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Indlæg fra formanden
Af Ove Jensen
Jeg vil i mit indlæg lige kaste et tilbageblik på generalforsamlingen som vi
afholdt den 8. februar. Under generalforsamlingen som stort set blev afviklet i
en god atmosfære, fremkom der dog
fra et medlem et par grove udtalelser,
som jeg slet ikke syntes hører til i en
åben debat, men jeg har efterfølgende
modtaget og accepteret en undskyldning fra det omtalte medlem, og jeg
skal så lade den episode være glemt,
men vi håber i bestyrelsen at det ikke
må være stilen fremover. Formandsberetning og referat kan læses andet sted i
bladet, hvor de indkomne forslag til behandling også kan ses.
I forbindelse med kommunalreformens ikrafttrædelse pr. 1. januar 2007
er opgaverne vedrørende drift og vedligeholdelse af Kammerslusen overgået til
Esbjerg kommune, det er så afdelingen
Vej & Park Esbjerg Kommune, der fremover er vores nærmeste kontaktled. Med
henvisning til det forslag om ændrede
slusetider som vi i Ribe Sejlklub havde
indsendt til kommunen, for at høre deres stillingtagen, fandt kommunen det
mest hensigtsmæssigt, at afholde et møde med brugergruppen af slusen, der
blev derfor indkaldt til et evalueringsmøde af driftsformen for 2007, som blev
afholdt d. 15. februar, foruden kommunens repræsentanter og Slusepersonalet, deltog Erhvervsfisker Gert Mikkelsen,
Per Petersen fra Ribe Jagtforening, og
fra Ribe sejlklub var Hans R. Andersen
og jeg mødt op.
Jeg havde forud for mødet bedt om,
at det indsendte forslag fra sejlklubben
blev taget af dagsordenen da det var
blevet forkastet på generalforsamlingen,

så et evalueringsmøde blev det jo egentlig ikke til, den nuværende ordning fortsætter derfor uændret. Men vi havde et
godt møde alligevel, vi fik en god orientering om slusens drift og økonomi, vi
drøftede flere ting bl.a. grødeskæring,
og hvad man eventuelt kan gøre ved
problemet med de gamle bådvrag vi
har liggende i vores havn. Vigtig var det
også at vi fik skabt en god kontakt med
de nye folk fra kommunen, og at vi
hvert år hvis vi ønsker det har mulighed
for et nyt møde, hvis der skulle være behov for det.
Ved bestyrelsesmødet få dage efter
var et af punkterne på dagsordenen
konstituering af bestyrelse, hvor Jørn
Møller foruden at passe sejlklubbens
hjemmeside påtog sig opgaven som sekretær, og nyvalgte Erling Basse blev tilknyttet Havnen ved slusen, derudover
blev der ikke foretaget nogen ændringer
i forhold til sidste periode.
Jeg vil også lige nævne her, at i sejlersæsonen fra d. 1. maj til 1. oktober har
Conni Nissen påtaget sig opgaven, at
stå for rengøringen af toilet og baderum, og samtidig vil hun fremover være
den som står for Hus udlejningen.
Jeg vil slutte af med at ønske jer alle
en rigtig god sommer.
Venlig hilsen Ove Jensen
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Formandens beretning
Af Ove Jensen
Som indledning skal vi først mindes et
af vore gamle medlemmer, som er gået
bort siden sidste generalforsamling: Det
er tidligere bestyrelsesmedlem og mangeårige revisor i sejlklubben Børge Andersen, som efter længere tids sygdom
døde sidste efterår. Børge var kendt for
sin store viden om Ribe By og især slotsbanken og turismen stod ham meget
nær, han var altid god for en diskussion
om hvad der skete omkring os, næsten
altid på et plan hvor humoren i diskussionen var med.
Æret være hans minde
Umiddelbar efter generalforsamlingen er Sejlklubben vært ved en kop kaffe med brød. Øl og vand kan købes ved
skranken.
Sejlklubben har pr. 1. januar 2007
190 aktive medlemmer og 54 passive
medlemmer, antallet af aktive medlemmer er forøget med 5 nye medlemmer,
og det passive antal er ligeledes forøget
med 5 nye medlemmer.
Vi har i årets løb siden sidste generalforsamling afholdt 6 bestyrelsesmøder
og et enkelt møde med aktivitetsudvalget, vi plejer at holde 2 årlige møder i
vadehavets bådklubber, men der blev
overhovedet ikke indkaldt til et eneste
møde sidste år, så derfor har jeg kontaktet ledelsen for at høre hvorfor der ikke skete noget, og de vil så indkalde til
et møde snarest.
Ganske kort tid efter sidste års generalforsamling opstod der en kort men
lidt hidsig debat på vores hjemmeside,
ang. Strømforbrug ved slusen, en debat
som efter min mening skulle have fore4

gået ved generalforsamlingen, men vi
lavede i bestyrelsen en formentlig brugbar retningslinie, som alle har haft mulighed for at se både på vores hjemmeside og på opslag ved slusen og på
bådpladsen, og efter en sejlersæson
uden negativ omtale af reglen, har vi i
bestyrelsen besluttet at ordningen indskrives i Sejlklubbens forretningsorden
som § 25 med følgende ordlyd:
• Strømførende ledninger som trækkes fra de faste installationer frem
til båd skal opfylde gældende regler.
• Efter endt brug af strøm skal stikket
altid trækkes ud af stikdåsen på
standeren.
• Ved brug af strøm, udover oplader
og brug af almindelig håndværktøj
(220 volt ) skal der anvendes bi
måler og afregnes for det forbrugte.
• Bi måler skal placeres således at
den er synlig fra broen.
• Bruger anskaffer selv bi måler.
Tillægget til forretningsordenen vil blive sendt ud med Sejlernyt i foråret
2007.
Og såfremt vi alle sammen vil rette os
ind efter reglerne, kan jeg ikke se andet
end at problemet skulle være løst. Og
som vi skrev på hjemmesiden satte vi bi
målere op både ved bådpladsen og ved
slusen, for at få føling med forbruget
ved standerne, og det har i hvert fald ikke forskrækket os, økonomien omkring
det kommer Paula sikkert ind på.
På grund af debatten på hjemmesiden erfarede vi, at folk uden tilknytning
til Ribe sejlklub kunne følge med i debatten og det fandt vi ikke rigtig, derfor
vedtog vi i bestyrelsen at passwordbe-

