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Formanden har ordet
Af Niels Grün

Ja så er den sommer slut, og mærkeligt
er det, at september har været varmere
end hele sommeren. Selv har jeg ikke
været meget ude at sejle, men en rigtig
god tur havde vi til Langjord med mange
nysejlere. Det var virkelig en succes, og
vil blive gentaget mindst én gang næste
år.
Den 6. okt. i år blev der underskrevet
et dokument mellem Varde, Esbjerg og
Ribe sejlklub, omkring indbyrdes havnepenge, og lyder således:
Der er imellem klubberne aftalt, at
vore medlemmer ligger gratis i hinandens havne, på følgende betingelser
(gælder altså også ud over 3 døgn):
1.
Båden skal føre klubstander og
være forsynet med navn og hjemhavn.
2.
Båden skal være forsynet med
årsmærke for betalt kontingent og/eller frihavnmærke.
3.
Der skal overnattes i båden. Er
det nødvendigt at forlade båden natten over, skal der betales almindelig
takst. Det gøres nemmest ved at udfylde en kuvert samt vedlægge telefonnummer og penge, hvorefter kuverten lægges i den dertil indrettede
postkasse(brevsprække)
4.
Såfremt der bruges strøm,
betales der for det, efter den pågældende havs takst.
Underskrevet af
Dan Spangsberg,
Frank Rasmussen og Niels Grün.
Fremover er der intet til hinder for, at
andre klubber tilmelder sig denne her
aftale, vi har strikket sammen. Så indtil
videre gælder dette kun for Varde, Ribe
og Esbjerg.
Samtidig blev det besluttet, at sommerfesten igen bliver en realitet. Festen i 2017 vil Esbjerg være vært for.

Tur med nye medlemmer til Langjord

Medlemsmøder
I den kommende vintersæson vil
der blive mange forskelligartede arrangementer. For det første vil vi forsøge med et fast månedligt medlemsmøde. Det vil være den første onsdag
i måneden, så første medlemsmøde
bliver den 2. november kl. 19.00.
Emnet til denne aften er ikke endelig
besluttet endnu, men medlemmerne
vil blive orienteret. For lige at nævne
nogle af de emner der vil blive berørt,
er motorlære/vedligehold , tovlære/
splejsning/knob, repetition af navigation/farvandsafmærkninger og meget
andet. Hvis du har nogle gode ideer til
en klubafter, eller efterspørger noget
som også kunne være interessant for
medlemmerne, hører vi gerne fra dig.
Vi vil lave et system, hvor alle medlemmer får en SMS på mobilen, når
der er nyheder og andre relevante
oplysninger. Hvis man ikke ønsker at
modtage sms, giver man bare besked
til én af fra bestyrelsen. Hvis du ikke
får disse sms’er, så har vi ikke dit mobil no.
Der vil igen i år blive afholdt kursus
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i duelighedsbevis. Kurset starter den
27. oktober med tilmeldingsfrist den
21. oktober. Jeg ved, at der er flere,
som ikke får Sejlernyt, der har været
interesseret i kurset, så hvis I kender
nogen, der har vist interesse, så giv
dem lige besked. De nærmere betingelser for kurset, kan læses på vores
hjemmeside, www.ribe-sejlklub.dk.
I samme forbindelse kan nævnes, at
hvis man ikke har fået et log-in for at
deltage på debatsiden, sælge udstyr
og meget andet, kan man kontakte
Jan Køpke på: jan@kopke.info.

deltage i næste års afmærkning kan
man kontakte Per Pedersen, der er
formand for Vadehavets Bådklubber:
sillejagt@mail.dk

Nedspuling af pæle til “Vadehavet”

