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Formanden har ordet
Skal vi lige tage og repetere, hvordan året startede. Der er nok mange, der kan
huske hvor meget sne, og ikke mindst is vi har haft især i vores havne her på kysten,
koldt har det været og faktisk er endnu.
Der hvor det har været bedst, har været i saunaen i svømmehallen, her har
temperaturen næsten været 80 Grader hele tiden. Skønt men hvor blev
sejlklubbens medlemmer af, har folk gået hjemme og fyldt træ i brændeovnen eller
holdt øje med el måleren.
Der har i mine øjne ikke været for stor opbakning omkring vores tider i
svømmehallen, husk på at vores undervisere og livreddere skal være der uanset om
der er 5 eller 25 i hallen.
Vores generalforsamling var trods alt godt besøgt, men det er også her man er med
tid at gøre sin indflydelse gældende, få lov til at uddele ris eller ros til bestyrelsen
eller dem der nu sidder i de respektive udvalg. Den gode tone der var under hele
generalforsamlingen på tros af, at der var et par punkter der kan og vil få stor
indflydelse på sejlklubben. Lad mig lige påminde om at Skur og Jollelauget havde et
forslag oppe på marinaens generalforsamling, at de gerne vil have en
bestyrelsespost i marinaen og den gerne skulle komme fra en af de 3 poster som
sejlklubben sidder på, der skal undersøges og læses en del juridiske omkring dette.
Bestyrelsens tanker om at bygge nyt på området hvor ungdomsafdelingen ligger nu,
med mulighed for masteshus, jollehus, lokale til reparation af sejl og presenninger
mm. i en og samme bygning.
Meget arbejde er det blevet til for mange medlemmer af sejlklubben, som frivillig
hjælper ydes der en stor indsats, for at andre kan have en god oplevelse af det
planlagte.
Der skal lyde en stor TAK fra bestyrelsens side, ikke mindst til de afgående
medlemmer af bestyrelsen Michael Pedersen og Morten Christensen.
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En aften i sejlklubben omkring brugen af produkterne fra Hempel, til pleje af vores
både var en rigtig god aften. Motor & Bådcenteret var forbi med nogle gode tilbud
med maling og polermidler, så det skulle gerne munde ud i at vi har en flåde af
lystfartøjer som er rigtig flotte hele sommeren.
Da vi har haft standerhejsning skulle foråret gerne være lige omkring hjørnet, men
det er som om at der er et par hjørner mere i år og de må være skarpe for vinden er
kold og der er megen af den.
Ungdomsafdelingen er startet op de er på vandet 2 gange om ugen og de har om
nogen andre smagt på det salt vand , de kæmper for at lære det vi andre stadig øver
os på når vi som dem tager på vandet for at sejle lidt ræs eller bare lang tur, at få
båden til at sejle så let som muligt trimme rigtigt, det er ikke ment jeg ved det fra
mig selv.
Nu varer det ikke længe får de første både stikker af på ferie, nogle har planer om
lange ture i op til flere måneder andre bliver i det nære, uanset hvor længe man
sejler, ligger i havn eller for svaj ved en bøje, skal vi huske at det gælder om at nyde
de timer.
Hav respekt for vinden og vandet.
God sommer.
Bent Damsgaard
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Meddelse fra kasseren

