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Medlemsblad for 
Kerteminde Sejlklub • 
no. 5 2017 • 44. årgang.

Sebastian & Carl fra Kerteminde Sejlklub vinder i 
Feva jolle ved Harboe Cup.

Kreativitet fra afriggersejladsen.



Åbent alle dage 
indtil 

juleaft en

Kerteminde KertemindeÅbent hver dag fra kl. 7.00 til 20.00
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STANDERNEDHALING
Der er Standernedhaling

lørdag den 21. oktober kl. 14:00

Til de personer der har lyst laver vores hovmester
 en let frokost, inden standernedhaling.

Frokost er kl. 12:00 og man skal tilmelde sig hos 
hovmesteren senest torsdag den19. okt. på tlf. 65 32 24 53.

Så husk at møde op og være med til at stryge standeren for sæsonen 2017.

K E R T E M I N D E  S E J L K L U B
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GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til ordinær Generalforsamling

Tirsdag, den 14. november 2017 kl. 19.30 i det gamle klubhus

Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Repræsentantskabets beretning for den
      forløbne periode.
  3. Kasserens beretning for den forløbne periode
      og regnskabsorientering pr. 30.9.17.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af klubbens formand.
  6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet 
      (udvalgsformænd) og deres suppleanter.
  7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til godkendelse, 
skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. Evt. forslag bliver 
ophængt i klubhuset og kan ses på klubbens hjemmeside.

Uddeling af årsnåle.

Klubbens mestre vil være inviteret til denne aften,
for at vi kan hylde dem og »Årets sejler«.

Inden generalforsamlingen er der fællesspisning kl. 18.00.
Tilmelding til spisning på tlf. 65 32 24 53

senest den 10. november.

K E R T E M I N D E  S E J L K L U B
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Sæsonen er slut, ikke flere interne kapsejladser, 
det samme er stort set gældende rundt i landet. 
I skrivende stund forekommer det mig, at sæ-
sonen knap har budt på så mange muligheder 
for hyggesejladser, som man kunne ønske sig, 
nogle vil mene, at det er påklædningen, som 
har været mangelfuld. 
De har nok ret, for alt i alt kan vi se tilbage på 
en sæson, som på trods af vejret har budt på 
gode oplevelser på vand, såvel som på land.
Men nu er det altså slut, det er et faktum at 
afriggersejlads og fest er holdt, pokaler er delt 
ud, og inden længe skal standeren ned. Den 
21-10 klokken 14.00.
Som mange gang før kan vi. 
Klubbens ”traditionelle” stævner har endnu 
engang været et aktiv for Kerteminde Sejl-
klub, både sejladsmæssigt, men også klubbens 
renomme, som en seriøs sejlklub er igen blevet 
bekræftet. 
Årets højdespringer er nok alligevel et rigtig 
flot Guld Pokal stævne. En stor holdindsats af 
medlemmer samt Turismens Venner sikrede at 
ikke kun det sejladsmæssige, men også alt på 
land var af høj standard. Morgenmaden blev 
serveret med små fine beskrivelser af menuen, 
på flere sprog. Banelederen måtte lægge ryg 
til meget ros sammen med hans øvrige besæt-
ning. Alt i alt rigtig godt gået af hele Guld Po-
kalteamet. Tak!
Som en forlængelse af dette, kan vi allerede nu 
røbe, at Kerteminde Sejlklub næste år er vært 
for Sejlsportsligaen. Hele ”Cirkusset” kommer 
til Kerteminde i juli 2018. Stævnet forgår over 
to på hinanden følgende weekender, henholds-
vis 1. division samt anden division.  
Mange har efterlyst et forum, hvor det gennem 
vinteren er muligt at snakke sejlads og måske 
tilegne sig maritim viden.
I den kommende vinter vil vi, som forsøg, lave 
klubaftner, hver anden tirsdag i ulige uger.. 
Første gang er tirsdag den 21. november. Team 
Hydac vil på videoer og tale berette om hol-

dets vej til en Bronzemedalje i den hjemlige 
Sejlsportsliga.  
Har du ideer til et spædende foredrag eller an-
det, som du mener er relevant for andre end 
dig selv, så henvend dig til undertegnede. Det 
er dog vigtig at vide, at det er dig med de gode 
ideer, som også er tovholder på arrangementet, 
jeg holder kun styr på kalenderen samt infor-
mation via klubbens mail system.
Den 14. november afholdes der generalfor-
samling i KS. Efterårsgeneralforsamling er 
også lig med valg til repræsentantskabet. Hi-
storisk set er der langt mellem kampvalg i KS, 
og det er også muligt at sætte sit aftryk uden 
nødvendigvis at skubbe andre af pinden. Clas-
sic Fyn Rundt mangler stævneleder, er det no-
get for dig??
Har du ønsker om forandring eller ideer til nye 
tiltag, har du mulighed for at stille et forslag 
på generalforsamlingen. Forslaget skal være 
fremsendt til FU senest 8 dag før generalfor-
samlingen, og må rigtig gerne være så udfør-
lig beskrevet og underbygget, at det kan være 
genstand for en seriøs debat. 
God Vinter.  
     

  Hilsen Jørgen  

Formanden.



When every 
moment counts
Hos Elvstrøm Sails er vi fast besluttet på 
at hjælpe dig med at realisere dine 
drømme, når det handler om sejlads.

Hos os er hvert sejl unikt – specielt 
fremstillet til at matche dine behov.

Kom forbi din lokale sejlmager 
på Fyn, og lade os finde den 
løsning, der passer til dig. 

