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Udkommer normalt 2-3 gange årligt.
Jeg modtager gerne indlæg, billeder,
annoncer og andet til bladet.
Nr. 47 | maj 2020
Materiale sendes til:
Peter Larsen, Elmevej 1, 1.
7760 Hurup Thy
Tlf. 40 73 34 91
e-mail:
sydthy.baadelaug@doverodde.com
Deadline 15. april 2020
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Sydthy Bådelaugs bestyrelse
Lars Raadal. Formand og Sekretær. Tlf. 27 14 13 22
Ole Grud. Næstformand. Tlf. 20 45 6309
Peter Larsen. Kasserer, Blad- og Web. Tlf. 40 73 34 91
Lars Stricker. Aktivitetsudvalg. Tlf.20 92 79 99
Nikolaj Svensson. Altmuligmand. Tlf.51 74 70 77
Aktivitetsudvalget
Lars Stricker. Tlf. 97 95 10 56
Flemming Grønkjær. Tlf. 29 66 28 93
Ellinor Grud. Tlf. 30 13 63 09
Lene Jepsen. Tlf. 21 71 70 38
Inger Lodahl. Tlf. 71 70 81 56

Sydthy Bådelaug -

……….siden sidst
Ny redaktør af klubbladet SEJLEREN
Jeg har nu været redaktør af SEJLEREN de seneste 8 år. Efter
så lang tid er der risiko for, at køre i samme ”gamle skure”.
Jeg synes derfor det er på tide, der kommer nye øjne på
bladet. Derfor søger jeg en ny redaktør der vil påtage sig det
sjove arbejde at skrive og udgive bladet.
Jeg vil naturligvis hjælpe dig i gang med det praktiske og
gerne være medredaktør på de første udgaver, såfremt det
måtte ønskes. Kontakt mig så vi kan få en snak om det på
telefon 40 73 34 91 eller e-mail: peter@doverodde.com
Jeg synes det vil være en skam, at bladet ikke køre videre.
På forhånd tak. Peter Larsen
Livets gang

_______________________________________________________________________________________

Havnefoged Doverodde
Havn
Tlf. 23 35 50 56
E-mail:
doveroddehavn@gmail.com

Leje af Hyttefadet
(klubhuset)
Hyttefadet kan lejes af
medlemmer i perioden 1/10 til
31/3 for kr. 550,- pr dag.
Henvendelse til Lars Stricker
tlf. 20 92 79 99

Annoncer sendes til
Peter Larsen, Elmevej 1, 1.
7760 Hurup Thy
Tlf. 40 73 34 91
E-mail:
sydthy.baadelaug@doverodde.com
Se i øvrigt vores hjemmeside vedr.
priser, m.m.

Husk vores hjemmeside
www.sydthybaadelaug.dk

Forsidefoto
Stander strygning
11. oktober 2019.
Lars Stricker i
gummistøvler. 
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Sydthy Bådelaug -

