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Oplag: 325 eksemplarer
DEADLINE
til næste blad
15. november 2015

MARINEKONSULENTEN – BÅD OG MOTOR
Service forår og efterår
Salg, reparation og renovering af motorer
Autoriseret forhandler af Lombardini og Perkins marinemotorer
og Webasto oliefyr

Jørgen Jørgensen
Poppelvænget 3, Taulov, 7000 Fredericia
Tlf. 40 33 69 78 - mail marinejj@post.tele.dk
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AKTIVITETER
Ekstraordinær generalforsamling

27.10.15

Standernedhaling

31.10.15

Madpakkeonsdage kl. 12.00

07.10.15
04.11.15
02.12.15

Klubaftener kl. 19.00 start

06.10.15

Bestyrelsen
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Formanden
siger…..

Kære sejlere!
Det er halvmørkt, regnen pisker ned, vinden hyler i masten, og oliefyret snurrer sagte i baggrunden; men kalenderen viser også september, så det er jo blevet efterår.
Det er bare for tidligt, jeg synes godt nok ikke, det er blevet til meget
”rigtig” sommer i år; men vi er måske bare blevet forvænt de sidste
par år.
Efteråret har som sagt meldt sin ankomst, men der er vel stadig mulighed for et par gode weekender, inden sæsonen er helt forbi, og vi
skal på land.
Jeg synes, at jeg kan se tilbage på en sommer uden de store begivenheder i FM og havne regi, desværre havde jeg nær sagt, for det lå jo i
kortene, at vi skulle have haft en café eller et spisested på havnen
allerede i foråret.
Det forlyder da også, at alle aftaler har været på plads længe, og at
man bare har ventet på en byggetilladelse, men det er jo også en
”stor” sag i Fredericia.
Det er desværre ikke et enkeltstående eksempel på, at kommunal
langsommelighed har bremset eller forhindret private initiativer. Senest forlyder det, at planerne om at etablere dagligvare butik i Mekonomens lokaler også falder til jorden pga. kommunal langsommelighed eller bureaukrati.
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Optagning og isætning af både indtil ca. 8 tons.
Samt al vognmandskørsel.

Vognmand
Benny Hansen

Tlf. 75 94 35 11
Mobil 40 18 36 11

Kommunen er netop kravlet pænt op af listen over erhvervsvenlige
kommuner i landet, tillykke med det.
Det er den rigtige vej, men der er langt endnu.
Jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om nogle af de mange
penge, borgmesteren foreslår afsat til at gøre Fredericia endnu mere
attraktiv for virksomheder og borgere, ikke skulle bruges i forvaltningen.
Man kunne måske foreslå nogle fratrædelsesgodtgørelser og nyansættelser, så politikerne kunne tage styringen tilbage.
Vores havnefogedassistent Cim forlader sit job for at gå i lære som
kranfører. Vi ønsker Cim tillykke og takker for godt samarbejde på
havnen.
Det er tilsyneladende endnu ikke afgjort, hvordan arbejdsopgaverne
skal løses fremover; men der er jo stadig de samme opgaver på havnen, så det bliver spændende at se, hvordan det organiseres.
Sommeren har budt på mange nye medlemmer. Vi har netop rundet
300, så det går bestemt den rigtige vej.
Velkommen til alle de nye, jeg håber, at der bliver taget godt imod
jer, og at I vil deltage i vore aktiviteter.
Vi har netop overstået en fantastisk vellykket 50 års jubilæumsfest
for Paradisbroen. En stor tak til broudvalg, festudvalg og øvrige
medhjælpere for en fremragende fest.
Og en stor tak til alle deltagerne. Der kan jo ikke festes uden aktive
og engagerede gæster, og dem var der 110 af - flot opbakning.
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Renoveringen af Paradisbroen går nu ind i planlægningsfasen. Brolars er reserveret til at slå pæle, men jeg vil inden for den nærmeste
fremtid indkalde en række interessenter, det være sig broudvalg, brugere, fagfolk/håndværkere m.m. til et brainstormingmøde.
Vi skal have afdækket opgavens omfang, ønsker og løsningsforslag,
således at vi kan arbejde hen over efteråret/vinteren og gå foråret i
møde med en ny bro.
Der vil uden tvivl blive behov for et antal medlemmer til at bygge
nye brofag m.m.; men det kommer vi tilbage til, når vi kender opgavens omfang.
Som allerede omtalt nærmer sæsonen sig sin afslutning, og vi tager
hul på vinterhalvårets aktiviteter. Det er bl.a. madpakkedage, standernedhaling, klubaftener og ekstraordinær generalforsamling. De er
alle omtalt andet sted i bladet, men mød op og deltag i fællesskabet.
Lars Fardrup

