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FORMANDEN HAR ORDET
Kære medlem af Brøndby Strands Sejlklub.
Vi går en spændende tid i møde! Det store landareal på
Nordøen er ved at blive renoveret, så vores både kan stå
jævnt og pænt i nye kørestativer. Det gode er, at turen
kommer til hele havnen, og at vi kan glæde os over at
få mere plads til vores aktiviteter. En stor tak skal lyde
herfra til havnebestyrelsen og havnefoged Jesper og
assistent Henrik for indsatsen.
Medens gutterne arbejder ude på havnearealet, så er vi
også så heldige i BSS at have daglig støtte af Jette på
havnekontoret. Jette arbejder en del af sin tid for BSS,
og hun er sandsynligvis den første, du har mødt som
ny i klubben. Du har sandsynligvis også fået en god introduktion til, hvem vi er i sejlklub og i havn, og hvad vi
arbejder med.
For dig som er ny, vil jeg alligevel benytte chancen til at
gentage, at Havnen står for driften af havnen og for kontrakter med alle de erhvervsdrivende på Brøndby Havn.
Er der problemer med strømmen på broerne, eller skal
der bankes nye pæle i? Så er det Jesper og Henrik, der
træder i aktion - og ved de større ting selvfølgelig i samarbejde med havnebestyrelsen.

Sejlklubben Brøndby Strands Sejlklub er en forening på
havnen. I sejlklubbens bestyrelse tager vi os ikke af moler, vandstand, el, jævning af havneareal mv. Nej, vores
formål er i første omgang det sociale liv på havnen. Når
du melder dig ind i BSS, så bliver du inviteret til standerophalingsfest, standernedhalingsfest, Pinsetur til
Skanör, julebanko mm. Det er BSS der udgiver Lanternen, afholder tovværkskurser, foredrag, klubaftener og
arrangerer navigationsundervisning, kører voksensejlerskole og ungdomsafdeling, så at alle generationer kan
lære at sejle.
I BSS Sejlerskole har vi tradition for, at du faktisk skal
kunne sejle, når du slutter din uddannelse. Du kan ikke
blive fuldbefaren på en weekend, når det sædvanligvis
tager år at blive en god sejler. I BSS Sejlerskole får du
mange timer på vandet og lærer at klare dig selv og
føre dit skib sikkert i havn, inden du får lov til at gå til
eksamen i duelighedsbeviset.
Med sejlerhilsen
Peter Bodin
Formand BSS

NY UNGDOMSLEDER I BSS
Efter længere tid uden en officiel formand har Ungdomsklubben nu fundet en leder, som her præsenterer sig selv.
Hej! Jeg hedder Morten Kristoffer Hansen og er startet som ny ungdomsleder i BSS. Jeg har tidligere sejlet
med søspejderne i Hvidovre, siden jeg var 7 år gammel.
Først i optimistjolle, siden mange år i Svendborgjolle.
Hos søspejderne har jeg også være leder og medlem
af bestyrelsen.
Privat sejler jeg i en Beneteau First 285, primært på ferier med familien bestående af Susanne og tre drenge,
hvoraf den ene sejler i BSS.
Da min søn, Kristian, startede i BSS Ungdom, blev jeg
begejstret for den ånd, der er i klubben: Stort fokus på,
at børnene skal hjælpe hinanden, lære ansvarlighed og
naturligvis have fantastiske oplevelser på vandet. Det
ville jeg gerne støtte op om. Vi har i gruppen et godt
trænerteam, som jeg glæder mig til at blive en del af.

Som første ”nye” tiltag har jeg genindført aktiviteter
i vinterhalvåret, så de unge sejlere stadig mødes hver
onsdag, selv om vi ikke skal på vandet. I løbet af vinteren skal vi holde den fysiske form ved lige, svømme, øve
teori og hygge os.
Til næste sejlsæson håber jeg, at vi kan deltage i flere
stævner, og jeg vil gøre mit til, at det kan ske.
Hvis man vil følge vores aktiviteter, kan man følge vores
hjemmeside: ungdom.bss.dk eller vores side på Facebook: www.facebook.com/bssungdom. Der sker ikke så
meget på siderne endnu, men det skal nok komme.
Jeg glæder mig til samarbejdet!
/Morten

MED-SISYFUS-OMBORD

En fortælling om en hjertepatients forsøg på singlehanded jordomrejse

Spændende foredrag med Henning Böhm
Albatrossen - torsdag 15. november kl. 19.00

Min historie om tre års jordomsejling som hjertepatient
Jeg er selv pensionist og sejler, og i 2010 fik jeg fire blodpropper i hjertet - alle inden for et halvt år. Min læge vurderede, at
jeg kun havde en tredjedels chance for at overleve endnu et
år. Med denne fremtidsudsigt besluttede jeg, at hvis Vorherre
ville have mig, ja så ville jeg have lidt på ”opleveren”inden.
Så jeg hævede min pension, købte en 36 fods IOR-sejlbåd,
sagde farvel til familien, planlagde min egen begravelse og
sejlede så af sted med tungt hjerte, men med kurs mod USA
og med min kat Felix som gast.
Efter seks ugers kryds af Nordatlanten ankom jeg til USA, forstærkede båden på værft og lagde kursen sydover.
På denne fantastiske tur på godt og ondt oplevede jeg flere
skræmmende episoder.
Jeg mistede på et tidspunkt ratte og måtte kalde ”Mayday”.
Jeg prøvede også at have hallucinationer af udmattelse. Jeg
overlevede en orkan på 62 m/s ved Cape Hatteras - Atlanterhavets kirkegård - hvor jeg to gange havde masten under
vand. Jeg fik blandt andet slået 14 tænder ud og var gul og
blå over hele kroppen. Da orkanen endelig sluttede efter 12
timer, måtte jeg tømme 3,8 tons vand af kahytten. Alt elektronik var ødelagt, og...

