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31. Årgang

Beskub
Lederen
- af Per Ørskov
Det var en mørk og stormfuld aften. Det havde været en
barsk tur. Var nogen blevet derude? Nej, alle var kommet
sikkert i havn. Vi var lige kommet ind efter årets sidste
tirsdagssejlads.
Vi sad nogle stykker på stejlepladsen og snakkede med et
måske kommende medlem af lauget. Hun havde været med
på fjorden og ville nu gerne vide lidt mere om Hjarbæk
Sjægtelaug. Vi fortalte som sædvanlig lidt om lauget og
laugsbrødrene/-søstrene, om hvordan lauget er organiseret,
og jeg tilføjer, at alt her går efter bedste beskub.
Var det nu også den rigtige vending at bruge?
”Googler” man findes bl.a. :
beskub [beZsgåb] sb.
på bedste beskub på en planløs el. tilfældig
måde klare sig på bedste beskub • det går på
bedste beskub
ETYMOLOGI: afl. af forældet beskubbe ¯
nedertysk
beschuppen ’narre, bedrage’ (besl.m. vb. skuffe)
I Allers Fremmedordbog fra 1910 finder jeg dog den
”rigtige” forklaring: Efter bedste beskub betyder efter
bedste evne. Så når vi nu her efter forårsmødet skal i gang
med at afvikle årets små og store arrangementer, vil vi alle
forsøge at få det til at forløbe på bedste beskub.
Vi ser frem til en god sæson. Hvor alt som sædvanligt vil
gå på bedste beskub.
Per Ørskov
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Referat af Forårsmødet 2008.
Forårsmødet afholdtes i Hjarbæk Kros pavillon den 2. lørdag i marts 08. Der var
fremmødt et par-og-tredive deltagere. Mødet indledtes med – som mange års
tradition efterhånden foreskriver – at Kurt Oddershede valgtes til ordstyrer.
Undertegnede valgtes herefter som referent. Herefter gik vi i gang med
beretningerne fra de mange forskellige udvalg.
Laugskoordinator Henrik Hvass indledte med at minde Hans ”Fusk” Bertelsen,
der efter få måneders sygdom døde i februar, 65 år gammel. Henrik omtalte den
store indsats Hans, i sine relativ få år i Lauget, havde gjort. Hans er nu gået bort
og forsamlingen mindes ham ved stående at holde en kort tid stilhed.
Året 2007 havde været et glimrende år med god opbakning til de forskellige
aktiviteter. Henrik nævnte blandt andet:










Deltagelsen i ”Limfjordsfortællinger”, her dog med for lidt tilslutning.
Limfjordsfortællingerne fortsætter, men ikke i det hidtidige regi.
Sejladserne med unge og børn.
Limfjordsmuseets har den 15.juni 08 indvielse af nybyggeriet – reservér
allerede nu datoen.
FDF´s nye sejladscenter indvies på Jegindø den 31. maj -08.
Infotavler om sjægte kommer op på havnen i 2008.
Der holdtes i 2007 endnu et velbesøgt VM. Nordmændene har allerede
meddelt, at de kommer igen i 2008.
Samarbejdet med borgerforeningen blev - igen - omtalt. Henrik føler sig
misforstået i sine udtalelser fra forårsmødet sidste år.
Sundstrup – med sine nye velfærdsfaciliteter (lokumer på havnen) og det
nyrestaurerede tanghus lige syd for dæmningen bliver et nyt udflugtsmål
for bl.a. børnesejladserne.
Turen til Fregatten Jylland blev omtalt. Flere missede turen p.g.a.
fejlannonceret ugedag. Det havde været en meget fin tur.