7

Problemer med køleskabet i
båden.
Vi kan hjælpe
med både salg
og service.
Kontakt derfor:
Kære medlem
Bestyrelsen vil gerne bede alle hjælpe med at opdatere klubbens oplysning om email adresser ved at sende en email til:
pihlrevision@gmail.com
Vi vil gerne kunne komme i kontakt med så mange medlemmer som
muligt i forbindelse med arrangementer som klubaftener og lignende.
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Den nemmeste vej til Fredericia fra vandsiden
Følg strømmen
Som sejlere er vi tit udfordret af vind og vejr, men også strømmen
kan være en spøgefuld ting.
Strømmen er svær at se, men vi kan mærke den, og hvis der pejles
visuelt over landkending eller på instrumenterne ombord, kan det
ofte registreres, om man har med eller modstrøm.
Alle veje fører til Fredericia, hvis man følger medstrømmen. Hvis
Lillebælt anduves fra nord. og strømmen er nordgående, kan der med
fordel sejles mod Røjle Klint. Der holdes mod styrbord på 3 meter
kurven, og der sejles nu langs Fyn kysten til Strib Fyr..
Ved Strib Fyr møder man som oftest et strømskel. Dette følges nu i
retning Fredericia Lystbådehavn.
Anduvning sker ved den gule sydkost i Møllebugten.
Fortsættes sejladsen, sker dette langs med Sandal Strand mod syd, og
der sejles under den nye Lillebæltsbro. Der holdes så mod sydvest,
og der styres mod den sydlige bropille på den gamle Lillebæltsbro på
Fynssiden.
Kysten følges på Fynssiden forbi Galsklint Camping, og når man er
fri af Hindsgavl Pynten sejles der langs kysten på Fænø til Flækøjet.
Den modsatte vej er i nordgående strøm nem, da der generelt sejles i
midten af bæltet; dog kan der med fordel sejles i strømskellet mod
Fredericia Lystbådehavn fra Strib Fyr og så langs havnekajen ved
Fredericia. Strømmen løber stærkest ved havnekajen.
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Er strømmen sydgående, og sejles der sydfra Flækøjet, skal man tage
”inderbanen”.
Betragt strømmen som en Formel 1 racer. Denne vil altid blive kastet
ud i svingene, og dette gør strømmen også i Lillebælt.
Der sejles så i strømlæ i ”inderbanen”, altså: Flækøjet, Fænø kysten,
Hindsgavl, Galsklint Camping og så til Jyllandssiden under den gamle Lillebæltsbro ved Lyngsodde. Fra Lyngsodde sejles der til festpladsen under den nye Lillebæltsbro og langs med kysten til Strib
Fyr. Derefter slår man igen ud i det berømte strømskel, som bringer
mellem 3 og 5 knobs medstrøm til sydkosten ved Fredericia Lystbådehavn.
Der kan så vælges at anduve den nyrenoverede og topmoderne lystbådehavn, eller der kan fortsættes langs havnekajen mod Skanseodden ved olieterminalen, selvfølgelig i medstrøm.
Som indlægget startede: al sejlads i Lillebælt fører til Fredericia
Lystbådehavn. Håber vi ses.
Med sejlerhilsen
Havnefogeden.
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Klubaftener
I lighed med sidste år vil der være klubaftener hver tirsdag kl. 19.00 i
klubhuset, første gang tirsdag den 6. oktober. Der er endnu ikke fastlagt et program, men vi vil prøve at lave et ”tema” hver anden gang;
men det kræver et input fra jer: Hvad skal vi sætte på programmet?
Foreløbig arbejdet vi med at få Danske Tursejlere til at komme og
fortælle om foreningen og deres medlemstilbud, flere forskellige rejse/turbeskrivelser, reparation/syning af kaleche og hynder, orientering om Dalslands kanalen i Sverige, musikaftener. Her udover kunne det være lidt om regler og krav for at sejle sydover på kanalerne,
førstehjælp/hjertestarter, motorlære. Kom frit frem med ønsker og
forslag.
Efterhånden som kalenderen falder på plads, vil den blive slået op på
hjemmesiden og i klubhuset. Men det kan være mindst lige så hyggeligt at sidde og få en øl/kaffe, og hvad der ellers bydes på til en uformel snak om løst og fast efter eget ønske.
Bestyrelsen