… Ja, kom selv og hør resten af Hennings seje og
fantastiske historie!
Vi regner med at holde arrangementet på Agterdækket i Albatrossen, og hvis du har lyst, så har du
mulighed for at spise i Albatrossen inden foredraget.
Vel mødt!
Med sejlerhilsen BSS Bestyrelse
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Havnepersonalet har haft travlt siden sidst. Og mange af
de projekter, som har været undervejs igennem sommeren, er nu helt eller delvist afsluttet. Først og fremmest er
det renoveringen af områderne 11 til 15, som nu står helt
klart.
Det er nok ikke forbigået mange, at områderne som i lang
tid har været præget af ujævnhed og huller, nu står helt
plane og skarpe. I hvert fald har havnepersonalets flotte
arbejde resulteret i en markant stigning i henvendelser om
leje af mobilstativer, og havnefogeden melder om rigtig
mange positive tilkendegivelser vedrørende udbedringen.
Og det har da heller ikke været en lille opgave. Havnepersonalet har skrabet intet mindre end 125 kubikmeter jord
af det underliggende grus. De har så udjævnet lunker, fjernet uønsket bevoksning og generelt afrettet underlaget,
så det nu for alvor kan bruges til det formål, det oprindeligt var tænkt - nemlig at placere både i stativer forsvarligt
og plant.

Det vil naturligvis stadig være muligt for relevante personer at komme gennem porten i dette tidsrum. Man
vil nemlig kunne bruge det nøgle/medlemskort, man i
øvrigt bruger til havnens faciliteter, til at åbne porten.
Det er netop nøglefunktionaliteten samt nogle sikkerhedsgodkendelser, der stadig arbejdes på, men hele
systemet burde være køreklart i starten eller midten af
november.
Der er også blevet tid til at sætte en servicebro op ved
bro E. Broen mangler kun at blive fikseret med kæder,
men den er placeret vinkelret på arbejdsbroen, og når
den står helt klar, vil man have et sted at lægge til for
at polere eller lave småreparationer på sin båd i en kort
periode. Havnefogeden oplyser, at hvis man har brug
for at ligge der mere end én dag, så skal det aftales
med ham. I kortere tidsrum kan man blot lægge til uden
aftale.

S E J L E R S K O L E N
Som man kunne læse på side 4, har Ungdomsklubben
nu fundet en leder. Men også Sejlerskolen har ny mand
på lederposten.
Det bliver Jørgen Johnbeck, som får overdraget roret
fra Flemming Madsen, som har gjort et stort arbejde
med at sikre medlemstilgang og udvikle klubben. Flemming bliver heldigvis i klubben – blot ikke som leder.
Sejlerskolem har i år fået en del nye instruktører, men
har også haft rekordstor tilmelding, så der er faktisk
stadig brug for kyndige instruktører – og meget gerne
kvinder, der kan bringe lidt balance i kønsfordelingen.
Har du mod på at blive instruktør, så hiv fat i den nye
leder.

Jesper og personalet er meget tilfredse med den ekstra
”luft”, arbejdet har tilført havnen, og det nye område har
ifølge havnefogeden givet havnet ”et godt udtryk og gjort
det nemmere for personalet at håndtere bådene”
Det gode resultat har da også givet blod på tanden, så når
bådene fra område 6 –10 bliver sat i vandet senest 1. juni
næste år, tager Jesper og hans personale fat på at give
disse områder samme behandling.
Der er blevet renoveret en spunsvæg, som har fået nyt tag
og nye stiger. Det ser ifølge Jesper også ”rigtig pænt ud”
og gør, at havnen viser sig fra sin bedste side, når man
kommer ind og skal lægge til og have sin båd op.
Og så har mange nok bemærket, at der er sat en port op
ved indkørslen til havnen. Der er i hvert fald blevet spurgt
en del ind til den. Porten er som udgangspunkt klar, men
der mangler styr på et par enkelte tekniske detaljer, inden
den tages i brug. Porten opsættes for at kunne lukke havnen af om natten og hindre adgang for uønsket kørende
trafik. Som det ser ud i skrivende stund, kommer porten til
at være lukket i tidsrummet 23 –6.