Henrik sluttede med at takke alle dem der sled og slæbte i 2007 og han håber at
2008 bliver ligeså god.
Henrik fortsætter som laugskoordinator – selvfølgelig (og heldigvis).
Sekretariat, ”Ankertovskrog” og hjemmeside. Leif Nielsen aflagde beretning.
Der er udgivet 4 numre af Ankertovskrogen. Oplager er 325 eksemplarer.
Indholdet har været ”det sædvanlige”. Udvalget har haft held til at opfylde sin
målsætning om hver gang at have noget om kystkultur med i bladet. En nyhed er
udveksling af artikler og stof med TS-bladet.
Nye portoregler - igen – betyder at der maks. kan være 40 sider pr nummer, hvis
ikke man skal anvende en lettere papirkvalitet.
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Leif opfordrer til at læserne indsender turberetninger og betragtninger i øvrigt om
stort og småt til redaktionen.
Der fremkom et forslag om, at man evt. kan tilmelde sig en printvenlig e-version
af bladet, idet porto for bladet er en meget væsentlig udgiftspost for Lauget. Flere
fremførte dog at de helst vil have en gammeldags papirudgave!
Leif Mortensen sponsorerer portoen til de udenlandske modtagere. Tak til ham
for det.
Ole Utoft udtræder af bladudvalget – Leif Tipsmark indtræder i hans sted.
Leif fortalte derefter om hjemmesiden. Den har i perioden 1. januar til 8 marts -08
haft 622 hits, der har ført til visning af 4.800 sider, så hjemmesiden er en
væsentlig kilde til udbredelse af viden om Lauget og bådene.
Ca. halvdelen af VM tilmeldingerne skete via siden – nogle betalte endda for
deltagelsen via denne!
En tilmeldingsmulighed til en ”lukket mailingliste” hvor (vistnok) alle tilmeldte
har adgang til at kommunikere med hinanden blev drøftet. Der kommer en
redegørelse og en vejledning om til- og afmelding, sikkerhed m.m. i
Ankertovskrogen om dette.
Leif fortsætter som webmaster.
Kapsejladsudvalg. Knud Søndergård aflagde beretningen.
I 2007 afblæstes 4 kapsejladser på grund af – ja – blæst. Der deltog i gennemsnit
12,9 både pr kapsejlads, hvilket er en tilbagegang på 0,97 i forhold til 2006.
Kapsejladsudvalget foreslår at sæsonen for tirsdagsejladser udvides og at
lørdagssejladserne – med en enkelt undtagelse – droppes i 2008. Forslaget er
begrundet i, at flere føler at det er svært at få tid om lørdagen. Sidst på sæsonen
fremrykkes starttidspunktet for sejladsen til kl.18.00, velvidende at flere så får
travlt med at komme fra arbejde. Forslaget betyder tab af 3 sejladser i sæsonen.
Den eneste lørdagssejlads afholdes forud for den traditionelle afriggerfest.
Modstanden mod forslaget var ikke større end at udvalget arbejder videre med
forslaget. Mere følger i Ankertovskrogen.
Udvalget fremsatte endvidere et forslag om at der ved flagsignal kan dekreteres,
at der ikke må startes på styrbords halse i de – ret sjældne – vindsituationer hvor
der er tvivl om at bagbordsmærket kan holdes op. Reglen skal kun gælde ved
tirsdag/lørdagssejladser da det ikke er relevant til VM, hvor der altid startes på
kryds. Forslaget er begrundet i at der i disse situationer – hvor flertallet starter på
bb halse - opstår situationer, hvor der fare for skrammer og buler på såvel både
som mandskab. Forslaget førte til mange drøftelser for og imod. Udvalget
arbejder videre og vil fintænke om der kan opstå afledte problemer, hvis forslaget
gennemføres. Udvalget lover at ”tegne og fortælle” i Ankertovskrogen hvis
forslaget gennemføres.
Marianne har fået bevilget ét års orlov fra udvalget. Nye i udvalget er Jan Nielsen
og John Jensen. Alle øvrige fortsætter.
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Dommere. Lillan aflægger beretningen. Det kører meget godt !
Karen W ønsker at fratræde som dommer. Svend indtræder som reserve.
VM dommerne fortsætter.
Pionérudvalg. Knud aflagde beretningen.
Den nye strømforsyning til telt/campingvognspladsen på sejlklubbens areal ved
VM fungerede fint.
Der er arbejds- og oprydningsaften på havnen den 25. april. Annonce for denne
aften kommer i Ankertovskrogen.
Festudvalget. Ole Utoft aflagde beretningen.
VM festen i 2007 blev holdt over samme skabelon som de foregående år. Der var
lidt færre gæster til festen, men økonomien var uændret.
Der havde været en ”brainstorm” kort efter festen i 2007. Den førte til et ønske
om et mere rundt telt, i stedet for den ret aflange der har været anvendt de senere
år, siden cirkusteltets pensionering. Det vil blive undersøgt om en anden
opstilling af det rektangulære telt kan gennemføres. Hensigten er at få mere
samling over festen (og dets deltagere). Orkestret ”Hotbuns” der har spillet de
seneste tre år kan ikke i 2008. Der skal også reklameres for, at søndagens
morgenmad er for alle VM deltagere, uanset om de har deltaget i lørdagens fest
eller ej. Det må forudses at der skal betales et mindre beløb for morgenmaden
fremover.
Løgstrup Bageri har givet en god rabat på morgenmaden. Tak til dem for det.
Afriggerfesten i kroens pavillon afholdes også i 2008.
Ole udtræder af udvalget. Henrik Jacobsen og Arne Jensen indtræder i udvalget.
De øvrige fortsætter.
Teltsjak: Mogens aflagde beretningen.
Den sædvanlige teltleverandør har lagt op, men et telt til samme pris som hidtil er
bestilt hos ny leverandør. Et rundt telt kan ikke skaffes, men en mere kvadratisk
opstilling af teltet vil blive undersøgt. Der kan dog være problemer med plads til
en sådan på stejlepladsen.
Alle i udvalget fortsætter.
Skurudvalg. Mogens aflagde beretningen.
Der er ikke de helt store nyheder, men redningsvestene er blevet hængt op!
Udvalget har afholdt sin traditionelle julefrokost.
Skurudvalget ønsker sig som sædvanligt, (!) at skurets brugere udviser lidt mere
respekt og rydder op efter sig.
Skuret opryddes og males som vanligt.
Alle i udvalget fortsætter.
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Økonomi. Thorsten aflagde beretningen.
Regnskabet for perioden 1/3 -07 til 29/2 -08 blev runddelt sammen med
regnskaberne for 2 fonde under Lauget (Prosjægt og Infotavler) Regnskaberne
optrykkes andetsteds i dette blad.
Thorsten gennemgik regnskabets enkelte poster og hvad der ligger bag de
forskellige beløb. 6300 kr. til VM festen blev indbetalt via nettet, men det kunne
sagtens have været mere. VM festens indtægt på 49.848 kr. er netop under
momspligtgrænsen (50.000 kr.)
Selvom Thorsten har forsøgt at få tilsendt en regning er der ikke opkrævet for
toiletvognen til VM – tak for dette sponsorat. Der er lidt (i hvert fald for
referenten) tvivl om hvem sponsoren egentlig er.
Årets resultat er et minus på 9.527, hvilket reducerer Laugets kassebeholdning til
godt 25.000 kr.
Thorsten fortsætter som økonomichef.
Præmieudvalg. Der var ingen fra udvalget til stede. Vi fik derfor ingen
beretning, men udvalget fik en klapsalve alligevel.
Alle i udvalget fortsætter, da ingen har meldt fra.
Kaffeudvalg. Kurt gav ordet til sig selv og aflagde beretningen.
Turen til Fregatten Jylland blev omtalt.
Der er desuden set nostalgiske film i Knuds (imponerende) hjemmebiograf og der
er afholdt en ”knobeftermiddag” og en tur til Ringkjøbing.
Udvalget foreslår en endags tur til Sjøfartsmuseum Gøteborg lørdag den 8/11
(håber dato og ugedag denne gang passer sammen [bemærkning fra referenten,
der gik glip af Jyllandsturen]). Nærmere følger i et senere nummer af bladet.
Der fremkom forslag om en tur til Sørlandet i Norge i 2009 og et forslag om en
tur til Hanherreds Bådelaug. Udvalget arbejder videre med forslagene.
Fremtidige kaffemøder holdes i kroens pavillon.
Alle i udvalget fortsætter.
Juniorudvalg. Henrik aflagde beretningen. Beretningen har allerede været bragt i
Ankertovskrogen. Der er meget – fornøjelig – arbejde i udvalget og Henrik
opfordrer derfor til, at flere deltager lejlighedsvis når de har tid.
Henrik ønsker flere ”damer” i udvalget for at udvalget kan tage bedre vare på de
ret mange piger der sejler.
Viborg Kommunes ”store legedag” der afholdes hvert 2. år har i år temaet
”Vand”. Lauget er blevet bedt om at deltage på Viborg Nørresø med sjægt(e) og
følgebåd, så det gør vi.
John og Lillan indtræder i udvalget og alle øvrige fortsætter. Svend, Jan, Per, Ole
og Thorsten melder sig alle som tilkaldevagter ved behov.
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Prosjægt. Leif Tipsmark aflagde beretningen.
Der er afholdt et møde i udvalget og der er stadig planer om at gennemføre
projektet. Viborg kommune er i gang med en såkaldt borgerplan. Når den er klar
skal der være et møde med deltagelse af Laug og Borgerforening. Derefter skal
der være et offentligt møde om sagen. Mogens og Orla udtræder af udvalget. Alle
øvrige fortsætter.
Faneudvalg. Leif Tipsmark aflagde beretningen. Det kører som det skal.
Fanen deltog ved Hans´ begravelse.
Leif håber stadig at én eller anden møder op med en cigarkasse med 7.000 kr. til
et guldbroderi på fanen. Sponsorer skal dog ikke regne med at få navnet på fanen!
Der blev fremsat et forslag om at der på hjemmesiden oprettes en logbog for
fanen.
Alle i udvalget fortsætter.
Turudvalg. Karl M og Søren J aflagde beretningen.
Der har været gennemført en forblæst - men god - tur (til dels på trailer) til den
østlige del af Limfjorden.
Der deltog 7 både (heraf to fra Ringkjøbing fjord) samt Plys i motorbåd. Turen
gik til Staun, Gøl og Nibe.
Overalt – men i særdeleshed i Staun – blev sejlerne fyrsteligt modtaget. Karen gør
opmærksom på at Jens Smærup Sørensen bestsellerbog ”Mærkedage” foregår i
Staun.
Turen i 2008 går til Ringkjøbing Fjord i uge 28.
Beretningen sluttedes af med et par anekdoter fra turen.
Alle i udvalget fortsætter.
Biblioteket. Sjoerd aflagde beretningen.
Han vil ikke sige hvem der lånte bogen i 2007.
Udvalget er blevet snydt i en handel og har derfor tabt kr. 25 på en bogreol, der
var smidt ud, da den - noget forsinket - blev forsøgt afhentet til biblioteket.
Sjoerd har derfor fremstillet en reol til bibliotekets samling, der i øvrigt er blevet
udvidet med noget så nymodens som en DVD.
Alle fra Lauget er velkommen til at låne bøger hos Sjoerd.
Sjoerd fortsætter som bibliotekar.
3-mandsudvalget. Ole Utoft aflagde beretningen.
Udvalget har arbejdet for bindende aftaler med Borgerforeningen omkring VMfesten, især om ølsalg.
Arbejdet er primært endt ud i en aftale om to årlige erfaringsmøder med
Borgerforeningen.
Forsamlingen bakkede ubetinget op om udvalgets arbejde og ønsker det fortsat
med det kommissorium der blev fastlagt ved Forårsmødet i 2007.
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Havne/pladsudvalg. Knud aflagde beretningen.
Ingen modkandidater er opstillet, så han regner med at han fortsætter som
kommunens repræsentant i Viborg Sejlklubs pladsudvalg.
Svend, der hidtil har været Laugets repræsentant i Viborg Sejlklubs pladsudvalg,
ønsker at blive fritaget for dette job. Leif Tipsmark vælges i stedet.
Følgebåd til VM. Plys fortsætter sit mangeårige fremragende arbejde.
Kontakt til andre laug.
De forskellige kontakter blev ajourført. Kontaktpersonerne kan ses andetsteds i
bladet.
Fiskeri LAG (Lokal Aktions Gruppe)
Leif Tipsmark aflagde beretning om dette LAG. Leif er på forunderlig vis blevet
1. suppleant til dette LAG.
Referenten forstod kun, at der er mulighed for at få del i en pulje fra
Fødevarestyrelsen på 1,5 mil. kr./år. Pengene er øremærkede til natur, miljø og
fødevarer (her: fisk. De der kan deres historie, vil nok svagt erindre, at sjægten
engang var et fiskefartøj).
Leif og Henrik arbejder videre med dette projekt.
Eventuelt.
Økonomien omkring bladet blev igen drøftet og der var forslag om at opkræve et
beløb til dækning af porto. Der var ikke umiddelbart opbakning til dette forslag.
Thorsten gjorde opmærksom på at enhver jo er velkommen til at overføre et beløb
til Lauget konto. For fremtiden er kontonummeret at finde i Ankertovskrogen.
Ole Utoft er i gang med at indsamle gamle sjægtefilm for at få dem overspillet fra
VHS til DVD. Han har fremskaffet en del, med det menes at der findes mange
flere, så hvis nogen ligger inde med gamle film kan de kontakte Ole.
Herefter var det tid for ordstyreren til at takke for god ro og orden.
Til slut rundede Henrik af med at se frem mod endnu en god sæson.
Claus Skodborg Nielsen
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OBS – OBS – OBS – OBS - OBS
Som det tydeligvis fremgår af Thorstens regnskab svarer stigende portoudgifter,
bortfald af tilskud og omkostninger til trykning af ”Ankertovskrogen” til en
ganske betydelig del af underskudet på regnskabet.
Derfor er alle bidrag til bladets beståen, - store som små - særdeles velkomne og
kan indsættes på sjægtelaugets konto nr.: 9255 2630416690 mærket
”Ankertovskrogen”.
I stedet for at modtage bladet med posten kan man opsige bladet på e-mail
ankertovskrogen@sjaegt.dk og i stedet tilmelde sig Ankertovskrogens
nyhedsbrev på www.sjaegt.dk/ankertovskrogen.
Så vil man modtage bladet elektronisk ca 2 uger før ordinær udgivelse.
Redaktionen
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Mindeord om Hans Bertelsen