Elvstrøm Sails Fyn
Sdr. Havnekaj 19,
5300 Kerteminde
Tel: +45 21 49 68 42
hbp@elvstromsails.com

DIN REJSE BEGYNDER
MED DET RIGTIGE SEJL



Kerteminde sejr.
Forrygende weekend i Skælskør for Kertemin-
de Sejlklub.
I weekenden d 23-24 september var vi til Har-
boe Cup. Et hyggeligt jollestævne med gode 
forhold for sejlads, og meget publikumsven-
ligt. Det var vores femte stævne vi deltog i, i 
vores Feva jolle ved navn ”HanneLotte”. Da 
vi sejlede Harboe Cup sidste år, var det også 
DM for Feva joller. Det var vores andet stævne 
hvor vi blev nr. 10 af 25 hvilket vi var meget 
tilfredse med. Med et års erfaring mere i bå-
den, var vores mål at blive bedre end nr. 10.
Vi startede lørdagens sejlads i meget let vind 
og svære forhold da vinden sprang meget.
Men vi kom ok fra start og lavede en 3.plads, 
derefter en 2.plads. Så vi følte at vi kunne gå 
på vandet, men vi kom hurtig ned igen, da 3 
sejlads blev til en 14.plads. Efter den første 

dag lå vi nr. 4.
Søndagen bød på ok vind 5-7 SM men der var 
lidt nerver på, for da der blev sagt knæk og 
bræk måtte Carl brække sig i vandet, men var 
hurtigt klar igen. Første sejlads blev det til en 
5.plads, anden en 10.plads, så vi blev enige om 
i båden, at det var nu hvis vi skulle forsvare 
den 10.plads fra sidste år. Vi laver starten og 
sejler en 1 plads hjem, yes! Sidste sejlads la-
vede vi starten igen og runder første mærke 
som etter, men meget tæt, men vi holder den 
hele vejen hjem og laver en første plads igen.
Da vi sejler ind, regner vi med, at vi er blevet 
samlet 3.er.Men efter en lille times venten på 
resultatlisten, troede vi ikke vores egen øjne, vi 
var sgu blevet samlet nr. 1.
Så vi var meget glade, tænk vi havde vundet 
Harboe Cup. Da vi kom til præmieoverrækkel-
serne, fik vi flere gode nyheder, Josefine som 
sejler optimist C var blevet nr.  3 i et felt af 65 
både, vildt sejt, og Noah var nr. 4 og Liva n r8 
i optimist B i et felt af 40 både.
Så en super sejler weekend for Kerteminde 
sejlklub.
Nå, men til selve præmieoverrækkelsen, så er 
vi jo ret uerfarne på det punkt, så vi var klædt 
om til pænt tøj til hjemturen, men hvad vi ikke 
viste var, at når man vinder et stævne skal man 
i vandet , så vi måtte en tur i baljen.
Vi havde en fantastisk weekend, og vi fandt ud 
af at sammenhold og det, aldrig at gi’ op kan 
betale sig.

God vind

Sebastian & Carl
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Vi sætter alle sejl til for dig

Langegade 7, Kerteminde - tlf.: 59 48 94 60
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Afriggersejlads og Fest.
Sejlerskolen stod for Afriggersejladsen, den 
blev styret af Nikoline og Steen Frederiksen.
Steen indledte med at fortælle lidt om banen 
og forskellige opgaver der skulle løses under-
vejs, samtidig gjorde han det klart at reglerne 
var lavet af ham og det var ham der bestemte, 
så det ville ikke være en god ide at komme 
med protester.

Nikoline stod for opvarmning så alle var klar 
til turen.

Inden sejlerne blev sluppet løs skulle de ud-
fylde et skema med søvejsregler. Det voldte 
flere nogle problemer, men der er stadig ledige 
pladser til teori undervisning her i vinter.

Efter turen rundt på bugten skulle der ved mål-
gang afleveres en tegning af båden.
derefter var der præmie til vinderen og øl til 
resten.

X Kæreste vinder af afriggersejladsen

Steen gennemgik sejladsen inden starten.

Nikoline sørgede for opvarmning af sejlerne. 8
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Til festen om aftenen var der præmieudeling

Resultat for Piger mandag.
No. 1  Scanti. Scankap 99 med Rie Høgh. 
No. 2 Skarven. Folkebåd  med Annette 
Bauer-Brandl

Resultat for Kølbåde tirsdag.
Løb 1. No. 1. Erik Køster. Folkebåd
Løb 2. No. 1. Dan Larsen. L 23
Løb 3. No. 1.Jacob Jacobsen. Express
Løb 4. No. 1 Anders og Peter Juul. X 79 - 
 No. 2 Jonas Sørensen Carbonite.
Løb 6. No. 1 Peter Reinholdt. Impala 31 
 No. 2 Palle Søby Omega 34.
Løb 7. No. 1 Leif Pehrson. Ylva 
 No. 2 Egon Høeg Scankap 99.
Løb 8. No. 1 Joachim Dichman. Melges 32 
 No. 2 Jørn Møller X 1. ton
Overalt vindere for knap så store både blev 
Jacob Jacobsen i Albin Express Kræs.
Overalt vinder for knap så små både blev 
Leif Pehrson i Ylva Den Røde Løber.

Resultat for Klassebåde onsdag.
Efter 31 sejladser hvor 12 både var tilmeldt har 
Alpi med Flemming Palm vundet aftensejlad-
serne og dermed den eftertragtede Solita pokal. 
No. 2 Kong Fus med Erik Køster.
No. 3 Astrea med Thomas Clausen.

Resultat for Sejlsportsligaen 
Afsluttende kommentar fra holdet: 
Yeeees!!!! Det lykkedes os at holde den sam-
lede 3. plads for sæsonen, som var den klare 
målsætning for dette stævne! 
Efter en stabil weekend (nye takter) og en vir-
kelig god søndag ender vi på en 2. plads ved 
det sidste stævne i Skovshoved.
Vi er glade og stolte over at bringe Kerteminde 
Sejlklub tilbage på podiet i Sejlsportsligaen, 
og dermed give klubben en ny mulighed ved 
Champions League næste år!
Vi vil gerne takke for den fine opbakning og 
ikke mindst sponsorerne for en god sæson! KS 
er tilbage igen i Sejlsportsligaen 2018!



• Bådudstyr
• Motorer
• Gummibåde
• Elektronik
• Sejlertøj

kl. 9-17 Mandag - fredag
kl. 9-12 Lørdag

Reparation af:
• Påhængsmotorer
• Indenbordsmotorer
• EL ombord på din båd
• Oliefyr
• Bovpropel

Servicevogne kommer i alle havne

kl. 9-17.30 Mandag - fredag
kl. 9-12 Lørdag
kl. 10-12 Søndag

Åbningstider:

På Værkstedet tilbyder vi:I Butikken tilbyder vi:

I perioden1/4-1/10 har vi åbent:

Båd&Motor_86x100_maj2010.indd   1 26-05-2010   11:44:02
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Så er sidste tirsdagssejlads definitivt sejlet i 
sæsonen 2017. En sæson med meget fin kap-
sejlads. Banerne har haft et højt niveau på 
trods af, at vi er lidt udfordret af, at mærkerne 
ikke vil blive liggende der, hvor vi gerne vil. 
Torsdagsholdet arbejder til stadighed med at 
indsamle, reparere, udlægge og opfinde må-
der, hvorpå bøjerne kan blive liggende, hvor 
de skal. 