eleverne. Det er lang tid siden, der har været afholdt
natsejlads, men den nye leder har allerede planer om,
at det skal være en løbende aktivitet.
Jørgen Johnbeck tiltrådte officielt som leder af Sejlerskolen ved stander ned-begivenheden.
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BSS-FEMALE er vokset fra 11 medlemmer i starten af
sæsonen til nu at tælle 19 medlemmer, og der er en
god blanding af nye og gamle BSS-medlemmer i den
nye ”klub”. Officielt er BSS-FEMALE faktisk ikke en
klub, da det er forbundet med et regelsæt og diverse
andre retningslinjer at kunne kalde sig en ”klub”, men
det er en klub i den forstand, at medlemmerne mødes
regelmæssigt og hygger, snakker og gør sig klogere på
sejlads på en række forskellige måder.
BSS-FEMALE er primært stiftet for at øge samværet
mellem BSS’ kvinder, og den er fortrinsvis drevet af sociale aktiviteter. Medlemmerne har eksempelvis været i
biografen med tilhørende spisning for at mødes uden
for havnemiljøet.
Det betyder dog ikke, at medlemmerne ikke også arrangerer sejl-relevante begivenheder. De har blandt
andet gjort brug af kyndige BSS-medlemmer til at arrangere uformelle tovværkskurser. De diskuterer og udvekslet også erfaringer på en lang række områder, som
alle er forbundet med sejlads.

Jørgen Johnbeck er opsat på at følge op på Flemmings
gode udviklingsarbejde, og så har han selv adskilligetanker om, hvad der skal ske med klubben fremover.
Der er allerede planer om at udvide flåden. De eksisterende tre H-både bliver i klubben, da det er gode
grundskolingsbåde. Derudover regner klubben med at
få foræret en 806’er af havnen, som klubben selv sætter
i stand.
Men Jørgen kigger også på en 28-30 fods turbåd med
indenbords diesel. Langt de fleste elever i klubben uddannes nemlig til tursejlads. Kun et fåtal uddannes til
kapsejlads, så det er Jørgens ambition at give eleverne
et så godt grundlag for tursejlads, som overhovedet
muligt og give dem et godt værktøj til at komme videre
på egen hånd. Tanken er også, at uddannede elever
efterfølgende kan låne eller leje båden og prøve alle de
lærteting af på egen hånd.
I begyndelsen af oktober afholdt klubben en natsejlads,
hvor fire af instruktørerne selv lagde både til. Det var en
stor succes og gav megen nyttig træning og erfaring til

En populær aktivitet har været en rundtur på havnen,
hvor medlemmerne har besøgt hinandens både. Det
har været med til at ryste medlemmerne sammen og
været en øjenåbner for mange med hensyn til de både
og mennesker, som de jævnligt ser på havnen, men måske ikke vidste så meget om.
BSS-FEMALE mødes fast den sidste mandag i hver måned klokken 18.30, i Havmågen og eventuelle nysgerrige kvinder, som endnu ikke er medlemmer, er meget
velkomne til at deltage.
Kontakt Susanne Johnsen på tlf 29 21 09 53 for mere
information.
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DRØMMEFANGERE
PÅ-JORDOMREJSE

Lanternen har været så heldig at få en henvendelse fra familien Laursen, som i skrivende stund er ved at udleve
deres livsdrøm om at sejle Jorden rundt. Og familien har indvilliget i at sende løbende beretninger fra den treårige tur. De første to kapitler kan du læse her.

KAPITEL 1 - Baggrund og beslutning
Mange mennesker drømmer om at
rejse jorden rundt, og i disse år er
der mange, der rent faktisk realiserer drømmen og gør det. Dette er
en historie om en helt almindelig
familie på fire - fem hvis man regner
katten med - der har trukket stikket
og har efterladt hverdagens ”hamsterhjul” for at udleve drømmen om
frihed og mere nærvær.
Vores familie består af Henning på
47 år, Pernille på 46 år, Benedikte på
21 år og Alexander på 12 år. Vi har
alle vores forskellige funktioner på
båden. Henning er kaptajnen, Pernille er ”moren”, Benedikte er datter og 1. styrmand, og Alexander er
søn og den idérige på båden. Rosa
er skibskatten, der gerne vil bide i
løse ledninger.
Den store drøm
Kort tid efter Henning og jeg mødte hinanden for 25 år siden, fortalte
han, at han havde en livsdrøm om
at sejle jorden rundt, og jeg kan huske, at jeg tænkte: ”den er god med
dig”. Henning har sejlet det meste
af sin barndom og ungdom, så for
ham var det naturligt at sejle. Jeg,
derimod havde aldrig sejlet andet
end kanalrundfart og Oslofærgen.
Dengang have vi ikke råd til en båd,
og da Benedikte blev født, gled
drømmen lidt i baggrunden. Alexander blev født otte år efter, og
drømmen blev endnu en gang verfet længere væk.
Der kom en tid, hvor vi var påvirkede
af adskillige dødsfald i vores familie

og en til tider stresset hverdag. Vi
besluttede derfor at tage vores liv
op til revision. Henning bragte igen
drømmen om en jordomsejling på
banen, og jeg var mere åben for
tanken nu, end jeg tidligere havde
været. Benedikte var næsten færdig
med gymnasiet, og Alexander var i
en klasse, der havde skiftet lærere
så mange gange, at vi ikke længere kendte navnet på klasselæreren.
Derudover kunne de nu være en aktiv del af sejladsen.
Research i Grækenland
For at finde ud af om livet som sejlere var noget for os, tog vi til Grækenland for at tage sejlercertifikater
efter den amerikanske model ASA.
Her fik vi mulighed for at bo og leve
på en båd, og vi fik mulighed for at
teste livet til søs af.
Henning, Benedikte og jeg fik alle
sejlercertifikater, mens Alexander
desværre var for ung. Til gengæld
lærte han alle tænkelige knob udenad, og han udviklede et skeptisk
øje for detaljerne på skibet, som
senere har vist sig at være yderst
nyttigt. Vi besluttede os for at deltage i undervisningen til duelighedsbeviset, selv om vi teknisk set havde
fået det igennem ASA, bare for at få
teorien helt på plads.
Da vi kom tilbage til Danmark holdt
vi familieråd, hvor vi vendte og drejede vores oplevelser. Vi blev enige
om, at vi inden for en overskuelig
fremtid ville sejle jorden rundt.
Udgangspunktet var at sejle rundt

