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1300 m2 med alt i tilbehør • Stor sko- og sejlertøjsafdeling  
Kom ind og få det komplette Nautisk Udstyr katalog!

Tlf. 7553 0200 • Fax 7552 0206 • kmc@koldingmarine.dk

Kig forbi vores forretning på Fynsvej 113
Besøg vores nautisk webshop www.koldingmarine.dk
Tjek den jævnligt så du ikke går glip af vores løbende tilbud!
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En gæstesejler, en motormand og Fisker-Kurt entrer havneknej-
pen DEN GULE FARE i Lohals, hvor de bestiller en stor kold fadøl 
hver. Alle tre finder en flue i deres øl. Gæstesejleren kigger ned i 
sit glas og udbryder: - "Hej bartender! Der er en flue i min øl. Giv 
mig en ny" Motormanden fisker sin flue op af glasset, den klistrer 
simpelthen til stævnrørsfedtet på hans fingre, og fortsætter med 
at drikke af sin øl uden ugrundet ophør. Fisker-Kurt kikker ned i sin 
øl, griber fluen i begge vinger, ryster den voldsomt over glasset og 
skriger af karsken bælg: - "Spyt ud din satan - spyt så ud!"

Lidt sjov fra havnen
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Til vore annoncører!
Annoncer i Gasten kan altid ændres, såfremt indhold, 
logo, tlf., fax, eller e-mail ønskes ændret. Kontakt blot

Peter Dollerup på mail labrilpd@gmail.com

GENERALFORSAMLING

Referat fra ordinær general-
forsamling 2021
Torsdag den 18. november 
2021 kl. 19.00 afholdtes ordi-
nær generalforsamling i vores 
klubhus i Marina Syd, Skamling-
vejen 5, 6000 Kolding.
Foruden bestyrelsen var mødt 
22 klubmedlemmer.
Jørn Wegener Larsen blev valgt 
til dirigent og Anne Mette Kjær-
gaard Olesen som referent.

Claus Munch Andersen aflagde 
bestyrelsens beretning og Sø-
ren Hornbak årsregnskabet og 
næste års budget.  Både regn-
skab og budget blev godkendt,
Søren Hornbak var på valg som 
kasserer og modtog genvalg.
Til bestyrelsen var der nyvalg 
til Jeppe Hebsgaard Laursen. 
Som bestyrelsessuppleanter var 

der nyvalg til Jens Nielsen og 
Morten Schmidt.
Årets guttermandspokal gik til 

Jørgen Larsen og Claus Lau 
Kristensen, som har foråret 
klubben en 707 som skolebåd. 
Endelig takkede formanden 
Anne Mette Kærgaard Olesen 
og Peter Dollerup for deres 
store arbejde i bestyrelsen. 
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NYE I BESTYRELSEN
Som det fremgår af referatet fra den ordinære generalforsamling 
har vi fået tre nye medlemmer af bestyrelsen. Jeg har bedt dem 
om hver især at give en kort præsentation af sig selv. 
Bestyrelsen byder dem velkommen og vi glæder os til at samar-
bejde med dem i de kommende år. 

Jeg er sammen med min kone, 
Jane den stolte ejer af en ældre 
Najad N360. En godmodig og be-
kvem dame, der tålmodigt tager os 
rundt i de Danske farvande. 
Vi meldte os ind i Kolding Bådelaug 
i 2018, da Jane søgte efter et 
sted at tage sin navigationsuddan-
nelse. Hun researchede og konklu-
derede: Det virker som en behage-
lig forening med en tilbagelænet og 
god holdning til både foreningslivet 
og sejlads. – Det var et godt valg! 
Både hvad forening og mennesker 
angår. Tak for at I har taget godt 
imod os trods besværlige tider.
Civilt er jeg medejer og direktør i 
en mindre virksomhed i Billund, der 
arbejder med måling, kvalitetskon-
trol og inspektion baseret på 3D 
scanning. 
Det betyder også at min primære 
erfaring med bestyrelsesarbejde 
kommer fra professionelle for-
hold, - så jeg må nok bede om lidt 
overbærenhed i forhold til klassisk 
foreningsarbejde. 
Mine egne sejlererfaringer ligger 

primært som gast i de unge år, 
hvor Skive i Limfjorden var min 
hjemhavn. Min sejleruddannelse 
er taget i Kolding (Sejlklub) i 2005 
men først i 2018 blev vi selv klar til 
at blive bådejere.
For nylig har jeg genopfrisket det 
teoretiske grundlag med Y3.
Alt det kredser om en fritidsinte-
resse jeg gerne vil udvikle og en 
forening jeg gerne vil støtte og 
bidrage til. Derfor takker jeg for 
valget og tilliden. 
Jeg er først og fremmest en pas-
sioneret livsnyder og et menneske 
som søger personlige udfordringer 
der, hvor jeg synes er sjovt. 
Jeg glæder mig til arbejdet. 

Jeppe Hebsgaard Laursen
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NYE I BESTYRELSEN

Jens Nielsen, jeg er 56 år og er 
gift med Lone.
Vi købte vores første båd i juli 
2017, og det var første gang, vi 
skulle prøve at sejle med sejl. Jeg 
havde kun lige været ude et par ture 
med en kammerat, hvor vi kort efter 
tog på vores 1. sejltur til Bogense. 
Vi havde vinden med os, så vi kunne 
prøve at sætte sejl. Det var bare 
en rigtig god fornemmelse. Vi sejler 
kun hygge sejlads, hvor vi ofte tager 
afsted på en dags ture. Dog sejler vi 
længere væk i vores sommerferie, 
men i de danske farvande.  Vi sejler 
også lidt afsted i weekenderne.
Jeg kunne godt tænke mig at være 
gast på en båd, som sejler kapsej-
lads for at få mere erfaring. 
Da vi fik vores båd, blev vi tildelt 
en plads ovre i Nord. Vi kom over i 
Syd i 2019, hvor vi meldte os ind i 
Kolding Bådelaug. 
Jeg vil gerne være med til at gøre 
Kolding Bådelaug til en attraktiv 
klub, med spændende aktiviteter på 
programmet.
Til daglig er jeg driftsleder ved Koh-
berg i Bollerslev. 