skytte debatsiderne, så kun medlemmer
af klubben kan se dem.
Ved generalforsamlingen i 2006. var
der under eventuelt spørgsmål angående betaling af kontingent og bro leje via
PBS. Det blev så af vores forretningsfører nærmere undersøgt, og det viste sig
at være uden problemer, så det er som i
selv har bemærket med opkrævningen i
år sat i gang, det vil Paula måske også
sige et par om.
Vi fik i sidste forår en henvendelse fra
Bjarne Kiholm, som ønskede bestyrelsens udtalelse i forbindelse med et påtænkt hal byggeri på det stykke jord
som grænser op til sejlklubbens hus ved
Kammerslusen. Bestyrelsen kunne godkende projektet under forudsætning af
at det ikke berørte sejlklubbens areal,
samt at det ikke på nogen måde fik
økonomiske følger for sejlklubben. Og
som alle kan se står bygningen nu færdig, og uden økonomiske følger for sejlklubben. Vi vil ønske Bjarne tillykke med
resultatet, og håber jo selvfølgelig på et
godt naboskab.
Vi havde i forsommeren forespørgsler
fra enkelte sommerhusejer angående
køb af frihavnsmærker. Jeg kontaktede
derfor kontoret i Skive som står for styringen og administrationen af ordningen, og det er der sådan set helt klare
regler om, man skal være aktiv medlem
og man skal have en bro, så hvis en
sommerhusejer ønsker at erhverve sig et
frihavns mærke, skal han stille sin egen
bro til rådighed, for eventuelle gæstesejlere der skulle kunne komme på besøg,
såfremt broen er fri.
Traditionen tro afholdt vi standerhejsning den sidste torsdag aften i april på
Skibbroen, en dejlig forårsaften, hvor vi
efter at standeren var blevet hejst, begav
os om i klubhuset til et par timers hyggeligt samvær, rigtig rart var det at se så

mange havde lyst til at deltage, over 50
fremmødte fik sig en god aften.
Vi fik også i 2006 mange af de planlagte arbejder udført, ved slusen har
havnefolkene, fået etableret 2 nye store
broer, så vi nu efterhånden har 12 store
broer i alt.
Sammen med nogle få frivillige har
de også fået klippet piletræerne helt
ned, i området ved stensætningen hvor
læsse broen er forankret, det gav lys og
luft og en dejlig udsyn fra terrassen, der
foruden har der jo været en del almindelig vedligeholdelses arbejde ved
gangbroen, og området i det hele taget.
Ved havnen inde ved byen er der også blevet klippet en del pil ned på hoved
engsiden, og ved jolle broerne er der
blevet udskiftet nogle planker, og et par
pæle er blevet spulet ned.
Et lidt større arbejde ved bådpladsen
var etableringen af en ny gæstebro ved
kajkanten i vester enden af pladsen,
som en forlængelse af det eksisterende
broanlæg, og som har givet plads til en
del flere både, som vores gæstesejlere
nok kan få meget glæde af. Og som afslutning på klubhusbyggeriet har vi
sammen med et hold frivillige fået malet
klubhuset for sidste gang, så den kan nu
stå en del år inden den trænger til maling igen.
Ved samme lejlighed blev jolleskuret
også malet sort.
Sejlervejret som det var i 2006 kan
man nok ikke forvente at få meget bedre, en god lang og varm sommer var
det, men selvfølgelig med enkelte perioder hvor det blæste rigeligt, som bevirkede at langturssejlerne i nogle tilfælde
måtte afkorte deres planlagte ture, men
jeg tror de fleste fik sejlet en hel del alligevel. Vi havde det meste af sommeren
en rimelig vandstand i åen, så derfor
havde vi også et stort antal gæstesejlere
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på besøg.
Vi har fra Danmarks statistik lige som
vi plejer fået tilsendt statistisk materiale,
som vi skal udfylde til brug for havnelodsen, derfor laver vi en optælling af
gæstesejlere der anløber Ribe Havn, og
der kan jeg oplyse at vi i år har haft besøg af 117 udenbys både,
Og i den forbindelse kan jeg sige at
det er 36 både flere som i 2005.
Vi havde lige som de foregående år
sagt ja til at sejle en tur på havet for
"Red Barnet"
13 bådejere havde stillet deres både
til rådighed denne gang, og sejlede ud
med 70 deltagere som fik en stor oplevelse. Vi har efterfølgende været inviteret til et evaluerings møde med folk fra
Red Barnet, for at snakke om der var
noget der måske skulle ændres på, hvis
vi igen ville stille os til rådighed, der
blev blandt andet snakket om en bedre
kommunikation bådene imellem under
sejlturen, og mange har allerede givet
tilsagn om at sejle igen i år.
Efterhånden som sommeren gik på
hæld, glædede det os i bestyrelsen at
opfølgningen af ordningen omkring §
23 i vedtægterne, med den ulovlige fortøjning af både ved bådpladsen i flere
dage, har fungeret næsten upåklagelig,
vi har heldigvis slet ikke gjort brug af
bødeordningen, som vi har indført. Vi
håber stærkt på at det også i år vil blive
respekteret, så vi undgår disse irritationer.
Vedrørende bådpladsen kan jeg fortælle at vi i 2006 investerede godt
8.000 kr. i en ny donkraft, vi fik derudover sponsoreret en hel ny kompressor
af Firmaet Rolls Royce i Esbjerg, hvor en
af vore medlemmer (John Pedersen) arbejder, en utrolig flot gestus, som jeg
her på sejlklubbens vegne, gerne vil rette en stor tak for.
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Vores Pladsmand Kurt Schmidt påtog
sig opgaven med at reparerer vores ophaler vogn, og den skulle være rigtig
godt i orden nu, så jeg mener vi står rimelig godt rustet til at klare arbejdet på
bådpladsen nu, selvom bådene gradvis
er blevet lidt større
Vi har også investeret i et nyt komfur
til klubhuset, som havde stået på ønskesedlen i længere tid.
Aktivitetsudvalget måtte desværre aflyse slusefesten i 2006, på grund af
manglende tilslutning, og hvad der
fremover skal foregå i stedet for er der
ikke taget stilling til endnu, men en ting
står fast, en så omfattende og tidskrævende arrangement som en slusefest er i
hvert fald taget af programmet, jeg ved
de for øjeblikket går med forskellige
tanker og ideer, og jeg vil tro at deres
program for 2007 vil kunne læses i forårsudgaven af Sejlernyt.
Og helt som vi plejer sluttede vi sejlersæsonen af med standerstrygning på
Skibbroen, den første torsdag aften i oktober, hvorefter vi gik om i klubhuset, og
hyggede os et par timer sammen, og
hvor vi blandt andet fik lejlighed til at se
udsnit fra filmen der blev lavet, om Vikingebesøget her i Ribe og dets videre
færd i sommeren 2005. Jeg har indtryk
af at de godt 40 fremmødte havde en
god og hyggelig aften.
Vores tanker og planer for arbejder vi
gerne vil have udført i 2007 er, hvis vi
tager havnen ved slusen først, meningen
at der foruden den almindelige vedligeholdelse skal etableres 2-3 nye store
broer.
Ved havnen inde i Byen vil vi fortsætte
udskiftningen af gamle broer, da vi ikke
fik udskiftet nogen i 2006 har vi valgt at
udskifte 6-7 stykker i år, men for øjeblikket har vi ikke et helt klart billede af broernes tilstand, efter vinterens kraftige

