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Indhold og Redaktørside
Årets Krabbetur

Krabbeturen til Rørvig 2013. En hyg
gelig tur, med mange kendte ansigter
og børn. Læs Carlas fortælling på Side 5

”Nye deltagere søges” Årets krabbetur
kunne næsten gå for at være et Bro 4 arrangement. Tidligere har krabbeture været et klubarrangement med bred opbakning. De sidste par år har
det endog knebet med at have børn tilstede overhovedet. Ikke et barn i
2012. For at slå det helt fast, behøver man ikke engang børn for at deltage,
selvom det nu er mest hyggeligt, når der både er børn og mange forskellige klubmedlemmer der deltager. Lad os se frem mod 2014, og se om ikke
arrangementet kan mønstre mange flere deltager. Redaktøren der var med.
Singlehand sejlads Jan Hovald Petersen har skrevet om
og interview
”Sølvroret”, og lavet et interview med
Flemming & Vibeke Dalum.
Læs på Side 14- 18

Kapsejlad

Årets klubmester blev kåret i forbindelse
med årets sidste onsdagssejlads Side 24

Generalforsamling Der indkaldes til ordinær genaralforsamling den 23. oktober Side 4

Juniorer

Klubmesterskabet 2013 har fundet sine
mestre. Læs det hele på Side 10 & 11

Endnu en udgave af ”Den Sorte Sejler”. Tak til annoncører,
og alle der igen flittigt har støttet bladet. Der er mange der
ønsker sig et blad mere før jul. Hvis dette skal kunne lade
sig gøre er vi afhængig af jeres bidrag.
Jeg glæder mig allerede nu til det I kommer med.
God fonøjelse med læsningen. Claus Bagger-Sørensen

Følg med Lisbet og Knud
Erik Paulsen op til polarcirklen på deres sommertogt 2013 Side 20 & 21

Forsidebillede: ISEFJORDEN på vej mod Nykøbing her i September: Claus Bagger-Sørensen

har ordet
Formand Niels Petersen
Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har haft en sommer, som den vi lige har taget afsked med og
jeg kan da også fornemme, at mange har udnyttet den i fulde drag og fået sejlet en del.
Havnens dag sidst i august blev godt besøgt og vores juniorer vandt dysten på planken over
de andre klubber, godt kæmpet! Vi var flere, der benyttede lejligheden til at besøge de andre
klubber og fik talt med deres medlemmer og set deres klubhuse og faciliteter indefra. Alt i alt en
rigtig hyggelig dag på havnen, hvor vejret også gjorde sit bedste. Der er enighed på havnen om,
at dette arrangement bør være en tilbagevendende tradition, men det kræver dog, at vi som
medlemmer af havnens klubber også støtter op og hjælper til hvor vi kan, så husk at støtte op,
når I bliver spurgt næste år.
Som det også har fremgået af vores hjemmeside, ønsker Charlotte ikke at genopstille som klubbens kasserer, hvorfor vi skal have fundet en afløser til denne vigtige post. Charlotte har gjort en
meget stor indsats som kasserer, så det kan godt virke skræmmende for nogen blot at hoppe ind
og overtage jobbet, som det er i dag. Vi har derfor i bestyrelsen forsøgt at tynde ud i kassererjobbet, så det bliver mere overkommeligt at overtage, så kom bare ud af busken og kontakt mig
eller Charlotte for en snak om omfanget.
Vores meget aktive fest- og aktivitetsudvalg har efter en stor indsats i den forgangne sæson
meddelt, at de trækker sig for at give plads til nye kræfter.
Bestyrelsen opfordrer til, at I alle giver et bidrag og melder ind med forskellige aktiviteter, så
det ikke kun hænger på enkelte personer at planlægge klubbens aktiviteter. Har du lyst til at
koordinere disse aktiviteter eller blot stå for ét enkelt arrangement, vil vi meget gerne høre fra
dig inden generalforsamlingen.
Vores gode gamle C-hold, som har været aktive gennem rigtig mange år, kører på de sidste kræfter og har hårdt brug for nye. Så hvis du har hænderne skruet rigtigt på og er villig til at bruge
din kunnen på vores klubhus, er der hårdt brug for din indsats. Vores klubhus kræver fortsat
vedligeholdelse og det er store beløb, der skal betales, hvis vi ikke selv kan klare det ved frivillig
hjælp!
Vores julebanko er droppet i år, da de sidste par år har været med meget ringe tilslutning, med
et underskud til følge.
Som det nok er de fleste bekendt, er det op ad bakke, ikke bare i vores
klub, men over hele landet, med at få medlemmer til at engagere sig
i driften af klubberne og de berømte ildsjæle, som har været hjertet i
klubberne, ikke er at finde mere.
Som det tydeligt fremgår af ovenstående, har vi brug for din hjælp i
klubben mere ind nogen sinde, så ring til mig og hør, hvad du kan gøre
for din klub.
Niels Petersen
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Der indkaldes til ordinær generalforsamling
onsdag den 23. oktober 2012 kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4.
Behandling af indkomne forslag
5.
Fremlæggelse af budget for det kommende år samt forslag til kontingent
6.
Valg af kasserer:			
Charlotte Friis, ønsker ikke genvalg.
					Bestyrelsen har pt. ingen kandidater.
7.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Følgende er på valg:
					
Peter Hvidberg: villig til genvalg
					Søren Christensen: villig til genvalg
8.