Mit navn er Morten og jeg er 
nyvalgt suppleant til bestyrelsen i 
Kolding Bådelaug.
Jeg er 47 år, gift med Pernille og 
vi har 2 store drenge.
Vi er nysejlere og har i foråret 
investeret en Bavaria 32 fra 2002 
“Laura”.
Jeg har sejlet med som gast på 
en anden klubbåd inden, men som 
sejlere med egen båd er det en ny 
spændende verden vi kommet ind 
i.
Henover sommeren har Pernille og 
mig sejlet på hver vores skolebåd 
som begynder og øvet, det har 
været en god oplevelse hvor vi hver 
især har fået nogle rigtig gode 
værktøjer med videre.
Nu er vi igang med den teoretiske 
dels, så vi forhåbentlig kan få vores 
duelighedsbevis til foråret.
Jeg glæder mig til at blive en en 
del af bestyrelsen og ser frem til 
nogle spændende og inspirerende 
møder omkring Kolding Bådelaug 
og havnens fremtid.
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NY INSTRUKTØR

Jeg hedder Mette Jeppesen, 
er gift med Jeppe,  sammen 
har vi opdraget 6 børn. Den sid-
ste er nu 17 år, og har ikke så 
meget brug for sin mor mere, 
det giver mig et nyt kapitel i mit 
liv, som jeg bl.a. kan bruge på 
at sejle. 
 
Min interesse for sejlsporten 
startede allerede da jeg var helt 
lille. Mine forældre havde båd, 
i Aabenraa sejlklub, da jeg blev 
født. 
Efter at have roet gummibåden 
tynd, fik jeg som 7-årig ende-
lig lov til at sejle optimistjolle, 
jeg havde luret på dem længe. 
Senere var det flipperjollen og 
flere forskellige kølbåde. På 
karavellen, a'staj, var jeg fast 
besætning til kapsejlads i nogle 
år. 
Så kom årrene med små børn 
og jeg holdt en pause fra van-
det. 
Men for pokker hvor jeg sav-
nede det. 
Heldigvis fik jeg min mand over-
talt til at han er "vild" med at 
sejle, så for 3 år siden, købte 
vi  en PUMA 24. Den bliver til 
foråret overtaget af vores børn. 
Vi er i gang med at restaurere 
en lidt større båd med mere 
komfort. 
Det er dejligt med tursejlads 

sammen med familien. Men 
kapsejladsen trækker også, så 
da jeg i sommers blev spurgt 
om jeg havde lyst til at være 
med til kapsejlads om onsdagen 
her i klubben, var jeg ikke i tvivl. 
Kort til efter, blev jeg spurgt 
om jeg havde lyst til at være 
instruktører i sejlerskolen. 
Jeg er ikke ekspert, men jeg 
skal nok hurtigt få hukommel-
sen genopfrisket og det vil kun 
glæde mig at give min viden 
videre til de nye sejlere – så de 
også kan blive vild med sejlads.   
 
AT SEJLE ER AT LEVE 

Hilsen fra Mette
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TAK FOR INDSATSEN
Anne Mette Kærgaard Ole-
sen og Peter Dollerup gen-
opstillede ikke til bestyrelsen. 
Derfor tog vi afsked med 
dem på generalforsamlingen 
med disse ord:
Tak til Anne Mette
Så takker du af. Du blev valgt 
ind i bestyrelsen i 2015 og i 
2016 overtog hvervet som 
sekretær. En post som du 
har varetaget lige siden. Og 
kan man være mere heldig 
som formand, end at få en 
tekstforfatter som sekretær. 
Du sidder lige så stille og 
skriver referatet under mø-
det, således at du kan trykke 
på send knappen når sidste 
punkt er lukket. Ja, man jo 
næsten sige, uden at det på 

nogen måde skal misforstås, 
at man mærker kun til dig, 
når du er fraværende. Så 
mangler der en referent og 
referatet lader vente på sig, 
når jeg må afløse dig. 
Det er dejligt for en formand 
allerede at have referatet 
samme aften, således at 
man kan se hvad der skal 
tages aktion på. 
Ellers har du især været tov-
holder og arrangør af Stribtu-
rene. 
Du har været ene kvinde i 
bestyrelse og nu har vi slet 
ingen. Det skal vi have arbej-
det på at genoprette.
De første år du sad i besty-
relsen havde I ingen båd. Om 
det er båden, der nu skal 
have skylden for at tiden er 
knap, det ved jeg ikke. Men 
jeg håber, at vi mødes på 
vandet og til de forskellige 
aktiviteter.
På sidste bestyrelsesmøde 
sagde du tak for denne gang 
– jeg håber at det betyder at 
du kommer igen.
Så tak for denne gang
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TAK FOR INDSATSEN

Tak til Peter Dollerup
Peter du har hele tiden sid-
det på en suppleant post. Du 
blev valgt allerede i 2017 og 
har så været på valg hvert år 
siden. 
Vi har jo den ordning at vo-
res bestyrelsessuppleanter 
deltager i vores bestyrelses-

møder på lige fod med den 
øvrige bestyrelse. Og det er 
mange måder en god ord-
ning og har i særdeleshed 
været det i dit tilfælde. Du 
har levende og engageret 
deltaget i vore møder og ikke 
mindst i vores arbejde igen-
nem de fire år du har været 
med.
Jeg vil komme til at mangle 

dit kølige overblik i vanske-
lige problemstillinger. Det 
fornægter sig ikke at du har 
en fortid som bestyrer af 
Vorbasse svømmehal, både 
når der skal laves praktisk ar-
bejde og når der skal træffes 
beslutninger.
Du trækker dig nu, ikke fordi 

jeg 
tror du 
gerne 
vil, men 
fordi, 
som du 
siger, 
at du 
vil give 
plads 
til det 
gene-
rations-
skifte, 
vi er i 

gang med.
Du har sagt at man ikke be-
høver at sidde i bestyrelsen 
for at kunne løse nogle opga-
ver for klubben. Jeg håber at 
jeg må benytte mig af det – 
både når det gælder praktisk 
arbejde men også med et 
godt råd.
Tak for din indsats igennem 
årene.
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UDDANNEDE KURSISTER
Sejlerskolen er blevet gennem-
ført i år på trods af Covid19. Vi 
har dog valgt kun at sejle med 
to elever i hver skolebåd.
Eksamenen blev afviklet den 25, 
september og 12 kursister af-
lagde prøve og bestod. Det var:
Steffen Bastholm
Flemming Vejle
Lene Mortensen
Pernille Bruun Schmidt
Birgitte Bastholm
Henriette Graversen
Anders Knudsen
Morten Schmidt
Jacek Kisielewicz
Tine Thyboe
Jan Thyboe

Stort tillykke med den praktiske 
prøve

Halvdelen af holdet havde endvi-
dere bestået den teoretiske del 
og kunne dermed får udstedt 
duelighedsbeviset. Der drejer 
sig om:
Flemming Vejle
Lene Mortensen
Henriette Graversen
Jacek Kisielewicz
Tine Thyboe
Jan Thyboe

Herfra skal lyde et stort tillykke 
med duelighedsbeviset.