Formanden har ordet:
Indlæg til klubbladet november 2019.
Kære sejlervenner.
I skrivende stund, er vi så småt begyndt på efterårets sidste måned og om kort tid,
må vi forvente kong Vinters ankomst med kulde, sne og slud og dagene bliver kortere
og kortere og vi må indstille os på mørke om morgenen og mørke om aftenen, men
hvad gør det.
Vi kan nu glæde os over, at bådene nu er bragt vel i hus forskellige steder, hvor deres
ejere har placeret dem til overvintringen i 2019 / 2020.
Vi har i Sydthy Bådelaugsregi samlet taget 34
både op af vandet i oktober måned, hvilket
er en reduktion på 3 både, i forhold til sidste
år. Alle bådejere, kranfører, traktorfører, har
ydet en rigtig god indsats i forbindelse med
optagningen og det har muliggjort, at
optagningsprisen er blevet lidt billigere end
sidste år. Også Aktivitetsudvalget ydede en
stor indsats for at levere velsmagende
biksemad, i rigelig mængder til sultne sejlere
og deres medhjælpere på optagerdagene i oktober.
Møde med Teknisk Udvalg d. 13. maj 2019 på havnen i Doverodde.
For at vende tilbage til årets begyndelse, havde vi i bestyrelsen i efteråret 2018
konstateret, at den nye bølgebryder, der er etableret i forbindelse med
havnerenoveringen i 2017 og som består af 2 flydepontoner til erstatning for den
gamle industriskorsten, ikke yder tilstrækkelig læ i det lille havnebassin imellem
brodelen, der har adgang fra halvøen og flydebroen der har adgang fra hovedmolen. I
kraftig sydvesten vind er bassinet så urolig, at der er stor risiko for havari for de både,
der ligger her.
Det er også konstateret, at jollebroen der benyttes af gæster, der kommer kørende
udefra og anvender slæbestedet, er i en sådan sørgelig forfatning, set ud fra et
sikkerhedsmæssigt synspunkt, at den slet ikke bør benyttes. Problemstillingen er
tidligere nævnt i SEJLEREN NR. 45.
De nævnte forhold, resulterede i en direkte henvendelse til Teknisk Udvalg i marts –
april 2019, hvor vi gerne ville vise de konstaterede forhold, i erkendelse af, at omtalte
havnebassin med sydvesten vind med en vindstyrke på over 10 sek/m er risikofyldt at
ligge i. Det bør her indføjes, at der over hele sæsonen 2019 ikke har været
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tillægninger af både ved pontonbrosiden, hvilket overvejende skylde de nævnte
forhold.
Som det er de fleste medlemmer bekendt, så har vi i tidligere i bestyrelsen fremlagt
et projektforslag omkring etablering af parkeringsmuligheder for autocampere på
halvøen, det ønskede vi nu genoptaget, bla. for at sikre, at der i fremtiden vil være
stor søgning til havnen og hvor søgningen gerne skulle bestå af flere forskellige
gæstegrupper.
Medio april blev der aftalt, at det ønskede møde skulle afholdes d. 13. maj på havnen
med en visuel gennemgang af havnen efterfulgt af et møde i Hyttefadet, hvor
bestyrelsen ville få mulig for at fremlægge omtalte havneproblematik. I
fremlæggelsen af de konstaterede problemstillinger i havnen, foreslog vi i
bestyrelsen, at eksisterende nyudlagte pontoner blev placeret på en mere
hensigtsmæssig måde, samtidig med at bølgebrydersystemet blev forøget med 3
pontoner, der samtidig blev gjort landfast med halvøen. En sådan ny bølgebryder ville
resultere i, at der blev ro i det lille havnebassin. Den omtalte bro ved slæbestedet
ville samtidig kunne sløjfes 100 procent. Bølgebryderen ville også give mulighed for
en fast og optimal kajplads for vikingeskibet og aktiviteter for det kommende Cold
Hawaii indland, alt i alt til en skønnet samlet projektpris på kr. 1,6 mill.
Det var bestyrelsens opfattelse, at det fremlagte projektforslag blev positivt
modtaget af Teknisk Udvalg, der godt kunne se problemstillingen og derfor ville
behandle sagen positivt i de kommende måneder og medtage projektet i efterårets
økonomiske forhandlinger.
Hvor sagen står på nuværende vides ikke, men vi har lov at håbe på at Teknisk Udvalg
stadigvæk har samme opfattelse, som det havde den gang i maj.
Havnens dag d. 25. maj.
For igen at vende tilbage til sejlerårets begyndelse, hvor det hele skulle tage sin
spæde start, var hovedformålet i april, at søsætte og klargøre bådene, så vi kunne
komme ud at sejle i maj, hvor vi forventede at foråret ville tage sin begyndelse med
solskin, varme og en let vind.
Vi skulle dog først lige have afholdt ”Vild med Vand projektet” / Havnens Dag, der
var fastlagt til afholdelse d. 25. maj fra kl. 13,00 – 17,00.
Vi havde derfor i bestyrelsen besluttet, at vores kuldsejlede klubstander, skulle
fornyes total, idet ingen trædele fra den gamle stander kunne bruges. Træet som var
omfattende angrebet af råd og svamp, var den egentlige årsag til, at den forliste total i
et af efterårets storme i 2018.