Frivillige i klubben
Hvad er der så sket i løbet af sommeren, og hvad skal der ske fremover.
Nogle medlemmer går på arbejde,
og betaler endda skat, mens andre er
på er pension. Klubben betaler ikke
løn, men vil gerne have at man bruger nogle timer for klubben. Det er
der allerede nogen, der har gjort, og
det har været rigtig hyggeligt. Lidt
vådt og tørt i klubhuset som afslutning på et job, er jo ikke at foragte.
Jeg vil gerne opfordre de personer,
der gerne vil yde et par timers arbejde om året, at sende mig en mail
med telefonnummer, for så vil jeg
kontakte folk på skift, til de småjobs

Priksætning i Lundvigløb

der dukker op. Min mail-adresse er:
nkg@post.tele.dk.
Nu skal det ikke forstås sådan, at man
”hænger” på den. Det er kun fordi det
er nemmere for mig, at have en liste på
omkring 30 personer, der ikke vil have
noget i mod at blive kontaktet af mig.
Et af de projekter, der er startet, er
optagning af brædder/lægter ved Kammerslusen. Der skal ca. tages 300 meter
løbebro op/væk. Noget af dette træ skal
bruges til en ny terrasse på bådpladsen.
Den skal laves ved stakittet ud mod
Slotsbanken. Det er vores nyudlærte
tømrer Martin, der står for det projekt.
Han har lige fået sin svendeprøve, med
ros. Til lykke med det.
Terrassen ved klubhuset skal også udskiftes ved lejlighed.
Nye jollepladser, i forlængelse af de
eksisterende ved bådpladsen, vil også
blive i gang sat. De pladser der ligger på

Optagning af brædderne ved slusen
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hovedeng siden vil blive sløjfet.
Det er så meningen, at det tømmer,
der bliver i overskud, vil blive tilbudt
medlemmerne gratis, til forbedring/
reparation af egen bro. Hvis der er nogen, der er interesseret i nedgangsbroerne fra Kammerslusen, som kan benyttes som sidebro, ved hovedengen, vil
også kunne erhverves gratis.
Hvis du vil i betragtning, kan du rette
henvendelse til Erik Lund Christensen,
elc@esbjergkommune.dk.
I løbet af sommeren har klubben brugt
rigtig meget byvand. Det viste sig, at
det gamle rørsystem på bådpladsen var
utæt. Nu er det gamle system erstattet
af noget helt nyt, og samtidig ved vi
lige nøjagtig, hvor vandledningerne ligger. Det var også udtjent, og forlydende
siger at det var 50 år gammelt.
Kostesætning næste år. Leif sætter ikke mere koste i Ribe løbet. Vi
ønsker fra bestyrelsen, at der laves
en lille gruppe af interesserede personer, der vil være behjælpelige med
afmærkning af de steder/render der
bliver tildelt Ribe Sejlklub i samarbejde med Nordby, Varde og Esbjerg.
Ved mødet den 6. okt. lovede Esbjerg
Sejlklub, at tage del i afmærkningen
i Vadehavet. Er man interesseret i at

5

Nationalparkskibet
Nationalpark Vadehavet’s skib, “Vadehavet” er kommet til Kammerslusen,
hvor det skal ligge om sommeren.
I vinterperioden skal skibet ligge ved
Skibbroen. Der er blevet spulet 2 ekstra pæle ned ved Kammerslusen, så
skibet ligger bedre fortøjret. Ved Skibbroen er der også blive spulet 2 pæle
ned ved bro 5, hvor Habakuk ligger.
Hvad der sker på længere sigt, ved vi
ikke. Men der har været planer om, at
vadehavsskibet skulle ligge ved Kolvig,
hvor der skulle anlægges stormpæle.
Om det projekt bliver til noget, ved vi
ikke. Det ville jo være oplagt med en
bro her, som Arne Johansen foreslog,
og ville betale. Også Ribe Byforums
planer om en flydebro til erstatning af
bro 1-5 vil, når de bliver gennemført,
give optimale forhold for gæster og
medlemmer.
Klapbroen ser ud til at være endelig
besluttet af myndighederne. Hvad det
kommer til at betyde for klubben, på
kort og lang bane, er dog stadig noget uklar. Bestyrelsen er af den klare
overbevisning, at den kan være medvirkende til, at klubben kan promoVed navngivning af “Vadehavet” 4. sep.