storme og store oversvømmelser, vil der
uden tvivl være flere broer der har taget
skade, så der må forventes en del arbejde med at få repareret broerne til foråret. Havnefolkene vil når vejret bliver til
det, foretage en rundtur for at bedømme hvilke broer der skal udskiftes, og
samtidig syne skaderne, der vil så til foråret blive indkaldt til en arbejdsdag,
hvor det må være en hel klar selvfølge,
at de medlemmer hvis bro har taget
skade, møder op for at hjælpe med at
få deres egen bro lavet i stand.
Derudover vil vi have lavet et par stikkontakter ved gl. jolleskur og en lampested ved trappen op til terrassen.
Vi har siden vi blev færdig med klubhusbyggeriet talt meget om, at købe nye
møbler til klubhuset, vi har nedsat et udvalg i bestyrelsen til at finde frem til hvilke møbler vi skal købe, og til de rigtige
priser, vi havde håbet på at vi kunne have vist dem frem her i aften, men der er
nogle ugers leveringstid på dem, så det
bliver først næste gang vi er samlet i kan
få dem at se.
Vi modtog i november 2006 et forslag fra et af vore medlemmer som ikke
selv kunne fremføre forslaget på grund
af hans stilling, vi behandlede på et bestyrelsesmøde forslaget som drejede sig
om en ændring af slusetider og bemanding, vi fandt nogle gode ting i forslaget
og satte det til debat på hjemmesiden
som et bestyrelsesforslag, der kom ikke
den store reaktion på det, derfor har vi
taget forslaget med her i aften, som der
så kan spørges til under pkt. 4 på dagsordenen. Der kan selvfølgelig ikke ændres på ordlyden eller opsætningen i forslaget da det er indsendt til behandling
ved kommunen, men man kan sige ja
eller nej til det, hvis man ønsker en afstemning.
Jeg kontaktede kommunen for at hø-

re om det i det hele taget kunne lade sig
gøre uden deres medvirkning. De henviste til aftalen som blev indgået ved evalueringsmødet den 22. februar 2005,
hvor der blev aftalt at hvis der ønskedes
ændringer omkring slusedriften skulle
der indkaldes til et nyt brugermøde, og
det er vi så blevet, datoen er fastsat til
den 15. februar. kl. 16.00.
Men det er blevet gjort mig klar, at
forslag til ændringer skal være udgiftsneutrale, der vil ikke blive tilført flere
midler til driftsomkostninger.
Det var lidt om året der er gået, og
hvad vores planer er for i år.
Jeg vil slutte af med at takke alle vores samarbejdspartnere som i denne
sammenhæng er vores pladsmandprikmand og rengøringsdame - medlemmer - aktivitetsudvalget og ikke
mindst bestyrelsen for det gode samarbejde i det forløbne år.
Hermed vil jeg lade beretningen gå til
debat og afstemning.
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Referat fra generalforsamlingen
Af Frits Sandberg
Ribe Sejlklubs formand Ove Jensen
bød velkommen til generalforsamlingen.
Sejlklubbens bestyrelse foreslog Jørgen
Beck som dirigent. Jørgen Beck takkede
for valget og udtrykte ønske om en god
afvikling af generalforsamlingen. Jørgen
Beck gav herefter ordet til formanden.
Ove Jensen indledte sin beretning
med at mindes sejlklubbens mangeårige
medlem Børge Andersen som i det forgangne år afgik ved døden. Ære være
Børge Andersens minde.
Formanden aflagde herefter følgende
beretning: (beretning indsættes)
Formandens beretning kom herefter
til debat og afstemning. Per Pedersen
kommenterede placering af bimålere
under brug idet han ikke mente at det
var muligt for alle bådejere at placere
bimåleren synlig fra broen. Ove J. lovede at bestyrelsen ville se nærmere på
dette. Der var ingen yderligere kommentarer til formandens beretning som
herefter blev godkendt.
Sejlklubbens kasserer Paula Andersen
aflagde herefter en udførlig beretning
om regnskab for klubben og havnen. På
et spørgsmål fra Egon Christensen om
det lovlige i at overføre midler fra klubben til havnen kunne formanden bedyre
at det var det.
Paula Andersen kunne konstatere at
der siden 1. maj 2006 og frem til generalforsamlingen havde været et samlet
strømsalg på ca.2000 kr. hvilket fik Per
Pedersen til at konstatere at det var
småpenge i forhold til al den polemik
der havde været om emnet. Det var et
synspunkt som Ove Jensen var helt enig
8

