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KLUBBLAD NR 3 2012 

HUSK  

Julefrokost  

lørdag den 1. december 
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Bestyrelse: 
Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 
John Christensen 24 25 38 50 
Keld Olsen 30 84 55 24 
Kirsten M. Nielsen 98 18 38 81 
Jan Tegen 51 74 38 21 
 
Sejladsudvalget: 
Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 
Michael Olesen 98 75 09 19 
Svenning Nielsen 98 25 22 42 
Gorm Holdt Madsen 98 25 70 00 
Søren Nielsen 98 25 02 25 
 
Aktivitetsudvalg:  
John Christensen 24 25 38 50 
Lone Koldbro 98 25 25 30 
Inger Kristensen 98 25 17 15 
Rita Herberg 74 66 18 22 
Lene Jensen  98 25 69 61 
Tom Jensen 21 18 42 63 
Lis Pedersen 35 36 20 91 
Eva Brix 30 71 70 24  
 
Revisorer: 
Henrik Eske Jensen 98 25 72 26 
Flemming Midtgaard 98 34 26 03 
Bjarne Jensen suppl.  98 25 22 06 
 
 
PR-bladudvalg: 

Keld Olsen 30 84 55 24 
Inger Møller 28 34 02 03 
Kristoffer Møller 28 77 92 03 
Henrik Eske Jensen  40 60 06 89 
Leif Nielsen 98 25 73 73 
 
Driftsudvalget: 
Jan Tegen 51 74 38 21 
Orla Bøgsted 98 25 12 20 
Ole Nielsen 98 18 38 81 
Villy Pedersen 23 26 35 30 
 
Havnemyndigheder: 
Fritidsfartøjer      -   Hals Bådelaug 
Erhvervsfartøjer  -  Aalborg Kommune 
 
Mailadresse: 
post@halsbaadelaug.dk 
Hjemmeside:  
www.halsbaadelaug.dk 
 
Havnemester 
Hasse Christensen 51 52 66 24 
 
Kasserer 
Kirsten Nielsen 98 18 38 81 
 41 15 62 08 

Hals Bådelaug 
Udvalgs– og bestyrelsesmedlemmer  

Bladudgivelse nr. 3 i 2012 
Ansvarshavende redaktør : 
  
 Keld Olsen   
 (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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Formandens side, okt. 2012. 
 
Sommeren er gået på hæld, og vi har 
fået stillet urene om til den mørke tid.  
 
De sidste både er snart oppe på land, 
og vi er klar til vinterperioden. For re-
sten - hvor blev sommeren af? De fle-
ste husker desværre nok sommeren  
som den med for meget regn, blæst 
og lave temperaturer.  
 
Aftensejladserne er blevet gennem-
ført. Dette års vinder blev Triske med 
skipper Eske, nr. 2 blev Bove med 
skipper Christian, og som nr. 3 kom 
Mjølner med Søren som skipper.  
 
Årets grisefest blev i år henlagt til 
Hou havn den 18. august. Arrange-
mentet kan kun betegnes som en 
succes. Der var stor deltagelse til de 
forskellige aktiviteter lørdag eftermid-
dag. Der blev spillet volleybold, løbet 
sækkeløb og gennemført Kongespil 
m.m. Oven på alle anstrengelserne 
blev der serveret helstegt gris med 
diverse tilbehør efterfulgt af kaffe med 
lagkage. Lagkagen havde Ellen 
(Max`s bedre halvdel) lavet. Alt var  
lækkert og smagte rigtig godt. 
 
Vi skal heller ikke glemme ”Drenge-
turen”. Den 14. september sejlede vi 
til Sæby, hvor vi havde lånt sejlklub-
bens klubhus. Vi havde en dejlig af-
ten i huset. Om lørdagen sejlede vi til 
Læsø. En tur med rigelig vind som til 
gengæld gjorde, at det gik meget 
stærkt. Om søndagen drillede vinden 
også, så vi valgte at sejle mod Sæby,  

inden det gik retur til 
Hals. 
Alle kom godt hjem, 
selvom det havde 
været en lidt hård tur. 
 
