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Bestyrelse: 
Allan Cocks 42 16 24 00 
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: 
Allan Cocks 42 16 24 00 
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 
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 
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 
 
Havnemestre 
Linda og Ove 51 52 66 24 
 
Kasserer 
Kirsten Nielsen 98 18 38 81 
 41 15 62 08 

Hals Bådelaug 
Udvalgs– og bestyrelsesmedlemmer  

Bladudgivelse nr. 3 i 2013 
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 vinteropbe-
varingspladsen og på 
masterne i masteskuret. 
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Sommeren er gået på hæld, og nu er efteråret kommet med 
blæst og lidt koldere vejr med  enkelte byger. De korte bukser 
og T-shirts er skiftet til lange bukser og varme jakker, men vi 
har haft en fantastisk sommer med varme og det bedste vejr 
for sejlere, som man kan ønske sig. 
 
Sejlsæsonen er ovre, og Hals havn har været besøgt af  over 4800 gæstebå-
de siden d. 1 maj 2013, så vi har haft en del gæster gennem vores velfærds-
bygning. Jeg synes det  er klaret helt fint, der har hele tiden været ryddet 
pænt op og det har set pænt ud, som vi selv gerne vil have det, der hvor vi 
sejler hen. Der er da også kommet en del roser fra vores gæster, som synes 
det er meget attraktivt og appetitlig her, så vi håber jo at de kommer igen.  
 
Sommeren er forløbet uden de store problemer, vores automat har indimel-
lem været i uorden, men dette kun kortere tid ad gangen, Linda og Ove ( vo-
res havnemedhjælpere ) har holdt styr på vores gæster og vist dem godt til 
rette, de har også holdt havnen omkring kajerne i pæn stand  hele sommeren. 
 
Her i oktober måned, hvor de fleste både skal på land, har Christian sørget 
for at der opsat strøm og vand på landliggepladsen. Der er også mulighed for 
at se hvornår bådene kan tages på land på vores hjemmeside. 
 
Klubhuset har været besøgt af en del af vores sejlere omkring middagstid til 
kaffe og kage, eller ved 17-18 tiden om eftermiddagen, men du må også ger-
ne komme, give din kommentar med eller få gode råd til reparation af din båd 
eller få at vide hvor der er gode ferie steder etc. Her er altid hygge,  og så er 
der kaffe på kanden, så kig op og lad os udvide vores horisont med nye løs-
ninger på problemer. Her kommer både mænd og kvinder. SES. 
 
Sluttelig skal lige nævnes at vores årlige efterårs drengetur lige er afviklet. Tu-
ren var på grund af vejrliget ændret fra Læsø til Nibe og Gjøl. En rigtig god af-
slutning på en lang sommer med både maritime dyster såvel som kulinariske. 
Måske turen skulle omdøbes til ”gourmet-turen”. 
 
Jeg vil her samtidigt sige velkommen til vores nye medlemmer, og håber at de 
må få mange dejlige år i vores bådelaug. 
 
           Formanden. 
  

Formandens side 
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Efterårets ”drengetur” 
Efterårets Drengetur  4-6. Oktober 2013. 
 
Drengeturen som normalt går til Læsø og derefter til Sæby, 
blev i år ændret. Det var vejret der drillede. Det havde blæst 
temmelig meget fra syd-sydøst så vejrmeldingen blev nøje 
studeret, 

 
Det blæste for meget på havet, med 
deraf for mange bølger, til det ville væ-
re sjovt at sejle mod Læsø, så der 
blev rettet kontakt til Gjøl sejlklub. 
Men deres klubhus var lejet ud fredag 
aften, men vi kunne låne det lørdag. 
Der blev sagt mange tak, og så blev 
Nibe Sejlklub kontaktet. Deres klub-
hus kunne vi låne fredag aften og lør-
dag formiddag. 

 
Fredag over middag var der skipper-
møde på Sejlerloftet, og starten blev 
sat til at gå fra Hals kl. 13,00 med 
henblik på at broerne kunne passeres 
kl.16,00.  
 
Vi blev 4 sejlbåde og en motorbåd, og 
14 besætnings medlemmer, så vi hav-
de vores egen dommer med på PE-
DRO. Der var en del søgang da vi for-
lod Hals Havn, men sejlene blev sat og efter færgelejet blev vandet roligere, 
der var en behagelig vind, som kom agten for tværs op gennem Langerak, og 
efter ca. to og en halv time var vi ved vejbroen. Vi kom igennem kl.16,00. og 
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ca. to timer senere blev vi fortøjet i Ni-
be Lystbådehavn. 
 
