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MARINEKONSULENTEN – BÅD OG MOTOR 

Vinterkonservering af dieselmotorer 
Service forår og efterår 

Salg, reparation og renovering af motorer 

Jørgen Jørgensen 
Poppelvænget 3, Taulov, 7000 Fredericia 

Tlf. 40 33 69 78 - mail marinejj@post.tele.dk 
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AKTIVITETER 
 

Skærbæktur lørdag den 1. september 2012 
 

Se nærmere omtale side 12 

 

Stander nedhaling lørdag den 27. oktober 2012 
 

 
Aktivitetsudvalget 
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Formanden  
siger….. 

Jørgen 

Kære sejlere! 
 
G91 er blevet til H49. Træ er blevet til flydende beton. 
Jeg niver mig selv i armen. 
Jo, den er god nok, skivet gik i vandet med den nye sublift og sejlede 
over til sin nye plads. Ca. 1 uge efter kom der strøm på broen og 
vand lidt senere. Det kan næsten ikke blive bedre, og dog  - det er 
”skide” koldt i skrivende stund, og det har det været længe. 
Jeg er sunket så dybt, at jeg ikke har været på havnen i dag (lørdag). 
Den har stået på havearbejde i kold kuling, suk  - suk  - suk. 
 
Men tilbage til havnen. 
Status: lad os starte med subliften. Den fungerer rigtig godt og har 
mest været testet på både i mellemklassen. 
De helt korte både har givet os en udfordring med løftestropperne. Vi 
har været nervøse for, om båden kunne glide ud af stropperne. Men 
øvelse ”gør mester”, og vi tror, vi har løst det nu, så alle korte både 
også kan bruge liften. 
De helt tunge både har vi også været lidt nervøse for at tage. Først 
skulle betonen hærde, så den havde fuld styrke. Dernæst havde vi en 
reklamation på betonrampen, som ikke blev godkendt ved afleverin-
gen. Der er en ”lunke”, som gør, at den ikke overholder de specifika-
tioner, som subliften kræver. Men pt. har vi håndteret både på ca. 13 
tons, og det har været en fornøjelse at se, hvor velfungerende liften 
har været. Entreprenøren har indvilget i at få betonlunkerne repareret 
hurtigst muligt. 
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Tlf. 75 94 35 11 
Mobil 40 18 36 11 

 

Optagning og isætning af både indtil ca. 8 tons. 

Samt al vognmandskørsel. 

 
Vores gamle mole er ved at tage form, om end den stadig ligner en 
byggeplads af dimensioner. Men tro mig, selv om papir godt kan ly-
ve, så siger tegningerne, at det bliver et superområde. 
Promenaden ind mod havnen kommer til at ligge bag en ca. 1 meter 
høj stenglacis. 
Promenaden bliver ca. 4 meter bred med plads til hyggekroge. 
Der bliver monteret et stykke svær tømmer foran spunsvæggen. 
Den får samtidig den funktion, at det bliver nemt at komme ombord 
på både med lavt fribord. 
 
Belægningsarbejderne på land skrider heldigvis hurtigt fremad; men 
desværre er vi plaget af en del sandfygning i byggeperioden. Efter 
den 15. juni skal belægningerne stå færdige på nær der, hvor vores 
sublift kører. 
 
Så summa summarum er ”vores” havn ved at vokse frem imellem 
skurvogne og gravemaskiner. Det er ikke så ringe endda. 
 
Mine arme var trætte af havearbejde, da jeg begyndte at skrive  - og 
inden jeg får skrivekrampe, har jeg valgt at stoppe skriveriet. 
 
Men der skal alligevel lyde et rungende ”god sommer” og på sejler-
gensyn, når himlen rækker helt op til solen. 
 

