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Sejlklubbens bestyrelse

Kontor
Brøndby Havnevej 20, 2650 Hvidovre
Telefon
43 73 61 00
Telefax
43 53 61 60
e-mail
bss@brondbyhavn.dk
bss@bss.dk
Hjemmeside
www.bss.dk
Sekretær:
Jette Lehrmann Jensen
Åbningstider:
Mandag
13.00-19.00
Tirsdag
13.00-17.00
Onsdag
09.00-13.00
Torsdag
13.00-17.00
Fredag
13.00-16.00

Brøndby Havn
Hjemmeside
Havnefoged:
Havneass.:

www.brondbyhavn.dk
Flemming Andresen, 23458026
Jens Teilberg

Formand
Peter Bodin
Næstformand Mogens Bruhn
Kasserer
Klaus Jul Jeppesen
Best.medlemmer
Dan Pio Petersen
Dorthe Spiegelberg
Sekretær
Birgit Jeppesen

Havn:
Klubhus:
Kommune:
Hjemmeside:
Aktiviteter:

Mogens Bruhn
Mogens Bruhn
Klaus Jul Jeppesen
Dan Pio Petersen
Dorthe Spiegelberg

BSS Ungdom

Ansv.red.:
Design:
Tryk:
Oplag::
Forside:

Ungdomsleder Mogens Hansen
Instruktører
Bjørn Kristensen
Kim Mortensen
Per Rønnei
Rikke Erch
Ulrik Petersen

Lanternen udkommer 4 gange årligt i februar,
maj, august og november. Sidste frist for indlevering af stof til næste udgave er 20. januar
2013.
Redaktionen modtager gerne artikler fra læserne i
Microsoft Word-format. Ledsagende billeder sendes separat og skal mindst have en opløsning
svarende til et digitalkamera med 5 megapixel.

Leder
Instruktører

Indhold sendes med e-mail til lanternen@bss.dk

1/1 side
1/2 side
1/4 side

kr 650 excl. moms
kr 350 excl. moms
kr 200 excl. moms

Der er mulighed for farveannonce mod ekstra
tillæg.

36 75 46 01
36 75 46 01
22 26 15 24
20 78 48 51
50 45 60 71

24 43 80 95
22 74 44 83
31 75 76 15
20 99 88 30
24 24 09 00
23 25 23 25

Sejlerskolen

Holdninger, der kommer til udtryk her i bladet, er
ikke nødvendigvis udtryk for BSS’ officielle
holdning

Annoncepriser 2012 pr. nummer

20 78 48 51
50 45 60 71
43 73 04 76

Bestyrelsens ansvarsområder

Lanternen
Inge Christophersen , 2279 3515
Ulrik Petersen/Dan Pio Petersen
Handy Print A/S
700 stk
Sailors Cup 2012

60 67 08 15
36 75 46 01
22 26 15 24

Bådsmænd

Anna-Grethe Madsen
Benny Sørensen
Flemming Madsen
Mads Buttenschøn
Nicholas Haamann
Niels Koldsø
Sten Quist
Torben Pedersen
Vagn Schultz
Vakant

21 48 99 28
21 63 21 78
23 22 35 33
61 46 11 50
61 70 04 12
40 38 94 68
29 70 71 71
60 89 75 67
60 66 46 03

Peter Bodin

60 67 08 15

Sailors Cup
Koordinator

3
Nyt om medlemmer
Nye medlemmer
Henrik Jørgensen
Jeanette Michels
Peter Bo Aarslev
Aleksander Ring
Anders og Kathrine Windahl
Ole Quitzau
Johnni Skjold Nielsen
Ruth Hansen
Øyvind Hansen
Jon Renny Pejtersen
Mikkel Smith
Christian la Cour Hvalkof
Klaus Allan Harnvig Krane
Evgeny Revunov
Oscar A. Andersson
Flemming Schrøder
Jens Møller
Andy Bagge

Udmeldte medlemmer 2012
Passiv
F37
E18
E18
E29
Q3
L10
E28
P10
H82
N18
H29
I26
I26
I26
H12
O4
M14

BSS Generalforsamling 2013
Generalforsamlingen holdes den 19.
marts 2013, og forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. januar
2013.