i!! Kassererens beretning blev herefter
godkendt.
Formanden fremlagde på vegne af et
medlem et forslag til ændrede slusetider
(forslag indsættes).
Flere medlemmer udtrykte undren
over at forslaget allerede var indsendt til
vurdering i kommunens tekniske forvaltning - Ove Jensen forklarede at forslaget havde været lagt frem for medlemmerne uden at det havde affødt kommentarer - dette protesterede Per Pedersen imod idet han telefonisk havde diskuteret forslaget med Ove Jensen. Ove
Jensen replicerede at Per Pedersens forslag i givet fald skulle have været fremsat skriftligt. Dette tog Per Pedersen til
efterretning. Ove Jensen pointerede at
forslaget kunne trækkes tilbage hvis der
på generalforsamlingen var flertal for
dette. Torben Hvid mente at forslaget
var økonomisk fordelagtigt for kommunen og han mente ikke at vi fik en bedre
ordning når der først er skåret ned på
budgettet. Ove Jensen sagde at Sejlklubben havde mulighed for et evalueringsmøde efter et år med mulighed for
at vende tilbage til den oprindelige ordning. Bjarne Kiholm mente at det var et
vanskeligt emne at drøfte idet 3 af sejlklubbens medlemmer er aflønnet via
sluseordningen. Ove Jensen foreslog at
der blev nedsat en arbejdsgruppe som
kan fremkomme med et nyt forslag. Allan Husted mente at vi kunne søge kommunen om gratis slusning. Erling Basse
ville vide om kommunen selv var kommet med et forslag - dette kunne Ove
Jensen afkræfte. Debatten om ændringsforslaget sluttede med en afstem-

ning ved håndsoprækning om hvorvidt
forslaget skulle trækkes tilbage. Der var
et klart flertal mod forslaget som herefter blev trukket tilbage.
Det indkomne forslag fra aktivitetsudvalget blev kort fremlagt af Egon Christensen. Ove Jensen havde et længere
indlæg hvori han grundigt argumenterede imod forslaget bl.a. med begrundelse om at der ved de foreslåede datoændringer var et uheldigt sammenfald med
sæsonstart for jægerne og i den anden
ende søsætning. Allan Husted syntes at
det var en god idet med deltagelsen af
flere børn, men mente at klubben kunne
arrangere en decideret børnedag.
Forslaget kom herefter til skriftlig afstemning. Forslaget blev forkastet med
18 nej stemmer imod 14 ja stemmer - 2
stemmesedler var blanke.
Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog Erling Basse som
nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Frits
Sandberg som ikke ønskede genvalg.
Jan Nørgård foreslog Per Pedersen. På
valg var desuden Jørn Møller og Carl
Schack. Begge var villige til at modtage
genvalg. Der skulle således stemmes 3
personer ind i bestyrelsen. Resultatet af
afstemningen blev:
1.
2.
3.
4.

Jørn Møller 29 stemmer
Carl Schack 24 stemmer
Erling Basse 24 stemmer
Per Pedersen 12 stemmer

Jørn Møller - Carl Schack og Erling
Basse blev således valgt til bestyrelsen.
Der var herefter valg af suppleanter.
På valg var Preben Hvid og Leif Fogtman - begge var villige til genvalg desuden var Per Pedersen villig til at stille op. Afstemningen gav følgende resultat:

1.
2.
3.

Per Pedersen 28 stemmer
Preben Hvid 20 stemmer
Leif Fogtman 7 stemmer

Per Pedersen og Preben Hvid blev således valgt med Per Pedersen som 1.
suppleant.
Som revisorer var der genvalg af Jørgen Beck og Bent Friis.
Egon Christensen blev valgt som revisorsuppleant.
Formanden Ove Jensen opfordrede
Sejlklubbens medlemmer til at komme
med indlæg til Sejlernyt samt på klubbens hjemmeside.
Bjarne Kiholm gav en grundig orientering om hans og Ove Øllegårds deltagelse i diverse møder i det rådgivende
udvalg vedrørende Vadehavet som Naturpark. Bjarne Kiholm opfordrede sejlklubbens medlemmer til at sejle mere
rundt i vadehavet - tage afstikkere fra
de vante ruter og bl.a. opleve de tilbagevendte gråsæler.
Ove Jensen sluttede generalforsamlingen af med at takke Jørgen Beck for
ordstyrerskabet - byde Erling Basse velkommen i bestyrelsen samt takke Frits
Sandberg for 4 år i bestyrelsen.
Der var 34 aktive medlemmer tilstede
ved generalforsamlingen som sluttede
kl. 20.55. Herefter serverede aktivitetsudvalget kaffe og brød.
Frits Sandberg
Referent
.
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Indkomne forslag mv.
Fra generalforsamlingen
Forslag fra bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår følgende ændring
omkring Slusens bemanding og åbningstider.
1. Slusens åbningstider i sommerhalvåret ændres fra nu kl. 05.00 - kl.
23.00 til fra kl. 07.00 - kl. 23.00.
2. Slusens åbningstider i vinterhalvåret
ændres fra nu kl. 04.00 - Kl. 22.00
til fra kl. 04.00 - kl. 20.00.
3. Gratis slusning 4 timer alle ugens
dage - 2 timer på hver side af højvande.
4. 6 timers bemanding alle ugens dage.
Da de 2 timer om morgenen i sommerhalvåret, og de 2 timer aften i vinterhalvåret næsten ikke bliver brugt, mener
vi, at timerne bliver bedre udnyttet med
dette forslag.
Forslaget blev forkastet.
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Forslag fra aktivitetsudvalget:
Forslag til vedtægtsændring §3 ang.
standerhejsning og standerstygning.
Aktivitetsudvalget ønsker at få ændret
dagene standerhejsning og standerstrygning, der i øjeblikket falder sidste
torsdag i april, og første torsdag i oktober.
Ændres til sidste lørdag i april, og første
lørdag i oktober.
De forskellige festligheder kunne derfor
foregå om eftermiddagen, hvorved sejlklubbens medlemmer med børn også
kunne være med.
Forslaget blev forkastet.

Indlæg fra forretningsføreren
Af Paula Andersen
Foråret nærmer sig efter en mild og
regnfuld vinter. De fleste har fået betalt
kontingent og broleje. Det er i året sket
via PBS. Jeg vil gerne opfordre alle til at
melde sig til PBS. Det letter mit arbejde
og betalingen sker automatisk for jer til
næste år. Det kræver at I selv melder jer
til i jeres bank eller via homebanking.
Med PBS er det meget vigtig at overholde sidste frist for betaling d. 15. januar, da der kun udskrives regninger en
gang pr. måned og det er omkring d.
20. Så der bliver udskrevet en ny regning med rykkergebyr til alle der ikke
har betalt senest den 15. januar. Så tilmeld jer, så sker det ikke. Der er et PBS
nr., et Deb. gr. nr. og et kundenummer
på indbetalingskortet I skal bruge.
Der er foretaget oprykning ved Slusen. Den nye broliste er sat op under
halvtaget ved Slusen, hvor I kan se jeres
nye bronr. Bronummeret står også på
jeres frihavnsmærkat.
Betaltmærkatet og frihavnsmærkatet
som I har modtaget her med Sejlernyt