Aftensmaden blev tilberedt, og ved ca. 
ottetiden var vi alle samlet til spisning, 
samt hyggeligt og festligt sammenvær. 
Det blev en dejlig aften / nat, uden re-
ferat. 
 
Lørdag kl 12:00 spiste vi frokost sam-
men i klubhuset, og dagens sejlads 
blev diskuteret. Vi skulle til Gjøl Havn.  
 
Vinden var drejet i syd, så der blev 
slæk på skøderne mod Gjøl med noget 
drilleri undervejs. Til aften samledes vi 

igen til spisning og socialt samvær, 
det blev en hyggelig og lærerig aften, 
for det skortede ikke på gode råd fra 
alle deltagere. Også  herfra er der re-
feratforbud. 
 
Lørdag var der fri hjemrejse tids-
punkt, så da morgenmaden var indta-
get, blev teltet og andet grej pakket 
sammen, og kursen sat mod Hals. Vi 
kom gennem broerne kl. 12,00. og to 
og en halv time efter anløb vi Hals 
Havn. Der var solskin hele dagen, og 
det blev en pragtfuld sejlads. Igen på 
en halvvind, det var dejligt.  
 
Derfor vil jeg på alles vegne, sige er 
stort tak til Christian og Svenning for 

endnu en vellykket Drengetur, og jeg håber I vil fortsætte med at arrangere 
disse ture fremover,. Det har været en stor oplevelse. 
 

Med Sejlerhilsen 
Hans   
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Glade gæster i havnen 

Den anden sidste aften der var musik på loftet, kom 4 

mænd ind på Sejlerloftet. De havde hørt musik, og syntes det 

lød godt, så de ville gerne høre det hvis de måtte.  

De kom ind, fik en øl, var i godt humør, og humøret blev ikke 

mindre af at høre The Kæjlænders spille.  

De 4 var hollændere fra en lille ø ud 

mod Atlanten, der heder TEXEL. 

De så vores store samling af standere 

fra forskellige sejlklubber, så de hen-

tede en fra deres klub til os, som jeg 

hængte op i loftbjælken. De syntes 

det var meget imponerende, så jeg 

kvitterede med at give dem en af vo-

res standere.  

Hals bådelaug har senere modtaget 

et brev og foto fra deres sejlklub, hvor vores HB-stander er blevet hængt op. 

Jeg har senere sendt mail til dem, med billede fra vores Sejlerloft. 

           /Hans 
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Hals-Flensborg tur/retur 
Hals-Flensborg tur-retur. 
 
Det er fredag den 2. august. Endelig er det blevet vo-
res tur til at holde ferie og for første gang i vores sej-
lerliv, har vi hele 3 uger. 
  
Klokken er 05.15 da vi vinker farvel til Hals havn og sætter kursen mod Grenå 
havn. Vi får flot vejr hele vejen og får en fin plads i Grenå inden blæsevejret 
begynder.  
 
DMI har fortalt, at lørdag også bliver blæsende, så vi tager en sejlfri dag i 
Grenå. Ikke så ringe - når man kan købe frisk fisk og har OP Anderson om-
bord! Efter frokost og en lille middagslur, var Louise en tur i havnen—ganske 
frivilligt! Vores log var i ”udu” og ”noget” havde sikkert sat sig fast i loggen.  
Det skulle vel være en nem sag, at rense den under vand…. Klogere det blev 
vi, for en lille glemt detalje er, at vandet er ret mørkt og båden ret glat i bun-
den……Det er nemt nok at dykke ned under vandet, men straks meget svæ-
rere at blive der. 
I stedet for hang Louise i et tov på siden af båden og hendes tæer blev brugt 
som ”rensebånd”, men til sidst måtte Brian overgive sig og hoppe i havnen 
sammen med vaskebørsten. Og det lykkedes faktisk at få loggen renset. Lidt 
alternativ fremgangsmåde, som tiltrak stor opmærksomhed.  
Sejlerne omkring os tilbød lån af gummibåde, værktøj og propper. Resten af 
eftermiddagen gik med at vaske bundmaling af arme, ben og tæer. Ikke helt 
almindeligt tidsfordriv, til gengæld havde bådene omkring os fået lidt at snak-
ke om den lørdag.  
 
