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MARINEKONSULENTEN – BÅD OG MOTOR 

Reparation af dieselmotorer 
Syn– og skønsforretning 
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Godkendt af  Dansk Teknologisk Institut 
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MEKONOMEN sælger alt HEMPEL med 
25 % rabat (gælder kun lagervarer) 
Vi går over til Internationals produk-
ter. 
 

Alt i bundmaling 
 

og 
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Formanden  
siger….. 

Der syntes langt op til nulpunktet  - frost og østlige vinde har siden 
midt december fejet hen over Lillebælt.  
Isdannelser i de indre danske farvande og overisning af fartøjer har i 
mange år ikke været noget, der bekymrede danske sejlere  - men i år 
skulle det altså være. 
 
En uhyggelig kold eftermiddag, hvor jeg var forbi havnen, var hav-
nefogeden den eneste, der bevægede sig rundt dernede. Det var bob-
leanlægget, der lige skulle tilses  - kørte pumpen som den skulle? 
Sejlerne er som bjørnen trukket i hi. 
 
Lige inden nytår var FFL’s bestyrelse på den årlige strømmåleraflæs-
ning, og jeg skal love for, at vi fik én på opleveren.  
Der  er nogen, der ikke kan finde ud af det. 
 
Broerne ABCDE (i den nordlige del af havnen) har pålagt de andre 
bådejere en merudgift på 24.000 kwh. Det er en stigning i deres om-
råde på 45 % eller 48.000 kr. Det skal bemærkes, at der er kompen-
seret for dem, der har monteret bimålere, som havnefogeden aflæser 
og sender separate regninger til. 
 
Forbruget svarer til 6 varmeblæsere eller varmtvandspatroner i 5  - 6 
mdr. på 1 kw stykket. 
Der skal slukkes for det unødige energiforbrug, som andre betaler for  
- ellers skal der ifølge aftale med havnefogeden opsættes bimåler, så 
man afregner for sit eget forbrug. 

Jørgen 
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VOGNMAND 
Gørtlervej 7       7000 Fredericia 
Tlf. 75 94 35 11    Bil 40 18 36 11 

 
Optagning og isætning af 
både indtil ca. 4,5 tons 

 
 
 
 
 

A`la carte restauranten ved Lillebælt 
Frokost – Middag og selskaber 

Det er os med udsigten      Tlf.: 75 92 27 18 
Adresse: Strandvejen 127, 7000 Fredericia 

 
Uha, hvor er mit tastatur sur i dag  - er der slet ikke noget positivt? 
 
Jo, dagene er blevet længere, og vi har været til møde med kommunen 
og ADP. Vi blev præsenteret for et revideret udkast for lokalplan 304 
med arbejdstitlen ”Fredericia Lystbådehavn”. 
 
Lokalplanen taler om en stærk udvidelse af ”Nokken” i ADP regi med 
en kraftig bebyggelse på ca. 8000 etage m2  i 36 meters højde. 
Hvis planen gennemføres, er ADP eller en samarbejdspartner med til at 
skabe et vartegn for byen. 
FFL har kommenteret projektet og bl.a. pointeret at, hvis det gennemfø-
res, må det ikke binde sejlerne til forcerede investeringer, der gør, at vo-
res pladsleje ryger ud af skalaen i Lillebæltskredsen. 
Men nu er der indkaldt til politisk behandlingsgymnastik for lokalplanen  
- og det har tidligere vist sig at være små lette hop på stedet. 
I skrivende stund har vi fået en ny indkaldelse fra kommunen, og by-
rådsmedlem Mads Lund vil gerne tale med sejlerne. 
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Nu kommer anden runde. Edderfuglene skal tilberedes. Hvordan det skal 
gøres, har Erik en opskrift på. Hvis fuglene ikke bliver tilberedt på den 
rigtige måde, kan de godt have en trannet smag, fordi de lever af fisk. 
Man bruger næsten udelukkende brystet, så man lægger et snit midt på 
fuglen og tager de to stykker brystkød ud til frysning. 
 
Når de skal tilberedes, lægges de i en gryde med vand og et par rå kar-
tofler og bringes i kog. Der skummes  godt, eller vandet skiftes til andet 
hold, og koger videre i ca. 1 time. Andet hold vand kan f.eks. bruges til 
sovs, hvis det koges ind og tilsættes løg og evt. champignon eller andre 
spændende grøntsager. Kun fantasien sætter grænsen her. 
 
Bryststykkerne tages op, hvorefter de steges på pande eller i  gryde  ca. 
et kvarter på hver side. Der serveres kartofler til. Det er en pragtfuld 
middagsret, specielt hvis man godt kan lide vildt, og måske et glas rød-
vin til. 

Erik og Bjørn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jagtbåd 
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Du kan blive opdateret på vores kommende generalforsamling den 10. 
marts  - så ved vi noget mere. 
 
Lokalplan 304 er et ambitiøst projekt  - men en lokalplan skal opfattes 
som rammen for et område, man skal agere indenfor, hvis man påtæn-
ker at ændre det nuværende. Der er ikke krav om at gennemføre det   - 
det kan f.eks. ikke lade sig gøre, hvis det ikke kan finansieres. 
Men lokalplanen i vores tilfælde siger, at der skal være lystbådehavn 
på matriklen, og det er et vigtigt signal til os sejlere. 
 
FFL’s generelle holdning til bebyggelse af Nokken er ok. Den del af 
projektet vil ikke berøre sejlerne og deres råderum for at drive lystbå-
dehavn. Tilsvarende må man sige, at et vartegn for en by har i visse 
kredse en høj prioritet, og det må vi respektere, blot vi ikke skal skyde 
penge i projektet og løbe en eventuel usikkerhed. 
 
Nå, nok om Nokken og gør mig den glæde at trække stikket ud  - unø-
digt strømforbrug skal nødig sætte skrappere elrestriktioner  - det vil 
der ingen, der kan være tjent med. 
Når vores havn bliver renoveret, kommer der andre ”el” boller på sup-
pen, og den enkelte sejler vil ikke blive ristet, uden han selv betaler. 
 