Jan Hjort Kristiansen
Leif Lindholm Jacobsen
Thomas Elster
Grete Elin Pedersen
Jens Christian Hansen
Thony Skadeland
Claus Mejling
Thomas Høi
Per Hoffmann Hansen
Carsten Eskildsen
Robert Svensson
Henrik Seegert
Allan Sandager
Hans Rindom Jeppesen
Bodil Kortegaard
Jan Løfqvist
Flemming & Pernille Günther
Michael Bluming
Jesper Bendtsen
Jakob Coff & Anine Thomsen
Jørn Falck Christiansen
Ivan Andersen
Joan & Johnny Henriksen
Frants Sørensen
Martin Christensen
Martin A.R. Jensen
Nikolaj C.R. Jensen
Mads Bech Paluszewski
Jan Paustian
I dette nummer:

Vicevært søges
Vores vicevært Ulf har efter mange års
tro tjeneste valgt at stoppe som vicevært i BSS med udgangen af dette år.
Derfor søger vi en, der vil overtage
dette job. Nærmere beskrivelse og info
fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Medlemstil- og afgang
Formanden har ordet
BSS Ungdom
Køge Bugt Kredsmesterskab
Standernedhaling 2012
Sailors Cup 2012
Sejlerskolen

Side 3
Side 4
Side 6
Side 9
Side 10
Side 11
Side 12
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FORMANDEN
har ordet
Det er blevet efterår, og de fleste har fået
bådene op. Selv er jeg en af de sene og
får den ikke op før midt i november. I
bestyrelsen er det derfor blevet tid til
refleksion. Fik vi lavet de aktiviteter, vi
havde sat os for? Svaret er – næsten.
Hvordan gik det så med det, vi fik sat i
søen? Joo, der er altid plads til forbedringer, men det gik ikke så dårligt, når vi nu
selv skal sige det.

vi hjælper gerne med det praktiske, fx
opslag, økonomi og møder.

I år har vi også været så heldige at få
restauratører i Albatrossen, som kender
sejlklublivet rigtigt godt. Lisette og Jimmy har en lang baggrund fra Hvidovre
Sejlklub og ved, hvad der skal til for at få
et klubliv til at fungere. God mad til alle
vores arrangementer er med til at sætte
Albatrossen og BSS på det lokale landSom BSS medlemmer har vi i år, foruden kort. I år kan vi derfor se frem til julebanko og juletræ for de mindste.
de obligatoriske stander op- og nedhalingsfester, kunnet være med til Pinsetur
Lige før dette går i pressen, har Deres
til Skanör, Brøndby Offshore til Rügen,
udsendte været til Öresund Cup møde i
60 års Jubilæum, BådNyt Sailors Cup,
Malmö. Øresund Cup er kommet for at
Køge tur og afriggertur til Københavns
blive, og BSS er så heldig at være en del
Havn. Vores dygtige klubledere og inaf denne fælles dansk-svenske satsning
struktører har ydermere hver uge holdt
flot gang i et meget højt aktivitetsniveau på at fremme sejlsport både lokalt og i
medierne i hele Øresundsregionen. I forbåde i sejlerskole og ungdomsafdeling.
Inde i bladet kan vi bl.a. se Mogens Han- længelse af dette, og som en del af BSS’
sens beretning fra Danmarksmesterskabet vækststrategi, har vi i bestyrelsen nu bl.a.
fået BSS på Facebook, og vi vil fremover
for Europa-joller, og vi kan glæde os
sammen med de sejlerskoleelever, der så være at finde en del mere i lokalpressen.
Vi kunne tænke os at starte klubaftener
flot har bestået prøverne og erhvervet
på nogle udvalgte torsdage til vinter med
deres duelighedsbeviser.
spisning først og så fx et foredrag eller en
aktivitet bagefter. Hold derfor øje med
Selvom vi i år har haft et rimelig godt
aktivitetsniveau, vil vi i bestyrelsen gerne opslag i klubhuset, check hjemmesiden
have mere gang i den næste år. Vi prøver eller Facebook, hvis du foretrækker det.
derfor til generalforsamlingen at udvide
I bestyrelsen ønsker vi dig og din familie
bestyrelsen til 7 medlemmer mod 5 i dag.
et godt efterår, en god jul og et rigtig godt
Lykkes det, kan vi tilbyde mere, både for
nytår.
gamle og nye medlemmer. Kunne du
tænke dig en aktivitet, må du ikke tøve
Peter Bodin
med at henvende dig til bestyrelsen, for
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Juletræsfest
søndag den 9. december 2012
I år afholder BSS Juletræsfest i Albatrossen søndag den 9. december fra
klokken 14.00 – 17.00. Der vil være
et hyggebord til børnene, hvor de har
mulighed for at lave julegaver og klip
og klister samt en masse godter.
Vi skal danse om Juletræet, og hvis
vi er rigtig heldige, kommer Julemanden med en gave og godtepose.
Der vil være salg af gløgg og æbleskiver, smørrebrød mm.