Opdatering af medlemsdatabase:
Vi har her i april måned kørt en nødvendig oprydningssekvens i vores
medlemsdatabase.
 Så har du ikke har modtaget dit indbetalingskort for kontingent 2010, venligst
send en mail til kassereren med opdatering af navn og adresse eller kontakt pr.
telefon.
 Gælder ikke nye medlemmer fra i år, der har indbetalt via netbank.
Udmeldelse af klubben:
Udmeldelse af klubben skal ske direkte til kasseren for korrekt registrering i
databasen så vi minimerer misforståelser og administration af rykkere osv.
Venlig hilsen
Jimmy Nielsen
Kasserer FSK
E-mail: jimmyn@nrdc.dk
Tlf.: 30 74 56 77
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Marinaen har fået hjertestarter
Marinaen har søgt Trygfonden om en hjetestarter. Til vores store glæde blev den
bevilget. Alene det er en bedrift. Vi har fået oplyst at Trygfonden hvert år sponserer
50 hjertestartere rund om i Danmark. Til hver hjertestarter er der ca 1.000 ansøgere.
Derfor er vi MEGET taknemmelige over at vores ansøgning er blevet imødekommet.
Vi lægger stor vægt på at sikkerheden på Marinaen er optimal. Her er hjertestarteren
et meget vigtigt hjælpemiddel. Trygfonden fører statistik over brugen af de
hjertestartere, de har sponseret. I 66% af de tilfælde hjertestarterne har været i brug,
har patienten overlevet. Til sammenligning har patienter, der får hjertestop udenfor
sygehusene kun 5% overlevelseschance. Der er således ingen tvivl om at
overlevelseschancen er mange, mange gange større, når der er en der kan foretage
hjerte-lunge-redning og anvender en hjertestarter.
Men betingelsen for at hjertestarteren kan redde liv er, at den bliver brugt, når
behovet er der. Derfor har Trygfonden også sponseret et 4 timers kursus i hjertelunge-redning inkl. brugen af hjertestarteren. Vi har haft 10 personer på kursus.
bl.a. har både Per og Vibeke (havnefogeder) været på kursus. Også 2 af dommerpigerne har været igennem kurset.
Målet er jo selvfølgelig, at der altid er nogen på havnen, der kan foretage hjertelunge-redning.
Da vi skulle finde kandidater til kurset, opdagede vi til vores glæde, at der er rigtig
mange af vore brugere, der i forvejen har gennemgået kurset fx. via deres job. Det
øger jo bare sikkerheden på havnen endnu mere.
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Ole (kursusinstruktøren) præsenterer
her hjertestarteren. Den ser jo ikke ud
af meget, men har meget stor
Helmuth er her i gang med at give
virkning, når det gælder om at redde hjertemassage.
liv.
Hjertestarteren er tilkoblet og "leder
Hjertestarteren forklarer selv punkt
redningsaktionen" via den elektroniske
for punkt, hvordan den skal bruges. stemme.
Den foretager selv analyse af, om der
er behov for at afgive stød eller ej.
Man kan derfor ikke komme til at
afgive stød, hvor der ikke er behov
for det.
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Kirsten kæmpede også med at
genoplive dukken.

Søren C. forsøger sig med kunstig åndedræt

Helmuth og Søren N. samarbejder her om
Søren N. lægger virkelig kræfterne i at redde patientens liv.
- men selv om patienten ser lidt flad
ud, har han helt styr på hvad han gør. Samarbejdet er vigtigt, når der skal ringes
efter hjælp, hentes hjertestarter, og gives
hjerte-massage og kunstig åndedræt.
Hjertestarteren blev leveret med en ophængskasse, som kun er egnet til indendørs
brug. Vi lægger stor vægt på at den skal være tilgængelig døgnet rundt. Vi skal derfor
have kassen ombyttet til en udendørs model. Herefter vil den blive ophængt ved siden
af døren til havnekontoret
Indtil da findes hjertestarteren på havnekontoret.
Lad os hjælpe hinanden med at passe på den - måske
afhænger dit liv af den.
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Der sker i klubben
Onsdag 30 Juni .
Sommerafslutning onsdagssejlads

Onsdag d. 4 August
Første onsdagssejlads efter sommerferien. Vi starter kl. 18.30

Lørdag d. 22 August
Sildetur Aalbæk.
Vi har igen lånt Aalbæk Bådelaug’s hus til vores årlige Ta’ sild tur, med
alt godt fra havet omkring os.
Der vil være alt fra: sild der er hvide, røde, med karry eller dild, rejer,
fiskefilet, kold røgt laks mm.
Medbring selv det brød du vil have under, det bestik du vil spise med og
det du vil have at drikke til.
Musik ved ”De Havgale”
Pris: 75,- Dkk.
Tilmelding senest 14. August.
til Finn Sørensen Tlf. 40453490

Søndag d. 15 August
Klubben fylder 122 år
Se mere om dette arrangement på www.frederikshavnsejlklub.dk

Lørdag d. 21. August
Stjernesejlads
Frederikshavn Sejlklub arrangerer 3. del af Frederikshavn Kommune Grand Prix
Se mere om dette arrangement på www.frederikshavnsejlklub.dk
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Der sker i klubben
Lørdag d. 4. September
Fyrbåkesejlads
Sæby Sejlklub arrangerer 4. del af Frederikshavn Kommune Grand Prix
Se mere om dette arrangement på www.frederikshavnsejlklub.dk

Lørdag d. 11. September
Frederikshavn sejlklub arrangerer Hirsholmene Rundt
Se mere om dette arrangement på www.frederikshavnsejlklub.dk

Lørdag d. 25. September
Hirsholm Senior Race
Strandby Sejlklub arrangerer 5. del af Frederikshavn Kommune Grand Prix
Se mere om dette arrangement på www.frederikshavnsejlklub.dk

Onsdag d. 29. September
Sidste onsdagssejlads

Lørdag d. 2. Oktober
Afriggerfest

Alle Sejlklubbens arrangementer er også beskrevet på
www.frederikshavnsejlklub.dk