den forløbne sæson.
Hvis nogen vil bytte bro, er der
ikke noget til hinder for det. MEN det
skal bare afklares med de to havnefogeder, Per (tlf. 51509539) eller Ove
(tlf.25624942).
Noget helt utilgiveligt er overgået
den ene havnefoged. Han har påtalt at
en båd fra klubben, havde sejlet for
stærkt, og har været direkte til gene
for andre bådejere samt lystfiskere.
Ikke nok med det, men havnefogeden
var blevet truet. Der går grænsen sgu.
Det kan bare ikke være rigtigt.
Jeg følger det personligt op.
Til slut vil jeg ønske, at alle vil
fortsætte med den positive ånd og
hjælpsomhed der hersker i klubben.
God arbejdslyst, og vi ses til standerstrygning d. 29. oktober kl 13.00
Jakob Andersen, den tidligere formand for klubben, blev den 11. september strøet på havet, ved kompasafmærkningen. Næsten hele kammeret i
slusen var fyldt med både, inden turen
til havs startede. Det var en smuk og
rørende oplevelse for alle. Fremover
kan man når kosten passeres, lette huen
og udbringe en lille skål.

I slusen 11. sep.

vere flere af sine idéer. Bestyrelsen
ser frem til samarbejdet med Esbjerg
kommune, Nationalpark Vadehavet
og andre interesseorganisationer der
vil arbejde for bedre faciliteter i og
omkring det maritime miljø. Hvis der
så også kom flere ikke sejlere til Ribe,
ved det maritime miljø blev løftet, kan
vi ikke se andet end det vil forøge turismen, og styrke Ribe på alle måder.
Ved medlemsmødet i klubhuset den 5.
okt. gav de fremmødte medlemmer,
udtryk for samme holdning. Derfor
vil bestyrelsen sætte alle sejl for, at
forbedre mulighederne for et besøg i
Ribe og ophold, for ikke mindst de sejlende besøgende.
Der har været kedelige episoder i

Æret være dit minde Jakob.

Ved kompasafmærkningen i Ribe Løb, den 11. september
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Optagning efterår 2016
Der tages både op på følgende dage:

•
•
•

Fredag, den 21. oktober kl. 8:00
Lørdag, den 22. oktober kl. 8:00
Søndag, den 6. november kl. 8:00

På de ophængte lister skriver man sig på med navn, bådnavn og telefonnummer.
Med venlig hilsen Aksel Jensen

En hilsen fra forretningsføreren
Af Paula Andersen

på sms.
Husk også at melde evt. flytning
til mig, eller hvis du har fået ny mail
adresse.
Sejlklubben byder velkommen til
følgende nye aktive medlemmer:
Brian Kristensen, Carsten Schmidt,
Emil Hvid, Flemming Lauridsen, Henrik Schmidt, Ivan Andersson, Jens
Brun, Karl Andersen, Kristian Sørensen, Lars Buhrkall, Lars Ehmsen, Leif
Lykke Christensen, Ole Boysen, Ove
Nissen Nielsen, Peter Vonsild og Søren
Fuchs.
Jeg træffes bedst torsdage mellem
18.00 og 18.45. på telefon nr. 7543
1845 eller på mail: jedsted@bbsyd.dk

