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Vild med Vand
Så gør team Vild Med Vand status over en skøn
dag på havnen med Kims dejlige mad. Vi fik vist
bådelauget frem på bedste vis for en masse
gæster. Tak for indsatsen til alle, der
var med.
Bliv en del af fremtidige fællesskaber
ved at tilmelde dig
til frivillighedsbørsen på hjemmesiden.
– Søren Hornbak
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BRONEDTAGNING
Lørdag den 29. september har vi brug for et par
raske gutter til at tage vores bro i Paradisbugten ned for i år. Hvis vi kan blive en 5-6 stykker,
kan vi hurtigt klare opgaven, og så vil vi nok være
færdige ved middagstid.
Vi mødes i klubhuset kl. 8.00 til kaffe og rundstykker og tager så i samlet flok ud til broen.
Tilmelding kan ske på klubbens hjemmeside. Her
kan du også se seneste nyt om dagens arbejde.
Vel mødt
Peter Dollerup

Palby Fænø Rundt
29. september

Der er morgenkaffe med
rundstykker kl. 8.00 i
klubhuset.
Kl. 9.00 afholdes der skippermøde med udlevering af
startlister og gennemgang
af sejladsen.

Til vore annoncører.
Annoncer i Gasten kan altid ændres, såfremt indhold, logo, tlf., fax, e-mail ønskes ændret.
Kontakt blot Anne Mette Mortensen på mail amum17@hotmail.
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PALBY FÆNØ RUNDT
BEMÆRK! I år laver vi også et løb for tursejlere. Tursejlerne starter med en traditionel start som det første løb. Tursejlernes både
behøver ikke at være målt. Vi finder et passende mål. Tursejlerne
sejler med flag og efter almindelige søfartsregler – vigeregler.
Mere om alt dette på skippermødet inden sejladsen.
Sejladsen afholdes som vanligt som en respitsejlads. Det vil sige
at båden med længst forventet sejltid ud fra bådens mål starter
først. Derefter følger de øvrige både med den respit, som bådens
mål indebærer. Det betyder, at alle både teoretisk set bør komme
i mål samtidigt, hvis alle både sejler op til deres mål, eller i praksis
at den båd, der kommer først ind, har vundet og så videre.
Start- og slutlinjen bliver etableret i Nordhavn ud for parkeringsarealet. Fænø skal holdes om bagbord, og Vest-kosten ved Flessingen skal passeres nord om. Der sejles efter almindelige søvejsregler.

Sidste frist for tilmelding er onsdag den 26. september.
Husk at opgive, hvor mange der er med i båden af hensyn til
morgenmaden.
Startgebyr er kr. 150.- inkl. morgenmad.
Du bedes samtidig med din tilmelding indsætte deltagergebyret direkte på klubbens kontonummer i Middelfart Sparekasse:
Reg. nr. 0759 Kontonummer 3224484452
Husk afsendernavn og at mærke indbetalingen:
Palby Fænø Rundt
Præmie til 1. og 2. plads i hvert løb.
Straks efter sejladsen er der præmieoverrækkelse.
Vel mødt til en god dyst
Kapsejladsudvalget
Kolding Bådelaug
Layout og annoncer:
Jørn Wegener Larsen / Kjeld Hansen
Tryk: From Grafisk - Annette Rosenberg
Forside: Fra sikkerhedskursus II i Vorbasse

Gasten udgives af:
Kolding Bådelaug/Stiftet i 1979
Skamlingvejen 5, Marina Syd, 6000 Kolding.
Oplag 450.
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VINTERKLARGØRING, INDENBORDSMOTORER

Vi servicerer Yanmar, Volvo, Vetus, Bukh,
Mercruiser og andre gode mærker.

PRISER, VINTERKONSERVERING OG SERVICE

Vinterkonservering og service

Dieselmotorer
Pris inkl. moms
1+2 cyl
3 cyl
4-6 cyl
2.500

3.125

4.795

Benzinmotorer
Pris, inkl. moms
4 cyl
6 cyl
8 cyl
2.795

3.495

3.750

Vilkår: Vinterkonserveringsmiddel, olie og oliefilter er med i prisen. Brændstoffilter, vandudskillende brændstoffiltre,
tændrør, tærezink i motor, rem, impeller i kølevandspumpe og luftfilter kontrolleres. Prisen for disse reservedele kommer
oven i.
Specialpriser: For Volvo Penta D4, D6, D9 og D12 er ekstra tillæg. Samme for Yanmar 4 og 6BY samt 4LH.

Vi tager ikke kørepenge i Kolding, Haderslev, Årøsund, Fredericia, Middelfart og Brejning. Ofte kan
man undgå kørepenge i Sønderborg, Aabenraa, Vejle, Horsens, Esbjerg, Ribe, Tønder, Silkeborg,
Århus, m.f. Det forudsætter blot at vi har et par andre ærinder i området.

______________________________________________________________________________
Dansk Marineudstyr APS
Industrivej 1, 6000 Kolding, Telefon 7552 7533,
E-mail: danskmarineudstyr@mail.dk
www.danskmarineudstyr.dk
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INDKALDELSE BRONEDTAGNING
TIL
GENERALFORSAMLING

Torsdag den 8. november 2018 kl. 19.00
afholdes ordinær generalforsamling i vores klubhus
i Marina Syd, Skamlingvej 5, 6000 Kolding.
Dagsorden som følger:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til 		
godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent:
6. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår ændringer af klubbens vedtægter
7. Valg af formand i lige år:
Claus Munch Andersen - modtager genvalg
8. Valg af kasserer i ulige år:
Søren Hornbak - har endnu et år tilbage
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Erik Wind – modtager genvalg
Kim Fredslund - modtager genvalg
Bjarne Næslund Christensen– modtager ikke genvalg
Tommy Berg Jensen – modtager genvalg
10. Valg af suppleanter:
På valg er:
Peter Dollerup - modtager genvalg
Tanja Juhl-Hansen - stiller op til bestyrelsen/modtager genvalg
11. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant (en i lige år og en i ulige år):
På valg er:
Jan Kjær Larsen – modtager genvalg
Peer Erling Larsen – har endnu et år tilbage
Revisorsuppleant
Michael Shuh - i lige år - modtager genvalg
12. Eventuelt
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FRA LANDS
TIL VANDS
-OG OP I LUFTEN
DIN PROFESSIONELLE LEVERANDØR NÅR DET GÆLDER:
BÅDFLYTNING
OP-/NEDTAGNING
BAKSNING
SPECIALTRANSPORTER
KRANARBEJDE
-MED SAMMENLAGT FLERE 100 ÅRS ERFARING!

