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Snekkersten og Skotterup 
Sejlklub har som en ud af 
kun 42 danske sejlklubber 
fået titlen »ungdomsvenlig 
klub«.

SNEKKERSTEN: Som en ud af 
kun 42 danske sejlklubber 
er Snekkersten og Skotterup 
Sejlklub nu blevet certifi ce-
ret af Dansk Sejlunion som 
ungdomsvenlig sejlklub.

- De mange engagerede 
forældre og trænere gør det 
så fantastisk, at det i år er 
lykkedes at opnå denne cer-
tifi cering, sagde formand for 
klubben Andre Stokholm i 
går ved klubbens stander-
hejsning, hvor han takkede 
ungdomsformand Martin 
Bjørk-Olsen, der står i spid-
sen for det store ungdomsar-
bejde og kom ind på de store 
krav, en sådan certifi cering 
stiller. Blandt andet, at ung-
domsarbejdet er konstant og 
hele tiden udvikles.

Samtidig kunne forman-
den også afsløre nyheden 
om, at klubben i år lancerer 
en ny disciplin, nemlig Dan-
marks mest hurtigtvoksende 
sportsgren, stand up padd-
ling.

I Snekkersten kan sejl-
klubben glæde sig over, at 
der er fuld fart på medlems-
tallet. Allermest blandt opti-
mistsejlerne, hvor der nu er 
venteliste.

- I afdelingen for unge sej-
lere skal vi fortsat arbejde 
mere på at hverve nye med-
lemmer lige som tilfældet er 
i mange andre sejlklubber, 
siger formand André Stok-
holm.

 moth

Sejlklub certifi ceret 
til ungdommen

En stolt formand for Snekkersten og Skotterup Sejlklub, André Stokholm, ved gårsdagens standerhejsning. (Foto: Torben Sørensen)

Ny certifi cering til Snekkersten og Skotterup Sejlklub som ungdomsvenlig sejlklub. Her er der formanden for 
ungdomsafdelingen Martin Bjørk-Olsen, der sammen med Bertram viser certifi katet frem. (Foto: Torben Sø-
rensen)

Børne-, ungdoms- og familieliv

Journalist
Tine Zedeler
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Ny skyskraber i Dubai 
skal være verdens højeste
DUBAI: I Dubai er der planer om at 
bygge en skyskraber, som skal være 
højere end Burj Khalifa, som på nu-
værende tidspunkt er verdens høje-
ste bygning.

Det oplyser ejendomsselskabet 
Emaar søndag ifølge nyhedsbureau-
et AFP.

Tårnet koster omkring 6,5 milliar-
der kroner at bygge og skal være »lidt 
højere« end det 828 meter høje Burj 
Khalifa, der også ligger i Dubai.

Men Emaars formand, Mohamed Alabbar, vil dog 
ikke afsløre tårnets præcise højde, før det er færdigt.

Firmaet vil give tårnet til byen Dubai som en gave 
før 2020, hvor Dubai skal være vært for World Expo, 
hvor hundredvis af forskellige lande viser det nyeste 
frem inden for arkitektur og teknologi.

Burj Khalifa stod færdig i januar 2010 og kostede 
cirka 9,8 milliarder kroner.

Den nye bygning er designet af den spansk-schwei-
ziske arkitekt Santiago Calatrava Valls og vil have ob-
servationsdæk og 18 til 20 etager, hvor der skal være re-
stauranter og et hotel, siger Mohamed Alabbar.

Man vil kunne se 360 graders udsigt fra det nye 
tårn, lige som man kan fra eksempelvis Burj Khalifa.

Bygningen kommer til at være slank og minde om 
en mineret - et slankt bønnetårn, der typisk ses på mo-
skéer.

Mohamed Alabbar beskriver den fremtidige byg-
nings struktur som værende et elegant monument, der 
kommer til at ligge i et nybygget i den nordlige del af 
Dubai.

- Mange ønsker en god udsigt, når de overvejer at 
købe en ejendom, siger Mohamed Alabbar.

Dubai er kendt for at bygge store futuristiske sky-
skrabere, men byen er ikke den eneste i verden, som 
går efter at have den højeste bygning.

Dødstallet stiger til over 100 ved 
storbrand i indisk tempel
DELHI: En brand i et tempel i det sydvestlige Indien 
udviklede sig katastrofalt under en hindufest tidligt 
søndag lokal tid. Efter fl ere timers redningsindsats 
stiger dødstallet forsat og er nået over 100.

Ifølge nyhedsbureauet AFP oplyser en minister i Ke-
ralas-delstaten Oommen Chandy over for tv-stationen 
NDTV, således at antallet af omkomne er steget til 102. 
Samtidig er meldingen, at over 280 personer kommet 
til skade i forbindelse med branden.