Også i år, har vi set mange tætte matcher mel-
lem mange både, i de fleste løb. Dette er ingen 
selvfølge, set i lyset af, at vi skal have mange 
forskellige både til at sejle mod hinanden.

40 tilmeldte både er samme niveau som sidste 
år, så måske er vendepunktet nået med hensyn 
til nedgang til vores sejladser.
21 sejladser var planlagt, 20 sejladser blev 
gennemført, dette må siges at være godkendt. 
Antal deltagere pr. gang, har været lidt lavere i 
år, men dette kan måske nok tilskrives det lidt 
ustabile danske sommervejr

3. halvleg som vi holder i Søsportscentret, har 
igen i år været en succes. Mange sejlere bakker 
godt op ved at mødes efter sejladsen og enten 
nyde en medbragt forfriskning eller købe det 
på stedet. Højdepunktet er naturligvis, når re-
sultaterne råbes op, og udbyttet af ens anstren-
gelser på vandet kan ses sort på hvidt. På bare 
et par sæsoner, har vi virkelig fået opbygget en 
god atmosfære, som mange sætter pris på.

Sæsonen 2018 står for døren.
I den kommende sæson, har Kølbådesudvalget 
en udfordring. 
Vi mangler hjælpere til, at lægge baner ud og 
tage både i mål. Så hvis nogen har lyst, eller 
kender en der keder sig tirsdag aften, så kan 
man kontakte en i udvalget. Der en kun 2 be-
tingelser. Du skal have lyst til at møde en mas-
se glade mennesker, og du skal være medlem 
af Kerteminde Sejlklub.
En stor tak for hjælpen, til dommere, målta-
gere, madholdet og torsdagsholdet

Tak for i år og på gensyn i 2018

  Jacob
 Formand Kølbådsudvalget

Tirsdagssejladser 2017.
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Så blev beslutningen taget. NeXt Level 
skulle tilbage til dens hjemhavn, Kerte-
minde. Jeg tænkte så, at hvordan kunne 
man meddele dette til alle de håbefulde 
sejlere i KS. Kiggede på vejrudsigten og 
jep - Romsø Rundt - og de havde været 
så venlige at lave et løb for tursejlere. Så 
tilmelding og ud på den lange tur rundt om 
Holmen.

Skippermøde kl. 0830 hvor jeg blev budt 
velkommen af dejlige mennesker. Det 
blev meddelt, at turen var afkortet, Kun 
rundt om Romsø pga. den lette vind.

Starten gik kl. 0900 for toursejlerne - 3 
både - Ballad og Just - og der blev sat spi-
ler for en nordlig vind. Første mærke var 
en kompasafmærkning sydøst for Romsø. 
NeXt Level rundede som sidste tourbåd. 
Så på kryds nordpå og de 2 andre slog hel-
digvis udad, så NeXt Level sneg sig ind 
til Romsø og nød godt af idvandet. Jeg fik 

følge af 2 Folkebåde, der måtte have set 
vores ”genistreg” eller også var de bare 
lidt kloge. Inde ved Romsøkysten var der 
rigtig meget at hente og vi sneg og tæt på 
kysten. Der blev kigget på navigator, Mo-
biltelefon - Navionic programmet. Ved 
Nordøst revet kunne vi tilsyneladende gå 
langt ind - NEJ vi kunne ikke - bum bum 
- Nogle havde langt sten ud lige her, hvor 
NeXt Level havde et godt forspring. Nå 
men tursejlads - Starte motor og trække 
sig baglæns ud. Klar igen, men nu var de 
andre lige i bagen på os.

På nordsiden af Romsø fik jeg følgeskab 
af en Folkebåd. Og holdaop nogle søde pi-
ger, der sad i den båd. Normalt er det nogle 
store brutale fyre der sejler denne havets 
bulldozer. Men her- søde piger - Jeg be-
sluttede derfor at følges resten af vejen 
med dem.
Ved Klæben - spiler op og så rullede NeXt 
Level af sted. Syd på. Men da vi over-
halede den forreste Folkebåd gik det op 

Romsø Rundt 2017.
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for mig, at jeg ikke kunne huske hvor E 
mærket lå. Gode råd ------- - Man kunne jo 
ringe til en ven - telefonen frem og kigge 
i telefontavlen - ingen venner, men der 
stod et navn - Eivind fra Kerteminde - Han 
tog heldigvis telefonen og forklarede mig 
at jeg bare skulle sejle mod muslingefar-
men - Tak - Ja men hvor sejlerbandesprog 
lå den nu henne. Meget lang tid senere - 
fart 2 knob - kunne vi skimte E mærket. 
Ånde lettet op.  Så på kryds mod C mær-
ket - kunne ikke se det. Men jeg havde 
en formodning om, hvor det lå. Styrbord 
halse og en halv knob. Bag mig væltede 
det om E mærket med et kobbel af sultef-
tersejr sejlere. Vinden lagde sig. Jeg havde 
fået følgeskab af Folkebåd, Scancap og de 
to Melges. Men kig tilbage sås mørke på 
vandet til havs. Åh nej. Jo de slog alle ud 
mod dette område og så fik de fart på mod 
C mærket. Men vinden nåede ikke ind til 
os. Melgesbådene kunne dog trække sig 
ud til vinden og forsvandt. Vi forsøgte at 
komme ud til vinden. Det kom vi da også, 
men først efter alle de andre både var pas-
seret. Ha. Ja det havde vi jo prøvet før, så 
ingen panik. Stadig ingen C mærke i syne 
og alle bådene fortsatte mod Hverringe-
skoven. Besynderligt. Men nu kunne vi se 
en Melges, der rundede derude. Men der 

skulle C mærket da ikke ligge. Da vi kom 
frem til stedet hvor C mærket skulle ligge 
sås nogle fendere ligge i vandet. Nåh altså. 
Det var derfor nogle vendte før C mærket. 
Ja det var jo smart. NeXt Level ville ikke 
have mere ballade og sejlede over til der, 
hvor C mærket tilsyneladende var drevet 
hen, ca. en halv sømil. Vi endte som sidste 
båd, og så op med spileren. Ved F mærket 
blev der hentet et par både og vi bommede 
og så fart på mod målstregen. Og her skal 
man jo huske - som altid i KS regi - at have 
den røde havnebøje til styrbord. Det var 
der vist nok en båd, der glemte. Ikke NeXt 
Level - nej nej - vi havde lavet fejl nok på 
turen.