Bådforsikring 
som er lige så 

unik som din båd

D
EN

18
16

7 
/ 0

51
9

Skive · Tel. +45 9751 3388 
 pantaenius.dk
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VINTERKLARGØRING, INDENBORDSMOTORER 

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

PRISER, VINTERKONSERVERING OG SERVICE 

 Dieselmotorer 
Pris inkl. moms 

Benzinmotorer 
Pris, inkl. moms 

 1+2 cyl 3 cyl 4-6 cyl 4 cyl 6 cyl 8 cyl 
Vinterkonser-
vering og service  

 
2.500 

 
3.125 

 
4.795 

 
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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BROEN I PARADISBUGTEN

Lørdag den 25. september var 
vi 9 mand klar til at tage broen 
ind og få diverse ting med hjem 
i ”skuret”, hvor det kan ligge 
vinteren over. Vi fik lavet diverse 
småting. Grillen overlevede ikke, 
Det var meningen, at der skulle 
en ny gevindstang i så risten 
igen kunne justeres i højden 
uden fare for at få en finger i 
klemme.  Vi får lavet en ny grill 
til foråret.
Jeg/vi blev lidt overrasket over, 
at vi havde fået en fastligger 
ved vores bro. Der var flere, 
der mente, at den havde lig-
get der i mindst 14 dage. Med 
Claus´ hjælp fandt vi frem til 
bådejeren, Han blev kontaktet 
og fik besked på, at få den flyt-
tet. Broen er beregnet til, at 
man kan ligge ved den, når man 
er på tur og i godt vejr.
Vi mødtes i klubhuset kl. 08.30 
til morgenkaffe og et rund-
stykke. Her aftalte vi dagens 
program og transport til para-
disbugten. Tommy sejlede derud 
og havde badebroen med hjem, 
og kl.13.00 stod Anja klar med 
en lækker frokost (var trådt til 
da Lilian ikke var helt frisk). Stor 
tak til Anja og alle der var med. 
Det blev nogle rigtige hyggelige  
timer
Peter Dollerup 
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NYTÅRSTAFFEL

Sædvanen tro mødes vi den 
31.12. til vores nytårstaffel, 
hvor vi kan ønske hinanden et 
godt nytår. Det foregår fra kl. 
11.30 til 13.30.
Vi har nye værter på i år, 
idet Jannie Dupont og Søren 
Staugaard har lovet at stå for 
arrangementet.

Menuen har Kim Fredslund 
lovet at sammensætte.
Du kan se mere på klubbens 
hjemmeside.
Så kig ind i 
klubhuset og 
tag afsked med 
det gamle år 
med dine sej-
lerkammerater.
Der er ingen 
tilmelding til ar-
rangementet.
 
Vel mødt

Nye medlemmer

Kolding Bådelaug beder velkom-
men til:

Jørgen Eg Andersen, Kolding

Carsten Kirk, Vejen
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SØMANDENS BIBEL

Uddrag af omslaget af Jens 
Kusk Jensens Haandbog i Prak-
tisk Sømandsskab:

”Sømandens bibel
har man kaldt Jens Kudsk 
Jensens Haandbog i Praktisk 
Sømandsskab, der var lærebo-
gen for alle søfolk i de gamle 
sejlskibe.
Elleve år tog det forfatteren at 
skrive førsteudgaven, fire gange 
led skibe, Kusk Jensen var med 
på, skibbrud og manuskrifterne 
gik tabt.
Første udgaven udkom i 1901, 
men stadig blev der skrevet og 
ikke mindst tegnet videre på 
værket og udgaven fra 1924 
blev den endelige med dens 
mange detail-illustrationer , 
som forfatteren selv tegnede 
til bogen. En bog, der kunne 
give svar på alle spørgsmål, der 
angik sejlskibe: om rigning, sejl, 
ankre, manøvrering, stuvning 
af last, om haveri, stillinger og 
skikke ombord, de gamle ko-
mandoer - endda på flere sprog 
– vejledning i sejlmager arbejde 
og mere til.
En kæmpe bedrift og et hoved-
værk i den maritime danske 
litteratur. En guldgrube for alle 
der interesserer sig for de 
gamle skibe – eller selv sejler 
med sejl.”

Skulle juledagene bliver for 
lange er her lidt inspiration til 
lidt rigtigt sømands håndværk. 
God fornøjelse.

Uddrag af Haandbog i praktisk 
Sømandsskab skrevet af Jens 
Kusk Jensen, udgivet af Dansk 
Sejlskibs-Rederiforening.

”Rosetter og Matter
Fig. 206 viser to Rosetter, som 
ofte anvendes til Midtparti i 
Matter. Hver af Parterne kan 
fordobles flere Gange ligesom 
en tyrkisk Knob, og uden om 
Rosetten kan saa igen syes 
enten spækket Platting eller 
almindelig Platting. Ved forskel-
lige Kombinationer kan der af 
det hele laves smaa Kunst-
værker. Naar Matten har den 
ønskede Størrelse, syes der en 
Rand udenom af firkantet eller 
halvrund Platting. Ved Syningen 
maa der passes paa, at Stin-
gene ikke bliver synlige, og at de 
er saa langt nede, at de udsæt-
tes for Slid. En saadan Matte 
anvendes mest til at lægge 
uden for Døre eller ved Falde-
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rebet, men til Skamfiling egner 
den sig ikke og bliver tillige for 
dyr af fremstille.