Ribe Sejlklub

skal være sat på båden, så de kan ses
fra land senest 8 dage efter modtagelsen. Oprykningen skal også være sket
inden 8 dage.
I modtager også en tilføjelse til forretningsorden for Ribe Sejlklub, som blev
vedtaget på generelforsamlingen i februar. Dette stykke papir bedes sat i jeres vedtægtsmappe for Ribe Sejlklub.
Dog kun til aktive medlemmer.
Sejlklubben byder velkommen til følgenfølgende nye medlemmer:
Kjeld Jensen og Michael Breil
Eventuel udmeldelse af klubben skal ske
skriftlig. Husk også at meddele mig ny
adresse, hvis I flytter.
Jeg træffes bedst tirsdag mellem 18.30
og 19.00
Med venlig hilsen
Forretningsfører Paula Andersen

- Ændringsmeddelelse:

Jeg er flyttet
Medlemsnummer

Navn

Ny adresse
Nyt telefonnummer
Eventuel E-mail adresse

Underskrift
Kan sendes til Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro eller
E-mail: ryttergaard@post.opasia.dk
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Takstblad 2007
For Ribe Sejlklub og havneanlæg
Kontingent aktivt medlemskab

Kr. 650,-

Aktivt indmeldelsesgebyr

Kr. 250,-

Kontingent passivt medlemskab

Kr. 175,-

Jollepladser Ribe Havn (Ved hovedengen)

Kr. 200,-

Pladsleje Ribe Havn/Kammerslusen

Kr. 750,-

Broafgift Ribe Havn/Kammerslusen

Kr. 1950,-

Broafgift efter 1 august - 31 december pr. mdr.
Depositum Ribe Havn/Kammerslusen

Kr. 160,Kr. 6250,-

Faste optagningsdage forår/efterår pr. båd

Kr. 150,-

Faste søsætningsdage forår/efterår pr. båd

Kr. 150,-

Optagning/Havari på andre dage pr båd

Kr. 250,-

Søsætning/Havari på andre dage pr. båd

Kr. 250,-

Pladsleje bådpladsen første 6 mdr. pr. mdr.

Kr. 65,-

Pladsleje bådpladsen efter 6 mdr. pr. mdr.

Kr. 250,-

Bådvogne på bådpladsen første 6 mdr. pr. mdr

Kr. 65,-

Bådvogne på bådpladsen efter 6 mdr. pr. mdr.

Kr. 250,-

Kranplads Kammerslusen

Kr. 100,-

Klubstander

Kr. 50,-

Frihavnsmærker

Kr. 50,-

Nøgledepositum

Kr. 200,-

Leje af klubhus (kr. 1000,- for passive medlemmer)

Kr. 800,-

Strømpenge pr. døgn

Kr. 20,-

Brusebad pr. bad

Kr. 10,-

Ekstra betaltmærkat til båd nr. 2
Broafgift er inkl. pladsleje.
Ved depositumsbro opkræves pladsleje.
Vedtaget på generalforsamling den 9. februar 2005. Alle priser er inkl. moms.
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Kr. 200,-

Søsætning forår 2007
Så er det nu...
Det er forår og bådene skal i vandet.
Der søsættes på følgende dage:
•
•
•
•

Lørdag d. 28 april kl. 08.00
Søndag d. 29. april kl. 08.00
Lørdag d. 12. maj kl. 08.00
Søndag d. 13. maj kl. 08.00

På de ophængte lister skriver man sig på med navn, bådnavn og tlf. nummer.
Husk at skrive medlemsnummer på bådvognen.
Med venlig hilsen
Kurt Schmidt og Bent Puggård

!
Med hensyn til søsætning og båd optagningsdage, har jeg ladet mig fortælle, at det er til meget stor irritation for
pladsmanden og hans hjælpere, at der
hver gang kommer en del aktive, men
meget passive medlemmer for at kigge
på, og komme med kritiske råd og
kommentarer til hvordan det skulle gøres - at sejlklubbens materiel er for
gammeldags, at bådpladsen er for lille,
at der skulle investeres i en stor kran,
og sådan gør de i Esbjerg, og sådan
gør de i Varde, og så videre. Jeg forstår godt pladsfolkene når de siger, at
de er irriterede og trætte af at høre på
al den slags ævl og brok.
Det undrer mig meget, at det først nu
kommer bestyrelsen for øre, hvorfor
kommer der ikke nogen af alle de gode ideer frem til bestyrelsen. Vi har også lige haft generalforsamling, hvor der

var rig lejlighed til at diskutere den
slags ideer, men ikke et eneste forslag
var indsendt.
Jeg vil gerne her henstille til, at man
fremover kommer med sine ideer til
bestyrelsen, så vi kan arbejde videre
med dem, hvis de vel og mærke er
brugbare og inden for økonomisk rækkevidde. Jeg vil også lige nævne her, at
vi i bestyrelsen påskønner det store arbejde pladsmanden og hans hjælper
udfører, vi har også kun hørt positiv
omtale blandt medlemmerne om arbejdets udførelse på bådpladsen.
God Søsætning
Venlig hilsen Ove Jensen
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Fra aktivitetsudvalget
Af Ellen Tang Nielsen
Tiden er inde, hvor Sejlernyt for forår
2007 skal i trykkeriet, mangfoldiggøres
og sendes ud til Sejlklubbens medlemmer. Det betyder så også, at jeg må
sætte mig ned og i gang med at tænke
over, hvad der kan være af interessant
stof fra Aktivitetsudvalget at berette om for hvad er Sejlernyt uden en beretning
fra os.
Foran os ligger en ny sejlersæson og
vi håber vel alle på godt vejr, så vi kan
få nogle dejlige sejladser - uanset om
det er til Esbjerg, Fanø, Varde eller længere bort.
Mens vi venter på det rigtige vejr, kan
vi lade tankerne gå tilbage til dejlige
grill-aftener med højt humør og måske
sang og musik. Lækre bøffer bliver
vendt på grillen og når alle er mætte,
ligger en ensom forkullet pølse, som en
skibshund nærmest hugger i sig, når en
eller anden sejler forbarmer sig over
den. Det er hundens fortjeneste efter at
have ligget ved ejerens fødder og nidstirret pølsen, siden den kom på grillen.
Latter og snak og små drillerier og lidt
stikken til sejleren, der laver en eller anden brøler. Han kigger sig ellers rundt
og ånder lettet op - "Gud ske lov - der
var ingen, der så det" - men inden længe har hans dumdristighed, fejl eller forseelse bredt sig på havnen som løbeild
og alle ved besked.
Både kommer og både sejler og hver
gang har man følelsen af glædeligt
gensyn eller vemodig afsked, uanset om
man står på broen eller er ombord på
båden. Der er altid hjælp at hente, hvis
eller når man har brug for det og der er
altid folk at tale med.
Børnene løber rundt og leger - som
14