Romsø Rundt 2017 fik sin afslutning med 
præmieuddeling. Mole øl og grillning.
Her mødte jeg ham Eivind og kunne da 
godt huske ham og vi blev da rigtig gode 
venner (igen) da han gav et par øller.

Tak til Kerteminde Sejlklub for god mod-
tagelse af mig efter NeXt Levels Eksil.

Team NeXt Level glæder sig til 2018, hvor 
vi igen skal gøre bugten usikker ;-)

     Dan Ankér - Mark og Nic.

Åbningstider i Klubhuset og Restauranten
torsdag til søndag 12:00 -21:00

Julefrokost den 1/12 - 2/12  & 8/12 - 9/12

ØL KORT TIL SEJLKLUBBENS MEDLEMMER
10 stk. mellem fadøl 350, kr.

10 stk. små fadøl 225, kr. 
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Hold så op for et omskifteligt vejr vi har 
her i Danmark. Her sidder vi efter en dag 
med højt solskin og gode temperaturer. 
Frokosten blev indtaget på terrassen og li-
vet er skønt. Lørdag stod det ned i stænger 
det meste af dagen – det er nu flyttet øst-
over til København og Parken hvor der er 
fodboldlandskamp.
Man kunne jo have sejlet en tur i sit skib, 
hvis det ikke lige var fordi sejlene var pil-
let af for vinteren. Jeg er ikke den eneste 
der har gjort så småt klar til at komme på 
land – jeg har ikke set både på Bugten i 
dag. Men ellers er der blevet sejlet en hel 
del. Fevajollerne der blev indkøbt i foråret 
ses ofte derude så det må siges at være en 
fornuftig investering i ungdommen. Og 
de klarer sig godt når de er udenbys for at 
konkurrere med andre sejlere.
Gutterne i Sejlsportsligaen klarer sig også 
godt; vel nærmest fantastisk. De kom i 
2017 på podiet i Skovshoved efter en flot 
2. plads i stævnet. Det betyder at de igen 
næste år stiller op i Champignons League. 
Tør man håbe på et godt resultat? Måske 
kommer der et stævne til Kerteminde og 
hvad ville være smukkere end at vinde et 
stævne på hjemmebane.
Kapsejladssæsonen er sluttet for nylig og 
der er holdt afslutningsfest og kåret vin-
dere. Hvordan mon det kommer til at gå 
med næste sæson? Kan der findes nye 
deltagere om mandagen så startlinjen skal 
være længere; kan vi finde et nyt dommer-
team til tirsdagssejladserne eller kommer 
de gamle til at stå for sejladserne igen og 
bliver der nogensinde mellemluft om ons-
dagen? Det, det drejer sig om, er at frem-

elske en klubånd der gør at man gerne vil 
deltage i aktiviteter der foregår i ens for-
ening – enten som hjælper eller deltager. 
Det er nemlig meget sjovere at være hjæl-
per når der er mange at hjælpe; så – støt op 
om din forening, så vil der være flere der 
støtter dig den dag du har et behov for en 
indsats til det du brænder for. Og der er tid 
til at indlede et nyt forhold til foreningen 
nu. Lige om lidt er der Generalforsamling; 
stedet hvor beslutninger der også påvirker 
dig bliver vedtaget. Måske er der emner 
af stor interesse for dig der bliver debat-
teret, måske burde du egentlig blande dig. 
Hvis du ikke udnytter din mulighed for at 
komme med din mening er der ligesom 
ikke nogen der rigtig lytter når/hvis du 
brokker dig bagefter. Der er også en mu-
lighed for at nogen arrangerer en klubaften 
med spændende indhold. Det kunne være 
et rigtig godt sted at starte dit nye forhold 
til din klub – men du er måske ikke en af 
dem der kunne få mere ud af at være mere 
synlig i klublivet.
Træernes blade har fået en anden farve, 
temperaturen er faldet og sejlersæsonen 
er slut! Troede jeg indtil jeg på hjemme-
siden opdagede at de sidste aktive ikke 
er gået på land endnu. SRbnSLB-regatta 
Samsø Rundt by night Shorthanded Low 
Budget. I skrivende stund skulle regattaen 
være overstået og jeg ved ikke hvor mange 
deltagere der har været, men ideen er nok 
meget god – og åbenbart behøver der ikke 
være mere end én deltager. Mens nogen 
sejlede Silverrudder tog Jens Mohr Ernst 
lige en:  SRSHLB; Sjælland Rundt Short 
Handed Low Budget... hvorom der kan 
læses sidst i bladet og på  hjemmesiden. 
Så måske er sæsonen slet ikke forbi endnu.
Er sæsonen ovre skal man have sin båd 

Hvis du ikke udnytter 
din mulighed.
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på land. Vi tager som en selvfølge at den 
kommer til at stå hvor den plejer, sådan 
cirka da. Men kan vi være sikre på det. 
”Vores” vinteropbevaringsplads er jo på 
vej til at blive overtaget og lavet om til 
byggegrunde. Ikke det hele, bare noget af 
den. Eller? Jeg ved ikke hvad der sker på 
det felt – hvis der overhovedet sker noget. 
Er der nogen der ved om vi pludselig skal 
til at flytte skibe fordi der er blevet solgt 
byggerettigheder. Ved vi, om vi får det at 
vide i nogenlunde god tid? Det samme 
gælder vel egentlig vores vandpladser. Er 
der sket noget med de store havneplaner 
– eller var det kun for at få os til at makke 
ret. Vil kommunalvalget gi’ os en brugbar 
afklaring eller sidder vi stadig bagefter 

Østfyns Bådhandel ApS
Lyøvej 6, 5800 Nyborg

Tlf. 20 82 07 83
www.østfynsbådhandel.dk

Åbent:  man-fre: 10 -17  &  Lør: 10 - 15

AUTORISERET FORHANDLER

uden at vide om der er et flertal – og øko-
nomi til at bygge om. Er der flertal for at 
lave sluseport og højvandssikring.
Er der nogen der ved noget? Nå, vi får nok 
en melding til Generalforsamlingen. Vi 
ses tirsdag d. 14. november.

