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Formanden har ordet
Af Jørn Møller
Det kommer som en overraskelse
hvert år - det er efterår og sæsonen ved
at være forbi, bådene skal snart op og
jægerne glæder sig til at komme i gang
med havjagten.
Sommeren 2008 har vejrmæssigt været en lidt en blandet fornøjelse set med
sejlerøjne. Det startede flot i foråret,
hvor vi havde en meget lang periode
med varmt og tørt vejr, men lidt inde i
juni blev vejret ustadigt. Det fortsatte til
starten af juli, hvor vi havde en uges tid
med flot vejr, men i det meste af industriferien så det ikke for godt ud. Vi havde nogle dage med flot vejr i slutningen
af juli, men så var det også slut. August
var jævnt kedelig. Men i forhold til sidste
år, så var det hele vist ikke så ringe endda.
I juli måned havde Ribe besøg af et
antal sejlskibe i forbindelse med Vadehavs regattaen. Det var på trods af det
kolde vejr en fin oplevelse med shantykor på Skibbroen og sejlskibe i åen. Lad
os få noget mere af den slags.
Efter nogle års pause, kom vi i 2008 i
gang med den tiltrængte renovering af
broer i Ribe havn, hvor der blev i alt udskiftet 11 broer. Prisen viste sig at blive
noget lavere end vi havde budgetteret
med, så det giver plads i økonomien til
at renovere et antal broer igen til næste
år.
Vi har i mange år haft en gammel
båd stående og fylde på bådpladsen,
og vi har prøvet alt muligt for at slippe
af med den. Det er nu i kraft af at sejlklubben i foråret overtog båden som
betaling for den skyldige pladsleje sket,
idet vi dermed havde mulighed for at
sælge den. Det var dog ikke ligefrem

nemt og en guldgrube bestemt heller ikke, for efter at vi i lang tid havde annonceret båden til salg på sejlklubbens
hjemmeside for højeste bud - startpris
en krone - var der ikke nogen som havde lyst til at købe den. Så enden blev at
den blev solgt til den første uden for
klubben som bød på den, pris kr. 1,25
(ja, der står en krone og femogtyve øre)
på betingelse af at båden skulle fjernes
med det samme. Så nu er den væk.
Vi har også fået den trådløse internetforbindelse op at køre både i Ribe og
ved Slusen. Dog mangler vi at montere
den sidste repeater ved slusen for at have dækning i hele havnen.
Vi har her for nylig deltaget i en workshop om fritidsliv i den nye nationalpark. Formålet med arrangementet var,
at de enkelte brugergrupper kunne
komme med forslag til hvordan man i
finansiering og planlægning af nationalparken kan tilgodese og fremme den
enkelte gruppes interesser. Ribe Sejlklubs interesse er først og fremmest at
undgå begrænsninger og få del i de
mange penge der skal skydes i projektet. Så vi fremsatte nogle forslag om
bedre afmærkning, uddybning af render, anløbspladser og lignende, som
har betydning for vores færdsel i omrodet. Vi kan så kun håbe på at noget af
det vinder genklang når forslagene engang skal bearbejdes i nationalparkbestyrelsen.
Det var dejligt at se ca. 40 medlemmer til årets standerstrygning, klubhuset
summede af liv. Tak til aktivitetsudvalget
for et fint arrangement.
Med sejlerhilsen Jørn Møller
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Forretningsførerens side
Af Paula Andersen
Sommeren går på hæld, hermed kommer også snart tiden, hvor jeg igen skal
til at udsende nye opkrævninger for
2009. Det foregår jo som bekendt via
PBS. Opkrævningerne kommer lige før
jul. Er der nogle som ønsker at købe en
bro i stedet for at leje den, hører jeg
gerne fra jer senest d. 1. december, så
kan jeg når at få de rigtige opkrævninger sendt ud. Evt. udmeldelse skal ifølge
vedtægterne ske skriftlig til mig senest d.
31. december.
Husk også at tilmelde jer til PBS., det
gør mit arbejde nemmere, og I risikerer
ikke at glemme at betale til tiden, med
risiko for også at skulle betale rykkergebyr. Fra næste år går det ikke at bruge
den første opkrævning uden gebyr; hvis
jeg har sent en opkrævning med gebyr,
så er det den sidste som skal betales.
Bliver den ikke det, vil gebyret komme
på næste års opkrævning. Det har bestyrelsen vedtaget.
Affaldssortering ved slusen
Esbjerg Kommune har besluttet, at de