Valg af udvalgsformænd
Kapsejladsformand:		
Junior udvalg:			
Seniorudvalg: 			
Sponsorudvalg: 			
Sejlerskoleudvalg: 			
Aktivitets & Festudvalgsformand:
					
Klubhusudvalgsformand:		
Hovmester:			
Informationsudvalgsformand:
Webmaster:			
Redaktør „Den Sorte Sejler“		

John Stenderup, villig til genvalg.
Peter Hvidberg, villig til genvalg.
Flemming Dalum, villig til genvalg.
Er sat på pause.
Er sat på pause.
Torben Mandsberg, ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen har pt. ingen kandidater.
Flemming Dalum, villig til genvalg.
Nina Fabrin, villig til genvalg.
Flemming Larsen, villig til genvalg.
Flemming Larsen, villig til genvalg.
Claus Bagger-Sørensen, villig til genvalg.

9.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
1. Suppleant: 			
Torben Mandsberg, villig til genvalg.
2. Suppleant: 			
Nina Fabrin, villig til genvalg.
					
10.
Valg af 2 revisorer:
					
					
11.
Valg af revisorsuppleant:
					
12.
Eventuelt

Ella Quistgaard, villig til genvalg.
Niels Hansen, villig til genvalg.
Pia Christensen, villig til genvalg.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen Frederiksværk Sejlklub
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Krabbeturen startede med regnvejr og torden, men lidt efter da vi var godt
igang klarde det op og så blev da ellers varmt. Vi var fire stærke krabbefiskere
og et godt humør. der blev fanget mange krabber og søstjerner. Der blev fanget store og små, hurtige og ret så langsomme. Men humøret var højt.
Der var mange tilskuere, så det blev til mange is. Da det blev sent blev der
grillet og spist meget.
Til sidst blev
der uddelt
premier til de
flittige deltagere.
Og ellers blev der sovet til en ny
dag hvor vi allesammen sejlede
hjem til Frederiksværk.

Med krabbevinder hilsen
Carla Amalie Hipper Sørensen
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Seniordage

Af Jan Hovald Petersen

Sammen med Flemming blev mulige emner
drøftet og traditionen tro så meddeles det:

Hentet fra Geodatastyrelsens
hjemmeside på Internettet:

Atter i år vil der blive gang i Seniorafdelingens
mødedage (tirsdage) og visse dage vil der være
fælles spisning under Flemming Dalums ledelse, tryllerier med lækre anretninger.
- Som noget nyt på programmet foreslås
gennemført en propaganda for at få flere +55
årige og altså før-pensionister til at deltage
i sommerens sejladser. Men hvordan det
gøres bedst foreslås drøftet i afdelingen på
kommende tirsdagsmøder. Målet er at tage
nogle håbefulde og lærevillige ’elever’ med
på sejlture i vore både og så give dem basale
informationer, der primært skal øge deres
sejlerinteresse.

Pilotprojekt

–

”Sikker

kurs”

Alt for mange fritidssejlere sejler uden opdaterede søkort. Derfor sætter Geodatastyrelsen og det
svenske softwarefirma Seapilot nu
et nyt projekt i søen, der skal gøre
det mere sikkert at færdes på havet.
Mange
fritidssejlere
sejler
i
dag blindt efter vane og erfaring frem for opdaterede søkort.
Det vil Geodatastyrelsen og Søfartsstyrelsen nu gøre noget ved.
Geodatastyrelsen har derfor indgået en samarbejdsaftale med
det svenske softwarefirma Seapilot AB om at gennemføre et pilotprojekt målrettet fritidssejlads.
Projektet bliver i internationalt
perspektiv det første af sin slags.
Testsejlads
over
sommeren
Geodatastyrelsen søger ca. 200 fritidssejlere, der vil medvirke i projekt
”Sikker kurs”, der skydes i gang d. 1.

- Et andet emne er at Seniorafdelingen
påtænker at afholde et foredrag eller informationsmøde om den nye navigationsteknik, der
er på vej under navnet: SIKKERKURS.dk idet
vi håber at få en dygtig deltager i udviklings
og testarbejdet til at komme for at fortælle
om projektet. På nettet kan man på Grodatastyrelsens (tidl. Kort- og Matrikel-styrelsen/
Søfartsstyrelsen) hjemmeside læse mere om
projektet. Projektet udføres i samarbejde med
det svenske Sjöfartsverket og Dansk Sejlunion
m.fl. Se inforubrikken.
- Projektet kan ’på en måde’ siges at erstatte
’Det Levende Søkort’ idet SIKKER KURS dog
er et egentligt alternativ til navigations-kortplottere som de kendes af de fleste af os,
idet det er en tablet og smartphone løsning
og samtidig har løbende søkortopdateringer
plus nye vejrdata løbende. Derudover er AIS
informationer indføjet. SIKKER KURS lanceres
foråret 2014.
- Optagning af både, placering af stativer, ma-
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Seniordage
stenedtagning o.s.v. er som ventet med i vinterens og forårets program (se i det følgende).:

maj og varer til den 29. september.
Testsejladsen vil dække de indre
danske farvande og den svenske
vestkyst. Pilotprojektet bliver gennemført på basis af elektroniske
søkort fra hhv. Geodatastyrelsen og
Sjöfartsverket i Sverige samt supplerende data fra Søfartsstyrelsen og
Danmarks Meteorologiske Institut.
Kontaktinformation
Geodatastyrelsen:
Projektleder
Stig
Gelslev, smg@gst.dk Læs mere
om
Geodatastyrelsen
på:

Seniorafdelingen
Efterårs- og vinterprogram 2013 -2014
Fast mødetid er tirsdag ved 11-tiden i klubhuset – mød hvis du kan og har lyst – afslutning
bestemmer du selv – de sidste låser klubdøren
(ved 14 – 15 tiden).
Oktober

Hver tirsdag er der Seniordag i 		
klubhuset

Emne1:

Mastenedtagning, stativplacerin-		
ger i fællesskab, optagning af 		
både, vinterklargøring
NYHED: Havnen har et spænden-		
de presennings-projekt i gang. 		
Mere herom på Havnens hjemmeside (spørg evt. på havnekontoret).

w w w. g s t . d k / E m n e r / S o e kortognavigation/Seapilot
Emne 2:

er baseret på standarder for
elektronisk navigation anvendt
af
professionelle
navigatører.
Det er simpelt og let at anvende og
er i dag tilgængeligt for brug på iPhone og iPad, men vil i løbet af 2013
også blive frigivet for Windows 8.

Øvrige kommende vinteraktivite-		
ter og spisning en tirsdag i 		
hver måned.

November Hver tirsdag er der Seniordag i 		
klubhuset
Spisning d. 1. Tirsdag i måneden.
Menu meddeles senere via 		
hjemmesiden. HUSK: Tilmelding til
Flemming Dalum, telefon: 		
50521038 eller via e-mail: 		
flemming@dalum.org
Emne 3:
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FORSLAG: Seniorafdelingens planlægger et foredrag om et 		
nyt navigationssystem der er på 		
vej: SIKKERKURS.dk
(se info boks)

Seniordage
December

Hver tirsdag er der Seniordag i klubhuset
Spisning (Julefrokost) 1. Tirsdag i måneden. Menu meddeles senere via hjemme
siden. HUSK: Tilmelding til Flemming Dalum, telefon: 50521038 eller via e-mail:
flemming@dalum.org

Emne 4:

’Tilbyd din sejlerglæde til en 55+ nær-pensionist ’ – snak om hvad vi kan gøre for
at få denne aldersgruppe til at blive sejler-interesserede – og måske sejlere. Vi kan
jo tage dem med på Seniordagene i Klubben og tage dem med ud at sejle i sommersæsonen?

Januar

Hver tirsdag er der Seniordag i klubhuset
Spisning d. 14 januar, d.2 tirsdag i måneden. Menu meddeles senere via hjemmesiden.HUSK: Tilmelding til Flemming Dalum, telefon: 50521038 eller via
e-mail: flemming@dalum.org

Emne 4:

’Tilbyd din sejlerglæde til en 55+ nær-pensionist ’ fortsat drøftelse og mulige
tiltag!

Februar

Hver tirsdag er der Seniordag i klubhuset
Spisning d. 1. Tirsdag i måneden. Menu meddeles senere via hjemmesiden.
HUSK: Tilmelding til Flemming Dalum, telefon: 50521038 eller via
e-mail: flemming@dalum.org

Emne 4:

’Tilbyd din sejlerglæde til en 55+ nær-pensionist ’ fortsat drøftelse og mulige tiltag!

Marts

Hver tirsdag er der Seniordag i klubhuset
Spisning d. 1. Tirsdag i måneden. Menu meddeles senere via hjemmesiden.
HUSK: Tilmelding til Flemming Dalum, telefon: 50521038 eller via
e-mail: flemming@dalum.org
Tema denne måned: Forårsklargøring af bådene, søsætning, flytning af stativer,
masterejsning.

April

Den 1. April er der afslutnings frokost.
HUSK: Tilmelding til Flemming Dalum, telefon: 50521038 eller via
e-mail: flemming@dalum.org
SENIORAFDELINGEN
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Et opråb !
Der er rigtig mange gode medlemmer af sejlklubben, som er så betænksomme, at tage viskesstykker og håndklæder med hjem, for at vaske dem når de er brugt. Det er flot!
Dog er det meget flottere, hvis vi ser dem igen. :-) På forhånd tusinde tak.
Klubhusudvalget

DRABANT 24

til salg

Skolebåden “Den Nihalede kat” sælges
pris: 10.000 kr. inkl. påhængsmotor og sejl.
kontakt Niels Petersen (klubformand)

