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Sejlernyt udgives af Ribe Sejlklub, sep. 2012
Redaktion: Jakob K. Andersen og Svend Tougaard
Forside: Smakker og havbåd i Vadehavet, 6. juli 2012

Bestyrelsen:
Formand:
Jakob Kliborg Andersen, Holmevej 9, Ribe		

Telf. 21 40 58 16

Næstformand:
Per Petersen, Hundegade 30, Ribe			

Telf. 75 41 01 80

Kasserer:
Jan Køpke Sørensen, Ilstedvej 3, Bramming		

Telf. 40 21 55 01

Forretningsfører:
Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, Gredstedbro

Telf. 75 43 18 45

Sekretær
Svend Tougaard, Gravsgade 5, Ribe			

Telf. 75 41 01 35

Medlemmer
Torben Mathiesen, Haderslevvej 175, Ribe 		
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, Ribe			
Laurits Christensen, Kirkegade 17, Gredstedbro		

Telf. 75 44 13 95
Telf. 40 93 18 26
Telf. 20 94 19 15

Bådpladsen
Pladsmand: Aksel Jensen,Åbøllingvej 10 Tobøl, Føvling
							
Afløser: Kurt Schmidt, Seem Kirkevej 10, Ribe		
							

Telf. 75 39 83 45
(kl. 18:00-19:00)
Telf. 75 44 13 45
(kl. 18:00-19:00)

Ansvarlig for havnen i Ribe
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, Ribe			

Telf. 40 93 18 26

Ansvarlig for havnen Kammerslusen
Per Petersen, Hundegade 30, Ribe			

Telf. 75 41 01 80

Aktivitetsudvalget
Dorthe Bisgaard, Obbekærparken 3, Ribe		
Conny Nissen, Idrætsalle 14, Ribe			
Eva Pedersen, Hundegade 30, Ribe			
Laurits Christensen, Kirkegade 17, Gredstedbro		
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, Ribe			

Telf.
Telf.
Telf.
Telf.
Telf.

Udlejning Klubhus
Conny Nissen, Idrætsalle 14, Ribe			

Telf. 61 30 10 59
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Afmærkningen i Vadehavet

Af Svend Tougaard

Vadehavssekretariat, og Vadehavets Bådklubber.
Nationalparken har påtaget sig at betale
for vagerafmærkningen af Knudedyb med
8 vagere. Resten af afmærkningen i

Vadehavets Vagerlaug står nu for afmærkningen af Vadehavet.
Vagerlauget blev oprettet på møde
i Ribe sejlklub den 21. nov. 2011. På
mødet, den 9. marts 2012 konstituerede
Vagerlauget sig med Svend Tougaard som
formand og Bent Poulsen som næstformand. Sekretariatsfunktionerne varetages
af Nationalparken.
Vagerlauget er fremover ansvarlig
for afmærkningen af Vadehavet med
undtagelse af afmærkningen til Esbjerg
Havn, Rømø Havn og grænseafmærkningen til Tyskland. Kystredningstjenesten
afmærker ved Redningsstationen afmærkning til Sønderho af hensyn til redningsbåden.
Vagerlauget består af Nationalparken,
Kystredningstjenesten, de fire kommuner i Vadehavsområdet, Kommunernes

Hjerting Løb, Ho Bugt, Fanø Lo, Lundvig
Løb, Læggen, Ribe Strøm og Løb samt
Højer Løb gennemføres af Vagerlauget.
Betalingen deles mellem de fire kommuner, Farvandsvæsnet, Naturstyrelsen
og klubberne. Det praktiske arbejde med
priksætning gennemføres af Varde Sejlklub, Fanø Sejlklub, Ribe Sejlklub og Højer
Sejlklub.
Der er store problemer med de røde
koste, der bleger og bliver hvide. Det
skyldes et EU-direktiv, der ikke længere
tillader behandling med kemikalier, der
frafiltrerer solens UV-stråler, der bleger
de røde farver. Firmaet, der leverer
kostene arbejder med problemet og
forhåbentlig bliver der fundet en løsning
inden næste sæson. Problemer er ikke
kun i Vadehavet. Søfartsstyrelsen, der
afmærker de indre farvande, har samme
problem, og Vagerlauget er i løbende
kontakt med Søfartsstyrelsen om løsning
af problemet.
Afmærkningerne kan ses på Vadehavets
Bådklubbers hjemmeside: www.vadehavetsbaadklubber.dk
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Formanden har ordet
Af Jakob Kilborg Andersen