Fig. 207 viser en mere kunst-
færdig Roset, hvoraf der 
formentlig ikke længere eksi-
sterer noget Eksemplar. Den 
er medtaget for at vise, hvor 
kunstfærdig og smagfuld og til-
lige skærpende for Tænkeevnen 
den Slags Skibsmandsarbejder i 
Virkeligheden er. 
Kendskabet til den Slags 
Kunstarbejder taber sig mere 
og mere, efterhaanden som 
de store Sejlskibe, hvor disse 
Arbejder hovedsagelig udfør-
tes, forsvinder, og for mange af 
disse Arbejders Vedkommende 
er Kunsten omtrent uddød, og 
den stammede vist fra Vikinge-
tiden.
Forfatteren har tidligere kun 
kendt at Rosetten af 6 Liner, 
men det er nu endelig efter 
Aars forløb lykkedes ham at 

finde en Fremgangsmaade, 
hvorefter hele Rosetten kan 
laves af en Line, der efter sjette 
Omgang kommer tilbage til det 
Sted, hvor man begyndte, og 
for lettere at kunne holde Rede 
paa Parterne er Skraveringen 
paa Figuren forskellig for hver 
Omgang. Man begynder på 
Midten ved den punkterede 
Takling og fortsætter i Pilens 
Retning efter den fuldt optrukne 
Linie. Naar man kommer rundt 
og ved Midten krydser under 
den første Part, er en Omgang 
lagt. I næste Omgang følges 
den punkterede Linie og saa 
fremdeles. Naar hele Rosetten 
er lavet, kan Parterne fordobles 
eller tredobles ved at følge efter 
den første. Lægges Rosetten 
af en mørk Line, der senere 
paa hver Side følges efter af 
en lysere, tager den sig bedre 
ud, end hvis det hele laves af 
samme Farve.”
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KALENDER

Programmet for næste år er endnu ikke planlagt. Derfor er 
nedenstående kalender meget mangelfuld. 
Efterhånden som planlægningen kommer på plads vil kalen-
deren på hjemmesiden blive ajourført. Hold derfor øje med 
hjemmesiden. 

December
01-12-2021            10:00 - 12:00          Onsdagstræf
01-12-2021            19:00 - 21:00          Navigation
02-12-2021            19:00 - 22:00          Banko
08-12-2021            19:00 - 21:00          Navigation
09-12-2021            19:00 - 22:00          Bestyrelsesmøde
12-12-2021            08:00 - 23:00          Privat udlejning
15-12-2021            12:00 - 14:00          Onsdagstræf              
                                                             julefrokost
15-12-2021            19:00 - 21:00          Navigation
22-12-2021            19:00 - 21:00          Navigation
31-12-2021            11:30 - 14:00          Nytårstaffel

Januar
05-01-2022            19:00 - 21:00          Navigation
12-01-2022            10:00 - 12:00          Onsdagstræf
12-01-2022            19:00 - 21:00          Navigation
13-01-2022            19:00 - 22:00          Bestyrelsesmøde
19-01-2022            19:00 - 21:00          Navigation
26-01-2022            10:00 - 12:00          Onsdagstræf
26-01-2022            19:00 - 21:00          Navigation
29-01-2022             07:00 - 23:58         udlånt FTLF

Februar
02-02-2022            19:00 - 21:00         Navigation
09-02-2022            10:00 - 12:00         Onsdagstræf    
09-02-2022            19:00 - 21:00         Navigation 
10-02-2022            19:00 - 22:00         Bestyrelsesmøde
16-02-2022            19:00 - 21:00         Navigation
23-02-2022            10:00 - 12:00         Onsdagstræf
23-02-2022            19:00 - 21:00         Navigation
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Marts 
02-03-2022          19:00 - 21:00        Navigation
06-03-2022          10:00 - 16:00        Kanalskipper                                                  
                                                         kursus
09-03-2022          10:00 - 12:00        Onsdagstræf
09-03-2022          19:00 - 21:00        Navigation
10-03-2022          19:00 - 22:00        Bestyrelsesmøde
16-03-2022          19:00 - 21:00        Navigation
23-03-2022          10:00 - 12:00        Onsdagstræf
23-03-2022          19:00 - 21:00        Navigation
24-03-2022          19:00 - 21:00        Infomøde sejler
                                                         skole  

                                                                                                            
                            Julehilsen

Klubbens medlemmer og venner ønskes en glædelig 
jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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ET POSTKORT

Hej Claus

Var lige en lille tur på fjor-
den og forbi den gl. Lil-
lebæltsbro i dag. Det blev 
en tur i de helt grå toner, 
især hen af dagen, men 
stadig lige overvældende 
en oplevelse. Tænker 
gentagende gange - Vi 
sejler bare i et af verdens 
allerbedste farvande! 
Det vil jeg gerne dele med 
alle jer; - også jer der nu er 
gået på land og i hi for i år. 
Så her er lige et par fotos. 
Det første foto blev knipset i 
eftermiddags, hvor vejret var 
noget gråt. Fotoet er taget 
lidt nord for Fænø Kalv, nok 
ud for Hagenør. 
Det andet blev taget lidt uden 
for Kolding havns indsejling, 
for nogle uger siden. Lyset 
var bare helt eventyrligt 

denne morgen. Fotoet måtte 
lige knipses inden kapsejlad-

sen Fænø Rundt. 
Selve kapsejladsen var en 
sejlads, som bare har fået en 
speciel positiv plads i vores 
hukommelse. 
Det var en sejlads med rigtig 
mange udfordringer, som vi-
ste sig vanskeligt for flertallet 
af tilmeldte både, at gennem-
føre indenfor tidsrammen. 
Men vi klarede den også kun 
så næsten. 
Det vigtigste var ved turen 
var at komme på fjorden, at 

der så var et mål 
gjorde det bare 
mere spændende. 
 