9

Juniorafdelingen

Juniorafdelingen har afholdt klubmesterskab 2013

Lørdag den 14. September lykkedes det
juniorafdelingen at ramme efterårets
sidste dag med virkelig smukt vejr til afviklingen af årets klubmesterskab for
juniorsejlere. Dette år var sejladserne
delt op i tre felter bestående af et optimistjollefelt med tre sejlere, et Terajolle
felt med fire sejlere samt et Fevajollefelt med tre både bestående af hver to
sejlere. Formiddagens sejladser blev en
mild omgang med let vind og tre sejladser i hvert felt. Efter frokost var vinden
taget til, og sejladsernes intensitet blev
som følge af dette hævet markant. I Fevjollefeltet kom det tilmed så vidt, at en syvende sejlads
måtte indføres grundet lige fordeling af point mellem de to førende både. Sjældent har sejladserne ved klubmesterskaberne været så nervepirrende, og resultatet så åbent indtil sidste sejlads, hvor det endte med en sejr til Anne Sofie W. Petersen og Cecilie Lange i Fevajollefeltet.
De samlede resultater for alle tre klasser kan ses herunder.
Feva:
1. Anne Sofie W. Petersen + Cecilie Lange
2. Axel Duus Rosengreen + Thomas Holm
3. Daniel Badenskov + Kaare Kejser Jensen
Tera:
1. Emma Hvidberg Løkke
2. Oliver Duborg
3. Line Nørregård
Optimist:
1. Lauge Hvidberg Løkke
2. Frederik Vidar Klinkvort
3. Laura Nørregård
Fra trænerne skal der lyde en stor tak til juniorer såvel som publikum og forældre, for et ekstraordinært godt og hyggeligt mesterskab. Juniorafdelingen sejler videre September måned ud
inden vinterpausen. Der vil som sædvanlig være opstart igen til Maj.
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Christian Riisager-Pedersen
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AKTIVITETER I KLUBBEN

Invitation til Lagkagecup 2013
Søndag den 6. oktober
Skippermøde kl. 9.00 i klubhuset Første start er kl.10.00
Familiekapsejlads for alle sejlbåde i Frederiksværk havn
Alle kan deltage, også jer der normalt ikke sejler kapsejlads, og der stilles ikke krav om
målerbrev, vi finder selv et mål til din båd. Der sejles omvendt respit dvs. langsomste
båd starter først og hurtigste til sidst så alle kommer i mål samtidig. Efter sejladsen
spiser vi vores medbragte frokost i klubhuset, hvor der også vil være præmie uddeling.
En af præmierne er som sædvanlig en kæmpe lagkage.
Vi håber, at der er rigtig mange der vil deltage i år.

Hvis der er noget du er i tvivl om så kontakt:
John Stenderup-Larsen tlf. 40367752 eller Torben Hansen tlf. 21748398

Lynæs frokost
Har du lyst til at spise frokost sammen med andre sejlere fra Frederiksværk Sejlklub, har vi lånt
Lynæs Sejlklubs lokale
Søndag d. 13. Oktober 2013 kl. 12 – 15
Medbring madkurv samt godt humør
Med sejlerhilsen
Aktivitetsudvalget

Teorikurser i Gilleleje

Gilleleje Sejlklub afholder igen til vinter kursus i ”Teori for duelighedsprøven”.
Det er et koncentreret kursus over 3 weekender med eksamen den sidste søndag.
Dato for kurserne denne vinter er:
4.-5., 11.-12. og 18-19. Januar,
med eksamen den 19. Januar.

1.-2., 8.-9. og 15.-16. marts,
med eksamen den 16. Marts.

Alle dage fra kl. 09 til 13.
Pris 1300 kr plus udgift til materialer og eksamensgebyr.
Tilmelding til Steen Billenstein på telefon 2425 4036 eller
Mail steen.billenstein@webspeed.dk
Med venlig sejlerhilsen Steen
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AKTIVITETER I KLUBBEN

Kursusmuligheder i samarbejde med AOF
Hermed et link til vores hjemmeside for kurserne vi afholder i Frederikssund o.a.
Gå ind på hjemmesiden og se hvor og hvordan vi afholder kurserne i navigation og yachtskipperuddannelsen.
Linket er : www.aftenskolenaof.dk
Gå ind på kursuskatalog/skipperuddannelser
Dette er standard kurser som de fleste aftenskoler udbyder dem, men vi er absolut i stand til at
tilbyde jer kurser der er tilpasset jeres behov.
Jeg vil gerne henvise dig til min egen hjemmeside som i detaljeret grad beskriver indholdet af
kurserne og også forskellige alternativer kursusformer f.eks. klasseundervisning, fjernundervisning og coaching kurser.
Linket er : www.yachtskipperskolen.dk
På hjemmesiden er der links til Søfartsstyrelsens krav til uddannelserne via linket
www.fritidssejler.dk
Du er meget velkommen med spørgsmål eller uddybende forklaringer !
Med venlig hilsen
Gert Christensen tlf. 21373982
Skoleleder
AOF Frederikssund

Svømning i Frederiksværk Svømmehal
Så skal der igen svømmes baner i vandet
og svedes i saunaen.
I ugen efter efterårsferien der ligger i uge 42, starter vi så den 22. oktober 2013
Vi har halvanden time i hallen fra 19:00 til 20:30,
hvor vi kan svøme baner i det store
bassin fra 19:00 til 19:30
Med venlig hjælp og indsats
fra Ellis - Charlotte og Carla

Foto: Torben & Hedvig Mandsberg
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Jan har igen været super aktiv, det er dejligt, tak for det. På de næste par sider kan du læse
noget af det Jan har haft gang i. Det er blevet til en fin artikel om det at sejle kapsejlads og havene tynde uden andet selskab en ens eget. Envidere et fint interview med Flemming og Vibeke
Dalum. Her er et par ”teasere” - resten findes som sædvanligt på hjemmesiden.