Standernedhaling
I lighed med de seneste stander op og nedtagninger afholder vi arrangementet sammen med Fredericia Sejlklub
Lørdag den 31. oktober kl. 11.45
FM standeren tages ned kl. 11.45, og FS tager deres ned kl. 12.00.
Herefter er klubberne vært ved fælles frokost i klubhuset.
Bestyrelsen
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Ekstraordinær generalforsamling
Som omtalt på forårets generalforsamling foreslår bestyrelsen, at vi
melder os ud af Dansk Sejlunion og ind i Danske Tursejlere. Vi vil
samtidig foreslå, at vi ændrer reglerne for indkaldelse til generalforsamling, således at det kan gøres uden annoncering i dagspressen,
men via hjemmeside, opslag i klubhuset og email direkte til vore
medlemmer. Begge dele kræver imidlertid en vedtægtsændring, og
derfor indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling
TIRSDAG DEN 27. OKTOBER KL. 19.30 I KLUBHUSET
Foreløbig dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Udmeldelse af Dansk Sejlunion
Ændre regler for indkaldelse til generalforsamling
Bestyrelsen
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2 lørdage på Paradisbroen
22. august:
børnene nyder sommeren.

22. august:
de voksne nyder
sommeren.

29. august:
Birthe og Frank
nyder sommeren,
mens vi andre fester i klubhuset.
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Fra Paradisbroens 50 års fest

Inge, som altid en fantastisk tovholder, når
der holdes fest.

Corner Duo, der med
god musik kunne få os
ud på dansegulvet, og
som lod sig overtale til
overdans.

Gæster i FM’s klublokale
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Jens Romedahl
fortalte broens
historie.
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5 meter længere til styrbord så ….
For nogle år siden holdt vi sejlerferie nede i Den engelske Kanal. Det
er ganske vist 600 sømil fra Danmark; men bortset fra tidevande og
strøm er det et herligt farvand at besøge. Vi havde først været i Sydengland, og var så sejlet tværs over Kanalen til Guernsey og Jersey,
de to engelske øer, der, uagtet at de ligger langt inde i Malobugten på
den franske side, er engelske.
Faktisk er der små 100 sømil til den engelske kyst, men kun 15 sømil
til Frankrig, så egentlig burde øerne være franske, men beboerne har
holdt folkeafstemning, og man ønskede at forblive engelsk.
Malobugten er det sted i vores umiddelbare nærhed, hvor tidevandet
er højest, typisk 10-12 meter.
Tidevandsbølgen kommer rullende ind fra Atlanterhavet og bliver
presset ind i bugten, og så kan den ikke komme længere, og bliver
derfor presset i vejret. Seks timer op, seks timer ned. Det giver naturligvis nogle problemer for havnene.
På jersey er der ikke nogen traditionel sluse. Her har man bygget en
mur, et såkaldt dørtrin fra molehoved til molehoved; men sådan, at
ved højvande er der 3-4 meter vand over muren, og man kan sejle ud
og ind; men ved lavvande falder vandet kun til kanten inde i havnen,
mens der er helt tørlagt udenfor.
Til gengæld ligger man låst inde, ind til det atter er højvande, og
Havnekaptajnen giver grønt lys for ud og indsejling. Derfor ved jeg
også, at denne dag lettede vi klokken 12 middag. Vi havde planlagt
at sejle til Cherbourg, cirka 55 sømil.
De første timer, mens vi sejlede ud af Malobugten, var det fint sejlvejr, sol og en behagelig vind.
Men kort før vi nåede det skarpe hjørne ud til selve kanalen, det hedder Cap de la Hague, et modbydeligt forrevet klippehjørne, rendte vi
ind i en tæt tåge, så tyk og tæt, som man kun oplever det i Den engelske Kanal, og da solen gik ned, var der både rullet ned og trukket for.
Jeg kunne intet se.
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Nå, jeg havde GPS i båden, ikke en kortplotter, men den gammeldags model, der giver kurs, fart og position, så jeg tog det roligt. Vel
rundt om pynten, hvor vi skal dreje cirka 120 grader mod nordøst,
lagde jeg omhyggeligt et waypoint ind, 300 meter uden for Cherbourg. Da jeg har været her flere gange, kendte jeg havnen. I kanalen
fik vi strømmen imod, så vores beholdne fart var ganske beskeden, så
klokken var vel 2 om natten, da vi lå på positionen, og kunne sætte
kursen ind mod havneindsejlingen.

