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FORMANDEN
har ordet
På sidste generalforsamling besluttede vi at etablere selvkørende grupper med ansvarlige klubledere inden for vore
større aktivitetsområder.
Den positive effekt af denne organisering, er at bestyrelsen nu kunne reduceres til 4 personer og at mængden af arbejde er faldet. Det er min oplevelse, at de udnævnte klublederne, der efter den nye
struktur har fået tildelt nødvendige beføjelser, også ser den positive effekt
af ændringen, ved at de selv kan træffe afgørelser.
Den nye organisationsstruktur ændrer ikke ved, at bestyrelsen har det
overordnede ansvar for klubbens aktiviteter. Så når ansvar og beføjelser
uddelegeres, bygger en sådan struktur naturligvis på tillid og gensidig respekt og ikke mindst på en høj grad af ansvarlighed og god moral hos den
enkelte. Og der kan jeg uden at ryste på hånde sige, at vi er rigtigt godt
stillet.
Udover organisationsforandringen har det været nødvendigt at ændre i
restaurant Albatrossens åbningstider henover vinterperioden, da hverken
medlemmer eller øvrige gæster frekventerer vor restaurant i en sådan udstrækning, at det har været rentabelt at holde åbent. Så i en forsøgsperiode, med det mål at hjælpe vor forpagter til at skabe en sund forretning, vil
Albatrossen i vinterperioden kun have frokoståbent på hverdage.
En anden større forandring bliver omlægningen af Lanternen fra 4 udgivelser til en enkelt årspublikation, der samtidigt udgør indkaldelsen til vor
generalforsamling.
Dette betyder at vor flotte hjemmeside BSS.dk, som blev lanceret for 1½
år siden skal varetage den løbende kommunikation til og fra medlemmer
og det nye Lanternen bliver en bevaringsværdig udgivelse, der dels giver
tilbageblik og dels introducerer året, der kommer.
Om der bliver plads til ”Formanden har ordet” i det nye blad vil tiden vise.
Med sejlerhilsen
Rune
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MEDLEMS NYT
Vi byder følgende medlemmer
velkommen til BSS
4310 Leif Gøttsch
4318 Torben Friløw
4319 René Andreasen
4320 Frank Løve Hennig
4321 Daniel Honoré
4322 Abdullah Inal
4323 Peter Dalby Madsen
4324 Lars Rosenberg
4325 Fluturie Gega
4326 Carsten Adsersen
4327 Helle Egelund
4328 Karina Nørgaard
4329 Søren Nielsen
4330 Thomas Nielsen

R-16
F-06
A-11
E-43
P-05
A-09
E-40
P-05
O-02
E-42
Aktiv
Aktiv
Akriv
Aktiv

Glædelig jul
Og
Godt nytår
Ønskes alle
Bss medlemmer

Medlemmer udmeldt pr.
31.12.10
3345 Per Johansson
3394 Bibi & Per Jung
3590 Sigurd Magnusson
3665 Bent Andersen
3686 Gitte Nielskov
3706 Christian Andersson
3869 Michael Fischer
3877 Jan Bo Hansen
3894 Per Futtrup
3906 Christina Krönlein
3927 Majbritt Accetta
3939 Flemming Geel Weirsøe
4040 Rikke & Glenn Carstensen
4071 Stig Nørnberg
4087 Thomas Smith
4095 Jørgen Nielsen
4173 Kim Nielsen
4176 Per Bjørn Lassen
4197 Mads Løgstrup
4228 Erik Lindgren Rasmussen
4265 Paul Dobrescu
4278 Bo Nielsen
9103 Cecilie Kern

Log ind på hjemmesiden
Få fuld adgang til alle informationer
på BSS hjemmeside.
Du skal blot gå ind på www.bss.dk
og under nyheder finder du linket.
Når du har sendt dine oplysninger
får du en mail med oplysning om
adgangskode, som du efterfølgende
selv kan ændre.
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Hvorfor hedder det styrbord/bagbord halse?
pluk fra Henning Rasmussens hjemmeside