Hans Bertelsen har sat sejl for sidste gang – den 15. februar kastede han
fortøjningerne og drog ud på sin sidste rejse!
Hans var en af de helt store drivkræfter i Sjægtelauget – altid med når en indsats
skulle gøres og i næsten alt hvad der foregik. Hans fyldte - på den positive måde
– meget i lauget og efterlader et stort tomrum. Ikke kun hans indsats og
engagement vil blive savnet, men allermest kommer vi til at savne Hans som
menneske og en god sejlerkammerat.
Det startede med, at Hans havde meldt sig til et kursus i bådebygning på
Limfjordsmuseet, hvor man begyndte at bygge en 15-fods sjægt. Da kurset var
slut var kølen strakt, stævnene rejst og kølbordet sat i. Det købte Hans så, tog det
med hjem og et par måneder senere var ”FUSK” klar til søsætning.
Hans`s evner ud i kunsten at sejle sejl var til at overse, men hvad han manglede
her, havde han til gengæld i form af en til stædighed grænsende vedholdenhed.
Det skulle læres og det blev det. Et par kæntringer skulle der til og mange
træningstimer på fjorden. Til kaffen efter tirsdagssejladserne så vi ikke meget til
Hans det første år. Kapsejladsen skulle gennemføres og mens vi andre nød både
en og flere kopper kaffe så kæmpede Hans stadig på fjorden og ethvert tilbud om
bugserhjælp blev høfligt men bestemt afslået.
Men det blev hurtigt bedre og i løbet af kort tid var Hans`s ”FUSK” 15-fodsklassens hurtigste sjægtt, men under vejs havde der havde der også været utallige
eksperimenter med rig, masteplacering, skødepunkter, ballastning og ikke mindst
topsejlstrim. De tirsdagssejladser, hvor Hans ikke har deltaget kan tælles på få
fingre.
Men det var meget mere end sejlads for egen fornøjelse, der kendetegnede Hans`s
rolle i Sjægtelauget. Først og fremmest påtog Hans sig et enormt slæb som
formand for festudvalget , at arrangere en VM-fest er noget der trækker tænder
ud. Altid var han med til sejlads med grupper, stillede op til ”Limfjordsfor-
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tællinger”, Ø-havet rundt og sommerturene på Limfjorden, - også gerne som
skipper på mindre erfarne sejleres sjægt.
Men sjægtesejlads var langt fra Hans`s eneste fritidsbeskæftigelse. Også
havkajakkerne havde Hans kastet sin kærlighed på – ikke kun de hyggelige
aftenroninger på Hjarbæk Fjord, nej rundt om Fanø og Samsø eller langture på de
tyske floder, var også på programmet.
Cykling – racercykel eller hjemmebygget sofacykel – optog Hans i en periode. I
lang tid cyklede han frem og tilbage mellem Klotrup og Hjarbæk, når der skulle
sejles, men en ”lille” tur til Skagen eller Esbjerg gik han heller ikke af vejen for.
Havedyrkning, fugleopdræt og eksperimenter med alternative energi stod også på
programmet, og en fortid som skipper i marinehjemmeværnet var der vist også.
Ind imellem var der også tid til at renovere et gammelt hus – han havde godt en
halv snes af dem.
For et par vintre siden byggede Hans så et modelskib – på rekordtid naturligvis.
Det syntes Hans var faldet så Heldigt ud at han - typisk for ham – tilbød sig som
kirkeskibskonsulent hos kirkeministeriet.
Så pludselig, for et par år siden, dukkede der en motorcyklist op i Hjarbæk, fuldt
udstyret med lædertøj og hjelm med visir. Det var selvfølgelig bare Hans, der
havde købt sig en kineserbike.
Men det største overraskelse kom dog, da Hans meddelte, at nu var han begyndt
at samle på frimærker! Hans og så frimærker – det virkede som uforenelige
størrelser. Der gik da heller ikke mere end et par måneders tid før Hans
glædestrålende kunne meddele, at nu var samlingen komplet.
Det viste sig at være alle danske frimærker med skibsmotiver og de kom da også
til at danne grundlag for Limfjordsmuseets sommerudstilling i 2007, på Hans`s
initiativ selvfølgelig.
Selv om Hans`s tid i sjægtelauget – målt med den store alenstok – ikke kom til at
strække sig over mange år, så føles det som om han altid har været her. Det var
ikke nogen tilfældighed, at vi somme tider omtalte ham som ”Danmarks ældste
dampbarn”. Sjægtesejlads, Sjægtelauget og sjægtevennerne fyldte meget i Hans`s
liv, også mere end vi sådan gik og troede til dagligt.
Det har vi i hvert fald senere fundet ud af og Hans har da også ønsket, at hans
aske bliver strøet ud over Hjarbæk Fjord fra en sjægt.
Æret være mindet om Hans ”Fusk” Bertelsen – en dygtig sjægtesejler og en god
ven. Du vil blive husket meget længe i Hjarbæk Sjægtelaug.
HH