Sommeren er gået på held, og vi skal til
at have bådene på land.
Sommeren var rigtig god før vi fik ferie i juni måned, og en fantastisk september har vi også haft, så vi glemmer
at juli ikke var den bedste.
Vinteren står for døren, og inden
længe skal opkrævningerne for næste
år udsendes.
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 d. 1. december, hvis det skal
kunne nå at blive rettet på de kommende opkrævninger.
Evt. udmeldelse skal ifølge vedtægterne ske skriftlig senest d. 31. december.
Husk at melde dig til PBS, det gør
både dit og mit arbejde nemmere, og
du glemmer ikke at få betalt til tiden.
Til jer der ikke får nyheder fra Sejlklubben på mail, vil vi gerne have jeres
mailadresse, så vi også kan sende til jer.
I kan sende en mail til mig med jeres
medlemsnummer og mailadresse, også
gerne jeres mobilnummer, da Sejlklubben påtænker også at sende nyheder ud

Foto Leif Fogtmann
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Med skonnert i Götakanalen
Af Ove Petersen

på 22 m. og vi havde en højde på 24,6
m.
I Motala fik vi en ventedag, så vi kunne
gå på oplevelse. Derfra til Linkøping og
Bergs sluser (7 sluser der hænger sammen). Fra Bergs sejlede vi videre, lavede stop i Søderkøping og sluttede Gøtakanalen i Mem.
Fra Mem sejlede vi mod Stokholm i
skærgården (stadig modvind, så hele
turen var for motor)! Søndag d. 28. sluttede en skøn oplevelse i Sødertalje lige
syd for Stokholm (-:
Der er egentlig meget mere at
fortælle om sådan en tur, men det skal
opleves!

Fakta:

Fra Gøteborg bliver man hævet ca
40 meter op på Vænern og fra Vænern
hæves man til ca 90 meter over havet
på Vætttern.
Kanalen er bygget i årene 1810 til
1832.
Kostede 9 millioner riksdaler (15,4
miliarder svenske kroner)
Arbejdskraften var 58000 soldater
som arbejdede 12 timer om dagen! Alt
er udført manuelt !
Passerer gennem 5 søer, højeste er
91,8 meter, dybeste er 90 meter!

Turen startede mandag den 15 august
i Helsingør i modvind med 10 mand
ombord mod en lille svensk vestkysthavn (Glommen), hvor vi overnattede.
Derfra videre mod Gøteborg. Onsdag
gik det videre mod Trollhattan-sluserne. Næste dag igennem de første
5 store sluser(højdeforskel 6 - 10 meter pr. gang) op til Vænern. Vi overnattede i Vænersborg, derfra over
Vænern til Sjøtorp, hvor vi havde en
tiltrængt ventedag. Derfra sejlede vi
på Gøtakanalen hvor forskellen kun er
2-3 m ved hver slusning!
Der er i alt 63 sluser og næsten lige
så mange broer på turen! Pyhh! Næste
tur var mod Karlsborg og derfra mod
Motala. Inden vi kunne sejle ind til
Motala var vi nødt til at sænke topstangen (den øverste del af masten)
da resten af turen har en max højde
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Hilsen fra fest/aktivitetsudvalget
Af Søren, Karin og Uffe

Sangaften

Sommeren er gået på hæld, afrundet
med en vidunderlig september måned
med rig mulighed for sejlads. Vi håber
at alle - i det hele taget - har haft en
god sejlersæson. I hvert fald har sommeren budt på rig mulighed, som den
også gjorde det i forhold til Sommerfesten i juli måden - og med stort deltagertal. Til næste år forventer vi atter
at kunne arrangere festen i samarbejde
med Esbjerg og Varde.

Sømandssange og -viser - d. 18/11,
kl. 19.00 i klubhuset. Mulighed for at
få rørt stemmebåndet - eller måske
bare at lytte. I hvert fald indbydes
der til sangaften med fokus på sømandssange og viser, eller noget med
tilknytning til havet og vandet. Uffe
Vestergaard vil stå for præsentationen
af sangene, kommentarer mv. Der
vil desuden være musikalsk akkompagnement. Alle skal være hjertelig
velkomne.