RØDEKRO
KØBENHAVN
ESBJERG
AARHUS
ODENSE
PH. +45 74 69 38 88
WWW.SKAKS.DK

.dk
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www.pwc.dk
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ÆGTE TEAKDÆK oingvse nt ar i høj
!
- dansk kvalitetshåndværk
kv alit et

Start
dialogen
med PwC
i Trekantområdet

Siden 1978 har Gesten Bådaptering aps.
leveret aptering samt teakdæk til både danske
og udenlandske sejlbåde i højeste kvalitet. Hos
os sættes der en ære i, at kombinere de gode
danske håndværkstraditioner med den nyeste
teknologi samtidig med, at det er vigtigt for os,
at opretholde et bæredygtigt miljø.

Vi

Ring og book et møde
på telefon 7921 2700

Salg af lister til montering for
opbygning af teakdæk og cockpit.

Gesten Bådaptering aps.
Tlf. +45 7555 7611
post@gestenbaad.dk
www.gestenbaad.dk

025813

TIRSDAG DEN 4.
DECEMBER
Kl. 19.00

PwC
Herredsvej 32
7100 Vejle
T: 7921 2700
Revision. Skat. Rådgivning.
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SEJL OG K ALECHER
Cruising Racingsejl
Bompresenninger
Sprayhoods

Kalecher
Hynder

Bøjler, beslag
Reparationer vask

Hesselly 8, Industri N 2 · DK-6000 Kolding · Tlf. +45 76321200
Fax. +45 76321201 · info@schultz-kalecher.dk · www.schultz-kalecher.dk
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ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE
Bestyrelsen har igennem længere
tid arbejdet på en revidering af
klubbens vedtægter. Der er tale
om mindre justeringer af de gældende vedtægter.
Væsentligst er nok ændring af reglerne for indkaldelse til ordinær og
ekstraordinær generalforsamling. I
dag skal disse indkaldes ved udsendelse af brev til medlemmerne eller
ved opslag i Gasten. Fremsendelse
af brev er i dag blevet en bekostelig og langsommelig affære. Også
opslag i Gasten er en langsommelig affære, idet bladet alene udkommer 4 gange årligt. Endvidere er
klubben afhængig af, at vi fortsat
kan skaffe en redaktør til at lave

bladet. I dag er vi heldige – vi har
to. Bestyrelsen ønsker således at
indkaldelse til generalforsamling
kan ske som i dag i Gasten og/
eller ved opslag på klubbens hjemmeside.
Dette er baggrunden for at vi
indkalder til en ekstraordinær
generalforsamling i dette nummer
af Gasten. Skulle ændringerne af
vedtægterne blive forkastet på
den ordinære generalforsamling vil
indkaldelsen til den ekstraordinære
generalforsamling blive tilbagekaldt
ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside.
Claus Munch Andersen

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Torsdag den 22. november 2018
kl. 19.00
afholdes ekstraordinær generalforsamling
i vores klubhus i Marina Syd.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Endelig afstemning om ændring af vedtægter – god-		
kendt på ordinær generalforsamling den 08.11.18 		
med flertal – dog uden det fornødne antal fremmødte 		
medlemmer jvf. § 17.
3.Eventuelt.
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HISTORIEN OM JOHN GRIGG

Denne glade sejler er en god ven
– også af Kolding Bådelaug, som
I kan se på billedet. Han er ivrig
sejler, og sørger for at vise vores
navn på øen Aruba i det sydlige
Caribien, og når han sejler omkring
British Virgin Island i Caribien med
sin kone og venner flere gange om
året.
John Grigg hedder han og er
tidligere direktør, nu økonomianalyse-manager, og synlig overalt
på Renaissance Aruba
Resort og Casino i
Oranjestad på Aruba
(to hoteller). Vi var så
heldige at blive præsenteret for ham ved
vores første besøg
på øen, og vi fik en
lang og god sejlersnak. Om aftenen
kom der en bakke
med kager og Arubagodnat-drinks til vores
værelse med hilsen
fra John. Og vi har
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fået flere gode snakke
med ham ved vores to
senere besøg – det ene
var på en enkelt dag
med krydstogtskib, og
det næste var igen et
skønt ophold på resortet, der har sin egen,
private ø for hotellets
gæster. Et rent paradis
med flamingoer, de
lækreste strande – en
for familier og én for
voksne og med skønne
spisesteder og barer.
Man bliver sejlet ud til
øen inde fra Hotellet i små motorbåde, så ofte man vil. Hotellet
har et fantastisk personale, flere
har arbejdet der i mindst 20 år
og føles som gode venner – og
det giver en ekstra god følelse hos
gæsterne. Mange hilsner til os alle
i Kolding Bådelaug fra John, Aruba
og British Virgin Island.
Gitte Stæhr Hansen

NAVIGATIONSUNDERVISNING

Teori
Sejlerskolen 2018

Teoretisk del af duelighedsbevis
Kolding Bådelaug tilbyder igen i år undervisning i den
teoretiske del af duelighedsbeviset.
Vi starter med en introaften onsdag den 10. oktober i
klubhuset på Marina Syd. Her fortæller vi lidt om undervisning og de krav der stilles til eksamen.
Der vil denne aften være mulighed for fælles bestilling
af kursusmaterialer.

