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Bestyrelse: 
Stig Larsen 29 49 89 50 
Allan Cocks 22 14 40 66 
John Christensen 24 25 38 50 
Kirsten M. Nielsen 98 18 38 81 
Bjarne Jensen 25 20 41 05 
 
Sejladsudvalget: 
Allan Cocks 22 14 40 66 
Svenning Nielsen 98 25 22 42 
Gorm Holdt Madsen 98 25 70 00 
Chr. ”Bové” Simonsen 40 76 23 89 
 
Aktivitetsudvalg:  
John Christensen 24 25 38 50 
Inger Kristensen 98 25 17 15 
Rita Herberg 74 66 18 22 
Lene Jensen  98 25 69 61 
Eva Brix 30 71 70 24 
Birgit Bøgsted 98 25 12 20  
  
Revisorer: 
Henrik Eske Jensen 40 60 06 89 
Flemming Midtgaard 98 34 26 03 
Bjarne Jensen suppl.  25 20 41 05 
 
PR-bladudvalg: 
Bjarne Jensen 25 20 41 05 
Anne Louise Pedersen  25 66 43 66 
Chr. ”Bové” Simonsen 40 76 23 89 
Henrik Eske Jensen  40 60 06 89 
 

Driftsudvalget: 
Stig Larsen 29 49 89 50 
Orla Bøgsted 98 25 12 20 
Thomas Cocks 96 20 78 52 
Jens Sund Laursen 41 62 08 32 
Erik Ryborg 61 71 65 39 
Jørgen Pedersen 21 90 75 45 
 
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. 2 i 2015 
Ansvarshavende redaktør : 

  
 Bjarne Jensen   
 (Bestyrelsesmedlem og 
 formand for PR-udvalget) 
 Udgivet i 200 eksemplarer 

HUSK DET NU ! 
 

Der skal navn og pladsnum-
mer og tlf.nummer på 
stativerne på vinteropbeva-
ringspladsen og på 
masterne i masteskuret. 



Side 3 

Klubblad for Hals bådelaug  Udgivet juni 2015 

FØLG MED PÅ  WWW.HALSBAADELAUG.DK 

Så er generalforsamlingen veloverstået, og bestyrelsen er nu 
konstitueret. Jeg er indtrådt som formand, efter Allan Cocks- 
og vil i denne forbindelse benytte lejligheden til at takke Allan 
for det store arbejde han har gjort for Hals bådelaug. Allan 
forsætter som næstformand, og vi siger velkommen til Brian 
Ravn der er valgt ind som suppleant til bestyrelsen. Kirsten 
forsætter som kasserer, Bjarne som sekretær og John som 
formand for aktivitetsudvalget. I øvrigt forsætter jeg ligeledes som formand for 
driftsudvalget. 
 
Sæsonen blev skudt i gang med standerhejsning i foråret, der var et pænt 
fremmøde trods det kolde vejr. Dog har foråret været gavmild med solskinsti-
mer, og det er dejligt at se, hvordan de er brugt på  klargøring og  søsætning. 
Men vi må nok erkende at sommeren lader vente på sig.  
 
Der er igen i år en del tiltag hen over sommeren, som de øvrige udvalg vil of-
fentliggøre. Dem vil jeg opfordre jer til at bakke op om, så vi sammen får en 
masse hyggelige timer på havnen. 
 
Lejekontrakten med Aalborg kommune er nu endelig underskrevet, og lejen er 
på ny gældende i 10 år. Vi er igen i år så heldige at have Linda og Ove som 
havnemestre, de er startet op den 1 maj og er i fuld sving med klargøring af 
havnen, så den er klar til at modtage sommerens gæster. 
 
Driftsudvalget 
Der har i løbet af foråret været stor aktivitet  på havnen,  ikke mindst med 
etablering af de nye Elstandere. Vi må i den forbindelse sige, at arbejdet er 
udført til vores store tilfredshed. Udskiftningen har givet havnen et stort løft, 
og vi kan forhåbentlig se frem til mange år uden problemer. 
 
Der er på flydebroerne blevet udskiftet kæder- så mon ikke at de holder til ef-
ter sæsonen, hvor der vil blive udført yderligere vedligeholdelse. Der er blevet 
monteret en del nye pullerter på havnen, hvilket vil gøre det lettere at fortøje. 
Driftsudvalget har ligeledes monteret dørkplader, dette for at beskytte de nye 
vand- og Elinstallationer. Der vil inden højsæsonen blive monteret flere vand-
udtag, til gavn for havnens besøgende.  I øvrigt har vi haft besøg af stenfisker 
fartøjet ”Jette Lys”, i den forbindelse fik vi trukket nogle gamle pæle op. 
 
I Maj måned kommer der dykkere for at inspicere 400 broen, så vi kan forsæt-
te med vores planer angående renovering og evt. fornyelse af de broer der 
trænger mest. 
 