TILMELDING NØDVENDIG!
senest mandag den 3. december på
kontoret

PRIS 75.-KR PR. BARN

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
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Sejladserne
Et stævne har sin helt egen rytme. Om
morgenen klargøres bådene, og der er en
koncentreret, intens spænding på slæbestedet. Sejlerne tager ud til kapsejladsbaDM for Europa-joller
nen ca. en time før start, mens jollevogSidste nummer af Lanternen indeholdt en nene bliver stillet pænt af forældre. Om
artikel om, at BSS Ungdom skulle afhol- eftermiddagen kommer alle bådene ind
de DM for Europa-joller. Nu er vi komigen, og der er en travlhed, præget af
met på den anden side af stævnet og kan glæde, skuffelser og træthed, på slæbestese tilbage på 3 intense dage, som vi kan
det i en times tid, inden roen sænker sig.
være stolte af.

Havnen
Et så stort arrangement som et DM for
Europa joller sætter sit præg på havnen.
Torsdag eftermiddag begyndte de første
at ankomme, og i løbet af aftenen blev
der fyldt godt op med biler, både og campingvogne.
De mange joller fyldte ikke så meget,
som vi havde troet, og det gik bedre end
forventet med at have plads til dem på
slæbestedet. I det hele taget oplevede vi
ikke nævneværdige problemer med trafik
og aktiviteterne på havnen under stævnet.

Der var i alt tilmeldt 66 sejlere – 44
mænd og 22 kvinder. 4 af disse sejlere Filip, Neel, Julie og Freja – var fra BSS
Ungdom.
Alle 3 sejladsdage bød på frisk vind – for
det meste mellem 8 og 12 m/s. Nogle af
deltagerne havde været i Brøndby i foråret for at præsentere Europa-jollen, hvor
der også havde været frisk vind og pæne
bølger. De var meget begejstrede for forholdene og ønskede også gode bølger til
DM – og som bekendt skal man være
forsigtig med, hvad man ønsker, for man
risikerer at få det. Om fredagen stod vinden i syd-øst, og det betød rigtigt store
bølger. Det gjorde, at det var en hård dag
for alle sejlerne med fire sejladser i den
fysisk krævende båd. Lørdag morgen var
vinden noget svagere, og bølgerne var
små. Som vejrudsigten havde forudsagt,

7
kom der en kraftig vinddrejning mod
slutningen af første sejlads, så den blev
skudt af. Derefter gik vinden i nord-vest
og øgede igen til 8-12 m/s, men nu på ret
fladt vand, og der blev afviklet 4 gode
sejladser. Med højest 11 tilladte sejladser
blev der afviklet 3 sejladser søndag, igen
i frisk vind fra nord-vest.