Vi ses til generalforsamlingen den 10. marts. Husk at indsende eventu-
elle forslag i god tid. 

Jørgen Jensen 
  

Sidste nyt 
Der er nyt om opgradering af lyst-

bådehavnen.   
Læs på FFL’s hjemmeside: 

www.fflfredericia.dk 
og kom til FM’s generalforsamling 

den 10. marts 2010 
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v/Helmut Jacobsen 
MIDTJYSK KØLESERVICE 

 

 

 
 

ALT INDENFOR KØLETEKNIK & KLIMAANLÆG 

 
 
 
 
 

 
 
 

Du finder os på  
Lillebæltsmarked  
 13.  -  15. maj 2010 
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Havjagt 
 

I november 2009 fik vi megen regn, rigtig megen regn. 
 
Men pludselig den 1. december var det klart i vejret, og solen skinne-
de uden en sky på himlen. 
Vejrudsigten lovede lige så fint vejr næste dag, og de var enige om, 
at nu skulle det være. Erik Prøhl og Jørgen Honoré skulle ud på den 
årlige edderfuglejagt. 
 
Patroner og diesel er indkøbt, og GPS’en er flyttet over i den lille 
jagtbåd, hvor de begge netop kan være. Der må skydes fra solopgang 
til solnedgang, så ved halv ni tiden er de på plads i båden. 
 
Selve jagten skal foregå uden for området fra Skanseodden til Strib, 
fordi området syd for er fuglereservat. Jagtområdet er fra Skanseod-
den til Røjle Klint og mod nord helt til Vejle Fjord og mod øst til Bo-
gense. Det kommer an på, hvor fuglene netop har gemt sig på netop 
denne dag. Hvis vinden er sydøstlig, ligger edderfuglene i vindsiden 
ud mod Treldenæs. Fuglene ligger altid i vindsiden. Jægerne opdager 
hurtigt, at det nok er fint vejr, men det blæser alligevel lidt. Det bety-
der, at det ikke er så let at spotte fuglene; men samtidig opdager de 
heller ikke båden så let, og det er nemmere at nærme sig. 
 
Turen går på denne dag op langs Treldenæs, og spændingen stiger. 
Er der overhovedet nogen fugle?  
Pludselig får de øje på de første, og så kommer bøsserne i brug. I ti-
den indtil 14 tiden bliver der skudt 33 fugle. På en god dag går der 
ca. 3 skud pr. fugl, så det bliver ca. 100 patroner. 
På den tid af dagen viser det sig, at bølgerne bliver for store, og der-
med er det for svært at se fuglene, så turen går hjemad. 
Vel i land bliver dagens udbytte og jagt selvfølgelig vendt, og man 
holder øje med, at andre, der har været på  vandet i samme ærinde, 
også kommer ind. 33 fugle er rigeligt til de 2, så der bliver også nog-
le edderfugle til vennerne. 
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For at bestå kræves: 
 
Teoretisk 
1. Kendskab til søvejsregler, brug af kompas, lod og søkort. 

Kendskab til brug af flaget. 
2. Kendskab til forholdsregler ved havari og grundstødning, hvor-

ledes man får båden fri ved varp, krængning og lempning af 
ballast. 

 
Praktisk 
1. Fornøden kendskab til sejlads med sejlfartøj, slå sejl under og 

fra. Sejlsætning og bjærgning af disse. Bedømmelse af vind og 
vejr for sejlføring. Rebning under sejl. Tage en bøje ind. 

2. Bjærge mand over bord. 
3. Løbe til og fra bro eller havn i forskellige vindretninger. Ank-

ring. 
4. Ro, lægge til med jolle og forskelligt kendskab til tovværksar-

bejder. 
5. Interesse for bådens vedligeholdelse. 
 
Hen imod slutningen af sæsonen udsætter sølvvarefabrikant H. 
Thomsen et smukt bæger som førerne sejler om. Da der i år er mange 
førere, beslutter vi os til at samle ind til en 2. præmie. 
 
Disse sejladser foregår på den måde, at førerne bliver sat sammen 2 
og 2, og vindere sejler mod vindere, ind til der til sidst kun er 2 tilba-
ge, der skal sejle om præmierne.  
Som dommer fungerer vor leder, Dylmer, bistået af 2 juniorer, med 
stor opmærksomhed. 
 
Med stor opmærksomhed følger de ældre sejlere bådenes sejlads og 
diskuterer ivrigt førernes færdigheder. Særlig var der én, der gjorde 
sig bemærket ved ikke mindre end 4 gange at diskvalificere sine 
modstandere. 

Fortsættes i næste nummer 
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Speedbådskursus 
 

I lighed med sidste år afholder Fredericia Motorbådsklub kursus i 
speedbådssejlads i henhold til pensum fra Søfartsstyrelsen, i dagene 
onsdag den 14., 21. og 28. april  - alle dage kl. 19.00. Eksamen primo 
maj. 
Kurset omfatter: 
1. Søvejsregler 
2. Lanterneføring 
3. Sømærker 
4. Sikkerhed til søs 
5. Knob og stik 
6. Praktisk sejlads, gerne i egen båd 
Kursusafgift 680 kr. + eksamen 230 kr. 
Tilmelding 22 58 52 20 

Hans Villund 
 

 
Ny redaktør til Orientering 

 

Denne udgave af Orientering, du netop sidder med, har fået ny redak-
tør. Jeg vil gerne takke Hans Villund for hans mange gode artikler og 
det store arbejde, han har lagt i klubbladet i de år, han har været re-
daktør. Hans har fulgt arbejdet på Paradisbroen og foreningens akti-
viteter, og har på fornøjelig måde beskrevet klublivet i sine artikler, 
ligesom han på klubbens vegne har beskrevet sejlerlivets mangfoldi-
ge oplevelser ud fra sin lange erfaring som sejler. 
Man behøver dog ikke undvære Hans Villunds skarpe pen, da han 
hver 14. dag skriver sejlersiden i Fredericia Dagblad. 
 
Posten som redaktør er midlertidig overtaget af Bjørn Pihl Sørensen; 
men er der i blandt jer medlemmer  en person med lyst til opgaven  - 
så kontakt endelig et af bestyrelsesmedlemmerne. 