En frisk kvinde og 3 raske herrer besluttede med stor entusiasme, at nu skulle der
fremstilles en ny klubstander, som skulle være færdig og opstillet til d. 25. maj.
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Sydthy Bådelaug På Havnens Dag, skulle Dannebrog og klubflaget vejre i vinden.

Ellinor & Ole Grud, Biger Møller og Ole
Pedersen, med hjælp fra flere andre
medlemmer, blev standeren færdig og
opstillet til tiden.
Tusind tak for indsatsen!
Havnens Dag blev afsluttet med succes,
stort set samme antal klubber og
foreninger fra 2018 deltog i
arrangementet og der skal derfor lyde en
stor tak til disse. Ligeså en kæmpe tak
til vores egen Nicolai Svensson og vores egne medlemmer, som havde det
overordnede ansvar for sejlads og tilrettelæggelse.
Besøgstallet var tilfredsstillende omend lidt mindre end i 2018.
Doverodde
Beboerne havde
sørget for
aktiviteter i
Fjordstrædet.
Som det ses
tiltrak gratis
ølsmagning hos
Thisted Bryghus
sig ganske pæn
opmærksomhed.
Selv RAS måtte
vist stoppe for et
lille hvil.
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Standerhejsning og Klubsejlads foråret 2019.
Efter en succesrig afholdelse af Havnens Dag, blev det igen hverdag i Doverodde.
Næste fælles arrangement var d. 15. og 16. juni hvor programmet fra
Aktivitetsudvalget stod på fælles sejlads til endnu unavngiven destination. Klargøring
af både og afholdelse af Havnens Dag, havde mere eller mindre optaget
medlemmerne indtil d. 3. juni, hvor Aktivitetsudvalget udsendte (pr. mail) en
invitation til fælles klubsejlads og samtidig gjorde man opmærksom på, at der ville
være standerhejsning d. 15. juni efter afholdt skippermøde.
D. 15. juni kl. 8,30 mødtes sejlerne, der ønskede at deltage i forårets fællessejlads, for
at beslutte hvilken havn, der skulle nyde godt af vores besøg. Efter en god snak frem
og tilbage, endte destination med at være Sillerslev, hvor vi havde gode erfaringer fra
sidste år med hensyn til klubhus og havnefaciliteter og distancen var også
overkommelig. Der var dog af DMI på dagen lovet et bygevejr sidst på formiddagen.
Inden afsejlingen til Sillerslev, som var
fastsat til kl. 11,00, fik vi sat
klubstanderen på den nye mast, så vi
kunne på behørigt bevise, at sejlerne
fra Sydthy Bådelaug / Doverodde
havn, havde indledt sejlersæsonen i
2019.
Vi afsejlede fra Doverodde i godt
almindelig dansk vejr, lidt overskyet
med næsten ingen vind. Efter at have
passeret Bøhløre, mødte vi regnvejret
og ved selve anduvningen af Sillerslev
havn, stod det ned i stride strømme.
Senere på dagen blev det rigtig
sommervejr og vi kunne se frem til en
hyggelig grillaften med hyggelig
opdækning i havnens klubhus og
socialt godt samvær til sent ud på
aftenen.
Næste morgen, d. 16. juni, var der fælles morgenbord, hvor vi summede på
gårdsdagens hændelser. Turen hjem til egen havn, startede efter morgenmaden og
de fleste af de deltagende både (10 deltagere), var faktisk hjemme efter 1,5 timers
sejlads omkring kl. 12,00.
En super god fællessejlads i foråret 2019 var til ende. Det er anbefales at deltage til
næste år.
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Sydthy Bådelaug Skt. Hans 2019.
Skt. Hans aften blev traditionen
tro afholdt i klubhuset, som
annonceret i Sejleren nr. 45.
Der var en god tilslutning til
fællesspisningen og det sociale.