Jørgen H. Jensen 

 

Vognmand 
Benny Hansen 
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Medlemskab i 25 år 

Ved årets standerhejsning fredag den 27. april 2012 var nogle med-
lemmer blevet opfordret til at deltage. Det drejer sig om dem, der har 
været medlem i 25 år.  
Hvert år udsender formanden et brev til disse medlemmer, som ved 
standerhejsningen tildeles en særlig 25 års nål. 
I år var det Preben Lindgreens tur. Han ses på billedet sammen med 
formand Jørgen H. Jensen. 
Preben Lindgreen var i en del år valgt ind i Fredericia Motorbådsklubs 
bestyrelse, hvor han varetog arbejdet med pladstildeling. Det var 
blandt andet i de år, hvor der var en venteliste på op mod 50 bådejere, 
der ventede på en bådplads. 
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v/Helmut Jacobsen 
MIDTJYSK	KØLESER-

 

 

 
 

ALT	INDENFOR	KØLETEKNIK	&	KLIMA-
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Sving hammeren eller brug skruetrækkeren 
og få et godt grin 

Kontakt havnefoged Bent på tlf. 20 21 10 90, hvis du vil deltage. 
 
De lange flydebroerne er lagt ud – en halv snes medlemmer har trod-
set vinterkulden og givet havnefogden (Bent) og havneassistent 
(Cim) en hjælpende hånd med at slå pæle, sejle brofag frem mv. I 
påsken har andre medlemmer bidraget med at trække kabler til el og 
rør til vand, så det er klar til at blive tilsluttet, når ADP har etableret 
hovedledningerne her i april. 
Selv om ADP ikke er færdig med deres del af lystbådehavnsprojek-
tet, er FS og FM startet op på de opgaver, som klubberne og deres 
medlemmer skal udføre. 
 
Giv en hånd – og vupti Fredericia Lystbådehavn er ikke længere 
en byggeplads.  
Hvis alle medlemmer blot hjælper 1 dag, vil det svare til mere end 2 
mandeår – tænk på hvor meget man kan nå med det. Og være med til 
at holde udgifterne nede, så det ikke bliver dyrere at have sin båd lig-
gende i lystbådehavn. 

 

 

 

 

 

 

Peter og Torben trækker kabler på flydebroerne. Jo flere hænder, der bi-

drager med at færdiggøre lystbådehavnen, jo tidligere bliver vi færdige - 

og havnen er ikke længere en byggeplads. 
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Hvem kan deltage? –Alle 
Du behøver ikke at være uddannet håndværker, for at kunne bidrage. 
Ring til havnefogeden, når du har en halv eller hel dag, hvor du vil 
hjælpe med at færdiggøre vores lystbådehavn. Han har overblik over, 
hvor og hvornår du kan ”gøre nytte”. 
 
Eksempler på opgaver, som Bent gerne vil have en hjælpende hånd 
til inden sommerferien: 
 

• montage af klys 
• montage af pladsnummer 
• fjerne pæle, så der bliver plads til jollehavnen  (bro D og E) 
• understøtte E-broen og lagt nyt brodæk 
• assistere ved støbning af sokkel til havnehuset  - fx hjælpe med 

at bære rionet og binde varmeslanger på nettene 
• bygge bro G  - træarbejde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Snak og mandehørm over frokosten. FFL giver frokost til alle, der bidrager 

med at færdiggøre lystbådehavnen 
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Skal du ha´ denne super Skal du ha´ denne super   
redningsvest redningsvest --  i præmie?i præmie?  

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Se lige side 13  

Sådan kan du blive ejer af redningsve-
sten fra Spinlock. Skaf en ny pladslejer 
til Fredericia Lystbådehavn. Når ved-
kommende har betalt indskud, deposi-
tum og første års leje er redningsvesten 
din! 
 
Når du har fundet en ny pladslejer, kon-
takter du Bjørn Pihl Sørensen, tlf. 75 94 
18 25. Han noterer, at du har skaffet 
pladslejeren og sørger for, at du får ud-
leveret redningsvesten. 
 
Der er en præmie til henvisere af 10 nye 
pladslejere. 

 
Spinlock redningsvest!   
DECKVEST LITE - DW-LTE 150N 
 

Ultralet, lav profi l redningsvest til sejl-og speedbåde. 
• 150 N Deckvest 
• Ultra let vest – vægt 900 gram. 
• Enkel og nem at tage på. 
• Enkelt skridtsele. 
• Mulighed for at klipse VHF på vesten. 
• Lite vesten kan eftermonteres med ”Pylon” lys og sprayhood. 
• One size - brystmål 50-140 cm. 
• Garanti 5 år. 
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Årlig Skærbæktur 
 

Kom til Skærbæk lørdag den 1. september 2012 
 

Vi mødes kl. 1330 ved klubhuset. 
Der vil være udendørs eller indendørs aktiviteter til kl. ca. 1600. 