Ribe Sejlklub

kun vil tømme vores affaldscontainer 1
gang hver 14. dag fra 1. januar. I dag
bliver den tømt 2 gange om ugen i
sommerperioden. Så vi vil få nogle store
problemer med at få plads til affaldet,
selv om at der er bestilt en container
mere.
Disse 2 containere er så kun beregnet til
HUSHOLDNINGSAFFALD. Der er også
bestilt en container til pap og papir. Vi
har også en spand beregnet til dåser,
og en til flasker. Vi håber så vi kan have
plads til affaldet. Det kræver selvfølgelig
også fra jer medlemmer, at I vil være
behjælpelige med at sorterer jeres affald. På forhånd tak. Vi vil løbende følge
det, for at se om vi har kapacitet nok.
Der vil komme tydelig skilte op, så der
ikke er noget at tage fejl af.
Husk at melde flytning. Eventuel udmeldelse skal ske skriftlig, enten pr. brev eller pr. mail ifølge vedtægterne. Jeg træffes bedst mandage mellem kl. 18.00 og
kl. 18.30.

- 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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Optagning efterår 2008
Sæsonen er ved at være slut...

Den her kan selv...

Det er efterår og bådene skal op. Der tages
både op på følgende dage:
•
•
•
•

Lørdag d. 25 oktober kl. 08.00
Søndag d. 26. oktober kl. 08.00
Lørdag d. 8. november kl. 08.00
Søndag d. 9. november 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
´

Velkommen til følgende nye medlemmer:
Aktive:
Allan Kosegarten, Christian Agerbæk Husted, Flemming Johansen, Helle Kersting,
Henrik Alstrup Mortensen, Jan Aggerman, Jan Lydiksen, Jan Toft, Jens Peter Nicolaisen, Jørn Pedersen, Kenneth Jensen, Kjeld Andersen, Kurt Christensen, Kurt Kjær,
Mogens Schelde Hansen, Ove Pedersen, Per Bak Christensen, Peter Nissen Nielsen,
Søren Emil Hansen, Søren Hansen, Tom Lykke Bruun og Tommy Westergård.
Passive:
Claus Pedersen, Helle Iversen og Michael Sørensen.

5

Takstblad 2008
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,-

Fra aktivitetsudvalget
Af Carlo Nielsen
Aktivitetsudvalget har en travl tid foran
sig de næste to år, sejlerfest (slusefest,
går på skift mellem Fanø, Varde, Ribe
og Esbjerg) samt Ribe bys 1300 års jubilæum i 2010, hvor klubben vil være
med i arrangementer der vedrører å og
havn. Derfor mangler vi medlemmer
som har lyst til at give en hånd med har du lyst, så lad høre fra dig.
Vi vil i udvalget gerne byde Dorthe Bisgård velkommen i udvalget (nye mennesker, ny ideer)
Udvalget har haft en lidt skuffende tid
de sidste par år, med aflysninger på
grund af manglende tilslutning. Det er
ikke rart at holde møder og skal finde
datoer, kontakte firmaer, finde priser og
så bare aflyse. Lad os medlemmer i Ribe Sejlklub få nogle hyggelige timer
sammen. Det er ikke gode ideer fra udvalget der mangler - hvad med stegt
flæsk og persillesovs efter en god arbejdsdag i klubben - eller røde pølser
den dag man søsætter bådene - måske
bare en hyggeaften i vinterhalvåret med