Red. 
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       Trykkeri 

TARPGAARD A/S 
Glas - og Alufacader 

Glarmestre: 
 
Hanne Rasmussen Tlf.: 75 94 07 56 
John Thomsen Tlf.: 20 64 83 87 
Allan Sørensen Tlf.: 27 64 58 89 
 

Vesterballevej 15 - 7000 Fredericia 
www.tarpgaard.dk  info@tarpgaard.dk 

 
GLASREPARATIONER 

DØGNET RUNDT 
TLF.: 75 94 11 33 

 

Reparation af propeller, drev, blokke etc. 
Et problem?  -  ikke for os. 

 

  - Renovering af propeller fremstillet i :  messing 
        bronze 
        rustfri stål 
        samt støbegods  

  - Renovering af propeller i størrelser op til 30” 
  - Ændring af propelstigning efter ønske 
  - 25 års erfaring i svejsning af specialmateriale   
 

     Værkstedsvej 2 DK 6000 Kolding  Tlf.: (45) 75 53 66 41   www.ankerjo.dk 
      email: Anker.Jo@get2net.dk 
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 Medens der var blindboksning, liniedans og plankerulning, lænsede 
vi bådene og i løbet af ca. 20 minutter, lå de pænt ved siden af hinan-
den uden en dråbe vand indenbords. 
Pludselig lyder set: ”Se der”. Alles blikke rettes ud mod Bæltet, hvor 
en båd roet af 8 stærke havmænd (juniorer) under selveste Neptuns 
(Dylmers) kommando styrer lige mod havneindløbet. Nu var tiden 
kommet, da Neptun skulle mødes med vinderen af Dystløbet til den 
sidste afgørende kamp. I et hjørne af havnen står vinderen, sejlklub-
bens næstformand Lage Petersen, på sin båd parat til at møde Nep-
tun. 
Efter at Neptun havde roet en æresrunde for at møde folkets hyldest, 
styrede de 2 både mod hinanden. Publikum holdt vejret af spænding; 
bådene er nu nær ved hinanden, kæmperne løfter lanserne og nu kom 
stødet. Men ak, hvad skete? Selveste Kong Neptun vaklede for Lages 
stød, og til musikken: ”Gå hjem til din mor” faldt han og forsvandt 
skamfuld i dybet. 
I store flokke drog folk nu op igennem byen efter en fornøjelig efter-
middag ved havnen. 
 
Tiden er nu inde, hvor de juniorer, der har dygtiggjort sig i somme-
rens løb skal aflægge førerprøve, og ikke mindre end 9 juniorer 
meldte sig dertil. 
 
De følgende aftener kan man inde fra klubhuset se en af juniorbådene 
foretage forskellige øvelser ud for brohovedet. På den er en skare sej-
lere forsamlet for at se, hvorledes juniorerne klarer førerprøven. Ude 
i båden sidder den vordende fører, som for første gang selv har kom-
mandoen, og besætningen må derfor nøje efterkomme hans ordrer. 
Med sikkerhed udfører han øvelserne, medens dommerne, Lage Pe-
tersen og dykker Underbjerg, ivrigt noterer points på deres papirer.  
 
Efter en veloverstået sejlads, gør han selv klar skib, hvorefter han 
skal gennemgå den teoretiske prøve inde i klubhuset, der er blevet 
omdannet til eksamenslokale. Ved et bord sidder dommerne og hører 
føreraspirantens svar på Dylmers vanskelige spørgsmål. Med dette er 
prøven forbi for hans vedkommende og den næste skal for.   
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Knud stopper som havnefoged 
 
Lystbådehavnens havnefoged gennem 17 år, Knud Andersen, har valgt at 
gå på pension til april. Knud har været det ansigt, som medlemmer af Fre-
dericia Motorbådsklub og Fredericia Sejlklub trygt har henvendt sig til, og 
Knud har løst de mange spørgsmål og opgaver fra medlemmerne og gæste-
sejlerne på en både venlig, myndig og humoristisk måde. 
 
Som havnefoged vil Knud blive savnet, men han forlader ikke havnen; dels 
har han selv båd, og han vil også være den kommende havnefoged behjæl-
pelig med opgaver og afløsning.  
Knud vil også i fremtiden sætte garn i Lillebælt, så fiskene kan godt begyn-
de at blive bange. 
 
Den nye havnefoged hedder Bent Düring de Jong. Han tiltræder allerede til 
marts, så han har en måneds tid sammen med Knud til at sætte sig ind i alle 
de gøremål, der hører til jobbet. Bent er 41 år og tømrer af uddannelse. 
Han er et kendt ansigt på lystbådehavnen, medlem af sejlklubben og har 
deltaget i kapsejlads som gast på FUN. 
 
Vi ønsker Knud held og lykke med den nye status som pensionist, og vi 
byder Bent velkommen som ny havnefoged. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 x havnefoged 
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Generalforsamling 

 
GENERALFORSAMLING 

 
Der indkaldes hermed til 

 
ORDINÆR  

GENERALFORSAMLING 
 

i Fredericia Motorbådsklub i Klubhuset 
 

ONSDAG DEN 10. MARTS Kl. 19.30 
 

DAGSORDEN: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning for 2009 
3. Regnskab 2009 v/kassereren 
4. Budget 2010 v/kassereren 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af kasserer 
7. Valg til bestyrelse samt suppleanter 
8. Valg af to revisorer samt revisorsuppleant 
9. Eventuelt 
 

Bestyrelsen 
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Livet i Fredericia Sejlklubs juniorafdeling 1942 
 

Fortsat fra sidste nummer 
 

Ved samme lejlighed skal vi juniorer udføre en kæntringsprøve for at 
vise publikum, at vore både er synkefri, og hvorledes vi klarer os, 
hvis bådene vælter. Midt i arrangementet af løbene indløber der 
imidlertid en meddelelse fra selveste Neptun. I denne forlyder det: 
 

”Havbunden, den 4. september 42 
Jeg, vandenes behersker, ridder af sværdfisken, kontrollør ved Ækvator 
og indehaver af Den gyldne Musling, meddeler herved, at jeg er dybt 
forarget over det postyr og ravage, som vil finde sted i min fredelige 
havn. 
Til straf udfordrer jeg vinderen til en duel. Lykkes det ham at støde mig 
ud i mit våde element, skal jeg tilgive ham. Lykkes det ham ikke, skal der 
næste gang slige lege afholdes, først indhentes min tilladelse. 

