
ALT
for rå-sejlere

Medlemsblad for Søblomsten og Blaaheia 15. årgang, Nr. 3 september 2005

‘No money, no member’

Skibslaget har nu 
35 medlemmer,

som har betalt kontingent for 2005

Er du en af dem,
som gerne

vil være medlem, 
men

som ikke liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiige 
har fået betalt?

Gør det nu, please!!!
Økonomien skranter

350,- for et år
Det er billigt

Girokort inde i bladet

Formanden, Marie Luise Nørrelykke
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“Alt for rå-sejlere” er et medlemsblad for medlemmerne af “Skibslaget 
Afjordsbådene”. Oplag: 125 stk. Næste deadline: 15. oktober 2005

www.skibslaget.dk

Redaktion:
Jens Jacobsen 8612 7723
Marie Luise Nørrelykke 8677 0981
Hans B. Jensen 8620 1273
Olav Friis Nielsen 8610 9147

Indlæg sendes til:
Jens Jacobsen
Lundbyesgade 7, st. th.
8000 Århus C
eller
redaktionen@skibslaget.dk

Skibslaget Åfjordsbådene
v/ Olav Friis Nielsen
Frederiksberg Torv 3, 2. tv.
8000 Århus C
86 10 91 47
GIRO: 692-0004
kassereren@skibslaget.dk

Åfjordsbådenes bestyrelse
Formand:
Marie Luise Nørrelykke 86 77 09 81
Næstformand:
Jens Jacobsen 86 12 77 23
Kasserer:
Olav Friis Nielsen 86 10 91 47
Sekretær:
Mette Meilandt 86 12 79 07

Menige medlemmer:   
Jes Vestergaard 75 52 07 12
Hans Bruun Jensen 86 20 12 73
Rane Baadsgaard Lange 61 71 12 08
Suppleanter:
Per Knudsen 86 29 60 59
Palle Skovbo Jensen 86 25 94 44

Søblomstens skippere:
Per Knudsen 86 29 60 59
Søren Knudsen 86 92 91 94
Johannes H. Sørensen 86 93 74 90
Janne Danielsen 86 74 38 68
Jørgen K. Eriksen 86 18 52 72
Palle Skovbo Jensen 86 25 94 44
Torben Ammitzbøll 64 77 17 17
Mette Meilandt 86 12 79 07
Niels Henriksen 86 19 47 12
Tonny F. Nielsen 24 23 70 66
Jeppe Kristensen 61 67 83 90
Søren Lykkeager 26 14 07 15
Rane Baadsgaard Lange 61 71 12 08

Blaaheias skippere:
Per Knudsen 86 29 60 59
Søren Knudsen 86 92 91 94
Johannes H. Sørensen 86 93 74 90
Janne Danielsen 86 74 38 68
Jørgen K. Eriksen 86 18 52 72
Palle Skovbo Jensen 86 25 94 44
Torben Ammitzbøll 64 77 17 17
Mette Meilandt 86 12 79 07
Niels Henriksen 86 19 47 12
Jeppe Kristensen 61 67 83 90
Søren Lykkeager 26 14 07 15

Forsidefoto: Olav Friis Nielsen
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Leder Sommerens sidste sejladser er endnu ikke annonceret på 
www.skibslaget.dk. Skipperne har travlt med at få børn, blive 
gift, tage eksamener og bare at have travlt. Medlemmerne 
er optaget af livet. Blaaheia revner på langs. Søblomsten 
gnubber sig søvnig op ad fenderne og bliver lænset for regn 
-og havvand to gange om ugen af den ihærdige bestyrelse. 
Jollen er vandtæt. Bestyrelsen bekymrer sig om foreningens 
nutid og fremtid. 

Det er blevet foreslået at søge miljøstyrelsen om tilladelse 
til at afbrænde Blaaheia eller Søblomsten til Sankt Hans 
2006. Bålet vil stå skarpt i grønne og violette nuancer mod 
aftenhimlen. Men vi regner ikke med at kunne få tilladelsen 
p.g.a. træets høje indhold af linolie og trætjære. 