en kop kaffe, øl og vand.
Igen i år vil udvalget arrangere julebanko lørdag den 29. november kl. 14.00 i
klubhuset. Der vil blive serveret gløgg,
æbleskiver og kaffe, der kan købes øl
og vand, julebanko er kun for medlemmer med familier, mød op - vi vil som
sædvanlig have masser af præmier.
Fredag den 6. februar serveres der gule
ærter. Vi mødes i klubhuset kl. 18.00 og
får os nogle rigtig hyggelige timer med
masser af øl, snaps og vand. Udvalget
håber at man kommer med godt humør, og de der kan, må gerne tage et
musikinstrument med til lidt fælles underholdning, så vi kan få skruet helt op
for hyggen. Husk der er tilmelding til
dette arrangement.
Standerhejsning bliver den 30. April.
Kære medlemmer, nærmere oplysning
om aktiviteterne i klubben vil blive annonceret på vores hjemmeside, samt på
opslag ved klubhuset og ude på terrassen ved slusen, cirka en måned før arrangementet finder sted.

Digt af Ellen Tang Nielsen:
1. Åh, hvilket fryd
Åh, hvilken glæde
Skyfri himmel, havblik
Ikke en lyd udover
motorens monotone brummen
2. Åh, hvilken herlig morgenstund
Solen bag os spreder guld
Kaffen damper
Rundstykket er smurt
Vi sætter os til rette
3. Vi har udsigten
Som film i en biograf

Til venstre er Fanø
Til den anden side er en
sandbanke
En sæl stikker hovedet op af
vandet, blop
Èn til og èn mere, blop, blop
4. Tankerne flyver
Småsludren ellers tyst
Stævnet skærer knivskarpt
gennem vandspejlet

6. En hel koloni af sæler
leger i vandet
Svømmer, dykker og
hopper op på sandbanken
totalt ligeglade med båden
7. Åh, hvilken fryd
Åh, hvilken glæde
At sejle ud i sin båd med kurs
mod Fanø
En tidlig morgenstund

5. Nej, se nu der,
der foran båden
blop, blop, blop, blop, blop
blop, blop, blop

7

Knob og stik
Til nye sejlere og de der trænger til en opfriskning...
Stik og knob anvendes ofte ombord, så
det er vigtigt at enhver sejler lærer de
mest brugte at kende. Både ved sejlads
og fortøjning gælder det, at fartøjets besætning alle bør kunne reagere og deltage hurtigt og aktivt, hvis der skulle opstå pressede situationer.
Her er en beskrivelse af de mest benyttede knob og stik, som en fritidssejler vil
benytte sig af.
Råbåndsknob
Råbåndsknob bruges overalt, når man
skal binde to reb (af samme tykkelse)
sammen. Knobet er stærkt, og løsnes
let, selvom det har været udsat for stor
kraft.
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Pælestik
Et pælestik anvendes ofte ved fortøjninger m.v., da stikket kan lægges over en
pæl eller en pullert, uden at løkken
strammes. Det kan derfor let tages af
pælen, og flyttes til en anden. Stikket er
stærkt, og kan let løsnes, selvom det har
været udsat for stor kraft .

Dobbelt halvstik
Holdbart stik, som ofte anvendes ved
fortøjninger, om pæl eller pullert.

Trompetstik
Til afkortning af reb, uden at have enderne til rådighed. For at undgå at løkkerne smutter ud, kan en bue af enderne føres igennem løkkerne, og låses
med en ters.

Flagknob
Benyttes til at sammenbinde reb af forskellige tykkelser, hvor et råbåndsknob
ville glide fra hinanden. Ofte brugt ved
fastgørelse af flag til flagline.