i Danmark og Skandinavien i et års
tid. På den måde ville vi får en chance for at få en føling med båden og
for at få mere erfaring, før vi begav
os ud på den helt store tur. Vi indså
hurtigt, at vi ikke ville blive mere klar,
end vi allerede var, og bare skulle se
at komme afsted. Tiden var rigtig for
os, og vi lever trods alt kun én gang.
Og så afsted
Da beslutningen var taget, gik alting meget hurtigt. Vi fik travlt med
at sælge de ting. vi ikke længere
havde brug for, og pakke det ned, vi
ville have med os til vores nye hjem.
Vi fandt hurtigt ud af, hvor mange
unødvendige ting vi havde, og hvor
materialistisk man nemt kan blive.
Det er ikke nogen nem beslutning at
tage alt, hvad man kender, og vende det hele på hovedet. Man finder
hurtig ud af sine styrker og svagheder, men så er det heldigt, at vi
som familie kunne hjælpe hinanden
igennem udfordringerne sammen.
Der er mange ting, man skal overveje, når man skal ud på sådan en lang
tur. Vi er som familie meget planlægningsorienterede og kan godt
lide at have mere end styr på tingene, hvor andre kaster sig ud i det og
tager tingene som de kommer. Der
er hverken noget, der er rigtigt eller
forkert, det handler simpelthen bare
om, hvad ens præference er. Vi har
senere på vores rejse lært. at nogle
ting i livet ikke kan planlægges ned
til mindste detalje, og at vi skal nyde
de momenter, hvor tingene bare flasker sig naturligt.
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- 11 Vi søgte inspiration hos andre, der
havde taget samme skridt, som vi
skulle til, og meldte os ind i alverdens Facebook-grupper, indkøbte
alverdens bøger, søgte på internettet og så 1000-vis af videoer om alt
lige fra installation af solceller til videoer om opbevaring af fødevarer.
Det viste sig, at Henning “i smug” i
flere år havde brugt tid på internettet, i håb om at hans drøm engang
ville blive en fælles drøm, til at søge
oplysningerne og information om,
hvilken type sikkerhedsudstyr og
andre ting, der skulle installeres på
båden, for at gøre vores tur til en
sikker tur.
Mens vi begge havde fuldtidsjob,
og børnene havde skole, gik vi hver
weekend og aftener ind imellem
og klargjorde båd, samtidig med at
vi skulle have styr på alt det andet
praktiske, inden vi i sidste ende kunne stikke til søs.

KAPITEL 2 - Forberedelse
Vi havde nu taget valget om at ændre vores liv. Nu gik jagten ind på en
passende båd, og hele økonomien
omkring drømmen skulle også falde
på plads. Jeg (Pernille, red.) tror, vi
brugte samtlige weekender og aftener i tre måneder på at lede efter
vores drømmebåd. Vi kiggede på
katamaraner og på enkeltskrogsbåde. Vi var på bådmesser i udlandet,
og vi var i England for at kigge på
både. Men økonomidelen var stadig
ikke helt på plads. Godt nok havde
vi sparet en del penge op, og vi havde arvet lidt penge, men den økonomiske del hang stadig ikke helt
sammen.
Et besøg hos en katamaranforhandler gav os ideen om, at vi kunne
udnytte friværdien i vores hus og
dermed få helt ro på økonomien. Vi
tog til vores bank, fortalte om vores
idé, og de var indforstået med vores planer. Denne økonomiske model gjorde, at vi kunne vælge båd,
ikke bare ud fra at den skulle kunne

flyde, men at vi kunne stille krav til
sikkerhed, sødygtighed, komfort og
plads. Båden skulle være vores hjem
de næste tre år, og da vi erfaringsmæssigt ved, at vi alle har brug for
et personligt rum indimellem, ville vi
ikke købe en båd, der ville være for
lille. Med ro på økonomien kunne vi
endelig sætte den afgørende jagt
ind på vores nye hjem.
Båden købes
Tidligt i processen havde vi kigget
på en Hanse 470e, der var til salg i
Brøndby havn, og efter en kort forhandling og syn af båden, kunne vi
endelig skrive under på købskontrakten. Båden havde en størrelse,
der tillod os at have separate kahytter og et dejlig stort fællesrum. Derudover spillede kabyssens størrelse
også en vigtig rolle. Jeg duer ikke i
et lille køkken og har brug for plads
til f.eks at kunne bage og lave frikadeller. Nøglerne til båden blev overdraget, og vi kunne gå i gang med
at forberede båden til langfart. Den-

