Tursejlads i Yngling
for 40 år siden
1981
Transport med bil og trailer, nej. Brug tog eller sejl.

Tursejlads i Yngling for 40 år siden.
Tursejlads uden GPS, mobil telefon, VHF og andre hjælpemidler, kun papirsøkort og kompas. Telefonbokse
på land var eneste kommunikationsmiddel.

Beretning om KDY junior SOMMERTUR. 1981. Turen starter i Strømstad i Sverige, tæt ved Norges grænse.
Skrevet samtidig, i dagbog, af Michael Bang, Bo Erhardt, og Jens Stig Møller. Redigeret af Jørgen Ring 40 år
senere i 2021.
Det var en meget aktiv sommer for juniorer (13-19år) og få yngre seniorer. Der var indført en tradition for, at
de små 3 personers bådhold, medbragte alt soveudstyr og primitivt køkkenudstyr. De små Yngling var
udstyret med et firkantet bomtelt, som dækkede cockpit og agterdæk. I årene før havde der været
arrangeret en lignende tur, så mange af deltagerne kendte til forholdene.
Først i sommerferien deltog en del af juniorerne i det officielle VM i Hankø i Norge (i alt 15 personer), og
samtidig var 4 bådhold (i alt 12 juniorer) med til Junior DM i Flensborg (Ja i Tyskland, arrangeret af den
danske klub Flensborg Yacht Club). Der blev Bo Erhardt nr 2, Calle Løppenthin nr 3, Trine Spork nr 4, og Anne
Blædel nr 7. I Norge blev Jørgen Ring nr 5, YD88 nr 15, YD115 nr 20, og YD4 nr 30 ud af 54 både fra 9 lande,
der i blandt USA og Australien. På den måde var 4 af bådene allerede samlet i den svensk-norske skærgård,
de øvrige både og deltagerne skulle transporteres til Strømstad. Det meste foregik den gang med tog.
Sommerturen 1.del.
8 stk yngling med en spækhugger, som ledsagebåd, skulle sejle først til Norge, og derefter retur til
Øresund på 20 dage. Efter 8 dages sejlads var der udskiftning af 18 af de 27 deltagere.
Forberedelse:

Efter VM på Hankö, blev 4 af de deltagende Ynglinge sejlet de 25
sømil fra Hankø til Strømstad på en uge, uden ledsage båd og uden
motorkraft. Det var YD 4, 88, 115, og 121. Turen blev meget
afslappende for deltagerne. Klubbens resterende både dvs. YD 2, 5
og 23 kom på togvogn og YD 41 på Jørgens bil med Carsten Bang
som chauffør. Togvognen kom direkte fra Flensborg (Gråsten) og
var bestemt til at komme torsdag d. 16/7. Men togvognen kom
først mandag 20/7 kl. 0740, som enlig godsvogn hægtet bag på et
persontog, kun 2 timer før juniorernes tog. Michael Bang kom til
Bådene kom med tog fra Gråsten i Sønderjylland
at kæmpe med de svenske toldere, for at få lov til at søsætte
dem, vi fik ikke lov, men vi havde allerede gjorde det, og så skulle vi love at indklarere dem til Danmark igen
ved første havn(ha ha, på Anholt). Sejlklubben KDY ejede de 7 af ynglingene, YD121, var udlånt af Niels Chr.
Andersen, og Ledsagerbåden var udlånt af Jørgen Rings bror Peter. Alle deltagerne var medlem af KDY.
Ledsagebåden Spækhuggeren Mille, udstyret med en 6 hk påhængsmotor, blev sejlet fra Skovshoved, med
besætningen: Jørgen Ring, Jens Stig Møller og Helle Lykkeå. Det blev en hurtig transport tur. Hård vind fra
VNV til Glommen, og derefter nogen regn, men mindre vind. Overnattede også i Marstrand og i Hunebo
Strand. Ankom om aftenen til Strømstad onsdag 19/7 om aftenen
Deltagerliste:
YD 2
Trine Spork
Carsten Bang
Pernille Grøndahl
YD 4
Jens Ranløv
Christian Mohr
John Jørgensen
YD 5
Anne Blædel
Helle Lykkeå
Pia Hutters

YD 23
Peter Rossing
Steen Hoff
Mads Ehrhardt
YD 41
Søren Liborius
Birgitte Moldew
Nicolai Okkels
YD 88
Troels Bjerg
Martin Hector
Michael Jønsson