Med en god bemanding på banen blev
sejladserne afviklet effektivt alle dage.
Stævnet var præget af den friske vind,
som stillede store krav til sejlernes fysik.
Alligevel var der på intet tidspunkt tvivl
om, hvorvidt sejladserne kunne gennemføres. Der var naturligvis sejlere, som
ikke ønskede at gennemføre alle sejladserne, men idet der bliver dystet for at
finde Danmarks bedste Europa-jolle sejlere, er det i orden, at der sejles under
krævende forhold.
Efter hver sejladsdag blev der serveret
pasta med tomatsauce til sejlerne, så de
lige fik lidt frisk energi, mens de riggede
af. Det var 5 kg pasta, der skulle koges i
den store gryde og være klar til rette tid.

sig over havnen.

Resultat
En væsentlig del af en konkurrence er
resultaterne. I vores planlægnng havde vi
sigtet på at lave resultatlister på dommerbåden og få dem lagt på hjemmesiden
løbende. Det er bestemt ikke standardprocedure ved stævner. Det krævede god
forberedelse, og der var også nogle backup-planer klar, hvis noget gik galt. Selv
om fredagen, hvor der var store bølger,
fungerede det setup upåklageligt. Resultaterne blev tastet ind på computeren på
dommerbåden, uploadet til hjemmesiden
og derfra printet i bureauet og hængt op
på opslagstavlen til glæde for forældrene
på havnen. De fleste gange var resultatet
på nettet kort efter den efterfølgende
start. Nogle gange var resultatet oppe inden næste start, og rekorden var da resultatet var lagt på nettet, lige inden sidste
båd var i mål. Selv ikke ved Verdens- og
Europamesterskaber og andre internationale stævner, som vi har været med til,
har der været tilsvarende effektivitet.
Ud over at være god service, viste det sig
også, at det var en nem løsning, idet der
ikke var lektier med resultater, der skulle
laves, efter at dommerbåden var kommet
i havn.

Det var ikke kun på havnen, at de hurtige
resultater blev værdsat. Sejlernes familie
kunne sidde hvor som helst og følge resultaterne. Charlotte Rask, der sad på Fyn
Efter sejladserne var slut søndag, gik alle og fulgte sejladserne, skrev på førstedasejlerne i gang med at pakke sammen, og gen på Facebook: ”Tak til Brøndby for
super hurtig opdatering af resultater på
trænerbådene skulle tages op. En del,
som havde langt hjem og ikke skulle ha- hjemmesiden :-)”
ve præmier, kørte hjem så hurtigt som
I henhold til Dansk Sejlunions statutter
muligt. Et par timer efter præmieoverfor DIF Danmarksmesterskaber skal der
rækkelsen var alle kørt, og roen sænkede være mindst 25 startende i mindst én start
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for at kåre en Danmarksmester. Med 22
Det er ikke nogen lille ting at bede over
deltagende kvinder kunne der derfor ikke 30 frivillige om at lægge 3 dages arbejde.
For de fleste betød det, at der skal bruges
kåres en Danmarksmester.
mindst én feriedag og en hel weekend.
Den samlede vinder af stævnet blev RasDet var vigtigt at have det rette antal
mus Rosengren fra Sverige. Tobias Hemhjælpere. Der skal være så mange, at alle
dorff blev Danmarksmester for mænd
opgaver bliver løst hurtigt, uden at nogen
efterfulgt at Mathias Livbjerg og Jakob
føler sig til overs. Samtidig skal der være
Faarvang – alle 3 fra Kaløvig Bådelaug.
lidt fleksibilitet, så der kan sættes ekstra
Anna Livbjerg, ligeledes fra Kaløvig,
folk ind i tilfælde af frafald og uforudsete
blev bedste kvinde, efterfulgt af Trine
forhindringer. Drejebogen for stævnet
Bentzen og Anne-Line Lyngsø Thomsen.
indeholdt derfor en oversigt over, hvem
der havde hvilke opgaver og på hvilke
Foruden DM medaljer til guld, sølv og
både, så alle var klar over, hvor de skulle
bronzevinderne og pokaler fik vinderne
ualmindeligt flotte sponsor præmiegaver være, og hvad der blev forventet af dem.
i form af elektronik fra Sony. FørstepræDet viste sig at være overraskende let at
mien var vandtætte tablet computere, og
finde frivillige ved at trække på det netder var vandtætte telefoner, videokameraværk i såvel BSS som Sejlklubben Køge
er og MP3 afspillere blandt præmiegaverBugt og Vallensbæk Sejlklub, der er blene. Udover det overvældende præmievet opbygget gennem de seneste 5 års
sponsorat fra Sony, sponsorerede bageren
ungdomsarbejde. Mange ville gerne hjælfra Bilka i Ishøj brød til morgen og frope og være med til at opleve sådan et
kost til alle officials.
stævne.