En del af deltagerne drog af sted
til bålet og båltalen, hvor taleren
var den kommende leder af SMK
projektet i Doverodde.

Aftenen sluttede med en god
hyggestund i erindringen.
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Sommersejladsen i 2019
Sommersejladsen var for nogle lang og oplevelsesrig, nogle nåede Sverige andre
nåede Sjælland og nogle nåede Jyllands Østkyst, jeg selv med familie nåede Løgstør.
Det er mit indtryk, at vores medlemmer har haft en god sejlersæson med skiftende
vejrlig fra regn og stærk vind til solskin og let vind, med en god høj
sommertemperatur.

Gæster i Doverodde Havn 2019
Vi har i Doverodde Havn i den nu forgangne sommer haft 444 overnattende både
mod 466 både i 2018. Havnevagten har i år har været udført af Villy Johansen, Peter
Larsen og jeg selv og det er med tilfredshed, at vi i indeværende år er så tæt på 2018 i
bådantal, når vi tager den ekstreme solrige sommer den gang i betragtning.
Der er ingen tvivl om, at det nye havneanlæg i Doverodde Havn, havnens beliggenhed
og den ro der er i havnen og vores gode faciliteter i servicebygningen (klubhuset) gør,
at besøgsantallet forventeligt vil stige i de kommende år. En forudsætning vil dog
være at vi som sejlerklub med havnefogedstatus, sikre en god oprydning i og på
havneområdet, venlig betjening af sejlende gæster og samtidig sikre, at
servicebygningen hele tiden holdes ren og indbydende for havnens gæstesejlere.

Den ”Gule Hal” ved Doverodde Købmandsgård.
Som det er bekendt, så har opmagasinering af både og master i den gule hal betydet
meget for en stor del af laugets aktive medlemmer og det har i den forbindelse
været bestyrelsen magtpåliggende, at indgå i en lejeaftale i den tid hallen må bestå
og hvis skæbne måske er afhængig af SMK- projektet i Doverodde.
Undertegnede havde således et møde med den nye leder af Doverodde
Købmandsgård Hans Stokholm Kjer d. 14. august, hvor mødet primært skulle dreje
sig om en lejeaftale for året 2020.
Lejebeløbet for et år blev oplyst til kr. 50.000,- og ville være et fast krav, hvis en
lejeaftale skulle gennemføres. På betingelse af bestyrelsens godkendelse, ville jeg
anbefale beløbsrammen. Bestyrelsen godkendte beløbsrammen i sit møde d. 19.
august, hvilket i første omgang blev meddelt Hans Stokholm Kjer pr. telefon, som
bekræftede aftalen for året 2020.

Sponsorat til Dansk Søredningsselskab fra Sydthy Bådelaug.
Bestyrelsen besluttede på sit bestyrelsesmøde d. 19. august at sponsorerer / donere
kr. 1.000,- til Dansk Søredningsselskab (DSRS). De fleste af vores medlemmer sejler
bl.a. i Løgstør Bredning og omkring Feggesund, ligeledes er Aggersund op til Gjøl et af
de områder vi besejler tit, derfor kan vi risikerer, at nogle af vores medlemmer kan få
brug for hjælp, derfor gives støtten.
Der vil her i bladet, på en anden side, blive orienteret noget mere grundlæggende om
Dansk Søredningsselskab.
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Sydthy Bådelaug Ungdomsafdelingen i Sydthy Bådelaug.
Det er med stor glæde at kunne notere, at i år er der kommet spirende gang i en
ungdomsafdeling i Sydthy Bådelaugsregi. Det endelige grundlag for igangsætningen
af afdelingen, skete da Laurits M. Bernitt kom i forbindelse med undertegnede (uden
for den gule hal), hvor han tilbød sin hjælp med at starte en ungdomsafdeling i
Sydthy Bådelaug. Laurits har en erfaring fra Lemvig sejlklub, som instruktør for
ungdomssejlerne der, en erfaring som han nu gerne vil give videre til børn og unge
mennesker i Doverodde. Laurits er således tovholder på projektet i samarbejde med
Hans Rasmussen, Lise og Lars Stricker og børnenes forældre. Hen over sommeren
2019 har 8 til 10 børn deltaget i programmet og det ser ud til at endnu flere tilmelder
sig i 2020.
Udover foranstående, er det glædeligt, at flere af børnenes forældre, har meldt sig
ind som medlemmer i Sydthy Bådelaug.
De bedste efterårshilsner til børn, forældre, instruktører og hjælpere i
ungdomsafdelingen.