 
 
 
 
 
 

 
Kl. 1900 starter fælles spisning. I kan selv medbringe mad, eller I kan 
tilmelde jer til helstegt pattegris med salat og dressing. Pris: 100 kr. 
pr. person. 
 
Tilmelding og betaling senest lørdag den 18. august 2012 til Erik 
Prøhl på 20 84 27 14 eller Anna Kjærgaard  på 26 51 49 11 eller 
mail: Atlantis.fa@gmail.com 
 
Øl, vand, spiritus, kaffe må ikke medbringes. Det kan købes til billi-
ge priser. 
 
Der vil være levende musik fra kl. 1900 til kl. 100 
 

MVH 
Festudvalget 
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Sønder Voldgade 10, 7000 Fredericia, tel: 76 20 02 26 
ovenvande@ovenvande.com     

Klip annoncen ud af bladet. 
Sejl ind til vor dejlige fiskebutik og nyd en 

gratis 
fadøl på terrassen mod aflevering af 

denne kupon. 
Gælder kun annoncen fra det trykte medlemsblad. 

Den første præmie for at skaffe en ny bådejer til Fredericia Lyst-
bådehavn er allerede udleveret til Mads Peter Holst. 
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Subliften er nu på arbejde 

På billedet ses subliftens første tur i vandet. På liften ligger en af de 
5 flydebroer, som er monteret ved rampen. 
 

Oppe på flydebroen står havnefoged Bent de Jong, og det er hans 
medhjælper Cim Kappel, der står og styrer med fjernbetjeningen. 
 

Subliften bliver trukket af en dieselmotor, som kan tåle at komme 
med ned i vandet.  
 

Motoren ligger i en kasse, der virker på samme måde som en dyk-
kerklokke. Indsugning og udstødning er via rør ført op over vand-
spejlet. 
 

På ”Tangen” ved subliften er også etableret et nyt sted til optagning 
og isætning af både på sædvanlig måde med vognmand. 
 

På ”Tangen” etableres også en vaskeplads, som bliver det eneste 
sted, hvor bådejere i fremtiden kan rense bund med højtryksrenser. 
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M/S ADDI: Fra Kelheim til Sortehavet 
(fortsat fra februar nummeret) 

 

Turen fortsatte videre mod Golubac, hvor indsejlingen til Jernporten 
begynder. 
Golubac er en lille hyggelig landsby, med en særdeles smuk og fasci-
nerende beliggenhed og gode indkøbsmuligheder. Her fandt vi bl.a. 
en slagter, der havde rigtige røgvarer, ligesom de blev lavet i Dan-
mark for mange år siden, og det smagte pragtfuldt. 
 
Vi lå i en lille havn midt i byen med caféer og restauranter. Her fand-
tes godt nok ingen el og vand, men tænk sig ganske gratis, og med 
den skønneste udsigt ud over Donau med Rumænien til bagbords 
side, og indsejlingen til Jernporten med den fantastiske fæstnings-
bygning Golubac, der er bygget på de høje lodrette klippevægge på 
den serbiske side (styrbord). 
 
Her sad vi flere gange i båden og nød den smukke solnedgang og 
prøvede at suge hele herligheden ind på nethinden; mens vi tænkte på 
det, vi nu skulle opleve: at sejle igennem Jernporten, som for mange 
år siden, engang var med livet som indsats at sejle igennem. 
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I den smukkeste solopgang sejlede vi ud og begyndte den fantastiske 
indsejling til Jernporten.  
En 110 km lang strækning, hvor Donau på visse steder er meget bred 
og andre steder meget smal (150 m). Det giver nogle mægtige stærke 
strømhvirvler, men dem klarede vi uden problemer. 
 
Vi sejlede flere gange imellem flere hundrede meter lodrette, stejle 
klippevægge på begge sider af båden, andre steder knap så stejlt og 
smalt.  
 
Donau slog mange sving her på denne strækning, så det ene smukke 
syn efter det andet kom frem, så bedst som vi troede, at nu kunne det 
ikke blive smukkere, svingede floden igen, så et lige så imponerende 
syn kom frem.  
Denne tur kunne vi godt sejle flere gange. Her var da også en livlig 
trafik af hotelskibe og turbåde. 
 
