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Formanden har ordet.
Foråret er slut og alle har vel haft en forhåbentligt god sommer, den strenge
vinter er heldigvis længe glemt, nu er det ikke sne vi skal slås med men det at
finde skygge for solen ikke fordi den plager os men mere fordi den har hævet
temperaturen betragteligt.
Mange har oplevet temperaturer omkring de 30 grader eller mere, vi har vel alle
brugt en tube solcreme eller 2, solskoldninger og advarsler mod hudkræft det har
kræftens bekæmpelse jo advaret os om mange gange.
Ungdomsafdelingen har nydt godt af det gode vejr med alle de ting der er sket i
afdelingen.
Skolesejlads hvor mange elever der har været igennem ved jeg ikke men det er
ikke få. Projektet efter Kl. 1400 i samarbejde med SSP udvalget, sommersejlads
er det også blevet til foruden træning 2 gange om ugen.
Vi må håbe at de timer der bliver brugt på undervisning har givet og forsat vil
give de unge mennesker forsat appetit på at blive i klubben og for at sejle videre
i stører både, så vær ikke bange for at tage de unge mennesker med ud hvis de
kommer og spørger efter en sejltur.
De fleste har vel også været en tur i vandet, 20 grader har ikke været
udsædvanligt, hvis ikke man har dyrket vores fine badevand rundt omkring i
Danmark eller hvor man nu har været, fordi man er en smule vandskræk, er der
annonce et andet sted i bladet for svømmeundervisning.
Sommerferien er nok slut for de fleste efteråret behøves ikke at blive kedeligt af
den grund, dem med sejl har endnu ikke afsluttet aftensejladserne om onsdagene
og der er stadig få stævner tilbage i Frederikshavn kommune grand prix.
Vi i bestyrelsen taler tit om hvad kan vi gøre bedre for vores medlemmer, især
dem der sejler for motor, på hjemmesiden er der en rubrik som hedder ”blog
indlæg” her er der mulighed for at komme med sine ønsker om hvad der kan
gøres på den konto.
For knap et år siden opsagde marinaen deres del af FSK-Nyt, nu har vi det alene
og kan skrive det vi vil omkring vores både, samt de oplevelser omkring det at
sejle.
Det store spørgsmål er så, skal vi blive ved med at sende bladet ud , eller vil
klubbens medlemmer gerne modtage bladet digitalt.
Forsat god sommer.
Formanden.
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Svømmeundervisning i FSK
Sæsonen 2010 – 2011
Starter den 27. september 2010
Svømning i lille Bassin

Svømning i Store Bassin

Hold 1 (tilvænningshold)
18.00 – 18.30

Hold 4 (I begyndelsen måske brug
af bælte)
17.00 – 17.30

Hold 2 (Nybegyndere)
18.30 – 19.00

Hold 5 (Læring af
svømmeteknikker)
17.30 – 18.00

Hold 3 (Lidt øvede)
18.00 – 18.30

Hold 6 (Kan klarer længere
distancer)
18.00 – 18.30
Hold 7 (Voksen svømning)
18.30 – 19.00

Vel mødt
Svømmeudvalget
Indmelding på balkonen
I svømmehallen d.27 sep.
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Kære Medlemmer
Det vil være os en stor glæde at se jer til den årlige afriggerfest
Lørdag Den 2. Oktober kl 1800 i fælleshuset.

Menu:
Kold fiskeanretning m. dampet fisk, rejer, krebsehaler og 2 slags
dressing
Rissalat m. kylling og karrydressing.
Lun let saltet skinke med sprød svær og flødekartofler
Blandet salat m. oliven/eddike dressing
Pastasalat.
Det populære kagebord.
Flutes med smør.
Musik og dans bagefter, så mød op til en fest med godt humør
Øl og vin kan købes til meget små priser under festen.
Pris pr. person kr. 200,00
Tilmelding til Fin Sørensen på tlf. 40453490
Eller på mail til Kattegat@os.dk
Husk at oplyse hvem og hvor mange.
Senest.
tirsdag 28. September.