Pensum indeholder blandt andet følgende emner:
-Søvejsregler
-Navigation
-Søsikkerhed
-Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre skibe
-Beskyttelse af havmiljøet
Selve kurset starter onsdag den 24. oktober og løber over
ca. 20 onsdage og afsluttes med en skriftlig og mundtlig
eksamen i foråret.
Instruktør på kurset er Claus Munch Andersen.
Tilmelding til Introaften kan ske på klubbens hjemmeside.
Tilmeldingen er ikke bindende for kurset. Endelig tilmelding
sker i forbindelse med introaftenen.
Vel mødt
Claus Munch Andersen
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HOLD UDKIG!

Vi har modtaget ovenstående
billede fra Irene og Svend Andreasen. Billedet, som Irene og Svend
har taget på Skælskør havn, taler
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vist helt for sig selv.
Dejligt med et indspark fra
medlemmerne. Det er med til
at gøre bladet mere levende.
Så oplever du noget på dit
sommertogt eller dine øvrige
ture, så send gerne et par
billeder og meget gerne lidt
tekst til Gasten. Det kan også
være omkring andre emner
som kan have almen interesse. Det er med til at gøre
bladet alsidigt og mere spændende at læse.
Vi glæder os til at modtage
rigtig mange indlæg.
Tekst Claus Munch Andersen –
Foto Irene og Svend Andreasen

SEJLERSKOLEN

Som tidligere beskrevet har der
været rigtig stor tilgang til vores
sejlerskole.
Sejladserne før sommerferien var
præget af det flotte sommervejr,
så mange af sejladserne blev

afviklet i let luft. Mon ikke
en del af sejladserne her
efter sommerferien vil blive
præget af både regn og
lidt kraftigere vinde. Det er
vore aspiranter også ved
at være klar til.
Vore påhængsmotorer
har ladet noget tilbage
at ønske med hensyn til
driftssikkerhed. Dette er
ikke tilfredsstillende for
søsikkerheden og slet ikke
for en sejlerskole. Vore motorer
skal kunne startes af alle vore aspiranter uden problemer. Dette er jo
også en del af uddannelsen.
Vi har derfor valgt at udskifte
begge vore påhængsmotorer med
helt nye Suzuki motorer. Disse
er delvist sponseret af Dansk
Marineudstyr – stor tak for det.
Sejlerskolen er et stort aktiv for
klubben og en vigtig fødekilde.
Vi sejler i år med 7 hold, og det
kan selvfølgelig ses på slitagen
på vore skolebåde. Især sejlene
er ved at have kendt til bedre
dage, så vi skal have kigget lidt
på udskiftning af nogle af sejlene. Det vil vi gøre løbende,
således at vi får fornyet grejet
mens vi har den store søgning/
indtægt på sejlerskolen.
I skrivende stund har vi fået de
første tilmeldinger til vinterens
navigationsundervisning og sogar også tilmeldinger til praktisk
sejlads 2019.
Så det lover godt for fremtiden.
Tekst og foto Claus Munch Andersen.
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BLANDT HVALER OG SPÆKHUGGERE I ALASKA

Hvor var det dejligt at læse formand Claus’s beretning om marsvinet, der gjorde familien selskab
på vej fra Endelave. Vi har nok alle
mødt de kære marsvin i Lillebælt
og nydt dem boltre sig foran og
omkring båden, men sjovt, at de
fulgte så længe med.
For nogle år siden oplevede vi en
endnu større ”fætter” inde i Kolding
fjord. Og det gjorde andre også.
Vi kom sejlende på vej ind i fjorden
ved Løverodde, da der pludselig lød
den der karakteristiske vandlyd. Hvad var det, spurgte Peter ved
roret, og de venner, vi havde med
(landkrabber) sagde sådan helt
uden at være det mindste imponerede: ”Det var en hval!” Vi fik vendt
os i en fart, og så den dykke, og
så var den væk, langt ovre mod
Fænø-kalv. Mange var sejlet ud for
at se den, fænomenet havde været
omtalt i avisen. Men det havde vi
ikke set, da vi var på tur. Mange fik
billeder og en stor oplevelse. Vi var
så forbløffede, at vi ikke nåede at
få et billede.
Det har vi fået nu, hvor vi har væ-
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ret endnu tættere på både kæmpe
pukkelhvaler (Humpback Whales)
og spækhuggere (Orcas, Killer
whales) i flok. Vi så dem på et
fantastisk krydstogt til Alaska, hvor
vi også oplevede kæmpe gletchere,
isbjerge, og de store Bald Headed
Eagles. Og Claus foreslog, at vi
fulgte op med hvalerne på hans
artikel om marsvinet. Vi så ingen
bjørne (det var lidt for tidligt), kun
de udstoppede, men til gengæld
ligger vi overfor ”Bjørn” på vores
bro herhjemme!
Pukkelhvalerne var kæmpestore
og blæser deres vandstråle op
og kommer op til overfladen med
deres kæmpekroppe og forsvinder
igen med den smukke hale over
vandet. Det var fantastisk. Og ikke
mindst spækhuggerne. Vi så dem
i grupper af 20, og der var charmerende unger med. Alle opførte
de lange, flotte vandpantomimer,
mens sælerne kravlede op på bøjerne for ikke at blive spækhuggermiddagsmad. Det er risky business
for dem at blive i vandet, når der
er spækhuggere så tæt på.