(Se særskilt indlæg fra Ungdomsafdelingen sidst i bladet)

Årets sidste fællessejlads.
I år besluttede 7 – 8 friske skippere at sejle en tur Mors rundt og som Nicolai
Svensson har kaldt det: ”En ren mandetur”. Der var tale om en singlesejlertur, hvor
som ordet siger det / en mand en båd.
Turen strakte sig fra fredag d. 27. september med afgang fra Doverodde indtil søndag
d. 29. september med hjemkomst igen til Doverodde.
Sejlruten var fastlagt på den måde, at første sejlads var Doverodde – Vildsund, den
anden sejlads var Vildsund – Nykøbing og sidste sejlads var Nykøbing – Doverodde.
Den første sejlads fra Doverodde, var i kraftig vestenvind med regnbyger, den næste
sejlads forgik i jævn god sejlvind og den sidste sejlads fra Nykøbing var i ekstrem godt
sejlvejr med solskin og let vind.
Turen havde budt singlesejlerne på et godt socialt samvær, både ombord i bådene og
i de byer, der blev besøgt. Alle deltagerne var enige om, at sejladsen burde være en
tilbagevendende begivenhed.
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Standerstrygning d. 11. oktober. (Forside billedet)
Der var enighed i bestyrelsen om, at den lidt vingeskudte standerhejsning d. 15. juni
krævede en kompensation, idet vi ikke som normalt fik tilbudt røde pølser til de
deltagende medlemmer på den dag.
Derfor var standerstrygningen lidt anderledes i år, idet pølsetilbuddet i stedet var
flyttet til dette arrangement og det var med stor glæde at kunne konstatere, at der
var god
tilslutning til
strygningen. Det
nye ved
arrangementet
var bl.a., at børn
fra vores nye
ungdomsafdeling
”SB Optimister”
deltog og det gav
en masse liv i
forsamlingen.

12 | nr. 46 | november 2019

Sydthy Bådelaug Afriggerfesten i 2019.
Efter at oktober overordnet drejede sig om optagningen af bådene og
standerstrygning (beskrevet foranstående), var der tid til at afholde årets afriggerfest,
som Aktivitetsudvalget havde fastlagt til d. 2. november.
Der var i år stor tilslutning til festen, 46 personer havde meldt sig til, for det
markerer, at alle aktiviteter på vandet nu er afsluttet for i år. Det var med stor glæde

at kunne konstatere, at der var mange nye ansigter til stede til festen. Således har vi i
år fået nye aktive sejlende medlemmer, også en del af forældrene til vores sejlende
børn, har meldt sig ind i lauget som aktive medlemmer (som nævnt tidligere), hvilket
giver et godt grundlag for at fremme sejladsen for alle, som ifølge Sydthy Bådelaugs
vedtægter, er det overordnede formål med laugets virke.
God mad, rigelig med destillater og rigtig godt humør imellem gæsterne, prægede
hele aftenen. Det er rart, at når der arrangeres noget i lauget, så slutter
medlemmerne op omkring arrangementet.
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Stor ros til Aktivitetsudvalget for indsatsen !!!