(Fortsættes på side 4) 

Formandens side 
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Der er foretaget en del omrokeringer af bådpladser, da der er en del, der har 
solgt både, andre fået nye både og der er kommet nye medlemmer til. De fle-
ste har i denne forbindelse, fået deres ønske om bådplads opfyldt. Der er i 
øjeblikket 2 ansøgninger om medlemskab og bådplads, og vi håber at kunne 
byde dem velkommen til bådelauget. 
 
Vi har i driftsudvalget og bestyrelsen stor interesse i at erfare medlemmernes 
ris og ros, samt høre jeres forslag til indretning af havnebassinet. Tøv derfor 
ikke med at henvende jer til driftsudvalget med jeres ideer, gerne hen over 
sommeren, da vi håber der vil blive udført en del arbejde i efteråret2015/
foråret2016. 
  
Sidst men ikke mindst vil vi i bestyrelsen takke de medlemmer som gang på 
gang giver en hjælpende hånd. Uden jeres hjælp ville mange af vores tiltag 
ikke kunne udføres. Jeres indsats gavner både sammenholdet i klubben, men 
bidrager også  til at mindske omkostningerne på driften. Der er nedenfor lidt 
stemningsbilleder af arbejdet på havnen, der er udført i løbet af foråret. 
 
Tilslut vil jeg ønske jer en god sommer samt en solrig sejlsæson, med ikke alt 
for meget blæst – vi er trods alt nogen der har motor :-) 

Stig Larsen 

 

(Fortsat fra side 3) 
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Fra vor nordligste klub, JULIANEHÅB BÅDKLUB, har vi mod-
taget en beretning om hvorledes man heroppe afholder motor-
bådsløb, under forhold der er vidt forskellige fra vore sydlige. 
Ved at se nærmere på det vedføjede kort, opdager man hurtigt, at 
det ikke netop er den slags vand (og land) vi plejer at besejle. 
Faren for at løbe på grund er også betydeligt større deroppe, og så er det virkeligt 
”hårdt” vand, ikke mudder eller sand, som vi er vant til. For øvrigt hedder det ikke 
”at gå på grund” - nej, man har et rigtigt fint udtryk for det  - det hedder at man er 
blevet ”grundejer”! Beretningen er af Søren Strandskov, formand for Julianehåb 
Bådklub.  M.J. 

AIKA rundt 1971 
(Sakset fra motorbådsbladet af samme år) 

Ja, vi har længe set hen til denne vor tradi-
tionelle sejlads her i klubben, hvormed vi 
åbner sejlsæsonen, og det var søndag den 6. 
juli i år 
 
Vi startede fra flybroen kl. 07:17, efter at vi 

havde fået udleveret søkort med påtegnede 
poster, og fået sumloggen plomberet. Vejret 
var regnfuldt og ikke af det bedste man kun-
ne tænke sig til denne tur. Jeg tænkte på, at 
der sikkert var nogle af deltagerne der tidligt 
om morgenen havde kigget ud af soveværel-

sesvinduet og sagt  - uha, det løb har de da 
aflyst  - og så under dynen igen, men denne 
tanke var ganske overflødig. 
Jeg må hellere her fortælle lidt om båden 

og dens besætning. Båden er en 23’ norsk 
klinkbygget med kahyt og en 16-20 Sabb 
diesel, hvorfra vi fik en dejlig varme i ka-
hytten. Besætningen var foruden mig og min 
kone, vores børn Lajla 4 år og Franck 7 år, 
Pallematros og hans forlovede Kitora, han 
blev sat til at være styrmand, medens jeg så 
var navigatør og ham der skulle klare po-
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sterne i land. 
 
Vi rullede presenningen af i den tro, at i et 

sådant løb havde løbsledelsen også sørget 
for solskin fra en skyfri himmel, men dette 
må have svipset, for vi måtte straks efter rul-
le den på igen, da regnen begyndte at afløse 
gråvejret. Efter godt 3 sm var vi fremme ved 
post 1, der lige som de øvrige poster bestod 
af en stor rund skive med et påmalet nr. og 
med opgaverne hængt op i et plastikomslag, 
men her ved post 1 var første båd allerede 
ankommet. Det var Ratsach oppe fra syge-
huset, han er en af klubbens allermest habile 
søsportsfold, der i sin fritid forsøger sig som 
distriktslæge, af besætningsmedlemmer hav-
de han foruden sin søde Hanne, der også er 
navigationsminded, meget besvær med en 
matros der kunne opfylde visse krav, man 
har jo som sagt ikke noget overflødigt med 
ombord til en sådan sejlads, men da han for-
uden en matros også skulle have en del bal-
last ombord, fald valget på den så eftertrag-
tede undkarl Jep Mørk, der har skibsinspek-
tion på Grønland som alternativ. 