Det gør det nok, fordi vinden kommer ind på styrbord hhv. bagbord
side, vil du måske svare. Men det
forklarer ikke, hvorfor det hedder S/
B halse. Prøv lige at kigge på et billede eller tegning af et vikingeskib
eller råsejler, f. eks. nedenfor, og
husk så, at det nederste, forreste
hjørne af et sejl hedder "halsen". Det
gør det også på et råsejl, men til forskel fra en bermudarig, gaffelrig,

skonnertrig o. s. v., er halsen på et
råsejl for det meste fast til rælingen
hhv. i styrbord eller bagbord side.
Det er derfor såre naturligt i en råsejler at sige, at man sejler på styrbord
halse, og det har man vistnok sagt i
1000 år. Det nederste, agterste hjørne af et råsejl hedder selvfølgelig
skødebarmen, og skødet er fast der.
Efter vending bytter de to barme
navn og funktion.
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Navigationsundervisning 2010/2011
Velkommen til ny lærdom.
Der er i alt 6 undervisningskurser og det første med start i oktober er i fuld
gang. Undervisningen foregår i Eventyrstuen ved siden af havnekontoret og
starter kl. 19.00.

Krav: Der er ingen særlige krav om forkundskaber og erfaring til søs, men til
tider meget hjemmearbejde i form af opgaveløsning.
Pensum: Søvejsregler, Farvandsafmærkning, Sejladsplanlægning.
Bøger: De nødvendige bøger, kort og andre materialer kan bestilles hos instruktøren den 1. undervisningsaften. Betaling direkte til instruktøren.

Undervisning:
November: 3., 10., 17. og 27. Tidspunkt lørdag oplyses senere.
December: 1., 8. og 15.
Januar: 12., 19. og 26.
Februar: 2., 9. og 23.
Marts: 2. og 13. Tidspunkt søndag oplyses senere.
Eksamen 16. marts. Instruktøren oplyser nærmere.

Instruktør: Jørgen Eriksen, mobil 4025 2330
Betaling: Kurset koster kr. 1.500,- der skal være betalt inden kursusstart.
Med sejlerhilsen og håb om godt kursus
Anna-Grethe Madsen
tlf. 4373 6100
anma@bss.dk
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Glimt fra den praktiske prøve 25. september

morgenmad inden sejladsen

Henrik, Peter med instruktør Per

Henning, Jesper med instruktør John

Betina med instruktør Ole

Mads, Kasper med instruktør Steen

Wolfgang, Nicholas med instruktør Benny
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Sejlerskolen
Hurra og til lykke.
Den 25. september 2010 oprandt
med overskyet, let regn og noget
blæst.
Kl. 8.00 samledes elever og instruktører i Eventyrstuen til morgenmad
og de sidste instruktioner, og da
klokken blev 9 kom censor.
Sejladsen startede ½ times tid senere, og da vi nåede middag havde alle
9 elever været oppe til praktisk prøve og havde bestået.
Stemningen var lettere løssluppen,
og under frokosten fløj muntre bemærkninger over bordet, ikke helt
mobbefri! Vi er jo alle blot menne-

Brøndby Strand Centret
2660 Brøndby Strand

sker med de fejl og mangler, som det
indebærer, og til en praktisk prøve
kan man da godt komme til at lave
en fejlmanøvre. Når man så straks
viser, at man er klar over fejlen og
giver de rigtige ordrer til at rette fejlen, ja så er den jo klaret.
Til lykke til:
Henrik Brix,
Peter Frederiksen,
Bettina Møller,
Henning Olsen,
Jesper Olsen,
Mads Buttenschøn,
Kasper Jørgensen,
Wolfgang Rohleder
Nicholas Haamann.
Sejlerhilsen fra
Anna-Grethe
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Bådmotorer og tilbehør
NYT OG BRUGT
Ford Marine fra 50hK - Yanmar Marine fra 9hK. Også med S drev.
Enfield Z drev. Bowman manifolder - oliekølere og varmevekslere.
Marinegear: Borg-Warner - Hürth/ZF - PRM - Technodrive m.fl.
Søvandspumper - ophæng - dæmperplader - aksler - propeller flanger - koblinger m.m.
Nye og brugte reservedele til bl.a. Albin - Bedford - BMC - Bukh Ford - Leyland - Mercedes - Perkins - Yanmar - Volvo Penta.
Vi tager gerne din brugte motor i bytte.
Import, reparation, salg, service og reservedele.
RING OG FÅ ET GODT TILBUD!

