor kom den så fra? Den 
kom fra sydøst. De kloge (eller heldi-
ge)  som havde holdt til styrbord, de 
lo og sejlede på en halvvind til mær-
ket.  De andre, som lå til bagbord, de 
græd og måtte krydse til mærket i 1-
3m/s.   
 
Normalt ophører søbrisen først , når 
solen mister kraften sidst på dagen.  
Så vidt jeg husker, blev det om efter-
middagen overskyet over land og 
søbrisen forsvandt. De forreste skibe 
nåede, at sejle for spiler på det sidste 
ben ned mod barren, mens de sidste 
skibe sejlede mod en vestlig vind. 
Den vestlige vind! Det var den vind, 
som meteorologerne havde lovet for 
hele dagen.  Søbriser  opstår lokalt 
og er generelt ikke varslet fra DMI.  I 
Hals opleves de oftest forår og som-
mer ved svage vestlige vinde i sol-
skinsvejr.  Når solen opvarmer land-
jorden  opvarmes luften af varme-
stråling fra jorden! Så udvider luften 
sig og stiger op! Processen trækker 
en svag østlig vind ind fra havet, som 

(Fortsættes på side 6) 

Hvorfra blæser vinden ? 
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kaldes en søbrise. Ovenover den 
østlige søbrise er vinden stadig vest-
lig!! 
 
Lad os nu drage til Læsø og se på lo-
kale vinde der. Min svigermor Sonja 
har boet et halvt liv i Østerby. ” I Ve-
sterø blæser det altid, men i Østerby 
er det dejligt” siger Sonja.  Jeg vil ar-
gumentere for, at hun har ret, når vin-
den er i syd eller sydvest, hvad den 
jo ofte er. 300 meter over byerne 
blæser det lige meget, men ved land-
jorden sker der noget med vinden. 

Hvis en sydlig vind fra 180 grader 
over havet rammer øen, drejes den 
over land nogle grader til venstre, og 
opleves fx at komme fra 165 grader.  
Nord for øen drejer vinden atter mod 
de 180 grader.  Ved sydvestlige vin-
de oplever Vesterøboerne, at vinden 
fra øen presses mod vinden fra ha-
vet. Konvergens siger meteorologer-
ne.  Så stiger vindhastigheden lidt. 
Lad os sige, at der måles 8 m/s på 
havnen. Så måles der kun fx 6 m/s 

over vand længere vestpå .  I Øster-
by ved Bovet opleves det modsatte, 
nemlig et divergensfænomen.  For 
eksemplets skyld måles der så 4 m/s 
i Østerby. 
 
Sluttelig  vil jeg lige fortælle om en 
lidt sjælden vejrmæssig begivenhed.  
Først i oktober 2009 sejler de 2 ex-
presser Azoria og Excalibur  fra Hals 
til Sundby Hvorup. Det blæser fra 
sydvest 4-7 m/s. Bådene ligger 1-200 
meter fra hinanden. På Azoria bliver 
vi pludselig opmærksomme på, at 
noget sker på Excalibur, for de råber  
derovre. På  Azoria mærker vi ingen 
vindændring, men mastetoppen på 
Excalibur befinder sig ikke 10 meter 
men kun et par meter over fjorden. 
Besætningen hager sig fast i søge-
lænderet, nogen med fødderne i 
vand. Efter få sekunder er det ovre 
og skibet rejser sig igen. Morten be-
retter, at de efterfølgende pumper 
vand ud af kahytten.  Hvad skete der 
Morten, spurgte vi. Det ved jeg ikke, 
sagde Morten, vi sad bare og drak en 
øl! Ja tak Morten, det var vi godt klar 
over!! Det kunne være en advarsel 
fra oven, men efter min overbevis-
ning, så kan du uden at prale sige, at 
dit skib blev ramt af en lille tornado. 
 
 

Med sejlerhilsen 
Gorm Holdt Madsen 
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Det annoncerede foredrag, hvor Mo-
gens Termansen skulle fortælle om 
familiens sejlads i Skotland i de sid-
ste 10 år, blev desværre aflyst på 
grund af sygdom. 

I stedet trådt Christian og Frits til 
med interessante fortællinger om 
sejlads i Sverige og England. 
 
Christian fortalte om den tur Lissy 
og han havde haft til Bornholm, op 
langs den svenske østkyst, igen-
nem Göta Kanalen og retur til Dan-
mark. Turen fandt sted i 2006. 
 