Neptun” 
 

Søndag den 6. september oprandt med strålende solskin og fin luft. I 
Syrehavnen var der travlhed; der blev pyntet med flag og standere. 
Der blev sat højttalere op, bådene til løbene blev gjort klar, alt sam-
men for at skabe en munter og god eftermiddag for publikum. 
Allerede kl. 14 begyndte folk at strømme til, og kl. 15, da løbene 
skulle begynde, var der 3 til 4 tusinde mennesker. 
Så begyndte løbene; snart viste det sig, at roklubbens gæve bestyrelse 
måtte bukke under for sejlernes sikre lansestød, og hver gang, der  
røg én udenbords, hylede publikum af morskab. 
Medens dette stod på, gjorde vi juniorer bådene klar til kæntring, og 
da signalet lød, gled vi ind på arenaen. Publikum så spørgende på 
hverandre: Hvad skulle der nu ske? Det skulle de snart få at se. 
Pludselig entrede en mand op i masten på hver båd, og for deres vægt 
begyndte de at rulle fra side til side. Det var noget publikum kunne 
lide; rundt omkring begyndte de at le, og da bådene til sidst væltede 
helt rundt, rejste der sig en latterorkan på 12 m, som ingen ende ville 
tage. 
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       Budget
   2009  2008  2010 
   (kr.)   (kr.) (t.kr.)
Note 3  Resultat ejendommen:   
Huslejeindtægt   86.792 83.667 86
Huslejeindtægt i alt    86.792 83.667 86
   
Forsikringer   33.459 30.952 30
Vedligeholdelse og småanskaffelser   7.778 69.906 30
Ejendomsskat   1.246 1.470 1
Omkostninger i alt   42.483 102.328 61
   
Resultat i alt   44.309 -18.661 25

   
 

 
Opfordring 

 
Har du en god skipper- eller løgnehistorie, så send den på mail til 
bladets redaktion: 
 
pihlrevision@gmail.com 
 
 
De bedste kommer så i bladet, og vi vælger hver gang den bedste 
og giver en god flaske rødvin til vinderen. 
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Resultatopgørelse 
 
     Budget 
 Noter 2009 2008  2010 
  (kr.) (kr.)  (t.kr.) 
     
Resultat lystbådehavnen 1 4.711 7.116  6 
Resultat foreningen 2 120.833 149.062  76 
Resultat ejendommen 3 44.309 -18.661  25 
Resultat før fællesomkostninger og renter  169.853 137.517  107 
      
Gaver og blomster  200 1.103  2 
Kontorartikler  414 600  4 
Administration og regnskabsassistance  44.000 42.000  45 
Edb-bogføring  10.000 10.000  10 
Porto og bankgebyrer  1.066 1.000  1 
Internet  134 282  2 
Moms vedr. omk. med delvis fradragsret  8.607 7.790  8 
Fællesomkostninger i alt  64.421 62.775  72 
     
Resultat før renter  105.432 74.742  35 
     
Renteindtægter bank og giro  11.841 10.281  5 
Renteindtægter obligationer  80.233 114.095  70 
Kursregulering  0 0  0 
Kursgevinst ved udtrukne obligationer  0 0  0 
Renter netto   92.074 124.376  75 
     
Kolektiv forsikring tilbageført  0 45.489  0 
Særlige indtægter  0 45.489  0 
     
Årets resultat  197.506 244.607  110 
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Balance pr. 31. december 
 
       Budget
 Noter  2009  2008  2010 
   (kr.)  (kr.) (t.kr.)
Aktiver   
   
Middelfart Sparekasse, checkkonto   177.182 186.775 245
Middelfart Sparekasse, garantkonto   5.000 5.000 5
Middelfart Sparekasse, Højrentekonto   509.511 250.714 0
BG Bank, girokonto   5.394 5.694 3
Obligationsbeholdning   2.140.073 2.156.047 2.580
Tilgodehavende renter m.v.   12.903 30.023 27
Diverse tilgodehavender   0 3.692 0
Omsætningsaktiver i alt   2.850.063 2.637.945 2.860
   
Aktiver i alt   2.850.063 2.637.945 2.860
   
   
Passiver   
   
Kapitalkonto   2.575.226 2.330.619 2.750
Overført årets overskud   197.506 244.607 110
Egenkapital i alt   2.772.732 2.575.226 2.860
   
Depositum   50.000 50.000 0
Skyldig moms   16.123 7.064 0
Skyldige kreditorer   11.208 5.655 0
Gældsforpligtelser i alt   77.331 62.719 0
   
Passiver i alt   2.850.063 2.637.945 2.860
   
 

 

15 

 

Noter 
      Budget 
  2009  2008  2010 
  (kr.)   (kr.)  (t.kr.) 
Note 1  Resultat Lystbådehavnen:     
Havneafgifter og vederlag fra FFL  30.000 30.000  30 
Indtægter i alt   30.000 30.000  30 
     
Køb af standere  6.931 6.937  5 
Medlemskontingent til F.F.L.  3.500 3.480  4 
Havneafgift Paradisbroen  10.000 8.252  10 
Øvrige omkostninger Paradisbroen  4.858 4.215  5 
Omkostninger i alt   25.289 22.884  24 
     
Resultat i alt  4.711 7.116  6 
     
     
Note 2  Resultat foreningen:     
Kontingenter  234.423 226.358  168 
Annonceindtægter  19.150 22.825  20 
Indtægter i alt   253.573 249.183  188 
     
Udvalgsfester  41.283 20.566  25 
Bladudvalg  21.398 22.733  20 
Aktivitetsudvalg  26.965 21.956  25 
Bestyrelsesmøder m.v.  10.299 3.200  9 
Dansk Sejlunion  28.619 26.544  30 
Generalforsamling  4.176 5.122  3 
Klubemblemer  0 0  0 
Omkostninger i alt   132.740 100.121  112 
     