 
Ja, de havde jo kastet anker og roede ind til 

land, medens vi fandt det lettere at løbe 
stævnen op i klippen og så springe i land. 
Vel oppe ved sømærket stod vi således over 
for løbets første opgave  -, der lød således: 
”Hvornår blev kobberminen lukket ?” Det 

var et let spørgsmål for mig, da jeg havde 
været deroppe utallige gange, og havde læst 
en del derom, minen hedder ”Fr. den VI 
kobbermine” og blev lukket i 1851 efter 
brydning af 15 tons kobbermalm. 
 

Derefter gik turen til post 2, en lille ø hvor 
jeg ikke tidligere havde været i land, dette 
var sikkert årsag til, at det blev et dårligt 
sted jeg kom i land, en lille stejl og våd klip-
peside hvor fødderne ustandseligt skred, 
men op kom jeg da, og nu kunne jeg for før-
ste gang have smidt noget i hovedet på løbs-
ledelsen, for hvad stod der på posten? Der 
stod: ”Ha, ha, der tog De fejl, det er øen ret 
syd herfor posten ligger”, og af sted igen, og 
i land på næste ø. Ja , men hvor var nu post-
ren? Men efter en tids søgen fik jeg øje på 
den, og her skulle jeg altså igen møde den 
føromtalte matrosjep, som vinkede vildt og 
ubehersket med begge arme, med alle tegn 
på, at jeg skulle gemme mig, selv gjorde han 
et ihærdigt forsøg derpå, men enten var han 
for stor, eller også var hullet for lille, for re-
sultatet var ikke særligt godt, sagen var den, 

at der var flere på vej op, og at de 
skulle have ligeså vanskeligt ved 
at finde den som os. Opgaven lød 
således, da vi endeligt fandt Sørø-
verkisten: ”Sejl videre til næste 
post med en gennemsnitsfart på 
4½sm. Vi havde som sagt fået vo-
res sumlog plomberet, så vi måtte i 
gang med kort og passer, og lille-
mors armbåndsur (mit var til repa-
ration). Ja, vi startede så med fuld 
musik mod næste post, indtil jeg 
var færdig med at udregne tid og 
distance, derefter kunne vi godt 
slappe lidt af, og igen tog regnen 
fat, ja det øsede ned i spandevis, så 
vi fandt tiden inde til at sætte vand 
over til en tiltrængt kop kaffe, og 

den smagte. 
 
Vi var fremme ved post 3 samtidig med, at 

der var et lille ophold i regnbygen, post 3 
lød kort og godt: ”Sejl videre til næste post 
med samme hastighed”, ja, og der var af-
standen ikke ret stor, og den tid som vi hav-
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de spildt her ved posten, måtte indhentes 
med hestekræfterne, og her må jeg sandelig 
sige, at det for første gang var noget i ret-
ning af et kapløb, idet så godt som alle både 
havde spildt for megen tid med pjank og lig-
nende ved forrige post. Her kom jeg til at 
sejle side om side med Hanne Ratsach, (jeg 
tror nok det var hende der havde overtaget 
roret) og vi gav bådene alt den gas de kunne 
tage, hun havde sendt ham, Matrosjep agter-
ud, udstyret med en kikkert og påmonteret 
redningsvest klar til at springe i land, når vo-
res dejlige turbåde løb stævnen op i klipper-
ne som andre landgangsbåde, nu var der ik-
ke mere tid til at ankre op og ro i land.. 
 
Ja minsandten om her ikke var posteret en 

fotograf ”Røde Lars”, og det må virkelig si-
ges, at han her var blevet placeret på et  - 
med dette formål for øje  - godt sted, vores 
balletagtige dans op over  klippe til posten 
var et yndefuldt  motiv. Vi fik tiden skrevet 
ved posten, og derefter var der afslappet sej-
lads resten at turen. Ved næste post var de 
fleste af bådene samlet og det var faktisk et 
flot syn oppe fra posten, at se dem alle ligge 
dernede som små diende pattegrise. Heroppe 
lød spørgsmålet: ”I hvilken retning og hvor 
langt er der til Petersvarde?  
Ja, det var svært for dem der ikke havde de-

res søkort med at svare på, det kort som vi vi 
fik udleveret var der selvfølgelig ingen høj-
dekurve på (måske bevidst), dette var i hvert 
fald årsagen til min fejludmåling af distan-
cen men ellers var det rent nord, svaret var 
skrevet og puttet i postkassen, og så videre 
til næste post. 
 
