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Velkommen til  
Sejl & Vind 

Så er sæsonen skudt i gang og havnen summer 
af liv. Såvel unge som gamle er i fuld sving 

igen, og hvor er det dejligt!  
          Lagunen er fyldt med optimistjoller  

og stand-up paddlere.

Kom og følg kapsejladsen 
   om mandagen mellem  

kølbådene, om tirsdagen mellem smakke- 
jollerne og ugens øvrige dage mellem optimist, 

FEVA og 29ére. Fra søndre mole er  
udsigten rigtig god!

Klubhuset er åbent igen, og vi har fået en  
ekstra grill – på gas! 

Café Vitus har slået dørene op for endnu en 
sæson – tillykke med det!

I dette nummer af Sejl & Vind kan du læse om 
den fantastiske udvikling blandt ungsejlerne i 

artiklen ”Fra optimist jolle til OL-klasse”.  
Følg turen gennem Dalslandskanal i Sverige 

sommeren 2019 med den særegne hollandske 
kanalbåd, ”Meta van Vlet”.  

Du inviteres til ”Sommersejllads med BJAH” af 
Smakkejolle-lauget og til sommergrill på  

havnen med sejlerne.
Nutidens tekniske hjælpemidler, ”Sejlsikkert” 

Appen, ”Tursejler” Appen og ”SejlSikkert 
Alarm” Appen, præsenteres af sejlklubbens 

søsikkerheds-ulk, Karl Johan Andersen.
Lokalhistoriker Kjeld Damgaard tager os  

med tilbage i tiden og fortæller om handel  
med fisk i Snekkersten. 

God læselyst

På bestyrelsens vegne,

Lene Boysen

Et nyt olympisk udviklingsmiljø for unge sejlere 
tager nu sin begyndelse.

Fra drøm til virkelighed
Over de sidste 2-3 år er det lykkedes at etablere et 
stærkt ungdomsmiljø omkring jolletypen 29’er, hvor  
8 besætninger nu træner kontinuerligt. Hovedparten af 
de unge er optaget på Helsingør Talent- og Eliteskole, 
så deres seriøse interesse for sport understøttes af skole- 
gang tilpasset deres sportsliv. 29’er-gruppen i Snekker-
sten udgør i dag en af Danmarks største sammen med 
grupperne i Århus og KDY Rungsted. 
Hos sejlklubbens yngre sejlere er der flere, der allerede 
nu viser stor interesse for at blive en del af dette meget 
sportsprægede miljø, så vi forventer fortsat tilgang til 
29’er miljøet de kommende år.

Fra Optimist jolle til OL-klasse
Af Lene Boysen

Du har sikkert allerede set dem – de unge sejlere – der træner  
om morgenen, eftermiddagen og aftenen ud for Snekkersten havn 

hele året rundt. Først var de få, siden voksede de i antal og alder og 
jolletyperne spænder i dag fra optimistjoller, zoom8, FEVA  

og nu også den hurtige og sportsprægede 29’er jolle.

Sejl & VindNummer 3 | Juni 20212 3

Den olympiske bådtype 49’er
“For Snekkersten Skotterup Sejlklub er det afgørende vigtigt  
at kunne rumme både bredden og de mere konkurrence- 
mindede unge i et godt fællesskab. 

Som et særligt kendetegn ved ungdomsarbejdet er hoved- 
parten af jollerne klubejede, så alle børn og unge kan 
få mulighed for at sejle, og den enkelte kan se, at det 
næste skridt er inden for rækkevidde, også selv om 
der skal skiftes til større jolle”, fortæller Michael Melbye, 
formand for ungdomsudvalget.

Og han fortsætter: 
“Med det store og seriøse 29’er miljø er der nu for første 
gang opstået en enestående mulighed for at støtte de 
lokale unge i at nå den olympiske bådklasse 49’er og 
skabe et OL-udviklingsmiljø for unge sejlere her”.

Trinvis opbygning af et olympisk udviklingsmiljø
Et olympisk miljø kan ikke skabes med et enkelt greb, 
men kan opbygges gradvis og det vigtigste har vi allerede 
– sejlerne.

• Udstyr
Med hjælp fra lokale støtter og fonde skal ungdoms- 
afdelingen rejse midler til indkøb af 4 styk 49’er joller.

• Trænere
Sejlklubben har indgået aftale for perioden 2020-2024 
med team Lyngbek/Vinter om at træne ungdomsgruppen i 
29’er og sikre overgang til 49’er klassen. Lyngbek/
Vinter er selv OL-kandidater i 49’er og vil forsøge at 
kvalificere sig til OL i 2024.
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En salgsvurdering af jeres nuværende bolig er et 

godt udgangspunkt for en beslutning

Overvejer du at 
flytte til nyt?