Søndag var planen at sejle til Tunø. Igen flot vejr og heldigvis for det, for re-
sten af ferieteamet skulle sejle fra Hals tidligt søndag morgen.  

 
Måske kan man sige, at 
det var lidt frivillig tvang 
for Allan, at Jytte og 
han var blevet overtalt 
til at tage med os og In-
ger og Henning på fe-
rie. Til gengæld blev det 
en succes og vi tror, Al-
lan har tilgivet, at han 
kom lidt under gruppe-

(Fortsættes på side 9) 
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pres!!  
At Inger og Henning havde skiftet Bavariaen ud med Pedroen var ingen hin-
dring for deltagelse. De måtte pænt indrette farten efter os andre. ( Hvilket 
blev modtaget positivt, da Henning hurtigt fandt ud at, at han sparede brænd-
stof og Inger kunne dermed glæde sig over, at hendes ”kort” ikke skulle bru-
ges så ofte. Henning har en eminent evne til, at finde tankanlæg, hvor man 
kun kan betale med kort og så moderne er han ikke blevet endnu, hvilket skal 
ses som et helt bevidst valg!)  
Ved middagstid forsøgte Brian og Louise, at finde plads i Tunø havn. Det lyk-
kedes ikke, da der var ungdomssejlads og godt fyldt op. Vi kunne godt have 
fået en plads, men sidst på dagen ville det have været umuligt for de 2 andre 
både. Altså blev det Hov.  
 
Inger og Henning nåede frem først på aftenen, men Jytte og Allan måtte tage 
et stop i Ebeltoft, da vind og strøm ikke var med dem. De kom til Hov mandag 
og det samme gjorde Eva, Bo og Mia. Også Inger og Poul kom til havnen og 
vi havde en rigtig hyggelig aften med fællesspisning på terrassen ved klubhu-
set. Der er super fine faciliteter i Hov. En fornøjelse at være der. Måske hu-
sker Allan, at han var udsat for massiv mobning. Formanden sejlede rundt 
uden klubstander og det kan vi jo ikke have. Heldigvis havde Eva en ekstra 
stander og den blev hejst under stor bevågenhed og med flere paparazzifoto-
grafer tilstede.  
 
Efter Hov blev det Middelfart og Kulturhavnen. Fin havn og dejlig by, så her 
kan man godt bruge et par dage. Og heldigvis for det, for ellers var Jytte og 
Allan ikke blevet ejere af fine cykler til spotpris. Vendelbo er man jo og så bli-
ver der pruttet om prisen. Cyklerne er blevet brugt flittigt på hele ferien. 
  
Dyvig er så absolut et besøg værd og da Allan, Jytte, Eva og Bo ikke havde 
besøgt det smukke sted på Nordals, blev det næste stop. Det er en smuk tur 
ind til Dyvig havn og man kan næsten klappe køerne fra båden. Eneste mi-
nus er, hvis man møder en lidt stupid sejler/tysker, der absolut skal sejle med 
sejl ind (og ingen vind). Han fik et par bevingede ord med på vejen af skipper. 
Gad vide om han forstod dansk…..Grill og hygge i Dyvig og Mia og Louise fik 
grillet skumfiduser til alle. 
 
Næste stop var egentlig Sønderborg, men igen havde vejrguderne lovet me-
get blæsevejr og endda lidt regn, så planerne blev ændret. Kursen blev direk-
te mod Flensborg fjord. (Eva og Bo valgte at gå til Aabenrå, da de kun havde 
2 ugers ferie)Vi fik et par regnbyger på vejen, men rigtige sejlere er jo rigtigt 
klædt på, så det spiller ingen rolle. Heldigvis klarede det op og turen gennem 

(Fortsat fra side 8) 

(Fortsættes på side 10) 
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Flensborg fjord var fantastisk flot. Hvilken natur og en helt anden oplevelse 
end at køre turen i bil.  
 