Jeg springer ind i artiklen, hvor den historiske del af singlehand sejlads belyses.
God fornøjelse. Redaktøren: Claus Bagger-Sørensen
Jan Hovald Petersen

Historie

De mest kendte singlehandsejladser i lystbåde gennem historien er nok:
Alene Jorden rundt i egen båd!
Men også sejladser over Atlanten og Stillehavet har været bemærket igennem tiderne. Hvem
husker f.eks. pionersejlere som englænderen
Rob Roy McGregor (1867-69) eller amerikaneren
Bernard Gilfoy (1882-1883) – nej, få kender disse
navne, men derimod huskes sejlere som kaptajn
Joshua Slocum, der sejlede jorden rundt i årene
1895 – 1898 i slup’en ’Spray’ (ca. 11 m). Slocums
rejseberetninger om den ensomme sejlads og dens
genvordigheder har været ’hyggelæsning’ for mange
sejlsportsinteresserede gennem tiderne.
Som teknologi og navigationsudstyr udvikles bliver
’Cirkumnavigation Singlehand’ mere almindelig og
kendte navne som Sir Robin Knox-Johnston* og Sir
Francis Chichester** skal nævnes, men dog samtidig
ikke at forglemme kvindelige sejlere som de engelske pionerer Nicolette Milnes Walker og Ann Davison, der begge sejlede alene over Atlanten i 70-erne.
Verdenshavet har fået sine helte og heltinder bl.a. amerikaneren Ellen Mac
Arthur, der har sejlet jorden rundt 2 gange alene. Første gang i 2001 i en enkeltskrogsbåd (120 dage) og i trimaran i 2005 (71 dage) og er stadig kvindelig
rekordindehaver. Men der kan nævnes adskillige andre, så singlehand sejlads
er så sandelig lige meget interessant for kvinder som for mænd.
I de omfattende verden rundt sejladser fra og til Newport på Rhode Island i
USA tidligere kendt som BOC, i dag kendte som ’Around Alone’-sejladserne
er en fransk kvindes indsats blevet enestående. Det er Isabelle Autissier, der i
flere omgange har vundet dele af BOC, og beviser, at det ikke kun er muskelkraft, der vinder disse sejre. Ved kvinde/mand mod elementerne spiller
intelligens, forudseenhed og planlægning den største rolle. Hun indrømmer
gerne at hun som ung pige blev ramt af Singlehand-bacillen.
Hun sejler stadig de lange distancer.
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Den yngste jordomsejler kvinde (pige), Lara Dekker var
bare 16 år, da hun afsluttede ’Around the Globe’ kapsejladsen i 2012 i en 38 fods sejlbåd. Hun er som man siger
officielt i hendes hjemland, Holland, ikke voksen endnu***, hvorfor flere forhold ikke synes opfyldt. Kan hun
modtage præmier, og skal hun have lov til at deltage af far
og mor, eller værgen? Selv siger hun, at hun er kommet på
kant med de hollandske myndigheder. Hun udtaler med
overbevisning, at Singlehand sejlads har appael til alle aldersgrupper.

Sejlsportsnationen Danmark og Singlehand-sejladser!
Der er 2 sejlklubber, der udmærker sig ved at have
haft singlehand kapsejladser på det årlige program
igennem flere år. Det er for det første Egå Sejlklub,
der har haft alenesejlads på kapsejladsprogrammet
gennem en længere årrække og har udviklet regler for
deltagelsen. Her er der lagt vægt på udtagelse af de
mest egnede, der må vise, at de har sejlet sikkert og
meget alene i deres båd.
Den anden sejlklub er Svendborg Amatør Sejlklub,
der på internettet også beskriver reglerne for at
deltage i det spektakuære FYN RUNDT om bagbord
Singlehand. Det sker i samarbejde med bådmagasinet
Bådnyt, der så sammen udsætter vandre-præmierne, SØLVRORET (4 sejlbådsklasser).
Der har været meget foromtale især som opfordringer ’som deltag i årets Havets Jernmand’ i
nævnte bådmagasin og den seneste ’Single Hand Fyn Rundt’ sejlads blev afviklet i en forlænget
weekend den 20. september 2013.
Sølvrorets hjemmeside: www.soelvroret.dk/ Her kan blandt andet læses de detaljerede sejladsbestemmelser.
Op til sidste års Sølvroret sejladser udtalte en af deltagerne Ole Larsen, der deltager med en
Mini Transat 650 sig således:
”Jeg glæder mig helt vildt, det er noget nyt i Danmark. Jeg håber at kunne sejle rundt på 24 timer
og regner ikke med at sove overhovedet. Jeg har trænet solosejlads fra min havn i Egå fra lørdag
aften til søndag morgen blandt andet”.
Det var så den teaser vi lige fik plads til - læs hele artiklen på www.frv-sejl-dk Claus Bagger-Sørensen
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Her har Jan interviewet Flemming og Vibeke. Vi springer ind lige i starten.
God fornøjelse. Redaktøren: Claus Bagger-Sørensen