Christian har tidligere fortalt om tu-
ren, men der er kommet nye med-
lemmer til, som havde udtrykt øn-
ske om, at høre om netop denne tur, 
idet de selv planlægger at sejle på 
Göta Kanalen. 
Og os der havde hørt rejsebeskrivel-
sen tidligere, kunne bare glæde os 
over at være med på turen endnu 
engang. 
 
Men flere af klubbens medlemmer 
havde været på dejlige ture, som de 

ville dele med klub-
bens medlemmer. 
 
Inger og Henning, Elsemarie og Lars 
samt Laila og Frits havde været på 
kanalsejlads i England. Der var mas-
ser af gode billeder, hvor man rigtig 
fik indtrykket af, hvordan sådan en 
kanalsejlads foregår.  

Det er jo en hel anderledes sejlads, 
end det vi til daglig oplever i egne 
både i de danske farvande. Er der 
andre der kunne tænke sig at opleve 
sejlads under fremmede himmel-
strøg, er der hjælp at hente på hos 
firmaet Sunway Seatravel. Se mere 
på www.sun-way.dk. 

Foredrag aflyst - 
klubmedlemmer overtog podiet. 
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Et nyt tiltag har set dagens lys her i 
foråret. 
 
En tirsdag aften i april inviterede Kar-
sten fra Havnesmeden til åbent hus i 
samarbejde med Volvo 
Penta. 
Rigtig mange af klub-
bens medlemmer – 
især dem fra herrehol-
det – havde sagt ja tak 
til invitationen, og der 
var rigeligt at se på og 
at blive fristet af. 
 
Byens pølsevogn hav-
de i dagens anledning gjort holdt ved 
Havnesmeden, og der var fri bar for 

såvel pølser som for 
velskænket fadøl. 
 
Det er dejligt, der er 
så godt et samarbejde imellem de 

forskellige aktører på hav-
nen. I dette tilfælde imellem 
Havnesmeden, som vel er 
havnens største virksomhed, 
og Bådelauget og dets med-
lemmer. 
 

 

 

 

 

  

Havnesmeden inviterede 
til åbent hus 

Hvem husker ikke det populære tv-spil Oswald, hvor man kunne styre 
isbjørnen fra sin trykknaptelefon? 

 
 
 
 
 

Har vi en kommende tv-stjerne blandt 
klubbens medlemmer? 

Oswald og Christian - nyt makkerpar ? 
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Hals – Aalborg ................................ 16,5 
Hals – Hals Barre .............................. 4,5 
Hals – Hou ......................................... 8,5 
Hals – Aså ....................................... 14,0 
Hals – Vesterø................................. 34,0 
Hals – Frederikshavn ..................... 34,0 
Hals – Skagen ................................. 52,0 
Hals – Varberg ................................ 67.0 
Hals – Sæby .................................... 28,0 
Hals – Thyborøn ............................. 94,0  
Hals – Øster Hurup......................... 13,0 
Hals – Als Odde .............................. 20,0 
Hals – Grenå.................................... 44,0 
Hals – Bønnerup ............................. 34,0 
Hals – Anholt................................... 44,0 
 
Anholt – Helsingør.......................... 58,0 
 
Als Odde – Hadsund  ....................   9,5 
Als Odde – Bønnerup..................... 18,0 
Als Odde – Mariager....................... 11,5  
Als Odde – Øster Hurup..................  8,5 
 
Hadsund – Mariager ........................  6,5 
 
Hobro – Mariager .............................  6,5 
 
Udbyhøj – Randers......................... 15,0 
Udbyhøj – Bønnerup ...................... 15,0 
 
Grenå – Anholt................................ 27,0 
Grenå – Hundested......................... 42,0 
Grenå – Tunø .................................. 34,0 
 
Aalborg VB – Gjøl ............................  8,0 
Aalborg VB – Nibe .......................... 12,5 
Aalborg VB – Haverslev................. 18,5 
Aalborg VB – Attrup ...................... 20,0 
Aalborg VB -  Løgstør .................... 25,0 
Aalborg VB – Staun ........................ 16,0 
Aalborg VB – Hesteskoen  6,0 
 
 
Løgstør – Rønbjerg .........................  7,0 
Løgstør – Livø..................................  7,5 
Løgstør – Nykøbing........................ 18,5 