Vi har desværre haft et uheld i vores 
havn med overspænding på elinstal-
lationerne på nogle af broerne. Et par 
gæstesejlere var så uheldige at få be-
skadiget noget eludstyr ved den lejlig-
hed. Sagen er blevet behandlet af vo-
res forsikringsselskab og advokat.  
 
Der er påbegyndt en større renove-
ring (efterisolering) af klubhuset. Alle 
der har været på besøg i klubhuset 
om vinteren, når det har blæst lidt, vil 
helt sikkert have oplevet, hvor koldt 
der kan være på Sejlerloftet. Nu bliver 
der monteret vindtæt membran og ef-
terisoleret. Til sidst bliver der monte-
ret gennemfarvede eternitplader, så 
klubhuset vil komme til at fremstå 
som nyt. 
 
Lejemålet i stueetagen, sidst udlejet 
til Carl Frederik, blev ledigt fra den 1. 
oktober. Flere interesserede nye leje-
re har meldt sig, men en endelig afta-
le er ikke på plads endnu.  
 
Natten imellem den 5. og 6. septem-
ber var der indbrud i klubhuset. Der 
blev desværre stjålet og ødelagt en 
del forskellige effekter fra kontoret og 
sejlerloftet, ligesom vaskeautomater-
ne forsvandt. Der blev også ødelagt 
døre, inventar, m.m. 
 

(Fortsættes på side 4) 

Formandens side 
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Ved indbruddet blev der også fjernet 
nøgler, så vi har fået nyt låsesystem. 
Alle, der tidligere har fået udleveret 
en nøgle til klubhuset kan kontakte 
Hans for at få den ombyttet til det nye 
system. 
 
Vores havnemester blev desværre 
sygemeldt i juli. Vi håber, han snart er 
frisk og på benene igen. 
Havnemesterens arbejde blev overta-
get af frivillige og bestyrelsen i klub-
ben i denne periode. Hermed en tak 
til alle der har givet en hånd med. 
 
Bestyrelsen har haft stor aktivitet i 
denne sæson med mange forskellig-
artede opgaver, og flere venter for-
ude. 
Den 22. marts 2013 har Hals både-
laug 40 års jubilæum. Forberedelser-
ne har allerede været i gang et stykke 
tid. Bestyrelsen håber på at kunne 
trække på en del medlemmer for, at 

få afviklet et godt jubilæum. 
 
Jeg vil ønske alle et godt efterår og 
en god vinter, og håber vi ses til jule-
frokosten d. 1. december og general-
forsamlingen d. 9. marts 2013. 
 
   Med sejler hilsen 
   Hans Madsen 

(Fortsat fra side 3) 

NØGLEUDSKIFTNING 

 
Vores nøglesystemer blev fredag d. 
12. oktober 2012 udskiftet. 
 
Det vil være muligt at få nøglen 
ombyttet til en ny hver formiddag på 
sejlerloftet mod aflevering af 
nuværende nøgle. 
 
Derudover vil der kunne aftales en 
tid på 22199143. 
 
Pbv. 
Hans Madsen 
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Den 18-19. august 
blev vores årlige gri-
sefest afholdt. Pla-
nen var, at det skulle 
være i Aalborg, men 
p.g.a. udu på Lim-

fjordsbroen, måtte vi hurtigt finde en 
plan B. Det blev så Hou, men det var 
nu heller ikke noget dårligt bytte. 
 
Der var 12 både tilmeldt og 26 perso-
ner. De fleste både sejlede dertil om 
fredagen, hvor vi lånte klubbens store 

Webergrill, og så blev der spist sam-
men og hygget om aftenen. 
 
Lørdag efter frokost  og inden de sid-
ste både kom, var vi nogle der lige 
nåede en svømmetur—lækker. Der 
var nogen der påstod de så isbjørne 
og andre var overbevist om, at de 
blev spist af krabber, så der var få ba-
dere. 
 
Eftermiddagen gik med konkurrencer 
bl.a. Volleyball, kongespil og sække-
løb og almindelig hygge. For nogen 
igen en tur i vandet, inden vi sklulle i 

gang med at gril-
grisen. Ellen (Max’s 
kone) leverede læk-
ker hjemmelavet æb-
lekage til dessert/
kaffe, en helt igen-
nem hyggelig dag, 
og vejret var med os, alt kunne foregå 
ude på bådklubbens lukkede terras-
se. 
 