Vi kan hjælpe dig med:
• Prisfastsættelse af din bolig.

• Gode råd til, hvordan du kan øge værdien.

• Fremhævning af fordelene ved netop din bolig

• Kvalificeret kendskab til lokal området og pris udviklingen.

• Indblik i, hvor mange potentielle købere vi allerede har til 
din bolig i vores køber kartotek.

Det lokale boligmarked udvikler sig konstant, og den lokalkendte mæglers 

råd og vejledning kan være afgørende for prisen på din bolig. Vi bor selv i 

området og kender hver en krog i lokalområdet og har speciale i kysten mellem 

Humlebæk, Espergærde, Snekkersten og oplandet med b.la. Kvistgård og Tikøb. 

Lad os vurdere din 
bolig gratis.

danbolig.dk

Kontakt danbolig Espergærde på tlf. 49 130 100 og få en 
gratis og uforpligtende salgsvurdering.

danbolig Espergærde
Strandvejen 354

3060 Espergærde
Tlf. 49 130 100
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Philip Lyngbek: “Som træner føler jeg en enorm glæde ved  
at følge og arbejde med de unge talenter! Atmosfæren 
der summer omkring vores sejlere ved klubtræningerne, 
er for vild. 
På samme måde er det for fedt, at vi nu oplever, hvordan 
sejlerne, også på kapsejladsbanen, skaber succeshistorier 
i hver enkelt besætning“.

• Samarbejdspartner
Sejlklubben vil indlede et tæt samarbejde med Dansk 
Sejlunion, Team Danmark og Helsingør Talent- og Elite 
om faglig sparring til at opnå de sportslige mål.

Et åbent OL-miljø der skal række ud til andre unge
“Med det nye OL-udviklingsmiljø ønsker sejlklubben  
at gøre elitesejlads på højeste niveau tilgængeligt  
og synligt for flere unge, og ved en række stævner  
og events at invitere mange unge og øvrige inter- 

esserede med helt ud i bådene”, fortæller Michael 
Melbye.

Sejlklubben vil således løbende med videospots og 
tekst melde ud om sejlernes træning, deltagelse i kap-
sejladser nationalt og internationalt samt milepæle på 
vejen i deres sportsliv.

Vil du med på rejsen?
Alle der har en interesse i at støtte etableringen af det 
nye OL-miljø for unge sejlere er meget velkomne til  
at kontakte Snekkersten Skotterup Sejlklub på:  
kommunikation@sssejlklub.dk.  
Alle bidrag er meget velkomne.

Sejlklubben vil i de kommende numre af Sejl & Vind 
opdatere jer alle om, hvor langt vi er nået med det  
nye sportsmiljø.

Fra Optimist jolle til OL-klasse ...fortsat
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Vi har i bestyrelsen under Corona-ned- 
lukningen afholdt virtuelle bestyrelsesmøder 
hvor vi bla. har haft fokus på økonomi ved at  
søge forskellige hjælpepakker – økonomien 
ser fornuftig ud ikke mindst på grund af et 
stort tilskud fra Helsingør kommune og de 
før omtalte hjælpepakker.
Sejlklubben har oplevet en markant medlems- 
tilgang, og bestyrelsen vil arbejde for at 
udvikle klubben yderligere ved at tilbyde nye  
tiltag som f.eks. E-sejlsport (til efteråret), 
og vi har fået stillet en J70 jolle til rådighed 
for at afprøve denne jolletype som et tilbud 
til medlemmerne.
Bestyrelsen har ydermere søsat et nyt 
medlemsblad, som du nu sidder med i 
hånden, og som er blevet vældigt godt 
modtaget.
Vi arbejder løbende med at udvikle aktiviteten 
i de forskellige udvalg, så når det igen 
bliver muligt at mødes under mere normale 
forhold, vil der kunne blive afholdt forskellige 
sociale arrangementer.

Sven Riber

Forbavsende mange havde meldt sig til undervisningen, 
så mange at vi var nødt til at dele dem i to hold, så der 
både blev undervist mandag og torsdag med 17 elever 
på hvert hold.
Normalt kommer eleverne, som en del af undervisningen 
på en natsejlads med Marinehjemmeværns kutteren fra 
Helsingør, samt to ture med færgerne, hvor man både 
kommer på broen og i maskinrummet, men grundet 
Corona blev begge ture aflyst.
I starten af december blev undervisningen omlagt til at 
være på nettet, og det fik desværre fem af eleverne til 
at stoppe.
Men resten holdt ud, og den teoretiske prøve blev afholdt 
i marts, hvor alle 29 bestod, og det sidste hold er netop 
blevet færdig med den praktiske prøve, hvor alle også 
bestod.

