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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 
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AKTIVITETER 
 
 
 

02. oktober  Bådoptagning 
    Henvendelse  til Knud 
    Pris 600 kr. 
 
 
16. oktober  Bådoptagning 
 
 
24. oktober  Standernedhaling kl. 12.00 
    Gule ærter + 1 øl: 25,00 kr. 
    Tilmelding: Havblik 
 
 
30. oktober  Bådoptagning 
 
 

Aktivitetsudvalget 
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 Formanden  
siger….. 

Kære sejlere! 
 
Sommerferien er vel overstået, søndagens naturprogram: ” Naturens 
kræfter”, som denne gang handlede om havet,  er slut  - i morgen er 
det arbejdsdag. 
 
Vejret i år har ikke været så ringe endda, og når man så har billeder-
ne på nethinden om, hvor galt det kunne være gået, hvis naturen fol-
dede sig lidt mere ud  - så burde vi være taknemmelige. 
 
Det er, som om enhver af naturens kræfter er i stand til at rydde jor-
den for alt liv, og oven på det hele ligger vi civiliserede mennesker 
som øverste led i fødekæden med en global forurening af fossile 
brændstoffer og naturgifte, som resultatet af de seneste 150 års tek-
nologiske kvantespring. 
 
Nå, men vi skal ikke her opstille dommedagsprofetier  - og alligevel. 
 
Vi ved, at vores affald skal bringes med hjem. Vi ved, at ikke alt 
bundmaling længere er tilladt at bruge, samt at brændstof i dag har et 
stærkt reduceret svovlindhold i forhold til tidligere. 
 
Samlet set betyder det, at vores egne vedtægter og landets love er 
med til at reducere, men ikke standse forureningen. 
 
Som jeg har skrevet tidligere, er de skærpede regler om brugen af 
bundmaling blevet godt modtaget. Jeg har fået flere henvendelser fra 

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 

 
bådejere, som har været nødt til at ændre adfærd og kassere store gamle 
malerspande med ”billig” bundmaling. Til den kommende  forårsklargø-
ring falder hammeren, hvis reglerne ikke overholdes. Bådene sættes ikke  
i vandet med ulovlig bundmaling, der er påført på lystbådehavnens om-
råde. 
 
Og hvorledes går det så på havnefronten? Der sker ikke en dyt. Det læn-
ge varslede lokalplansforslag er ikke i høring, og nu har jeg mine   tvivl 
om, der sker noget før kommunalvalget. 
 
Lystbådehavnen har været en utrolig rejse i kommunale og politiske ind-
viklede surrealistiske spidsfindigheder. 
 
Og nu er vi derhenne, hvor det har givet alle økonomiske og tidsmæssige 
tab, samt at det politiske billede i Fredericia er noget blakket. 
 
FFL og Fredericia Motorbådsklub var klar til at gå i arbejdstøjet  her i 
foråret. Dette betød, at når lokalplanen var godkendt, ville vi have  ryd- 
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det pladsen og begyndt projekteringen. Men nej, sådan skulle det ikke 
gå. Nu satser vi på det kommende forår. 
 
FM’s plan for fremtiden har vi også puslet med. I byggeperioden skal 
vi have et sted at samles om, og tilsvarende har vi modtaget et ønske 
fra nogle af medlemmerne, som ønsker et sted at være, når vinden er i 
det forkerte hjørne, og regnen siler ned. 
 
I dag har vi sejlerstuen og undervisningslokalerne; men her er også 
andre brugere, og begge lokaliteter er ikke tilgængelige, når den nye 
kontrakt med ADP er på plads. 
 
Løsningen er, at vi opstiller en pavillon, som skal fungere som klub-
hus/lokale i byggeperioden. 
 
Opstillingsstedet er behandlet i FFL og godkendt. Bestyrelsen vil nu 
udpege et klubhusudvalg, som skal stå for den daglige drift. 
 