Løgstør – Fursund .......................... 14,0 
Løgstør – Hvalpsund ...................... 19,0 
Løgstør – Skive ............................... 28,5 
Løgstør – Oddesund....................... 35,0 
Løgstør –  Struer............................. 39,0 
Løgstør – Venø................................ 35,0 
Løgstør – Virksund ......................... 27,0 
Løgstør – Feggersund.................... 12,0 
Løgstør – Thisted............................ 20,0 
 
Thisted – Feggersund .....................  8,0 
Thisted – Vilsund .............................  5,0 
 
Vilsund – Doverodde ...................... 12,0 
 
Doverodde – Nykøbing................... 20,0 
 
Nykøbing – Fursund ........................  6,5 
Nykøbing – Oddesund.................... 17,5 
Nykøbing – Jegindø........................ 12,5 
Nykøbing – Harre  Nor.....................  9,0 
Nykøbing – Struer........................... 22,0 
Nykøbing - Skive............................. 26,0 
 
Hesterodde – Nykøbing.................. 12,0 
Hesterodde – Doverodde ................  8,0 
 
Fursund – Hvalpsund ..................... 10,0 
Hvalpsund – Skive .......................... 10,0 
 
Struer – Venø ...................................  4,0 
Struer – Jegindø ............................. 10,5 
 
Virksund – Hvalpsund .....................  9,0 
Virksund – Hjarbæk .........................  6,0 
 
Oddesund – Agger.......................... 17,0 
Oddesund – Struer ..........................  6,5 
Oddesund – Thyborøn ................... 16,0 
 
Thyborøn – Lemvig......................... 11,0 
Thyborøn – Løgstør........................ 51,0 
Thyborøn – Aalborg........................ 77,0 
Thyborøn  - Hals ............................. 93,5 

Distancetabel 
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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 afholdt  d. 28.04.10               
 
Deltagere:       
Hans Madsen (HM) 
John Christensen (JC) 
Søren Strandskov (SS) 
Kirsten Nielsen (KN) 
Michael Brorsen (MB) 
 
Referent: MB 
 
Næste møde :    torsdag  d. 27.05.10 kl. 19:00 på Sejlerloftet.     
 
Bemærkninger til sidste referat: 
Ingen 
 
4.1 Økonomi:      
SS udleverede saldobalance for 01.01.10-28.02.10 og orienterede om månedens 
bevægelser på foreningskontoen. Ingen bemærkninger. 
 
4.2 Medlemmer:  
1) Ansøgning fra 1 nyt medlem. Optaget.  
 
2) Det blev besluttet at ændre havnereglerne, således at nyt indskud altid skal be-
tales, hvis et medlem ikke har haft bådplads i 5 år og igen ønsker en bådplads. 
 
4.3 Orientering mm. 
1) MB: Aalborg Havn har meddelt Hasse, at affaldscontainer opstilles på samme 
plads som sidste år.  
2) Forbedring af skiltning dertil blev overvejet. Containerens placering markeres ty-
deligere på opslag ved broer og i den folder, der udleveres til gæstesejlere. 
 
2) HM: Vestre Bådelaug låner Sejlerloft i Pinsen. 
 
3) KN kontakter aktivitetsudvalg vedrørende opdatering af aktivitetsplan. 
 
4) JC indsætter notits i klubblad vedr. oprydning på vinterplads. 
 
4.4 Driftsudvalget: 
1) Det blev besluttet, at flaget sættes hver dag i højsæsonen. HM orienterer Has-

se derom. 
2) Da Dansk Sejlunion ikke vil betale for udlægning/optagning af bøjerne i Vejdy-

(Fortsættes på side 11) 

Fra bestyrelsesmøderne 
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bet,  er det planen at skrotte disse DS-bøjer ved udgangen af denne sæson. 
  
4.5 Kapsejladsudvalget: 
Sæsonen for tirsdagssejladser  indledes d. 04.05.10. Banen er i år lagt om, idet  et 
mærke i Vejdybet ikke længere indgår. Ændringen skyldes flere og flere bådes sto-
re dybgang. 
  
4.6 PR udvalget: 
1)  Det trådløse internet på havnen kører igen. 
  
2)  Næste nummer af klubbladet er planlagt til udgivelse inden sommerferien. 
 
4.7 Mastehusudvalget: 
1)  MB: Leif Nielsen har telefonisk oplyst, at byggetilladelse ikke foreligger end-

nu. Mastehusets placering er rykket 2 meter mod øst af hensyn til indkørsel 
af de længste master. 