Trætjære er, af EU, blevet blacklistet fra det kommende nytår. 
Derefter må man ikke anvende trætjære til behandling af 
træbåde, bindingsværkshuse eller andre bevaringsværdige 
eksempler på vor kulturarv. Velbekomme til pæleorme og 
det almindelige råd. 

Prik til din yndlingsskipper og arrangér en sejltur. Tag 
vennerne med. Husk at ringe besked til bestyrelsen. 
Søblomsten er klar.

Redaktionen 
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Ny formand

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i marts blev Rane valgt 
til bestyrelsens og foreningens formand. Han er også blevet kåret til Årets 
Råsejler for sit engagement og sin indsats. Og det har været helt fortjent!

Rane bor nu i København, fordi han har fået et drønspændende studiejob på 
sekretariatet for Galatea 3 ekspeditionen. Vi savner ham i bestyrelsen. 

Undertegnede er indtrådt som vikar på opfordring af bestyrelsen. Og det er jeg 
i løbet af sommeren gået hen og blevet helt glad ved. Jeg er ikke skipper eller 
trækyndig, som de senere års formænd. Til gengæld er bestyrelsen fyldt med 
engagerede og erfarne personligheder, så alt er godt. 

Min første formandsopgave er at forholde mig til at kun 23 voksne havde formået 
at indbetale kontingent for 2005 den 1. august. Siden er der gået 50% fl ere 
kontingentindbetalinger ind på Foreningens konto: vi er nu 31 betalende voksne og 
4 børn i Foreningens Åfjordsbådene! Det luner. 

Jeg ved at der er langt fl ere end de 35, som får farve i kinderne, når talen falder 
på åben træbåd, lugten af tjære og svedstivede uldsokker i aftenvinden. Men hvor 
er I? Vi savner jer både i foreningen, på sommersejladserne og på de få årlige 
arbejdsdage. 

I er altid velkomne! Næste lejlighed til at dyrke jeres maritime lyster i foreningens 
folder er på optagningsdagen den 1. oktober. Fra kl. 10.00 er der velassorteret 
morgenbord. 
Kom glad, der er fest bagefter!

- Marie Luise Nørrelykke

Kontingent og sejladsafgift i 2005

Kontingenter 
Voksne (fyldt 18 år før 1.4.2005): 
 Fri dagsejlads, ‘Alt’-abonnement, stemmeret på GF’en………………… 350 kr
Børn 0-4 år: Fri dagsejlads i fl g. med voksne ………………………………………………  Gratis
Børn og unge 5-17 år (fyldt 5 år før 1.4.2005): Fri dagsejlads ………………… 150 kr
Støttemedlemskab: ‘Alt’-abonnement …………………………………………………………   150 kr

Sejladsafgifter
Voksne 1. uge…………………………………………………………………………………………………   800 kr
Voksne, pr efterfølgende uger ………………………………………………………………………   700 kr
Weekendture (uafhængigt af antal dage) ……………………………………………………   150 kr
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Et par kommentarer fra jeres allesammens kasserer... 
Som I kan se i nedenstående regnskabsstatus pr. medio august 2005, tegner der 
et noget større underskud, end det var beregnet. Udgifterne ser ud til at blive 
lidt mindre end budgetteret, indtægterne på den anden side er indtil nu mere 
skuffende. Nu har jeg så også været meget pessimistisk, og regnet med kun 10 
fl ere betalende medlemmer i år. Det er selvfølgeligt helt urealistisk, i virkeligheden 
bliver det mange fl ere. Og takket være vores udlæg i år, kan vi til næste år hejse et 
fl ot nyt sejl på Blaaheia. “Nuvetvi” for fremtiden!
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Referat af bestyrelsesmøde d. 21/6  2005 
Dagsorden: 

1. Sommersejladser
2. Klargøring inden sommersejladser
3. Formandssituationen
4. Lænseplan og redningsfl åder
5. Evt.

Til stede: Rane, Palle, Hans, Jes, Mette, Jens, Olav, Marie Luise - referent.