ne del tog også sin tid, da det var et
helt liv, der skulle flyttes fra det ene
sted til det andet.
Skeptikerne tændte drømmen
Vi havde endnu ikke indviet arbejde
og familie i vores planer, så alt var
endnu hemmeligt. Jeg ved ikke, om
det var en snert af usikkerhed for
reaktionerne, der holdt os tilbage,
men vi ventede med at fortælle om
vores beslutning til omkring otte
måneder, før vi skulle afsted. Reaktionerne var meget blandede. Nogle
sagde: “fedt, gid vi turde gøre det
samme”, mens andre sagde: “er
det nu klogt?”, og ”hvad med fremtiden?”. ”Kan i klare det, og tager i
ikke munden for fuld med det projekt?” Skeptikerne gjorde os bare
endnu mere tændte på drømmen,
og vi fik lidt følelsen af: “vi skal vise
jer”. Heldigvis mødte vi flest folk,
der bakkede op om idéen og syntes, det var en vildt fantastisk rejse,
vi skulle ud på.

En bølge af ekstraudgifter
Vi fik nogle uventede udgifter i forbindelse med klargøring af båden
til langfart. Vores gamle plotter kunne f.eks ikke modtage AIS-signaler,
hvilket var et af vores krav. Vi skulle
derfor have installeret en ny plotter,
som blev en Zeus 3 fra B&G.
Og med ny plotter kom ny radar, og
lige pludselig stod vi med nyt udstyr, som skulle kunne tale samme
med gammelt udstyr, så vi fandt et
firma, der kunne hjælpe os med at
få det hele til at tale sammen. Det
har efterfølgende vist sig, at firmaet åbenbart ikke helt havde styr på
tingene, så en del udstyr er efterfølgende blevet justeret nogle gange.
Vi fik i vores forberedelser specialfremstillet en Targabøjle til vores
båd, så vi slap for at have vores gummibåd på dækket. Med tanke på,
hvor vi skulle hen i verden, valgte vi

en Highfield med aluminiumsbund.
På den måde kunne vi undgå ubehagelige møder med skarpe sten og
søpindsvin. Derudover installerede
vi fem solpaneler af 100 watt stykket og en Silentwind vindgenerator
for at kunne producere strøm. Disse
ting blev også en integreret del af
Targabøjlen.
Sikkerhed er meget vigtig for os, og
for at sikre os bedst muligt købte
vi en Transocean 6 redningsflåde,
epirb, plb til samtlige redningsveste, Plastimo redningsbøje, der pustes op i vandet, radar Sart, livliner
med mulighed for at være hæftet på
to steder, Spinlock Deckvest 5D redningsveste og meget andet.
Vi har forsøgt at sikre os bedst muligt, hvis uheldet en dag er ude, og
vi får brug for hjælp.
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OPSLAGSTAVLEN
UNGDOMSKLUBBEN
...har i år haft 13 medlemmer og 3 instruktører. Der sejles hver onsdag.
SEJLERSKOLEN

Der er sidst på sæsonen blevet fundet en
leder af Ungdomsklubben. Læs side 4,
hvor Morten Hansen præsenterer sig selv.

Her er 23 nye elever og 10 instruktører.
Der bliver sejlet fra mandag til torsdag i
ugedagene i alle 3 skolebåde. Herudover
deltager 1 af sejlklubbens både, Biss, om
tirsdagen i kapsejlads ved Vallensbæk
Havn. Ønsker du mere information, kan
leder Jørgen Johnbeck kontaktes på tlf.
2212 1638.

Ønsker du mere information om Ungdomsklubben, er du meget velkommen til
at kontakte Morten på tlf. 2213 6061.

Nyt udjævnet underlag
på havnen

Læs mere om Sejlerskolens nye leder på
side 7.

BSS-FEMALE
I maj måned blev der taget initiativ til BSS-FEMALE,
der som navnet antyder er forbeholdt kvinder i BSS.
Initiativet er primært socialt, men byder også på relevante kurser, sejlerdage m.v.
BSS-FEMALE er kommet godt fra start og aktiviteterne
er i fuld sving. Er der kvinder i BSS, som er interesseret, skal de være velkommen til at kontakte Susanne
Johnsen på tlf 29 21 09 53.

JUBILARER:

Bent Hansen med frue, 25 år, Ole Mulvad, 25 år, Monika Nielsen, 40 år,
John & Susanne Hansen, 40 år, Susan & Max Niclasen, 40 år.
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DET SKER I BBS

DET SKER I BBS

Årets aktiviteter
4. december
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1. maj (cirka)
S

Æ

S

O

N

S

T A

R T

Albatrossen er igen vært for den årlige julebanko.

Sejlerskolen starter.
Mødested: Skipperstuen.

2 0 1 9

25. maj

10. januar

Dagen, hvor alle interesserede
kan komme forbi og se og prøve
havnens aktiviteter.
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North Sails inviterer til klubaften i
deres lokaler i Herlev, hvor de vil fortælle om trimning, vedligeholdelse
af sejl og meget andet. Der er begrænset plads, så tilmeld dig i god
tid.

Den årlige tur til Nyord, hvor der
kæles for både øjet og ganen.
Læs beretningen fra forrige års tur i
Lanternen 2016 - 2.

12. oktober

A F R I G G E R T U R

H A V N E N S - D A G

29. maj - 2. juni

Den
årlige
afriggertur
Københavns Havn.