Ledøje Diesel & Marineservice
Bent Norup Nielsen • Katrinelystvej 26 • 4180 Sorø
Tlf. 57 83 22 00 / 20 26 61 59
www.ledoejediesel.dk • bent@ledoejediesel.dk

64 år
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Foto www.brand-ishøj.dk

Nye tider
Det blad du sidder med i hånden nu,
er det sidste i A5 format. Trykningen og portoen i forbindelse med
udsendelsen af Lanternen er steget
betragteligt, og derfor har bestyrelsen besluttet, at ændre antal udgivelser samt størrelse af Lanternen.
Mange af informationerne har længe
været på sejlklubbens hjemmeside,
hvor man bl.a. kan se de sidste nyheder, samt hvad der i øvrigt sker i
klubben.
Fra 2011 vil Lanternen udkomme i
en luksusudgave i A4 format. Til
gengæld vil bladet kun udkomme en
gang om året, i februar måned. Her
vil være alt om hvad der er sket i det
forgangene år, og hvad der vil ske i
det kommende år.
BJ

Ansvarsforsikring
ikke altid nok.
fra BådNyt

Gert Toft fra Pantaenius advarer nu
sejlerne om nødvendigheden af at
have kaskoforsikring, efter flere
brande har bredt sig i lystbådehavnene. Det er sådan, at en nabos ansvarsforsikring kun dækker ens
brændte båd, hvis ejeren har gjort en
ansvarspådragende ting, som f.eks.
selv at sætte ild til båden. Derfor er
en kaskoforsikring nødvendig, hvis
man vil sikre en 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, påpeger Gert
Toft.
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Tirsdag d. 7. december kl. 19
på Albatrossen
Der er som sædvanlig flotte præmier
Tag gerne naboen, tanten, mosteren og svigermor
med til en hyggelig og fornøjelig aften.
Man behøver ikke at være medlem af BSS for at
deltage, en gæstebillet koster kun kr. 5,-
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Juletræsfest
Søndag den 12. december kl. 14.00
på restaurant Albatrossen
Dans og leg med nissepigerne omkring juletræet
Besøg af julemanden
Gaver, godter og
sodavand til børnene.

Pris pr. barn kr. 50
Tilmelding og betaling til Anna-Grethe på
kontoret senest den 29. november
af hensyn til gaveindkøb
Ved tilmelding udleveres en sodavand/godteposebillet som skal
medbringes og afleveres ved udlevering af godtepose+ sodavand.
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Havnefogedens klumme
Vedr. Affald
Kære bruger af havnen:
Når man nu går en
tur på havnen og
kigger lidt i krogene, så vil man se,
at der ligger meget affald rundt omkring, (bag skure, i grøfter – og ved
bådstativerne).
Det er vanskeligt at forstå, at man
ikke vil rydde op efter sig selv og
holde orden - bare 2 meter rundt om
sit stativ. Hvorfor skal der stå brugte
malerdåser og pensler, når vi nu har
en fin miljøgård, hvor man kan komme af med meget af sit affald?
Hvis man så også gør sig lidt umage
med at sortere det affald, man bærer
op til miljøgården, så bliver alle glade. Havnens personale må desværre
stadig bruge alt for meget tid på at
rydde op efter havnebrugerne.
Er der ting, man ikke kan finde ud
af, hvor man skal placere, så tag lige
en snak med personalet, så det bliver
rigtigt.
Der er alt for mange, som bare stiller
deres affald et ”tilfældigt” sted! Det
er bare ikke i orden! - for det er jo
ikke sikkert, at havnepersonalet kan
se, hvilken type affald det er, I har
stillet fra jer. Derfor, igen: Spørg os
hellere en gang for mange, end en
gang for lidt.
Der er stadig foruroligende mange,
som ikke læser på skiltene i miljø-

gården, med det resultat, at affaldet
ikke altid kommer i den rigtige container. Husk også, at der er en del
affald, som I selv skal sørge for at
aflevere på genbrugs-pladsen. Det er
gratis for jer – og pladsen ligger ikke
ret langt fra havnen.