1. Sommersejladser, indtægter
Uge 29 og uge 30, til begge uger er der skippere blandt deltagerne. I alt 14 
medlemmer sejler med på de to uger, hvilket ikke giver nok indtægter til 
foreningen. Foreningens økonomi er truet. Udlejninger er ikke muligt så længe vi 
mangler skippere. Andre indtægtsmuligheder analyseret af de tilstedeværende, 
ingen fundet egnet. ML foreslår nogle weekend-ture i august med deltagerbetaling. 
ML kontakter Janne, Jørgen, Søren Knudsen, for at se om det kan lade sig gøre. 
Turene annonceres på hjemmesiden og pr. mail. 

2. Plan for klargøringsdag den 3. juli fra kl. 9.00-19.00. 
Se Ranes lister over hvad der mangler eller skal udbedres. 
Søblomsten: Telt: se efter huller og stænger. EL: Jens J. Kasser optjekkes. 
Sikkerhed: tjek nødblus. Skipperkiste, søkort. Kogekassen og gasblusset skal 
tjekkes, gasfl aske hentes fra kælderen.
Hullet i bagbord side i løftingen skal evt. repareres med en ny planke - ellers skal 
der bare sejles konsekvent på styrbord….  Alt der ikke skal med på sejlturen skal 
ud af båden. Bytte redningsveste, så der står “Søblomsten” på dem. Jollen: …tja, 
den er utæt.
Palle pakker lille værktøjskasse og tager sig af sikkerhed inden sejlugerne. Hans og 
ML køber ind til morgenmad og frokost. 
Blaaheia: skal smøres ind i tjære-linolie for ikke at tørre ud og pakkes ind igen. Det 
varetages af Jes.

3. Formandssituationen 
Rane fl ytter til København pr. 1. august 2005 og vil derfor ikke kunne varetage 
formandsposten. Marie Luise vil gerne overtage posten, og er herefter formand. 

4. Lænseplan og redningsfl åder
Lænsning uge: 27: Hans, uge 28: Jens, uge 31: Jes, Uge 32: Mette. 
Redningsfl åder fl yttes med fragtmand til ompakning i Esbjerg mandag den 27. juni. 
Hvis det viser sig at den er gennemblødt, kan vi bede om at få den redningsfl åde 
som har være i ‘pleje’ hos ompakkeren i Fredericia i to år. Den har været lånt ud af 
ham til andre både, dvs. ligget på andre både, mens deres redningsfl åder er blevet 
ompakket. 

5. Evt. 
Det nye fl ag fra træskibsforeningen skal op at hænge, det ligger i skipperkisten. 

Næste bestyrelsesmøde hos ML fredag den 5.8 kl. 19.00 -  til ‘aftenkaffe med 
snacks’
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Referat af bestyrelsesmøde d 5/8 2005

Dagsorden:

1.Hvordan er sommersejladsen gået? Ranes sommersejladsdebut?
2. Hvordan står det til med økonomien og medlemstallet? (Olav)
3. Der er bestilt en nyt sejl - hvordan er status?
4. Redningsfl åderne - hvordan er det gået?
5. Efterårets aktiviteter f.eks. redningsøvelse, lørdagssejladser, weekendsejlads,  
    fest, andet
6. Ny jolle til søbomsten?
7. Påhængsmotor til Søblomsten?
8. Skal vi blive ved med at have to både?
9. Topsejlsdrag og storsejlsdrag skal skiftes, storsejlsdraget er repareret 
nødtørftigt. 

Referent: Jes Vestergaard.

1. Enighed om at sommersejladsen med Søblomsten har været vellykket, trods 
mindre tekniske problemer, og at Rane har fungeret som en yderst kompetent 
skipper.

2. Antallet af betalende medlemmer er :23.
Dog er der mange ældre medlemmer der ikke har betalt endnu.
Vi sender et brev ud til de sidste 2 års medlemmer med en reminder (tiggerbrev).
Marie Luise skriver et udkast.
Palle skønner at medlemstallet kan komme op på 50.