15. oktober
P

R

Ø

V
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E

O F F - S H O R E - T U R

Prøve i praktisk sejlads til
duelighedsbevis. Klokken 9.00

Den årlige tur til Stralsund og Hiddensee.

26. oktober

Læs mere på side 28

7. - 10. juni

Sæsonafslutning.

19. marts

Den årlige hyggetur til Skåne.

November/december

BSS ordinær generalforsamling.

Uge 31

Teoretisk undervisning i navigation

GENERALFORSAMLING

13. april

PINSETUR-TIL-SKANÖR

Ungdomsklubbens årlige
sommerlejr i Stege.

Med spisning i Albatrossen ifølge
traditionen.

16. - 18. august

Sidst i april

K L A R - T I L - S T A R T
Sejlerklubben klargør og søsætter
bådene.

K

Ø

G

E

T

U

Kalenderen kan tilgås fra computer eller håndholdte enheder,
og når du først abonnerer, vil du
altid have en fuldt opdateret kalender.
Kalenderen udgives af
bssejlklub@gmail.com.

S TA N D E R N E D H A L I N G

Scan QR-koden herunder for at
gå til kalenderen

U N D E R V I S N I N G

BSS-UNGDOM-SOMMERLEJR

S T A N D E R - O P - F E S T

Husk, at du kan få en nem oversigt over alle aktiviteterne ved
at abonnere på BSS’ aktivitetskalender.

R

Endnu en af årets hyggelige traditioner er weekendturen til Køge
marina.

S E J L K L U B B E N

6 - 8. sep

S E J L E R S K O L E N

W H I S K Y- T U R - T I L - N Y O R D

B S S - U N G D O M

A L B A T R O S S E N
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A F R I G G E R T U R 13. OKTOBER 2018
Af Peter Frederiksen
Vejrudsigten for den 13.
oktober havde lovet sol og
sommertemperaturer, og
det kom også til at passe.
Allerede ved afgang fra
Brøndby Havn var temperaturen 15 grader og solen
skinnede.

Broen ved Torvegade

Vi var ni både, som satte
kursen mod Slusen, og efter en god times sejlads var
vi fremme. Slusen var fyldt
med søgræs, som satte sig
fast i skruen, så nogle både
havde meget svært ved at
sejle ud af Slusen.
Efter Slusen lagde vi til ved
Kalvebod Brygge, hvor vi i
solskinnet kunne nyde formiddagskaffen. Her var der
også borde og stole.
Derefter gik turen gennem
Frederiksholms Kanal, bag
om Holmen, og så mødtes vi alle på Trekroner for
at spise frokost. Da det var
højvande, var vi ikke sikre
på, om man kunne passere
under Torvegade, men med
fem cm fra søgelænder til
bro gik det lige netop.

Malik under
Stormbroen

Husbåd

Malik ved
Gammel Strand

Christianshavns Kanal

Ved slusen
Frokost på Trekroner

Anholt havn
Peter Frederiksen blev mødt af dette
imponerende syn, da han stod tidligt op
kl. 5.00 en morgen ved Anholt havn.

Få dit eget pletskud i Lanternen.
Har du taget et godt billede på havnen,
i klubben eller på en sejltur, som du gerne
vil se i Lanternen?
Send dit foto til klubblad@bbs.dk,
så er det måske dit foto, vi sætter i bladet
næste gang.
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N Y E

M E D L E M M E R

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Flemming Berthelsen
Rene Pedersen
David Lak Jensen
Martin Vandborg
Samet Ljatifi
Jan Næss og Bozena Pedersen
Jørgen Keldgaard Nielsen
Simon Klitholm og
Anders Lakjer
Peter Michelsen
Jimmy Berg Larsen
Sofie og Claus Vorre Vogel
Tom Sejermann Lorentzen
Louise og Søren Ekdahl
Michael Schrøder
Nagy Fredy Skov-Awad
Mathias Carlsson
Kenneth Thomasen
Christian Maindal
Simon Maindal
Jonathan Friis Worm
Rene Melson
Ivan Trans Hedegaard
Allan Bjerregaard
Lars Kristian Svindt Asmussen
Morten Kristoffer Hansen
Michael Knøll Andersen
Dorthe Jensen
Warren Kennedy
Morten Nielsen

O-21
H-5
H-14
H-34
O-2
F-8
A-4
P-9
B-4
F-2
sejl.sk.
F-14
E-18
sejlersk.
G-27
K-19
B-4
O-20
junior
junior
H-45
V-5
e-44
M-10
M-9
lederungd.
U-5
N-00
M-3
G-247
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Priser i Brøndby Strands Sejlklub 2019

2018

2019

Indmeldelsesgebyr, senior

60

60

Indmeldelsesgebyr, junior

60

60

Kontingent aktiv pr. år

1.080

1.110

Kontingent familie pr. år

1.150

1.180

Kontingent selskab pr. år - dog specielle vilkår

2.150

2.200

Kontingent passiv (dvs. uden bådplads i Brøndby Havn), pr år

280

290

Kontingent junior 7 til og med 18 år pr. år

250

260

Kontingent ungdom 19 til og med 24 år pr. år

520

530

Sejladsgebyr for junior/ungdom pr. år

670

690

Sejladsgebyr for seniorer, pr. sæson
(ekskl. eksamen)

1.700

1.750

Sejladsgebyr for en gruppe på 4 personer, pr. sæson
(ekskl. eksamen)

5.100

5.200

200

250

1.100

1.150

Undervisningsmaterialer, ca pris
(søkort, bøger, passer, lineal mv).