 
2) MB udtrådte af udvalget,  og HM er i stedet bestyrelsens repræsentant i ud-

valget. 
  
4.8 Kommende arrangementer: 
Hals Barre Cup afvikles d. 26.06.10 
 
4.9 Eventuelt: 
Postkasse med konvolutter til indbetaling af havnepenge opsættes på klubhus. Kan 
benyttes af sent ankommende både, der ønsker at sove længe næste morgen. Iføl-
ge JC har flere klaget over tidlig vækning.  HM orienterer Hasse. JC opsætter post-
kasse og fremstiller konvolutter. 

(Fortsat fra side 10) 

Fra Generalforsamlingen 

Referat fra ordinær generalforsamling den 13. marts 2010. 
 
Punkt 1 Valg af dirigent 
Flemming Midtgaard bliver valgt. 
 
Dirigenten starter med at konstatere, at generalforsamlingen er lovligt ind-
varslet. 
Dagsorden iflg. Vedtægterne 
 
Punkt. 2 Formandens beretning 
Hanne oplyser at bageren i bygningen har lukket, men da lejemålet tilfører 

(Fortsættes på side 12) 
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Carl Fredrik, afventer vi hvad der sker. Gode ideer efterlyses til nye/andre ak-
tiviteter. 
Driftsudvalget har gjort et kæmpearbejde med tildele bådpaldser. Østbroen eri 
årets løb repareret. 
PR-udvalg har udgivet 3 blade, og efterlyser stof til bladet. 
Sejladsudvalget fortæller at 16 både var tilmeldt sidste års træningssejladser. 
I år laves Hals Barre Cup den 26. juni.  
 
Sæsonen starter den 27. marts med standerhejsning. 
Fremtidsplaner: Vi vil gerne have et mastehus. 

Vandarealet skal genforhandles i år 2014 
Der skal gennemføres et nyt kursus i hjertestartning 
 

Formandens beretning blev af generalforsamlingen taget til efterretning. 
 
Punkt. 3 Fremlæggelse af regnskab. 
Søren gennemgik regnskabet 
Der blev spurgt om, hvorfor kontingentet er steget og pladslejen faldet. Det 
skyldes iflg. Søren, opkrævningen af det nye indmeldelsesgebyr. 
Flemming roser regnskabet, og den udviste udførelse af dette. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Punkt. 4 Fastsættelse af kontingent 
Hanne foreslag at hæve indkud med kr. 100,-. Til gengæld bliver der gratis 
udleveret klubstander.  
Christian roser initiativet med gratis klubstander, og forslaget bliver vedtaget. 
 
Punkt. 5 Indkomne forslag. 
Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at købe/leje jord , samt opføre hus til op-
bevaring af klubbens grej. 
Klubben har midlertidigt lejet plads hos Polar Seafood. 
Leif orienterer om planen om at opføre et hus på en plads bag det gamle hav-
nekontor. 
Grunden søges lejet. Tegning til 18 m. langt hus foreligger. Budgetteret pris er 
ca. 200 kr. pr. m2. D.v.s. ca. kr. 200.000,-, hvoraf 100.000,- kan finansieres 
gennem Dansk Sejlunion med et lån, som afdrages rentefrit over 5 år. Dertil 
kommer leje af grund til ca. kr. 15.000,- pr. år. 
 
Flemming Midtgaard kommenterer forslaget som en rigtig god ide. 
Gorm Holdt Madsen efterlyser et opvarmet rum. 

(Fortsat fra side 11) 

(Fortsættes på side 13) 
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Steen Borup Jensen Spørger om det er meningen af flytte den nuværende 
mastekran? 
Leif Nielsen orienterer om, at det er en dårlig ide at flytte mastekranen. Til 
gengæld vil der blive investeret i en ny mastevogn med store hjul. 
 
Forslaget om leje af plads og opførelse af hus godkendes. 
 
Punkt. 5b 
Forslag fra Preben Nielsen om flytning af generalforsamling til efteråret bliver 
ikke vedtaget. Forslaget vil endvidere kræve en vedtægtsændring. 
 