Vi nærmer os stille afslutningen på
endnu en sejlsæson – i hvert fald for de
fleste af os. Der er jo stadig de hårdføre,
som sejler året rundt. Der er blevet
snakket meget om vejret i sommerens
løb, og det er da også sjældent at broerne har været tømt for både. Heldigvis
findes der tøj til alt slags vejr.
Som det nok er bekendt, måtte vi i
starten af sommeren, lave nogle rokeringer i bestyrelsen. Jørn ønskede at
træde ud, men har heldigvis været os
behjælpelige i overgangsfasen. Vi har
nu haft tid til at finde vores ben, og alt
tyder på et fornuftigt og konstruktivt
samarbejde.

gravemaskiner mm. Der er skiftet fortøjningspæle, det gamle slæbested er
fyldt op, der er bygget spunsvæg og
der er etableret miljøanlæg, så vandet
fra bundspuling ikke ender i åen. På
Hovedengen har vi været nødt til at
skifte 6 broer, ligesom jollepladserne er
blevet renoveret.
Også ved Kammerslusen er der sket
ting og sager – måske ikke så synligt. Der
har været nogle problemer med udfald
på vores internetforbindelse. Det skulle
nu være ordnet, og efter sigende køre
upåklageligt. Desuden arbejdes der på
højtryk på at finde en løsning på renovering af havnen derude. Det er et stort
projekt, som vil koste mange penge. Der
er netop lavet et projektforslag som skal
være udgangspunkt i forbindelse med de
ansøgninger om fondsmidler vi nødvendigvis må håbe på. Som det ser ud, vil

Måske er der ikke blevet sejlet så
meget hen over sommeren – til gengæld
er der sket meget på land. Preben og
Niels har sørget for, at der er tørt og
godt i værkstedet – de har lagt nyt tag
på, og har i øvrigt shinet huset op. De
gamle bogstaver, der fortalte, at det var
her Sejlklubben havde til huse, er fundet
frem, sandblæst og malet, så ingen nu
kan være i tvivl om, hvem der bor her.
Jørn og Carlo har haft travlt med
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Noget andet, som gav anledning til
snak var grødeskæringen – eller manglen
på samme. Det er sådan, at Esbjerg
kommune ikke er forpligtiget til at holde
åen fri for begroning, men heldigvis
endte det lykkeligt – efter en snak med
kommunens ansvarlige, indvilligede man
i at skære én gang i løbet af sommeren.
Vi kan så håbe på at det vil være sådan
fremover.
Igen i år havde vi valgt at stille plads
og lokaler til rådighed for smakkesejlere fra hele landet i forbindelse med
”Maritimt marked”. På smakkernes tur
på Vadehavet havde flere af vore egne
sejlere tilbudt sig som følgebåde – noget
arrangørerne var meget glade for. I det
hele taget var der megen ros til os,
både i forhold til de fasciliter vi stillede
til rådighed og for den hjælpsomhed
gæsterne mødte på pladsen.
I det hele taget er der noget der tyder
på at interessen for at sejle i Vadehavet
er stigende. Alle broer i Ribe er besat –
endda med venteliste.
Til sidst den mere triste del. Vi har i år
desværre mistet fire medlemmer – Alice
Kjærgaard, Poul Kjærgaard, Carl Schack
og Allan Husted er afgået ved døden. De
har alle gennem årene sat Deres præg på
klubben, og vil være savnede fremover.

vi nok have svært ved selv at løfte hele
projektet økonomisk.
Afmærkningen i Vadehavet har også i
år været genstand for megen snak, men
endnu engang faldt tingene på plads.
Vores egne trofaste ”prikkemænd”
gjorde det igen, så mon ikke det vil være
sådan fremover. Der har været nogen
problemer med afblegningen af de røde
koste, men måske er det noget vi skal
vænne os til. I hvert fald har Farvandsvæsnet de samme problemer de steder,
de står for afmærkningen.