Resultat i alt   120.833 149.062  76 
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Generalforsamling 

 
GENERALFORSAMLING 

 
Der indkaldes hermed til 

 
ORDINÆR  

GENERALFORSAMLING 
 

i Fredericia Motorbådsklub i Klubhuset 
 

ONSDAG DEN 10. MARTS Kl. 19.30 
 

DAGSORDEN: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning for 2009 
3. Regnskab 2009 v/kassereren 
4. Budget 2010 v/kassereren 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af kasserer 
7. Valg til bestyrelse samt suppleanter 
8. Valg af to revisorer samt revisorsuppleant 
9. Eventuelt 
 

Bestyrelsen 
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Livet i Fredericia Sejlklubs juniorafdeling 1942 
 

Fortsat fra sidste nummer 
 

Ved samme lejlighed skal vi juniorer udføre en kæntringsprøve for at 
vise publikum, at vore både er synkefri, og hvorledes vi klarer os, 
hvis bådene vælter. Midt i arrangementet af løbene indløber der 
imidlertid en meddelelse fra selveste Neptun. I denne forlyder det: 
 

”Havbunden, den 4. september 42 
Jeg, vandenes behersker, ridder af sværdfisken, kontrollør ved Ækvator 
og indehaver af Den gyldne Musling, meddeler herved, at jeg er dybt 
forarget over det postyr og ravage, som vil finde sted i min fredelige 
havn. 
Til straf udfordrer jeg vinderen til en duel. Lykkes det ham at støde mig 
ud i mit våde element, skal jeg tilgive ham. Lykkes det ham ikke, skal der 
næste gang slige lege afholdes, først indhentes min tilladelse. 

Neptun” 
 

Søndag den 6. september oprandt med strålende solskin og fin luft. I 
Syrehavnen var der travlhed; der blev pyntet med flag og standere. 
Der blev sat højttalere op, bådene til løbene blev gjort klar, alt sam-
men for at skabe en munter og god eftermiddag for publikum. 
Allerede kl. 14 begyndte folk at strømme til, og kl. 15, da løbene 
skulle begynde, var der 3 til 4 tusinde mennesker. 
Så begyndte løbene; snart viste det sig, at roklubbens gæve bestyrelse 
måtte bukke under for sejlernes sikre lansestød, og hver gang, der  
røg én udenbords, hylede publikum af morskab. 
Medens dette stod på, gjorde vi juniorer bådene klar til kæntring, og 
da signalet lød, gled vi ind på arenaen. Publikum så spørgende på 
hverandre: Hvad skulle der nu ske? Det skulle de snart få at se. 
Pludselig entrede en mand op i masten på hver båd, og for deres vægt 
begyndte de at rulle fra side til side. Det var noget publikum kunne 
lide; rundt omkring begyndte de at le, og da bådene til sidst væltede 
helt rundt, rejste der sig en latterorkan på 12 m, som ingen ende ville 
tage. 
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 Medens der var blindboksning, liniedans og plankerulning, lænsede 
vi bådene og i løbet af ca. 20 minutter, lå de pænt ved siden af hinan-
den uden en dråbe vand indenbords. 
Pludselig lyder set: ”Se der”. Alles blikke rettes ud mod Bæltet, hvor 
en båd roet af 8 stærke havmænd (juniorer) under selveste Neptuns 
(Dylmers) kommando styrer lige mod havneindløbet. Nu var tiden 
kommet, da Neptun skulle mødes med vinderen af Dystløbet til den 
sidste afgørende kamp. I et hjørne af havnen står vinderen, sejlklub-
bens næstformand Lage Petersen, på sin båd parat til at møde Nep-
tun. 
Efter at Neptun havde roet en æresrunde for at møde folkets hyldest, 
styrede de 2 både mod hinanden. Publikum holdt vejret af spænding; 
bådene er nu nær ved hinanden, kæmperne løfter lanserne og nu kom 
stødet. Men ak, hvad skete? Selveste Kong Neptun vaklede for Lages 
stød, og til musikken: ”Gå hjem til din mor” faldt han og forsvandt 
skamfuld i dybet. 
I store flokke drog folk nu op igennem byen efter en fornøjelig efter-
middag ved havnen. 
 
Tiden er nu inde, hvor de juniorer, der har dygtiggjort sig i somme-
rens løb skal aflægge førerprøve, og ikke mindre end 9 juniorer 
meldte sig dertil. 
 
De følgende aftener kan man inde fra klubhuset se en af juniorbådene 
foretage forskellige øvelser ud for brohovedet. På den er en skare sej-
lere forsamlet for at se, hvorledes juniorerne klarer førerprøven. Ude 
i båden sidder den vordende fører, som for første gang selv har kom-
mandoen, og besætningen må derfor nøje efterkomme hans ordrer. 
Med sikkerhed udfører han øvelserne, medens dommerne, Lage Pe-
tersen og dykker Underbjerg, ivrigt noterer points på deres papirer.  
 
Efter en veloverstået sejlads, gør han selv klar skib, hvorefter han 
skal gennemgå den teoretiske prøve inde i klubhuset, der er blevet 
omdannet til eksamenslokale. Ved et bord sidder dommerne og hører 
føreraspirantens svar på Dylmers vanskelige spørgsmål. Med dette er 
prøven forbi for hans vedkommende og den næste skal for.   
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Knud stopper som havnefoged 
 
Lystbådehavnens havnefoged gennem 17 år, Knud Andersen, har valgt at 
gå på pension til april. Knud har været det ansigt, som medlemmer af Fre-
dericia Motorbådsklub og Fredericia Sejlklub trygt har henvendt sig til, og 
Knud har løst de mange spørgsmål og opgaver fra medlemmerne og gæste-
sejlerne på en både venlig, myndig og humoristisk måde. 
 
Som havnefoged vil Knud blive savnet, men han forlader ikke havnen; dels 
har han selv båd, og han vil også være den kommende havnefoged behjæl-
pelig med opgaver og afløsning.  
Knud vil også i fremtiden sætte garn i Lillebælt, så fiskene kan godt begyn-
de at blive bange. 
 