Nu kan vi få luft igen
Sydthy Bådelaug har her i efteråret investeret i
en ny kompressor med 2 cylindere, der skulle
være stor nok til at pumpe bådvogne- og
traktordæk op til fuld dæktryk.
Årsag til købet skyldes det forhold, at det ved
sidste optagning i oktober, viste sig, at en del
bådvogne, havde for lavt lufttryk og de
kompressorer vi havde til rådighed, var
utilstrækkelige i enhver henseende.
Problemet skulle nu være løst til gavn for
laugets medlemmer. Kompressoren er
oplagret i ”den gule hal”, hvor der PT er
oplagret 19 både. Til bådejerne som har oplag
hos Bisgård og fsv. også andre steder, kan låne
den efter nærmere aftale med Lars Raadal,
på tlf. 27 14 13 22 og på betingelse af, at du er medlem af Sydthy Bådelaug.
PS Ved transport, skal der bruges en trailer og en hjælper ved af- og pålæsning.
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Sydthy Bådelaug Sponsorat til Dansk Søredningsselskab fra Sydthy Bådelaug.
Bestyrelsen besluttede på sit bestyrelsesmøde d. 19. august at sponsorerer / donere
kr. 1.000,- til Dansk Søredningsselskab (DSRS). De fleste af vores medlemmer sejler
bl.a. i Løgstør Bredning og omkring Feggesund, ligeledes er Aggersund op til Gjøl et af
de områder vi besejler tit, derfor kan vi risikerer, at nogle af vores medlemmer kan få
brug for hjælp, derfor gives støtten.

Læs mere om DSRS Løgstør på deres hjemmeside:

www.dsrs.dk/tags/aktuelt-løgstør

Slutbemærkning.
Til alle medlemmer, aktive såvel som passive, vil jeg som formand ønske jer et rigtig
godt vinterhi, hvor vi nu igen kan begynde at drømme om foråret i 2020, hvor vi skal
have vand under kølen.
Husk først jul - så påske og så søsætning.

Vestervig i november 2019
Lars Raadal, formand og sekretær
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Sydthy Bådelaug -

Information fra bestyrelsen
Referater fra Bestyrelsesmøder og Generalforsamlinger kan kun læses på vores
hjemmeside. Gør følgende for at læse disse referater:
Åben vores hjemmeside: www.sydthybaadelaug.dk og klik på MEDLEMMER

Hvis du allerede er logget på,
vil Medlemssiden blive vist
med det samme. Hvis du ikke
er logget på, vises dette lille
’Log ind’ vindue hvori du skal
indtaste dit ’Brugernavn’ og
din ’Adgangskode’. Når du
logger på er det en god ide
klikke ’flueben’ på her.
(du vil så være logget på i 1 år)

Hvis du ikke kender/husker
Brugernavn eller
Adgangskode skal du klikke
på den gule tekst HER.
Der vil herefter blive vist et
nyt lille vindue.
……………….. fortsættes på side 19
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Sydthy Bådelaug Her skal du indtaste din e-mail
adresse og derefter klikke på
SEND. Du vil herefter modtage
en e-mail hvori dit Brugernavn
og Adgangskode står.
Det er vigtigt at du indtaster
den rigtige e-mail adresse,
som skal være den e-mail
adresse vi har dig registreret
under.
Når du har modtaget e-mail’en skal du igen vælge ’MEDLEMMER’ og logge ind med
det brugernavn og den adgangskode der står i e-mail’en. Husk at sætte ’flueben’, så
er du automatisk logget på det næste år.
I under-menuen ’MEDLEMMER’ skal du vælge ’Interne dokumenter’. På denne side
kan du så vælge det referat du ønsker at læse ved at klikke på årstallet eller datoen.
Dokumentet vises som en PDF-fil.

