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Makrellen

Adresseliste for bestyrelse og udvalg i
Aabenraa Båd Club
Bestyrelsen
Formand: Svend E. Mundeling
Industrivej 7,
DK-6200 Aabenraa
Tlf.: +45 74 63 12 13;mob: +45 40 90 23 60
mail: formanden@abcbaadClub.dk

Kapsejladsudvalg:
Harry Bjørn Petersen
harrybp@mail.dk: +45 29 90 16 16
Tage Møller
Havnegruppen:
Svend Mundeling
Kaj Madsen

Næstformand: Benny Lau Andersen
Bjergholt 6: 6200 Aabenraa

Tlf. : (+45) 22370646
Mail: bla1261@live.dk

Festudvalg
Allan Jacobsson +45 27601310
Hans Chr. Eichner +45 74 71 65 04

Sekretær: Aage Mortensen
Birkevænget 6, Abild
DK-6270 Tønder
Tlf.: +45 74 72 12 77
Mobil: +45 23 98 93 49
mail: sekretaeren@abcbaadClub.dk

Webmaster:
Johannes Gonge
webmaster@abcbaadClub.dk
Bladudvalg:
Redaktør: Jakob L. Christensen
Tlf. +45 60 73 45 90
mail: makrellen@abcbaadClub.dk

Kasserer: Laila Carlsen
Rise Hjarup Bygade 17
6200 Aabenraa
Tlf.: +45 31 51 69 22
Mail: kasseren@abcbaadClub.dk

Annoncer:
Allan Jacobsson
Mob. +45 27601310
mail: alka2006@hotmail.dk

Havneudvalgsformand:
Kaj Madsen
Mølleparken 145
DK-6240 Løgumkloster
Tlf.: +45 21 83 92 42
mail: kalima@jotak.dk

Miljøudvalg:
Kaj Madsen,
Hans Jørgen Hagensen

Udvalg og grupper

Havnen
Aabenraa Båd Club
Havnekontoret
Kystvej 27
6200 Aabenraa
Mobil +45 40 29 90 82
abc.baadclub@mail.dk
www.abcbaadClub.dk

Tursejlerudvalg.:
Evy og Peter Møller-Hansen
Mobil 20 33 30 38
Mobil 61 60 30 39
evyogpeter@gmail.com
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Redaktøren har ordet
De fleste har fået gjort båden klar til den forestående sommer og
forventningerne er naturligvis store til vind og vejr og hvor sejlturene skal
gå hen i år. Jeg selv har en forventning om at komme ud af fjorden i år,
håber dog at andre har lidt større ambitioner.
Jeg ved at jeg har for vane at slutte denne tekst af med en opfordring
om at sende et billede eller lidt tekst ind til klubbladet. Denne gang vil jeg
gøre det modsat så jeg vil starte min lille historie med en opfordring til at I
meget gerne må sende lidt klublivs relevante stemningsbilleder eller
historier ind til vores klubblad. Så jeg håber at I husker at tage et billede
eller to på jeres sejlture eller fisketure ude på vandet.
I sidste nummer af Makrellen var der en god portion materiale fra klubmedlemmerne. Mit håb er så nu hvor min opfordring er givet videre som
det første at der måske flere som får gjort alvor af intentionerne og får
indsendt lidt tekst og billeder til glæde og inspiration for alle ABC’s
sejlere.
En af dem som har sendt lidt information ind denne gang er vores
havnemester Laurids. Det har vist sig at der er fejl i affaldssorteringen.
Til det må man bare konstatere at en dåse er ikke bare en dåse når man
snakker affaldssortring. Jeg vil gerne knytte en lille kommentar til emnet
idet jeg mener at ingen smider deres affald i den forkerte container med
vilje, måske fordi man er tvivl og mener at det må vist være den rigtige
affaldsspand man vælger. F.eks. er jeg selv ofte i tvivl når jeg står på en
miljøstation med at ”blandingsprodukt” Er det elektronik, hård plast, træ,
husholdningsaffald, brændbart, ikke brændbart, jern, slibeaffald, våd eller
tør maling osv. Når nu der er lidt af hvert af alle materialer i og på det
affald man skal til at smide ud og så bliver en dåse ikke bare en dåse.
Det gælder på såvel ARWOS’ miljøstation, på havnen og hjemme i vores
egen boligforeningen jeg og andre har problemer med at finde den rigtige
skraldespand. Men hvad kan man gøre ved det? Er der en god idé derude et sted, f.eks. en ide til en anden form for information, er der nogen
som har nogle gode eksempler på steder hvor det fungerer? Hvordan gør
de f.eks. på campingpladserne eller i andre havne? Jeg vil lade den stå
lidt åben her og ellers opfordre til at man tænker lidt over hvordan det kan
fungere, snak om det når lejligheden byder, så viser der sig måske en
løsning.
Jeg vil ønske alle en god sommer med mange dejlige oplevelser på
vandet og god fornøjelse med bladet.
Med sejler hilsen
Jakob L.C.
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Formanden har ordet
Medens dette indlæg skrives er det lige
før etape 1 og 2 af strandpromenaden
skal indvies med fest og farver, håber at
vejret arter sig og at der kommer mange
medlemmer og borgere til indvielsen, det
er i år 25 år siden at vor havn blev
indviet, på det tidspunkt var jeg formand,
talte med borgmester Jørgen Witte om
hvad den store plads mod kystvej kunne
anvendes til f.eks. markedsdage og
lignende og selvfølgelig om asfalt på
adgangsvejen som kom til senere. Siden
har forskellige bestyrelser med bl.a. Erik
Bertelsen, Harry Bjørn og ikke mindst
Jørgen Schønning arbejdet ihærdigt på
at få området forskønnet. For 5 år siden
var der så politisk opbakning til at starte
projektet op. Mange møder er afholdt
mellem de implicerede parter med
udformning af promenaden, det er klart
at alle ikke kan få lige hvad de ønsker af
mange grunde, men den røde snor i
forløbet har været at der hele vejen
igennem har været et velfungerende
samarbejde ikke mindst med kommunens
embedsstab.
Mange medlemmer og borgere kan
måske syntes, at nogle af detaljerne
kunne være anderledes, men i det store
hele, lad os være tilfredse og taknemmelige over det resultat der er opnået.
9. maj var der frivillig arbejdsdag med
ca. 30 deltagere, alle gik til opgaverne
med frisk mod selv om vejret drillede,
broer blev repareret, stensætningerne
blev renset for affald, der var mange
mange sække som blev fyldt, det var
meningen at klubhuset skulle males, det
lod sig ikke gøre p.g.a vejret, klubhuset
blev hovedrengjort, ankerkæde flyttet,
pæle lagt på plads, blomster og bede
ordnet, stor tak til alle deltagerne for
hjælpen.
ABC