Den nye havnefoged hedder Bent Düring de Jong. Han tiltræder allerede til 
marts, så han har en måneds tid sammen med Knud til at sætte sig ind i alle 
de gøremål, der hører til jobbet. Bent er 41 år og tømrer af uddannelse. 
Han er et kendt ansigt på lystbådehavnen, medlem af sejlklubben og har 
deltaget i kapsejlads som gast på FUN. 
 
Vi ønsker Knud held og lykke med den nye status som pensionist, og vi 
byder Bent velkommen som ny havnefoged. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 x havnefoged 
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       Trykkeri 

TARPGAARD A/S 
Glas - og Alufacader 

Glarmestre: 
 
Hanne Rasmussen Tlf.: 75 94 07 56 
John Thomsen Tlf.: 20 64 83 87 
Allan Sørensen Tlf.: 27 64 58 89 
 

Vesterballevej 15 - 7000 Fredericia 
www.tarpgaard.dk  info@tarpgaard.dk 

 
GLASREPARATIONER 

DØGNET RUNDT 
TLF.: 75 94 11 33 

 

Reparation af propeller, drev, blokke etc. 
Et problem?  -  ikke for os. 

 

  - Renovering af propeller fremstillet i :  messing 
        bronze 
        rustfri stål 
        samt støbegods  

  - Renovering af propeller i størrelser op til 30” 
  - Ændring af propelstigning efter ønske 
  - 25 års erfaring i svejsning af specialmateriale   
 

     Værkstedsvej 2 DK 6000 Kolding  Tlf.: (45) 75 53 66 41   www.ankerjo.dk 
      email: Anker.Jo@get2net.dk 

Vi tilbyder alt i 
print, kopi og offsettryk

Tlf. 70 26 93 33 
kopiservice.dk

Industrivej 18 • 7000 Fredericia  |  Flegmade 13 B • 7100 Vejle

Din Grafiske Totalleverandør
- til tiden
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For at bestå kræves: 
 
Teoretisk 
1. Kendskab til søvejsregler, brug af kompas, lod og søkort. 

Kendskab til brug af flaget. 
2. Kendskab til forholdsregler ved havari og grundstødning, hvor-

ledes man får båden fri ved varp, krængning og lempning af 
ballast. 

 
Praktisk 
1. Fornøden kendskab til sejlads med sejlfartøj, slå sejl under og 

fra. Sejlsætning og bjærgning af disse. Bedømmelse af vind og 
vejr for sejlføring. Rebning under sejl. Tage en bøje ind. 

2. Bjærge mand over bord. 
3. Løbe til og fra bro eller havn i forskellige vindretninger. Ank-

ring. 
4. Ro, lægge til med jolle og forskelligt kendskab til tovværksar-

bejder. 
5. Interesse for bådens vedligeholdelse. 
 
Hen imod slutningen af sæsonen udsætter sølvvarefabrikant H. 
Thomsen et smukt bæger som førerne sejler om. Da der i år er mange 
førere, beslutter vi os til at samle ind til en 2. præmie. 
 
Disse sejladser foregår på den måde, at førerne bliver sat sammen 2 
og 2, og vindere sejler mod vindere, ind til der til sidst kun er 2 tilba-
ge, der skal sejle om præmierne.  
Som dommer fungerer vor leder, Dylmer, bistået af 2 juniorer, med 
stor opmærksomhed. 
 
Med stor opmærksomhed følger de ældre sejlere bådenes sejlads og 
diskuterer ivrigt førernes færdigheder. Særlig var der én, der gjorde 
sig bemærket ved ikke mindre end 4 gange at diskvalificere sine 
modstandere. 

Fortsættes i næste nummer 
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Speedbådskursus 
 

I lighed med sidste år afholder Fredericia Motorbådsklub kursus i 
speedbådssejlads i henhold til pensum fra Søfartsstyrelsen, i dagene 
onsdag den 14., 21. og 28. april  - alle dage kl. 19.00. Eksamen primo 
maj. 
Kurset omfatter: 
1. Søvejsregler 
2. Lanterneføring 
3. Sømærker 
4. Sikkerhed til søs 
5. Knob og stik 
6. Praktisk sejlads, gerne i egen båd 
Kursusafgift 680 kr. + eksamen 230 kr. 
Tilmelding 22 58 52 20 

Hans Villund 
 

 
Ny redaktør til Orientering 

 

Denne udgave af Orientering, du netop sidder med, har fået ny redak-
tør. Jeg vil gerne takke Hans Villund for hans mange gode artikler og 
det store arbejde, han har lagt i klubbladet i de år, han har været re-
daktør. Hans har fulgt arbejdet på Paradisbroen og foreningens akti-
viteter, og har på fornøjelig måde beskrevet klublivet i sine artikler, 
ligesom han på klubbens vegne har beskrevet sejlerlivets mangfoldi-
ge oplevelser ud fra sin lange erfaring som sejler. 
Man behøver dog ikke undvære Hans Villunds skarpe pen, da han 
hver 14. dag skriver sejlersiden i Fredericia Dagblad. 
 
Posten som redaktør er midlertidig overtaget af Bjørn Pihl Sørensen; 
men er der i blandt jer medlemmer  en person med lyst til opgaven  - 
så kontakt endelig et af bestyrelsesmedlemmerne. 

Red. 
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v/Helmut Jacobsen 
MIDTJYSK KØLESERVICE 

 

 

 
 

ALT INDENFOR KØLETEKNIK & KLIMAANLÆG 

 
 
 
 
 

 
 
 

Du finder os på  
Lillebæltsmarked  
 13.  -  15. maj 2010 

 

21 

Havjagt 
 

I november 2009 fik vi megen regn, rigtig megen regn. 
 
Men pludselig den 1. december var det klart i vejret, og solen skinne-
de uden en sky på himlen. 
Vejrudsigten lovede lige så fint vejr næste dag, og de var enige om, 
at nu skulle det være. Erik Prøhl og Jørgen Honoré skulle ud på den 
årlige edderfuglejagt. 
 