Pukkelhvalerne kan veje op til
30-40 tons – og er 14-15 meter
lange, noget af en mammut, og
så føler man sig pludselig helt lille
– selv på et krydstogtskib og på
whalewatching i en katamaran-motorbåd. Hvalerne bliver 40-50 år,
er drægtige i 11 måneder, og de
spiser fisk og krebsedyr. De store
hvaler er jo altså også spottet herhjemme som regel en enkelt, der
har forvildet sig ind i vores farvand
- senest i juni i Kattegat.

Spækhuggerne er en tandhval og
af delfin-familien, men kødædende.
De er op til 8 meter lange og vejer
mellem små 4 og 6 tons, og spiser
alt fra havskildpadder, delfiner,
søkøer, og hajer til mindre hvaler.
Men på trods af, at de er rovdyr,
er de vildt fascinerende at se, når
de udfører deres vandpantominer
og virker som glade badebolde.
Håber, I vil nyde billederne.
Oplevet af Peter og Gitte Stæhr
Hansen

Kapsejlads – Forårssæsonen.

Forårssæsonen forløb rigtig godt med masser af
gode sejladser. Vi fik også ”et par nye ansigter” at
se på kapsejladsbanen – dejligt.
Afslutningen på forårssæsonen foregik i Kolding
Bådelaugs regi med rigtig mange deltagere. Et
fint arrangement, som var begunstiget med fantastisk vejr. Også på resultatfronten var Kolding
Bådelaug flot repræsenteret.
Endelig en stor tak til Ejler Larsen som også i år
troligt har været at finde på dommerbåden hver
eneste uge.
Tekst og foto Claus Munch Andersen
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KALENDER
August

Ons. 29.

Kapsejlads

19.00-22.00

September

Lør. 1.

Stribtur/PM

14.00-14.00

September

Søn. 2.

Stribtur

September Man. 3.

Sejlerskole

19.00-21.00

September

Ons. 5.

Onsdagstræf

10.00-12.00

September

Ons. 5.

Kapsejlads

19.00-22.00

September Man. 10

Sejlerskole

19.00-21.00

September Ons. 12.

Kapsejlads

19.00-22.00

September

Bestyrelsesmøde

19.00-22.00

Tor. 13.

September Man. 17. Sejlerskole

19.00-21.00

September Ons. 19.

10.00-12.00

Onsdagstræf

September Ons. 19.. Kapsejlads

19.00-22.00

September Man. 24. Sejlerskole - Eksamen??

19.00-21.00

September Ons. 26.

Kapsejlads - Afslutning KS

19.00-22.00

September Fre. 29.

Bronedtagning/PD

09.00-16.00

September Fre. 29.

Palby - Fænø Rundt

09.00-16.00

Oktober

Ons. 30.

Onsdagstræf

10.00-12.00

Oktober

Lør. 6.

Standerstrygning

14.00-16.00

Oktober

Lør. 6.

Fællesspisning

19.00-22.00

Oktober

Ons. 10.

Intro navigation

19.00-21.00

Oktober

Tor. 11.

Bestyrelsesmøde

19.00-22.00

Oktober

Ons. 17.

Onsdagstræf

10.00-12.00

Oktober

Ons. 24.

Navigation

19.00-21.00

Oktober

Tor. 25.

Klubaften

19.00-22.00

Oktober

Ons 31.

Onsdagstræf

10.00-12.00

Oktober

Ons 31.

Navigation

19.00-21.00

November

Tor. 1.

Bestyrelsesmøde

19.00-22.00

November

Ons. 7.

Navigation

19.00-21.00

November

Tor. 8.

Generalforsamling

19.00-22.00
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NYE MEDLEMMER
November

Ons. 14.

Onsdagstræf

10.00-12.00

November

Ons. 14.

Navigation

19.00-21.00

November

Ons. 21.

Navigation

19.00-21.00

November

Tor. 22.

Ekstra ordinær generalforsamling

19.00-22.00

November

Ons. 28.

Onsdagstræf

10.00-12.00

November

Ons. 28.

Navigation

19.00-21.00

December

Tir. 4.

Banko CMA

19.00-21.00

December

Ons. 5.

Navigation

19.00-21.00

December

Ons. 12.

Onsdagstræf julefrokost

10.00-12.00

December

Ons. 12.

Navigation

19.00-21.00

December

Tor. 13.

Bestyrelsesmøde

19.00-22.00

December

Ons. 19.

Navigation

19.00-21.00

December

Man. 31. Nytårstaffel

11.30-14.00

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
• Christian Backer Mogensen, Kolding
• Brit Kirstine Brit, Føvling
• Søren Farre, Sdr. Stenderup
• Christian Andersen,
Vejen
• Julius Svendsen, Vamdrup
• Per Duvald Kirkemann,
Rødding
• Michael Jensen, Egtved
• Guillaume Vigneron,
Kolding

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per Lynggaard, Føvling
Kjeld Jeppesen, Kolding
Michael Dahl, Hejls
Benny Kristensen, Grindsted
Jimmy West Pedersen,
Kolding
Christian Albrecht, Kolding
Flemming Persson, Christiansfeld
Jakob Heisterberg Jensen,
Vejen
Mads Andersen, Kolding
Bjarne Heilskov, Kolding
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REFERAT AF PINSETUREN
Endnu engang blev det en vellykket
pinsetur. Turen gik som bekendt til
Brejning – en tur på ca. 30 sømil.
Der var tilmeldt 35 deltagere fordelt på 18 både.