Dette udvalg er ikke fundet endnu, så er der nogle frivillige, som vil 
tage teten, er her en opgave, som skal løses i vor forening. Bestyrelsen 
skønner, at kravet til udvalget er, at man som person ikke deltager i 
andre foreningers bestyrelsesarbejder på havnen. Dette for at sikre, at 
FM’s midler bliver brugt i foreningens interesse. 
 
Bestyrelsen vil i efteråret invitere de sejlere, der har fremsendt en an-
modning om lokaler, til en dialog, og måske her finde et klubhusud-
valg, så vi kan fremskynde arbejdet mest muligt. 
 

Jørgen H. Jensen 
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v/Helmut Jacobsen 
MIDTJYSK KØLESERVICE 

 

 

 
 

ALT INDENFOR KØLETEKNIK & KLIMAANLÆG 

 
 

Kolding Marine 
 

Ny annonce 

Trindholmsgade 21 • 6000 Kolding • Tlf. 75 53 02 00 • kmc@koldingmarine.dk • www.koldingmarine.dk

Så let finder du os:
Kommer du fra Syd eller Vest:
Kør via motorvej E45 og benyt afkørsel Syd Nr. 65
– Følg skiltene mod Havn

Kommer du fra Nord eller Øst
Kør via motorvej E45 og benyt afkørsel Øst Nr. 62
– Følg skiltene mod Havn

kmc@koldingmarine.dk • www.koldingmarine.dk

Kolding
Marinecenter

1300 m2

med alt i tilbehør • Stor sejlertøjsafdeling •

Postordre salg • Motorværksted • Riggerværksted o.m.m.

Kolding Å

Jens Holms Vej

Nordkajen

Toldbodgade

Casper Müllers Gade

TrindholmsgadeFALCK

Inderhavnen

Yderhavnen

Sønder Havnegade
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Plakater 

 
På plankeværket rundt om miljøstationen sidder en mængde plakater 
med ting og sager til salg. Helt i orden; det kan være til gavn for  bå-
de køber og sælger. 
 
Problemet er bare, at mange plakater sidder der i årevis, for sejlerne 
eller de firmaer, der reklamerer, glemmer at fjerne plakaterne, når 
tingene er solgt. 
 
Så fjern venligst dine plakater, når båden eller køleskabet er solgt; de 
pynter bestemt ikke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hv 
 

 
Vi kunne naturligvis 
også spørge havne-
fogeden, om han ik-
ke vil fjerne dem al-
le, når sejlsæsonen 
er slut. 
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Kære venner  - det går ikke det her 
 

Det er nu mere end 8 år siden, jeg overtog jobbet som redaktør af 
ORIENTERING. 
Det er da meget sjovt, og jeg har intet imod at yde min beskedne ind-
sats for klubben, og så krævende er jobbet jo heller ikke, at jeg ikke 
kan få tid til det. 
 
Men jeg lovede bestyrelsen, dengang var det Jens Romedahl, der var 
formand, at jeg ville stå for redaktionen. Jeg har aldrig lovet, at jeg 
ville skrive bladet. Men hvis jeg ikke kommer i tanke om noget, hvis 
jeg ikke skriver om noget, der er aktuelt eller minder fra mine mange 
år som sejler, så bliver der 4 blanke sider i bladet. 
 
ORIENTERING er medlemmernes blad. Det er jeres mening på godt 
og ondt, der skal skrives om. Det er jeres oplevelser i båden, på ferie-
turen, i havnene, der skal skrives om; og så naturligvis jeres bemærk-
ninger til bestyrelsen eller om havnen. 
Jeg har mange gange efterlyst indlæg til bladet; men jeg tror, at i de 8 
år jeg har siddet på taburetten, har der været 6 indlæg fra medlem-
merne. 
 