Økonomi: Tallene er ikke klar endnu, men vil være klar til næste møde.

3. Rane kontakter Astaldo og hører om status.

4. Flåderne  er blevet efterset og tørret af Viking og er i orden.

5. Jørgen vil gerne sejle noget aftensejlads, engang midt i september.
Rane vil gerne lave noget. Evt. weekendtur. Marie Luise vil gerne arrangere                 
redningsøvelse.
Foreslår d 27.el. 28. august men  mangler skipper og hjælpere.
Husk at anoncere arrangementet i god tid.
Jeppe vil gerne sejle d. 14 aug. kl. 10.
Lørdagssejladser: Der undersøges om der er nogle skippere der vil og kan.
Sensommerfest anbefales ca. 10 sept. (Red: Bliver d. 1/10!!! Se 
bagsideannoncen)

6. Jollen har det fi nt og er næsten tæt.

7. Motor er ikke nødvendig til Søblomsten.

8. Fremtid. Skal der en båd til København? Skal vi sælge en båd?
Der vil være stor modstand mod at sælge en båd. Højere kontingent?
        
9. Rane vil gerne reparere storsejlsdraget og topsejlsdraget. Hans ringer til Rane 
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og får et overblik.
Skal de skiftes i år?

10. Rebslager Ole Magnus er rask igen og i arbejde på Roskilde, så måske kan vi 
bestille reb hos ham igen.  

     
Næste møde: 23/9 hos Marie Luise kl.19.00

Søblomsten igennem Storebælt, 2005. Foto: Olav Friis Nielsen
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Blaaheias sande tilstand

Efter at Blaaheia blev sat på land i foråret, er der kommet en voldsom revne i 
et af agterstævnens bordgange, desværre under vandlinien. Revnen er ikke ny, 

men den er vokset meget større, faktisk kan man nu se ind i løftingen gennem den. 
Årsagen er udtørring af træet, kombineret med at opklodsningen af båden ikke har 
været justeret i tide. 

Palle opdagede først på sommeren, at hverken for- eller agterstævnen havde 
kontakt med de klodser, der var sat under båden. Dette må skyldes, at båden har 
trukket sig sammen, imens den er tørret, for den dag, den blev sat på land hvilede 
den på alle klodser. Han sørgede naturligvis straks for, at den blev korrekt klodset 
op - men da var skaden allerede sket.

De sagkyndige mener, at skaden kan udbedres med beg og bly. Måske skal der 
også sættes en lask på. En lask er et ekstra bræt, man sætter på indersiden af den 
bordgang, som er revnet.

Foto: Olav Friis Nielsen
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Hastighedsrekord: Mellem Fyns hoved 
og Lundeborg, 10,1 knob (med rebet 
sejl!)

Langsomhedsrekord: Ud for Moegaard 
vikingelejr, 0,1 knob.

Flækkede regnbukser: Agnete (Saras 
regnbukser), Hans’ og Pia’s.

Observeret dyreliv: Sæler nord for 
Æbelø, andebander i diverse marinaer, 
marsvin bl.a. i træskibshavnens bassin.

Årets skipper: Rane. Selvom han er 
nyudnævnt, klarede han anden sejluge 
på suveræn vis. Han hævdede selv 
at være noget nervøs over ansvaret, 
og han har jo utvivlsomt selv troet 
på det, men på sin besætning gjorde 
han et uudsletteligt indtryk som en 
der havde styr på sagerne. Selvom de 
ikke altid troede på hans beregninger 
mht. rejsetider hen til højbroer, var 
alle betaget af de seje havnemanøvrer 
i overbelagte havne som Kerteminde og 
Thunø.

Endnu mere observeret dyreliv: 
Svanefamilie i Kerteminde, autonome 
måger i Rantzausminde.

Flest mohitos serveret: Sidste aften i 
træskibshavnen, hvor på nuværende 
tidspunkt 14 er serveret. Sarah siger vi 
ikke har mere Rom, men det kan vi jo 
gøre noget ved.