Punkt. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er Søren Strandskov og Leif Nielsen. 
Der er følgende forslag til nye kandidater: 
• Michael Brorsen 
• Michael Vestergaard 
• Kirsten Nielsen 
Det betyder at der kan stemmes på følgende kandidater: 
• Søren Strandskov 
• Leif Nielsen 
• Michael Brorsen 
• Michael Vestergaard 
• Kirsten Nielsen 
 
Michael Brorsen og Kirsten Nielsen bliver valgt for 2 år, og 
Søren Strandskov for 1 år 
 
Punkt. 7 Valg af suppleanter for 1 år 
Leif Nielsen bliver valgt som suppleant 
Der fremkommer forslag om valg af 2 suppleanter. 
 
Punkt. 8 Valg af revisorer for 1 år 
Genvalg af Flemming Midtgaard og Henrik Eske Jensen, og 
Bjarne Jensen som suppleant. 
 
Punkt. 9 Valg til udvalg 
Jan Tegen skifter fra Sejladsudvalget til Driftsudvalget 
 
Sejladsudvalget består herefter af: 
Henry Pedersen, Michael Olesen, Orla Bøgsted, Hans Holmgaard, Svenning 

(Fortsat fra side 12) 

(Fortsættes på side 14) 

Michael Brorsen 

Kirsten Nielsen 
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Nielsen. 
 
Aktivitetsudvalget består af: 
Lone Koldbro, Inger Kristensen, Rita Herberg, Vinni Christensen, Tom Jen-
sen, Lene Jensen og Lis Pedersen. 
 
PR-udvalg består af: 
Inger Møller, Henrik Eske Jensen, Kristoffer Møller, Gorm Madsen 
 
Driftsudvalget består af: 
Jan Tegen, Orla Bøgsted, Svenning Nielsen, Ole Nielsen. 
 
Punkt. 10  Eventuelt 
Hanne Hansen: Årets hivert bliver uddelt til Frits Kristiansen for godt idearbej-
de og arbejde med musikaftener. 
 
John Christensen takker Hanne Hansen for godt arbejde, og Hanne fik over-
rakt blomster og en afskedsgave. 
 
Peter opfrodrer til enigehd om søsætning af både. 
 
Henry fortæller at kapsejladserne starter den 8. maj i Aalborg. 
 

(Fortsat fra side 13) 

Husk nu at rydde op på vinterplad-
sen, så vi kan være pladsen bekendt.  
 
De ting der skal gemmes skal sættes 
ind i stativet,  stativet skal mærkes 
med tydeligt plads nr. og navn. 
 
Reparation på 300-broen. 
 
Vi skal have skiftet stræktømmeret 
på S. siden af  300 broen.  
 
Det betyder at de både der ligger på 
den side skal forhales til et andet 
sted i havnen, når reparationen går i 

gang.  
 
I vil blive kontaktet af 
os. 
 
I skrivende stund er træet på vej fra 
Polen til Hals. 
 
Hvis der er nogle friske gutter,  der 
har lyst til at give en hånd med må i 
gerne give driftsudvalget et praj. 
 
 

Driftudvalget. 
John Christensen 

Vinterpladsen 
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Som ”tak for indsatsen” blev der invi-
teret til udvalgsfest sidst i februar. 
Festen er blevet en god tradition, hvor 
de medlemmer, der har sagt ja til en 
udvalgspost, bliver inviteret til fest. I år 
havde aftenen bl.a. følgende ingredi-
enser: 

Først og fremmest: Hyggeligt 
selskab 
Lækker mad – i år var maden fra 
Det Skæve Køkken 
God vin 
Irish coffee 
Fantastisk betjening, idet besty-
relsen står på pinde for at opfyl-
de ethvert ønske J 

 
Med tradition for sådan en arrange-
ment i udsigt, er det ikke noget at sige 
til, det går let med at få udvalgsplad-
serne besat. 
 
Alt i alt en rigtig god aften på vort dejli-
ge Loft! 

Udvalgsfest 

Det skulle være ganske vist - for det er hørt ved mastekranen: 
 
Man kan trimme masten ind efter spise-
bordet nede om læ. 
Spændende hvor godt den skude kom-
mer til at sejle. 
 