Så kan man selvfølgelig spørge sig selv, om det er fordi bladet ikke 
interesserer medlemmerne. Hvis det er tilfældet, så giver det jo sig 
selv, så kan vi lige så godt lukke butikken. Men jeg ved, at i sejlklub-
ben er de misundelige på os, fordi vi har et medlemsblad. Det har de 
ikke i FS. I næsten alle andre klubber har de et medlemsblad, så jeg 
tror da på, at vore medlemmer gerne ser, at vi beholder bladet. 
 
Det ville jo heller ikke skade, hvis vi fik en medredaktør. Min frem-
tid som redaktør er i hvert fald kortere end min fortid. 
Men altså: det er op til dig,  - ja, du læste rigtigt: DIG, at komme med 
nogle indlæg, også gerne fotos, så ORIENTERING kan blive så alsi-
dig som mulig. 

hv 
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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 

Fredericia
Industrivej 18 · 7000 Fredericia
Tlf. 75 92 03 33 · Fax 75 92 04 53
Mail: 7000@kopiservice.dk

Vejle
Flegmade 13 B · 7100 Vejle
Tlf. 75 82 82 00 · Fax 75 83 34 10
Mail: 7100@kopiservice.dk
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Hvorfor går et skib på grund? 

 
For et par dage siden løb en coaster på et klippeskær i Norge, med 
store olieforureninger af kysten til følge. 
 
Hvorfor sker den slags i vore tider, med alverdens moderne navigati-
onsudstyr? 
 
Prøv at tænke tilbage i tiden, rigtig langt tilbage, da der ikke eksiste-
rede søkort, ikke eksisterede kompas, ikke eksisterede alle disse elek-
troniske instrumenter, som vi sejlere har i dag, og søens folk blot sej-
lede derud af, og håbede på det bedste. Det var russisk roulette, og 
givet er det, at det også kostede uhyggeligt mange søfolk livet. 
 
I mit livs båd nummer 2 havde vi et kompas, der fulgte med båden, 
da vi købte den. Det var et kardan ophængt kompas, der stod i en lille 
trækasse, som vi stillede på dørken. Det var opdelt i 32 streger, og vi 
vidste da godt, at den store pil pegede mod nord, og så styrede vi ef-
ter bedste evne i den ønskede retning. At der  var noget, der hed mis-
visning og deviation, havde vi ingen anelse om, og jeg er da heller 
ikke sikker på, at kompasset altid stod i bådens lateralplan. Men hel-
det var med os, og vi kom da altid derhen, hvor vi gerne ville. 
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I dag kan vi jo ikke sejle uden for havnen uden at tænde for GPS, ek-
kolod, VHF, kortplotter og alle disse elektroniske hjælpemidler, som 
vi er beriget med i dag. 
 
Hvorfor går skibe så alligevel på grund? Selv store handelsskibe, der 
er bemandet med højt uddannede navigatører, og som har alverdens 
fineste navigationsudstyr og radar på kommandobroen, går på grund 
engang imellem. 
 
Man kan godt undre sig. 
 
Jeg tror, man kan opdele fejlen i 4 punkter: 
 
For det første den helt simple, der hedder en menneskelig fejl. En 
GPS er ikke bedre end det, man programmerer den til. Lægger man 
forkerte positioner ind, udlæser man noget forkert af søkortet, så går 
det galt. 
 
Det andet er afdrift for strøm og vind. 
Man ved altid, hvor vinden kommer fra. Det burde ikke give proble-
mer; men alligevel giver vindtrykket på den ene eller anden side af 
skibet en afdrift, der kan være ganske betydelig, afhængig af skibets 
konstruktion. De store, meget høje motorbåde, der findes mange af i 
dag, er meget påvirkede af vindens tryk. I forhold til bådens  høje 
overbygning, har de meget ringe undervandsskrog, og da det er den 
del af skroget, der er under vandet, der skal modvirke afdriften, er 
disse både meget følsomme for vindens tryk. Dette gælder i øvrigt 
også mindre både, speedbåde, der ofte sejler rundt med en stor kale-
che. De er også meget følsomme, og har en betydelig afdrift. 
 