Med Venlig Hilsen Frederikshavn Sejlklub.
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Sommersejlads Frederikshavn Sejlklub 2010
Af, Stine, Nikoline, Marianne og Christian

Mandag d. 28. juni.
Vi mødtes på havnen klokken 10:00. Der fik vi en lille briefing, om hvad vi skulle lave
i løbet af den kommende uge. Efter skippermødet skulle vi prøve at sejle i nogle
andre jolletyper end dem vi var vant til, vi byttede rund mellem Feva, Tera, Europa,
Laser joller og en Snipe. Efter et par timer på vandet sejlede vi ind og spiste frokost.
Derefter sejlede nogle ud i jollerne igen, mens andre blev inde i havnen, hvor de
sejlede i vores sit-on kajakker. Der var nemlig meget vind, så det var ikke alle, der
ville ud og sejle i joller igen.
Tirsdag d. 29. Juni
Tirsdag mødtes vi på havnen klokken 09:30. Vi havde planlagt, at sejle til Sæby, men
desværre var der ikke særlig meget vind. Vi forsøgte alligevel, men måtte give op
efter én sømil på to timer. Vi sejlede tilbage og spiste frokost på havnen. Efter
frokosten var det blæst op, og nogen ville gerne ud og sejle i joller igen, mens de
sidste tog kajakker.
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Onsdag d. 30. Juni
Onsdag morgen mødtes vi igen på haven. Klubben havde lånt nogle surfboards fra
Strandby Sejlklub, samt en banan til 5 personer hvilket var utrolig sjovt, men også en
stor udfordring for de mindre sejlere, ikke mindst vindsurfing, der blev der kæmpet
for at holde balancen, der var dog proff. undervisning af vores Anne samt Morten
fra Strandby, så det lykkedes for flere at holde sejlet opretstående. Der var også 4
sejlere der fik en tur til Læsø, fordi Søren oks, Scan Cap skulle sejles derover, derfor
tænkte han, at det kunne være godt, at tage nogle af de unge sejlere med, de blev
undervist i tilrigning af en kølbåd, samt planlægning af sejladsen i forhold til vejret
inden afgang.
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Torsdag d. 1. Juli
Torsdag sejlede vi til Hirtsholmene i motorbådene. Vi startede med at Morten fra
Strandby underviste i forståelse af søkort med bøjer og vanddybde, samt sejlads i
snævert farvand, vi fik alle at søkort til turen. Der var dejligt vejr, så vi kunne være
på stranden, hele dagen. Hen på eftermiddagen sejlede vi tilbage til Frederikshavn.
Da vi kom tilbage, stod den på hygge. Vi badede, sejlede kajak og nogen få havde
stadig mod på en tur i bananen. Da vi havde rigget af, var grillen og maden klar,
samt de fleste af vores forældre var mødt op. Vi fik serveret burgere og hotdogs og
hyggede os med forældrene. Da klokken var ved at være 20:00, tog de fleste hjem,
da de var godt brugte.
Fredag d. 2. Juli
Fredag var vejret godt, og vi fik lov til enten at sejle i joller, kajak eller surfe, vi øvede
os også i at rejse jollen op efter kæntring. Vi sejlede ikke så lang tid den dag, nok
mest fordi, at vi var godt trætte efter sådan en uge, men også fordi der skulle ryddes
op, samt grille det mad der var tilovers fra dagen før, og så ellers snakke om hvad vi
har oplevet i ugen der gik, og hvilken jolletype vi kunne ønske, at sejle i resten af
sæsonen.

Det var en rigtig hyggelig og sjov uge.

Stine, Nikoline, Marianne og Christian
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Der sker i klubben
Lørdag d. 2. Oktober

Menu:
Kold fiskeanretning m. dampet fisk, rejer, krebsehaler og 2 slags dressing
Rissalat m. kylling og karrydressing.
Lun let saltet skinke med sprød svær og flødekartofler
Blandet salat m. oliven/eddike dressing
Pastasalat.
Det populære kagebord.
Flutes med smør.
Musik og dans bagefter, så mød op til en fest med godt humør
Øl og vin kan købes til meget små priser under festen.
Pris pr. person kr. 200,00
Tilmelding til Fin Sørensen på tlf. 40453490
Eller på mail til Kattegat@os.dk

Husk at oplyse hvem og hvor mange.
Senest.

tirsdag 28. September.
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Der sker i klubben
Onsdag d. 17. November
Vores årlige bankospil afholdes igen i klubhuset for medlemmer med
pårørende.
Der er mange flotte gevinster og plader sælges fra kl. 18.30

Lørdag d. 27. November
Travetur for alle store som små. Ole (isis) viser vej gennem skoven til de bedste
steder hvor Julepynt og dekorationsmatriale findes.
Vi mødes ved Ålbæk Kirke kl 1300
Efter Skovturen kører vi tilbage til klubhuset hvor FSK byder på æbleskiver og
jule-gløg.