Med venlig hilsen 
Ejgil
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ÅRET DER GIK

Standerhejsning i Coronaens 
tegn

med følgende restikstioner

Arets pinsetur til Bogense med besøg i ”Wild West”

Efter oprydning i KBL`s skure og arbejdssjakket
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ÅRET DER GIK 

Ny klubbåd beundres Og rigges til nye togter

Fællesspisning på Strib-tur Og Grønlandsk kaffe

Fænø rundt med morgenkaffe, ingen vind og afslutning
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STRIBTUR
Efterårs turen gik til Strib. Da vi 
ankom fredag eftermiddag, var 
der allerede 3 både, og der kom 2 
mere.  Det blev en rigtig hyggelig 
aften. 
I perfekt vejr kom de sidste 4 både 
lørdag. Så alle var klar til bindeba-
jer kl. godt 14.00. Derefter var 
der kaffe og Lilians hjemmebag. 
Snakken gik vældigt. Kl. ca. 15.30 
gik vi en tur hen forbi fyret og op 
i byen. Der var flag på vandtår-
net. Det er normalt ikke muligt, 

at komme ind og se det, men vi 
var lidt heldige, at der var en nabo 
til tårnet, som gik udenfor, og da 
der blev spurgt til hvornår man 
kunne komme ind at se tårnet, 
tilbød han, at vi kunne få lov til 
at komme ind og op og nyde den 
fantastiske udsigt. Man kunne se 
helt til Juelsminde og Bogø. Han 
fortalte, at tårnet var fredet og at 
det fornyeligt var restaureret for i 
alt 757.000 kr. - der var blevet ud-
skiftet 21 m2 mursten. Vandtårnet 

var opført i 1911 og kunne rumme 
89 m3, som kunne dække 6 
timers forbrug. I 1934 blev tanken 
udbygget med en etage mere, som 
kunne rumme 89 m3, så sammen 
med den nederste tank kunne man 
nu dække ca. 10 timers forbrug. 
Tårnet ligger 14 m. over havet og 
toppen 30m.
Godt tilbage igen blev gjort klar til 
aften. Grillen blev tændt. I det fine 
vejr sad vi udenfor de første par ti-
mer, men da solen gik ned blev det 
lidt køligt. Så vi trak indenfor. Her 
blev der serveret Grønlandsk kaffe, 
samt diverse drinks. Det blev en 
rigtig hyggelig aften, som sluttede 
kl. ca. 23.30. Der blev aftalt fælles 
morgenmad næste dag kl. 08.30
Claus, Egil og jeg gik i Brugsen 
efter rundstykker. Efter morgenma-
den var der fælles oprydning og kl. 
11.00, var de fleste klar til afgang.
Tak til alle for en dejlig weekend 
Lilian og Peter
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JULEBINDERI

10 friske kvinder mødte op til julebinderi i år. 
Vi hyggede os, og der blev fabrikeret mange skønne ting til 
julemåneden. Der var også tid til go snak, kaffe og de skøn-
neste hjemmebagte kæmpe klejner. Vi håber, at se ligeså 
mange til næste år. 

Glædelig jul og godt nytår til alle medlemmer. 
 Jannie 
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SPLITFLAG RANDERS SEJLKLUB

Vores sommertogt har i år bl.a. 
bragt os Randers fjord. I Ran-
ders lagde vi til ved Randers 
Sejlklubs bro. Herfra holdt vi 
vores august bestyrelsesmøde 
via nettet som et Zoom-møde. 
Efter den ”officielle” 
del af mødet havde 
vi snak om løst og 
fast. Her kom vi selv-
følgelig ind på, at vi 
lå i Randers. Pludse-
lig siger Erik Wind, 
at de har en stjerne 
i øverste kvadrant på 
deres yachtflag un-
der bogstaverne YF. 
Efter mødet gik jeg 
på deres hjemme-
side og fik bekræftet 
at det var rigtigt. 
Jeg kontaktede klub-
bens formand Peter Kjær og 
fik bekræftet at det var korrekt. 
Peter mente kun at der er tre 
klubber herhjemme der har en 
sådan tilføjelse til YF på deres 
splitflag. Det er KDY og Ran-
ders Sejlklub. Den sidste klub 
kendte han ikke. Måske er der 
nogen af bladets læsere der 
ved hvem den sidste klub er.
Tilladelsen til den ekstra stjerne 
er givet ved kongelig bestalling 
den 29. maj 1889.
Randers Sejlklub er stiftet 24. 
juni 1877 og er den 5. ældste 
sejlklub i Danmark.

Hvis du går ind på Randers sejl-
klubs hjemmeside kan du finde 
en pdf.fil med en historisk pro-
tokol. Et unikt stykke håndværk 
opbevaret på Randers Sejlklubs 
vegne i Stadsarkivet i Randers: 

En kaligraferet gengivelse af 
Randers Sejlklubs historie pry-
det med klubmæssige og ma-
ritime vignetter. Ingeniør Knud 
G. Holleufer udarbejdede dette 
værk til sejlklubbens 75 års jubi-
læum i 1952. Siden har andre 
været betroet opgaven med en 
tekstmæssig fortsættelse, og 
senest i 2013 blev protokollen 
a’jourført med teknisk hjælp fra 
bogtrykker Lars Gardum Ander-
sen m.fl.

Tekst og billeder Claus Munch 
Andersen
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                                                   ENDNU ET POSTKORT

Sejl og kalecher

Hesselly 8, Industri N 2 · DK-6000 Kolding · Tlf. +45 76321200
Fax. +45 76321201 · info@schultz-kalecher.dk · www.schultz-kalecher.dk

 Cruising Racingsejl
 Bompresenninger
 Sprayhoods

 Kalecher
 Hynder

 Bøjler, beslag
 Reparationer vask

Hej Claus.

Sidste billede i år - det lover jeg.
Fisken er fanget i slangen til 

skyllevand til toilettet. Da det 
var en klar/gennemsigtig slan-

ge, var det let at se, hvorfor 
der ikke var noget skyllevand.
mvh 
slowhand.
Svend og Irene Andreasen

Hej Svend, Irene og alle an-
dre.

Jeg er glad for at få ”postkort” 
– jo flere, jo bedre. 
Det giver liv og alsidighed i 
bladet.

Med venlig hilsen
Claus
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Så fik vi igen afviklet vores 
årlige bankospil for fuldt hus.
Vi havde købt nogle præmier 
og var lidt i tvivl om der er 
nok. Vi havde suppleret præ-
mierne med et besøg hos 
Dansk Marine udstyr. Martin 
sponserede bankospillet med 
en række præmier, herun-
der en redningsvest, et par 
solbriller, en solhat mv. Tak 
for det.
Men Dansk 
Marine udstyr 
var ikke den 
eneste spon-
sor. Allerede i 
oktober måned 
fik jeg en mail 
fra Elin og Willy 
Hansen. De ville 
give to forskel-
lige weber gril-

ler.
Jeg blev rin-
get op af Poul 
Nielsen ugen 
før. Han ville 
gerne give to 
hjemmedrejede 
træskåle – med 
lækkert indhold.
Men det stop-
pede ikke her. 
Holger Madsen 
havde en snes 

krus, og Henning Schmidt et 
en halv snes stof-bags.
Gunnar Andersen fra Meld-
gård kom – man kan næste 
sige traditionen tro – med tre 
ænder og Karin og Thorkild 
forærede os to af deres bø-
ger – på eventyr i Østersøen 
– og to flaske rødvin af egen 
import.