regel med det uundværlige fiskenet,
som enhver sejler med respekt for sig
selv, sørger for er blandt barnets ejendele. Jo jo tænker sejleren - to obligatoriske ting til barnet skal være på plads
ombord i båden, inden der lægges fra
broen - nemlig fiskenettet og redningsvesten.
Uanset om børnene kender hinanden
eller ej, sætter de stævne med deres fiskenet - der skal fanges krabber og andet småkravl. De har travlt og løber
hjemvante rundt i hele havnen med røde kinder, en lille spand med krabber i
den ene hånd og fiskenettet i den anden, mens de voksne sidder henslængt i
plastikstolene oppe ved klubhuset.
Jo - livet i havnen er dejligt og det hele er som det plejer - sæson efter sæson - men når det nye sejlersæson starter, begynder det alligevel at rykke i folk.
Nu vil de i bådene og af sted.
Derfor skal herfra lyde - RIGTIGT
GOD S E J LER S Æ S ON ÅR 2 00 7 .

Siden sidst
Standerstrygning
Standerstrygningen blev holdt den 5.
oktober 2006. Der var fin fremmøde
med omkring 40 medlemmer og Sejlklubben var vært til lidt godt til maven
og ganen. Sildemad og uspecificeret
smørrebrød med øl, vand og en lille
snaps og derefter kaffe med småkage.
Den dejlige og hyggelige aften i klubhuset blev krydret med udsnit fra filmen
"Wiking Boat Race"

Julebanko
Vel omkring 30 personer havde lyst
og tid at deltage i årets julebanko, der
blev afholdt i klubhuset søndag den 5.
November 2006. Det blev en hyggelig
eftermiddag med bankospil og i pausen
servering af æbleskiver og gløgg. Mange gik hjem med en gevinst - denne
gang var gevinsterne foruden ænder og
rødvin også dejlige gavegevinster, der
var sponsoreret af byens handlende og
privat fra medlemmer. Nemlig sponsorgaver, der var blevet indsamlet til slusefesten - inden denne måtte aflyses. Det
var meget passende, at bruge dem til
årets banko.
Gule ærter
Fredag den 2. februar 2007 havde vi
arrangeret hyggeaften i klubhuset med
Alis´ uovertrufne gule ærter, der igen
blev en succes. Ca. 40 sejlere havde
valgt at møde op til gule ærter og det
forlyder, at aftenen blev meget festlig for
de fleste og måske en anelse "våd" for
nogle - men den lader vi stå.
Gule ærter med medister, ribbensteg
og bacon - dertil kartofler, rødbeder,
sennep og for dem, der havde lyst, et
par dråber eddike for at gøre de gule
ærter en anelse tykkere.
Nu må vi se, hvordan vi griber de gule ærter an til næste år - Alis har sagt, at
opgaven er blevet for stor for hende at
klare alene. Det er fuldt acceptabelt men Alis, du skal vide, at du har været
ophavsmanden for, at de gule ærter er
blevet sådan succes - du har lagt et
kæmpe arbejde i arrangementet år efter
år og for dit store indsats skal du have
den største TAK og masse af roser.
Jo - det var godt godt gjort - TUSIND
TAK

Opfølgning af førstehjælp
I januar - februar år 2004 fik Sejlklubbens medlemmer tilbud om at deltage i et førstehjælpskursus - afholdt på
Brandstationen i Ribe. Mandag den 19
februar 2007 var tiden inde til at komme på en opfølgningsaften. Det blev en
god aften og måske med en anelse forundring må vi konstatere, at der er sket
en del nyt indenfor inden for Førstehjælp, som gør det lettere at huske,
hvad man skal foretage sig, hvis man
kommer i en situation, hvor der skal
ydes førstehjælp. Der var f.eks nyheder
indenfor hjertemassage og aflåst sideleje.
Dermed sagt, har du været på førstehjælpskursus for mange år siden, er det
måske en god ide at få genopfrisket førstehjælpen med et nyt kursusforløb. Har
du aldrig været på et førstehjælps kursus var det måske værd at overveje at
tage med.

Kommende aktiviteter
Standerhejsning
Torsdag den 29. april 2007 er der
standerhejsning i Sejlklubben. Vi skal
have markeret, at en ny sejlersæson er
gået i gang.
Traditionen tro mødes vi ved flagstangen på Skibbroen, hvor standeren vil
blive hejst af formanden. Efterfølgende
er Sejlklubben vært ved et mindre traktement i klubhuset. Som et indslag vil
sangbøgerne blive delt rundt, så vi sammen kan synge et par sange.
Sommerfest
Lørdag den 9. juni er der sommerfest
i klubhuset. Vi skulle finde en erstatning
for vores altid vellykkede Slusefest, som
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ikke længere vil blive at holdt. Vi gik i
tænkeboksen, samledes og drøftede
mulighederne. Vi blev enige om at holde en sommerfest, men vil tage udgangspunkt i meget mindre arrangement. Vi besluttede, at festen skal holdes
i klubhuset lørdag den 9. Juni og at det
bliver med max. 50 tilmeldte, så tilmeldingen vil ske efter først til mølle princippet. Dermed budskabet - vil du være
med til årets sommerfest i Sejlklubben så tøv ikke men skynd dig at tilmelde
dig. For en god ordens skyld skal lige
nævnes, at tilmeldingen er absolut bindende.
Men se her…..
SOMMERFEST I RIBE SEJLKLUB
Kom til Sommerfest i klubhuset fredag
den 9. Juni kl. 18.00
Der er plads til 50 tilmeldte - tilmelding
efter først til mølle princippet til Egon
Christensen på tlf. 40 86 06 36 eller Email: egonchristensen@msn.com
Sidste tilmeldingsfrist er 31. Maj 2007
Tilmelding er absolut bindende.
Menu:
• Velkomstdrink.
• Mixgrill med fem slags kød, 2 slags
kartofler, salatbar, dressing og flutes.
• Kaffe og småkage
Drikkevarer kan købes til fordelagtige
priser (må ikke tages med hjemmefra)
Pris pr person kr. 100,100,-
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Livets gang i Festudvalget
Så lykkedes det endeligt at få et par
nye ansigter i Aktivitetsudvalget. Conny
Nissen og Hanne Nielsen har meldt sig
frivilligt og vil gerne give en hånd med i
Aktivitetsudvalget. Vi har holdt vort første møde og de to piger er allerede meget aktive og engageret og kommer
med gode ideer til kommende arrangementer.
Desuden har Conny indgået aftale
med Sejlklubbens bestyrelse om, at hun
fremover stå for udlejning og rengøring
af klubhuset.
VELKOMMEN til Conny og Hanne i
Aktivitetsudvalget og TAK fordi I gider
være med til at tage slæbet - til gavn og
glæde for alle medlemmer i Sejlklubben.
Aktivitetsplan
• Standerhejsning:
Torsdag d. 26. April 2007 kl. 19.00
• Sommerfest:
Lørdag d. 9. Juni 2007 kl. 18.00
• Standerstrygning:
Torsdag d. 4. Okt. 2007 kl 19.00
• Julebanko:
Søndag d. 4. Nov. 2007 kl. 14.00
Ja det var så, hvad jeg valgte at vælge
at bringe i vor lille artikel.