Vi valgte at finde pladser hos Niro Petersen og det var et godt valg, for her er 
fine toilet- og badeforhold. Flensborgs gader var i gå- og cykelafstand, så det 
var godt planlagt. (Købmandsgården tættest på. Meget vigtigt, når der skal 
forsyninger ombord) Vi havde nogle fine dage i Flensborg. En charmerende 
by med små sjove butikker i små gader og listige steder i baggårde, hvor man 
kan få en god frokost og en stor pilsner til billige penge. Sjovt nok havde Inger 
og Henning gode forslag til det sidste… Henning kalder et værtshus for en ”sit
-ned” og dem spotter han hurtigt. Der skal helst ikke være for langt imellem. 
Det der med lange gåture er ikke lige Hennings stil, men hvis man spørger 
ham, har han gået eller cyklet mindst 16 km om dagen. Det er nok en sand-
hed med modifikationer. 
Vi takker for dejlige dage i Flensborg og sætter kurs mod Sønderborg. Også 
her tager vi en ekstra dag og får en dejlig frokost med alt godt fra havet og 
æg á la Jytte. (Værd at prøve!) Måske var der også en enkelt OP Anderson 
til.  
 
Vi havde besluttet at næste stop skulle være Haderslev og for alle, der ikke 
allerede har været i Haderslev fjord, må vi bare sige at det er et ”must”. Det er 
helt ubetinget den smukkeste sejltur, vi har taget. Vejret var fantastisk og hvor 
er der smukt. Her kunne man godt bo. Helt ned til fjorden og med egen båd-
plads udenfor vinduerne. Dejlig havn med flere sejlklubber. Igen gang i grillen 
og mændene havde købt møre bøffer. Perfekt grillmester. (Jytte roste ham så 
meget, at vi andre mente det var rigeligt) Haderslev er en dejlig og meget 
charmerende by. Tiden flyver af sted. 
 
Vi må videre og Juelsminde kalder. Vi ankommer lørdag eftermiddag til hav-
nefest og for første gang ligger bådene side om side. Der er ”kajbajere” hos 
Jytte og Allan. Faktisk er det bedre end det, for Jytte har lavet dejlig æbleka-
ge. Efter kagen skal vi sondere terrænet og sørme om ikke Tørfisk spiller på 
kajen. Hyggeligt. Der er også pælesidning. Tænk at sidde på en pæl i 96 ti-
mer. Det gør de. Fra onsdag til søndag. Vi er glade for, det ikke er vores lille 
popo.  
 
Efter Juelsminde er det Ebeltoft. Vi mødes med Tina og Jens, som har været 
et par havne foran os det meste af ferien, men nu lykkes det at mødes. Dejligt 
samvær og endnu en dejlig grillaften. Også Vippelines besætning er i Ebel-
toft, så de får et glas rødvin sammen med os. Hyggeligt. 
 

(Fortsat fra side 9) 

(Fortsættes på side 11) 
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Næste dag fortsætter Hekisu, mens vi andre har besluttet, at blive nogle da-
ge. Jytte og Allan har mange gange tidligere ferieret i Ebeltoft, men vist nok 
aldrig i båd. Brian og Louise har aldrig været her i båd. Ebeltoft er egentlig ba-
re en by, man har kørt igennem for at nå færgen. Troede vi. Det er jo en su-
perhyggelig og charmerende by og vi kunne sagtens have brugt meget mere 
tid. Det er bestemt ikke sidste gang, vi har besøgt Ebeltoft.  
 
Nu er det blevet onsdag. Tænk - 3 uger er snart gået. Vi må videre til Bønne-
rup. Vi får kongepladserne på rad og række. Det er jo sidste på sæsonen, så 
det får vi lov til af havnemesteren. (også han spørger meget interesseret til 
Jytte og Allans mast. Den mast har under hele ferien været til genstand for 
stor opmærksomhed og megen omtale. Allan har utallige gange forsikret nys-
gerrige om, at båden 
altså kan sejle) Vi får et 
par dejlige dage i Bøn-
nerup og endnu en fi-
skefrokost. Fantastisk 
vejr og det bliver en me-
get lang frokost på ka-
jen. I dag får vi dessert. 
Jytte bager pandekager 
på cobbgrillen. Brian 
assisterer og det sam-
arbejde går rigtig godt. I 
morgen er det hjemad. 
Om vi vil det eller ej.  
 
Hjemturen bliver lidt for-
sinket, da Jytte og Allan 
starter dagen med motorproblemer. Det bliver fikset og vi sætter kurs mod 
Hals. Louise III sejler bagerst, så vi kan holde lidt øje med Catharsis. Heldig-
vis går det fint og igen i dag er vejret dejligt. Hen på eftermiddagen kan vi se 
Hals havn.  
 