Miljøstationen lider, mange medlemmer
afleverer deres affald forkert meget forkert husk altid at komme affaldet i den
rigtige container, når affaldet kommer i
den forkerte container, betyder det at
entreprenøren skal håndsortere
containeren det betyder så at vi får en
regning på mellem 1200 og 1800,- kr. for
håndsorteringen, her kan vi så alle se at
2 håndsorteringer koster det et medlem
betaler om året det har vi ikke råd til.
Jeg syntes at vi alle godt må kigge andre over skulderen for at se om affaldet
bliver korrekt anbragt. Se billede andetsteds i bladet, det skal lige tilføjes at vi
har ingen gæster haft i perioden.
Internetadgangen på havnen virker ikke
som den skal, vi har i øjeblikket et tilbud
undervejs fra Stofa – SE på tidssvarende anlæg som dækker hele vort område
med større kapacitet, det bliver dyrt,
men der er nok ingen anden udvej end
at anskaffe et sådant som kan tåle det
barske miljø.
Bestyrelsen har drøftet muligheden at
medlemmerne selv afhenter bladet i
klubhuset eller på kontoret, da det efterhånden koster 22,- kr. i porto pr. blad,
håber medlemmerne kan se det fornuftige heri.
Pinseturen er overstået, og var som
sædvanligt et tilløbsstykke med orkester
+ sav og fællessang, Evy & Peter sørgede igen for store velsmagende pølser,
Erik havnemester skaffede rundstykker
til søndag morgen. Tak til arrangørerne.
Til slut ønskes alle medlemmer en god
ferie med forhåbentlig meget bedre vejr
end hidtil.
Svend-Erik Mundeling
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Ud over vort normale sortiment kan vi nu også tilbyde: Alt i is–
fastfood som ikke er baseret på friture— nyt odds produkt med
bedre odds—- Bådudstyr—salg af smartphones og tablets til
meget konkurrence dygtige priser—samt meget mere.
Åbent alle
dage 7-21
Fra 6.Juli til
9.August
åbent 7-22
- Morgenbrot
und kuchen von
backer.
-zeitungen und
Zeitschriften.

Nyd verdens bedste
kaffe på vor
udendørs café

Kystvejens NærKØB

Den lille butik med det store udvalg!

Kystvej 54 6200 Aabenraa
Tlf.: 7462 5777 Fax.: 7462 1007

Kystvej 55-6200 Aabenraa-Tlf. 88 82 66 16-www.ascmessen.dk

Åbningstider:
1 september til 1 maj
Onsdag til søndag 11,30 - 22,00
maj til 1 september
alle dage 11,30 - 22,00
Køkkenet lukker kl. 21,00
Følg ugens dansker på facebook/
ABC
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Styrk sejladsmiljøet og FÅ VIND I SEJLENE
Dommerformater
VHF-START
Hvis sejlklubben har licens og en ”specialkanal” til en række VHF’er, er de et glimrende kommunikationsredskab til at styre forberedelse, banelægning og startprocedure. Det kan være, man har en følgebåd til rådighed—ellers kan sejlerne selv
kalde tidtagningen. VHF’en kan også bruges til kommunikation med land og være
en ekstra sikkerhed om bord. VHF’en kan erstattes af mobiltelefoner.