JULEBANKO
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FLOTTE PREMIER
Så da vi var klar til at spille, 
var der virkelig noget at spille 
om.
Efter godt 1½ times spil 
havde alle præmierne fået 
nye ejere.
Så var det tid til glöck og æb-
leskiver og ikke mindst hyg-
geligt samvær.
Tak til alle der deltog og 
endnu engang tak til vores 
”sponsorer”.
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H0LD BÅDEN VÆK FRA HAVBUNDEN 

kommunikationsrådgivning
udvikling af budskaber

skriveundervisning
pressemeddelelser

korrekturlæsning

Professionel hjælp til:
artikler
annoncer
interviews
case stories
ideudvikling

v/ Kenneth Ley Milling, journalist & tekstforfatter  |  tlf.: 28 772 883  |  www.storyloft.dk 

Vand indenbords?
Lækker båden?
Små mængder måske, men 
som alle ved: 
Mange bække små, gør en stor 
å. 
Hvorfra/ hvordan kommer der 
væske ind i båden?
Det kan stamme fra kondens, 
brændstof påfyldning, læk-
kende forbindelser i kølekredse, 
regnvand på dæk, påfyldning af 
fersk vand, utætte gennemfø-
ringer, utætte slangekoblinger, 
møre slanger, utæt ferskvands 
tank, utæt dieseltank, lækage 
i skjulte fordybninger i båden, 

utæt toilet holdetank, havvands 
forbindelser til motorkøling, 
udstødningskøling, havvand ved 
sejlads i grov sø, indhentende 
sø fra agter, skrog utætheder, 
utætheder ved kølbolte, kabel 
gennemføringer gennem dæk, 
røstjern, stævnrør, sejldrevs 
membran, bov propel, log føler, 
nedsivning af vand langs gen-
nemgående mast, m.fl.. Mindre 
lækager kan medføre at der util-
sigtet samles mindre mængder 
væsker indenbords forskellige 
steder i båden.
Find lækken/ kilden og pump 
væsken ud.
Når væsken er pumpet ud er 
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det vigtigt at holde nøje øje med 
om der noget sted igen samles 
væske. Undersøg om det er 
ferskvand, saltvand, brændstof, 
olie, toiletskyl, whisky, eller? Det 
kan give et fingerpeg om, hvor 
lækken findes, fortsæt ihærdigt 
og stædigt søgningen indtil læk-
ken er fundet. 
Se ofte efter om der står væske 
eller om der er fugtigt i bådens 
forskellige rum. Mærk også om 
beklædning og andre genstan-
de, som kan suge vand de er 
våde/ gennemblødte/ fugtige. 
Se i alle kister, stuverum, under 
dørk i ruf, motorrum, batteri 
rum, kølsvin, ankerbrønd, og 
flere andre steder. 
Ignorer aldrig en læk da følge-
virkninger/ situationer kan lede 
til et forlis. 
Utætheder må lokaliseres og 
udbedres inden utætheden ud-
vikles til en større læk, lækager 
kan medføre permanente ska-
der på båden, udstyr, elektriske 
apparater, rust eller i værste 
fald fører til at båden synker, 
forlis og dermed livsfarlige situa-
tioner. 
Lænse systemet til din båd:
Manuelle lænse pumper har 
selv ved mindre huller næppe 
en kapacitet der kan holde 
trit med vand lækagen, der 
strømmer ind gennem et hul 
i skroget. Men de er meget 

velegnede til at holde båden tør. 
Holdes en båd tør opdages og 
lokaliseres en lækage derved 
meget lettere og hurtigere.
Valg af pumpe
Det anbefales, at enhver båd 
har mindst to uafhængige læn-
se systemer. Er båden opdelt i 
vandtætte adskilte rum bør der 
være en lænse pumpe for hvert 
vandtætte rum. 
Gængse elektriske lænse pum-
per fås med en oplyst nominel 
kapacitet fra 10 liter/ minut til 
omkring 125 liter/ min.- Meget 
sjældent er det muligt at få et 
datablad, der oplyser kapacitet 
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HOLD BÅDEN TÆT 
ved forskellige løftehøjder, flere 
dimensioner slange diameter/ 
længde og aldrig hvis spændin-
gen er under/ over de mær-
kede 12 VDC. Den kapacitet 
der fremgår er kapacitet uden 
slangetilslutning og fri udstrøm-
ning. I virkeligheden kommer en 
installeret lænse pumpes ka-
pacitet ikke i nærheden af den 
oplyste kapacitet. Vil man kende 
kapaciteten må man selv udføre 
nogle målinger. I en sejlbåd, 
hvor der er stor højde forskel 
mellem kølsvin og ræling skal 
man være sikker på at pumpen 
man vælger er i stand til at 
præstere dette ”løft” uden at 
kapaciteten bliver nær 0 liter/ 
minut.
Det er utilstrækkeligt med en 
enkelt 12 volt nedsænkelig 
lænse pumpe som din eneste 
"nødpumpe". Det anbefales, at 
der installeres yderligere mindst 
en manuel membranpumpe 
med stor kapacitet. 
Den samme pumpe kan evt. an-
vendes til at lænse flere adskilte 
rum. Men der må monteres en 
tovejsventil. Ventilen må kunne 
stilles så der kun er åbent til 
en suge slange, således at der 
ikke suges luft fra et rum der er 
lænset.
En centrifugal lænse pumpe 
(nedsænkbar pumpe) er ikke 
selvansugende og fungerer kun 