Det er godt gået af eleverne, der har været forstående 
og udholdende og for første gang i alle de år, jeg har 
undervist, havde jeg tre familier med mor, far og barn, 
der blev undervist og fik gjort det færdigt!!! Så flot og  
minsandten om ikke også alle de 7 unge fra sejlklubbens 
ungdomsafdelingen, der havde meldt sig til undervisningen, 
gik det hele igennem og bestod begge prøver!!!
Sejt gået!

Så stort tillykke til alle de nye navigatører!!

Erik Magius

Og fra sejlerskolen meldes der om fuldt hus
Vores 3 skolebåde sejler mandag til torsdag aften med 
elever.

Så god vind til jer, hold kurs og fart og husk at holde 
behørigt udkig.

I forsommeren er planlagt 2 INTRO forløb (INTRO udvidet) 
og et antal ”prøvetimer” (INTRO basis). 
 
Sidste år kunne man tage en prøvetime, hvis man ikke var 
medlem af sejlklubben. I år kan man tage det udvidede 
forløb uden at være medlem, det er nyt.

Rigtig mange mennesker har investeret i de billige boards 
fra forskellige dagligvarebutikker og byggecentre. Uviden- 
heden omkring udstyr, regler og sikkerhed er stor, så vi 
vil gerne være med til at højne sikkerheden på vandet. 
 
Udover INTRO kurserne laver vi også events, hvor grupper 
kan booke instruktør og udstyr.
 
Vi har nu udstyr til alle aldre, i alt 14 hardboards. De yngste 
kursister er 8-9 år, det kræver noget fysik at håndtere 
SUP boardet på vandet.
Vi gør meget ud af sikkerhed og overholdelse af regler. 
Vores boards er ikke badedyr, SUP boardet er et fartøj, 
og vest er obligatorisk!
 
I denne sæson er instruktørerne Doug & Marie, Thomas 
(alle tre uddannet i DSRF) og Helle (uddannet i Dansk 
Sejlunion).
 
Yderligere information og tilmelding på www.sssejlklub.dk

André Stokholm
Helle Larsen
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Sejlerinstruktører søges
Kunne du tænke dig at være instruktør? Vi 
kunne godt bruge en eller to instruktører mere, 
som synes om at sejle og undervise i 806érne. 
En skøn båd med fantastiske sejleregenskaber.
Kontakt André Stokholm på tlf. 20736342

Formands
nyt

Undervisningen til  
duelighedsprøve  
startede oktober 2020

SUP 
Undervisnings-
sæsonen starter  
nu
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I 2019 anskaffede vi os en særegen hollandsk 
kanalbåd fra 1993 – nu døbt ”Meta van Vlet” – en 
”flet” er en bådtype. I mange år har vi sejlet Ballad, 
men en ny skulder ændrede sejladsbetingelserne, 
og nu har vi lært os lidt mere om motorbåd og fået 
VHFcertifikat. 
Trods Corona-året-2020 besluttede vi os for en 
nostalgitur langs Sveriges vestkyst og til højre i 
Göteborg, ad Götaelv op til Vänern og videre op til 
Dalsland. Lange søer, som strækker sig over et par 
hundrede kilometrer og når helt ind i Norge. Søerne 
forbindes af små kanaler med sluser, hvor de fleste 
sluseporte er 4,05 brede, kantet af granit.
Vi gjorde en del bilture DK <> S – børn og børnebørn 
steg på og af. Bengtfors havn – ganske Corona-øde 
og et godt skiftested for besætning med bil.
Vi kan stærkt anbefale Dalslandskanalen. 

Området er klassisk svensk historie med ”bruks- 
baseret” næringsliv (metal og træ), som blomstrede 
op i nogle århundreder – og så med få undtagelser 
er endt som turistattraktioner.
Specielt ved Håverud, hvor man per aquadukt 
passerer hen over elven - oven over går jernbanen 
og øverst en vejbro – altså hele transporthistorien 
samlet i ét billede.
Med bådens bredde på 3.55 cm og 2 x 20 cm fender 
efterlod det lige 10 cm – men i selve sluseportene 
var der ikke plads til brædder på siderne, så det 
var ”brædder op og brædder ned” mange mange 
gange.
Vi nåede at hilse på ca. 50 sluser og fik brug for lidt 
ekstra blå maling til fribordet efter hjemkomsten til 
Snekkersten.
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På tur gennem den smukke Dalslandskanal  
Af Per & Elisabeth Reinholdt

Svar på quiz og Sudoku på side 24: 
1. En arbejdskanal 2. Tre minutter 3. 5 minutter 4. 
Kanal 70 5. Nej, man skal ordret gengive meldingen 
som den er modtaget 6. Nej 7. På VHF telefoni kanal 16 
8. 24 timer 9. Kun hvis man kan yde hjælp 10. På den 
kanal hvor ilmeldingen er modtaget, normalt kanal 16.