- 13 -

Indvielse af Tanghuset i Sundstrup
Fredag d. 26. oktober var der officiel indvielse af Sundstrup Projektet med
deltagelse af de medvirkende fra byen og repræsentanter fra Viborg
kommune, inkl. borgmesteren.

Projektet omfatter Tanghuset, havneanlæg med parkering og offentlig
toiletbygning samt fiskerhuset, der skal fungere som museum og fælleshus
for byen.
Tanghuset har været forsøgt bevaret og restaureret i mange år, men det
hele faldt tilsyneladende til jorden ved en storm for nogle år siden, kun to
ydermure var tilbage.
Der blev mulighed for at søge penge til renoveringsprojekter i landsbyerne. Sundstrup samlede folk til udvalg for hvert af de tre projekter. Da
den nye storkommune skulle igang med at se på de indsendte forslag, var
Sundstrups projekt klar til udførelse.
For en del år siden havde jeg opmålt og gennemfotograferet samtlige
tanghuse langs Møldrup komunes kyst og havde således været
leveringsdygtig til udvalget med tegning og foto´s.
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Tanghusets oprindelige tangpresse var i en dårlig stand, men familien
German, Skals, kunne tilbyde en tangpresse fra deres tanghus( ikke
længere eksisterende) som i mange år var blevet opbevaret på Hjerl Hede.
På Hjerl Hede var de glade for at komme af med pressen, for den hørte
ikke hjemme der.
Tangpressen står nu i Tanghuset og er funktionsdygtig. På et tidspunkt vil
man indsamle tang og holde en demonstration. Inde i bygningen er der
mange opslagstavler med oplysinger vedr. tanghuse. Man kan også se
mere om Sundstrup og Tanghuset under www.sundstrup.dk.

Endvidere er det tanken, at Tanghuset skal bruges som informationscenter
for naturen omkring Hjarbæk fjord.
Sidst, men ikke mindst, kan huset bruges til primitiv overnatning for
sejlende, cyklende m.m. Der henvises til toiletbygning på havnen.
Fra fjordsiden til Tanghuset er der meget lavvandet, og det må anbefales
at fortøje ved slusen.
Sjoerd
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Smakkejollen KARL 100 år
”Ankertovskrogen” bringer med tilladelse fra redaktør Per Hjort, Ulf Brammer´s artikel om
smakkejollen Karl bragt i TS-bladets septembernummer 2007

På den sidste dag i juni måned 2007 samledes over 70 personer ved Thurø Bund
for at fejre, at en velsejlende jolle på 16 fod og 11 tommer i længden, har
overlevet tidens tand i præcis 100 år. Det blev en meget hyggelig og rar, ja
nærmest hengiven fest, hvor de lokale havde sørget for læ og forsyninger på
stranden og omkring 15 jollesejlere og andre fra nær og fjern mødtes til
kapsejlads, trods et vejr, der skiftede voldsomt mellem regn og sol, storm og
stille. Jubilæet blev fejret på det sted, hvor jollen har opholdt sig i alle de år nemlig Grasten. Den sydlige del af skipperøen Thurø. Når man kommer til
Grasten, går Pile Alle mod nord. Her byggede fisker Hermann Rasmussen sit hus
ved 1900tallets begyndelse helt ude ved Thurø Bund. Den jord, han gravede ud til
fundament, blev trillet ned på stranden og placeret omhyggeligt, så der opstod et
område til redskaber og både. Det samme skete, da sønnen Erik år senere
byggede sit hus lige overfor.
Før vi lader forskellige personer beskrive forholdene omkring jollen, må det
nævnes, at jollen ikke hed noget de første mange år, da ejeren hed Karl med `K'.
Det er først senere den er døbt `Carl'.
Bådebygger Ib Nielsen fortæller i en artikel;
Smakkejollen KARL var
ifølge Karl en kragejolle.
Kragejolle, når det var
riggen han refererede til.
Ellers omtalte han den altid
som damjollen. Navne og
betegnelser på både rejser
langt - ligesom bådene selv og de ændrer sig, ligesom alt
muligt andet. Med til at øge
forvirringen, er det forhold,
at bådtyperne tidligere havde
lokale navne. Det, der på
Sydfyn blev kaldt en
kragejolle, kaldte man i
Sundet for en tjotting og i
Limfjorden hed det en sjægt.
Men i resten af landet er
smakkejolle
blevet
et
fællesnavn.
Sort/hvidt foto fra 1920erne, ”De små Fiskere i damjollen”
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Her vil det nok være på sin plads, at sige et par ord om De små Fiskere, eller blot
De Små, som Achton Friis omtaler dem. Karl Rasmussen og hans lillebror Erik.
(Tømrersvend Lennart Nikolajsen er sønnesøn af Karl, bor i Karl's hus og
bekræfter, at navnet staves med "K"). Når de blev kaldt De Små, skyldes det, at
de ikke var ret store. Erik var fremskridtets mand, som for eksempel talte i
Walkie Talkie med dem i land. Han havde ikke meget til overs for `alt det gamle
ragelse', og han var aldrig i bekneb for noget, han kunne brokke sig over. Karl og
hans kone Hilda, var `verdens dejligste' mennesker. Positive og venlige - nej
kærlige! Karl fortalte gerne om gamle dage og han gentog sjældent sig selv. Den
gang var jeg godt tilfreds med ikke at skulle høre den samme historie igen og
igen. Men nu er det en anden sag. I dag kunne jeg godt ønske, at han havde
gentaget sig selv, for alt for mange oplysninger og historier må være gået i
glemmebogen.
De få historiske oplysninger jeg har om smakkejollen KARL, har jeg fra Karl..
Når man fra Thurø By kører rundt om Bunden og igennem Fredsskoven, går der
en vej til venstre, lige når man kommer ud. Drejer man ned ad den, passerer man
en bondegård, som nu er blevet til en `villa', lidt længere fremme ligger Matildes
hus. Her blev KARL bygget af Matildes far, som var skibstømrer på et af
værfterne i Gambøt. Han byggede jollen på bestilling til De små Fiskeres far.
Jollen blev meget vellykket. Den var bygget med dam og i kølen var der en
udskæring til et sværd. Udskæringen var så bred, at sværdet, ved hjælp af kiler,
kunne kantes for at `æde højde' på kryds.
Til fiskernes årlige kapsejlads på Lunkebugten proppede de dammen. Damjollen
vandt altid, og det blev de andre fiskere efterhånden lidt trætte af, så de bad om,
at den blev sat i løb med lystsejlerne. De andre fiskere har forhåbentlig været
tilfredse med den ordning. For De Små betød det blot en anden slags pokal, for
også i løb med lystsejlerne vandt damjollen. Et år vandt de dog ikke. I frisk
vestenvind kæntrede de, banjer og grej flød ud af jollen indfiltret i sejl og
tovværk. Et par dage efter kunne de dog hente hele herligheden, som var drevet i
land på Langeland.
Da jeg i begyndelsen af 1970'erne kom til Grasten, blev der ikke længere fisket
med damjollen. Men de første år jeg var der, blev den hvert forår trukket ud af
båd- og garnhuset af Karl, som skrabede, malede og smurte den, iført
holmensbukser, blå, solbleget busseronne og hvid bøllehat. Fribordet var hvidt og
den svære essing grå. Det var vigtigt at finde den rette gråtone, så den blandede
Karl selv med kønrøg. I bunden fik den tjære og rød bundpatent. Indenbords var
den sorttjæret i bunden. Over banjerne og damdækket var den hvidmalet lige som
damtragten. Damdæk og banjer var smurt med finsk tjære. Den blev søsat og
passet sommeren igennem, men blev liggende ved sine pæle ved en af de små
broer.
Oppe under hanebjælkerne i bådhuset lå rig og sejl pakket sirligt sammen. Jeg
spurgte interesseret til det, og en dag halede vi det hele ud og bredte sejlene ud på
græsset. Da jeg foreslog, at vi riggede jollen til og sejlede en lille tur, mente Karl
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dog, at det var bedst, at vi ikke gjorde det. Han vidste godt, at dens dage var talte,
hvis den ikke fik en ordentlig overhaling. Måske var det tanken om, at vi ville
kunne give den nyt liv, der gjorde, at han, - efter at den havde stået urørt i
bådhuset i nogle år, - solgte den til Jørgen Præstegaard.