når den er nedsænket i væske. 
Køb en lænse pumpe, som er 
selv ansugende, en type der 
kan tåle at køre tør, og i øvrigt 
kan opbygge pumpetryk når der 
kommer væske tilgang. Vær 
opmærksom på at pumpen 
skal kunne tåle at pumpe vand, 
saltvand, diesel, olie, benzin, 
varmt vand, m.m. Monter om 
muligt en filterbrønd/-skakt om-
kring pumpen, som har et groft 
rustfri filter/ plastnet, som kan 
spærre for de groveste frem-
medlegemer, sørg for at filter 
arealet er stort, så selv om der 
er mange grove fremmedlege-
mer kan væske stadig strømme 
frem til pumpen. Vælg også en 
pumpe som kan pumpe væske 
fyldt med forskellige fremmed-
legemer. Monter pumpeindsug-
ningen der hvor væske samles 
uanset hvor det strømmer fra, 
gør evt. en afprøvning for at 
finde hvor den bedste placering 
findes. Alle pumper skal være 
let tilgængelige for udførelse af 
rengøring og vedligeholdelse.
Meget få lænse pumper er eg-
nede og har tilstrækkelig kapaci-
tet til at holde en båd flydende, 
selv ved mindre lækager. Der-
for er det bedre at bruge sine 
ressourcer på at begrænse en 
lækage, end at investere i dyre 
utilstrækkelige pumper. Der 
findes forskellige metoder og 
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redskaber, der kan bruges til at 
begrænse en lækage. Sørg for at 
have flere slags materialer med 
ombord, så du har mulighed 
for at begrænse en lækage, det 
gælder særligt hvis lækagen er 
et hul i undervandsskroget. 
El tilslutning
Monter lænse pumpen med en 
svømme afbryder så den starter 
automatisk men også en kontakt 
så den kan startes manuelt. 
Placer kontakten til manuel start 
et vel synligt sted og mærk den 
med et skilt, så enhver let kan 
finde den. Ledningsføringen skal 
udføres således at alle lednin-
ger/ kabler til pumpen forlæg-
ges fuldstændig separat fra 
alle andre ledninger, rør, diesel 
slanger m.m. der vælges et 
ledningstværsnit som er rigeligt 
overdimensioneret i forhold til 
strømmens størrelse samt en 
kvalitet som er særdeles me-
kanisk holdbar. Ledningerne/ 
kablerne skal fastgøres. 
Pumpens el-installation skal til-
sluttes direkte til bådens motor-
batteri UDEN SIKRINGER. 
PS. Et forseglet batteri kan 
levere energi til pumpen selv om 
det er druknet temmelig længe. 
Ud over den niveau(svømme) 
afbryder der starter/ stopper 
lænse pumpen automatisk, kan 
man også placere et antal ni-
veaufølere for at kunne få lyd-/ 

lyssignal indikation på, at der 
er væske tilstede, på den måde 
får man en tidlig advarsel på at 
noget er galt.
Slange tilslutning
Brug kun lænse slanger, der 
er glatte på indersiden, rillede 
overflader reducerer pumpens 
ydelse betydeligt. Slangerne skal 
være bestandige for forskel-
lige kemikalier og væsker. Sørg 
for at slangeføringen udføres 
således at slangerne ikke kan 
”knække”. Hold slanger så lige 
og korte som muligt.
Afløbet skal udmunde frit, og 
højde forskellen mellem lænse 
pumpe og udløb gøres så lille 
som muligt mindst mulig. Før 
slanger i jævne stigninger uden 
”lunker”, Pumpekapaciteten 
nedsættes betydeligt ved øgning 
af pumpehøjden. Fastgør alle 
slange koblinger med to slange 
spændebånd. 
Gør det til en vane at afprøve 
hele pumpe systemet, hver 
gang inden du forlader din hav-
neplads.
Andre hjælpemidler til lænsning
Flere øsekar i forskellige stør-
relser.
En speciel form for et lænse 
system kan udføres ved at 
bruge motorens køle pumpe 
(impeller pumpe) som lænse 
pumpe. Det udføres ved hjælp 
af en to stillingsventil, hor den 
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ene sugeslange tilsluttes til moto-
rens almindelige søvandsindtag, 
og den anden sugeslange føres 
til det sted hvor væske samles 
(laveste niveau). Denne løsning 
er dog ikke velegnet, hvis der er 
mange eller store urenheder i 
den væske der skal lænses. Vær 
dog opmærksom på at impeller 
pumpen ikke tåler at køre tør. 
Ødelægges impeller pumpen, vil 
det kun forværre hele situatio-
nen.  
Separat benzin/ diesel motor 
pumpe med meget stor kapaci-
tet.
Hvad kan gøres hvis en lækage 
opstår når båden er let?
- Vurder hvor stor lækagen er. 
- Vurder hvor meget væske der 
lækker ind i båden, bedømmer 
du den til at den er så stor, at 
det bare er et spørgsmål om 
få minutter inden båden synker 
mærkbart . så udsend straks an-
modning om assistance, det kan 
f.eks. være et kald til all ships 
på kanal 16 med egen position, 
mobil telefon ring 12 eller brug 
distress knappen på din VHF/ 
DSC radio, aktiver pan-pan på 
din AIS sender(hvis den findes), 
aktiver EPIRB. Meddel besætnin-
gen at de skal forberede sig til at 
forlade båden. 
Det øger sikkerheden ombord 
betydeligt, såfremt besætningen 
har modtaget instruktion og har 