Frede
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Silverrudder 2017.
Som det er de fleste bekendt arrangerer Svend-
borg Amatør Sejlklub en singlehand sejlads 
Fyn rundt som de kalder ”Sølvroret” eller ”Sil-
verrudder”. Sejladsen afvikles i september må-
ned og i den netop overståede sejlads, har jeg 
og 425 andre deltaget. 
Denne beretning handler om mine forberedel-
ser til sejladsen samt mine prøvelser undervejs.
Men først en kort introduktion af mig selv. Jeg 
er 53 år og startede min sejladskarriere i 2011 
med at tage duelighedsbevis og i 2012 og 2013 
sejlede jeg H-båd i Kerteminde sejlerskole. I 
2013 købte jeg min første båd, en Molich-X-
Meter, ud fra devisen at den er smuk og sejler 
godt. Jeg har deltaget i tirsdagskap siden 2014 
og deltaget i Classic Fyn Rundt siden 2013. 
Jeg tog Yachtskipper 3 eksamen i 2016. 
Det er klart, at jeg har relativt få timer på van-
det sammenlignet med en ”normal” sejler i 
Kerteminde Sejlklub der ofte har både 30 og 
40 års erfaring. Det skal dog ikke afholde mig 
fra, at deltage i et arrangement som Sølvroret. 
Jeg må kompensere med mere forberedelse og 
det var derfor, jeg arrangerede en klubaften i 
januar 2017 sammen med Henrik Bøje, hvor 
temaet var singlehand sejlads. Det blev en god 
aften hvor jeg fik afmystificeret mange ting om 
alt fra sikkerhed, proviant, søvn mm.
En god ting ved at sejle Sølvroret er, at båden 
skal igennem et sikkerhedscheck for at få lov 
til at sejle. Det betyder, at man tvinges til at få 
set sin båd igennem og jeg har bl.a. investeret 
i en ny kortplotter, en ny selvstyrer og jeg har 
opgraderet min batteripakke. Derudover har 
jeg bl.a. indkøbt nødraketter der skal være af 
lovlig dato.
Jeg og ’Bageren’ sejlede båden til Svendborg 
søndagen før sejladsen for at have god tid til 
at lære området omkring startlinjen at kende. 
I Svendborgsund har de stærk strøm, en smal 
bro, en Ærøfærge der sejler stærkt og i startø-
jeblikket 50-60 både der klumper sig sammen. 
Med hensyn til starten, valgte jeg at holde mig 

lidt tilbage og sejlede under broen i faget ved 
siden af hovedløbet. Det gik godt selv om fær-
gen kom midt i det hele.
Jeg havde virkelig frygtet starten, men pga. 
meget svag vind og en strøm der til sidst vend-
te rigtigt, kom jeg fint over startlinjen og under 
broen med en spiler, der lige akkurat kunne stå 
og trække lidt.
De næste 12 timer foregik med fin-trimning af 
spileren hvor et plus på 0,1 knob vakte begej-
string. Der var ikke meget vind og selvom jeg 
forsøgte at skære gav det ikke ret meget. 
Fra Helnæs var vinden 10-15 grader fra kryds 
og jeg tabte terræn til ’Genakkerne’. Selv sej-
lede jeg med spileren helt fremme ved forsta-
get og trukket helt hjem i læ. Det gav en fart 
på 3,5-4 knob men på Trac Trac kan jeg se, at 
jeg taber rigtig meget mellem Helnæs og Lil-
lebælt. 
Efter starten, var 9 timers mørkesejlads det næ-
ste jeg frygtede. Men jeg kender efterhånden 
min båd så godt, at med lys fra lanternen samt 
fra kortplotteren, så havde jeg lys nok til at 
kunne sejle. Jeg bommede nok 25 gange med 
spileren den nat så nu er den manøvre indøvet. 
Pludseligt var det lyst og Lillebæltsbroen nær-
mede sig. Vinden var stadig for svag for en 
Molich med en stor genua der vejer godt til. 
Strømmen hjalp mig godt igennem og ret hur-
tigt, var jeg ude af Tragten mod Æbelø. 
Indtil nu er det gået godt. Jeg har varmet lidt 
mad vha. varmt vand fra en termokande og jeg 
fik også en kop te. Min aftensmad var en kyl-
lingsandwich og en banan og så kan man klare 
sig 12 timer igen. Jeg var ikke træt på noget 
tidspunkt fordi spileren og det at holde øje med 
de andre både holdt mig i gang.
Efter Tragten ved Lillebælt dummede jeg mig 
ved, at komme for meget i strømlæ i bugten. 
Det blev dyrt og mange af de små både jeg 
have lagt bag mig i løbet af natten, vandt ind 
på mig igen. Træls.
Kl. 13 lørdag eftermiddag 25 timer efter staren 
lå jeg og 50 andre helt stille ved Æbelø. Det 
begyndte at se svært ud med at gennemføre og 