Ifølge det lokale NDTV var over 10.000 mennesker 
samlet for at fejre hinduernes nytår, da branden brød 
ud.

Det er angiveligt fyrværkeri, der har været årsag til 
den voldsomme brand i Puttingal Devi templet i byen 
Paravur.

Teorien er, at fyrværkeri, der blev aff yret som del af 
festlighederne, ved et uheld antændte et andet stort 
parti fyrværkeri.

- Templet holder et fyrværkerishow hvert år. Vi gør 
vores bedste for at redde dem, som fortsat er spær-
ret inde, siger indenrigsministeren i Kerala, Ramesh 
Chennithala, til Th e Indian Times.

Tv-optagelser viser en serie af store eksplosioner 
og fyrværkeri omkring klokken 3 natten til søndag, 
og den eksplosionsagtige brand har ifølge øjenvidner 
blandt andet smadret ruder på huse i en radius af en 
kilometer fra templet.

Minister Oommen Chandy siger ifølge AFP, at an-
satte i templet har fyret fyrværkeri af, på trods af de 
ikke havde fået tilladelse til at gøre det af sikkerheds-
mæssige årsager.

Politiet har ifølge Th e Indian Times tidligere ad-
varet om brugen af fyrværkeri ved templet. Ansatte i 
templet påstår ifølge NDTV, at man havde lov til at fyre 
krudt af aftenen og natten igennem.

Indenrigsminister Chennithala oplyser, at der vil 
blive iværksat en retlig undersøgelse af hændelsen. Of-
rene og pårørende vil desuden kunne se frem til at bli-
ve kompenseret økonomisk.

Brande i templer under religiøse højtider er ikke et 
unormalt fænomen i Indien og sker ofte som følger af 
dårlige sikkerhedsforanstaltninger og lave standarder 
for sikkerhedsniveauet. /ritzau/
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Sundbusserne sælger ud
DEN 11. APRIL 2004:  27. april forsvinder den første 
af de nuværende sundbusser, de to sidste er også til 
salg, men sejler til nybygninger ankommer.

Sundbus Jeppe er blevet solgt til overdragelse alle-
rede den 27. i denne måned. Med kun to både tilbage 
vil rederiet ikke kunne gennemføre en sommersejl-
plan med tre afgange i timen, og dermed gøres halvti-
medriften permanent.

Også Sundbussernes to andre både, »Pernille« og 
»Magdalone« er udbudt til salg.

- Det er de, men ikke til overtagelse lige med det 
samme, Vi kan jo ikke afhænde dem, før vi har fået vo-
res nye og større færger, siger Sundbussernes direktør, 
Nicolai Moltzau.

Som Helsingør Dagblad kunne fortælle for nyligt, 
er leveringen af de to nye både fra det polske værft i 
Gdansk endnu en gang blevet udsat.

Nu forventes de først at blive indsat mellem Helsin-
gør og Helsingborg til november op til juletravlheden.

Byggeriet er gået i stå, fordi rederiet arbejder på æn-
dringer  af indretningen, forklarer Moltzau.

Oprindeligt skulle nybygningerne være indsat i juni 
op til sommerens højsæson.

Skibshundene Erling og Ib, Snekkersten Havn. (Foto: Torben Sørensen)

SKIBSHUNDE: Der er liv i hav-
nene og det klør i fi ngrene for 
at få bådene i vandet og kom-
me på vandet.

I går var der dåb af to nye 
både i Helsingør Sejlklub 
og ved standerhejsningen 
på Snekkersten Havn kun-
ne medlemmerne glæde sig 
over en ny certifi sering fra 
Dansk Sejlunion som ung-
domsvenlig sejlklub.

Midt i det hele sad der og-
så et par fi rbenede venner og 
så ud, som om de glæder sig 
til den kommende sejlersæ-
son.

Det var gravhundene, de 
inkarnerede skibshunde Er-
ling og Ib, som er et kendt par 
på Snekkersten Havn. 

Efter sigende er de brød-
re, har fast hyre på familiens 
båd og når de ikke sejler, bor 
de tæt på havnen.

I går måtte de kigge langt 
efter en tur på Sundet, mens 
duften af grillpølser sejlede 
forbi deres vibrerende snu-
der.

moth

Erling og Ib er klar til sæsonen

- Når det nu ikek kan blive til en 
sejltur, hvad så med en grillpølse, 

tiggede de to skibshunde, Ib og 
Erling i går ved standerhejsnin-
gen på Snekkersten Havn.(Foto: 

Torben Sørensen)