900

950

Eksamensgebyr - cirkapris *)

110

150

100

100

250

250

Sejlerskolen, praktisk sejlads fra maj til september i skolebådene:

Eksamensgebyr *)

Sejlerskolen, navigationsundervisning fra oktober til marts:
Navigationsundervisning, pr. sæson
(ekskl. undervisningsmaterialer og eksamen)

Depositum medlemskort
Depositum medlemsnøgle
*) Betaling til Søfartsstyrelsen, som også fastsætter prisen.
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I medvind fra Brøndby til
Almeria i Spanien

Der er stor forskel på flod og ebbe i
franske Cherbourg.

Lanternen har modtaget denne fine rejseberetning fra Gorm Kjærbøll.
Lech skulle have sin båd Aisling sejlet til Spanien i maj måned. Vi var
3 om bord – Lech, Rudi og Gorm
- på første del af turen til Portugal,
og i Porto kom Alain til. Afgang fra
Brøndby den 9. maj, og første stop
var planlagt til Stralsund ved Rügen.
Det faldt sammen med BSS Off Shore Tur, som hvert år går til Stralsund
og Vitte på Hiddensee.

Aislings rute

Flod og ebbe i Frankrig
Vi gjorde holdt i Brunsbüttel ved Elben for at vente
på tidevandet. Desuden skulle vi proviantere til den
lange tur til Cherbourg i Bretagne. Gorm var her i
1970 med M/S AES, hvor de søgte læ for en storm.
Det var interessant at gense havnen efter så mange
år. Her ved Den Engelske Kanal er tidevandet meget voldsomt; i Cherbourg er forskellen 5 meter, så
vi planlagde afgang ved midnat med vestgående
strøm.

Vi ankom torsdag morgen efter natsejlads. Vi havde et par hyggelige
dage i byen, hvor vi bl. a. besøgte
Europas ældste værtshus Hafenkneipe fra 1332. Fredag aften spiste vi
sammen med alle fra BSS middag
i Hansekeller. Vi var ca 30 samlet til
fælles middag.
Drama i kanalen
Den 14. maj sejlede vi videre med
østenvind mod Kielerkanalen. På
vej gennem kanalen blev i påsejlet
af en stor tanker. Heldigvis sejlede
vi en båd med jernskrog, så turen
kunne fortsætte. Tankeren fortsatte
bare, som om intet var hændt.

Med svag medvind over Biscay’en ankom vi onsdag
til Galiciens hovedstad, La Coruña. Alle syntes, det
var dejligt at være tilbage under sydens palmer. Vi
fik en lille træt passager med, som vist ellers var på
træk nordpå.

Hit and run i Kielerkanalen.

Vi fik også følgeskab af de første delfiner på overfarten. Efter proviantering og bunkering gik turen nu
videre mod Porto i det nordlige Portugal.
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Douro floden i Porto

Så var der afgang sydover fra Douro floden i Porto, og vi
fik en god halvvind til Lissabon, hvor vi ankom allerede
mandag aften. Vi tog landlov, og fik set en del i denne
charmerende by. Absolut vær at genbesøge.
Turen fra Lissabon 31. maj til La Linea ved Gibraltar, hvortil vi ankom lørdag kl 1:00, var med mere god vind og
flere delfiner. Vi så også blåst og rygfinner fra spækhuggere og kom forbi Europas sydligste punkt, hvor Lord
Nelson eliminerede den franske flåde ved Trafalgar - og
selv omkom. I Gibraltar fik vi smagt lokale specialiteter,
og ikke mindst havde vi besøg af skibsrederen (Pauline).

Den 3. juni nåede Aisling sikkert sin slutdestination i
Almeria. Vi ankom søndag kl 18:00 i tide til en fransk
afskedsmiddag. Sejladsen fra Gibraltar langs den spanske kyst var med den sædvanlige medvind, som stort
set havde fulgt os siden Brøndby Havn for knap 4 uger
siden. Turen har været en fantastisk god oplevelse i selskab med Lech, Rudi og Alain. Nu glæder jeg mig til
at komme hjem til Gitte og til at se, hvad der er sket i
haven.
Men ca 2100 sømil med vinden agten ind er en sjælden
oplevelse.
Hilsen Gorm Kjærbøll

Gibraltar

Aisling og besætning
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Brøndby Strands Sejlklub

Klubaften hos North Sails
Torsdag den 10. januar 2019 kl 19 er vi inviteret
til North Sails, Lyskær 10 i Herlev til klubaften.

North Sails vil fortælle om:
Sejlduge
Fremstilling af sejl
Trimning
Vedligehold og reparationer af sejl
Rullesystemer til forsejl og asymmetriske spilere
Der er kun plads til ca 35 deltagere, så tilmelding er nødvendig.
Tilmeld jer til Jette på havnekontoret senest den 8. januar.
Tlf 43 73 61 00 eller email til kontor@bss.dk
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- 31 Brøndby Havn har et havnereglement, som er underlagt
landets generelle havnereglement, som igen er underlagt Kystdirektoratet. Det vil kort sagt sige, at der findes
et overordnet regelsæt, som er generelt gældende for
havne i Danmark. Disse regler er så justeret – eller tilført
lokale regler – for Brøndby havn.
Men derudover findes der en række regler – skrevne og
uskrevne – som har til hensigt at øge sikkerheden eller
gøre havnepersonalets arbejde nemmere eller blot har
generelle praktiske hensyn og dikterer god praksis for
færdsel på havneområdet.