Patroner og diesel er indkøbt, og GPS’en er flyttet over i den lille 
jagtbåd, hvor de begge netop kan være. Der må skydes fra solopgang 
til solnedgang, så ved halv ni tiden er de på plads i båden. 
 
Selve jagten skal foregå uden for området fra Skanseodden til Strib, 
fordi området syd for er fuglereservat. Jagtområdet er fra Skanseod-
den til Røjle Klint og mod nord helt til Vejle Fjord og mod øst til Bo-
gense. Det kommer an på, hvor fuglene netop har gemt sig på netop 
denne dag. Hvis vinden er sydøstlig, ligger edderfuglene i vindsiden 
ud mod Treldenæs. Fuglene ligger altid i vindsiden. Jægerne opdager 
hurtigt, at det nok er fint vejr, men det blæser alligevel lidt. Det bety-
der, at det ikke er så let at spotte fuglene; men samtidig opdager de 
heller ikke båden så let, og det er nemmere at nærme sig. 
 
Turen går på denne dag op langs Treldenæs, og spændingen stiger. 
Er der overhovedet nogen fugle?  
Pludselig får de øje på de første, og så kommer bøsserne i brug. I ti-
den indtil 14 tiden bliver der skudt 33 fugle. På en god dag går der 
ca. 3 skud pr. fugl, så det bliver ca. 100 patroner. 
På den tid af dagen viser det sig, at bølgerne bliver for store, og der-
med er det for svært at se fuglene, så turen går hjemad. 
Vel i land bliver dagens udbytte og jagt selvfølgelig vendt, og man 
holder øje med, at andre, der har været på  vandet i samme ærinde, 
også kommer ind. 33 fugle er rigeligt til de 2, så der bliver også nog-
le edderfugle til vennerne. 
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Nu kommer anden runde. Edderfuglene skal tilberedes. Hvordan det skal 
gøres, har Erik en opskrift på. Hvis fuglene ikke bliver tilberedt på den 
rigtige måde, kan de godt have en trannet smag, fordi de lever af fisk. 
Man bruger næsten udelukkende brystet, så man lægger et snit midt på 
fuglen og tager de to stykker brystkød ud til frysning. 
 
Når de skal tilberedes, lægges de i en gryde med vand og et par rå kar-
tofler og bringes i kog. Der skummes  godt, eller vandet skiftes til andet 
hold, og koger videre i ca. 1 time. Andet hold vand kan f.eks. bruges til 
sovs, hvis det koges ind og tilsættes løg og evt. champignon eller andre 
spændende grøntsager. Kun fantasien sætter grænsen her. 
 
Bryststykkerne tages op, hvorefter de steges på pande eller i  gryde  ca. 
et kvarter på hver side. Der serveres kartofler til. Det er en pragtfuld 
middagsret, specielt hvis man godt kan lide vildt, og måske et glas rød-
vin til. 

Erik og Bjørn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jagtbåd 
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Du kan blive opdateret på vores kommende generalforsamling den 10. 
marts  - så ved vi noget mere. 
 
Lokalplan 304 er et ambitiøst projekt  - men en lokalplan skal opfattes 
som rammen for et område, man skal agere indenfor, hvis man påtæn-
ker at ændre det nuværende. Der er ikke krav om at gennemføre det   - 
det kan f.eks. ikke lade sig gøre, hvis det ikke kan finansieres. 
Men lokalplanen i vores tilfælde siger, at der skal være lystbådehavn 
på matriklen, og det er et vigtigt signal til os sejlere. 
 
FFL’s generelle holdning til bebyggelse af Nokken er ok. Den del af 
projektet vil ikke berøre sejlerne og deres råderum for at drive lystbå-
dehavn. Tilsvarende må man sige, at et vartegn for en by har i visse 
kredse en høj prioritet, og det må vi respektere, blot vi ikke skal skyde 
penge i projektet og løbe en eventuel usikkerhed. 
 
Nå, nok om Nokken og gør mig den glæde at trække stikket ud  - unø-
digt strømforbrug skal nødig sætte skrappere elrestriktioner  - det vil 
der ingen, der kan være tjent med. 
Når vores havn bliver renoveret, kommer der andre ”el” boller på sup-
pen, og den enkelte sejler vil ikke blive ristet, uden han selv betaler. 
 
Vi ses til generalforsamlingen den 10. marts. Husk at indsende eventu-
elle forslag i god tid. 

Jørgen Jensen 
  

Sidste nyt 
Der er nyt om opgradering af lyst-

bådehavnen.   
Læs på FFL’s hjemmeside: 

www.fflfredericia.dk 
og kom til FM’s generalforsamling 

den 10. marts 2010 
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VOGNMAND 
Gørtlervej 7       7000 Fredericia 
Tlf. 75 94 35 11    Bil 40 18 36 11 

 
Optagning og isætning af 
både indtil ca. 4,5 tons 

 
 
 
 
 

A`la carte restauranten ved Lillebælt 
Frokost – Middag og selskaber 

Det er os med udsigten      Tlf.: 75 92 27 18 
Adresse: Strandvejen 127, 7000 Fredericia 

 
Uha, hvor er mit tastatur sur i dag  - er der slet ikke noget positivt? 
 
Jo, dagene er blevet længere, og vi har været til møde med kommunen 
og ADP. Vi blev præsenteret for et revideret udkast for lokalplan 304 
med arbejdstitlen ”Fredericia Lystbådehavn”. 
 
Lokalplanen taler om en stærk udvidelse af ”Nokken” i ADP regi med 
en kraftig bebyggelse på ca. 8000 etage m2  i 36 meters højde. 
Hvis planen gennemføres, er ADP eller en samarbejdspartner med til at 
skabe et vartegn for byen. 
FFL har kommenteret projektet og bl.a. pointeret at, hvis det gennemfø-
res, må det ikke binde sejlerne til forcerede investeringer, der gør, at vo-
res pladsleje ryger ud af skalaen i Lillebæltskredsen. 
Men nu er der indkaldt til politisk behandlingsgymnastik for lokalplanen  
- og det har tidligere vist sig at være små lette hop på stedet. 
I skrivende stund har vi fået en ny indkaldelse fra kommunen, og by-
rådsmedlem Mads Lund vil gerne tale med sejlerne. 
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Fredericia Auto  
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Aut. VVS installatør Johnny Pedersen 

Industrivej 13, Postboks 36, 7000 Fredericia    Tlf. 75 94 34 56  
Fax 75 91 12 34   e-mail: phr-fa@post.tele.dk      johnny@phpipe.dk 

 

E.A. Værktøj A/S 
Købmagergade 19 - 21 .  79 21 11 00 
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 21 11 99 

Værktøj Engros A/S 
KØBMAGERGADE 19 - 21 

Specialister i  
Værktøj - Beslag 

Sikkerhedsudstyr engros 
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Formanden  
siger….. 