Store handelsskibe og ikke mindst krydstogtskibe er også meget 
vindfølsomme. Her i Fredericia kommer der engang imellem et skib 
med biler fra østen. Det er utrolig højt, og er det i hele skrogets læng-
de. Det må være meget vindfølsom. 
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Men strømmen er langt værre, og jeg er sikker på, at det er strømmen, 
der er hovedsynderen, når skibe går på grund. I de danske farvande løber 
strømmen sjældent mere end 1  - 2 knob; men får man 2 knob ind fra 
siden, giver det en betydelig afdrift, som man ikke umiddelbart kan se, 
hvis man ikke har nogen faste holdepunkter: sømærker, pejlinger på land 
eller elektroniske instrumenter, der egentlig kan betragtes som et fast 
punkt, at støtte sig til. 
 
Et skib, der sejler langsomt, er væsentlig mere påvirket af afdrift end et 
hurtiggående skib. 
 
Og så er der naturligvis træthed hos navigatøren og spiritus. 
 
I de store skibe skal der altid være 2 mand på kommandobroen; men alt 
for ofte hører man, at besætningen snyder, og den ene går til køjs. Så 
falder den tilbageværende i søvn, og så har man katastrofen. 
 
Og så er der spiritus, der jo også er medvirkende til at virke sløvende. At 
det er forbudt at sejle i spirituspåvirket stand ved enhver; men det afhol-
der jo desværre ikke enkelte søfolk i at snuppe en øl eller to eller endnu 
flere. 
 
Vi husker jo alle coasteren, der for nogle år siden sejlede ind under vest-
broen på Storebælt, fordi rorgængeren var spirituspåvirket og var faldet i 
søvn. 
 
Spiritus og søvn er helt sikkert årsag til mange grundstødninger og sam-
menstød. 

hv  



SIMPLY CLEVERwww.fredericia-autoservice.dk

Husk! En prøvetur siger mere end 1000 ord.
Så kig ind, så arrangerer vi en prøvetur i en af de mange Škoda modeller.

Fredericia Auto-Service A/S

Škoda Octavia Ambiente 1.9 TDI PD
Pris kr. 283.000,- ekskl. lev.

Halvårlig ejerafgift kun kr. 1.610,-
Alufælge er ekstraudstyr.

Vidste du, at Škoda Octavia 1,9 TDI er valgt til årets campingtrækker 2005 • At baga-

gerummet er på 560 ltr. • Må trække op til 1.600 kg • At trækkraften er meget høj, 250

NM • Kører 19,2 km på 1 ltr. diesel • Har fuldtgalvaniseret karosseri • Har 12 års

karosserigaranti • Er udstyret med fartpilot • Har halvautomatisk klimaænlæg •

Nedkøling af handskerum • Varme i forsæderne • Højdejustering af begge forstole

samt lændestøtte • Multijusterbar førerplads • Board computer • Komfortstyring af

el-ruderne • Tågelygter • Lange serviceintervaller • ESP styring • Og er en af marke-

dets mest rummelige familiebiler • Samt meget mere som vi gerne vil fortælle om.

20 gode grunde til at vælge
Škoda Octavia Ambiente 1,9 TDI 

Kom sikkert til havnenKom sikkert til havnen

Vesterballevej 9B . 7000 Fredericia . Tlf.: 75 92 42 44
- Lige ved tilkørsel til motorvej -
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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 



 

17 

 
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 
 

og 
 

bådudstyr 
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V/JØRGEN HOLM CHRISTENSEN 
Døgnvagt 20 11 82 55   Fax 75 94 07 00 

 
 

 
 
 
 
 



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



 

28 

 

 

 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 
Moody 
Fjord 
Aga 

 

Marineparken ApS 
Vognmagervej 5 
7000 Fredericia  

Telefon +45 2018 4191  
Telefax +45 7594 5665  

E-mail bo@marineparken.dk  