Med regnen strømmende ned, så vindues-

viskeren dårligt kunne holde ruden ren for 
vand, men mere kaffe hjalp herpå, vi passe-
rede de første småøer ude for enden af Akia, 
og her blev vi stærkt forfulgt af ”Frede 
Snus”, konfronteret med storisen, og vi be-
nyttede nu den endnu spredte storis til en lil-
le gemmeleg i  et forsøg på at ryste forfølge-
ren af os (Vi troede  han hængte på), men det 
var kun tidsspilde, for han kom først til po-
sten, som her måtte besvares i øsende regn, 
men det klarede min skridsikre blyant, 

”Hvornår kom Hans Egede til Grønland”? 
Der var vist flere forslag hertil, men der var 
jo 250 års jubilæum. Vi sejlede lidt slukøret 
videre herfra til sidste post inden mål, vel 
nok fordi vi havde været så naive at tro, at 
der var nogle der ville snyde. 
 
Post 7 var på en lille ø, som ligger midt i 

gennemsejlingen, men her begyndte storisen 
for alvor at volde besvær, vi kom så tæt på 
posten, at vi tydeligt kunne læse syvtallet, 
men da vi på dette tidspunkt havde skifte-
vand, var der en stærk strøm i løbet, der fik 
isen til at kværne rundt, og der var totalt luk-
ket, en tanke strejfede mig om, at man kunne 
komme over isen til fods og på denne måde 
nå frem til posten som ikke var længere 
fremme end ca. 100 m, men det ville være 
for farligt, fordi isen kørte rund, i stedet be-
gyndte jeg og Frede Snus at skubbe, sam-
men med et par speedbåde, men med strøm-
men som vores modstandere der havde fat i 
d 9/10 af isen og vores små fluehestekræfter 
i forhold, på den sidste tiendedel, var det jo 
en håbløs opgave, derimod var der et lille 
stræde mellem øerne ud mod havet, der var 
fri for både strøm og is, det smuttede vi gen-
nem og lod udenfor båden glide meget lang-
somt i en tre meter smal rende der  var mel-
lem øen og storisen, og hvor vi flere gange 
følte et svagt bump i kølen der tilkendegav, 
at vi her kunne være blevet ”grundejer”, 
men videre skulle vi, og vi kom helt ud for 
enden af den største ø og skulle så lidt tilba-
ge igen på modsatte side, men her blev vi 
brutalt standset af storisen, og da vi skulle 
vende for at komme tilbage var renden luk-
ket bag os, og vi var nu ved at blive presset 
op på land af storisen. 
Det var just ikke spændende øjeblikke, og 

med den vendbare skrue på båden, som jeg i 
en sådan situation skulle passe særligt på, 
for hvis den kom i isen ville den blive slået 
fast i den stilling den i det pågældende øje-
blik stod og det der nok gjorde den tilspidse-
de situation mere vanskelig var, at vi ikke 
nu, hvor vi havde brug for det, kunne bruge 
motoren fuldt ud, men vi kom da fri og prø-
vede lige en nyopdukket revne uden om en 
af de sidste småøer, men den blev også luk-
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ket, og vi måtte her vende båden med hånd-
kraft af frygt for skruen, vi var blevet lukket 
totalt ind af storisen. 
 
Det så meget truende ud, vi kom lidt tilbage 

igen, og nu var der ikke andre udveje end at 
sætte stævnen ind i renden på en stor isflage, 
der lå fast mellem et par skær, her lod jeg 
båden arbejde alene, medens jeg og Palle-
matros gik på hver sin side og skubbede på 
samtidigt med at vi krængede den skiftevis 
fra den ene til den anden side, det gav nogle 
enorme brag i båden, det lød som om den 
skulle blive mast. 
 
Damerne var her ved at blive temmelig uro-

lige, det kunne vi da hører på deres temme-
føring, men efter ca. 20 min var vi kommet 
igennem og så var der næsten frit vand hen 
til posten. Men ak  - den var der ikke, kun 
sømærket var tilbage, og det var stakkels 
Pallematros der denne gang måtte derop for 
at kigge efter posten, men den var væk. Vi 
besluttede så at sejle i mål uden at have kla-
ret den sidste post, vi fulgte ruten om den in-
derste ø, vejret var nu blevet meget usigt-
bart, og forestil jer nu, når en sejler med 
landkending som det primære i vores navi-
gation, ikke at kunne se den nederste del af 
fjeldet på grund af storisen og ikke den øver-
ste del på grund af tæt tåge, at blive snydt og 
komme ind i en lille vig. Det var under ven-
dingen herinde at Pallematros nok havde ret-
tet blikket for mod instrumenterne, for plud-
selig var den stor isskods på størrelse med 
båden lige foran os, og han nåede lige at rå-
be ind i kahytten at de skulle holde sig fast, 
så skete det  - med et ordenligt brag løb vi 
op i isskodsen, og hvis damernes nerver i 
forvejen var lidt tyndslidte, så fik de her de-
res afgørende styrkeprøve sammen med por-
celænet og andre løsgenstande da de strøg 
ned på dørken. Da resten at turen til målet 
var ret fyld med skær, overtog jeg roret, og 
en lille times tid efter kom vi i mål som sid-
ste båd, trods det at vi var bland de første 
der startede. 
 