Læring- på vand
KOMMUNIKATION OG TEAMWORK
Noget af det vigtigste ved ægte sejlglæde er, når tingene ”spiller” - når man
ved, hvad hver mand gør, og at man i et teamwork opnår resultater. Derfor skal
man tage på vandet og træne kommunikation og teamwork—også som
”freestyle”- træning—og ikke kun til den egentlige kapsejlads, hvor man i kampens hede ofte ikke har tid til refleksion og forbedringer. Brug bogen ”kom godt
i gang med kapsejlads” som vejledning og rettesnor.
Klubliv
”HÆNGE UD” - STED
Klubliv er vigtigt—også når der ikke sejles. Derfor kan det være en idé at holde ”åbent hus” med en åben dør. ”(evt.nøgler/briksystem). Anskaf nogle billige
sofaer, der kan vaskes, sørg for, at der er trådløst net og adgang til, at man
kan lave sig en kop kaffe eller te. På den måde indbydes til, at sejlklubben
kan blive et sted, hvor medlemmerne kan mødes—også de dage, hvor der
ikke sejles. Lav nogle regler for, hvordan lokalerne skal behandles, og giv
plads til ”frihed under ansvar”.
Markedsføring og synlighed
VELKOMSTPAKKE
Hvordan bliver der taget imod nye medlemmer? Eller dem, der kun er ”måske”
nye medlemmer. Nye sejlere er ofte de mest ”snakkesagelige”, så hvis det
første møde med klubben er åbent og måske endda overraskende positivt, er
her nogle gode ambassadører. Derfor kan det være en god idé at have en
gennemtænkt velkomstpakke til nye medlemmer med svar på spørgsmål
som : Hvad nu? Hvad skal jeg bruge af udstyr ? Hvad med sikkerhed ? Hvad
gør jeg hvis….? Hvad kan klubben tilbyde? En vej til godt klubliv.
ABC
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Opslagstavlen
Tilmelding til spisning, i forbindelse med
generalforsamlingen den 24. november
Kl. 18.00 dvs. umiddelbart før generalforsamlingen er
klubben vært ved et mindre traktement for klubbens
andelshavere og ledsager.
Tilmelding til Aage Mortensen på tlf.: 74 72 12 77 eller mail
sekretaeren@abcbaadclub.dk
Yderligere kan du skrive dig/jer på den tilmeldingsliste som
ligger i klubhuset.

Søkort efterlyses !
Hej Hvis nogen ligger inde med søkort over
Trolhættakanal og Vanern er jeg interesseret i at
leje/låne disse fra midt juli til midt august .
Kontakt Barney på tlf 51786182 eller
Mail: mbjaazz@yahoo.dk
Fra Kapsejladsudvalget.
Husk kære sejlere I kan følge os på
Facebook/aabenraabådclub.kapsejladsafd.
kære tirsdagssejlere I kan se jeres placeringer på
ABC' s hjemmeside
www.abcbaadclub.dk > aktiviteter > kapsejlads> resultater.
ABC
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Indkaldelse til generalforsamling 2015
Generalforsamling i ABC
Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00
Restaurant Messen – ASC, Kystvej 55, 6200 Aabenraa
Forslag skal være bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden
(jf. vedtægter § 8):
Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Fastsættelses af kontingent / optagelsesgebyr
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand
Efter tur afgår:
Svend E. Mundeling
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Efter tur afgår:
Aage Mortensen
Kaj Madsen
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Efter tur afgår:
Hans Christian Eichner
Ib Gonge
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Efter tur afgår:
Susanne Graversen
Leif Nielsen
Marianne Bertelsen
Valg af udvalgsformænd m/k
Efter tur afgår:
Kapsejladsudvalg. Harry Bjørn Petersen, -Tage Møller
Tursejlerudvalg: Evy & Peter møller- Hansen
Festudvalg: H.C. Eichner & Allan Jacobsson
Annoncer: Allan Jacobsson
Bladudvalg: Jacob Lund Christensen
Webmaster: Johannes Gonge
Eventuelt
ABC
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Indkaldelse til generalforsamling 2015
Generalforsamling i ABC a.m.b.a.
Tirsdag den 24. november 2015 i forlængelse af generalforsamlingen ABC
Restaurant Messen – ASC, Kystvej 55, 6200 Aabenraa
Forslag skal være bestyrelse i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden:
(jf. vedtægter § 9)
Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Fastsættelse af indskud og depositum
Fastsættelse af afgift pr. båd og havneafgift
Fastsættelse af gebyr
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand
Efter tur afgår:
Svend E. Mundeling
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Efter tur afgår:
Aage Mortensen
Kaj Madsen
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Efter tur afgår:
Hans Christian Eichner
Ib Gonge
Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Efter tur afgår:
Susanne Graversen
Leif Nielsen
Marianne Bertelsen
Valg af udvalgsformænd m/k
Efter tur afgår
Miljøudvalg: Hans Jørgen Hagensen
Seniorgruppen: Harry Strange
Eventuelt
ABC
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Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club; 10.03.2015
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Benny Lau Andersen(BLA), Laila
Carlsen(LC), Kaj Madsen(KM), Laurids Nielsen (LaN) og Aage Mortensen(AaM)
Dagsorden
Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
Indgået post.
Standerhejsning
Makrellen.
Næste møde
Eventuelt
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes.
Ad. 2. Indgået post: Der er indgået post.
Ad. 3. Ved standerhejsning den 12 april kl. 10 vil Jørgen Farre igen være
behjælpelig med kontrol af oppustelige redningsveste.
Ad. 4. Makrellen er færdig og afleveret til tryk, forventes udsendt d. 16. marts.
Ad. 5. Næste møde afholdes den 23.04. kl.19.00 .
Ad. 7. Eventuelt: der blev efterlyst afslutning af ”sager”, ellers intet til dette punkt.
AaM.

Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club A.m.b.a.
10.03. 2015
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Benny Lau Andersen (BLA), Laila
Carlsen(LC), Kaj Madsen(KM), Laurids Nielsen (LaN) og Aage Mortensen(AaM)
Dagsorden
Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
Indgået post.
Bestyrelsens forretningsorden.
Ledige pladser
Økonomi.
Frivillig arbejdsdag / tilmeldingsliste.
Promenade, møde med ASC.
Næste møde
Eventuelt.
ABC
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Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes.
Ad. 2. Indgået post der er modtaget post.
Ad. 3. Bestyrelsens forretningsorden blev gennemgået. Herunder blev det under
streget, at der ikke kunne tages beslutninger vedrørende havnen / klubben,
uden at hele bestyrelsen var underrettet og enige herom.
Ad. 4. Ledige pladser: der er p.t. 16 ledige pladser. Der er ingen efterspørgsel efter
de smalle pladser, som er 2,75 m. brede. Bestyrelsen besluttede, at når rambukken er klargjort vil 4 smalle pladser ved bro 4 blive ændret til 3 større
pladser.
Ad. 5. Økonomi: frankeringsmaskinen kan ikke bruges mere, da Post Danmark har
ændret det analoge system til et digitalt system. Der skal tilkøbes en boks,
som koster kr. 1.200 og derudover skal der betales 30 kr. pr. md. i leje. Det
blev besluttet fremover at bruge frimærker til forsendelser. Frankeringsmaskinen bruges hovedsagelig til afsendelse af de ca. 240 eksemplarer af
Makrellen, som udsendes 3 gange årligt.
I ABC har vi en bådejer, som ikke har betalt havneleje, og vedkommende båd ejer kan ikke kontaktes. Efter sidste søsætning i år vil båden blive taget op / på
land, og der vil blive gjort udlæg i båden, såfremt ejeren ikke melder sig. (LaN)
Ved jollebroen er der en båd som er for lang iflg. Vedtægterne. Ejeren får
skriftligt meddelt, at han skal skifte til en stor plads eller tage båden hjem.
(LaN)
Ad. 6. Frivillig arbejdsdag: AaM laver en tilmeldingsliste som fremlægges i
klubhuset.
Ad. 7. Promenade: møde med ASC. Det planlagte møde d. 11.04 er blevet flyttet til
den 18.04
Ad. 8. Næste møde er den 23.04. kl. 19.00
Ad. 9. Eventuelt: Billetautomaten skal programmeres med de nye havnetakster
(LaN)
AaM

ABC
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Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club; 23.04.2015
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Benny Lau Andersen (BLA), Laila
Carlsen(LC), Kaj Madsen(KM), Laurids Nielsen (LaN) og Aage Mortensen(AaM)
Dagsorden
Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
Indgået post.
Pinsetur.
Næste møde
Eventuelt.
Ad. 1. Referatet fra sidste møde godkendes.
Ad. 2. Indgået post der er ikke modtaget post.
Ad. 3. Pinseturen arrangeres også i år af Evy og Peter, turen går som vanligt til
Verdens ende
Ad. 4. Næste møde er den 21.05. kl. 19.00
Ad. 5. Eventuelt: der var intet til dette punkt.
AaM

Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa Båd Club A.m.b.a.; 23.04. 2015
Mødedeltagere: Svend E. Mundeling(SEM), Benny Lau Andersen(BLA), Laila
Carlsen(LC), Kaj Madsen(KM), Laurids Nielsen (LaN) og Aage Mortensen(AaM)
Dagsorden
Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
Indgået post.
Internet.
Ledige bådpladser.
Økonomi; finansiering af nye andelshavere
Frivillig arbejdsdag
Promenaden; indvielse og aktiviteter
Næste møde
Eventuelt

ABC
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Ad. 1. Referat fra sidste møde godkendes.
Ad. 2. Indgået post: Der er indgået post.
Ad. 3. Internettet skal have installeret 3-4 forstærkere på broerne, Søren
kontaktes ang. pris (LAN)
Ad. 4. Ledige bådpladser: p.t er der 18
Ad. 5. Økonomi; finansiering af nye andelshavere: kreditbanken fremsender
dokumenter, som skal underskrives af nye andelshavere, såfremt de ønsker
at låne penge til andelsindskud.
Ad. 6. Den frivillige arbejdsdag har arbejdsopgaverne: maling af udhæng på alle
havnens huse, oprydning på pladsen, opsamling af affald på stenmolen og
hovedrengøring af klubhuset.
Ad. 7. Promenaden: der har været afholdt møde mellem de implicerede parter i
indvielsesudvalget den 22. april. BLA, som har deltaget i mødet forelagde
bestyrelsen de forskellige aktiviteter. ABC skal undersøge om vi kan skaffe
en lodsbåd (SEM og BLA), så borgmesteren kan komme sejlende til
indvielsen. Derudover skal vi gerne skaffe både til prøvesejlads for
interesserede. Yderligere skal vi have frivillige til at bage kager og brygge
kaffe, som vi kan tilbyde eventuelle gæster.Der opsættes en tavle med de
både der er til salg i klubben (LaN)
Ad. 8. Næste møde afholdes den 21.5. kl.19.00 .
Ad. 9. Eventuelt: en ny frankeringsmaskine vil forøge prisen på et frimærke med
kr.: 1,45. der købes frimærker fremover.
Motoren på rambukken vil ikke starte. KM kontakter Egon som har
forbindelse til et værksted. Dykkerklubben har forlangt, at deres anker og
kæde skal hænge sammen, hvis disse skal være på promenaden. Aabenraa
kommune har et udestående med at placere kæden - SEM rykker herfor.
AaM.

ABC
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TEL. 74625556 / 20165157 /
Alt i alle metaller til private og erhverv—køkkener—både etc.
Så spar dine sko for unødvendig slitage og kig ind til H.R. Stål & montage
www.hr-staal.dk tel. 74625556 Kilen 27 6200 Aabenraa

TEL. 74625556 / 20165157 / 20135495
ABC
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Miljøaffald
”Dette er indholdet af de små dåsecontainere, placeret hhv. i miljøstationen
og ved klubhuset. Det koster 1200,- pr. container, såfremt Meldgaard skal
sortere disse for os! Bemærk beholderne med tryk og andet miljøaffald, i
tilfælde af miljøtilsyn, vil disse udløse en større bøde til klubben. Det ville da
være ærgerlige penge at skulle betale.
Mvh. Havnekontoret
Mvh Laurids.