Vi – Kokomo – gik selv til DS-bøjen
i Elvighøj fredag aften og lagde
os for svaj. En rigtig flot aften og
stedet/bøjen kan anbefales, hvis
man bare lige skal ud og have fred
og ro.
Fredag bød ikke på megen vind, så
motoren måtte holde for. Vi stod
op ved 7-tiden og havde en rigtig
flot morgenstund inden vi tøffede
afsted. Det blev lidt diset og overskyet i løbet af formiddagen, men
skyerne holdt tæt, og vi fik ingen
regn. Det blev en hurtig tur – 6
knob fra motoren og til tider suppleret med op til 2½ knobs medstrøm – et pænt plaster på såret,
når der nu ikke var nogen vind.
Hvis vi troede at vi skulle være de
første, så måtte vi tro om igen. Vi
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blev højtideligt modtaget af Lis og
Johnny, Grethe og Per samt Nanny
og Erik. Så snart var der bindebajer på broen. Hyggeligt. Freden
blev dog
kortvarig –
et opkald
fra Kirsten
og Leif
som havde
motorproblemer
og gerne
ville have
lidt bugser hjælp.
Peter Dollelrup, Per
Mikkelsen
og jeg fik
dem hurtigt hentet
og bragt ind. Så kunne vi fortsætte
med bindebajeren.
I løbet af lørdagen ankom de sidste
både, og vi kunne så over middag
gå op gennem skoven og hen til
de Kellerske Institutioner. Vi blev
opdelt i to hold – et hold der gik en
tur i området og fik en forklaring
på de enkelte bygningers funktioner
og et hold, der fik en rundvisning
på museet. Begge guider havde
selv for år tilbage arbejdet på institutionen, inden den blev nedlagt.
To spændende rundvisninger, som
rykkede lidt på forståelsen af historien. Ingen tvivl om, at vi er nået
langt videre med behandlingen af
vore åndsvage/evnessvage/patienter/klienter eller hvilken betegnelse
man vælger at bruge om dis-

se mennesker. De
Kellerske
Anstalter
var virkelig
en fornyelse af behandlingen
af denne
gruppe
mennesker
set med
datidens
øjne.
Om aftenen grillede og
spiste vi udendørs. Det traditionsrige amerikanske lotteri blev afviklet i
klubhuset. Tak for de fine præmier
til Dansk Marineudstyr, Bjarne
Munk, Per Mikkelsen og Kolding
Skibsproviant.
Søndag hentede Rut og jeg rundstykker hos bageren i Brejning.
Først en etape op af Alpe d’Huez
– vi nåede ikke helt op uden at
trække et stykke af vejen – det må
have været cyklernes tilstand. Så

gik det straks bedre hjemad, bortset fra problemet med at balancere 80 rundstykker i en stor åben
papkasse på styret, mens det går
ned ad ”bjergsiden” med mindst
50 km i timen – sådan føltes det i
hvert fald.
Over middag holdt bussen klar på
havnen for at transportere os til
Kongernes Jelling. Jeg tror, at
Kirsten og Leif blev glade ved lyden
af deres motor i forhold til lyden af
bussens motor. Men
bussen klarede turen
til Jelling.
Rundvisningerne i området uden
for museet
blev en
oplevelse
med to
meget engagerede
og
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vidende guider. Vi fik forevist Jelling
Kirke, de to store gravhøje og de
to store Jelling Sten. Vi hørte om
Gorm den Gamle og vikingernes
overgang fra den hedenske tro til
kristendommen. Den lille runesten
kaldes for Danmarks dåbsattest.
Herefter var der mulighed for på
egen hånd at kigge sig omkring
i området, som indeholder flere
skibsætninger og markering af palisaderne ved vikingeborgen. Endelig
var der fri
adgang til
det nyere
museum
Kongernes
Jelling.
Om aftenen sluttede vi dagen
af med
endnu en
gang fællesgrill og
så blev der
traditionen
tro brygget
Grønlandsk
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kaffe.
Mandag
morgen
var der
sket lidt
udskiftning
på cykelholdet – Eigil
Andersen
havde
afløst Rut,
men ellers
var programmet
stort set
det samme
- lang tur ud, hurtig tur hjem.
Jeg tog Kirsten og Leif på slæb
hjem. Det gik fint indtil vi nåede
kort udenfor lystbådehavnen i
Kolding. Der sejlede et par surfere
rundt i den ret friske vind. Pludselig havde den ene surfer kurs
lige bag om Kokomo – han havde
ikke set bugserlinen mellem os og
Kini. Heldigvis lå mit tudehorn klar i
handskerummet og han fik 5

hurtige. Jeg ved ikke om hans eller
mit hjerte bankede hårdest. Han
var heldigvis rutineret og lynhurtig,
så han nåede at vende. Vi blev
begge en erfaring rigere – jeg har
altid mit tudehorn indenfor rækkevidde, når vi sejler – har siden haft
glæde af det et par gange efter

denne episode – og han sejler nok
aldrig mere imellem to både, der
ligger med kort afstand imellem.
Tak til alle, der deltog i Pinseturen.
Håber vi ses næste år, hvor jeg
arbejder på, at turen skal gå til
Snaptun.
CMA