Vedr. Grejskurene
Det halter desværre en del med vedligeholdelsen/oprydningen omkring
grejskurene.
Husk på, at det er skurlejerne, som
skal vedligeholde skurene – og som
står for lugning og oprydning mm.
Er du i tvivl, om der skal gøres noget
ved netop dit skur, er der en enkel
måde at finde ud af det på: På havnekontoret findes en liste, hvor hvert
enkelt skur er vurderet mht fejl og
mangler. Så kære skurlejer, kig ind
på kontoret, og lad os få en snak.

Vedr. Stativer.
Det er lidt svært for os at finde den
rigtige plads til jeres båd, når der nu
ikke er navn eller nummer på stativet. Mærk nu jeres stativer, det vil
hjælpe os – og ikke mindst jer selv meget.
Havnefogeden fortæller: ”Der var en
person der oplyste, at han skulle jo
bare stå på den vinterplads, hvor
han altid stod. Da jeg spurgte om,
hvor det var, og om der var navn på
stativet, så fik jeg svaret:
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nej det var der ikke, men det er
mit, det der sølvfarvede derover i
midten. Vi havde jo selv rykket
det. Jaaa, så er dagen lang”.
Vi gør opmærksom på havnens
regler: Master, stativer, bådvogne, vintertage og andet grej,
som henligger på havnen, skal
være tydeligt mærkede med bådens navn og pladsnummer.
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Vedr. vand på området.
Den første frost har været her, så vær
opmærksom på, at der bliver lukket
for vandet på broerne og områderne
lige pludseligt! Sørg for at få vand
på båden, mens du kan.

Så er det nu, I har chancen.
Er du en af dem, der ønsker sig en ekstra fortøjningspæl?
Så er det nu, man skal melde sig, for vi arbejder på at
få et rammeslag til havnen.
Vi har pt. 14 pæle, der skal rammes.
Jo flere vi er, jo billigere, bliver det pr. person/pæl, en stor del af prisen for pæleramning er opstilling af
materiellet – og den pris deles ud på alle pæle, som
skal rammes.
Lige nu ligger prisen pr. pæl på ca. 7000,- kr.
Ønsker du at være med, må du hurtigt give besked til
havnekontoret.
Ring 43 73 61 00 eller til Havnefogeden på
Tlf. 23 45 80 26, eller kom forbi i åbningstiden.
Med venlig hilsen
Flemming Andresen
havnefoged
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Indsendt af Ejvind Allermann

Sluse vagter

kølerf
igurer
!!

parkeringsproblemer?

frokost i dejligt solskin

gge
råhy
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Ny afmærkningsfolder fra Farvandsvæsenet
fra Sejler Bladet
Farvandsvæsenet har siden 1977 udgivet den meget anvendelige folder
”Afmærkning af danske farvande”.
Den er nu udkommet i en ny og væsentlig revideret udgave, hvor de
nyeste afmærkninger er med og der
er blevet gjort en stor indsats for at
gøre informationen lettere tilgængelig.
I den nye udgave kan folderen både
anvendes til undervisning og som
opslagsværk ombord hos både fritids
- og erhvervssejleren.
Afmærkningsfolderen giver anledning til fordybelse i den overvældende mængde af forskellige informationer om afmærkningerne, deres udformning, farvens betydning, lysets
karakter og meget mere. Blandt andet kan man finde ud af, hvad forskellen på flydende afmærkninger og
sømærker er, og at sømærker findes i
hele fem forskellige hovedformer.

Tjek dine svar på side 22

Vores annoncører
og sponsorer
ønskes en glædelig jul
samt et godt nytår
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2010
Igen i år fik vi gennemført et flot Sailors Cup stævne i Brøndby Havn.
Der var landaktiviteter og 'vandaktiviteter', så der var noget for enhver
smag.
Sailors Cup 2011 bliver en uge tidligere d.v.s. fra fredag den 2. september til søndag den 4. september med de fleste aktiviteter om lørdagen.
For dig som gerne vil være med på en lille distancesejlads uden at have
målerbrev så kig på familiesejladsen. Næste år laver vi en enkel bane
for familiesejlerne
Besøg hjemmesiden www.sailorscup.dk og se flere billeder og læs mere
både om stævnet og vores sponsorer.
På styregruppens og egne vegne en stor tak til alle de frivillige som fik
stævnet til køre som smurt!
Peter Bodin
PS. Jeg havde en kanon weekend i havnen, så hvis du også vil ha' det
sjovt, så kom med til næste år."
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SejlerBladet
fra Dansk Sejlunion