Smakketræf på Vadehavet og i Ribe
Af Ib Iver Dahl

Igen i år inviterede Det maritime
Ribe og Ribe Sejlklub til smakkesejlads
i Vadehavet og en festlig maritim dag i
Ribe. Tolv små sejlførende fartøjer fra
Sjælland, Jylland og Fyn stak ud gennem
Kammerslusen om morgenen fredag den
6. juli til en smuk sejlads i havet. Sæler
og søfugle hilste på os, og det var en
ærefuld oplevelse at deltage i begravelsen til havs af en kendt ribesejler,
Hasse Tranholm, hvis aske blev strøet i
Knudedyb fra Bjarne Kiholms motorbåd
med følge. Jollerne gled stille forbi og
kippede med flaget, mens mandskaberne
strøg kasketterne.
Frokosten blev indtaget på Mandø Flak
ved Knoben i mageligt vejr. På turen
tilbage fik vi modvind og krapsø. Nogle
joller måtte opgive at krydse op mod
vinden i de smalle sejlløb, men motorbåde fra sejlklubben kom hurtigt til med
bugseringsreb og hjalp jollerne ind.
Lørdag den 7. juli deltog jollerne i
maritimt marked med munter hval-

fangerleg foran Skibbroen til stor
fornøjelse for os og forhåbentlig også for
publikum på land. Under hele arrangementet stillede Ribe Sejlklub klubhus,
bådplads, slæbested med mere til
rådighed, og medlemmer af sejlklubben
var kyndige vadehavslodser og sørgede på
bedste måde for, at deltagerne befandt
sig godt.
En stor tak til Ribe Sejlklub.
På smakkesejlernes vegne
Ib Ivar Dahl

Med venlig hilsen
Jakob Kliborg Andersen
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Optagning efterår 2012

Takstblad 2013

Der tages både op på følgende dage:
•
•
•
•

Klubben

Lørdag, den 6. oktober kl. 8:00
Søndag, den 7. oktober kl. 8:00
Lørdag, den 3. november kl. 8:00
Søndag, den 4. november kl. 8:00

På de ophængte lister skriver man sig på med navn, bådnavn og telefonnummer.

Bådpladsen

Ribe Sejlklub – Ændringsmeddelelse

Kan sendes til Paula Andersen, Jested Klostervej 25, 6771 Grestedbro el.
e-mail: jested@bbsyd.dk

Jeg er flyttet:
Navn:................................................. Medlemsnummer.................

kr
kr
kr

800
250
175

Jolleplads Ribe, Hovedengen
Broleje Ribe/Kammerslusen pr. år (Junior ½ pris)
Broleje 1.aug-31. dec. pr. mdr.
Depositumbro
plus moms
plus årlig pladsleje

kr
kr
kr
kr
kr
kr

200
2.000
165
5.000
1.250
800

Søsætning eller optagning - faste dage
Optagning eller søsætning i øvrigt
Pladsleje de første 6 mdr. pr. mdr
Pladsleje efter 6. mdr.
Pladsleje på vogn samme takst

kr
kr
kr
kr

150
250
65
250

Leje kranplads Kammerslusen
Klubstander
Frihavnsmærke
Nøgle-depositum
Leje af klubhus (1000,- kr for passive medl.)
Strøm pr. døgn
Brusebad
Ekstra betalingsmærke

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

100
50
50
200
800
20
10
200

Havnen

Med venlig hilsen
Aksel Jensen

Bestyrelsen har samlet bestemmelserne for bådpladsen:
• Efter 1. september – kun optagning på de fastlagte optagningsdage
• Ved havari etc. efter 1. sep. skal båden i vandet senest 14 dage senere –
hvis ikke andet er aftalt med bestyrelsen.
• Det er alene pladsmanden beslutning, hvor bådene skal stå på pladsen.
• Der er ikke optagning eller søsætning uden betalingsmærke eller kvittering
for betaling.
• Både i midtergangen skal søsættes på første søsætningsdag. Både på egen
vogn anbringes i midtergangen så de kan flyttes ved søsætning.
• Trailere på pladsen må ikke låses. En lås vil blive klippet op, så traileren
kan flyttes.

Kontingent aktivt medlemskab (Junior ½ pris)
Indmeldelsesgebyr
Kontingent passivt medlemskab

Pladsen

Andet

Ny adresse.................................................................................
Nyt telefonnummer........................................

Junior gælder indtil 18 år.

e-mail adresse..............................................
Underskrift.................................................
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Fra Aktivitetsudvalget