Standerstrygning Lørdag den 6. oktober

16.00
Lørdag den 6. oktober stryger vi standeren for en sæson, som
nok vil gå over i historien som en af de bedste, hvis ikke den
bedste, rent vejrmæssigt.
Vi mødes ved klubhuset kl. 16.00. Bemærk at det er lidt senere
end sædvanligt – ligesom sidste år.
Efter at vi på behørig vis har strøget standeren for i år, er der
hyggeligt samvær med kaffe og kage i klubhuset.
Der er arrangeret fællesspisning kl. 18.00 - se særskilt opslag
herom på vores hjemmeside. Her kan du også tilmelde dig fællesspisningen.
Vel mødt
Bestyrelsen
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SHTANDART
Sommertogtet synger på sidste
vers. Efter mange forskellige oplevelser på det 5 uger lange togt
føjes så lige en ekstra til, mens vi
ligger i Sønderborg Lystbådehavn
og venter på en lidt bedre vejrudsigt. På vej ind til havnen har vi fået
turens eneste regnbyge, men den
var til gengæld også kraftig med
sigtbarheden nedsat til omkring 25
meter, hagl og lidt bulder. Lynene
kunne ikke ses på grund af den
kraftige regn/haglvejr. Nå, vejret
klarede op og vinden lagde sig og vi
nåede i havn, og mens vi så ligger
der, ser vi pludselig et ”rigtigt sørøverskib” på vej ind til Sønderborg
for sejl. Flot var det. Næste dag
ville vi en tur på Sønderborg Slot,
og her lå
”sørøverskibet” endnu
til kajs.
Jeg snuppede et par
billeder og
kunne se,
at flaget
var russisk
og navnet
på skibet
var Shtandart.
Tilbage i
vores egen
båd, kunne
man jo
lige Google
navnet, og
sandelig
var der en
artikel på
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Wikipedia. Her følger så min oversættelse og fortolkning af artiklen:
Det skib, der lå i Sønderborg, var
nyere version af et oprindeligt skib.
Kølen til det oprindelige skib blev
lagt den 24. april 1703 efter et
dekret fra zar Peter Den Store.
Det var den første fregat til den
russiske Baltic flåde. Skibet blev
bygget af den hollandske skibsfører Vybe Gerens og under tsarens
direkte tilsyn. Peter den store var
personligt involveret i bygningen,
og dette var måske medvirkende
til, at byggeperioden kun var 5 måneder. Det tog kun 2 uger at rigge
skibet med master og sejl. Det var
det første flagskib i den kejserlige
russiske flåde og var i tjeneste indtil 1727.
Peter Den
Store var
selv meget
interesseret i skibsbygning og
studere
kunsten
både i
Holland og
England.
Skibet blev
således en
kombination af Hollandske og
Engelske
traditioner.
Shtandarts
design
kombinerede

teknikker fra engelske
og hollandske skibsbygningsskoler. Skibets
ramme er bred, næsten
firkantet, og skibets dobbelte bund er flad. Den
store rigning af sejlene
er i engelsk stil.
Skibet var bestykket med
24 kanoner, som efter
1710 blev suppleret
med yderligere 4 kanoner.
Navnet Shtandart henviser til Peter den Storess ønske
om at få adgang til Østersøen,
som på tidspunktet for Shtandarts
konstruktion blev domineret af det
svenske imperium. En plan om at
tage kontrol over Østersøen væk
fra Sverige blev genoplivet, efter
at Peters storbyembede sluttede
i 1698. Peters mål blev endelig
realiseret, efter at han på afgøren-

de vis besejrede svenske styrker
ved slaget ved Poltava i 1709, et
vendepunkt for Rusland i den store
nordlige krig (1700-1721).
I 1994 begyndte en lille gruppe sejlende entusiaster ledet af Vladimir
Martus at opbygge en kopi af skibet. Martus udviklede et nyt layout
af Shtandart, hvor hun blev bygget
med fire skotter, der fordelte hende i fem rum. "Shtandart Project"
(en ikke-kommerciel organisation
dedikeret til ungdomsudvikling)
lancerede en kopi af fregatten
den 4. september 1999.
Kopien af Shtandart har tre
master. Skibet er 25 meter langt
i vandlinien og 34,5 meter langt
overalt. Bredden er 6,9 meter.
Skibet er designet til en hastighed
på mellem 8 og 9 knob for sejl og
15 knob for motor.
Skibet sejles i dag af 30 praktikanter – typisk unge mennesker
– og 10 officerer. Det er tankevækkende, at den oprindelige
besætning i 1703 var mellem
120 og 150 personer.
Tekst og foto
Claus Munch Andersen
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At sejle
- er at leve...
Vi har 40 års
ERFARING.

Tilbyder alt i
REPARATIONER
af bådmotorer.
Vi har et meget stort
RESERVEDELSLAGER.
SALG
af motorer, både,
veste, tove,
plejemidler m.m.
Kig ind og oplev god
SERVICE.

KOLDING
MARINE
SERVICE
Vesterløkke 38
6091 Bjert - Tlf. 75 57 20 01
kms@km-service.dk
www.km-service.dk
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VILD MED VAND
”Vild med Vand” Kolding blev
godt besøgt. Mange fik gode
sejleroplevelser på både Nordog Sydhavnen, hvor klubberne
havde lagt sig i selen for at
vise sejlerlivets glæder frem.
Der var åben båd, hvor man
kunne besøge sejlerne og
høre mere om sejlerlivet, og i
begge havne kunne der sejles
i sejlbåde, sejlracere og motorbåde. På Sydhavnen var
der også loppemarked, og på
begge havne optrådte Koldings
egen bamse, Helge og hans
“grå guld” band med

syng-mednumre. På
begge havne
åbnede formanden for
havnebestyrelsen Asger
Christensen
årets Vild
med Vand.
Kolding Bådelaug havde
72 glade koldingensere, flere familier
med børn med ude
at sejle. Og Bøges
både havde ca.
200 med i motorbåde mellem de to
havne.
Kolding Marineforeningen solgte grillpølser og hjemmelavet kartoffelsalat
for 30 kr - også en
stor, velsmagende
succes.
Her lidt
glimt fra
dagen i
Sydhavnen.
Gitte
Stærh
Hansen
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SOMMEROPLEVELSE
Da det dejlige vejr satte ind, indledte vi vores sommertur, hvor hovedformålet var ø-tur, at sejle korte
ture og besøge de små øer bl.a.
i Det Sydfynske Øhav, vi tidligere
bare havde sejlet forbi.
Da vi anløb Strynø, var fortøjningerne dårligt på plads, da der blev
råb et hej og velkommen til os.
Claus Koch (fra Kora) var lige på
havnen for at tjekke, om alt var
som det skulle være. Han havde
fået et deltidsjob som havnemester
og var i fuld gang med at vedligeholde og forbedre fortøjningsmulighederne langs broerne.
Lene og Claus har købt et dejligt
sted tæt på havnen, hvor der
udover deres egen bolig også er