Og der fik vi at vide, at løbsledelsen havde 

fulgt den langsomste båd, og da denne havde 
været oppe ved sidste post, og der ikke var 
flere både at se, havde de taget posten ned, 
men så fik vi lov at besvare spørgsmålene 
fra denne her i målet, og det var nok et af de 
sværeste spørgsmål, for det lød: ”Hvor langt 
er der fra Julianehåb to til Nordpolen?” og 
”Hvor langt er der fra Julianehåb til Kap 
Farvel?”. Her kunne jeg huske Julianehåbs 
position der er Nbr 60,43 og Nordpolen jo er 
90 gr, så der skulle hovedregning til for at 
regne denne distance ud. Værre blev det 
med sidste spørgsmål, det kunne jeg ikke, 
jeg kendte ikke dens position, men jeg kom i 
tanke om, at jeg engang havde regnet distan-
cen ud, så vi næsten på klokkeslæt kunne si-
ge hvornår skibene hjemmefra Danmark 
kom i havn, efter at vi over radioen havde 
hørt dem passere Kap Farvel, og jeg tror at 
solen et øjeblik tittede ned gennem regnen, 
da jeg nævnte de 85 sm. Spørgsmålet i land 
lød: ”Hvor lang var ruten fra start til mål?”. 
Efter lidt kiggen på kortet sagde jeg 25 sm. 
Så råbte jeg over til Pallematros, at han skul-
le tage plomben af sumloggen og se hvad 
denne stod på, 24½ sm råbte han tilbage, så 
var jeg klar over, at det var for meget jeg 
havde opgivet, for vi havde nok ligget i isen 
i halvanden time. 
 
Efter et par øller og varm middagsmad, der 

bestod af gule ærter, gjorde vi klar til at sejle 
hjem, og vi måtte hele turen bag om Akia, 
da den anden vej rundt, var lukket at storis. 
Vi sejlede efter kompas op gennem Iker-
rasarssungnut på grund af meget t0åde og 
vel gennem det smalle løb, hvor der også er 
meget stærk strøm, klarede vejret op og det 
holdt resten af hjemturen. Pallematros fik 
roret, og kaffekanden kom i sving igen, og 
her viste Pallematros sig som den, der trods 
det triste vejr, alligevel kunne skaffe lidt sol-
skin ombord, han fandt en halvflaske frem, 
og det blev til en del kaffepunch inden vi nå-
ede hjem, og vi var herefter enige i, at det al-
ligevel havde været en dejlig tur, selv børne-
ne syntes det havde været skægt. 

(Fortsat fra side 7) 
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Beretning fra drengetur i foråret 2015 

Fredag den 8. maj var vi 5 sejlbåde og 3 motorbåde, der afgik 
fra Hals med kurs mod Læsø. Der var en frisk vind fra vest.  
Det var ikke så ringe endda, når man sejler i sejlbåd. Jeg tror 
nok, der var nogle af motorbådene, som syntes, det var noget 
vipværk. Rygtet siger, at en lidt voldsom sø fik en stol med 
gast til at vælte…. 

Efter ankomst til Læsø, blev 
der regnet præmietid ud og 
af sejlbådene havde Catha-
rsis sejlet hurtigst. Hvis 
man altså kan kalde hende 
for en sejlbåd. Der går ryg-
ter om at hun skal måles 
som en surfer, da hendes 
sejlføring ligner sådan en…
Hun sejler nu rigtig godt el-
ler også er det bare besæt-
ningen, som er god?? 
 
Aftenen blev brugt på fæl-
lesspisning og hygge. Der 
var en rigtig god stemning 

og der blev som vanligt udvekslet mange historier. Måske ikke helt sandfærdi-
ge alle sammen, men det bliver historierne jo ikke ringere af. 
 
Lørdag sejlede vi til Sæby i en lille rask kuling fra øst og det gik rigtig godt. 
Dog fik Sandra vist nok ryddet skabe og borde, da skipper ville prøve at ven-
de siden til søen. 
 
Efter ankomst til Sæby måtte Lobo desværre diskvalificeres, fordi mor kom og 
kørte Claus hjem. Faktisk blev vi vist også diskvalificeret, da Elinor kom med 
medicin og mere proviant så som en ny agurk og meget mere. Således at 
Jørgen kunne klare hjemturen. 
 
Vi havde en meget fin sejlads hjem fra Sæby søndag. 
Det var en rigtig god drengetur og jeg vil gerne sige tak for den store opbak-
ning, vi har fået til turen.     
    Bové 
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Også julemandens kane kom forbi klubhuset på Læsø.  