Det har været en superdejlig ferie - fyldt med gode og nye oplevelser. Samti-
dig lærer man nye ting, hver gang man sejler. F.eks. har vi lært at Eva og Bo 
har 4 bådshager ombord, de bruger dem bare aldrig. Henning har ingen dan-
kort og får det nok aldrig. Allan er en af de mest tålmodige mænd, vi nogen-
sinde har mødt. Morgenmenneske er han også. Vi takker for frisk morgen-
brød på ferien. (Allan og Louise var faktisk de eneste morgenfriske i den store 
besætning). Inger er heller ikke morgenmenneske og bliver det nok aldrig. Til 

(Fortsat fra side 10) 

(Fortsættes på side 12) 
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gengæld er hun frisk på en tur i butikker, og Louise og Inger må bare erken-
de, at de skal have det lange ben foran, for at følge med Jytte.  
 
Det er ikke fordi vi har brugt mange penge, men vi har rørt ved rigtig meget, 
og hygget os ligeså meget. Mændene har sonderet terræn og sit-ned’er og 
cyklet mange, mange kilometer efter en ny selvstyrer til Louise III. (Bo og Bri-
an brugte oceaner af tid på at reparere den vi har, men det lykkedes ikke, og 
Brian var ikke helt tilfreds med den selvstyrer, der tog over. Hun kunne godt 
finde på at forlade pladsen, for at sætte fendere og fortøjninger) Jytte, vi tak-
ker for mange gode grin og god underholdning. Du har været udsat for en del 
drillerier fra Brian og vi må bare konstatere, at han er uforbederlig. Til gen-
gæld er det kærligt ment fra hans side.(samtidig kan vi vel konkludere at Loui-
se er ligeså tålmodig som Allan og også en hel del tolerant. Hun skal ligesom 
leve med Brian hver dag.) Hvis det er nogen trøst, kan hans svigermor stadig 
blive i tvivl, når han tager p.. på hende.  
 
Tak til alle for en rigtig dejlig ferie. Det kan vi sagtens gøre om. 

Louise og Brian 

(Fortsat fra side 11) 

 

Der er truffet aftaler om bådoptagning 

med Hals Motorværksted fredag den: 

 

 Fredag den 28. oktober 
 Torsdag den 11. november 

  

Alle dage fra kl. 12.00. Information og tilmelding fremgår af 
opslag i klubhuset.  

Optagning af både 
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Har en ny tradition set dagens lys? Der er 
vi mange, der håber på. 

Der var taget initiativ til Irsk Aften i Hals Bådelaug, og det 
blev en rigtig god og hyggelig aften på Sejlerloftet. 
 
Menuen var (naturligvis, fristes man til at sige): irsk stuv-
ning. Med Laila og Frits som primus motor – og med mange hjælpere på 
sidelinjen – var der fremtryllet en veltillavet og lækker irsk stuvning med det 
helt rigtige tilbehør. Og der var nok til alle. 
Efterfølgende var der irsk kaffe. En perfekt menu. 
 
Da sulten var stillet, spillede The Irish Waterfalls skøn traditionel irsk folke-
musik – og også folkemusik fra bl.a. Amerika. Først da klokken var midnat, 
sagde de ”tak for i aften”. Da havde de også gjort det SÅ godt! 
I aftenens løb havde vi lagt øre til det ene stykke folkemusik bedre end det 
andet. Det var ikke let at sidde stille til, så dansegulvet var godt fyldt op. Med-
lemmerne i gruppen udstråler: ”Vi ka’ li’ det vi lawer”, og det smitter jo helt 
ned på de bagerste rækker. Og hvor er det skønt, at selv om der er 5 m/k, 
der spille på scenen, så er det stadig muligt at snakke lidt med sidemanden.  
 
Der er kun roser til arrangementet. 
 
Tusind tak til initiativtagerne og på et forhåbentligt gensyn i 2014. 
Skulle du have 
lyst til at vide me-
re om The Irish 
Vaterfalls, kan du 
besøge deres 
hjemmeside: 
www.the-irish-
waterfalls.dk. Der 
kan du bl.a. se, 
hvor de også spil-
ler. 