Men så begyndte problemerne, for vi kunne intet se. Jeg kunne ikke
se masten på min egen båd. Jeg havde konen stående helt ude i stævnen, for jeg vidste jo, at der var en stensætning på hver side af indsejlingen, og med strømmen på tværs, og en beskeden fart, var usikkerheden, om jeg lå til højre eller venstre for indsejlingen, stor.
Og så lød der pludselig én lang tone fra et tågesignal agter. Satans
også, tænkte jeg, det er englandsfærgen, og de kan ikke vige, de skal
ligge midt i sejlløbet.
Igen én lang tone, denne gang tydeligere. Han sejler stærkt, tænkte
jeg. Det er han nødt til af hensyn til strømmen. Mon han kan se os på
radaren?
Fortsættes side 20
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Sønder Voldgade 10, 7000 Fredericia, tlf: 76 20 02 26
ovenvande@ovenvande.com

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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Igen én lang tone, nu ganske tæt på. Hvis jeg ligger midt i sejlløbet,
tænkte jeg, så sejler han os ned. Han kan ikke vige, så render han op
på stensætningen. Jeg havde allermest lyst til at speede op, og sejle
rigtig langt væk fra sejlløbet, men søvejsreglerne foreskriver: ” at du
skal holde din kurs og fart”. Jeg valgte at følge reglerne.
Igen ét langt tågesignal, og nu meget tæt på. Jeg var rædselsslagen,
men kunne intet gøre. Og så kom færgen brusende ganske tæt om
styrbord, og jeg følte, at hans bovvand nærmest kastede os væk fra
stævnen, og han strøg forbi os, så tæt at jeg følte, jeg kunne røre ved
hans skibsside.
Der trængte mine underbukser til at blive udskiftet.
Da færgen var på siden af os, speedede jeg op, og gik ind i færgens
kølvand; men inden jeg fik accelereret, var færgen væk i tågen; men
et øjeblik efter gyngede båden ikke længere, og jeg var klar over, at
nu var vi inde i yderhavnen; men tågen var så tæt, at vi intet så til
noget havnefyr.
Herefter tog det os yderligere 4 timer at finde lystbådehavnen. Det
var ubehageligt, nervepirrende, krævede koncentration, men klokken
7 om morgenen, kunne vi endelig fortøje båden, efter en af de mest
nervepirrende ture jeg har sejlet.
Og når jeg efterfølgende tænker på den tur, tænker jeg tit, at aldrig
har jeg været i en situation, hvor jeg har været så tæt på mit livs sidste sejltur, - havde vi ligget blot 5 meter længere til højre, så ….
Hans Villund
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115 fod luksus i Tuborg Havn
For et par uger siden havde jeg en aftale i Tuborg Havn, lidt nord for
København. Da jeg kom kørende ned mod havnen, så jeg med det
samme en mast, der var op mod dobbelt så høj som de øvrige master
i havnen. Min nysgerrighed blev vakt: hvad kan det være for et skib?
Det viste sig at være det finske Nautor bådeværfts nyeste og største
båd, en 115 meter lang sejlyacht, der var på sin jomfrutur fra værftet
i Aabo, og var på vej til bådudstilling i Southampton.
Båden er 35 meter lang, 8 meter bred, og har sænkekøl, der går fra
5,7 meter dybgang til 3,5 meter, når kølen er oppe. Mastehøjden er
44 meter, så båden kan ikke gå under broerne i Lillebælt.
Det er en enorm båd, elegant i linierne, gennemført luksus, den største sejlyacht, jeg har set. Det må være spændende at sejle så stort et
skib.
Båden var solgt og skulle stationeres i Middelhavet. Ifølge Nautors
agent i Danmark ligger prisen på omkring 130 mio. danske kroner,
så vi skal nok ikke forvente at se ret mange af dem her i Fredericia.
Hans Villund
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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
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Vinteropbevaring af din båd på land
Nu er det tid at bestille plads til vinteropbevaring på land.
Vi vil gerne fylde pladsen op for at kunne bevare prislejet på opbevaringen, og derfor beder vi jer reservere plads til jeres båd på vinterpladsen. Dette skal ske inden den 15. september 2015.
Pladsen kan reserveres på havnefoged@frlh.dk ligeledes på 29 69 20
69. Telefonen er åben for reservation hverdage mellem kl. 8.00 9.00.
Bestilling af optagning/søsætning bedes ske i god tid og senest en
uge før.
Prisbladet for de ovennævnte ydelser kan findes på www.frlh.dk og i
havneregulativet.
Stativer klargøres inden optagning og flyttes dagen før til anvist
plads, så vidt muligt af bådejeren selv.

Vinterpladsen er åben i perioden 15. september 2015 til 15. maj
2016. Overskridelse af disse datoer medfører pristillæg.
Bådejeren er forpligtet til at fjerne/flytte stativ/bukke eller klodslag
senest 2 døgn efter søsætning. Pladsen skal ligeledes være ryddet for
affald, og dette skal ikke i containerne på lystbådehavnen. Containerne er kun til kabysaffald. Der henvises til de kommunale affaldspladser.
Med venlig hilsen
Havnekontoret
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Fredericia Motorbådsklub
v/Bjørn Pihl Sørensen
Vejrmosegårds Allé 3
7000 Fredericia

Norgesgade 4 • 7000 Fredericia
Tlf. 75 92 54 30 • Biltlf. 40 28 54 30
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