Havde Jons hår og skæg haft en anden farve, kunne man fristes til at for-
veksle ham med julemanden. Brians hårfarve er godt på vej, men skægget 
mangler….. 

Lørdag, den 7. november 2015 i Hals 

Distancer: Halv-marathon og hel-marathon, 
med 3/6 omgange af 7,04 km. Der er ikke DAF
-opmålt distance eller chip tidtagning. Løberne 
tager selv tid. Underlag: asfalt, grus, skovsti 
og sand. 

Der er mulighed for omklædning og bad (polet til bad udleveres) samt opbevaring af 
baggage. Der er gode toiletforhold. 

Tilmelding åbner 1. august 2015 og slutter 2. november 2015. Gebyr: 40 kr. for halv-
marathon og 50 kr. for hel-marathon. Tilmelding på mail til 
bjarne.jensen2@skolekom.dk. Efterfølgende tilsendes kontonummer til indbetaling. 
Der kan maximalt deltage 120 løbere heraf max 60 på halv-marathon. Samlet start 
lørdag, den 6. november kl. 10.00 fra Hals Bådelaugs klubhus på havnen i Hals. 

Forplejning: Der er hoveddepot ved start/mål med vand, saft, cola, kage, slik, 
chokolade og frugt. Midtvejs er der et drikkedepot. 

Rutebeskrivelse: Løbet er fladt men alligevel varieret. Der løbes langs fjorden og 
havet på sti med varieret underlag, gennem skov og sommerhusområde og tilbage 
mod Hals og Hals havn ad cykelsti og fortov. Ruten kan ses på http://
www.endomondo.com/routes/98792215. 
Der udsendes diplomer på mail. Løbsresultaterne offentliggøres på www.dourun.dk 
efter løbet. Det gøres opmærksom på, at der skal være mindst 5 til start og 3 
gennemførte for at løbet kan tælle med på Klub 100 Marathons rangliste. 

Andre bemærkninger: Der løbes på eget ansvar. Der er gode parkeringsmuligheder 
på Hals havn. Pårørende, tilskuere og løbere har mulighed for at benytte 
Bådelaugets klubhus. Her vil der til løberne og pårørende være kaffe, kage m.m. 
samt mulighed for at varme sig. Her kan også købes øl og vand for 6 kr. 

 
Venlig hilsen Bjarne Jensen og Tove Borg, Hals. www.motionsløb.dk 

7. Hals Barre Marathon 

http://www.endomondo.com/routes/98792215
http://www.endomondo.com/routes/98792215
file:///H:/HB/Bladudgivelser/løb14/www.dourun.dk
http://www.motionsløb.dk
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Kapsejladsdommere og protestudvalg 
 

I marts 2015 havde jeg fornøjelsen af at 
deltage i Dansk Sejlunions kapsejlads-
dommerkursus. Initiativet var mit eget. 
Dels synes jeg, at det var spændende, dels mente jeg at en 
faglig opgradering som medlem af kapsejladsudvalget  var en god ide. 
 

Kurset viste sig at være meget baseret på at rekruttere 
dommere til diverse større kapsejladser. Selvom jeg på 
den måde havde skudt over målet for mine egne behov 
og ønsker, så var det alligevel relevant og spændende 
nok. Det er jo det samme regelsæt, som vi sejler efter om 
tirsdagen, og som der sejles efter til internationale kap-
sejladser.  Jeg havde håbet, at reglerne var blevet gen-
nemgået systematisk, men så skulle jeg have været på 
sejlunionens ”regelkursus”. Det må blive næste år måske.  

 
Kurset var meget kompetent ledet. Der blev gået til 
den fra første dag fra 9 morgen til 22 aften og dagen 
efter fra kl. 9. Kurset foregik i Odense og hjemturen fik 
jeg til at passe med min kone Susannes returkørsel fra 
Sjælland! Susanne samlede mig op som planlagt kl. 
16, men da jeg forlod kurset kl. 16 ved planlagt kursus-
slut, da var der stadig  undervisning!! De var meget en-
tusiastiske. 

 
Kurset var lagt an på, at procedurer og formaliteter er 
i orden, når en protest ved en kapsejlads skal be-
handles af en såkaldt juri på 3 medlemmer. I kapsej-
ladsudvalget ønsker vi først og fremmest at arrangere 
vores kapsejladser så dygtigt, at vi undgår protester. 
Vi er en lille flok kapsejlere i Hals Bådelaug, som ken-
der hinanden og helst er gode venner. Imidlertid sy-
nes vi nu, at vi har en viden og et beredskab, som er 
seriøst, hvis nogen for alvor føler sig forurettet ved en 
kapsejlads i Hals. Dermed være sagt, at vi ikke sy-

nes , at det er spændende, når der er bud efter protestudvalget. 
 