 
  Inger 

Irsk aften 

http://www.the-irish-waterfalls.dk
http://www.the-irish-waterfalls.dk
http://www.google.dk/imgres?sa=X&hl=da&rlz=1T4ADRA_daDK447DK541&biw=1078&bih=572&tbm=isch&tbnid=XhsOWNkUCQKBVM:&imgrefurl=http://www.colourbox.dk/browse/ferie-og-fejring/st-patricks-day/irsk-flag/720-4&docid=262fvGdhM0oROM&itg=1&imgurl=http://billeder.colourb
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Nyt fra driftsudvalget 
Nyt fra driftsudvalget 
   
Vi siger tillykke til dem der har købt nye både i 2013: 
Søren Nielsen har købt en Dufour 405     
Børge Clausen har købt en Quicksilver 640    
Henning Kristensen har købt en Pedro 37     
Erik Rydberg har købt en Pd 26      
Arne Jacobsen har købt en Crescent Virgo v23  
    
Da vi i driftsudvalget har lavet en større om rokering af vores bådpladser hen 
over sommeren, ser det nu ud til, at vores kabale er gået op. Hvis der er 
nogle der syntes at deres pladser ikke passer, så er i velkommen til at 
kontakte driftsudvalget. Der er lavet nye gelænder ned til flydebroerne og der 
er lavet et nyt gelænder på rampen til klubhuset. Der er etableret ekstra vand/
strøm på Landpladsen.  
Christian Simonsen er Landplads/Masteskur bestyrer.   
Alt henvendelse omkring bådstativer samt master skal ske til ham på tlf. 
40762389 .  Da vi i efteråret 2013 og i foråret 2014 
laver nye bådpladser på 400 broen, kan vi være nødsaget til at henvise til 
midlertidige pladser, mens der arbejdes på 400 broen. 
 Med venlige hilsner  Driftsudvalget 
 Jan 

Hugo Mortensen  Pladsnr 407 
Per Bærentsen  Pladsnr 412 
Stig Larsen  Pladsnr 406 
Lars Jakobsen  Pladsnr 409 
Christian Sonne-Schmidt Pladsnr 303 
Jesper Larsen  Pladsnr 222 

Børge Clausen 
Poul Erik Krantz Asp 
Jane Toft 
Johnny Schmidt 
Tim Richardson 
Henrik Fiedler 
Marian Holmgaard 
Gitte Saksager Jensen 
Finn Simonsen 
Jytte Cocks 
Lene Øgaard 
Ellen Strikert 
Linda Giese 
Ove Nielsen 
Lars Klitgaard Jakobsen 
  

Velkommen til nye medlemmer  
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Lørdag den 21. september var der, sædvangen tro, 
afslutningssejlads på kort bane. (Vi skulle jo nødigt komme 
for sent til den efterfølgende spisning). 
 
Nogle meget søde og kompetente ægtefæller til deltagerne i 
kapsejladsen havde igen i år lavet en rigtig lækker biksemad 
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 uddele præmier til de 2 klasser som har 
sejlet til klubsejladserne igennem året, samt takke Bodil for sin trofaste 
opgave som dommer om tirsdagen. 
 
Det er vi alle taknemmelige over. 

       Henrik 

Afslutningssejlads 

 
Løb for små hurtige både 
1. Triske v/Henrik  (præmie) 
2. J-80 v/Gorm 
3. Mjølner v/Søren 

 
Løb for større turbåde 
1. Lobo II (præmie) 
2. Bové (præmie) 
3. Baloo 
4. Samba 
5. Viti 
6. Vivaldi 
7. Catharsis 
8. Ivalu 
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AFRIGGERFEST 
 

Sommeren er ved at være ovre – og hvilken ”sommer” - derfor er 

tiden kommet til vores årlige AFRIGGERFEST, der i år finder sted 

  

LØRDAG DEN 26. OKTOBER 2013 KL. 18.30 

på sejlerloftet. 

  

Der vil blive serveret god mad efterfulgt af dans til god musik. 

 

Vin og øl købes til de sædvanligvis rimelige priser. 

  

TILMELDING SKER PÅ DEN FREMLAGTE LISTE PÅ 

SEJLERLOFTET  -  ELLER PÅ VORES HJEMMESIDE 

SENEST 19. OKTOBER 2011. 
 

 

AKTIVITETSUDVALGET 

Aktivitetskalender  
  

26.  oktober   Afriggerfest 
30. november Julefrokost 
?  ? Damejulefrokost 
 
8. marts  Generealforsamling 
29. marts Standerhejsning 
  

FØLG ALLE AKTIVITETER PÅ WWW.HALSBAADEALUG.DK 