Pennetegning af Johannes Larsen

Achton Friis, "De danskes Øer", København 1926.
"Jeg sidder ombord på "Rylen". Det er sen aften, solen er for længst gået ned,
men den fine sommernats himmel står lysende i nordvest med fine, lave skyrande.
I den dybe stilhed hører jeg dæmpet åreslaget fra en fjern båd. En halv kilometer
til hver side ser jeg rækken af de store skibsskrog, hvis master står som gravkors
mod den lysende himmel. Det er, som om de ligger og sover, de store skibe drømmer de om alle deres mærkelige farter, om Nordkap og Det gode Håb, om
Amerika og Levanten, om Middelhavet og Kap Horn, om storm og stille, brune
piger under viftende palmer, om brændinger og døde mænd." ---- "En tidlig, strålende sommermorgen går jeg i jollen for at ro ud til den lille ø
Kidholm, der ligger ved indløbet til Thurø Bund. Solen står ret i øst og skinner på
langs ad fjorden, hvis vand til den ene side er eneste blændende, glitrende spejl.
Før jeg ror løs på mit mål, lader jeg båden drive ind mod Thurøs kyst ved næsset
på sydsiden, hvor en lille landingsbro går nogle få alen ud i vandet. Herinde
ligger en bindingsværkshytte, stråtækt og med hvidkalkede vægge og omgivet af
en lille have, på et sted, hvor kysten brat skråner ned mod fjorden - i læ for alle
vinde. På stranden foran den ligger et par store fiskerbåde og en jolle* trukket op
på land.
Ude fra vor ankerplads har jeg hver dag siddet og set derind; det hele er så
pynteligt og så yndigt, men set derude fra så ubetydeligt og småt. Jeg malede i
hyttens nabolag et par gange og traf husets beboere, en ældre og en yngre mand,
som jeg hver dag har set færdes sammen derinde om hytten eller ved stranden,
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arbejdende med deres net eller malende deres optrukne både. Altid ser de
fornøjede ud, de svarer frejdigt og elskværdigt på alle spørgsmål og er nemme til
et smil; men der er ingen servilitet, de er selv hjemme her! Det er fader og søn, de
er alene uden kvindfolk i huset - konen er vel død, men alt er er velholdt i og om
huset. På engen ved siden af haven står deres hø i duftende stakke - også lidt
landbrug er der tid til - mægtige popler og linde står og yder læ for deres lille
have, hvor der er råd til mange forskellige blomster. Her er alle ydre tegn på
lykke - alt ånder arbejde, ro tilfredshed og skønhed.
Men jeg kommer til at tænke på de tusinder, der år efterår vandrer fra landet ind
til vore store byer med andre mål for øje - hvad får de i stedet for alt, hvad de
mister?".
* Her nævnes dagens fødselar `CARL første gang.

Smakkesejler Ib Ivar Dahl, ”Smakkejoller og smakkefolk”, Fiskeri- og
Søfartsmuseet Esbjerg 1983. Citat fra side 31 med forfatterens tilladelse:
"Fra Arne Jensens havn sejlede vi til Thurøbund og ankrede under Grasten, hvor
jeg besøgte brødrene Erik og Carl Rasmussen. De har en særdeles smuk og
velbygget damjolle på 17 fod, som Erik Rasmussen viste os. Dammen er ret stor,
og Erik bemærkede lunt, at havde han bare alle de ål, som mellem år og dag
havde været i den dam, og til nutidens priser, så ville han være millionær.
Jollen har løse skvætbord, som kunne sættes i ved særlige lejligheder. Det fortalte
Carl om, mens han sad i sit bryggers og bagte pandekager. Skvætbordene var til
at bruge ved kapsejladserne. Jollen brugte de til daglig til at røgte fra, men et par
gange om året holdt tåsingefolk og thurinerne kapsejlads, og da plejede Carl at
vinde. Så fik jollen lov til at slæbe sine sejl med toppen oppe, om det så blæste en
stiv kuling. Når der rigtig sejledes, havde de et stort sænkesværd i sat dammen.
Det kunne kantes lidt efter hver stagvending, og så stod jollen en kolossal højde.
Den rendte lige op i vinden, når sværdet stod rigtigt, sagde Carl. Jo, vi fik tit
pokalen. Men et år gik det galt. Jollen var altid meget stiv, når de var tre mand i
den, og på en kapsejlads løb den ret igennem en forkert sø ude ved Thurørev. Den
blev halvt bordfyldt og de to gaster sprang i søen og holdt sig til vanterne, mens
de råbte, at nu kunne Carl øse læns, mens de lå i vandet, ham kunne den nok
bære. Men jollen fyldtes helt et øjeblik efter, og de måtte alle tre ud at svømme.
Det år fik de ikke pokalen. Erik og Carl kalder jollen for en damjolle eller en
kragejolle, men storsejlet en smakke. Topsejlet kalder de gaffeltopsejlet, men det
er nok en vane fra deres sejlskibstid, idet de begge har faret til søs med thurinerskonnerter fra de var 14 til de var henad 30. Så kom de hjem og hjalp faderen
med fiskeriet.
Den slags damjoller var almindelige på Svendborgsund i deres unge dage. Jollen
blev bygget til deres far af en mand på Grasten i 1907. Den kostede den gang 140
kr."
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Damjollen uden navn, bygget 1907 på Grasten til fisker Hermann Rasmus-sen, (1868 - 1946)
som boede på Pilealle, Grasten, Thurø.
Sønnerne Karl (1899 - 1985) og Erik
(1906 - 1994) ligeledes Pile Alle,
overtog damjollen til fortsat fiskeri.
I dag bekræfter Lennart Nikolajsen,
som bor i Karls hus, at navnet
stavedes med `K'.
I 1990'erne dukkede en forsølvet pokal
op, med navnet CARL indgraveret.
Den indgår nu som vandrepræ-mie ved
CARLs CUP, der afholdes i Thurø

Bund.