Søndag var der fælles morgenbord 
som vanligt. Også dette kunne foregå 
på terrassen, så alt i alt en rigtig god 
weekend med godt vejr, godt humør, 
dejlig mad og dejlige mennesker. 
 
Med venlig hilsen  
Aktivitetsudvalget 

Grisefest 2012 i Hou 
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Afslutningssejlads 
Lørdag den 22. september var der, 
sædvangen tro, afslutningssejlads på 
kort bane. (Vi skulle jo nødigt komme 
for sent til den efterfølgende spis-
ning). 
 
Nogle meget søde og kompetente 
ægtefæller til deltagerne i kapsejlad-
sen havde lavet en rigtig lækker bik-
semad med spejlæg, rødbeder og alt 
hvad der hører til. Dertil blev serveret 
tilbehør i form af en lille klar og en øl. 
Så kunne snakken rigtigt gå om årets 
sejladser.  
 
Da maden med tilbehør var indtaget, 
ringede Svenning med klokken . Ikke 
for at give en omgang  men for at ud-

dele præmier til 1., 
2. og 3. pladsen i 
årets tirsdagssej-
ladser. 
 
Sidst men ikke 
mindst overrakte 
Svenning på kapsejladsudvalgets 
vegne en vingave til Bodil, som tak 
for veludført dommergerning i dette 
års sejladser.  
 
Tusind tak for det ! 
 
Resultatet blev følgende: 
1. plads - Triske v/Henrik med 15 point 
2. Plads - Bové v/Kristian med 31 point 
3. Plads Mjølner v/Søren med 38 point 
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Nordisk sejlads og 
Fiskefestival 

Sidste uge i juni var der stor aktivitet 

på/i Hals Havn. 
30 smukke skibe fra Danmark, Norge 
og Sverige lagde til kaj i Hals Havn, 
og byen var vært for den kulturelle og 
folkelige event, Nordisk Sejlads 2012. 
Bådelauget havde stille klubhuset til 
rådighed for arrangementet, så der 
var stor aktivitet i huset i de dage. 
Sejladsen er som bekendt en venska-
belig kappestrid mellem gamle nordi-
ske træskibe med unge besætninger.  
Hals var starthavnen for denne dyst, 
og denne begivenhed var kulminatio-
nen på en uge, hvor Hals og Aalborg 
Kyst – som det jo også hedder – hav-
de haft havet og det maritime som 
fællesnævner med bl.a. den årlige fi-
skefestival. 
Under Nordisk Sejlads var der blandt 
andet rig mulighed for at gå ombord 
og opleve nogle af de flotte gamle 

skibe. Der var også mulighed for at 
lytte til god musik og deltage i vand-
aktiviteter. 
Vejret er vi jo som bekendt ikke herre 
over, og i de dage hvor de smukke 
gamle skibe var i vores havn, var det 
ikke just sol og sommer, der pressede 
sig på. Til gengæld var der den smuk-
keste morgen om lørdage, da start-
skuddet lød ud for Bisnap strand. 
Mange var mødt op for et se det flotte 
syn, og de blev rigt belønnet. Smukt 
var det, da vi sagde ”På gensyn” til de 
gamle skibe. 
Fiskefestivalen bød på lækre smags-
oplevelser. Der var opstillet telt på 
østpieren, og herfra blev der serveret 
frisk fisk, som var lækkert tilberedt. 
Fiskefestivalen var godt besøgt, og 
de involverede parter har lovet, arran-
gementet vil blive gentaget i 2013. 
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Den der SMØR’ godt, sejler godt 

Hvert forår skal vores bå-
de jo males i bunden.  
 
Når man roder rundt nede under bå-
den - og bliver grattet til på hud og tøj 
- kan man godt få denne tanke: ”Er 
det nu også nødvendigt”. 
Når man køber den dyre bundmalin-
gen fra Hempel eller International, 

kan man godt få den tanke: ”Er det nu 
også nødvendigt”. 
Aldi sælger jo noget til det halve eller 
mindre. 
  