         Gorm Holdt  Madsen 
         Kapsejladsudvalget 

Fra kapsejladsudvalget 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.zimsailing.com%2Fprotest-flag.html&ei=mrd1VaWELOWe7ga0y4LACw&bvm=bv.95039771,d.bGg&psig=AFQjCNFZ4Si18CycYhAfPSRyTTFHL-vPzw&ust=14338644146977
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sailx.com%2Fprotest-room&ei=2bd1VeHTMqXN7QaB2QI&bvm=bv.95039771,d.bGg&psig=AFQjCNFZ4Si18CycYhAfPSRyTTFHL-vPzw&ust=1433864414697778
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fen%2Fphotos%2Fangry%2F&ei=Sbl1VdyOBYnb7Aatv4HoBw&bvm=bv.95039771,d.bGg&psig=AFQjCNGfxej9bOJ1MurlSUS6vloyxh4s1g&ust=1433864860842926
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Fra bestyrelsesprotokollen 
Fra bestyrelsesmøde den 17. marts 2015 
 
Periodens kontobevægelser blev gennemgået 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand: Stig Larsen – Driftudvalget. 
Næstformand: Allan Cocks – Sejladsudvalget. 
Kasserer: Kirsten Nielsen. 
Sekretær: Bjarne Jensen – Pr. udvalget 
Menigt medlem: John Christensen – Aktivitetsudvalget. 
Suppleant: Brian Ravn. 

 
Fra bestyrelsesmøde den 13. april 2015 
 
Periodens kontobevægelser blev gennemgået 
Der indkøbes ny printer til kontoret 
TDC abonnementet og forbindelsen til Havneopkrævningen undersøges 
De nye elstandere er klar og er taget i brug. Der kommer en attest på instala-
tionerne 
John og Allan deltager i informationsmøde vedrørende Tall Ship Race 
Der afholdes møde med Aalborg Havn ved Havnefogeden i forhold til drøftel-
se af praktiske problemer 
Ejerne af Rip Båden kontaktes 
Bådpladserne er nu fordelt og en del har fået nye pladser 
Havnen er ellers ved at blive klargjort 
Plan for tirsdagssejladserne er lavet og kan ses på hjemmesiden. 
 
Fra bestyrelsesmøde den 11. maj 2015  
 
Periodens kontobevægelser blev gennemgået 
Der indkøbes nye kaffemaskiner og termokander 
Kontrakten med Aalborg Kommune er nu underskrevet 
Vi var repræsenteret ved Vester Baadelaugs 100 års jubilæum 
I forbindelse med Tall Ship Race åbner vi ikke vores toiletter for offentlighe-
den 
Diverse informationstavler opdateres 
Brandudstyr indberettes og kontrolleres 
Bladudvalget holder møde cirka 1. juni. Alle må gerne komme med indlæg 
Aktivitetsudvalget har lavet kalender for næste års aktiviteter således: 

Sankt Hans den 23/6-15 
Fest ifm. Hals Barre Cup den 27/6-15 
Grisefest den 22-23/8-15 
Irsk Aften den 9/10-15 
Afriggerfest den 31/10-15 
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Generalforsamlingen er igen i år godt besøgt. Der er 67 stem-
meberettigede tilstede. Henrik Eske vælges som vanligt til diri-
gent og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.  
 
Herefter giver HE ordet til formand Allan Cocks, som fremlæg-
ger bestyrelsens beretning. AC beretter om 2014, der har væ-
ret et godt år for havnen. Vi har haft en stigning i antal af gæ-
stesejlere, hvilket selvfølgelig har betydet større indtjening. Priserne for gæste-
sejlere blev også sat lidt op fra sæsonstart 2014. Inden sæsonstart 2015 vil al el 
på broerne blive udskiftet. Der har været en del problemer med elinstallationer-
ne og en del udgifter på reparationer. Endvidere arbejder driftsudvalget med en 
forbedring af 400-broen.  På flydebroerne har Jens Sund skiftet kæderne.  
 

Hvis medlemmerne har forslag til forbedringer i 
havnen, opfordrer AC til at man mailer dem til be-
styrelsen.  
 
I forhold til forhandling af ny lejekontrakt med kom-
munen, er der afholdt flere møder og kontrakten 
mangler blot et par ændringer, så skulle den gerne 
være klar til underskrivning. Når dette er sket, kan 
vi begynde at lave flere tiltag i forhold til forbedrin-
ger i havnen. 