ABC
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Fleksibelt banklån eller realkreditlån
- hvad kan betale sig for dig?
En ny type banklån kan være et rigtigt
godt alternativ til realkreditlån, specielt
hvis du samtidig har en opsparing. Du
opnår en rentebesparelse med det
nye lån, da det er knyttet til en konto,
hvor du får samme rente, som du
betaler på lånet - og kontoen kan du
bruge som løn– eller budgetkonto.

Vi kalder det Nordea Prioritet og det
kan være det rigtige for dig, der på en
fleksibel og billig måde ønsker at få et
økonomisk råderum.
Kontakt en rådgiver for en uforpligtende gennemgang af hvad der er bedst
for dig eller læs mere på vores hjemmeside.

Gør det muligt
Aabenraa afdeling
Storegade 31
70 33 33 33
Nordea.dk

ABC

19

Makrellen

0045 7466 6606
Ring og få et tilbud på nye sejl til din båd, eller en pris på en sprayhood,
cockpittelt, windbreaker.
Vi laver vinter eftersyn og reparation af sejl, presenninger, sprayhood og
cockpittelte.
Vi sælger og montere rulleanlæg og rullebomme.
Vi laver solsejl og læsejl til terrasser.
Kim mobil 20491949 eller Torsten mobil 50731069

www.sailsolution.com
ABC
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Styrk sejladsmiljøet og FÅ VIND I SEJLENE
Læring—på vand
FART
Fart er mellemste del af ”kapsejladstrekanten” fart er nok den mest tekniske disciplin, da det i høj grad handler om bådopsætning, sejlfaconer og
trim. Noget af det vigtige er, at man kender sin grundfart—dvs. hvilken fart
man ”bør” sejle under de givne forhold, når båden er trimmet optimalt. Den
bedste måde at måle bådens bedste trim og fart er at matche to ens både,
hvis det kan lade sig gøre. Ellers kan en log-måling også bruges. Brug evt.
trimguider for bådtypen, eller spørg de hurtige både—de fleste deler gerne
deres viden.
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21

Makrellen

ABC

22

Makrellen

Jeg var lige forbi Svendborg
Havn i weekenden og de første
gæstesejlere er ved at finde
havneindløbet for at få en god
plads. Vejret var fint og der er
både nye og gamle både at se
på når man ligger i havnen.

Foto: Jakob L.C.

Havnegrillen Aabenraa
Med Danmarks 2. bedste hotdog.

Sydhavnen Åbningstider

mandag - fredag ….. 10:30 - 20:00
lørdag ……………… 11:00 - 20:00
søndag ……………… 16:00 - 20:00

2, 6200 Aabenraa
Tlf.: 7462 1145
ABC
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I forening inviterer Aabenraa Båd Club og
Kalvø Bådelaug og Aabenraa Sejl Club til

Starbæk Grund Fight
Lørdag d. 5. sep. 2015
Skippermøde i ABC`s klubhus,
Kalvø`s klubhus
Kl.:0930
Sejladsen er en hyggelig kapsejlads for
alle bådtyper.
Start på Starbæk Grund kl.: 1200
Banen er ca. 20 sm. ABC´s, Kalvø`s og Dyvig´s bøjer
kan blive benyttet som bane.
Løbet afblæses kl.: 1800
Målerbrev ikke et krav.
Sejltiden beregnes nu med Yardstick.
Efter løbet er der fælles spisning hos ABC kl.: 1900
Pokaler og præmier uddeles.
Tilmelding senest d. 30 august til:
ABC: Harry-Bjørn: 29901616, harrybp@mail.dk
Kalvø: Hans Chr. 20275110 hchoeg@youmail.dk
ASC: Fedder: 41425008 fedder.wiesel@outlook.dk
Bindende tilmelding til spisning 100,- kr. pr. pers.
uden spisning 30,- kr. betales ved skippermøde.
Gratis havneplads i ABC og ASC samme nat.
Sejler hilsen og vel mødt,
ASC, Kalvø og ABC!
ABC
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Aabenraa Båd Club
Barsø Rundt 2015

Afholdes: Søndag d. 16 august kl.: 1000
Skippermøde kl.: 0900 i ABC klubhuset.

Nyhed:
Der er morgen kaffe med rundstykker til
deltagere under skippermødet.
Tilmelding senest tirsdag d. 11 august til:
harrybp@mail.dk
Præmier til de første 3 både.
Deltager gebyr: 50 kr.ABC

25

Makrellen

ABC

26

Makrellen

Test af SUP i Svendborgsund

I oktober sidste år fik jeg muligheden for at prøve en SUP (Stand Up Paddle). I
forbindelse med diverse referater og artikler fra Dansk sejlunion er jeg af og til
stødt på udtrykket en SUP. Så da chancen bød sig måtte jeg lige prøve en tur.
Som det kan ses på billederne var udfordringen ikke vind og bølger. Det var
rigtig godt vejr så udfordringen skulle findes i forsøget på at lave lidt tricks.
Hvilket ikke var så let endda. Den afprøvede SUP var meget stabil og ikke
særlig vanskelig at holde balancen på. Jeg har ladet mig fortælle at de findes i
forskellige design som er mere eller mindre livlige. Sjovt var det og kan bestemt
anbefales at prøve. Den er et billigt alternativ til en kajak men kan i øvrigt ikke
sammenlignes. Som motions er den superfin og kan også fås i en oppustelig
version der kan pakkes ned i baggarummet på en bil.
Jakob L.C.
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Så blev den nye
strandpromenade
indviet med taler
og mange
tilhører.