Jan Hovald Petersen

Flemming Dalum og hans hustru Vibeke er markante medlemmer af sejlklubben, da Flemming
ofte, assisteret af andre seniorer, påtager sig mangen et arrangement med spisning i sejlklubben
– i Seniorafdelingen. Flemming er uddannet indenfor slagteri og fødevarer, har oprindelig startet
et GOURMENT-hold i sejlklubben, hvor medlemmerne decideret kunne smage sig frem til gode
retter og gode drikkevarer.
Men det blev i 2010 afløst af SENIORAFDELINGEN, hvor man
i vinterhalvåret et par gange efterår og forår atter ’smager på
de gode’ varer. Og derudover snakkes der om alt fra Navigation, sjækler og vantskruer, bådmaling og solceller og søsætning, til optagning og forsikring – og også om den nye afgift
på lystbåde.! Det sker om tirsdagen i sejlklubben , hvis du har
lyst at deltage .
Vibeke er kvinden bag manden – og medsejler og sammen
med Flemming god for en god historie. Det belyses i det følgende:
JHP: Men hvordan startede det i Frederiksværk Sejlklub?
- For I har jo en god historie at fortælle. Hvordan begyndte det? – I er jo ikke fødte søfolk eller
har en sømand eller kaptajn i familien?
Flemming: Vi er jo født ved vandet. Vibeke har snuppet chancen og tog med mig!
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Vibeke: Nej, det er simpelthen for simpelt at sige det sådan. Jeg ved ikke helt hvordan det opstod. Men på et tidspunkt begyndte Flemming at snakke om at han ville sejle. Om det var fordi
hans broder ovre i Århus også var kommet i tanker om at han gerne ville have en båd. Det var
måske fordi at de havde sådan noget telepati med hinanden – altså noget ’Knold og Tot’ noget,
så når den en havde sagt noget så ville den anden have sagt det samme. Så Flemming begyndte
at snakke om, at han ville have en jolle! For nu ville han til at sejle! Da havde vi Susanne, der
var 3 år – Du skal Fanme’ ikke have nogen jolle - jeg bandede allerede dengang, for jeg gik jo på
byggeplads!
JHP: Der skal være søgelænder?
Vibeke: Nej, for jeg skal ikke stå med et barn inde på stranden og vente på at du kommer hjem.
Det gider jeg ikke! Hvis vi skal have en båd, så skal det være en hvor vi kan være med! Nå sagde
han så, så gør vi det! Og vi havde ikke nogen erfaring dengang, det er rigtigt!
Fleming: Ikke andet, end det jeg havde skrabet sammen på Skanderborg sø!
JHP: Og det var så Frederikssund Lystbådehavn?
Vibeke: Da havde vi jo heller ikke nogen tilknytning til nogen havn. Da boede vi i Tåstrup.
JHP: Hvad var årsagen til at I kom helt til Frederikssund for der er jo Roskilde og Veddelev og
andre?
Vibeke: Der var Mosede, og det var lukket for udefra kommende. Og Roskilde var jo totalt overbooket – og så havde jeg en tidligere kollega – nu venner, som boede i Frederikssund. Der kunne
vi så komme til!
Flemming: Han havde en ankerplads udenfor villaen – og den ankerplads kunne vi låne. Men så
kunne vi lige pludseligt senere leje en plads ude i lystbådehavnen. Vi lejede en plads – det kostede ikke ret meget. Det var første år og andet år var jeg allerede begyndt at sejle med vores ven.
Han havde 2 pladser, så vi lånte den ene af ham.
JHP: Hvad årstal taler vi om her?
Flemming: Vi regner ud at det er 40 år siden så det var 1973 deromkring! Senere så fik vi vores
egen plads, den kostede ca. 8000 kr dengang.
JHP: Du har en logbog Vibeke, hvad står der i logbogen?
Vibeke: Ja, 73! Vi købte og apterede båden selv. En RJ 85 – en mini
skærgårdskrydser. Af glasfiber den blev døbt ’Green Lady’. Vi fik
meget hurtigt søgelænder på. Jeg kalder den ’Vandcigaren’ for når vi
sejlede på kryds smed den bølgerne fra den ene ende til den anden.
Og når vi sejlede her på fjorden så skulle der sidde en ved roret den
anden være klar ved skøderne. Så det var hårdt arbejde.
RJ 85 – Uden ror i Køge Bugt!
Flemming: Vi var glade for at sejle med den. Den var skide våd at
sejle i og vi havde for hule sejl. Vi havde også for løse sejl d.v.s. altså
ikke hårdt opspændte sejl, indtil vi lærte at opspænde sejlene godt
nok. Når vi så rebede med rullebom, så blev det jo ikke bedre. Vi
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skulle lære at bruge løjbommen og så mistede vi tilfældigvis også
roret. Vi vidste ikke noget om galvanisk element og tæring, så lige
’pludseligt’ var skruerne ’hule’, boltene var ’tomme’ indvendig.
Og roret knækkede af en dag i Køge Bugt!
JHP: Var det rustfrie skruer?
Flemming: Ja! Når man slog på boltene så var de helt ’tomme’
– helt hule! Så skete der jo det, at hælen på kølen til roret faldt
ned og roret forsvandt. Så vi har også prøvet at styre med en spand og en gummibåd og hvad
ved jeg? I Køge bugt i nogle halvstore bølger? Vi kom længere og længere ind mod land!
..................