Frivillige

Der skulle bl.a. bruges 3 personer til at
passe bureauet, 9 på de 4 mærkebåde, 4
jurymedlemmer på 2 jurybåde, 7 på dommerbåden og 4 til at stå for forplejningen
til de frivillige morgen, middag og aften.
Det viste sig, som forventet, at være en
meget stor fordel, at de frivillige kendte
hinanden fra ungdomsarbejdet på Køge
Bugt. Den enkeltes særlige kompetencer
var kendt og kunne anvendes, og man
kunne kende hver enkelts stemme, når
der blev givet beskeder på VHF’erne.

Det er et omfattende arbejde at gennemføre et stort stævne, og der skal være
mange til at hjælpe. Opgaverne rangerer
fra de åbenlyse som at få lagt banen, til
mindre synlige, men meget vigtige opgaver som at sikre, at der er benzin på alle
bådene hver morgen, så de bare virker.

Der skulle bruges en masse materiel, bl.a.
en god, rummelig og robust dommerbåd,
mindst 6 RIB’er, mærker, diktafoner og
VHF radioer. Det er langt fra grej, som
BSS har, så der blev bl.a. lånt af Dansk
Sejlunion, naboklubberne og Brøndby
Ungdomsskole.
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Der skal sendes en meget stor tak til hver
enkelt frivillig, som sikrede, at stævnet
blev en stor succes. Også havnens personale skal have en stor tak for deres store
hjælp med at gøre klar til stævnet.

Reaktioner
Såvel under som efter stævnet har vi fået
mange positive og ingen negative reaktioner fra sejlere, trænere, forældre og havnebrugere.
For eksempel skrev sejleren Anne-Line
Lyngsø Thomsen efterfølgende på Facebook: ”DM i e-jollen blev desværre ikke
officielt for pigerne, da der manglede 3 :/
men det var et helt fantastisk stævne
Brøndby Strand havde arrangeret og sat
rammer til! Det var virkelig en prisværdig indsats klubben havde gjort på alle
områder... Jeg håber der i fremtiden vil
blive afholdt flere stævner i den lille
klub, og i andre små klubber rundt omkring! :)”
Sejleren Trine Bentzen skrev på Facebook: ”Tak til Brøndby for et stævne der
har sat rekorder for både præmier, arrangement og gennemsnitlig vindstyrke! Og
godt kæmpet af alle. Hver sejlads var en
kamp kan jeg sige på vegne af mig selv og sikkert også mange andre :). Derfor
især godt kæmpet af de sejlere som har
haft de korteste pauser mellem starterne!”
Det er dejligt, vi fik indfriet vores formulerede målsætning om at fokusere på en
god afvikling af sejladserne, og at sejlerne kunne tage fra Brøndby med en oplevelse af at have deltaget i et godt stævne.
At gennemføre sådan et stort stævne kræver meget arbejde, men bidrager også til
sammenholdet blandt de involverede. Det
at BSS Ungdom endnu en gang har mar-

keret sig positivt, gør, at vi får endnu
bedre muligheder for at indgå i sammenhænge, hvor vi kan give vores sejlere
gode tilbud. Erfaringen viser, at vi som
en klub, der ikke har en lang tradition for
store jollestævner, med fokus, planlægning, nytænkning og samarbejde kan
gennemføre et seriøst arrangement på
højt niveau, hvor der bliver flyttet en
række grænser.
Mogens Hansen
(Fotos: Mogens Hansen)