Alle Sejlklubbens arrangementer er også beskrevet på
www.frederikshavnsejlklub.dk
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Veloverstået Kieler Woche 2010

Efter nogle år ude i kulden, var Melges 24 klassen i år atter inviteret til Kieler
Woche. Stævnet talte desuden til International Melges Class Association World
Ranking 2010, så det var med store forventninger, at Melges.dk Sailing Team deltog i
stævnet. Samlet deltog 22 både fra 6 nationer.
Stævnet blev sejlet i én dag med kulde og blæst, og fire dage med 0-3 m/sek og sol –
og særdeles springende vind!

Tilfredsstillende resultat for Melges.dk Sailing Team
Melges.dk Sailing Team sluttede på en 10. plads efter 12 sejladser. En placering vi er
ganske godt tilfredse med, særligt i betragtning af det hårde felt og den særdeles lette
og springende vind. Vores primære mål med stævnet var at suge viden til os inden
årets helt store event – VM i Tallinn til august. Dette mål blev til fulde indfriet,
specielt omkring trimmet i den lette luft. I de første letvejrssejladser blev vi
fuldstændigt oversejlet i starten og manglede både højde og fart. Dette fik vi efter
intens arbejde med rigspændingen rettet op på, så vi i de sidste sejladser pludselig
kunne sejle lige op med de førende, og havde overskud til at kigge ud af båden og
fokusere på det taktiske. Det resulterede bl.a. i en 3. plads i 9. sejlads.
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Årets vildeste spilerkæntring
Kieler Woche var dog ikke kun let springende vind og solskin. Lørdag bød på
efterårsagtigt bygevejr med 10-12 m/sek. Ikke umiddelbart optimalt for os, men
alligevel formåede vi at sejle stabilt midt i feltet med placeringerne 9, 13 og 10.
Faktisk lå vi godt med fremme i anden sejlads, men den vildeste spilerkæntring vi
endnu har været ude for, var lige ved at sætte os game over!
På den sidste del af lænseren kom vi planende med 12 knob på en relativ hård
bagbord skæring. Midt i bomningen for at slå over mod bundmærket, blev vi ramt af
det vildeste pust, hvorefter vi skar op. Det var for så vidt ret udramatisk indtil vi kom
til at slække fremhaleren istedet for faldet. Det skal man ikke gøre! Denne lille
frække manøvre betød, at vores genakker blev forvandlet fra et blafrende flag til en
65 kvm kite, der brutalt trak mastetoppen ned til et par meter over vandoverfladen!
Faktisk var vi så langt nede, at kølen kom fri af vandet! Vi fik dog ret hurtigt
situationen under kontrol, men var drevet forbi bundmærket, så vi måtte først krydse
et stykke op for at komme rigtigt rundt. Alligevel sluttede vi 13 ud af de 22 så det var
egentlig ok.
Vi er meget imponerede over hvor let Melges 24′eren er at håndtere i hård luft.
Bortset fra ovenstående stunt forløb dagen helt udramatisk. Selv når man hamrer
afsted med 12-15 knob er alt under kontrol, fordi båden ligger klippestabilt og ikke
har de mindste tendenser til at smide sig i pust (med mindre man fucker en bomning
up….)

Danske både eftersøges!
Alt i alt et rigtig fedt
stævne, hvor vi har
lært enormt meget. Det
er dog lidt en skam, at
vi var eneste danske
båd i det store felt. Der
er i dag 7-8 aktive
Melges 24 i Danmark,
og klassen er klart i
fremgang over hele
Europa. Derfor havde
vi håbet på større
opbakning fra DK. Sidder du derude og drømmer om at sejle Melges 24, så kontakt
os endelig og vi vil gerne hjælpe dig igang og evt. arrangere en prøvetur.

Kris Houmann- Søren Braad Steen- Rasmus Møller Damsgaard- Rasmus Melsen
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Ternen

21-08-2010

Der er gået en del uger nu, hvor der ikke har været synlige fremskridt i bygningen af
Ternen. Skroget en nu støbt udvendigt, og når man betragtede det færdigstøbte skrog,
så det ud som om det bare manglede maling. Men lagde man hånden på og lod den
stryge hen over overfladen, kunne man straks mærke, at der var en masse
ujævnheder.
Alle de steder, hvor kulfiberbanerne overlapper hinanden (40 mm), er der en
forhøjning på 1/3 mm.
Vi havde fræset recesser flere steder, hvor der skulle være forstærkninger, men
mange af overlappene kunne vi ikke fræse recesser til pga. overfladens krumning. –
Altså var der ikke andre muligheder end at spartle disse forhøjninger bort, så skroget
blev fuldstændigt glat. Det kan tydeligt ses på en blanklakeret overflade, om der er
små ujævnheder. Ternen skulle jo nødigt komme til at ligne mange af de
serieproducerede både, der har buler der hvor skodderne står og gennemslag hvor
fiberens struktur afsløres på overfladen, når solen skinner på fribordet.
Derfor var der dømt spartling, slibning, priming, slibning, spartling, slibning
spartling, slibning, priming, slibning, spartling, slibning spartling, slibning
……………
Først slibes med lange slibebrædder og derefter med pudsemaskine, og det er bedre
end at gå i fitnesscenter. Armene bliver meget lange for os, der ikke udfører den slags
arbejde til dagligt.