Det var så starten på et fint interview, så læs resten på www.frv-sejl-dk
Claus Bagger-Sørensen: Redaktøren ”Den Sorte Sejler”
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Hallands Väderö med Hedvig & Torben
Her er en lille billedserie fra den svenske Hallands Væderø, 48 sm fra Frederiksværk.
Hallands Væderø er bestemt et besøg værd. Vi var der med vores ældste søn og svigerdatter i uge 34.
Faktisk havde vi bestemt os for at sejle
til Anholdt, men vind
og bølger “tvang” os
i en anden retning.
På hjemturen var vi
inden om Gilleleje,
hyggeligt at være
“turist” så tæt på
eget hjem.
Med sejlerhilsen
Hedvig & Torben,
Smilla

Vinteropbevaring
af Både og Campingvogne

max. højde af båden 4,2 m & længde op til 14 m
Du kan klargøre og reparere hen over
efterår og vinter.
Du kan også bestille polering og bundmaling
Der vil være perioder med opvarmning.
Rustfri arbejde
El arbejder 12-24-220 volt
Rep. af kaleche og småskader af sejl

Kontakt Ib Johansen

(plads 171, Victoria Navis)
E-mail: ij@kabelmail.dk
Telefon 51504177

Med Albertina til midnatssolen
Følg med Lisbet og Knud Erik Paulsen op til polarcirklen på deres sommertogt 2013

I 2008 gik vores sommertogt til Bottenviken med en afstikker til Nordkap med bil.
Det var en fantastisk dejlig oplevelse og vi var enige om, at vi ikke var færdige med den del af
de skandinaviske farvande. Vi ville helt sikkert vende tilbage og det gjorde vi så i år.
Det overordnede mål var at komme op og opleve midnatssolen nord for polarcirklen, hvad vi ikke gjorde sidst,
da vi først nåede derop i august og så er det sket med
midnatssolen.
Vi sejlede fra Frederiksværk Pinsedag den 19. Maj og
havde planlagt at nå frem til Luleå omkring midsommer,
en strækning på ca. 1000 sm. Som alle husker havde
vi et meget koldt forår og det fortsatte resten af Maj
og langt ind i juni for vores vedkommende, for vi kom
jo længere og længere nordpå. Men vi havde garderet os med varm påklædning og store handsker, og
det blev der så rigeligt brug for på denne del af turen.
Det medførte også en del tåge frem til midten af juni og vi var glade for vores radar, som blev
brugt flittigt. Det kolde vejr indebar også, at vi ikke ville tage længere stræk end vi kunne klare
i dagtimerne. Det var simpelthen for koldt til også at sejle om natten. Det var rart at komme i
havn om aftenen og få tændt for varmeapparatet og så var der råhygge. I havnene var der ikke
meget liv eller mange både. I Ystad var man endnu ikke færdig med ombygning af havnen og der
var kun et par tyske både foruden os. I Karlskrona var der endnu mere dødt. Der var der kun en
enkelt polsk båd og havne kontoret havde endnu ikke åbent for sæsonen. Anderledes så der ud
i Kalmar, hvor der var bådmesse den weekend vi var der. Masser af liv og demo og opvisninger
af enhver art. Vi havde lejlighed til at komme om bord på Kustbevakningens nyeste skib. Det kan
udføre alle mulige opgaver til søs som søredning, bevogtning og overvågning samt miljøopgaver.
Når et evt. oliespil er samlet kan de suge olien op ved hjælp af en skimmer. Skibet kan rumme
270 tons opsamlet olie, imponerende. Vi blev i Kalmar nogle dage, da der var hård vind fra nord.
Det skulle vise sig at den fremherskende vindretning på vores tur til Luleå var nordlige vinde. Vi
har aldrig krydset så meget i vort sejlerliv, som vi har gjort i år. Heldigvis var der dog nogle dage,
hvor vi kunne have slæk på skøderne, men de var i undertal.
 ￼