Tegn.: Bådebygger Ib Nielsens opmåling af KARL

Smed Jørgen Præstegaard (1923 ) Kildevej, Grasten, Thurø, der arbejdede på Walsteds
Yactværft, overtog jollen 1987. Sammen med Ib Nielsen (1949 ) restaurerede de jollen og døbte
den CARL. Fjernede dammen, skiftede bord og lagde ringdæk. Sejlføringen med sprydstage
bevaredes med moderne dug, mens bomuldssejlene er indleveret på Langelands Museum.
Efteråret 2000 overtog
Hanne Risvang og Jens
Lauritzen,
Holmdrup
Huse, pr. Skårup, jollen
og har kun sørget for
grundig vedligeholdelse
og
beholder
navnet
CARL.

Hanne Risvang ved roret i 2007
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SIG NÆRMER TIDEN SIG………
Hvor vi atter skal besejle Limfjordens vande – skønt sneen og frosten – i
skrivende stund mest appellerer til indendørs sysler.
Sædvanen tro vil vi gerne invitere alle sjægtesejlere, og andet godtfolk i
mindre træbåde, til en Kapsejlads Venø Rundt i weekenden 7 – 8 JUNI –
altså i weekenden i uge 23.
Udover kapsejladsen lørdag er Nordvestjydsk Fjordkultur og dermed også
Venø Bugt Sjægtelaug, blevet inviteret til at deltage i Holstebro Festuge –
som starter i Struer Havn fredag den 6. Juni først på aftenen.
Temaet i Festugen er MEDEAS BRYLLUP. Her ganske kort om
MEDEA: Kongedatter i den græske mytologi – bosiddende ved
Sortehavet. Hjalp ved trolddomskunster JASON til at finde DET
GYLDNE SKIND, og flygtede med ham til Grækenland.
I ODINTEATRETS udgave af MEDEAS BRYLLUP ankommer MEDEA
til Struer Havn i en farvestrålende Ballinesisk udriggerkano – eskorteret af
alle de flydende fartøjer der kan skaffes i Struer og omegn. Kanoer –
Kajakker – Sjægte – Vikingeskibe og meget andet.
Musik og fest på kajen, hvor JASON står og venter på sin brud.
Har du/I lyst til at deltage i ovennævnte lille seance, så kontakt Finn
Pajbjerg på tlf. 40 51 10 72, - eller Niels Møller på tlf. 40 33 91 13 i ugen
op til den 6. Juni, og få yderligere information om mødested og –
tidspunkt.
Der bliver fællesspisning i Fjordkulturen, sammen med de knap 30
Balinesiske musikere og dansere, efter forestillingen.
Vi prøver at arrangere slæbebåde til at trække de deltagende sjægte til
Humlum samme aften, så man ikke skal til at afrigge og læsse på trailer
igen.
God forår og på snarlig gensyn
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Niels

VENØ RUNDT 2008
Venø Rundt bliver afviklet fra Humlum Havn lørdag / søndag den
7.-8. juni
Lørdag :
Kl. 9.00
Kl. 10.30
Kl. 12.00
Kl. 12.15
Kl. 12.30
Kl. 18.30
Kl. 19.00

Humlum Havn : Tilmelding til sejlads .
Skippermøde .
Start løb 1.
Start løb 2.
Start løb 3.
Præmieoverrækkelse.
Fællesspisning ved campinghuset.

Kl. 10.00

Skippermøde og afslutning

Søndag :
Startgebyr udgør 100,- kr. pr. båd.
Humlum camping tilbyder dejlig grillet oksefilet m. bagt kartoffel,
salat og div. tilbehør til den lave pris af 75,- kr. pr. person ( børn
på 12 år og derunder –halv pris!!). Der forhandles drikkevarer til
butikspriser. Tilmelding til spisning er bindende.

Husk : Tilmelding senest den 2. juni 2008. til:
Anders Røjbæk, Gl. Råstedvej 7, 7500 Holstebro
E-mail: anders.roejbaek°mail.tele.dk
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"WISSEMARA"
af Wismar

Ved et besøg i den gamle Hansestad Wismar, der ligger i MecklenburgVorpommern ud til Østersøen, skal der selvfølgelig en aftenstur på havnen
til. Et forunderligt fartøj stikker straks en i øjnene – meget lidt strømlinet
og med en stormast af god diameter og højde.
I det svindende dagslys er der ikke mange detaljer flere at få med, så
inden morgendagens pligter kalder, er et nyt besøg på havnen planlagt.
Ved gennemgang af hotellets blandede lekture om områdets
seværdigheder, læses med interesse et skrift om projekter der skal sikre og
genopbygge evaringsværdige unika. Det viser sig at et skibsfund i 1997,
ved øen Poel ud for Wismar, er et stort træskib der kun ligger med den
øverste del, 2 meter under vandspejlet. Skibet var en kogge, et tomastet
sejlskib 22 meter langt der anvendtes som handelsskib så langt bort som
Spanien, Rusland og Norge. Historikere fastlagde at skibet kunne laste
200 ton, efter middelalderforhold var det 100 hestevogne med firspand
eller 10 af nutidens lastvognstog.
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I Tyskland har man en instans der
hedder ”Deustche Stiftung Denkmalschutz”. Denne instans fordrede
vraget taget op, konserveret og opmålt
samt opbevaret på et museum hvor
offentligheden har adgang.
Ud fra studier af skibets klinkbyggede
skrog kunne findes forbindelser
tilbage til vikingernes og slavernes
skibe. Skibet var bygget i fyrretræ og
var 31 meter langt og 8,5 meter bredt.
Da det blev besluttet at bygge en kopi
af koggen, blev det samtidigt den
største europæiske rekonstruktion af
en kogge nogensinde. Arbejdet blev
påbegyndt i 2001 og sluttede i 2006.
Det står nu til alle interesseredes
afbenyttelse og kan beværte 41
mennesker under dæk.
På længere ture er der køjepladser til
16 mand. Besætningen er på 5-9
mand. ”Wissemara” stikker 2,60 m,
stormasten er 32 m, sejlarealet 276 m²,
motor på 255kW og alt moderne
navigations- og sikkerhedsudstyr diskret gemt ved en styrepult i styrbord
side.
Tyskerne er ikke mindre stolte af deres
gamle træskibe end vi danskere.
Minsandten om de ikke i august i fjor har
afholdt ”2 Koggetreff”.
Der var 4 andre kogger fra det nordtyske
område tilstede. På en week-end kunne det
prægtige skue trække 32.000 tilskuere til !
Den efterfølgende morgen var der allerede
folk på ”Wissemar”.
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Frank Hoppe der er bådebygger, har været
med fra starten i 2001 og er nu en del af
besætningen, en hurtig snak - hvor også
prisen for projektet blev omtalt – Frank
Hoppe mente at det uofficielle tal måtte
være nær 5 mio. EURO !
Forhåbentlig ikke aktuelt budgettal hvis
”Aggersund-skibet” en dag skal hæves og
rekonstrueres ??!!