Højvande ved Ribe
Af Allan Husted Christensen
Nu er tiden vist inde til at gøre noget
ved det "bagvand", som man kalder det
i Ribe.
Det står højt over engene og næsten
en halv meter over Møllevej, siver ind i
folks kældre, og det er lige ved at fosse
ned af kældertrapperne.

De fleste ved jo godt, at årsagen til
højvandet er, at stormen og blæsten
presser Vadehavet ind mod Kammerslusens porte, så de ikke kan åbnes eller
kun kan åbne ganske kort tid ved lavvande.
Når man ser Kammerslusen på luftfoto, kan man godt forstå, at der ikke kan
løbe ret meget vand ud af det lille hul,
for selve åen er jo mange gange bredere end Kammerslusen, som ikke er meget større end Frislusen inde i Ribe, som
står helt åben, når der er meget vand.

Da klimaet åbenbart fremover vil sende det ene skybrud efter det andet ind
over os med mere storm og blæst, må vi
også regne med mere højvande ved Ribe fremover.
Altså, er det på høje tid, at lave en
god stor klapsluse ude ved vor Kammersluse.
Prøv at se hvor mange sluser de har
på stribe oppe i Hvidesande, og de har
endda hele Ringkøbing Fjord som højvandsreservoir. Hvilket også gælder nede ved Eideren, som ikke bringer mere
vand end Ribe Å.
Lad nu dem, der står med ansvaret
omgående gå i gang med planlægningen og udførelsen af den klapsluse ved
siden af Ribe Kammersluse. Inden der
sker katastrofer magen til dem vi ser i
fjernsynet - TAK.
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Stednavne i Vadehavet
Om Grisen, Galgerevet og Peter Meyers Sand
De sømænd, der gennem århundreder har søgt ind til Ribes og Vardes ladepladser, har efterladt sig minder på
søkortet. I september 1751 var den hollandske skipper Piet Meyer på vej hjem
med sit skib ”Die Jungfrau Josina” med
en ladning af hamp, pibestaver og potaske fra Østersøen. I stedet strandede
og forliste han ud for Sønderho "på den
søndre jord". Fra den dag hed stedet aldrig andet end Peter Meyers sand.
Da Peter Meyer grundstødte, var han
lige syd for Galgerevet. Det uhyggelige
navn hentyder ikke til, at sørøvere og
andre uvelkomne folk blev hængt på det
yderste rev, men skyldes ganske enkelt,
at der i 1713 blev opsat en kedel med
brændsel i en galge for at lede søfolkene ind til ankerpladsen ved Sønderho.
Den samme vejledning for søfarende er
forklaringen på Peelrevet mellem Fanø
og Mandø. Navnet var i 1643 Stagesand, som henviste til, at der var sat stager eller pæle for at lede skibene ind
mod ankerpladsen ud for Ribe å.
Det er de færreste forundt at blive
erindret for eftertiden på søkortet, og de
fleste ville nok også betakke sig for
æren. Søren Jessen fik ikke valget. Han
var født i 1764 og omtales i folketællingen 23 år senere som ugift skipper.
1801-folketællingen omtaler ham fortsat som bosat i Hjerting, men var da
privilegeret værtshusholder. Om det var
før eller efter han strandede på den
sandbanke, der siden har båret hans
navn, ved vi ikke.
På samme måde kan vi finde manden
bag Jens Klemmensens Revle, midtvejs
mellem Ribe ås udløb og Sønderho. Det
var en fisker, født i 1745, som nævnes i
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folketællingerne så sent som 1801, hvor
han havde part i et fartøj og desuden
nærede sig som skomager. Om han gav
navn til stedet ved at opdage et godt fiskeri der engang eller ved at forlise, ved
vi ikke. Derimod er det sikkert, at Bøjes
Banke syd for Langli fik sit navn efter en
fisker, der i slutningen af sidste århundrede havde bundgarn stående der i en
årrække.
Navnene Indre og Ydre Knud og Knudedybet kender vi allerede fra 1643.
Men hvilken Knud, der lagde navn til,
får vi aldrig at vide - ikke mindst fordi
den ældste kilde også angiver andre
mulige betegnelser på samme sted: Tyges eller Espen Knuds Sand. Måske var
der flere fiskere, der kappedes om
æren! Kremer Sand nord for Nordby
skal derimod hentyde til en hvalfanger
fra Rømø, som lagde sit skib op her en
vinter og havde trankogeri på banken.
Den købmand, der styrede ind ad
Grådyb, skulle holde sig klar af Smørsand. Navnet hentydede ikke til de fede
landbrugsvarer, han kunne håbe at hente fra de vestjyske bønder, men fra det
slimede tang, som også har givet navn
til mange andre lokaliteter i Danmark,
som f. eks. Smørhullet ved Guldborgsund. Smørsand er i dag forsvundet,
som så mange andre sandbanker, der
flyttes rundt og brydes ned af tidevandet. Derefter passerede han bl.a. Grisen, en mærketønde eller "gris", og så
stod turen ind mod de tre kaber eller
mærkestænger med tværstager, der var
rejst ved Fovrfeld; dette navn, som betyder fuglefald, hentydede vistnok til de
mange fugle, der ofte stod over sildestimerne neden for kaberne. Efter lykkelig

endt færd gennem Købmandens Lo eller
rende kunne skipperen ankre op ved
Købmandssand og vente på de bønder

og handelsfolk, som havde fulgt hans
færd ind ad de farlige strømme.