jeg besluttede, at jeg ville kaste anker og sove 
en times tid og så vurdere om jeg skulle fort-
sætte. 
Det var min batterier der traf beslutningen for 
mig. Lige pludselig meldte selvstyreren ”low 
battery” og der var næsten ikke strøm til at 
rulle forsejlet og slet ikke til at starte motoren. 
Mine andre batterier var også flade så jeg tror, 
at min lader er i stykker. Tanken om, at sejle 
endnu en mørk nat med flade batterier var ikke 
rar, så jeg startede motoren manuelt og gav op.
På vej hjem blev jeg enig med mig selv om, 
at jeg kunne prøve at skyde genvej ved Fyns-
hoved med det resultat at jeg gik på grund!! 
Total amatør. Heldigvis havde jeg meldt mig 
ind i Dansk Søredningsselskab og de kom og 
trak mig fri et par timer senere.  Nu var det 
blevet mørkt og sejladsen til Kerteminde var 
ikke speciel behagelig, fordi jeg var nervøs for 
at miste den sidste strøm. Men strømmen holdt 
og jeg kom sikkert hjem for motor ved 23:30 
tiden lørdag aften. 
Generelt har oplevelsen været rigtig god. Det 
er er meget lang tur og 2 nætter uden søvn duer 
ikke så man skal hvile lidt under vejs. Jeg hav-
de et æggeur med men fik ikke brug for det. 
Jeg følte mig godt forberedt og alligevel så har 
jeg lært, at det er en god ide at have en kortap-
plikation på sin telefon eller iPad som sikker-
hed og det havde været en god ide at prøve at 
starte motoren manuelt inden jeg stod i krisen.
Generelt var turen ikke specielt anstrengende 
fordi vinden var så svag, så jeg fik mulighed 
for at prøve alle elementerne af sejladsen i ro-
lige omgivelser. Jeg er positivt overrasket over 
at sejlerne hjælper hinanden med alt fra havne-
manøvre til at give plads for land. Jeg var lidt 
bange for, at der var tirsdagssejlads over det 
men det var slet ikke tilfældet og det er rart når 
man er lidt uerfaren. 
Jeg er imponeret over de skippere, der kom i 
mål og jeg må bare erkende at der er meget 
langt op til de bedste. Det kan kun betyde, at 
man må ud på vandet og træne mere. 
Afslutningsvis vil jeg kort fortælle hvordan jeg 

har forberedt mig til sejladsen. Ud over at sejle 
mere alene i 2017 end jeg plejer at gøre, har 
jeg også sat mig ind i sejladsbestemmelserne 
for Sølvroret for at sikre at jeg og båden lever 
op til sikkerhedskravene. Et af sikkerhedskra-
vene er, at man skal have VHF ombord og det 
har betydet, at jeg måtte tage VHF certifikat 
her i foråret.
Den måde jeg forbereder mig på, er at skrive 
en lille drejebog for sejladsen og jeg har et do-
kument på 22 sider der indeholder alt fra lister 
over udstyr i båden som f.eks. ekstra batterier 
til pandelampen til lister over tøj til proviant. 
Dokumentet indeholder også telefonnumrene 
til Søredningsselskabet og det fik jeg jo brug 
for. Desuden har jeg listet hvornår strømmen 
vender i Svendborgsund og hvornår solen går 
ned og står op. Et sådant dokument er rigtig 
godt fordi de erfaringer man får kan skrives 
ind til næste år. I 2018 er pakkelisten blevet 
udvidet med bl.a.  IPad mini med søkort og 
knæbeskyttere.

 Claus, Skipper på Josephine
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Sjælland Rundt singlehanded low budget
For den entusiastiske sejler er det svært at 
komme uden om Danmarks mest succesfulde 
kapsejlads ”Silverrudder”
Grundet tilmeldingsgebyrets størrelse, samt 
sejladsens distance, der udsejles uden pause, 
har undertegnede besluttet ikke at være med i 
legen.
Med den baggrund lavede jeg i år min egen 
lille pendant til Silverrudder.
Med en perfekt vejrudsigt med let vind og tør-
vejr afsejlede jeg og Exabyte fra Kerteminde 
torsdag den 21/9 Kl10.50 hvor min egen lille 
start gik mellem havnebøjerne. Det var perfekt 
vind til min nyindkøbte Code 0, der trak fint 
trods meget let vind.

Kerteminde Bugt torsdag kl 10.54
Coden blev afløst af spileren i et par omgange 
i den lette skiftende vind.

  Romsø Sund kl. 12:48
  

Røsnæs kl 15 bemærk den spændende skyfor-
mation
  
Ved Røsnæs gik vinden i NØ. Genuaen måtte 
tage over for flyvesejlene, og Exabyte begynd-
te et langt kryds helt frem til Gilleleje.

Sejrø passeres torsdag kl 17.24

Jeg passerer Snekkeløbet ved Sjællands Odde 
et par timer senere, mens det er lyst
Hele vejen fra Stavre har jeg været hjulpet af 
1-2 knobs nordgående strøm, men ved pas-
sagen af Odden forsvinder denne hjælp, så 
vejrudsigten tjekkes for at optimere krydset 
op imod Gilleleje, vinden er NW ved passagen 
af Snekkeløbet , men vinden ser ud til at dreje 
mod vest i løbet af natten. Derfor slår jeg ind 
under land i håb om at få en rummer på SB- 
halse. Desværre er vindretningen meget stabil 
og den næste vejrudsigt lover nu at vinden går 
i nord i løbet af morgenen. Så ny taktik er at gå 
mod nord til jeg ”næsten” kan holde Gilleleje 
oppe på BB halse. 5 sm før Gilleleje slår jeg 
over på BB og vinden rummer så jeg lige kom-
mer forbi uden flere slag og nu får jeg endelig 
lidt slæk på igen ned mod Kronborg
I løbet af natten, laver jeg en gang æg og ba-

Sjælland Rundt
singlehanded low budget.
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con, er flittig til at brygge kaffe og tager jeg et 
par powernap.
Da lyset kommer frem næste morgen, kan jeg 
mærke at det er tid til en ordentlig hvil, så jeg 
gør klar til at anløbe Helsingør Marina. Vinden 
er nu meget svag igen (1-2 m/sek) og strøm-
men løber kraftigt rundt om Kronborg og op 
langs kysten. Der er heldigvis idvand helt inde 
ved kysten, men det ligner en svær opgave at 
komme rundt om hjørnet ved Kronborg i den 
kraftige strøm, så det er helt fint at tage en lur 
til det (forhåbentligt) frisker lidt mere.

Ankomst Helsingør fredag morgen kl 6:31 
fendere og fortøjninger er klar og jeg er klar 
til en skraver.
Efter 3 times hvil er jeg klar igen. Jeg kan se at 
der er kommet lidt mere vind, Men først smut-
ter jeg lige en tur op til Kronborg Marine og 
veksler et gavekort, fra Sjælland Rundt tidli-
gere på året, til et par nye trimliner.
1⁄2 time senere er Storen sat og spileren klar-
gøres på vej ud mod Sjællands NØ-lige hjørne.