I år har vi set flere eksempler på, at 
det ikke er lige meget, om vi smører 
noget på bunden, eller hvad vi smø-
rer på bunden. 
 Efterårets kapsejladser viste, at når 
man sejler rundt med en større skov 
på sit skrog, så er det svært at kom-
me først i mål - eller i det hele taget 
svært overhovedet at komme i mål. 
Triske var på land midt i sæsonen, 
men det gik så hurtigt – op og i på in-
gen tid - at fotografen ikke nåede 
frem. (Ups—ham der sætter klubbla-
det op, havde et billede) Fotografen 
var imidlertid på plads, da det blev af-
sløret, hvorfor Viti havde haft proble-
mer med at følge det øvrige felt i tirs-
dagenes sejladser. 
  
Så det gamle ordsprog: "Den der 
smør' godt - kø'r (sejler) godt", holder 
vand. 

VITI 

TRISKE 
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Drengetur efteråret 2012 
Der var 4 både, der deltog i efter-
årets drengetur.  

Vi lagde hjemmefra i frisk 
vind fra sydvest. Vi gik til 
Sæby den første dag, og 
det gik rigtig godt. Johanne 
vandt dette heat knebent 
foran Lobo. Om lørdagen 
gik turen til Læsø.  
Her vandt Ivanovis foran 
Lobo, - og det til trods for, at Lobo 
kæmpede med spileren.  
Det gjorde vi også ombord på 
Bové, men 
lige lidt 
hjalp det.  
 
Uden mad 
og drikke…
Henning 

skaffede hummer, 
som vi fik til aften. 
Det var forretten – in-
den vi fik den store 
ret. Her fik nogen 
lam, nogen fik ko, 
nogen fik kalv og nogen fik noget 
andet, som også smagte godt. 

 
Vi lånte som sædvan-
ligt klubhuset, hvor vi 
nåede frem, så der var 
mulighed for, at vi alle 
kunne spise sammen. 
Søndag sejlede vi tilba-
ge til Sæby. Der spiste 
vi frokost. 
 

Der var nogen, der syntes, det var 
for hårdt at sejle helt hjem samme 
dag, så de blev til dagen efter. 
 -Eller måske var det bare fordi, de 
ville have en ekstra fridag. Jeg ved 
det ikke. 
Men, det er da tankevækkende, at 
den mindste båd kunne fuldføre.  
 

Christian, skipper på Bové 
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Efterlysning  - Hvem kan huske noget fra 
gamle dage ? 

Den 22. marts 2013  
kan Hals bådelaug fejre 40 års jubi-
læum, og bestyrelsen  er allerede 
gået i tænkeboksen for hvad der 
skal ske i den anledning. 
 
Vi i PR-udvalget tænker også på, 
hvad vi kan markere dagen med. At 
det bliver et tilbageblik, er nok ikke 
overraskende, men det vil være rart 
hvis vi kunne få noget hjælp til at hu-
ske tilbage. 
 
Sidder du med en historie  - sand el-
ler falsk, og/eller nogle billeder fra 
en svunden tid, vil vi meget gerne 
høre fra dig. 
 
Vi vil gerne mødes med dig, for at få 
din historie. Du kan også sende den 
til bådelauget, enten på papir, eller 
på mail til post@halsbaadelaug.dk. 
 

Har du nogle gode billeder, som 
du vil dele med klubben, vil vi 
gerne låne dem, så sørger vi for 
at få lavet kopier, og du skal nok 
få dine originaler igen. Kopien af 
billederne vil herefter indgå i 
klubbens samling. 
 
 
Kom ud af busken. Grib tele-
fon eller tastatur og del din hi-
storie fra de første 40 år med 
Hals bådelaug med resten af 
klubben! 
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Aktivitetskalender  
 

Arrangementer 2012 i Hals Bådelaug 
 

1. december  Julefrokost  

 

9. marts 2013 Generalforsamling 

23. marts 2013 Standerhejsning 

 

Følg altid med i de sidste nyheder på hjemmesiden 
www.halsbaadelaug.dk 

 
 

Kom i kontakt med bådelaugets 
medlemmer via  

www.halsbaadelaug.dk 

http://www.halsbaadelaug.dk/index.htm