Køge Bugt Kredsmesterskaber 2012
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Standernedhaling 2012
Sæsonen er gået på hæld, og det var tid til at
tage standeren ned. Vejret var fremragende, og
solen sørgede for, at der var en behagelig temperatur.
Formanden Peter Bodin lagde for med en gennemgang af sæsonens aktiviteter og blev efterfulgt af Sejlerskolens Anna-Grethe Madsen,
som fortalte om de 7 kursister, der havde bestået den praktiske sejlads. Mogens Hansen, Ungdomsafdelingen, fortalte om aktiviteterne i
ungdomsafdelingen og uddelte klubmesterskabsmedaljerne.
Formanden uddelte herefter jubilæumsstatuetterne til 25, 40 og 60 års jubilarerne. 60 års
jubilaren er en af klubbens medstiftere, Niels
Christian Elley, og stadig aktiv sejler. Et eksempel på, at vi andre også kan have rigtig
mange gode sejlerår tilbage i os, for som 60
års jubilar, så er man ikke nogen ungdomssejler mere. Efter alle taler og uddelinger, så var
det tid til, at standeren skulle tages ned. Det er
et vemodigt tidspunkt, der varsler en lang mørk
vinter, inden det går løs igen på de blå bølger.
Dog var det tid til at nyde en lille, flydende
forfriskning på terrassen hos Albatrossen. Det
var dejligt at se alle de mennesker, der var
mødt op for at se standeren glide ned og lagt
væk.
Bestyrelsen siger alle tak for en veloverstået
sæson.
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Endnu en Sailors Cup med hyggelig
familiesejlads og fuld fart på DH,
Texel og Øresund Cup!
For dem, som var på vandet, var der rigtig meget at se på i det flotte sejlervejr.
Vejrguderne var igen med os, og denne
gang kom vinden fra land, så den 4.
BådNyt Sailors Cup blev afviklet på fladt
vand. I år var DH og Texel (flerskrog)
sejladserne indrettet som en chikanebane,
der gik over i distancebane forbi Brøndby
Havn og tilbage på en chikanebane. Der
var stor tilfredshed med banerne, som
bød på en intens stemning.
Familiesejlerne blev igen i år sendt på en
10 sømil bane rundt i bugten, og også her
var der stor tilfredshed med banen og de
spektakulære både, der kapsejlede rundt i
Køge Bugt.
En stor tak til alle sejlerne, alle frivillige og vores sponsorer, som gjorde dette stævne muligt!
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Efterår i Sejlerskolen!
En sæson er forbi!
7 elever har været til prøve i praktisk
sejlads og bestod med glans! Censor var
meget tilfreds med niveauet for elevernes
kunnen, og det er vi naturligvis meget
stolte af.
Til lykke til: Peter Dalby Madsen, Anni Steffensen, Bjørn Jeppesen, Malte
Henriksen, Allan Henriksen, Jeppe
Olsen og Brian Mouridsen.

om tingene. Der er instruktørkursus i
februar i Dansk Sejlunion, hvor jeg hjertens gerne vil tilmelde jer! Vi afholder en
torsdag aften i november et foredrag for
instruktører. Det er én af vore garvede
instruktører, Henrik Graabirk, der ”tegner
og fortæller” om det at være instruktør og
øser af sine mange erfaringer. Alle nuværende, forhenværende og kommende instruktører er velkomne. Datoen kommer
på hjemmesiden.