Sejl & Vind
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Sommersejlads med BJAH  
(BJørn Andersens Håndværk)

Smakkelaugets alderspræsident, Niels, fik i efteråret den 
geniale ide at forlægge sejlklubbens smakkejolle BJAH 
til det sydfynske øhav nogle uger i løbet af sommeren. 
I juli rejser mange på sommerferie, så jollen benyttes af 
den grund ikke så flittigt som ellers. Det giver mulighed 
for at indtænke alternative muligheder og samtidig få 
mulighed for at sejle i nye spændende farvande og få 
nye oplevelser på vandet og i land.
I løbet af vinteren har de, der var interesserede i projektet 
afholdt planlægningsmøder og har fremlagt en grovskitse.

BJAH køres til Sydfyn først i juli. Forudsætningen for 
at få det hele til at fungere er, at der til enhver tid er en 
ansvarlig skipper, når der sejles, og foreløbig er tre uger 
dækket ind med skippere. Andre er dog velkommen 
til at deltage i sejladserne, hvis det kan passes ind i 
sejlplanerne. Vi satser på unikt sommervejr, overnatning 
i det fri, en masse hygge og socialt samvær på vandet 
om dagen og bål på stranden om aftenen med musik 
og sang fra de medbragte instrumenter. Alternativt er 
der naturligvis også nogle der vælger overnatning på en 
nærliggende kro el.lign.

Det første hold lægger ud fra Sydfyn, og hvor resten  
af togtet kommer til at foregå er op til den konkrete 
besætning. Muligheder for at ligge i havn eller for svaj 
ved en lille ø er der nok af.  
Vi glæder os meget til at opleve andet end Øresunds 
kyster fra den Snekkersten-byggede jolle.

I Snekkersten Skotterup Smakkelaug har vi nu 12 joller liggende i det historiske hjørne af havnen. 
Som altid sejler vi fast hver tirsdag aften med afgang kl 17.30 - 18. Vi mødes på vandet med jollerne 
fra Espergærde Smakkelaug. Hver anden uge sejler vi kapsejlads og hver anden uge griller vi 
efter sejladsen vores medbragte mad skiftevis i Espergærde og Snekkersten Havn. 

Smakkesejlerne
Af Anne-Maria Avlund

Hvad enten man er til kapsejlads eller stille sejlads op 
og ned langs kysten - eller til begge dele - er det altid 
skønt at komme på vandet, og ikke mindst hygge sig 
med søde og rare mennesker.
I det omfang der er plads i jollerne, tager vi meget gerne 
gæster med på vores tirsdagssejladser. Det er bare at 
møde op ved jollebroen kl 17.30, gerne medbringende 
en redningsvest, ellers er det muligt at låne. Vi sejler 
ALDRIG ud uden vest, og på vandet holder vi hele tiden 
øje med hinanden, vi sætter sikkerheden meget højt.

Nogle af sommerens planlagte sejladser:
(Med forbehold for Corona-restriktioner)

15. juli 
Store Stranddag på Skotterup Strand
7-8. august 
Øresund på langs – smakkerne starter i Rungsted
14. august 
Smakkeregatta i Snekkersten Havn til havnefesten
4.-5. september 
Pokalsejlads, VM i smakkesejlads
26. september 
Afriggersejlads fra Espergærde Havn

Ny grill!! 
Vi har sat en ekstra grill op – en flot gas-grill til fri af- 
benyttelse for medlemmerne af SSS. Et supplement til 
den eksisterende grill.
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Denne App er en genvej til hurtig nødhjælp fra JRCC 
(tidligere SOK) plus meget mere, hvis du er indenfor 
sendemasternes rækkevidde, altså kystnære områder. 
Hvis du ikke er det, er VHF/DSC vejen til hjælp. Før 
du kan bruge Appen, skal du oprette dig som bruger. 
Anonym brug er ikke mulig. Med et klik på Appen 
kommer dette billede frem (skærm 6).
 Aktiverer du ”Ring for hjælp” får du direkte kontakt til 
JRCC og din position medsendes automatisk. Du kan 
vælge mellem nødopkald eller assistance (skærm 7).