Kilde: www.baadinfo.dk
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Træ til bådbyggeri
Af Jørn Møller
Det kan være svært at finde det helt
rigtige træ til reparation og ombygning
af båden. Byggemarkederne kan man
godt glemme, de har stort set kun fyr og
gran, og som regel ikke i speciel god
kvalitet. Man kan selvfølgelig få dem til
at skaffe andre ting, men det koster.
De træsorter man oftest bruger er
teak, mahogni, lærk og eg, men der findes også andre træsorter som egner sig
til bådbyggeri, f. eks. Keruing (Jernteak)
Når man snakker mahogni i dag, er
det som oftest erstatnings-sorter som Sipo og Sapeli der er tale om. Rigtig mahogni er hundedyr, og den flotte Hondurasmahogni kan man ikke længere købe. Efter min erfaring er Sapeli langt at

foretrække, den har en flot åretegning
og farve, ret tæt på rigtig mahogni og
så kan den dampbøjes. Sipo virker lidt
løsere i vedet, har ikke så pæn åretegning og egner sig ikke til dampbøjning.
Både Sipo og Sapeli er forholdsvis billig.
Billedet viser skandæk i Sapeli.
Teaktræ er en ret dyr fornøjelse, men
man kan i stedet bruge Iroko-teak. Det
er en træsort, som har stort set de samme egenskaber som rigtig teak, men
som er væsentligt billigere. Iroko er
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mørkere og mere ensfarvet end teak. På
billedet ses Iroko øverst, Teak nederst.

Lærk er i dag normalt Sibirisk lærk,
hvilket er udmærket, men der er en del
forskel på kvaliteten. Så kig dig for.
Keruing - også kaldet Jernteak - er en
tung, brun træsort, som ofte bruges til
skibsdæk og bunde til lastbil-lad. Træet
ligner mahogni når det bliver lakeret,
og på grund af styrken og holdbarheden, kan man i mange tilfælde bruge
det i stedet for egetræ (eg er stærkt,
men rådner i nogle tilfælde nemt). Keruing kan olieimprægneres, er ret billig,
og her i området nem at få fat i
(Byggelageret i Bramming leverer til en
lastvognsproducent og har adskillige ton
på lager).
De andre træsorter er nemmest at få
fat i ved at kontakte én af hårdttræ tømmerhandlerne, f. eks. Grønning
Hårdtræ eller Dansk Hårdtræ Savværk i
Kruså.
Det kan være lidt svært at se detaljer
og farve på de sorthvide billeder, men
du kan hente Sejlernyt som pdf i farver
på sejlklubbens hjemmeside.

Telefonliste
Bestyrelsen:
Formand:
Jørn Møller, Snedkervej 17, 6740 Bramming
E-mail: jm@bundsgaard.dk
Næstformand:
Per Petersen, Hundegade 30, 6760 Ribe
E-mail: sillejagt@stofanet.dk
Kasserer:
Hans R. Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
E-mail: ryttergaard@post.opasia.dk
Sekretær:
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
E-mail: ocani50@hotmail.com
Medlemmer:
Erling Basse, Højrupvej 25, Højrup, 6510 Gram
Ingen e-mail
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 173859

Tlf. 75 410180

Tlf. 75 431845

Tlf. 40 931826

Tlf. 24 797565
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
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
Carl Schack, V. Vedsted Byvej 8, 6760 Ribe
Bent Puggaard, Svanekærvej 31, 6760 Ribe

Tlf. 40 931826 (Havneformand Ribe)
Tlf. 75 445136
Tlf. 75 421785

Ansvarlig for Havnen Kammerslusen
Hans R. Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
Per Petersen, Hundegade 30, 6760 Ribe
Erling Basse, Højrupvej 25, Højrup, 6510 Gram

Tlf. 75 431845 (Havneformand Slusen)
Tlf. 75 410180
Tlf. 24 797565

Aktivitetsudvalget:
Tove Christensen, Hans Jacobsvej 44, 6760 Ribe
Egon Christensen, Hams Jacobsvej 44, 6760 Ribe
Alis Kjærgård, Kongeåvej 12 st., 6771 Gredstedbro
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
Conny Nissen, Idrætsalle 14, 6760 Ribe
Hanne Nielsen, Koldingvej 71, 6760 Ribe
Dorthe Bisgård, Obbekærparken 3, 6760 Ribe

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

Udlejning
Udlejning klubhus:
Conny Nissen, Idrætsalle 14, 6760 Ribe

Tlf. 61 301059

29
40
75
40
61
75
75

250636
860636
431188
931826
301059
437059
423340
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