Lars sliber endnu engang
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Det kan lyde kedeligt, men det er det faktisk ikke. Og ind imellem bliver der også tid
til at snakke om episoder fra sommerferieturen eller den seneste onsdagssejlads.
Det at arbejde sammen om et projekt med en god ven, giver et samvær og en
fællesskabsfølelse, som en unik. Det er ikke altid muligt at tale sammen pga. støj,
men det betyder ikke noget – vi er i gang med at realiserer en fælles drøm.

Skroget er primet
Agterspejlet et støbt med et meget tyndt lag glasfiber for at bevare den krumme
facon, når det limes fast på skroget. Det skal nu støbes med kulfiber og epoxy under
vakuum for at få den lavest mulige vægt.

Agterspejlet monteret
Lars og Niels
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Nye regler for rejser med kæledyr

Hvis Sofus skal med på sommertur til Sverige, skal han både have pas, og der skal
være styr på vaccinationer og ormekure. Foto: Katrine Bertelsen

Sejler du hunden eller katten med til udlandet er der fra 3. juli 2011 nye regler. En
øretatovering er ikke nok til at rejse med kæledyr i EU. Kun en mikrochip accepteres.
Der har altid været en lang række regler, for at rejse med med dine kæledyr. Der skal holdes
øje med datoer for vaccinationer, og Pussi eller Trofast skal have eget pas.
Du kan læse de vigtigste regler her, og linke videre til Fødevarestyrelsen, hvis du skal til
enkelte lande i EU, der har andre regler. Eller til lande udenfor EU.

Hund, kat og fritte
For rejser med personledsagede hunde, katte og fritter er der ens indførselskrav i alle EUlandene, dog med udtagelse af Irland, Malta, Sverige og Storbritannien (England, Skotland og
Nordirland). F.eks. vil svenskerne have, at dyret har fået en bestemt ormekur, og kravene til
rabies-vaccinationen er skærpet.
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Pussi skal have eget pas
Du skal have et gyldigt pas til dit kæledyr, hvis du ønsker at rejse med dit dyr i Den
europæiske Union. Passet gælder for rejser med hund, kat og fritte.
Foruden chip-mærkningen, skal dyret have det blå EU-pas til selskabsdyr.
Passet udstedes af din praktiserende dyrlæge og er kun gyldigt, hvis det fremgår, at dyret er
vaccineret mod rabies (hundegalskab), og dyrlægen har underskrevet og stemplet det.

Tjek på vaccinationsdatoerne
Det er vigtigt, at seneste vaccinationsdato ikke er ældre end den dato, hvor kæledyret er
blevet chip-mærket. Hvis vaccinationsdatoen er ældre end mærkningsdatoen, vil vaccination
ikke entydigt kunne kædes til dyret, som så vil blive betragtet som ikke-vaccineret, og
dermed ikke overholder reglerne.

Gyldig rabiesvaccination
Vaccinationen skal være foretaget mindst 21 dage før afrejsen. Har dyret allerede en
rabiesvaccination, og er den stadig gyldig, behøver man ikke at vaccinere dyret påny, blot det
fremgår af passet.
Hvis dit dyr revaccineres rettidigt i forhold til den forrige vaccination, skal der ikke ventes 21
dage, og du kan da rejse straks efter.
Hvor længe en rabiesvaccination er gyldig afhænger af vaccineproducentens anvisninger. Din
dyrlæge skal anføre i dyrets pas, hvor længe vaccinen gælder.
Spørg din dyrlæge, hvis du er i tvivl.

Altså... Ved rejse i EU





Personledsagelse
ID-chip-mærkning
EU-Pas til selskabsdyr
Gyldig rabies-vaccination

Fem dyr eller flere
Rejser du med mere end fem dyr af arterne hund, kat og fritte skal du være opmærksom på,
at der er kommet supplerende krav.
Det betyder, at en praktiserende dyrlæge skal undersøge dyrene inden for 24 timer, før du
tager afsted, hvis du rejser efter forordningens regler om personledsaget, ikke-kommerciel
transport af kæledyr.
Undersøgelsen skal sikre, at dyrene er sunde og raske, samt at de kan klare den rejse, som I
skal ud på når i sejler .
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SommerSejlads