Efter den fantastiske smukke tur igennem Jernporten fortsatte vi ned 
af den serbiske Donau med flere overnatninger i skønne gamle byer. 
Denne strækning fra Jernporten ned til den bulgarske Donau var også 
et meget smukt naturstykke med masser af dyreliv, folk der fiskede 
og badede, vaskede tøj nede i floden m.m.  
Temperaturen var stadig over de 30 grader i skyggen. 
 
På denne strækning var vi også inde i en dobbelt sluse. Først sejlede 
vi ind i 1. slusekammer, her blev vi sænket 16 m. Derefter sejlede vi 
direkte ind i 2. slusekammer, hvor vi igen blev sænket 16 m.  
Ved denne sluse, hvor vi blev sænket 32 m, er der også bygget et 
kraftværk, som har gjort sejladsen igennem Jernporten sikkert at sej-
le. Da de har udlignet højdeforskellen, så vandstrømmen er blevet 
meget mindre. 
 
Vi sejlede nu på den bulgarske Donau med Rumænien på bagbord 
siden, og Bulgarien på styrbord siden. Denne strækning er 460 km. 
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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 

 

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: ankerjo@ankerjo.dk 
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Da vi ankom til Viden, lagde vi til ved Vand- og Paspolitiets ponton 
for at blive indklareret. Her blev vi godt modtaget. De fortalte, at vi 
gerne måtte blive liggende. Båden lå her sikkert og trygt, da vi skulle 
igennem paskontrollen for at komme ud og ind til båden, og det var 
ganske gratis at ligge her. Vi blev her i flere dage. Viden er en smuk 
gammel by, med meget at se på og gode restauranter. 
Her fik jeg syet solgardiner til båden, og de blev straks taget i brug, 
for det var meget vaaaaaarmt. 
 
Turen til Ruse med en enkelt overnatning, hvor vi kastede anker i en 
bugt, havde også en flot og varieret natur. 
Ruse havn vil vi helst glemme. Den var ganske forfærdelig. På flyde-
broerne stak der søm og jern op og ud mange steder. Vi skulle hoppe 
fra den ene bro til den anden, og klatre op af en ca. 10 m stejl hønse-
trappe for at komme op til et ubrugeligt toilet og baderum. Det ene-
ste, der virkede her, var en vaskemaskine; den blev også brugt flit-
tigt. Om aftenen var der tusindvis af myg, og mange af dem stak mig, 
og for øvrigt var der møgbeskidt. 
 
Med høj solskin og vindstille med 34 grader i skyggen, så vi ikke 
meget af Ruse  - dog så vi det flotte bibliotek. Vi nåede ikke meget 
længere end 1000 m fra båden i denne hede, og endte på en havneca-
fé, hvor vi drak en kold øl, vand og spiste tomatsalat. Ejeren kom vi i 
snak med. Han kunne tysk, så vi havde nogle hyggelige timer hos 
ham, inden vi gik tilbage til båden igen. 
 
Næste dag ville vi kigge på byen, men på grund af heden nåede vi ik-
ke længere end til den samme café, hvor vi igen hyggede os og spiste 
der. Ejeren fortalte, at det var blevet bedre tider i Bulgarien, at der 
ikke var korruption mere. Inden vi gik derfra, åbnede han en flaske 
champagne p.g.a. hans barnebarn havde fødselsdag, og det ville han 
gerne fejre sammen med os. Det kan man kalde gæstfrihed. 
 
Båden blev tanket op med dieselolie. Så var vi klar til at sejle videre 
til Silestar på den naturskønne Donau.  
Vi lagde til ved Hotel Drustars ponton. Jørgen var oppe i receptio-
nen, hvor han fik forhandlet sig til en rimelig pris for at overnatte ved 
pontonen. 
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Da vi var ved at forlade båden for at gå op at spise på hotellet, kom 
der marcherende 4 store uniformerede mænd, fra Vand- og Paspoliti-
et viste det sig. De var meget brøsige i starten; men da de så vore pas 
og papirerne på båden, vendte de 180 grader og blev så venlige. 
Her i Serbien, Bulgarien og Rumænien skal man indklareres og 
udklareres i hver havn. Sprogforvekslinger kan der nogle gange fore-
komme. Vi troede, vi havde bestilt mørbradbøffer, men fik serveret 
kyllingelever i stedet for. 
 