øvet sig på at håndtere en si-
tuation som denne i forvejen.
Vurderer du at situationen kan 
bringes under kontrol kan du 
evt. nøjes med at udsende et 
PAN-PAN. Kan du lokalisere 
lækagen, så forsøg at bremse 
eller stoppe den.
Er der hul i skroget, er hullets 
størrelse af større betydning 
end hvor dybt det sidder, der-
for er det bedre at bruge sine 
ressourcer på at begrænse 
lækagen. Mere om det længere 
nede i denne artikel
Sejler du alene så lad være 
med at bruge tid og kræfter på 
at pumpe med den manuelle 
pumpe,  sørg for at den elektri-
ske pumpe fungerer og lænser 
båden. Start motoren så bat-
terier holdes opladet. Koncen-
trer derefter din indsats på at 
reducere eller stoppe lækagen
Hav altid en pose med konisk 
tildannede træpropper i forskel-
lige størrelser ombord. Opbe-
var en solid hammer sammen 
med propperne. Ved alle gen-
nemføringer bør der hænge en 
træprop af passende størrelse. 
Med en konisk træprop (brug 
gran/ fyrretræ eller anden blød 
træsort), kan et hul hurtigt luk-
kes ved at slå en træprop i.
Er hullet flosset eller er det rev-
ner så stem en plade fast mod 
hullet fra indersiden.
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Kollision måtter, presennings 
stykker eller stykker af sejl, hvor 
der er fastgjort en snøre i hvert 
hjørne kan trækkes uden på 
båden henover hullet. Brug af 
denne metode kan begrænse 
lækage betydeligt.
En metode mere er at stoppe 
en line gennem hullet indefra, 
fange den med en bådshage 
udvendig, før linen gennem et 
forboret hul midt i en plade, 
binde en sikker knude på linen 
og trække pladen fast på skro-
get og stramme line indefra i 
båden og binde den fast. Man 
kan medbringe forberedte 
plader i forskellige størrelser til 
denne metode. 
Brug opfindsomheden så du har 
flere forskellige hjælpemidler 
ombord. Kombiner også flere 
metoder.
Er lækagen placeret lige under 
vandspejlet, kan du forsøge at 
kæntre båden så meget at hul-
let kommer over vandlinien.
Kan et almindeligt lænsesystem 
holde båden flydende?
Desværre er svaret at selv ved 
et mindre hul i skroget er kapa-
citeten på langt de fleste lænse 
systemer helt utilstrækkelig.
Men fortvivl ikke, det er stadig 
godt sømandskab at have et 
stabilt fungerende lænse sy-
stem på båden. 
Fordi det kan forsinke situa-

tionen og lige netop give den 
fornødne tid til at tilkalde hjælp, 
at komme i havn, at sejle båden 
på grund, at få stoppet læk-
ken eller som sidste løsning at 
forlade båden på en kontrolleret 
måde. 
Husk forresten lige!
At redningsvesten kun virker, 
hvis du har den på.
Lidt teori og beregning
Hvor meget vand strømmer der 
ind gennem et hul i skroget?
Gennem et lille hul i skroget 
med en størrelse på kun knap 
4 cm, placeret 30 cm under 
vandlinjen, kan der strømme ca 
10.000 liter vand igennem i ti-
men, ca. 165 liter/ minut. Det 
kræver en lænse pumpe med 
ret høj kapacitet for at kunne 
holde trit med denne mængde. 
Faktisk er den virkelige mæng-
de større da båden jo synker 
dybere og dybere, hvis  lænse 
pumpen ikke kan holde trit.
Mængden af vand der strøm-
mer igennem et hul i skroget er 
proportional med kvadratroden 
af hullets dybde under vand-
overfladen og proportionalt med 
hullets areal. Men vær opmærk-
som på at hvis hullets diameter 
fordobles bliver arealet fire 
gange så stort. (pi x r2)
Det vil sige at der ved en for-
dobling af dybden strømmer 
1,4 gange mere vand gennem, 
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og er hullets areal dobbelt så 
stort strømmer der 4 gange så 
meget igennem.
Med andre ord bliver gennem-
strømningen større des dybere 
hullet befinder sig under vandli-
nien og større des større hullet 
er. Det er sådan set ikke over-
raskende. 
EKS.:
Beregning/ vurdering af om 
en pumpe med en kapacitet på 
125 l/min kan holde en båd 
flydende. hvis en gennemføring 
til afløb fra pentry vask går i 
stykker.
Gennemføring i skrog Ø40mm= 
12,56 cm2 
Dybde under vandoverflade 
110cm
Vandgennemstrømning bereg-
net 19.995 liter i timen, eller 

332 liter pr. minut. 
Altså er indstrømningen langt 
over pumpens maksimale kapa-
citet
Nederst på siden er et skema 
der viser den beregnede gen-
nemstrømning i liter/minut ved 
forskellige kombinationer af et 
huls dybde under vandspejl og 
hul størrelse
Tankevækkende læsning, da 
man hurtigt bliver klar over at 
ens lænse kapacitet kun kan 
holde trit med de aller mindste 
lækager i undervands skroget.
Hvad så?
Accepter ikke at der til sta-
dighed og uforklarligt samles 
større eller mindre mængder 
væske indenbords.
Min båd skal være tæt og tør, 
og din?

Dybde til hul

under

vandlinie

Diameter af hul i cm

2,54 cm/  1

inch

3,81 cm/

1,5 inch

5,08 cm/  2

inches

6,45 cm/

2,5 inches

7,62 cm/

3 inches

8,89 cm/

2,5 inches 

30,5 cm 73,4 165,8 294,8 460,7 663,6 903,2

61 cm 105,2 236,6 420,6 657,1 946,4 1.287,8

91,5 cm 128,3 288,8 513,7 802,5 1.155,7 1.573,2

122 cm 148,7 334,6 594,7 928,6 1.338,1 1.821.5

Sejl klogt.

Forfatter: Martin v. Hansen © 2021-
Kopiering og eftertryk kun tilladt med forfatterens forudgående 
accept.
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BESTYRELSEN

Næstformand
Søren Staugaard Christensen
staugaard@lindevej4.dk

Bestyrelsesmedlem
Erik Wind
bogbinder@gmail.com

Formand
Claus Munch Andersen
clausmunch@gmail.com

Kasserer
Søren Hornbak
kblkasserer@gmail.com

Repr. Lystbådehavnen
Ingolf Nielsen
ingolfmnielsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Jeppe Hebsgaard Lauresen
jhlauersen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Mogens Juhl Hansen
mogensjh@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Kim Fredslund
kokkemanden@stofanet.dk

Bestyrelsemedlem
Lars Grodt-Andersen
grodt-andersen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Tom Toft
tomtoft@live.dk

Nr. 1 15. februar 2022
Nr. 2 15. maj 2022
Nr. 3 15. august 2022
Nr. 4 15. november 2022

Modtager redaktionen ma-
teriale efter disse deadlines, 
medtages materiale kun 
efter nærmere aftale. - Ellers 
medtages materialet i det 
næstkommende nummer. 
Red..

DEADLINE

Supleant
Jens Nielsen
jcni@mail.dk

Supleant
Morten Schmidt
msc@c-on.dk
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Afsender:
Kolding Bådelaug 
Skamlingvejen 5,
6000 Kolding.

Attraktiv  

rente

Op til 15 års  

løbetid

ATTRAKTIV  
FINANSIERING AF  
DIN NÆSTE BÅD
Læs mere på midspar.dk/baadfinans