Næ næ næ næ næ,
det må du ikke
De fleste steder, hvor mennesker færdes, findes der et regelsæt, som har til hensigt at gøre brugen af området mere behageligt, sikkert og praktisk for alle. Således også på Brøndby
havn. Det har været et ønske fra nogle medlemmer at få præciseret et par af de regler, som måske ikke er så synlige, men
stadig er vigtige. Så her tager vi fat i et par af dem.

Nogle af disse regler er nedskrevet i din kontrakt, men
måske er det lang tid siden, de blev læst. Derfor har
Lanternen bedt havnefogeden om at give os en hurtig
gennemgang af et par at de vigtigste lokale regler.
Træbukke til både over to tons tolereres ikke
Denne regel er indført af indlysende sikkerhedsmæssige årsager. Det har tidligere været tilladt at benytte træbukke til både over to tons, men nu er havnepersonalet
opsat på at håndhæve reglen. Det er nemt at glemme,
hvis man ikke lige har haft tilsyn eller båden måske ikke
har været taget op et år. Pludselig står der rådne bukke, som udgør en betragtelig sikkerhedsrisiko. Og det
er meget svært for personalet at ”se skoven for bare
træer”, når de går deres runder. De skal stikke i hver
enkelt buk for at undersøge holdbarheden, og det er
både tidskrævende og vanskeligt. Derfor har de nu øget
fokus på, at denne regel bliver overholdt.
Boogie-vogne skal også være i orden
Boogie-vogne, som eksempelvis står med flade dæk
eller på anden måde ikke er direkte brugbare, tolereres heller ikke og er også en af de regler, hvor havnepersonalet er nødt til at være en smule ”firkantede” i
håndhævningen. Det er igen af hensyn til at opretholde
sikkerheden for både personale og brugere af området,
fortæller havnefogeden.

at blive stående på land, så får man som udgangspunkt
lov til det. Men det er nødvendigt at søge dispensation
hos havnepersonalet. Og man skal have en valid grund.
Når havnepersonalet nu sætter ind på dette område,
er det igen på grund af sikkerheden. Det nytter ikke at
have både i forfald til at stå på området. ”Vi skal ikke
have lig stående på området,” præcisere Jesper. ”Når
man ikke passer sine ting, så forfalder de, og så bliver
de til fare for omgivelserne.”
Regler for både i vand efter 15. november
Det er tilladt at ligge på vand efter 15. november, såfremt man har meddelt kontoret, at det er et ønske. Man
kan fortælle Jette på kontoret det eller sende Havnefogeden en sms eller på anden måde gøre opmærksom
på, at man ikke har tænkt sig at tage båden op. Modsat ovenstående regel behøver man her ikke at have en
grund, man skal bare gøre kontoret opmærksom.
Årsagen til denne regel er ren organisatorisk. Hvis personalet har overblik over antallet af både, der skal på
land, har de nemmere ved at finde og fordele pladser.
Desuden får Jesper et overblik over, hvem der er i vandet, og hvem der ikke er. Således kan han holde øje med
gæster, og han kan reagere hurtigt i tilfælde af storme
eller andet, hvor ejerne måske skal have hurtigt besked.
Til sidst fortæller Jesper, at når han opdager vogne,
som ikke er tydeligt markeret, bliver de kørt ud til det,
han kalder Bermudatrekanten – altså området uden for
porten/broen. Og der forsvinder de på mærkværdig vis
ret hurtigt. Det er ikke i ond mening, at Jesper rydder
så grundigt op, men hensynet til havneområdet generelt kommer altså før de individuelle hensyn. Han vil
naturligvis så vidt muligt forsøge at finde ejeren, inden
vognen fjernes, men han opfordrer til at tage kontakt til
personalet, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din vogn er i
fare for at blive ”eksporteret”.

Så vil du tage et stativ eller en boogie-vogn i brug, så
SKAL de godkendes af havnefogeden. Og er du i tvivl
om, hvorvidt en vogn opfylder kravene, så spørg havnepersonalet til råds. Husk, at de har ret til at afvise dit udstyr, hvis det ikke opfylder de sikkerhedsmæssige krav.
Deadline for båd i vandet
De fleste er nok bekendt med dette, men lad os gentage for en god ordens skyld. Din båd SKAL som udgangspunkt være sat i vandet inden 1. juni. Hvis du af
en eller anden årsag ikke kan imødekomme dette, skal
du søge tilladelse hos havnefogeden til at blive stående
på land.
Dette er også en regel, der tidligere er blevet set stort
på, men som nu vil blive håndhævet noget hårdere.
Havnefogeden oplyser, at hvis man har en god grund til

Hvis du er i tvivl om havnens regler i øvrigt eller
skal have dem genopfrisket, så kan du altid læse
dem på:
www.brondbyhavn.dk/index.php/havneinfo/pabud-og-regler