Foto: Harry Bjørn
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SVÆRGODSTRANSPORT
OVERALT I EUROPA

ABC

31

Makrellen

Pirateri en fortælling af Henning ”Revolution”
At der har hersket pirateri så længe at nogle var i stand til at frarøve andre deres, for det meste handels gods, ædelmetaller og andre attraktive
ting ved man. Derfor har jeg besluttet mig for at sadle hesten op bagfra,
men det er alligevel fra 1600 tallet og derefter, at det bliver mest interessant at forske i.
En kortfattet beretning af piraternes historie tilbage til det tidspunkt hvor det klassiske pirateri tog fart.
Fra i dag tilbage til 1850.
1856 blev der af de fleste sø nationer underskrevet en kontrakt i Paris,
som forbød udstedelsen af såkaldte kaper breve.
Den dag i dag florerer pirateriet stadigvæk i visse dele af verden, og det
viser sig at være svært at komme til livs. I dag bliver fredelige turister
frarøvet deres kontanter, kreditkort og andre ting som hurtigt kan omsættes, er de heldige slipper de med livet i behold, store skibe derimod
bliver kapret for senere at forlange millioner Dollars i løsepenge.
Fra 1850 tilbage til 1800.
I begyndelsen af det 19. århundrede var de maritime stats stridskræfter
ikke mere afhængige af hjælpen fra kaperskibe og tidligere sø pirater.
Indførelsen af dampskibe, som ikke mere var afhængig af vinden, gav
piratjægerne en enorm fordel, og hen imod 1850 var der kun en lille
håndfuld piratmandskaber tilbage.
Fra 1800 tilbage til 1750.
Mange pirater og kapere skaffede sig under den amerikanske revolution
(1775 - 83), da hundrede af dem hjalp den lille amerikanske flåde, idet
de skibe fra de ellers herskende englændere angreb i hensigten at forsænke dem. Den fødte skotte John Paul Jones blev igennem sine aktiviteter under den amerikanske frihedskrig en nationalhelt.
Fra 1750 tilbage til 1700.
Den klassiske æra fortsatte i det 18. århundrede, på verdenshavene
hvor mange af de mest berygtede pirater drev deres uvæsen. De to
kvindelige pirater Mary Reed og Anne Bonny som sejlede med Jack
ABC
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Pirateri en fortælling af Henning ”Revolution”
Rackham, var i mellem 1710 og 1720 aktiv. Samuel Bellamy hærgede ved
kysterne af det koloniale Amerika fra 1716 til 1717, den infame Blackbeard
blev 1718 ramt af en kugle og døde, efter at han havde i to år havde terroriseret den Caribiske søfart.
Fra 1700 tilbage til 1650.
King James the l. of Britain lagde igen op til pirateriet, da han i 1603 ophævede og inddrog alle kaper breve, dette førte til en forvandling af de tidligere
kaper kaptajner som nu blev rets og lovløse. Nogle sluttede sig sammen
med bukaniern Sir Henry Morgan med sit mandskab og den grusomme
Francois Lollonois. Senere i slutningen af det 16. århundred startede den
klassiske tid af pirateriet med Kaptajn William Kidd og Henry Avery.
Fra 1650 tilbage til 1600.
Ved slutningen af det 16. århundrede nåede krigene imellem kristne og
muslimer som i flere århundrede havde hærget, en uoverstigelig stilstand.
Denne stilstand var slet ikke fredelig, og sådan, i en stadig søgen efter økonomisk magt, blev fra begge sider skibe og byer af den anden part angrebet, og legitimerede denne slags pirateri som krigshandlinger.
Fra 1600 tilbage til 1550.
I anden del af det 16. århundrede kom Sir Francis Drake og Sir John
Hawkins ind i billedet, med anvisning fra den engelske krone at kapre Spanske skibe for at bryde det spanske forspring i den nye verden og høste nogle af rigdommene. Heldet ved disse kaper foretagende gav andre blod på
tanden, da de så muligheden på kort tid at kunne blive rige, og det ikke som
pirater men som "statslige anerkendte kaprer med brev og segl".
Var mandskabet på et pirat skib ligestillet?
Det vil sige: Kaptajnen, kvartermesteren, navigatøren, kanoneren, og bådsmanden også kaldet maat, matroser, skibskok, skibstømreren, sejlmageren,
helt ned til messedrengene.
Det har vi før hørt at sådan forholdt det sig ikke.
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Pirateri en fortælling af Henning ”Revolution”
Hvordan var livet om bord på et piratskib?
Var piratskibene på jagt efter fedt bytte så lå de og krydsede i skæringslinjerne af de kendte handelsruter imellem Europa, Indien og Kina, men det
kunne tage uger måske måneder inden der kom et skib i sigte som kunne
betale sig at angribe. Og det var ikke underligt, da handelsskibene fra de
forskellige lande blev bedre og bedre i stand til at forsvare sig, eller de
sejlede i selskab med andre og det kunne udmærket være et kamufleret
krigsskib.
Derfor var det ikke så ofte at man som pirat havde held til i det hele taget at
kunne få udbytte til noget som helst, og imellem kampene var livet mest
hårdt og slidsomt.
Livet på søen var dog kontrastrig. Havde man ventet i ugevis på at sigte et
muligt bytte, fulgte derefter korte heftige aktiviteter, når et fremmed skib blev
sigtet, blev der blæst klar til angreb, som betød "ALL HAND ON DECK" for
derefter at gå i kamp og eventuel kapre eller udplyndre det mulige bytte.
Når søen var rolig, kedede mandskabet sig eller de fyldte sig med rom, og
så kom det tit og ofte til heftige håndgribeligheder. Ved disse tilfælde havde
kaptajnen ikke altid det sidste ord, da det efter om man skal tro på rygterne,
bestod der hos nogle af mandskaberne en "demokratisk" organiseret
retsorden som fulgte strenge regler.
Ved stormfuldt vejr var besætningen i regel gennemvædet af saltvand, hvor
de for det meste frøs som skræddere, og led af eftervirkningerne af sår,
skrammer og udmattelse. Om natten sov frivagten i de underste dæk, hvor
de krøb tæt sammen for at holde varmen. Det var en mørk kold verden, fyldt
af mændenes hosten, snorken og andre mærkelige lyde, under dem
skvulpede det stinkende bundvand, og det vrimlede med rotter og
kakerlakker.
Om dagen brændte den tropiske sol deres hud. Var en pirat blevet syg,
fandtes der meget sjældent medikamenter til rådighed. Lemmer som under
kamp var blevet gjort ubrugelige, blev uden narkose savet af og desinficeret
ved at afbrænde såret med glødende jern, og det var ikke sjældent at det
var skibstømreren som havde den opgave. De fleste pirater havde som
tidsfordriv i deres fritid for det meste kun terningspil og muligheden for at
fylde sig med rom.
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Pirateri en fortælling af Henning ”Revolution”
Vi har før hørt om en retsorden med strenge regler, reglerne på piratskibet Bartholomew Roberts, et af de få dokumenter som er fundet lød
således.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Alle vigtige beslutninger skal afstemmes af hele mandskabet!
Enhver har pligt til at holde sine pistoler og enter våben i ren og
brugbar stand!
Det er ikke tilladt at føre kvinder om bord på skibet!
Enhver der under kamp deserterer, bliver ved næst givende lejlighed
henrettet!
Alle stridigheder under mandskabet som opstår til søs, skal udredes
på land!
Kaptajnen og kvartermesteren tilkommer hver 2 dele af byttet.
Kannonermesteren og bådsmanden tilkommer hver 1,5 dele,
andre officerer tilkommer hver 1,25 dele og resten af mandskabet
hver 1 del af byttet.
Alle sårede tilkommer en erstatning og enhver som har mistet led og
lemmer tilkommer en ekstra andel af byttet.