Her er også angivet forskellige koder til vores dørlåse. Koder til kodelåse på
mastekran og trillebøre vil også være at finde på denne side.
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Sydthy Bådelaug -

Information fra aktivitetsudvalget
Kommende aktiviteter
Kommende aktiviteter fremgår af kalenderen på vores hjemmeside.
Vælg menu-punktet:
BÅDELAUGET -> AKTIVITETSUDVALG -> Kalender

I ovenstående eksempel kan du se at april måned 2014 er valgt og jeg har klikket på
Isætning af den 26. Herved fremkommer detaljer for den valgte aktivitet.
Kommende aktiviteter vil normalt også blive rundsendt pr e-mail og indlagt på vores
Facebook side. Pt. Er følgende planlagt:
5.12.2019. kl. 19.00: Julebanko. Der vil blive serveret æbleskiver og gløgg.
30.1.2020. kl. 19.30: Klubaften. (Program ikke fastsat endnu)
27.2.2020 kl. 19.30: Foredrag ved. Karin og Hans
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Sydthy Bådelaug -

SB’s Optimister

Marie, Kasper, Kristine, Nils, Line, Simon, Julie, Mikkel, August m.fl. har sejlet
optimistjoller i Sydthy Bådelaug, SB, i 2019. De og deres forældre er hele sejlsæsonen
mødt op hver søndag kl 10:00 ved Hyttefadet i Doverodde.

Det er 14 år siden bådene
sidst har været brugt til
skolesejlads.
Forældregruppen
spænder heldigvis over
mange håndværkere,
som alle er indstillet på at
give en hjælpende hånd
med. Det tog derfor ikke
mere end 3-4 søndage at
få renoveret grejet til
brugbar stand.
Hans og Laurits assisteret
af Lars, Lene, og Karsten
har fungeret som
instruktører.
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Kramboden
Her i Kramboden sælges eller købes hverken Sten eller Stoffer,
men har du noget både-grej eller for den sags skyld en hel båd
eller andet til salg, så kan det gøres her.
Send et billede og tilhørende tekst til følgende e-mail:
sydthy.baadelaug@doverodde.com
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Sydthy Bådelaug -

I begyndelsen så det
naturligvis lidt sjovt ud.
Men langsomt og sikkert
hen over sæsonen har
drenge og piger fået styr på
kryds, læns, stagvending,
kovending
, styrbord,
bagbord, pælestik, 8-tals
knob, rigning, søsætning,
vigeregler, tillægning,
fortøjning, kæntring,
søsikkehed mm..

Når vejret har været for
hårdt til sejlads, har der
været god lejlighed til at
træne søsikkerhed,
kæntring og svømning. Du
skal kunne svømme mindst
100 m og mister på langs af
sæsonen enhver frygt for en
tur i baljen.
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Det er udviklende at lege
med vinden og vandet og få
et sejlfartøj til at fungere.
Det er også en fornøjelse at
sidde på land og hygge sig i
forældregruppen. Hver
søndag har der været kaffe
og kage efter sejladsen, som
forældrene på skift har budt
ind med.

Typisk har der været lige så
mange forældre på kajen
som børn på vandet.
Søndag formiddag i selskab
med engagerede unge og
ligesindede forældre har
vist sig at være et
tilløbsstykke.

Sydthy Bådelaug råder
over 7-8 optimistjoller, 2
sniper og en
instruktørjolle. Når
sejlerne bliver
tilstrækkelig dygtige til
at håndtere
optimistjollerne er det
tid til at prøve at
samarbejde i de hurtige
og følsomme sniper.
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Sydthy Bådelaug Vi starter sæsonen ved
standerhejsningen i april
2020 og har kapacitet til 1012 sejlere. Du skal selv sørge
for redningsvest,
sejlerdragt, støvler og en
hue/bomhat � og du skal
kunne svømme mindst 100
m. Sejladserne er gratis.

Hans og Laurits er instruktører og Lise Stricker, mail@mail organiserer
optimistsejladserne i SB.
I løbet af vintersæsonen er det planen at gennemføre 2 teori- og reparationsaftener –
nærmer besked om tidspunkterne følger.
Holdet bag optimistsejladsen siger tak for en super hyggelig sejlersæson og glæder os
til næste sæson.

Vel mødt hos SB’s optimister i
2020!
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