Aktiverer du ”Sejlplan” skal du angive turens start samt 
den forventede ankomsttid samt start- og slutsted. Din 
tur trackes til JRCC og dine nødkontaktpersoner på 
land. På det forventede ankomsttidspunktet kontakter 
JRCC dig, og hvis du ikke reagerer vil nødkontakt- 
personerne blive kontaktet, hvor det videre forløb 
aftales.
Aktiverer du ”Track alene” sendes din position løbende 
til JRCC. Hvis du kommer i nød kan man se, hvor du 
sidst befandt dig.

På YouTube kan du finde nogle videoer, som kan hjælpe  
dig med oprettelsen, søg på:  
SejlSikkert Alarm – oprettelse af bruger eller kontakter.
SejlSikkert Alarm – track din tur.
SejlSikkert Alarm – lav en sejlplan.
SejlSikkert Alarm Del din tur/position. 

Med Appen kan du med et tryk på din mobiltelefon/
tablet se vind og strøm prognoser (retning og styrke) for 
det område, hvor du er lige nu, men kun danske farvande 
(skærm 1). Du kan se prognose for vind og strøm lige 
nu og de kommende 48 timer. 

Mit bedste råd er at starte med at se på et større område 
og så zoome ind på nærområdet, hvor du planlægger at 
sejle. Fordelen ved det er, at overblikket viser noget om, 
hvor stabilt vinden er, og hvad der forventes at komme. 

Derudover viser appen også:
·  Farvandsadvarsler (skærm 2): udråbstegn på rød bag-

grund. Tryk på symbolet og få oplysninger om, hvor 
der er observeret forhold, der kan have betydning for 
din sejlsikkerhed. Det kan være genstande, der flyder i 
vandet eller sømærker der er forsvundet eller i uorden. 

·  Efterretninger for søfarende (skærm 3): udråbstegn på 
gul baggrund. Tryk på symbolet og få yderligere infor- 
mation om forhold, der kan være til fare eller væsentlige 
gene for din sejlads.

·  Skydeøvelser (skærm 4): bål/eksplosion på rød bag-
grund. Tryk på symbolet og få oplysninger om dato, 
tidsrum mv. for skydeøvelser inden for de næste 48 
timer i det pågældende skydeområde. 

Er du erfaren tursejler, kender du sikkert Kommas  
havnelods, som viser havne i Danmark, Sverige, 
Tyskland og Polen. Det kan også være du bruger 
www.danskehavnelods.dk
Tursejler Appen er et rigtigt godt supplement og mere 
til, for den giver dig ikke alene overblik over danske lyst-
bådehavne, men også alle Dansk Sejlunions turbøjer, 
hvor du kan ligge trygt for svaj og nyde naturen. 
Med et tryk på Appen får du et Danmarkskort frem med 
en masse symbolet. Der er tre forskellige symboler:
·  Et hus på blå baggrund viser en havn (skærm 5).
·  Et hus på grøn baggrund viser en havn med mulighed 

for online booking.
·  Et flag på gul baggrund viser en turbøje.

Et tryk på det blå eller grønne symbol og navnet på havnen 
vises. Tryk på navnet og så ser du:
·  Et luftfoto af havnen, ofte er der flere billeder.
·  En beskrivelse af havnen og omgivelserne.
·  (Link til book af gæsteplads).
·  En oversigt (20 piktogrammer) over havnens faciliteter.
·  Havnetakster.
·  Kontaktoplysninger til havnen.
·  Et kortudsnit over havnen. Med et tryk på kortet får du et  

større og tydeligere kort, hvor du kan zoome yderligere ind.

Et tryk på et flag på gul baggrund viser positionen på tur- 
bøjen. Selve bøjerne er gule og mærket med enten DS 
eller DT. Som medlem af sejlklubben har du ret til at 
bruge bøjerne. 

Efter at være lukket mere eller mindre inde hele vinteren 
kan vi endelig komme på havet igen og realisere alle  
de planer for at sejle i sommerhalvåret, som vi har drømt 
om. Hvor skal vi sejle hen, og hvordan bliver vejret?
 
I det følgende gennemgås 3 Apps, som du kan have 
glæde af som sejler. De kan bruges hjemme, når du 
planlægger din sejltur, lige før du tager på havet, eller 
når du er undervejs. Det drejer sig om ”SejlSikkert”, 
”Tursejler” og ”SejlSikkert Alarm”. 
Alle tre Apps kan downloades til Android og til iOS 
(mobiltelefon eller tablet). Du finder dem samme sted 
som alle andre Apps. Hvis du allerede har haft dem 
længe, så slet dem og download igen. I 2020 blev de 
opdateret, og husk at opdatere igen senere, for der 
kommer sikkert flere opdateringer. Fælles for dem 
er, at de er gratis. Du skal være opmærksom på, at 
mobilnettet har begrænset rækkevidde, så brug dem 
inden du når for langt ud på det åbne hav.