Fra forretningsføreren

Af Carlo Nielsen

Ak ja. Hvor bliver tiden dog af.
Vi har lige haft forår og sommer,
og inden vi ser os om, er det igen
efterår og vinter. Klargøring af både
sker i den tidlige forår på bådpladsen
ved klubhuset, og det er i hverdagen
i almindelighed og i weekender i
særdeleshed. Der arbejdes på højtryk
og giver sejlerne aktiviteter ud over
alle grænser. Dog ikke mere, end der
også kan hygges over en øl eller vand.
Endelig når forår er ved at gå over i
sommer, så er tiden inde til at
tage på vandet, og sejle efter, hvor
sejlrenden er. En lille gruppe sejlere
har først på året været ude og sætte
afmærkning med røde og grønne
koste. Når man så holder sig til disse
afmærkninger og diverse gps´er og
andet navigationsudstyr i båden, så
er det muligt for os, alle, at vi sammen med naboklubber kan besøge
hinanden. Det er i grunden så dejlig
at besøge vores naboklubber og få
besøg af dem. Der er altid nogen at
snakke med, og om det er sejlere fra
andre bådklubber eller det er lokale,
så hygges der med alle og så er det
både dejligt og sjovt at tage en tur
på havnen.
Midt i den gode sommer blev vi
triste og påvirket af at miste tre
tidligere medlemmer af sejlklubben.
Alis Kjærgård døde i juni. Hun var i
en årrække primusmotor i aktivititsudvalget. Man gik ikke forgæves til
Alis. Altid havde hun en lun bemærkning eller et trøstende ord. Alt
for tidligt gik hun bort, kun 62 år.
Nøjagtig 5 uger efter døde Alis´ mand
Poul Kjærgård 64 år efter kortere tids
sygdom. Endvidere døde Carl Schack,
som både har været med i aktivitetsudvalget og bestyrelsen. Carl
gjorde et stort arbejde for sejlklub-

Af Paula Andersen

ben gennem mange år. Han var en glad mand
med et lunt blik i øjet og han var vellidt
af alle i sejlklubben. Carl nåede at blive
æresmedlem af Ribe sejlklub og han og Inge
deltog i klubbens aktiviteter næsten til det
sidste. Vi dybtfølte tanker går til de efterladte i den svære tid.
RIP Carl, Alis og Poul.
På generalforsamlingen blev der lavet en
vedtægtsændring som gør at bestyrelsen
og aktivitetsudvalget fra 2013 selv kan
fastsætte datoerne for standerhejsning og
standerstrygning.
2013 falder sidste torsdag i April i påsken,
måske skal man beholde den dato og se
hvad der kommer af medlemmer, og håbe de
bliver lidt længere, med en helligdag efter,
mere herom i sejlernyt 2013.
I skrive stund er flere sejlere på tur til Varde
for at være med til åfest, lørdag den 1
September.
2013 er det Ribe sejlklub der står for
festen, det bliver Lørdag den 31 August.
Musiker er bestilt det bliver den gode Daneris som kommer, det må blive en kanon fest
med friske sejler så glæd jer.
Med sejlerhilsen Aktivitetsudvalget

Kommende arrangementer:

Sommeren går på hæld og sejlersæsonen er ved at være slut for i år.
Det har jo ikke været den bedste sommer i år med en hel del regn og blæst, dog
fik vi lidt godt vejr i august.
Inden længe går året også på hæld, og dermed kommer også tiden til udsendelse
af nye opkrævninger for kontingent og bro leje for 2013.
De kommer jo som bekendt fra PBS. HUSK nu at meld dem til PBS. Ønsker I
ændring af jeres forhold omkring at købe en bro i stedet for at leje, er det tiden
hvor det skal oplyses, og senest 15. november, hvis det skal kunne nås at blive
rettet på de kommende opkrævninger. Når I det ikke inden den dato, så ring eller send en mail, så finder vi også ud af det.
Eventuel udmelding skal ifølge vedtægterne ske skriftlig senest d. 31. december.
Til de medlemmer som ikke fik betalt til tiden i år, og som modtog et rykkerbrev
med gebyr, og så efterfølgende betalt det først udsendte opkrævning, vil der
også være et rykkergebyr for 2012 på 100 kr. Så endnu engang tilmeld nu til PBS.
Husk også at melde evt. flytning til mig. Skema side 6.
Jeg træffes bedst tirsdage mellem 18.00 og 18.30 på tlf. nr. 75431845 eller
mail:jedsted@bbsyd.dk.
Med venlig sejlerhilsen
Paula Andersen
Sejlklubben byder velkommen til følgende nye medlemmer:
Aktive: Anders Fabrius, Anthony Tønnesen, Bent Lambertsen, Inge Højberg,
Søren Hansen, Søren Kjær, Søren Møller og Ulrik Børsting.
Passive: Astrid Fey Otzen og Martin Simonsen.

22. sep. 2012 Grisefest
4. okt. 2012

Standerstrygning

25. nov. 2012 Julebanko
Generalforsamling
9. feb. 2013

Gule ærter

31. aug. 2013 Slusefest
Med sejlerhilsen Aktivitetsudvalget
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