et mindre hus ”Grisehuset”, som
de lejer ud. Der var en meget stor
have omkring husene med græsplæner og frugttræer, og så var
de i gang med at gøre de første
erfaringer med en køkkenhave.
Da vi cyklede rundt på øen, kom
vi i snak med en ældre mand, der
var i færd med at klippe hæk ved
møllehuset.
Møllen var blevet bygget i 1832
af hans oldefar, der var noget af
en iværksætter og havde set, at
stedet var ideel til formålet. Møllen
lå helt ude ved kysten med fri vind
fra vest. Vanddybden udenfor på
1,5 meter bevirkede at bønderne
fra de omliggende små øer, kunne
sejle kornet over til møllen.

*HMOKDYHJnUG
*
O
DK-6000 Kolding
Tlf. 75 52 77 11
Fax 75 52 06 66
info@from-grafisk.dk
www.from-grafisk.dk
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Dengang var der gårde på alle
de små øer og ikke mindre end 3
gårde på naboøen Birkholm.
Selvom møllen ikke havde været i
drift siden 1961, var den meget
velholdt.
Møllen var stadig i familiens eje. De
var 3 brødre om ejerskabet, men
som han sagde, var de jo alle godt
op i årene, så der skulle findes på
noget. De havde lige haft en arbejdsweekend, hvor 10 familiemedlemmer var mødt op og tjæret den
meget udsatte vestside af møllen.
Han var meget glad for især den
yngre del familiens opbakning og in-

teresse i at bevare møllen og var i
gang med at undersøge forskellige
muligheder for fremtidigt ejerskab.
Møllen var fredet og registreret
som bevaringsværdig, men det
udløste ingen penge til vedligehold,
så det ville blive en stor udfordring
at skaffe midler til en nødvendig
reparation af møllevingerne.
Vi ønskede ham fortsat god arbejdslyst, inden vi returnerede til
havnen igen.
Vi nød at besøge øerne og var
imponerede over alle de ildsjæle,
der gør alt for at bevare de små
samfund til glæde for os alle – ikke
mindst sejlerne.
Anne Dyhre

HUSK
FÆLLESSPISNING!
lørdag 6. oktober
kl. 18.00
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sikkerhedskursus ii
Sikkerhedskursus er efterhånden
blevet en årlig tilbagevende tradition. Sidste år supplerede vi kurset
med et besøg hos redningshelikopteren i Skrydstrup. I år kunne vi
så supplere kurset med et besøg i
Vorbasse Svømmebad. Kjeld Hansen fra Middelfart havde stillet sin
gamle redningsflåde til rådighed
for klubben. Med
hjælp fra Peter
Dollerup – tidligere
halbestyrer i Vorbasse – fik vi lavet
en aftale om at
låne svømmebadet, hvor vi kunne
udløse redningsflåden og bruge
den til instruktion
i, hvordan man
anvender og kom-
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mer ombord i en sådan. Ca. 30
personer havde taget udfordringen
op – rigtig positivt. Vi fik besøg af
Nicolas Rechnitzer – en sikkerhedsambassadør fra Tryg Fonden –som
først gav en instruktion i, hvordan
vi vedligeholder og kontrollerer
vores oppustelige rednings-

vest.
Herefter var
den omklædning til valgfrit
”badetøj”. Der
var således
mulighed for at
kunne hoppe i
bassinet med
alt det tøj
på, som hver
enkelt havde
lyst til.
Så fulgte en
instruktion i
brugen af redningsflåder i
almindelighed og endeligt det store
øjeblik, hvor flåden skulle bestå sin
prøve. Den var langt over servicerings dato, men et ryk i udløserlinen, og den opførte sig som den
skulle. Snart lå den og vuggede nok
så fint i bassinet.
Så fulgte en øvning i, hvordan man
holder sammen, når man først er
hoppet i baljen, og hvordan man
hjælper hinanden op i flåden. En

rigtig lærerig aften for alle. Ikke
mindst erfaringen om, at selv i et
stille svømmebassin er det ikke
”bare lige” sådan at komme op i
flåden.
Vi sluttede aftenen med en instruktion i førstehjælp ved genoplivning.
Tak til Nicolas Rechnitzer for en
fin instruktion og tak til halbestyrer
John Nielsen for lån af svømmehallen og den praktiske hjælp med
afvikling af arrangementet.
CMA

Gynger og krabber

Nu er Paradisbugten blevet endnu mere børnevenlig efter et sponsorat fra Harald
Christensen, som driver firmaet Kolding Pynteskorsten.
Da der blev udtrykt ønske om, at vi skulle sætte nogle gynger op til glæde for vore børn,
var Harald hurtig til at sige, at det var
en god ide og at han gerne ville sponsere materialerne til gyngerne.
På årets sejl og grill kunne Harald så
se resultatet af sponsoratet. Her blev
gyngerne flittigt anvendt af vore yngre
gæster.
Stor tak til Harald for sponsoratet
og til Peter Dollerup og hans folk for
opsætningen.
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r e s ta u r a n t
bar & terrasse

en del af the mokka cafe og vinbaren
Skamlingvejen 5, 6000 Kolding
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tel. 75 53 15 15

www.marinaenkolding.dk

SCT. HANS

Vejrguderne drillede nok engang.
Vejrguderne har mange forskellige
”våben”, når det gælder om at drille. Den tørreste sommer i mands
minde, betød at der var udstedt
totalt afbrændingsforbud. Forbuddet så imidlertid ud til at ville blive

lempet, men vejrudsigten lød på
kraftig vind fra NV – vel nok den
ringste vindretning af fortøje ved
broen i Paradisbugten i. Disse to
faktorer – tørke og kraftig vind fra
den ”gale” retning, betød at Sct.
Hans arrangementet blev forlagt til
klubhuset.
Bortset fra det manglende Sct.
Hans bål, ja så blev arrangementet gennemført med de ting, der
hører en fejring af Sct. Hans til.
Vores store gasgrill blev tændt
op, midsommersangen afsunget
i klublokalet og endelig - men ikke
mindst - stod Gitte Stæhr Hansen
for årets båltale. En tale hvor Gitte
fremhævede hjælpsomheden og
frivilligheden i klubben.
Trods det manglende bål, blev det
en rigtig hyggelig aften med ca. 30
deltagere.
CMA