Du ønskes en god sommer og en tryg sejlads!

3 Apps til de 
søsikre sejlere
Af Karl Johan Andersen
Sejlsikkert instruktør under Søsportens  
Sikkerhedsråd

SejlSikkert App
Udgivet af TrygFonden

TurSejler App
Udgivet af Dansk Sejlunion

SejlSikkert Alarm App
Udgivet af Søfartsstyrelsen

Skærm 1, SejlSikkert Skærm 2, SejlSikkert Skærm 3, SejlSikkert Skærm 4, SejlSikkert Skærm 5, Tursejler Skærm 6, SejlSikkert Alarm Skærm 7, SejlSikkert Alarm
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Snekkersten Havn blev jo anlagt som landingsplads for 
fiskerne, som var et meget vigtigt erhverv i Snekkersten  
indtil for 60-80 år siden. Langsomt, men sikkert har 
lystbådene siden overtaget havnepladserne, men siden 
1500-tallet har fangst og salg af fisk været så væsentlig 
en del af byens liv, at et hjørne af livet, nemlig salget af 
fisk, skal belyses i denne artikel.

Salg af fisk fra Snekkersten fandtes naturligvis også længe  
før der var en havn. En ting var, at fiskerfamilierne selv 
anvendte fisken til konsum, men der var naturligvis også 
behov for at sælge den overskydende fangst. Salget fore-
gik uden tvivl direkte fra båden på stranden eller via trillebør,  
som blev kørt rundt i omegnen af fiskerens kone, der på 
denne måde var en vigtig del af fiskeriet. Professionelle  
fiskehandlere opstod også i løbet af 1800-tallet og specielt en  
type fisk – torsken – var en kendt specialitet fra Snekkersten. 
I København reklamerede man således med levende 
”Snekkersten Torsk”. Disse blev falbudt forskellige steder 
langs stranden eller i havnen i København. 

>>

Af Kjeld Damgaard

Handel med fisk 
i Snekkersten
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Fiskerkonen er på vej hjem fra Akseltorv i Helsingør eller fra sin faste rute til 
landliggerne, hvor hun havde solgt dagens fangst. Karet er tomt og dagens 
indtægt er sikret. Tidspunktet er mellem 1880 og 1890.

Denne gamle (se op) 
avisannonce fra 1793 

fortæller om hvordan, der 
bl.a. er levende 

Snekkersten-torsk til salg 
fra Holmens Bro 

i København til en pris af 
16 skilling pr. pund. 

Sejl & Vind
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Uden tvivl har der tilsvarende været udbudt fisk i Helsingørs 
gader. Fra andre byer haves således tilbage i 1600-tallet 
beretninger om hvorledes fiskerkonerne skreg deres 
varer ud gade op og gade ned. Så blev de henvist til 
hjørnet af Sct. Annagade og Stengade og i nyere tid 
solgtes fiskene fra Helsingørs fisketorv, der fra 1833 var 
indrettet på hjørnet af Stengade og Bramstræde. Først 
i 1895 rykkede fiskerkonerne op på Akseltorv, hvor de 
sammen med de øvrige torvehandlende solgte varerne. 
Salget til villaer og andre interesserede fortsatte dog et 
stykke ind i 1900-tallet. Det var fiskerkonerne, der med 
deres bør gik deres rute i omegnen og solgte til en fast 
kundekreds. Senere var der også de to driftige brødrene 
Jensen, der solgte røgvarer – bl.a. ål, makrel og sild – 
først fra en trækvogn, senere fra en bil. 

I Snekkersten var der naturligvis også driftige fiskere, 
som så en fremtid i at sælge fisken videre fra fiskerne 
til forbrugerne andre steder. Et par af disse var fiskerne 
Wilhelm og Lauritz Hansen, der som de første drev en 
reel fiskehandel i ”knækket” på søndre mole. De opkøbte  
også større partier og solgte dem i København og andre 
steder. Fiskehandlen på søndre mole blev senere drevet 
af fisker Viggo Becker Petersen og derefter overtaget af 
Hans Johansen fra Skotterup. 
I 1926 ansøgte Knud Johannessen og hans fætter Erik 
Johannessen om tilladelse til at oprette en fiskehandel 
ved nordre mole. Havnens ledelse syntes ikke op idéen, 
men der blev alligevel få år efter indrettet en fiskehandel 
på en flåde i havnen ved nordre mole. Det var imidlertid 
fiskehandler Jacob Johansen, der nu drev flåden.