I efteråret 2016 har vi fra Fest/Arrangements-udvalgets side følgende på
programmet:

Julebanko

Årets julebanko løber af stabelen i
klubhuset, d. 27/11, kl. 14.00 - efter
sædvanlig skabelon og betingelser.

Standerstrygning

I forbindelse med Standerstrygning, d.
29/10, står vi efterfølgende klar i klubhuset med det behørige traktement.
Alle skal være hjertelig velkomne.

Venlig hilsen
Søren, Karin, Uffe

Medlemssejlads til Langjord
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Telefonliste

Takstblad for 2017
Klubben
Kontingent aktivt medlemskab (Junior ½ pris)
Indmeldelsesgebyr
Kontingent passivt medlemskab
Havnen
Jolleplads Ribe
Broleje Ribe/Kammerslusen pr. år (Junior ½ pris)
Broleje 1.aug-31. dec. pr. mdr.
Depositumbro
plus moms
plus årlig pladsleje
Pladsen
Søsætning eller optagning - faste dage
Optagning eller søsætning i øvrigt
Pladsleje de første 6 mdr. pr. mdr
Pladsleje efter 6. mdr.
Pladsleje på vogn pr. mdr.
Andet
Leje kranplads Kammerslusen
Klubstander
Frihavnsmærke
Nøgle-depositum
Leje af klubhus (1.200,- kr for passive medl.)
Strøm pr. døgn
Brusebad
Ekstra betalingsmærke
Junior gælder indtil 18 år.
Broleje er incl. Pladsleje
Ved depositumbro opkræves pladsleje
10

kr
kr
kr

900
250
200

kr
kr
kr
kr
kr
kr

350
2.100
175
6.250
1.250
900

kr
kr
kr
kr
kr

150
250
65
250
65

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

100
50
50
200
1.000
20
10
200

Bestyrelsen:
Formand: Niels Grün Præstegade 27, 6760 Ribe
- Mobil 20 43 86 13 Email: nkg@post.tele.dk

Telf. 75 42 40 35

Næstformand og sekretær:
Erik Lund Christensen, Gl. Grænsevej 2, Ribe

Telf. 20 69 89 03

Kasserer:
Jan Køpke Sørensen, Ilstedvej 3, Bramming		

Telf. 40 21 55 01

Medlemmer
Svend Tougaard, Gravsgade 5, Ribe			
Per Petersen, Hundegade 30, Ribe			
Ove Pedersen, Gravsgade 54, Ribe			
Martin Jacobsen Gedeager 2, 6760 Ribe		

Telf.
Telf.
Telf.
Telf.

Forretningsfører:
Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, Gredstedbro

Telf. 75 43 18 45

Bådpladsen
Pladsmand: Aksel Jensen,Åbøllingvej 10 Tobøl, Føvling
							

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

Afløser: Kurt Schmidt, Seem Kirkevej 10, Ribe
							

Telf. 29 39 11 74
(kl. 18:00-19:00)

Havnefogeder
Ove Pedersen, Gravsgade 54, Ribe			
Per Petersen, Hundegade 30, Ribe			

Telf. 75 42 32 86
Telf. 75 41 01 80

Aktivitetsudvalget
Martin Jacobsen Gedeager 2, 6760 Ribe (bestyrelsen)
Søren Søndergård, Hundegade 4, 6760 Ribe		
Uffe Vestergaard, Drost Pedersvej 10, 6760 Ribe
Karin Grün, Præstegade 27, 6760 Ribe		

Telf. 30 46 10 67
Telf. 40 33 04 84
Telf. 20 33 26 65
Telf. 29 47 33 43

Udlejning Klubhus
Jan Køpke Sørensen, Ilstedvej 3, Bramming		

Telf. 40 21 55 01
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40
51
75
30

18
50
42
46

45
95
32
10

70
39
86
67

Hollandsk kuf ved Kolvig, d. 29.7.2007

Maritim Dag ved Sejlklubben