Det kan vel ses på resultatlisten fra tirs-
dagssejladserne, om det er sådan man 
trimmer. 
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Standerhejsning 

En bidende kold lørdag i 
marts var der kaldt til stander-
hejsning i Hals Bådelaug. Tid-
ligere år har der været adskil-
lige både i vandet før stander-
hejsningen, men det var ikke 
tilfældet i år. 
Til trods for det – eller måske 
netop derfor – var der rigtig 
pænt fremmøde til begivenhe-
den. 
Vi længtes efter, vi igen skulle 
få vores daglige gang på hav-
nen, og efter at mødes til en 
sludder og til at høre hvilke 
planer de andre i klubben har lagt for 
den nye sæson. 
Hans holdt sin første tale som for-
mand for Hals Bådelaug, og efter vel-
komst og ønsker om en god sæson 
blev standeren hejst. 
Derefter blev ”Blæsten grå frisk over 

Limfjordens vande” udsat for en flok 
sejlere, der forhåbentlig sejler bedre 
end de synger. 
Traktementet var som traditionen by-
der: Hotdog med det hele! 
Vel mødt til en god sejlersæson i 
Hals Bådelaug. 
 

Ser din stander 
også sådan ud ? 
 
Så henvend dig til et 
medlem af bestyrel-
sen, og få en ny stan-
der  
 
DEN ER GANSKE 
GRATIS ! 
 

A propos Stander ! 
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Så har vi set det 
med!! 
 
Et af klubbens 
medlemmer 
overvejer måske 
at skifte fra sejl-
båd til motor-
båd? 

Her hvor sommerferien står for døren, 
kan det være svært at huske, hvor-
dan de havne vi nu skal gæste så ud 
for bare et kvartal siden. 
 
Sidste år da vi var på klubbens tur til 
Sundby Hvorup, spillede vi mikado. 
Disse billeder fik mig til at tænke på, 
om der i vinter sad en over os og spil-
ler mikado med vore pæle!! 
Hans-formand har haft sit kamera 
med rundt i nabohavnene, og det re-
sulterede i de tankevækkende bille-
der  

Husker du ? 

Prøvesejlads ? 
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Mens der endnu var rigtig længe til 
sommerferien, blev vi inviteret med på 
en herlig rejse til det Svenske som-
merland.  
 
Bodil og Svenning samt Lissy og 
Christian havde i sommeren 
2009 Dalslandskanalen som må-
let for sommerferien. 
Med film, masser af dejlige bille-
der og en munter fortælling, var 
det bare med at suge til sig af de 
oplevelser, som besætningen på 
de to både havde haft. 

 

Skipper og frue om-
bord på Lobo måtte 
dog sande, at de 
gamle mundheld om 
at øvelse gør mester – eller al begyn-
delse er svær -, også gælder inden for 
slusningens kunst. 
 
Selv om vejret ikke udelukkende arte-
de sig som vi mennesker ønsker os, 
havde de fire haft en dejlig tur i det 
svenske. 
 

Vi blev præsenteret for fantasti-
ske naturbilleder. Billeder, hvor 
indtrykket af stilhed og ro trængte 
helt ud af lærredet, også ud til os 
på de bagerste rækker. 
 
Det er altid dejligt, når nogen vil 
dele deres dejlige ferieoplevelser 
med de øvrige i klubben. 
 
 

Tak for det. 

Tur til Dalslandskanalen med Bové og 
Lobo 
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Aktivitetskalender 2010-2011 

 
23. juni 2010 Sankt Hans 
 Opfordring til medlemmerne om at arrangere en hyggelig aften. 
 Gør brug af grillen, den er der for det samme. 
 
26. juni 2010 Hals Barre-Cup 
 Havkapsejlads, er en del af limfjordscup 
 Der vil være spisning på Sejlerloftet for deltagende sejlere med 

ægtefælle. 
 
21/22 august 2010 Grisefest 
 Sejltur til en nabohavn – aktiviteter om eftermiddagen – fælles spisning 

om  aften, og morgen kaffe næste dag. 
 
30. oktober 2010 Afriggerfest 
 Fest på sejlerloftet med levende musik. 
 
27. november 2010 Julefrokost 
 Traditionel julefrokost med øl / snaps og dejlig mad 
 
26. februar 2011 Fredericia bådmesse  
 Her findes alt hvad enhver sejler drømmer om. 
  
12. marts 2011 Generalforsamling 
 Mødet hvor man kan gøre sin indflydelse gældende for anliggender i 

klubben. 
 
2. april 2011 Standerhejsning 
 Klubstanderen hejses og en ny sæson kan begynde. 
 
 
Der vil også blive sat opslag op omkring ovenstående, men alligevel HUSK allerede nu  
at reservere disse datoer til klubarrangementer. 
 
Husk at reservere disse datoer til klubarrangementer. 

 