I 1953 blev forholdene noget forbedret, idet Sven Johansen 
byggede et rigtigt fiskehus ved nordre mole – der hvor 
nu Sejlklubbens hus ligger. Sven Johansen drev forret-
ningen frem til 1971 – og to år efter blev huset revet ned. 
På den søndre mole fortsatte Hans Johansen driften af  
sin fiskehandel frem til 1967. Fiskerikontrollen skærpede  
på den tid kravene til indretning og kølefaciliteter, så  
driften blev opgivet. Skuret blev imidlertid stående. 
Havnebestyrelsen forsøgte forgæves at genudleje det 
til fiskehandel, men endte med i 1969 at leje det ud til 
Louis Grau, som indrettede bygningen til ventesal for de 
rejsende til Helsingborg-færgen.
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Omkring 1960 så Hans Johansens fiskehandel på søndre mole 
således ud. En mindre forretning beregnet til de rejsende med 
færgen havde da til huse ved siden af fiskehandlen.

Alt i røgede varer – reklamerer brdr. Charles og Frans Jensen 
med på deres salgsvogn her omkring 1930. Blandt varerne var 
ål, makrel og sild.

Hvor nu Sejlklubbens hus ligger lå i perioden 1953-1971 denne 
fiskeforretning, som Sven Johansen drev.

www.snekkerstendyreklinik.dk

Tine Møller Nielsen,
din lokale dyrlæge, ønsker 
jer alle velkommen!

G.A. Hagemannsvej 10B 
3070 Snekkersten
Telefon 4922 2210

Snekkersten
Dyreklinik

Nørrebakken 1, 3070 Snekkersten 
Telefon 49 22 13 19 
www.omospizza.dk

Den Italienske Perle
Restaurant og take-away

Prøv Omo’s Pizza & Grill’s pizzaer eller en af  
vores andre italienske specialiteter.

Handel med fisk 
i Snekkersten ...fortsat

Sejl & Vind
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Optimist på Garda – hvad kan det?
Alle de både der er på vandet, og at man  
sejler i en kæmpe Fleet (1000 optimister  
på vandet!). Det unikke fællesskab på land  
med sejlere fra hele Danmark men også fra 
hele verden, hvor man får mange venner, 
man møder igen rundt omkring til stævner.
 Frederik Melbye

Fællesskabet!!! At der er så mange danskere 
dernede og man hurtigt lærer en masse at 
kende og har det sjovt med både på vandet 
og i land.
Rigtigt fedt at bo så mange på det samme 
hotel, hvor vi får den lækreste italienske 
mad hver dag.
 Marius Melbye

Det som gør træningslejre specielle, er at 
du får en masse god tid med dine sejl- 
venner, og du kan rykke dig rigtig meget 
rent træningsmæssigt, da du har flere dage  
i træk hvor, du kan finjustere din teknik,  
få meget sejlerfaring og det har den fordel,  
at du ikke glemmer, hvad der skete dagen 
før, så hele træningen kan hænge sammen. 

Den fedeste og største træningslejr i  
optimist-jollen er Sailing Garda i Riva del 
Garda, som er en træningslejr i Nord-
Italien. Det er en lejr, som de danske 
sejlere arrangerer som “varm up” til 
verdens største optimiststævne, som 
foregår samme sted. 
De bedste minder jeg har fra sejlads har 
været under den her lejr, hvor du sejler 
i fantastisk vejr med gode trænere om 
dagen, og om aftenen er du sammen med 
dine bedste kammerater fra Danmark.
 Niklas Printzlau

19

Helt klart fællesskabet og sammenholdet! 
Du kommer endnu tættere på dine hold og  
sejlerkammerater, end du var før.  
 
Du lærer en masse nye unge mennesker  
at kende fra alle verdenshjørner. Jeg har 
stadig kontakt til et par af de drenge 
og piger, jeg mødte på Garda i 2019. 
Det er en oplevelse for livet!
 Anna Egtved Gjertsen

Mine bedste oplevelser fra Garda var den  
lækre italiensk mad, som vi fik hver aften. 
De mange forskellige sejlere, som kom 
fra hele verden for at sejle et af de 
største stævner i Opti. 
 Christian Sune Jørgensen

Jeg synes, det er fedt at få nye bekendt- 
skaber fra andre klubber, og også fra 
andre lande. Det giver et godt sejler- 
netværk, som man kan få glæde af mange  
gange fremover.
 Dicte Vaabensted Traberg

Sejl & Vind
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SUP
stemnings-

billeder
fra klubben

I lagunen kan du blive undervist i 
SUP-sejllads 3 onsdage i juni.
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Nordhavnsvej 9 • 3000 Helsingør

KØB DIT BÅDUDSTYR LOKALT HOS

Vi står altid klar 
til at hjælpe dig!