En notits fra det forrige århundrede
Sælhaler og ålekrager
Det var irriterende, når sæler og skarver med glubende appetit kastede sig over de
fisk, som skulle sikre udkomme og underhold for fiskerne og deres familier. Skadedyr, det var de - og de skulle behandles derefter.
Derfor indførte Dansk Fiskeriforening præmier til folk, som skød både sæler og
"ålekrager", som man kaldte skarverne. Det var naturligvis ikke sådan at indsende
en hel sæl til dokumentation af sin dåd, så derfor indførte man et system, hvor jægeren/fiskeren skulle indsende halerne af de skudte sæler. Man fik ca. 2 kroner pr.
hale, og det kunne faktisk blive til en del. Èt år var H. P. Pedersen fra Mandø særligt
heldig. 45 sæler var hans fangst - og med en to-krone for hver hale, svarede det til
ca. 5 - 6000 kr. i dag. Dertil kom, at både sælkød og sælskind naturligvis også
kunne anvendes eller sælges.
Indsendt af Egon Christensen

19

Telefonliste
Bestyrelsen:
Formand:
Ove Jensen, Holmevej 13, 6760 Ribe
E-mail: r-oj@stofanet.dk
Næstformand:
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
E-mail: tang@c.dk
Kasserer:
Hans R. Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
E-mail: ryttergaard@post.opasia.dk
Sekretær:
Jørn Møller, Snedkervej 17, 6740 Bramming
E-mail: jm@bundsgaard.dk
Medlemmer:
Erling Basse, Højrupvej 25, Højrup, 6510 Gram
E-mail: hannekaffekande@hotmail.com
Bent Puggaard, Svanekærvej 31, 6760 Ribe
Ingen e-mail
Carl Schack, V. Vedsted Byvej 8, 6760 Ribe
E-mail: carl-schack@privat.dk
Regnskabsfører:
Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
E-mail: ryttergaard@post.opasia.dk

Tlf. 75 421271

Tlf. 75 431826

Tlf. 75 431845

Tlf. 75 173059

Tlf. 75 173859
Tlf. 75 421785
Tlf. 75 445136

Tlf. 75 431845

Bådpladsen:
Pladsmand:
Kurt Schmidt, Seem Kirkevej 10, 6760 Ribe
Afløser:
Bent Puggaard, Svanekærvej 31, 6760 Ribe

Tlf. 75 441345

(kl. 18.00-19.00)

Tlf. 75 421785

(kl. 18.00-19.00)

Ansvarlig for Havnen Ribe
Carl Schack, V. Vedsted Byvej 8, 6760 Ribe
Bent Puggaard, Svanekærvej 31, 6760 Ribe

Tlf. 75 445136
Tlf. 75 421785

Ansvarlig for Havnen Kammerslusen
Hans R. Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
Erling Basse, Højrupvej 25, Højrup, 6510 Gram

Tlf. 75 431845
Tlf. 75 431826
Tlf. 75 173859

Aktivitetsudvalget:
Tove Christensen, Hans Jacobsvej 44, 6760 Ribe
Egon Christensen, Hams Jacobsvej 77, 6760 Ribe
Alis Kjærgård, Kongeåvej 12 st., 6771 Gredstedbro
Ellen Tang Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
Conny Nissen, Idrætsalle 14, 6760 Ribe
Hanne Nielsen, Koldingvej 71, 6760 Ribe

Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

Udlejning klubhus:
Conny Nissen, Idrætsalle 14, 6760 Ribe

Tlf. 75 424719

20

29
40
75
40
40
75
75

250636
860636
431188
781826
931826
424719
437059

Måleenheder med mere
Så kan du bl. a. regne ud hvor mange fod din båd er...
Engelske tommer/fod til mm/cm:

Temperatur:
Kogepunktet er 212° F
og 100° C

1/16 tomme

=

1,59 mm

1/8 tomme

=

3,18 mm

3/16 tomme

=

4,76 mm

1/4 tomme

=

6,35 mm

5/16 tomme

=

7,94 mm

3/8 tomme

=

9,53 mm

7/16 tomme

=

11,11 mm

1/2 tomme

=

12,70 mm

9/16 tomme

=

14,29 mm

5/8 tomme

=

15,88 mm

11/16 tomme

=

17,46 mm

3/4 tomme

=

19,05 mm

13/16 tomme

=

20,64 mm

7/8 tomme

=

22,23 mm

15/16 tomme

=

23,81 mm

1 tomme

=

25,40 mm

Vind

1 fod

=

30,48 cm (12 tommer)

Meter/sek.

Knob

Beaufort

Beskrivelse

0-0,2

<1

0

Stille

0,3-1,5

1-3

1

Næsten stille

1,6-3,3

4-6

2

Svag

3,4-5,4

7-10

3

Let

Bådlængder, skruestørrelser og lign. angives i
engelske tommer/fod. De gamle danske bruges
ikke mere.
Maritime måleenheder

Frysepunktet er 32° F
og 0° C
Omregning fra F til C:
Træk 32 fra og divider
resten med 1,8
Omregning fra C til F:
Gang med 1,8 og læg
32 til resultatet.

1 sømil

=

1852 m (1 bueminut)

5,5-7,9

11-16

4

Jævn

1 kabellængde

=

185,2 m (1/10 sømil)

8,0-10,7

17-21

5

Frisk

10,8-13,8

22-27

6

Hård

13,9-17,1

28-33

7

Stiv kuling

17,2-20,7

34-40

8

Hård kuling

20,8-24,4

41-47

9

Stormende kuling

24,5-28,4

48-55

10

Storm

28,5-32,6

56-63

11

Stærk storm

32,7 >

64 >

12

Orkan

Andre måleenheder
1 hk

=

0,73549875 kW

1 kW

=

1,3596 hk

1 kpm

=

9,806 Nm

1 Nm

=

0,102 kpm
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