Næste morgen sejlede vi 2 km skråt over Donau til det rumænske 
Told- og Paspoliti. Jørgen blev sat i land, og jeg sejlede videre på 
grund af strøm og bølger fra en livlig trafik på Donau. Da denne pon-
ton havde jern og diverse ting strittende ud, kunne båden blive øde-
lagt ved at ligge her. 
Tænk sig, at Carol og jeg selv sejlede på Donau i en times tid, inden 
Jørgen igen stod og vinkede mig an, og jeg lagde til kaj i fin stil, så 
Jørgen kunne springe om bord. 
Vi sejlede nu de sidste 24 km ned ad Donau til byen Cernavoda. Her 
sejlede vi fra Donau og ind på Donau  - Schwarzmeerkanalen. Der er 
en sluse i begge ender af den delvis gravede kanal på 64,2 km 
(færdigbygget i 1984), der skulle føre os ud til Constance i Sorteha-
vet. 
Den sidste overnatning inden vi gik ud i Sortehavet, havde vi lige før 
slusen til Constance. Før vi kunne komme igennem slusen, måtte Jør-
gen finde en bankautomat og trække nogle rumænske penge, da de 
ikke tog imod euro her. Det kostede ca. 350 danske kroner at sejle på 
denne kanal. 
Juh huuu, nu var vi klar til at komme igennem den sidste sluse ind til 
industrihavnen i Constance, og skal derefter sejle ud i Sortehavet til 
lystbådehavnen. 
 

En helt fantastisk, overvældende, oplevelsesrig tur har det været at 
sejle på Donau. 
Fra Fredericia til Sortehavet har vi i alt sejlet 4.105 km, brugt 2.109 
liter dieselolie, været igennem 95 sluser, hvor det største hop var på 
24 m. 

Mange sejlerhilsner fra Carol vov vov, Addi og Jørgen 
 

Foreløbig tak + 2 flasker rødvin til Carol, Addi og Jørgen. Fortællingen 
fortsættes til efteråret. 
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Arrangement for nye medlemmer 
 
Den 14. april 2012 afholdtes et lille arrangement for medlemmer, der er 
kommet til i løbet af året. 
 
Nyt er, som mange måske allerede ved, at vi nu kan tilbyde personer fra 
postområder udenfor Fredericia at leje en bådplads i  lystbådehavnen. 
 
Det har betydet, at vi nu ser  nye medlemmer fra en stor del af Jylland og 
Fyn, og nogle af disse var mødt op på dagen. 
 
Formanden gav en grundig orientering om det, som Fredericia Motor-
bådsklub står for og de aktiviteter, som vi afholder. 
 
Han nævnte også vor dejlige Paradisbro, som er ved at blive udlagt i 
denne tid ved hjælp af frivillige. 
 
Arrangementet blev holdt i havnehuset ”Shop Luna”, og efter orienterin-
gen var Fredericia Motorbådsklub vært ved et lille traktement, hvor be-
styrelsen og de nye medlemmer kunne lære hinanden at kende under 
uformelle former. 

På billedet til venstre sættes en 
båd i vandet  fra ”Tangen”, som 
det nye område ved subliftram-
pen er døbt. 
 
Det sker ved hjælp af Benny 
Vognmands kranbil. 
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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 

NB NB NB 
 
Har du en god skipper-eller løgne-
historie, så send den på mail til 
bladets redaktion: 
 

 pihlrevision@gmail.com 
 
De bedste historier kommer i bla-
det. Vi vælger så den bedste og gi-
ver en god flaske rødvin til vinde-
ren. 
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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 
 
 

Alt i bundmaling 
 

Hempel & International 
 
 

Alt i 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 ApSØresund Bådservice ApSØresund Bådservice ApSØresund Bådservice ApS    

www.oeresund-baadservice.dk     baad@mail.dk 
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Fredericia Motorbådsklub 
v/Bjørn Pihl Sørensen 
Vejrmosegårds Allé 3 
7000 Fredericia 
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