Thainestuen leverer dagligt grafisk design og  
visuel kommunikation for selvstændige samt 
mindre virksomheder i Danmark: Dit website, 
brochurer, magasiner, emballage, nyhedsbreve, 
sociale medier og meget mere.   

        420,- kr  per time 
Telefon 3696 5599  /  www.thainestuen.dk

– dansk grafisk design og dtp fra Asien

Freelance grafiker
print, pixels og POS 
ideer og branding. Vi
arbejder tæt sammen 
p å  a f s t a n d !

Der er vandhunde og så er der dem, som hader vand. 
Kasper HADER vand!
Men, det betyder jo ikke, at han ikke kan blive en 
skibshund.
Når vi når til sommerferien, melder spørgsmålet sig: 
Skal Kasper med på sejlerferie? 
Hvad med toiletbesøg? Gør han om natten? Er det 
sikkert?

Her et par gode råd til dig som gerne vil have hund 
med ombord.
·  Bær redningsvest 

-  der findes et stort udvalg af redningsveste, som 
passer til hver en hund. 

·  Opdrag din hund 
-  lær din hund de mest basale kommandoer, så du 

har styr på den.
·  Anskaf et søgelænder-net 

-  for at undgå at hunden falder over bord. I høj sø 
bør hunden placeres et sikkert sted.

·  Adgang til vand og skygge 
-  solen er hård, også for hunden, så der skal være 

en skyggeplads og fri adgang til vand.
·  Tjek reglerne i havnen.  

-  opslag på havnen eller på havnens hjemmeside 
kan give info om regler for hund på havnen.

·  Skab tryghed 
- medbring hundens legetøj, foder og kurv/tæppe

·  Medbring sundhedsbog og hundepas 
-  skal din hund med til f.eks. Sverige, så skal der 

være styr på vaccinationer og ormekur.

Tag en snak med din dyrlæge inden du sejler uden-
lands.

God tur til to- og 4-benede!

Hund til søs – 
hvad skal du  
tænke på?
Af Lene Boysen
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Ingredienser:  
Halvsides laks/laksebøffer, rød thai karry pasta 
1 spsk., kokosmælk 1 dl., limebåde, frisk kori- 
ander, olivenolie 2 spsk., salt, peber, ristede 
løg 5 spsk, brun farin 2 spsk, fiskefond 2 dl.

Tilberedning:
Bland karry pasta, kokosmælk, lidt hakket 
koriander, salt, peber, olivenolie, brun farin i en 
skål. Fordel det over laksen, som er placeret i 
et fad med skindet nedad. Hæld fiskefonden ved.
Lad det stå på køl min. 20 min. 
Bages i ovnen ved 180 gr. i 20 min., toppes 
med ristede løg og hakket koriander. 
Serveres med lime både, ris, salat og flute.

Velbekomme!

Snekkersten Skotterup Sejlklub
Strandvejen 71C
3070 Snekkersten
Kontakt: Lene Boysen
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Quiz VHF DSCSpicy laks med rød karry

Stemning på havnen

Fra kommentatorboksen

Sudoku

 1.  Hvilken kanal benyttes normalt til at kalde Lyngby 
Radio?

 2.  Hvor lang tid skal man vente før at man gentager et 
opkald på kanal 16, hvis man ikke har fået svar?

 3.  Hvor lang tid skal man vente før at man gentager et 
DSC-rutine opkald til et andet skib, hvis man ikke 
har fået en DSC-kvittering?

 4.  Hvilken kanal benyttes for et DSC rutine opkald til 
en kyststation?

 5.  Hvis man skal videresende en nødmelding for et 
andet skib (MAYDAY RELAY) må man da forkorte 
meldingen?

 6.    Ved modtagelse af en ilmelding på DSC, skal der 
da kvitteres på DSC?

 7.    På hvilken kanal kvitteres for en modtaget nødmelding 
på VHF DSC, hvis man er tæt på den nødstedte?

 8.    Hvor lang standby tid har en aktiveret PLB (Personal 
Location Beacon)?

 9.    I hvilken situation skal man kvittere på en ilmelding? 
 10.    På hvilken kanal kvitteres for en ilmelding?

  Find de rigtige svar på side 9.

Løsning på side 9.

Ved du hvad nonnen  
sagde til sømanden?  

“- Nej” 
“Nå, du kendte den!”

Hvorfor var blondinen 
glad for at samle et 

puzzlespil på 6 måneder?  
- fordi der stod 2-4 år.

Forside foto og 29’er billeder af fotograf Peter Brøgger.
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