Udsendes gratis til alle
medlemmer.
Er du interesseret i at modtage dette?
Så henvend dig til Anna-Grethe
Madsen. Her skal du udfylde en formular, hvor du accepterer at dine
adresseinformationer udleveres til
Dansk Sejlunion.
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Modtagne billeder til fotokonkurrencen

Udover vinderbilledet indsendt af
Sten Qvist, havde flg. indsendt billede/billeder:
Anna-Grethe Madsen
Henning Rasmussen
Fam. Skalkam
Poul-Erik Grynnerup
Birgit Jeppesen
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Bestyrelsens kontaktperson til
Havn:
Mogens Bruhn
36 75 46 01
Klubhus: Rune Madsen
40 85 13 05
Kommunikation:
Klaus Jul Jeppesen 22 26 15 24
Sejlerskolen
Klubleder: Anna-Grethe Madsen 21 48 99 28
Instruktør: Christina Krönlein
Instruktør: Ejvind Allermann
Instruktør: Hans Jeppesen
Instruktør: Henrik Graabirk
Instruktør: John Hansen
Instruktør: Lars Sørensen
Instruktør: Olle Andersen
Instruktør: Per Kobbernagel
Instruktør: Steen Bentsen
Instruktør: Torben Pedersen
Instruktør: Benny Sørensen
Instruktør: Flemming Madsen
Instruktør: Vagn Schultz
Instruktør: Sten Quist
Bådsmand: Ole Kielstrup

60 89 75 67
43 73 31 31
36 49 14 57
44 48 22 02
43 73 64 51
43 53 41 41
43 45 49 90
40 26 32 17
36 41 57 86
60 89 75 67
21 63 21 78
46 56 44 88
50 49 64 72
29 70 71 71
24 91 42 05

Aktivitet og fest
Klubleder: Eddie Vogel
Medlem: André Carlsson
Medlem: Birgit Jeppesen

29 90 70 14
38 74 33 19
43 73 04 76

Ungdom
Klubleder: Mogens Hansen

43 42 57 73

Instruktør:
Instruktør:
Instruktør:
Instruktør:
Instruktør:
Instruktør:
Instruktør:
Instruktør:
Instruktør:
Instruktør:

21 71 27 68
43 53 91 48
23 73 72 13
36 41 67 21
43 73 63 07
22 74 44 83
23 25 23 25
24 24 09 00
21 96 02 89
40 94 07 99

Per Rønnei
Peter Bodin
Kim Mortensen
Rene Højgård
Jørgen Jespersen
Bjørn Kristensen
Ulrik Petersen
Rikke Erch Petersen
Maria Rønnei
Lasse Andersen

Koordinator:

Peter Bodin

Kan du dine afmærkninger?
Fra side 17. Svarene er:
1. Midtfarvandsafmærkning
2. Isoleret fareafmærkning
3. Vragafmærkning

43 53 91 48
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AKTIVITETSKALENDER
DECEMBER
Tirsdag d. 7
Julebanko på Albatrossen
Søndag d. 12
Juletræsfest på Albatrossen

kl. 19.00
kl. 14.00

BEMÆRK at:
Restaurant Albatrossen i en forsøgsperiode kun holder åbent, som følger:
I stander ned perioden holder restauranten åben
mandag til og med fredag fra kl. 1100 til kl. 1500.
I weekender holdes restauranten åben, når vejret er fint (solskin),
fra kl. 1100 til kl. 1500.
Årsagen hertil skyldes, at det ikke har været rentabelt at holde normalt
åbent. Så i en forsøgsperiode og med det overordnede mål at hjælpe vor
forpagter til at opbygge en sund forretning vil disse ændringer have
effekt fra stander nedhaling til stander sætningen i foråret 2011.
Der vil være åbent ved BSS arrangementer.
Klubhusudvalget

Returadresse:
Brøndby Havnevej 20
2650 Hvidovre

Returneres ved varig adresseændring

Solopgang Brøndby Havn oktober 2010