13

2 STAR SEJLADS
Lørdag d 8. Maj 2010
Lørdag d 8. Maj afholdte FSK den årlige 2 Star sejlads
Og som sædvanlig fristes man til at sige i meget frisk vind, nærmere kuling
Som reducerede det i forvejen tyndt besatte felt endnu mere.
Tilbage var der SLEIPNER, Mille Mus, Silverlady, Ynnok samt VILD KALAS
Alle folk med meget hår på brystet.
Starten var med omvendt handicap så de 3 mindste både startede en halv
Dag omtrent før os andre og de var over alle bjerge og ude af syne, da det
Resterende ”felt” startede, godt nok lidt sent , men man venter jo på folk der står på
grund ha ha..
Efter lidt meget tumult ved første mærke (Torben Damsgård mente det ikke er nemt
at få en båd til at falde af med ”klodthalet” storsejl) gik vi forbi Ynnok,
Vi var Finn ”Raptus” Pedersen og undertegnede i VILD KALAS og jeg må nok
indrømme når jeg ofte kiggede tilbage fik en tilfreds trækning om munden-------Som agenten ville have sagt ------ Skipperen ser ikke udpræget sur ud eller som CP
JENSEN ville have sagt -------de arme stakler ved ikke hvad højde og fart er
--- Herluf fra Skagen ville have sagt ---- De står jo BOMPARKERET---AK JA,
Der var sikkert kun en kvart knob i fart forskel-----Slut facit blev at de små både støvsugede præmieboret for rødvin med Helmut og
søn som vinder----- til den som ikke ved hvem de nævnte personer er --,
Spørg en af dem med hår på brystet…..
Henrik Carlsen.
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Ansvarsforsikring dækker ikke flammer fra nabobåd
Bliver din båd antændt af naboens flammer, så får du ofte ikke en krone med en ansvarsforsikring,
fortæller Gert Toft fra Pantaenius, der har to både involveret i Ishøj-brand.

af Troels Lykke

Skal naboens ansvarsforsikring betale for din båd, hvis naboens flammer breder sig til
din? Nej, ikke som udgangspunkt, forklarer Pantaenius chef, Gert Toft.
En nabos ansvarsforsikring dækker kun, hvis ejeren har gjort en ansvarspådragende
ting, som fx selv at sætte ild til båden. Derfor er en kaskoforsikring nødvendig, hvis
man vil sikre sin båds værdi.

"Det er en tilbagevendende diskussion om naboens ansvarsforsikring skal betale, men
en bådejer er normalt ikke ansvarlig for at hans båd sættes i brand, medmindre han
selv har sat ild til sin båd," siger Gert Toft.
Det er især de ældre bådejere, der dropper den noget dyre kaskoforsikring, der er
ramt af Socialdemokraternes 1 procents afgift på bådens værdi. En afgift, som
daværende skatteminister Ole Stavad fik indført i midtfirserne.
Men en kaskoforsikring dækker fx en brand, der er opstået med flammer fra naboens
båd eller ved tyveri, hærværk eller lynnedslag, hvor al elektronik går.

Ældre både er ofte uden kaskoforsikring
"Mange, især dem med ældre både, vil ikke betale kaskoforsikringen, men man skal
gøre op med sig selv om det er den risiko man vil løbe, for man kan risikere at miste
en hel båds værdi," siger Gert Toft.
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Onsdagssejlads
Onsdag Den 26 maj

Det var min første tur siden juni sidste år, så det var rigtig dejligt at der var dejligt
vejr, men vi var blevet lidt rusten i det, kunne man se på vores spilersejlads, men vi
hvade en rigtig god tur og kom i land igen ;)

Ud over at der var 2 ud af 5 løb hvor hele flokken blev disket, på grund af de
tyvstartede, hvilket er dejligt at se at, alle havde en kamp oppe ved linen  Alt i alt
var vi 17 både på vandet, som var rigtig flot at se, alle de både og en flot solnedgang
det var et billede værdig.
Ronni Vejsgaard.
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Ternen

26-05-2010

Det var meget nervepirrende, da vi en tirsdag aften havde testet om vores indpakkede
skrog var vakuumtæt, og vi blandede det første epoxy til at suge ind i
kulfiberoplægget.