Tekst Leif Tipsmark
leif@tipsmark.dk

Deadline for indlæg til
er den 02-06-08
Indlæg kan sendes til:

Ankertovskrogen
er et upolitisk og
økonomisk uafhængigt
tidsskrift udgivet af

Hjarbæk Sjægtelaug
Redaktionen:
Leif Nielsen, ansv.red.
Per Ørskov, udgiver
Henrik Hvass
Leif Mortensen
Lissie Vagner
Leif Tipsmark

Leif Nielsen
Brinken 7, Låstrup
8832 Skals,
tlf.: 86694660

Email: ankertovskrogen@sjaegt.dk

Tryk: Hjarbæk Sjægtelaug
Oplag: 325 stk
Forsidebillede: Limfjordsmuseet med deltagere i
”Limfjorden Rundt” i baggrunden.

OBS: Bidrag til bladets beståen indsættes på kt. nr. 9255 2630416690
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Pioner-, kapsejlads- og skurudvalget indbyder til

ARBEJDSAFTEN
Fredag den 25 april fra kl. ca. 1600 til ?
Kaffeudvalget disker op med pølser, kaffe, øl og vand ved 18-19 tiden.Opgaver :
 Signalmasten klargøres
 Banemærker og pæle klargøres
 Sjægteskur og bænke
 Plus nogle andre småting og måske lidt oprydning
 Nedgangene til broen og måske også broen skal have en tur med en
højtryksrenser
 Der skal graves huller til informationstavler. (Afsløres pinselørdag)
Hvis du har pensler, maleruller, bakker, malings/bundmalingsrester, som måske
alligevel skal smides ud, så tag det med, så vi enten kan bruge det eller skaffe det
af vejen på lovlig vis.
Alle er meget velkomne, - også selv om man kun vil lave ganske lidt, eller blot
deltage i resultatet af kaffeudvalgets udskejelser.

ROR-Cup 2008

PROGRAM for lørdag den 5. juli
Kl. 8.30
Kl. 9.15
Kl. 10.00
Kl. 10.05
Kl. 12.00
Kl. 13.15
Kl. 14.00
Kl. 14.05
Kl. ca. 16.00
Kl. ca. 18.00

tilmelding og betaling i Æ Bøe`hus
Skippermøde
Første sejlads – 1. start
2. start
Middag – uddeling af madpakker
Skippermøde
Anden sejlads – 1. start
2. start
Præmieuddeling
Afslutning og helstegt pattegris v/klubhuset.
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JEGINDØ RORCUP 2008
Tilmelding til sejladserne lørdag den 5. juli 2008
Startgebyr kr. 100,Bådtype:___________________________________
Længde :
fod.
Sejlnr.:____________________________________
Bådens Hjemsted:___________________________
Bådens Navn: ______________________________
Damtype : åben____ lukket _____ Ingen dam ___
Ejer:_______________________________________
Skipper_____________________tlf._____________
Antal sejlere:________________________________
(af hensyn til madpakker)
Lørdag aften regner vi med at servere grillet gris med salat og
flutes til kr. 50,- pr kuvert. Af hensyn til planlægningen er det
vigtigt med rettidig tilmelding

Antal kuverter lørdag aften:_____________________
Tilmelding hos
Kristian Munk, Bøhlvej 3, Jegindø, 7790 Thyholm
på tlf. 97879035/20719035
eller e-mail: ek.munk@privat.dk
senest

30. juni
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NYT FRA FANØ
Projekt retablering af Sønderho havn og renden ud til
Galgerevet
Galgerevet

Den del af tidevandsrenden, der går langs kysten ud for Sønderho by mellem
Hønevejens begyndelse (nordligste del af vejen) og digets nordligste punkt,
betegnes som Sønderho Havn.
Vandstanden i Sønderho Havn er gennem i hvert fald de sidste 10-15 år faldet.
Ved flod er vandstanden i havnen lige knap èn meter. Ved ebbe er store dele af
havnen tørlagt.
Det har skabt problemer for brugerne af havnen. Bådejerne har måttet tage både
væk fra havnen, da det faktuelt ikke længere er muligt at benytte havnen til dens
tidligere funktion. Tidligere har det været en tumleplads for byens ungdom med
deres småjoller, hvilket helt er ophørt.
Det liv, der udspringer fra havn og både, er ved at forsvinde. Tabet af dette er så
meget desto større, da byens kulturhistorie er tæt forbundet med hav og sejlads.
De eksterne brugere som ro- og sejlklubber i Ribe, Nordby og Esbjerg er
ligeledes udelukket pga. den manglende vanddybde.
Det samme kan siges at gælde for hele den flotille af lavtstikkende både, der
eksisterer og sejler i Vadehavet. Her tænkes også på den tyske som den
hollandske del af Vadehavet.
En yderligere betingelse for at havnen kan benyttes er, at renden ud forbi Hønen
(= sydligste spids af Fanø) har en tilsvarende dybdegang som havnen.
Det er vigtigt at præcisere, at det ikke er en ændring af forholdene omkring
Sønderho, men en tilbageførelse til hvordan det var for 10-15 år siden. Iøvrigt
blev Sønderho Havn etableret for flere hundred år siden, man havde et
samarbejde med Ribe i sin tid.
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Projekt om retablering af kåver i Sønderho
Ved ”en kåver” forstås et sømærke
konstrueret i tømmer. En sådan kåver var
placeret nordvest for Sønderho Skole på
øverste klittop. Den stod der indtil ca
1934, hvor den i en storm gik i
stykker(Kilde:
Fanø
Ugeblad).
Fundamentet til den står der stadig.
Kåveren indgår fortsat i byens liv, idet
vejen fra kirken og fra Hønevejen op til
skolen hedder Kåvervej. Tilsvarende
hedder første sidevej på Hønevejen
”Kåverdalen”.
Kåverens placering/fundament er altså
fortsat synlig i byen i form af gade navne,
der omkranser den.
En retableret kåver vil ikke længere have
nogen betydning som sømærke, idet
sejlruterne er ændrede ligesom moderne
teknologi har overhalet kåverens funktion
som pejlemærke.
Den retablerede kåver vil være et musealt
projekt, der trækker linien tilbage til
Sønderhos maritime historie, men selvfølgelig også til, hvordan skibe tidligere
navigerede. Vi kan finde information omkring disse Fanø Kåvere helt tilbage til
1600 tallet. Kåver-projektet falder fint i tråd med den gamle redningsstation på
strandvejen.
Prøv at se mere på : www.soenderhohavn.com og www.robertpeel.eu
Vi ses snart igen på havet !
Mange sejlerhilsenere fra Robert Peel…
peel-fanoe@mail.sonofon.dk- tlf.0045 75 164198
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Sommertur 2008 på Ringkøbing fjord
Sommerturen 2008 arrangeres af Ringkøbing Smakkelaug.
Det bliver en spændende tur, som starter i Ringkøbing søndag 6. juni, (uge 28 i
direkte forlængelse af Jegindø Ror-Cup).
Ifølge de foreløbige planer sejles til Stauning, Bork, Nymindegab og Hvide
Sande.
Under sejladsen i den vestlige del af fjorden passeres Tipperne.
Ringkøbing folkene fremsender et program senere, men nu er der mulighed for at
reservere tid.
Er du interesseret kan du kontakte Jørgen Jensen fra Ringkøbing Smakkelaug på
tlf. nr.: 21 49 68 59, - eller til undertegnede på tlf. nr.: 86 64 27 86 / mobil 29 46
84 83.
Søren Jensen, turudvalget Hjarbæk
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Sjægt til salg.
Efter min far, - som lever endnu i bedste velgående, - har jeg arvet hurtigsejleren,
"HUGIN" . Da jeg imidlertid ved årsskiftet er flyttet fra Hvide Sande til
Hørsholm, hvor jeg er begyndt i fuldtidsjob, kan jeg ikke afse tid til "HUGIN".
Derfor udbydes hun hermed til salg for den favorable pris af Kr 25.000,-.
"HUGIN" er bygget på Østermølle Bådebyggeri, Bisholt pr. Horsens. Hun måler
6,20 m i længden og 1,90 m, hvor hun er bredest. Der er dam, ligesom der
selvfølgelig medfølger storsejl, fok, og topsejl i original brun farve.
Oven i købet følger indregistreret bådtrailer fra BRENDERUP, samt næsten
ubrugt 5 HK YAMAHA påhængsmotor, som let påsættes med diskret beslag i
rustfrit stål.
"HUGIN" står på bådtraileren i Hvide Sande, hvor hun kan beses efter aftale med
mig. Hun kan sagtens nå at blive klargjort til den kommende sæson, hvis du
skynder dig.
Jeg træffes bedst efter kl. 18 på t1f.48-411324 eller mobi150-902738.
Venlig hilsen
Stine Ledgaard Sørensen