Valutaen og erstatningen lød som følgende: 1 pieces of eight = 0,96
US Dollar og var af rent guld.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tabet af et øje
Tabet af den højre arm
Tabet af den venstre arm
Tabet af en finger
Tabet af det højre ben
Tabet af det venstre ben

100 pieces of eight
600 pieces of eight
500 pieces of eight
100 pieces of eight
500 pieces of eight
400 pieces of eight

Logbøgerne.
Dengang var det lige så vigtigt af føre logbog som det er i dag, selvom at
baggrundene var andre. Det var vigtigt at nedfælde faktotummer af kurser,
positioner og omsatte priser, i det mindste over for officererne, da de i
regel var de eneste som kunne læse, men var en eller en del af mandskabet utilfredse blev der holdt dem et papir under næsen, hvorefter de blev
spurgt om de turde påstå at de var blevet forfordelt. Det var der ikke mange
som turde, og så var der ro i lejren igen til næste gang.
Andre kaptajner var ikke så tålmodige, de dræbte brokhovederne på stedet.
I logbogen stod der så muligvis, Billy mistede livet i kampens hede.
ABC
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Havde piraterne haft heldet med sig, anduvede de kendte steder hvor
de i sikkerhed kunne omsætte byttet.
Det var meget sjældent at skibet anløb en havn, for det meste lå det for
anker i en beskyttet bugt, og besøgene på land fulgte et bestemt system da
der i regel kun fandtes en eller to barkasser om bord.
Var man endelig kommet i land, og det med penge på lommen. Så kastede
man sig i regel ud i fornøjelser, for at råde bod på de mange strabadser man
havde gennemlevet, og der slog de fleste noget over strengene. Det gav sig
for det meste udtryk i lykkespil, kvinder og drikkevarer man ikke var vant til
fra det normale bordliv. Følgerne var næsten altid de samme, at når festen
efter et par dage var forbi var lommerne også tomme. Så var stedet blevet
tusindevis pieces rigere. Det må have været formuer, da man for 2 pieces
kunne købe en ko, så piraterne var altid velkomne.
Det var sikkert også den eneste måde for besætningen at komme uden om
Jantelove og tyverier under mandskabet, da de ingen steder havde til at
gemme rester af deres andel, og da en logisk følge er, at den som intet har,
kan heller ikke bestjæles, passede det sikkert kaptajnen og de andre
officerer udmærket, da der så kun var menneskelige differenser som kunne
stå på dagsordnen, og det fandtes der i reglen regler for.
Ved siden af fornøjelserne var der også en mængde arbejde som skulle forrettes, før sejlene igen kunne hejses. For at have held ved kommende kaper
rejser, var det nødvendigt at holde skibet i topform. Dertil blev skibet
kølhalet, hvor det blev trukket op på stranden så langt som muligt for
herefter at krænge det så meget at man kunne rense og befri skroget for
muslinger ruger og alger, derudover blev planker under vandlinjen, som var
beskadiget af boreorme udskiftet og kalfatret, Derudover blev sejlene og
takkelagen repareret eller udskiftet med nyt.
Andre dele af mandskabet var beskæftiget med anskaffelsen af forrådene til
den næste rejse og det var en af de vigtigste opgaver for de kommende
foretagende.
Det var dengang som i dag for dem som planlægger en ocean rejse, og efter egen erfaring skrives der alen lange lister med det man mener er eller
tror kunne blive livsnødvendigt, kun med den forskel at dengang var
parametrene nok anderledes.
ABC