Kronborg om SB Fredag kl 10.23

Det flotte hjørne rundes og spileren hives op. 
Strømmen går imod med ca 1 knob hele vejen 
ned til Køge Bugt, hvor den langsomt aftager. 
Vinden er 3-6 m/sek og jeg får en smuk tur ned 
gennem Øresund.
Hvad bedre er, at 2 Luffe 4004 runder Kron-
borg lidt efter Exabyte -begge for motor. De 
indhenter os efter et kvarters tid, men vinden 
øger og vi sejler nu lige op.
Den første sætter spiler og ryger langsomt 
bagud hep.

Da vi kommer ned til Hven øger vinden lidt 
mere og jeg begynder også trække fra ham for 
motor. Han forsøger sig nu med en asymme-
trisk spiler, som han hekser med en 1⁄2 times 
tid inden han opgiver og igen starter motor nu 
langt bag Exabyte hep hep.
Fredag kl 14.07 København om SB

Flot ø og grim baggrund skriver Dan Anker da 
jeg sender ham billedet
Da vi nærmes os passagen ved Flakfortet dør 
vinden lidt, så den motoriserede Luffe når ak-
kurat at overhale inden han sejler ind til Dra-
gør.

Igen stort set alene på vandet passerer jeg 
enorme mængder svømmefugle syd for Dra-
gør. Grundet den nu lette vind (2-3 m/sek) og 
plat læns, begynder jeg igen at tjekke vejrud-
sigten for vinddrejninger for at få noget skæ-
ring på. Der er ikke noget hjælp at hente fra 
den kant, så jeg bommer på de små vindskift 
og prøver at holde lidt mod øst (hvor der ser ud 
til at være lidt mere vind), men samtidig holde 
klar af storskibstrafikken.

Ved Møns Klint bliver vinden meget svag og 
skiftende så spileren må igen vige for genuaen. 
Det bliver tid til at stege en gang kyllingefil-
letter og det bliver en skøn aften. Himlen er 
klar. Perfekt udsigt til stjernerne. Der er ikke 
noget forstyrrende lys fra hverken måne el-
ler by, næsten som at være tilbage på de store 
oceaner. Efter runding af den sydlige spids af 
Møn, er det det store fyr der laver lysshow. En 
svag tåge er begyndt at lægge sig og lyssøjlen 
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fra fyret fejer hen over klinten og tågebanker, 
lige så fantastisk. Her driver vi stille frem mod 
Grønsund resten af natten. 0-2 m/sek vind. 
Tidligt om morgenen ligger tågen sig tykt over 
vandoverfladen. Jeg kan se stjernerne, men in-
genting i vandret retning. Det er stille og jeg 
kan ikke høre motoriserede skibe. Men kan der 
være andre for sejl? Da risikoen er til stede, 
må jeg ned og hente tågehornet som jeg bruger 
flittigt i et par timer ind til solen brændes væk 
af solen.

En lang og to korte med 2 min interval som 
foreskrevet i søvejsreglerne. Exabyte har en 
AIS modtager om bord, men ingen sender, det 
må vi se at få på budgettet til vinter, jeg har set 
at Horizon har sendt en VHF på markedet, der 
har det hele indbygget i samme instrument!

Fredag Morgen kl 7.41 Indsejling til Grønsund

Tågen letter lige efter Hestehoved dyb, på vej 
ind i Grønsund. En stille fantastisk smuk mor-
gen. Strømmen løber svagt med ind mod Stor-
strømmen og vinden er nu 0-1 m/s
Trods den smukke morgen begynder trætheden 
igen at melde sig og jeg ankrer kort før Saks-
købing 9.03 Lørdag morgen er ankeret ude, 
9.04 sover jeg som en sten i SB agterkahyt
 
Afgang med Sakskøbing i baggrunden lørdag 
kl 11.59
 Efter 3 timers søvn var vinden så småt ved 
at komme igen (fra vest) og et langt kryds 
begyndte ud gennem Storstrømmen, i bedste 
kapsejlads stil slog jeg efter bedste evne på 
vindspringene hele eftermiddagen og passe-

rede ved solnedgang Agersø lørdag kl 19:07
 
Ude af Agersøsund bliver det tid til at stege en 
lakseside som jeg gnider med chili og honning, 
en opskrift jeg har elsket siden jeg smagte det 
under et ophold i Halifax for et par år siden
Undervejs har jeg fulgt Silverrudder feltet via 
internettet og da jeg passerer Storebæltbroen 
(øst) kan jeg se at Lokale Henrik Boye netop 
har passeret Vestbroen i en god position. Se-
nere krydser jeg hovedfeltet som nu har sejlet 
i 11⁄2 døgn, så jeg holder godt fri af feltet, der 
nok ikke er sejlet af helt friske skippere læn-
gere.

Ankomst Kerteminde efter 60 timer (heraf 6 
timers pitstop). Kerteminde kl. 22.52
 Her kom jeg ind samtidig med Claus Christen-
sen og hans fine Molich X. Han havde valgt 
at udgå af sølvroret. Endvidere kom der også 
en tysker ind i en Mini uden motor, han havde 
store problemer og hans manøvrer var panik-
agtige, ind til en hjælper fik fat i ham og fik 
ham ind til bro 5.

Fortøjet til broen igen, helt høj af min fanta-
stiske Sjælland Rundt, tog jeg 2 øl i lommen 
og gik over til Claus i håb om at han ville dele 
de 2 godnatbajere, desværre blev han hentet af 
sin familie, så jeg luskede tilbage med mine 2 
bajere, men drak den ene før jeg kollapsede i 
Exabytes kahyt.

3 fantastiske dage alene med Sjælland om 
Styrbord, det kan anbefales.

Måske nogle andre Kertemindebåde har lyst 
til en tur mere inden bådene skal på det tørre, 
sig lige til, det kunne være sjovt at være et par 
mere, måske Anholdt retur??

  Jens S/Y Exabyte.
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God rådgivning handler i høj grad om gensidig tillid.  
Vi skal mødes i øjenhøjde, og der skal være plads til 

at stille spørgsmål.  Derfor er det vigtigt for os,  
at vi kender vores kunder og at de kender os.  