P.S.: Min Morfar Niels Møller var
med til at bygge de første Klegodsjægte i Ringkøbing. De blev faktisk
bygget i hans lade på ”Ungersgård"
på Holmsland.

Klegod jolle
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OBS – NYT: Mailingliste
På årsmødet var det fremme om muligheden for at lave en lukket mailingliste
for aktive i sjægtelauget.
Fordelen vil være, at alle ved at bruge den pågældende adresse altid kan sende
en besked til alle om forhold vedrørende aktuelle aktiviteter. Der var flere
eksempler fremme, hvor en sådan liste ville have været en fordel.
Med hensyn til sikkerheden er det sådan, at adressen vil være registreret på den
server hvor hjemmesiden ligger og derfor være beskyttet mod alle former for
uautoriserede angreb fra hackere m.v.
Adressen vil blive oprettet manuelt i administratormodulet og vil ikke være
tilgængelig via hjemmesiden. Sikkerheden er derfor tårnhøj (- i modsætning til
almindelig brug af e-mail, hvor adressen registreres på modtagerens PC …. )
Er du aktiv i lauget og interesseret i at komme på listen, så send mig en e-mail, og du vil herefter modtage en e-mail med adressen.
Leif, brinken7@mail.tele.dk

Faste datoer 2008 - 2009
Forårsmøde:
Første tirsdagssejlads:
Venø Rundt:
Ror Cup, Jegindø:
Sommertur:
Øhavet Rundt:
VM:
Sidste tirsdagssejlads:
Første lørdagssejlads:
Sidste lørdagssejlads:
Kaffeture:
Lørdagsmøder:
Fjordkulturens dag:

2. lørdag i marts kl. 14
Første tirsdag i maj, start kl. 19
Uge 23, weekend
Uge 27, Lørdag
Uge 28
Uge 30
Uge 33, weekend
Ikke besluttet ved deadline ….
Ikke besluttet ved deadline ….
Ikke besluttet ved deadline ….

Søndage i sæsonen, start kl. 13:30
Når sjægtene er på land, 2. lørdag kl. 14 i
november, december, januar, februar.
1. lørdag i februar, kl. 10
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Bagmænd og -kvinder 2008
Laugskoordinator
Henrik Hvass

Kurt Herløv
Kaj-L. Larsen
Leif Tipsmark
Jesper Bach

86642746

Sekretariat, pressekontakt
og ”Ankertovskrog”
Leif Nielsen
Leif Mortensen
Leif Tipsmark
Lissie P. Vagner
Henrik Hvass
Per Ørskov

Kapsejladsudvalg
Knud Søndergård
Sjoerd Westerhof
Karl J. Müller
Claus S. Nielsen
Jan Nielsen
Grete Jensen

Festudvalg

86694660
97723165
88643737
86672756
86642746
22128887

Dorthe Gammelby
98649317
Lillan Wagner
36471812
Poul Olsen
86603804
Henrik Rasmussen………40905710
Arne Jensen
86603141

Teltsjak
Mogens Pedersen
Marie Lützen
Kurt Herløv

86642212
86694198
86610593
97538625
29931750
86642786

Skurudvalg

86673802
86694395
36471812

Carl Jensen
Mogens Pedersen
Svend Madsen
Thomas M.
Henrik Hvass
Søren Jensen

86642712

Økonomi

Dommer tirsdag – lørdag
Anne M. Olsen
Svend Madsen
Lillan Wagner
Følgebåd (Mars)
Carl Jensen

Dommer VM

86642807
86642883
88643737

86643084
86643313
86642807

86642712
86643084
86694395
86642813
86642746
86642786

Thorsten Bjerring

86674570

86642235
86642769
86643456

Knud Søndergård
Henry Poulsen
Holger Hørdum

86642212
86642205
30266907

Præmieudvalg
Frank Rømer
Preben Jensen
Henrik Zacho

Pionérudvalg
Knud Søndergård
Sjoerd Westerhof
Svend Madsen
Karl J. Müller

86642212
86694198
86694395
86610593

Kaffeudvalg og lørdagsunderh.
Kurt Oddershede
Knud Søndergård
Lillan Wagner
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86614505
86642212
36471812

Faneudvalget
Leif Tipsmark
Bjarne Vagner
Svend Madsen
Suppleant:
Sjoerd Westerhof

Juniorudvalg
Henrik Hvass
Kurt Oddershede
Karl Muller
Bertil Eek.Hansen
Bjarne Olsen
Michael Jacobsen
Søren Jensen
Jan Nielsen
Thorsten Bjerring
Svend Madsen
Kerstin Søndergård
Følgebåd
Knud Søndergård

Prosjægtudvalg
Leif Tipsmark
Henrik Hvass
Kurt Oddershede
Sjoerd Westerhof
Kaj-Lykke Larsen
Søren Jensen
Knud Søndergård
Webmaster

86642746
86614505
86610593
22428926
86612953
30317628
86642786
29931750
86674570
86694395
86643101

3-mandsudvalget
Ole Utoft
Poul Olsen
Knud Søndergård

86643737
86642746
86614505
86694198
86642883
86642786
86642212

86694660

Turudvalg
Karl J. Müller
Svend Madsen
Bjarne Olsen
Marie Lützen
Søren Jensen

86610593
86694395
86612953
86643313
86642786

Følgebåd

86642096
86603804
86642212

N.C. Olsen (Plys)

Kontaktpersoner til andre lav
Sundsøre Pakhus Støtteforening
Svend Madsen
86694395
Nordvestjysk Fjordkultur
Finn Pajbjerg
97868102
Venø Bugt Sjægtelaug
Niels Møller
40339113
Vesthimmerland Sjægtelaug
Per Hansen (priv)
98676713
Limfjordsmuseet
98671805
Jegindø Bådelaug
Anker Sørensen
97879266
Ringkøbing Smakkelaug
Jørgen Jensen
21496859
Limfjordens Træskibslaug
Christian Rytter
22468814

Bibliotekar
Sjoerd Westerhof

86694198

Havne/pladsudv. Hjarbæk
Kommunens repr.:
Knud Søndergård
86642212
Sjægtelaugets repr.:
Leif Tipsmark
86643737

86642212

Leif Nielsen

86643737
86672756
86694395

86694198
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Email til redaktionen:
ankertovskrogen@sjaegt.dk

Afsender:
ANKERTOVSKROGEN
v. Per Ørskov
BS Ingemanns Vej 8
8800 Viborg
Id–nr. 47949