Her er en af de gode dage
Da vi var nået til Øregrund nord for Stockholm skulle vi krydse Gävlebugten for at komme til Hudiksvall, en tur på 100 sm. Vi startede med en frisk vind fra nord og krydsede ca 13 sm. Vinden
tog til og søen blev rimelig grov. Mens vi lå og huggede i den stadig grovere sø kom jeg til at tænke på en artikel skrevet af Anders Høgh Post i et af bådbladene. Den handlede om tursejlads og
han plæderede for at man ikke altid absolut skulle nå et mål, hvis vinden var imod, men hellere
sejle med vinden. Vi havde stadig 80-90 sm foran os og blev enige om, at det her ville vi ikke og
besluttede at vende om og sejle tilbage til Øregrund. Vi blev der et par dage, da vinden fortsat
var i nord og øget til kuling. De lokale hilste os velkommen tilbage og roste os for at vende om.
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Farvandet vi havde ligget og krydset i blev også kaldt for skibskirkegården, da mange både var
forlist i den grove sø netop her. Det lunede lidt at få den med på vejen.
På vej hjemover krydsede vi igen Gävlebugten, denne gang fra Sundsval, en strækning på 130
sm. Vi havde ligget nogle dage i Sundsval og ventet på at vinden skulle blive mere fordelagtig. Nu
var det nemlig sydlige vinde, der var de fremherskende. Typisk. Endelig kom der en melding om,
at vinden ville gå i nord og vi lettede fra denne ellers dejlige havn og by. Vi havde kryds fra kl. 10
til kl. 2230 – og så vendte vinden fra syd til nord. Det skete i løbet 5 sekunder. Pludselig mens vi
lå på kryds i frisk vind fra syd blev vinden urolig og i løbet af de 5 sekunder kom den bragende fra
nord. Vi har aldrig oplevet et så drastisk vindskift før. Vinden øgede til 10 – 14 m/s og søen rejste
sig til 3-4 m. Det var en slædetur med 8 – 10 knob på loggen, men hun bjærger sig godt, selv
med autopiloten på i sådan en situation.
Vi holder meget af at ligge for svaj, enten for anker eller ved en bøje. Vi er medlem af SXK,
Svenska Krysserklubben, som har bøjer udlagt på gode steder langs de svenske kyster og dem er
vi storforbruger af. Når der er en god ankerplads vælger vi det i stedet for en havn. Vi havde valgt
at ligge for anker i en bugt nord for Härnøsand, hvor vi havde været i 2008, en idyllisk velbeskyttet bugt med god holdebund. Om morgenen vågnede jeg ved et blidt bump i båden og for op
for at se, hvad der var sket. Da jeg kiggede ud af vinduet så jeg lige ind i en sivskov. Vi var drevet
ind på kysten. Vinden var taget lidt til i løbet af natten og blæste lige ind i bunden af bugten. Nu
gjaldt det om at komme fri og det lykkedes heldigvis ved egen hjælp. Vi fik halet hjem på ankerkæden og Lisbet meldte, at ankeret var væk. Min reaktion var at hun skulle se ordentligt efter,
men hun gentog bare hvad hun havde sagt. Senere kunne jeg konstatere, at en bolt i ankersvirvlen var gået op og ankeret lå nu et eller andet sted i bugten. Igen måtte jeg konstatere, at man
som skipper skal være omhyggelig med at kontrollere alt på sin båd. Det er skipperen alene, der
har ansvaret. Vi fik senere et nyt Deltaanker i Sundsval hos Hjertmans, da vi kom tilbage dertil.
De svenske havne på østkysten fra Stockholm
og sydpå er alle fine. Der er dog et lille men og
det er at der et privat firma, Promarina, som
har overtaget en del af havnene. De hyrer unge
mennesker til at springe rundt og sige velkommen til gæsterne og tage mod fortøjninger,
som de ikke aner, hvordan de skal håndtere. Og
så er priserne himmelråbende høje. Så undgå
disse havne, hvis du kommer på disse kanter.
Nord for Stockholm er der til gengæld langt
mellem havnene og de er af vekslende kvalitet,
men er til gengæld billige. Da vi sejlede nordpå
i slutningen af maj og begyndelsen af juni var der rigtig god plads, da meget få både var kommet
i vandet. Oppe i Bottenviken forsvinder vinterens is først i midten af maj, så de har en meget kort
sæson. Vi fandt en lille ubetydelig havn, Løvsel, som var en betonmole. Der havde tidligere været
et savværk som nu var væk og erstattet af en campingplads, men havnen ligger et godt sted og vi
var de eneste der var der. Da der manglede fortøjningsringe, var vi nødt at bruge et par klippespyd for at kunne fortøje ordentligt. Lisbet hævder i øvrigt hårdnakket, at hun havde set en ulv
på sin morgenløbetur. Der var altså også meget øde lige der. ...................
Det var så den teaser vi lige fik plads til - læs hele artiklen på www.frv-sejl-dk

Claus Bagger-Sørensen
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Havnens dag i billeder

Havnens dag 2013 fik en fantastisk modtagelse og perfekt vejr
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Klubmester 2013
Kapsejlads gruppen fejrede som vanligt årets klubmester på den sidste onsdagssejlads.
Det blev i år besluttet, at det kun er de både der har et målerbrev, der kan deltage i klubmester
skabet, som er det samlede resultat fra samtlige sejladser, idet hver båd kan fratrække de fire
dårligste resultater i løbet af året.

Følgende både deltog i klubmesterskabet
Henning Lind, Drabant 24
Charlotte Friis, L 23
Henrik Skafte, Banner 30
John Stenderup-Larsen, Safir
Morten Nielsen, Albin Delta
Jan Leth Svendsen, Dehler 36
Flemming Larsen, Bianca Lido
Johnny Walther, Avance 36
Årets klubmester blev
Henning Lind i Drabant 2
Stort tillykke til Henning med
resultatet.

Hilsen
John Stenderup-Larsen
Torben Hansen

Kapsejlads sæson 2013
Traditionen tro startede vi sæsonen den første onsdag i maj,
som i år allerede var den 1. Maj. Sammenholdt med det
meget kolde forår fik vi en langsom opstart, som vi dog er
kommet efter, med 12-14 startende både i efteråret.
Sejlklubben har besluttet, at man vil tilskynde både der deltager i vore kapsejladser til af få et målerbrev, derfor har vi lavet lidt om på startopstillingen i år, idet både med målerbrev
starter i en gruppe for dem selv, og det er kun disse både der
kan blive klubmester, øvrige både starter i 2 grupper en uden
spiler og en med spiler.
På grund af variationen i antal deltagende både i foråret har
vi sejlet uden dommerbåd, hvilket er forløbet ganske fint. Vi
har også prøvet en alternativ startmetode kaldet ”harestart”,
som går ud på, at en udpeget både starter på bagbords halse
og de øvrige både starter ved at krydse ”harens” kølvand på
styrebords halse. Denne metode har den fordel, at ingen kan
tyvstarte. Alt i alt en god startmetode med mindre stress i
startsituationen.
Samlet set har vi haft en rigtig god sæson med god vind i foråret, og et helt usædvanligt efterår med ganske svage vinde
på alle onsdage.
Kapsejlads udvalget takker for deltagelsen i år og ser frem til
en lige så god sæson i 2014.
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Onsdagssejladser