 
Ring til os på tlf.  6548 5460 eller send en email til  

kerteminde@sparfyn.dk, hvis du vil høre mere om, 
hvad vi kan gøre for dig og din økonomi. 

   
 

Sparekassen Fyn, Kerteminde afd.  
Langegade 6, 5300 Kerteminde

Jørgen Schou, Filialdirektør 
tlf. 6548 5461     jos@sparfyn.dk

- og de kender os.    

I Sparekassen Fyn

kender vi vores kunder 

Jørgen Henrik Nielsen 
Kunderådgiver

tlf. 6548 5464 
jhn@sparfyn.dk

Anne Nørgaard-Offersen
Kundemedarbejder

tlf. 6548 5460 
aof@sparfyn.dk

Dorthe Jensen 
Kunderådgiver
tlf. 6548 5463 
dje@sparfyn.dk

Lene Friese Hansen 
Kunderådgiver 
tlf. 6548 5462
lfh@sparfyn.dk

Ole Rasmussen
Kunderådgiver

Tlf. 6548 5465
 olr@sparfyn.dk

Nøglekort og badekort til det nye klubhus skal bestilles hos: 
Peter Bundgaard K.K.K.     mail: bundgaard.birkende@gmail.com
Badekort kan også købes ved henvendelse til klubhusudvalget eller 
jolle/ungdom 

N Ø G L E K O R T
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REDAKTIONEN
Udgivelsesplan for 2017:

Blad nr. 6 udkommer primo december. - deadline d. 12. november Forretningsudvalget: træffes fra stan-
derhejsning til standernedhaling i klubhuset hver
onsdag fra kl. 17.00 til 18.00 ---- tlf. 65 32 25 90
Fra standernedhaling til standerhejsning træffes forretningsudvalget onsdage 17:00 til 18:00.  i lige uger.
Informationsudvalg:
Ansv. redaktør: Frede Schjerning, Mølkensvej 12, 5300 Kerteminde
tlf. 65 32 12 37 e-mail: fschjerning@gmail.com  klubblad@kerteminde-sejlklub.dk
Oplag 525 stk. Annoncepriser: ¼ side:     kr.    350,-/1890,- v. 6 numre
½ side:     kr.    550,-/2970,- v. 6 numre   1/1 side:   kr.    900,-/4860,-  v. 6 numre 
Få bladet pr. mail. Spar klubben for porto.   Mail til Frede: fschjerning@gmail.com

DUELIGHEDSBEVIS
Der er stadig få pladser

Duelighedsundervisning.
Undervisning til den teoretiske del af Duelighedsbeviset 
starter onsdag d. 11. oktober klokken 19 i 
Det nye Klubhus.
Der undervises 20 x 3 lektioner (minus efterårs – og 
vinterferie).
Pris: kr. 1500,00 for kursus, + gebyr for aflæggelse af 
prøve 
Kursusmaterialer ca. kr.- 1100 
Underviser: Steen Frederiksen
Tilmelding via email: sejlerskole@kerteminde-sejlklub.
dk senest 1. okt.
Ekstra oplysninger ved Steen Frederiksen tlf. 5070 3778
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Kerteminde Sejlklub
Formand: Jørgen Larsen,  tlf. 30 92 63 35 formand@kerteminde-sejlklub.dk
Næstformand: Carsten Wagner,  tlf. 23 96 39 63  pu-udvalg@kerteminde-sejlklub.dk
Økonomiudvalget/Kasserer:  Aksel Sørensen, tlf. 30 36 56 78 / 21 48 02 20 kasserer@kerteminde-sejlklub.dk
Forretningsudvalg: Består af; formand, næstformand og kasserer. Træffes i klubhuset onsdag kl. 17 – 18. tlf. 65 32 25 90.
Planlægnings- og Udviklingsudvalg: Carsten Wagner,  pu-udvalg@kerteminde-sejlklub.dk
KS Klubhus: Marinavejen 2, 5300 Kerteminde.   info@kerteminde-sejlklub.dk
Klubhusudvalg: Villy Hansen, tlf. 29 72 21 23  klubhus@kerteminde-sejlklub.dk
Sejladsudvalg: Jørgen Mohr Ernst, tlf. 00 00 00 00  regatta@kerteminde-sejlklub.dk
Kølbådsudvalg: Jacob Jacobsen, tlf. 26 15 23 41 tirsdag@kerteminde-sejlklub.dk
Klassebådsudvalg: Flemming Palm, tlf. 30 29 22 64 klassebaad@kerteminde-sejlklub.dk
Ungdoms-/jolleudvalg: jolle@kerteminde-sejlklub.dk
Pigesejladsudvalg: Sabine Gill pige@kerteminde-sejlklub.dk
Sejlerskolen: Steen Frederiksen,  tlf. 50 70 37 78 sejlerskole@kerteminde-sejlklub.dk
Sail Extreme: Morten Grundsøe tlf. 30 42 04 44  info@sailextreme.dk  
Materieludvalg: Niels Juul Hansen materiel@kerteminde-sejlklub.dk 
Bladudvalg: Frede Schjerning, tlf. 40 40 38 05  klubblad@kerteminde-sejlklub.dk
Turudvalg: Thomas Jensen, tlf. tur@kerteminde-sejlklub.dk
Hovmester: Pernille & Mark. Restaurant: tlf. 65 32 24 53  restaurant@kerteminde-sejlklub.dk
Classic Fyn Rundt: Eivind Skaalum, tlf. 23 28 14 09
Målere: Jørgen Kjær Frandsen, tlf. 23 99 11 55/65 32 19 69 maaler@kerteminde-sejlklub.dk
Hjælpemåler: Mikkel Lange tlf.30 24 14 66, Niels Juul tlf. 25 53 06 95 og Claus Hamdrup tlf. 21 75 16 40
Webredaktør: webredaktor@kerteminde-sejlklub.dk
Sejlklubbens Venner - Kerteminde: Niels Juul Hansen, tlf. 25 53 06 95 venner@kerteminde-sejlklub.dk
Kerteminde havn: tlf. 65 32 37 33 havn@kerteminde.dk  åbningstider på kontoret:
april-september kl. 8.00-11.00 på hverdage, oktober-marts er kontoret åbent efter aftale. Tlf. er 65 15 15 37.

“Turismens Venner”

"Turismens Venner" byder
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