Kulfiber lægges uden på skroget. Bemærk forstærkninger på belastede områder.
Ternen støbes i en proces der hedder infusion, og det betyder, at kulfiberen er lagt op
udvendigt på den færdige og primede skumkerne, hvorefter der lægges et lag
afrivningsdug, et flownet, spiralslanger til indløb for epoxyen, sugereb i den nederste
kant og til sidst en speciel plastfolie, der tapes fast hele vejen i kanten, så der er
vakuumtæt under dette lag plast og til slut suges epoxyen ind i kulfiberoplægget.
Derved foregår al støbearbejdet under plastikfolie, og vi er fri for at komme i
berøring med epoxyen. Selve laminatet bliver også bedre kvalitet da alt
overskydende epoxy suges ud, og kulfiberen er hårdt komprimeret under hærdningen.
Det værste der kan ske i støbeprocessen er, hvis der trænger luft ind under folien, ind
i kulfiberoplægget.
Vi har en vakuumpumpe der kan suge luft ud så trykket kommer ned på absolut 0.
Det svarer til et ydre vandsøjletryk på 10 m.
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Ternen

Vi svedte både pga. de 25° C i lokalet og ved tanken om, at noget skulle gå galt. I så
fald havde vi spildt mange timers arbejde og en masse penge til materialer. Det var en
aften med dramatik pga. opståede utætheder og indtrængning af luft, men det
lykkedes til sidst at overvinde vanskelighederne og gennemføre processen med
tilfredsstillende resultat. Vi sluttede kl. 1.00 om natten og havde støbt skroget
udvendigt. Uha - det var næsten for spændende.

Skroget med færdigt kulfiberoplæg uden epoxy
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PinseTuren 2010
Årets pinsetur gik igen i år til Læsø. Og der var som altid god tilslutning.
Vesterby havn blev hurtigt fyldt op. Der var mange som ankom allerede torsdag
eftermiddag/aften, og så fulgte MANGE efter i en lind strøm indtil lørdag
eftermiddag. For nogen af dem som var med for første gang, blev klar over at man
åbenbart kan reservere bord på havnen et år frem i tiden for da de ankom fredag aften
var der allerede dækket op på de fleste borde med både dug, tallerkner, glas og bestik,
det var ikke fordi der var dækket op til fredagens aftenmåltid, for da man stod op om
lørdagen stod de samme tallerkner og glas stadig på bordet helt uberørte, de blev først
brugt lørdag aften til selve grillfesten, så det må vi huske til næste år……
Vejret vidste sig fra sin bedste side hele Weekenden, lørdagen gik bla. med glade
børn der lystigt gik fra båd til båd og fiskede efter hundestejler og krabber, med deres
lille fiskenet og ”klemme fiskestang” alt imens de voksne sad i bådene og fik en lille
en(eller to) til og køle sig på.

Der blev snakket en del bådsnak og snakken blev ikke mindre da en prinsses 50 fod
anløb havnen, for som alle de kloge sømænd hurtigt blev enige om så var der slet
ikke plads til en så stor båd helt inde ved kajkanten, og da slet ikke når man bruger
propel imellem ankerfortøjningerne som jo er i Vesterø havn, det skal og vil ende galt
og det gjorde det også de kom til og sidde godt og grundigt fast, de måtte indse at der
ikke var noget og gøre de måtte ha en dykker ned og skære sig fri, Vi siger mange tak
til underholdning afdelingen for dette lille indslag…..
Hen sidst på eftermiddagen ankom prinsessen af Frederikshavn i dykkerbåd og så var
alle vist ankommet og forberedelserne til aftenens grillfest kunne begynde.
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Ved seks tiden var de fleste grill blevet klar og farmand kunne grille bøffer til
familien… ved ni tiden spillede De havgale op til dans… som tonerne flyd gennem
luften blev der hurtigt fyldt i lokalet både med FSK medlemmer og gæster på havnen,
der blev danset og festet til langt ud på de små timer…
Søndag startede med et frisk vejr og en god vind omkring en 11-12 sekundt meter så
dem som luften havde godt af kunne blive friske efter nattens festligheder
PinseSøndag var det havnens dag på læsø . Der var stille små boder op hvor man
kunne købe diverse ting som har noget med havet og gøre, der var blandt andre en
bod hvor man kunne købe Friskefrikadeller, en med smykker og små fisk lavet af glas
og en med bøger. Man kunne også købe en lille ”pakke” som man kunne grille og
bagefter nyde med en fadøl til ved de opstillede på havnen..
Et andet sted var der mulighed for at komme ombord på redningsflådens skib og se
hvordan et sådan ser ud, de har godt nok ikke meget komfort på sådan et skib…
En lokal fiskehandler havde stillet et bord op hvor man kunne se og røre de mange
forskellige fisk, der er under havoverfladen, en stor oplevelse især for de mindste som
næsten ikke var til at få væk der fra igen, dog blev nogen lidt forskrækket da en
skrubbe blev træt af at ligge der i den varme pinsesol, så den besluttede sig for at
”hoppe” ned på jorden, der var også opstillet et stort kar hvor der var krabber i
forskellige størrelser….der var desværre ikke så meget liv tilbage i dem da de var
blevet fanget om natten.
Gik man ind på internettet søndag aften kunne man hurtigt se på webcam over
Vesterby havn at FSK´s pinse tur var slut, der var ikke mange både tilbage…

Bettina Nielsen.
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