Der syntes langt op til nulpunktet  - frost og østlige vinde har siden 
midt december fejet hen over Lillebælt.  
Isdannelser i de indre danske farvande og overisning af fartøjer har i 
mange år ikke været noget, der bekymrede danske sejlere  - men i år 
skulle det altså være. 
 
En uhyggelig kold eftermiddag, hvor jeg var forbi havnen, var hav-
nefogeden den eneste, der bevægede sig rundt dernede. Det var bob-
leanlægget, der lige skulle tilses  - kørte pumpen som den skulle? 
Sejlerne er som bjørnen trukket i hi. 
 
Lige inden nytår var FFL’s bestyrelse på den årlige strømmåleraflæs-
ning, og jeg skal love for, at vi fik én på opleveren.  
Der  er nogen, der ikke kan finde ud af det. 
 
Broerne ABCDE (i den nordlige del af havnen) har pålagt de andre 
bådejere en merudgift på 24.000 kwh. Det er en stigning i deres om-
råde på 45 % eller 48.000 kr. Det skal bemærkes, at der er kompen-
seret for dem, der har monteret bimålere, som havnefogeden aflæser 
og sender separate regninger til. 
 
Forbruget svarer til 6 varmeblæsere eller varmtvandspatroner i 5  - 6 
mdr. på 1 kw stykket. 
Der skal slukkes for det unødige energiforbrug, som andre betaler for  
- ellers skal der ifølge aftale med havnefogeden opsættes bimåler, så 
man afregner for sit eget forbrug. 

Jørgen 
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      AKTIVITETER 
 
 

10. marts  Generalforsamling 
 
09. april  Søsætning 
    Aftal tid med havnefogeden 
 
14. april  Speedbådskursus 
    Tilmelding 22 58 52 20 
 
16. april  Søsætning 
 
21. april  Speedbådskursus 
 
28. april  Speedbådskursus 
 
07. maj   Søsætning 

 
 
 

Aktivitetsudvalget 
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Mekonomen  
Sanddal Bakke 21 
7000 Fredericia 
Tlf. 75 92 32 00 
Fax 75 92 38 44 
E-mail: fredericia@mekonomen.dk  

 
Åbningstider: 
Mandag-onsdag  Kl. 08.00-16.30 
Torsdag-fredag  Kl. 08.00-17.00 
Lørdag    Kl. 09.00-12.00 
 
MEKONOMEN sælger alt HEMPEL med 
25 % rabat (gælder kun lagervarer) 
Vi går over til Internationals produk-
ter. 
 

Alt i bundmaling 
 

og 
 

bådudstyr 
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Dir. Jørgen Holm Christensen 
Lillenæs 30 • 7000 Fredericia 
Døgnvagt + 45 20 11 82 55   Fax + 45 75 94 07 00 

 
 
 
 
 
 
 

Øresund Bådservice 

www.oeresund-baadservice.dk     baad@mail.dk 
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MARINEKONSULENTEN – BÅD OG MOTOR 

Reparation af dieselmotorer 
Syn– og skønsforretning 

Rådgivning ved køb af både og motorer 
 

Autoriseret forhandler af: 
- Perkins Sabre Marinemotorer 
- Lombardini Marinemotorer 
- Selva Påhængsmotorer 
- Webasto Oliefyr 

v/Jørgen Jørgensen 
Poppelvænget 3 

Taulov – 7000 Fredericia 
Tlf. 40 33 69 78 – FAX 75 51 31 37 

marinejj@post.tele.dk 
 

35 år med både og motorer 
Medlem af Søsportens Brancheforening 
Godkendt af  Dansk Teknologisk Institut 



Den tid, der er kort i nuet, 

er lang i erindringen. Så hvis 

kampen føles alt for kort, er 

den nok til gengæld værd  

at huske. Længe. 

Få vand under kølen  
– kom ind i Sparekassen

Fredericia afdeling 
Prinsessegade 95 
7000 Fredericia

Telefon 75 93 08 00 
midspar.dk
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 Strandvejen 
7000 Fredericia 
Tlf. 75 92 27 18 

Tlf. 75 92 54 30 
BILTLF. 40 28 54 30 

Fredericia Motorbådsklub 
v/Bjørn Pihl Sørensen 
Vejrmosegårds Allé 3 
7000 Fredericia 

 

 
 

ddfftftadatddfdatadfaffddttdaadfdfdfftfddtddttfddffataafafdtafffff�

Hanse 
Moody 
Fjord 
Aga 

 

Marineparken ApS 
Vognmagervej 5 
7000 Fredericia  

Telefon +45 2018 4191  
Telefax +45 7594 5665  

E-mail bo@marineparken.dk  

Malerfirmaet
Sv. Aage Hansen & Sønner Aps

Vejlevej 29 • Postbox 79 • 7000 Fredericia
Tlf. 75 92 54 30 • Biltlf. 40 28 54 30

Strandvejen
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 27 18
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 Strandvejen 
7000 Fredericia 
Tlf. 75 92 27 18 

Tlf. 75 92 54 30 
BILTLF. 40 28 54 30 

Fredericia Motorbådsklub 
v/Bjørn Pihl Sørensen 
Vejrmosegårds Allé 3 
7000 Fredericia 
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Hanse 
Dehler 

Halberg- 
Rassy 

 

Marineparken ApS 
Navervej 6a 

7000 Fredericia  

Telefon +45 2018 4191  
Telefax +45 7594 5666 

E-mail bo@marineparken.dk  
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