Nogle af eleverne har dermed deres duelighedsbevis, mens andre går videre til
teorien, der startede den 3. oktober med
en ny instruktør. Det bliver spændende til Denne sæson er også den sidste for vore
bådsmænd, der har valgt at stoppe. Tak
foråret at se, om alle også består denne
til Ole Kielstrup og Regnar Hansen for
del.
deres arbejde med at holde bådene sejlEn del af undervisningen er et 1. hjælps- klare. Det betyder jo også, at vi mangler
kursus. Det afholdes for eleverne den 10. bådsmænd til den kommende sæson. Har
november på Agterdækket. I skrivende
du tid og lyst, hører vi meget gerne fra
stund er der 3 ledige pladser, men de er
dig.
nok væk, når bladet kommer på gaden.
Klubbens bestyrelse har sagt ja til, at
Men der kommer et nyt kursus til næste
Sejlerskolen tager et nyt initiativ i den
år!
kommende sæson, for at bådene kan bliDenne sæson har været meget afvekslen- ve brugt lidt mere, og for at give nogle
de med hensyn til vejret. Nogle hold har medlemmer en chance for at sejle, hvis
været heldige med vejret, mens andre
de ikke selv har båd. Vi er i gang med at
ikke har.
udarbejde nogle retningslinier for dette
initiativ, som I vil høre mere om i næste
Nogle af instruktørerne har valgt at sige
fra efter denne sæson. En meget stor tak nummer af Lanternen.
for indsatsen skal lyde til Ejvind AllerTil slut vil jeg gerne takke alle elever,
mann, Lars Sørensen og Per Kobber- instruktører og bådsmænd for denne
nagel. De øvrige har sagt ja til at fortsæt- sæson og håbe, at I alle får en god vinte, en enkelt dog som vikar på grund af
ter, så vi er klar til nye strabadser i
efteruddannelse på jobbet. Jeg har hørt, at 2013.
der blandt medlemmerne er enkelte, der
godt kunne tænke sig at være instruktør. Med sejlerhilsen
Jeg vil ikke trænge mig på, men håber, at Anna-Grethe Madsen
I vil henvende jer, så vi kan få en snak
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Havnefogedens klumme
God vinter!
Personalet ønsker jer alle en god vintersæson, vi vil komme til at savne livet på
havnen. ☺
Nyt personale
Vi byder velkommen til Dennis Øster.
Dennis er ansat primært til grønne områder og har vist sit værd, det har vi alle
kunnet se i sommerens løb. Han er foreløbig ansat for et år, og jeg håber, vi kan
finde flere midler, så vi kan beholde ham.
Sejlsæsonen 2012
Det har været en dejlig sæson, på godt og
ondt. Det gode er jo, at vi her i havnen
har været forskånet for ulykker. Vi skal
dog ikke glemme den grimme ulykke ved
Hundige, hvor fire mennesker mistede
livet. Jeg vil gerne bruge lejligheden til at
sende deres pårørende en varm tanke.

Men det har desværre
givet havnen en udfordring: Under den gamle tank ligger der
en stor forurening med dieselolie. Det
store hul, der er i jorden, vil være der lidt
endnu, vi er ikke færdige med at grave.
Det anslås, at der skal graves ca. 290 tons
jord væk endnu. Dette koster rigtig mange penge og har derfor optaget os meget ikke mindst havnebestyrelsen.
Da denne forurening blev konstateret,
blev der ligeledes fundet en mindre jordforurening i lade 1 ved værkstedet. Denne forurening er fjernet, og vi har støbt
betongulv i begge laderne, så en sådan
forurening ikke kan gentage sig.