Uddrag af Krøniken 2005 

(en slags opsummering)

Største søfartstekniske nyvinding: 
Sarahs toiletspandsbrædt, baseret på 
forhjulet fra en budcykel, doneret af 
Gråstens cykelhandel.

Mest nervepirrende øjeblik: Da vi var få 
meter fra at blive klemt fast under en 
bro inde i bunden af Svendborg havn, 
mens der gik en strid strøm igennnem 
sundet.

Behændigste undvigen af et regnskyl: 
Sidste dag, da vi hastede fra Moesgaard 
pga. et tordenvarsel, men nåede at 
få et havbad inden vi lagde til ved 
træskibshavnen ti minutter inden det 
brød løs.

Koldeste havbad: Sidste dag, ud for den 
permanente.

Hvordan man får Sarah til at gå højeste 
gang: Dæk kompasset til.

Hvordan man driller Sarah: Ikke ved at 
lave falsk bakvind i sejlhjørnet. Hun vil 
formentlig ikke lægge mærke til det.

Flænger i sejlet: Et i bagbordshjørne, to 
nederst i midten.

Flest uheld og skrammer: Samme som 
sidste år.

Årets åre: Kandidater er Isen, Ib, 
Tossen, To-ben, Esset, Eb og den 
navnløse. Eb sprang over bord på 
førstedagen, efter at have slået Stine 
og har diskvalifi ceret sig selv ved sin 
usportslige optræden. INgen kan lide 
den navnløse, der mangler brædder til 
at holde den på plads, så den hopper 
og springer i åretollen. Esset er rarere 
at ro med, men den er jo trods alt en 
hammelrumsåre, man ror i en umagelig 
stilling og der er altid en masse 
junk i vejen, jollen, kortkassen eller 

Faktaboks 
om hele 
sommer-
togtet 
2005
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dragsblokken. Med Isen og Ib sidder 
man i det mindste ned, men man skal 
tage sig af fjolserne foran, der ror i en 
håbløs rytme og læner sig for langt 
tilbage eller ikke trækker åren langt 
nok. Tossen eller tag-åren, som den 
også hedder, er egentlig ret behagelig 
og giver en dejlig fornemmelse af magt, 
men så bliver man kritiseret for at ikke 
at holde en pause imellem tagene, eller 
ror for hurtigt eller langsomt. Tilbage 
har vi... (riiiitschh, åbner konvolutten):  
To-ben, den mest afholdte åre på 
Søblomsten.

Hvordan man opnår at få ægteskabs-
tilbud fra Søren Lykkeager: Lav noget 
mad.

Offergaver til havguderne: Jes’ briller, 
en hammer efter endt lækagelapning, 
elektriciteten i Endelave.

Fordele ved dåseøl: Vejer mindre. 
Fylder mindre. Fabrikeres i styrbord- 
og bagbordsfarver. Kan bruges som 
attrapper i kubb-spil.

Olav.

Vikingerne kommer. Foto: Olav Friis Nielsen



EFTER VINTERKLARGØRINGEN LØRDAG D. 1. OKTOBER 
HOLDER SKIBSLAGET

KL. 18: VELKOMSTDRINKS 
HARMONIKA-JENS SPILLER SØRGELIGE SØMANDSSANGE 

KL. 19: LÆKKER MIDDAG 

KL. 20: SPÆNDENDE SPIL  
MED FLYDENDE PRÆMIER 

(Bare rolig, det er hverken Dunken eller Søblomsten)

KL. 21-?: FRI LEG

LÆKRE DRINKS LÆKRE DRINKS LÆKRE DRINKS LÆKRE DRINKS ---- EKSOTISKE  EKSOTISKE  EKSOTISKE  EKSOTISKE 
ØLØLØLØL 

STEREOMUSIK og KINDDANS 
CHILL-OUT   RUM - NU MED MADRAS!

BORDFODBOLD og DART 

Invitér dine venner med, tilmeld jer til evt. spisning 
senest mandag d. 26. september hos 