KLUBAFTEN
torsdag den 25. oktober kl. 19.00.
Se nærmere om aftenen på hjemmesiden
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BESTYRELSEN

Formand
Claus Munch Andersen
clausmunch@gmail.com

Næstformand
Per Mikkelsen
mikkelsen.per@yahoo.com

Kasserer
Søren Hornbak
kblkasserer@gmail.com

Sekretær
Anne Mette Kærgaard Olesen
am@patronus.dk

Bestyrelsesmedlem
Erik Wind
bogbinder@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Bjarne Næslund Christensen
bjarne.naeslund@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Kim Fredslund
kokkemanden@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem
Tommy Berg Jensen
maxisejler@gmail.com

DEADLINE
Bestyrelsesmedlem
Mogens Juhl Hansen
mogensjh@hotmail.com

Suppleant
Peter Dollerup
labrildpd@gmail.com

Nr. 1.........................15. marts 2018
Nr. 2............................ 15. maj 2018
Nr. 3......................15. august 2018
Nr. 4...................15. november 2018
Modtager redaktionen materiale efter
disse deadlines, medtages materiale
kun efter nærmere aftale.
- Ellers medtages materialet i det
næstkommende nummer.
Red.

Repr. Lystbådehavnen
Ingolf Nielsen
ingolfmnielsen@gmail.com
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Suppleant
Tanja Bitten Jul-Hansen
tanja.bitten.julhansen@gmail.com

Bestyrelsen i Kolding Bådelaug:
Formand:
Claus Munch Andersen...................................2025
Næstformand:
Peer Mikkelsen..............................................2030
Kasserer:
Søren Hornbak..............................................6166
Sekretær:
Anne Mette Kærgaard Olesen.........................6066

Bestyrelsesmedlemmer:
Erik Wind......................................................6130
Bjarne Næslund Christensen.......................... 4070
Mogens Juhl Hansen......................................3027
Tommy Berg Jensen.......................................2483
Kim Fredslund...............................................2639

Øvrige kontakter:
8140
8331
3573
5332

8251
2318
1818
9698
2834

Bestyrelsessuppleant:
Peter Dollerup...............................................9115 0743
Tanja Juhl-Hansen..........................................3113 8954
Revisorer:
Jan Kjær Larsen............................................7557 1204
Peer Erling Larsen.........................................2961 3058
KBL’s repræsentant i Lystbådehavnen:
Ingolf Nielsen................................................5125 1755

Kolding Lystbådehavn:
Havnemester:
Lars Guldberg
klh@koldinglystbaadehavn.dk
Lystbådehavnens hjemmeside:
http://www.koldinglystbaadehavn.dk
Gasten:
Ansvar Redaktion/
Jørn Wegener Larsen

7553 2722

2348 1990

Annoncer:
Anne-Mette Mortensen
amum17@hotmail.com.
Web-master:
Claus Munch Andersen
clausmunch@gmail.com
Tryk:
From Grafisk:
info@from-grafisk.dk
Annette Rosenberg:
ar@from-grafisk.dk

2025 8140

7552 7711

Kontakter til udvalg i Kolding Bådelaug:
Område:

Navn:

E-mail:

Telefon:

Klubhus/udlejning:
Kapsejlads:

Tommy Berg Jensen
Kim Fredslund

maxisejler@gmail.com
kokkemanden@stofanet.dk

2639 2834

Broudvalg:

Peter Dollerup

labrildpd@gmail.com

9115 0743

Målere:

Jan Kjær Larsen

7557 1204

Jens Kromann Birch

2176 5044

Sejlerskole:
Praktisk sejlads:
Navigation:

Ib Hansen
Erik Wind
Erik Wind
Claus Munch Andersen

bogbinder@gmail.com
bogbinder@gmail.com
clausmunch@gmail.com

3054 6625
6130 8251
2025 8140

Klubbåde:
Speedbåd:
L23- Tillid:

Erik Wind
Mogens Juhl Hansen
Kenneth Ley Milling

Kennethley@gmail.com

3027 1818
2877 2883

L23- Brønserud:

Mogens Juhl Hansen

Mastemærker:
Klubbens skure:
Sponsorudvalg:
Webmaster:
Dansk Sejlunion:
Medlemskartotek:

Via KBLs hjemmeside
Bjarne Næslund Christensen
Anne-Mette Mortensen
Claus Munch Andersen
Claus Munch Andersen
Søren Hornbak

3027 1818
www.koldingbaadelaug.dk
bjarne.naeslund@gmail.com
arnum17@hotmail.com
clausmunch@gmail.com
clausmunch@gmail.com
kblkasserer@gmail.com

4070 2318
2961 3058
2025 8140
2025 8140
6166 3573
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Afsender:
Kolding Bådelaug
Skamlingvejen 5,
6000 Kolding.

tiv
Attrak
rente
5 års
Op til 1 d
løbeti

ATTRAKTIV
FINANSIERING AF
DIN NÆSTE BÅD
Læs mere påǤȀϐ
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