Siden sidst
I sidste klumme skrev jeg lidt om havnemærkater samt fortøjninger. Det gjorde
Der har ikke været så mange gæstesejlere jeg i håbet om, at flere vil bringe dette i
orden, ……. det er desværre ikke sket!
i Brøndby Havn som tidligere år. Det
hænger nok samme med, at vi har haft
mange både på land i denne sæson, hvil- Det koster havnens ansatte rigtig mange
ket også gør sig gældende i mange andre ressourcer, som vi kunne bruge (bedre)
på meget andet. Nu går vi snart et nyt år i
havne.
møde, så kan vi starte forfra med at tigge
Husk i øvrigt, at ønsker man at have bå- jer om at overholde reglerne – til alles
den på land i sejlsæsonen eller efter 1/6, bedste.
skal man søge tilladelse fra havnebestyDet er ikke i orden, så se nu at få styr på
relsen.
de mærker!
Det nye dieselanlæg
Vi har taget det nye dieselanlæg i brug,
og det kører rigtig godt, og det er vi glade
for. Det gamle anlæg er derfor taget ned,
det har I nok set!
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Af ovennævnte årsag vil der fremover
være en mere konsekvent holdning fra
havnens side, når både optages eller søsættes. Fremover vil dette ikke ske, uden
at der forud er påsat havnemærkat. Vi har
indtil nu troet på bådejere, som har lovet,
at de vil sætte deres havnemærkat på, når
de var kommet i vandet, det gør vi ikke
længere.
Ligeledes kniber det fortsat med at få
fortøjningerne lagt korrekt, må vi desværre konstatere!
Vinterlandpladser
HUSK at mærke jeres stativer.
Der er kommet mange nye bådejere til i
år, tag nu godt imod jeres nye naboer.
Det kan også være, at I selv er blevet
”nye” på en anden landplads. Der vil
altid ske ændringer i landpladserne; dette
sker jo, fordi der kommer nye både til, så
puslespillet ser anderledes ud hvert år.
Det landområde, hvor der sker de største
ændringer, er område 27. Her vil vi prøve
at gøre plads til de nye mobilstativer,
som der er kommet flere af. Det er dejligt
se, at flere vælger de nye stativer, det
giver en sikker håndtering af båden.
Overvintring i vandet
Vil man lade båden overvintre i vandet
efter 16/11, skal man give havnekontoret
besked om dette, og evt. skal man forhale
til anden plads end den normale.
Ligeledes skal man sørge for, at der kan
anlægges (og bliver anlagt) vinterfortøjninger.
Vi kan med sikkerhed oplyse, at P- broen
samt den sydlige del af H-broen skal finde anden plads i havnen at overvintre på.

Jeg håber ikke, at det giver de samme
problemer at tømme P-broen (og Hbroen), som da vi skulle renovere Pbroen. Jeg henstiller til, at de berørte bådejere (fra de omtalte broer) kontakter
mig, så vi sammen kan finde en midlertidig plads.
Kranen
Kranen har fået ny wire, dette var nødvendigt, da den gamle havde fået skader.
Mastekranen
Mastekranen er til fri afbenyttelse. Vi har
dog haft en del, der fejlbetjener den.
Det problem der opstår er, at bremsen i
motoren sætter sig - og det gør den ved
overbelastning!
Så husk også at løsne masten, inden I
løfter i den, så løfter I ikke hele båden.
Flemming Andresen
Havnefoged

Julebanko Tirsdag den 4 december 2012
Så er vinteren over os, og inden vi ser os
om, er det Jul igen.
I år vil der blive afholdt
BSS Julebanko i Albatrossen tirsdag den 4
december.
Fra klokken 16.00 vil
der være mulighed for
at købe en ”bankomenu” bestående af
stegt flæsk og persillesovs, og klokken
19.00 går spillet i gang.
Vi håber, at rigtig mange vil deltage
Pris for ”bankomenu” 70.- kr. Husk
at reservere bord i Albatrossen.

Returadresse:

Returneres ved varig adresseæn-

Brøndby Havnevej 20
2650 Hvidovre

Aktiviteter resten af 2012
4. december 2012 kl. 18.00
9. december 2012 kl. 14.00

Julebanko
Juletræsfest

Hvis man vil være med til at hjælpe miljøet og reducere omkostninger til
udsendelse af Lanternen, kan man fravælge at modtage den i papirform og i
stedet selv hente den som pdf-fil på BSS’ hjemmeside.
Hvis du ønsker at framelde Lanternen i papirform, bedes du sende en mail til
lanternen@bss.dk - skriv venligst ”Fravalg Lanternen” i emnefeltet.