 
Efter AC´s beretning fremlægger kasserer Kir-
sten Nielsen regnskab for 2014. AK kunne 
blandt andet konstatere at Hals Bådelaug har 
haft en fremgang i gæsteleje på 10 %. Samtli-
ge poster i regnskabet blev gennemgået og 
regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 
Der var spørgsmål til regnskabet fra forsam-
lingen, blandt andet om udgifterne til rengø-
ring og servicemedarbejdere er lavere end til 
den tidligere havnemester? Havnemesteren 
var minimum 100.000 kr. dyrere end service-
medarbejdere og rengøring. Et andet spørgsmål var, om klubben sparer penge 
på el efter alle bådejere har fået elmåler. Svaret fra KN var, at det gør klubben, 
hvilket også fremgår tydeligt af regnskabet.  
Igen i år er der ingen ændringer i kontingent. 
 
Flemming Midtgaard havde indgivet forslag om, at HB skal bevare sit medlem-
skab i Dansk Sejlunion og samtidig foreslår FM en tilføjelse i Hals Bådelaugs 
vedtægter §3 8Se vedtægter) Bjarne Jensen kommenterer på FM´s forslag og 

(Fortsættes på side 14) 

Fra årets generalforsamling 14. marts  
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siger at bestyrelsen er enig i, at HB skal bevare sit medlemskab i DS, men sam-
tidig mener bestyrelsen, at HB`s vedtægter er stramme nok og derfor ikke behø-
ver ændringer. HE foreslår afstemning ved håndsoprækning og afstemningen 
ender med 65 imod og 1 for forslaget.  
Derefter er der valg til bestyrelsen. Alle genvælges til bestyrelsen og derefter 
skal der vælges en suppleant til bestyrelsen. Stig Larsen foreslår Brian Ravn og 
han vælges som suppleant.  
Henrik Eske, Flemming Midtgaard og Michael Vestergaard genvælges som revi-
sor og revisorsuppleant. 
 
I driftsudvalget ønsker alle at fortsætte og 
Erik Ryborg vælges ligeledes til udvalget. 
 
I aktivitetsudvalget ønsker Bodil Nielsen ik-
ke at fortsætte. Resten fortsætter.  
 
I sejladsudvalget fortsætter Svenning Niel-
sen og Gorm Holdt Madsen. Christian Si-
monsen vælges til udvalget.  
 
Pr-udvalget fortsætter uændret. 
 
Under eventuelt var der enkelte spørgsmål, som hurtigt blev besvaret.  
Sluttelig blev ”Årets Hivert” uddelt. Jørgen Pedersen fik en hivert af AC for sin 
store indsats under Lindas sygdom i sommeren 2014. Lis Juhl fik en hivert for 
sit arbejde og engagement i musikaftenerne på sejlerloftet.  
 
Herefter afslutter AC årets generalforsamling og herefter er klubben vært ved en 
let frokost. 
 
        Referat i forkortet udgave.   
        Referent:  Anne Louise Juhl 

(Fortsat fra side 13) 

 
Christen Vistisen 

Velkommen til nye medlemmer  
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Aktivitetskalender  
23.06.15 Sct. Hansfest 
27.06.15  Hals Barre Cup  - med efterfølgende fest 
22.-23.8.15 Grisefest 
09.10.15 Irsk aften 
31.10.15 Afriggerfest 
28.11.15 Julefrokost 
12.03.16 Generalforsamling 
16.04.16 Standerhejsning 

FØLG ALLE AKTIVITETER PÅ WWW.HALSBAADEALUG.DK 

HALS BARRE CUP 2015 
Hals Bådelaug inviterer hermed til Hals Barre Cup lørdag d. 27.juni  
 
Der sejles efter DS sejladsbestemmelser. Bådene tildeles GPH sømiletider iflg. 
målerbrev efter DH-reglen.  
Turbåde uden målerbrev er velkomne til at deltage.  
 
Startgebyr kr 150 betales på skippermødet.  
 
Traditionen tro vil banen være en trekantbane på 22-26 sømil på fjord og Katte-
gat. I tilfælde af meget dårligt vejr sejles på en kortere bane på fjorden.  
 
PROGRAM:  
 9.00  Skippermøde/betaling/morgenmad  
 10.00  Første start  
 10.10  Anden start  
 18.00  Sidste måltagning  
 
Præmieoverrækkelse når resultatet foreligger. Der ringes med klokke på bådel-
augets tagterrasse 10 minutter før præmieoverrækkelse.  
 
Ca. kl. 18 After saling buffet på bådelauget.  
Pris kr 80 pr deltager betales ved skippermødet. Drikkevarer kan købes.  
 
TILMELDING SENEST ONSDAG D. 24.JUNI PÅ MAIL: 
holdt.madsen@mail.dk Angiv flg.  
Bådtype, bådenavn, skippers navn, Cert.nr., sejlklub, mobilnr samt antal delta-
gere i spisning.  
 
Deltagende både betaler ikke havneafgift fredag til søndag.  
Spørgsmål til Gorm Holdt Madsen tlf. 40 36 06 12,  
mail holdt.madsen@mail.dk  HALS BARRE CUP 2014 