36

Makrellen

Pirateri en fortælling af Henning ”Revolution”
Lige så vigtig som nye forsyninger af sort pulver og ammunition var rommen
og øllet, da efter kun kort tid var drikkevandet udrikkeligt, derfor blev der
næsten udelukkende drukket øl som tørst slukker. På grund af uvidenhed
blev der ikke lagt så stor vægt på ernæringen, men her kommer Bukanierne
også kaldet Bukkaniere ind i spillet. De var oprindelig mennesker fra øerne
Hispaniola (Haiti og den Dominikanske republik) disse jagede i regel svin og
andre kreaturer. Betegnelsen Bukkanierer fik de fra det franske ord
"boucan" som betyder "røg hytte". I disse hytter forarbejdede Bukkaniererne
kødet fra de nedlagte kreaturer, idet de skar kødet i strimler, og lod det røge
over åben ild, for derefter at pakke det ind. Efter at være blevet forfulgt af
spanierne, slog disse jæger sig sammen med undvegne slaver, dessertøre,
lovløse og mange andre som hadede spanierne. I slutningen af det
17. århundrede blev ordet Bukanier brugt for næsten alle pirater som havde
søgt tilflugt i farvandene og omkring øerne i Caribien.
Ved siden af øllet som blev drukket i flasker, bestod det meste af føden af
skibstvebak som kunde holde sig måneder og år, så længe de blev lagret
tørt, men man havde også levende høns om bord som leverede æg og
suppe kød, var man meget forudseende havde man også et par geder,
Bukanierne som havde bragt evnen til at gøre flæsk og kød holdbart gjorde
at menuen blev lidt mere afvekslings rig, grønsager og frugt var til dels
svært at gøre holdbart så derfor blev der ikke lagt stor vægt på det.
Med den følge at på lange rejser bukkede en del af besætningen under pga
skørbug. Først i 1753 opdagede James Lind, at spiste man citrusfrugter
undgik man at blive syg, og den sø rejserene opdager James Cook var den
første som lyttede til Mr. Lind og forordnede hans mandskab en daglig
ration af citrusfrugt.
Blev pirater taget til fange var straffene eksorbitant.
Selv om at indtjeningen ved pirateriet kunne være enorm stor, var det med
livet som indsats. De pirater som blev overført var straffen en dans på hamp
strikken som piraterne selv kaldte det. Henretningen var en offentlig
begivenhed, i London til eksempel fandt de altid sted ved
"The Exekutions- Dock" i Wapping sted. De dømte pirater blev i en
procession, anført af en officer, fra fængslet til henrettelsespladsen. Efter en
religiøs ceremoni var det tilladt at piraterne kunne rette deres sidste ord til
offentligheden, og så blev de hængt.
Efter henrettelsen blev kroppene hængende i tre tidevands skift eller
længere som afskrækkende eksempel.
ABC
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Våben.
Piraterne var nødvendigvis tvunget til at tilpasse sig til de forhold de ved en
kapring mødte, og her tog de for sig af våben, føde, drikkevarer og medicin
hvis det fandtes. Derfor udskilte piraternes våben sig ikke væsentlig fra de
andre søfolk.
Enterkniven var en jagtkniv som Bukkanierne havde udviklet, den korte
brede klinge var et ideelt våben under plads begrænset forhold som det ofte
var på et skib, derfor blev det af alle kæmpende søfolk det mest
favoriserede våben.
Med sit korte løb var musketten også et ideelt våben når pladsen var trang,
her var det heller ikke nødvendigt med en stor rækkevidde, de var i
begyndelsen for det meste forbeholdt officererne. Anderledes forholdt det
sig med pistolerne da de ved entringen var de mest anvendelige
skydevåben var disse også fordelt iblandt besætningen, ulempen var dog at
blev pulveret fugtigt var det slut med ildkraften, de kun også kun affyre et
skud af gangen så måtte de omlades, og det var der sjældent tid til, derfor
havde de for det meste også to pistoler i bæltet, var de begge affyret, blev
de også brugt som slag hammer.
Bord øksen blev hovedsagelig brugt af piraterne til forskellige arbejder om
bord, men var også et frygtet våben.
Under kamp havde de fleste også en dolk, et slankt tveægget våben,
velegnet til overraskende angreb da den var nem at holde skjult, også her
havde den fordelen imod et sværd eller kårde, når det blev trangt.
Pulverhornene indeholdt sort pulveret til de forskellige flintebøsser,
musketer og pistoler,
THIS WAS THE REVOLUTION STORY FOR NOW!
OUT :-)
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Aktivitetskalenderen 2015
Måned

Dato Tidspunkt

Aktivitet

April

11

Kl.: 08.00

Båd - isætning

April

12

Kl.: 12.00

Standerhejsning

April

25

Kl.: 08.00

Båd - isætning

April

28

Kl.: 17.00

Første tirsdags sejlads

Maj

9

Kl.: 10.00

Frivillig arbejdsdag

Maj

23-24

Pinse tur

Maj

24

Deadline for Makrellen

Maj

29-31

Indvielse af strandpromenaden

Juli

7

Sidste tirsdags sejlads før ferien

August

12

Kl.: 18.30

Start tirsdags sejlads

August

16

Kl.: 10.00

Barsø rundt

September 5

Kl. 10.00

Starbæk grund fight

September 12

Kl.: 19.00

Fælles klub fest

September 29
Oktober

25

Oktober

25

November 24
Februar;
2016
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Sidste tirsdags sejlads
Kl.: 12.00

Stander - strygning
Deadline for Makrellen

Kl.: 19.00

Generalforsamling
Deadline for Makrellen
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