YD 115
Jacob Thomasen
Bolette Mohr
Karen Randløv
YD 121
Michael Bang
Bo Erhardt
MILLE:
Jørgen Ring
Jens Hemmingsen
Pia Blædel

Sommerturens start. Mandag den 20/7
Sommertursdeltagerne kom kl. 10:21 med tog fra København, via Göteborg, (hvor der havde været 3 timers
ventepause). De 4 Yngling var jo kommet sejlende til havnen fra Hankø, og de 4 øvrige blev hurtigt søsat af
en kranvogn. Efter tilrigning og indkøb i Strømstad, sejlede vi nordpå ved 16 tiden. Oprindelig var
Brattholmen lige på den norske side af grænsen målet, men efter megen søgen, lagde vi til ved en lille Ø nær
Nordre Sandø. Vinden var 7-8 m/s fra SW, hvilket gav en god spilersejlads, men som sædvanlig i skærgården
løjede den om aftenen. Det gode vejr indbød til samlet spisning På klipperne fik vi i YD 121 lækre
havkrabber. Vi havde en hyggelig aften nogle sov under åben himmel på klipperne.
Tirsdag den 21/7
Den dejlige juniorleder vækkede os kl. 8 til østenvind og
strålende sol. Inden morgenmaden benyttede et par
“friske" deltagere tiden til at hoppe i vandet og skrubbe
bunden ren for rurer, Ved skippermødet besluttede vi at
prøve at nå til Jomfruland på dan anden side af
Oslofjorden, Der skulle provianteres i Skærhallen på Kirkö
på vejen, Afgang var ved halv elleve tiden, hvor vinden
var drejet í nord,
Parkering langskibs på Alholm
Ankomsten til Skærhallen foregik ret kaotisk, men alle
både fik dog lagt sig ind, og da vi, efter et kort
provianteringsanløb skulle afsted, knækkede YD 4s storsejlsfald- det blev dog hurtigt udskiftet. Da vi kom
udenskærs, sprang vinden til vest dvs rent kryds. Ved en hurtig samling af bådene, besluttedes det at sejle

nordpå langs Vesterø mod Papperhamm, som var kendt fra tidligere sommerture. Så gik vinden í NV og
vindstyrken dalede til 5 m/s, men efter kort søgen og et par grundstødninger lagde vi ind ved Alholmen. Et
par norske både som lå i nærheden forsvandt mærkelig nok ret hurtigt. Efter en kæmpe fællesbadning,
samlede de fleste bådhold muslinger som blev dampede og spist til forret. Ombord i 121'eren fik vi 3 retter
mad, nemlig ostefondue, muslinger og frugt. Om aftenen var der råhygge på klipperne med klippedisc. Der
blev spillet bolt, hvilket resulterede i en mindre vandgang. De fleste sov på klipperne, men nogle fik meget
lidt søvn pga. myg.
Onsdag d 22/7
Vi vågnede til en skyfri himmel og solskin. Før morgenmaden badede
næsten alle, hvorefter en lille sejltur førte os til Papparhamn hvor vi
provianterede. Under sejladsen eksperimenterede vi med specielle
sejl- og presenningsføringer, hvilket nok skyldtes vores sædvanlige
sløvhed.
Middagsturen var en sejlads
på 4 sømil ud til Søndre
Søster, en stor ø af vulkansk
oprindelse (meget sjældent
På indkøb i Papperhavn
i den skærgård). Efter en
tur til toppen af øen.
Badede vi og spiste frokost. Derefter sejlede vi sydpå til Herföl.
Vinden var i S-W og det blæste 9 m/s. men alligevel kunne men
På toppen af vulkanen Søndre Søster
sejle i badebukser uden et fryse. Det var en virkelig lækker og våd
sejlads. Vi lagde til på et nyt skær, Lauer. Da vinden ikke løjede om aftenen og det var blevet overskyet, var
aftenen ret kølig. I løbet af aftenen flyttede 4 af bådene over til YD 88'eren, som fra starten havde lagt sig et
andet sted, de vinden drejede i syd. Så de fleste gik tidligt í seng. Men kl. 12 var der alligevel et par
natteravne, som sang fødselssang for Helle.
TORSDAG d 23/7
Helles fødselsdag og hun blev overøst med gaver lige fra morgenstunden. 115'eren gav en flot brun
lagkagebund med lyserøde lys. Jens bidrog med en stor grøn plastik agurk, indeholdende en stor nupret
dims. Pia, Carsten og Anne forærede en lyserød neglelak, der matchede til den prikkede nederdel, som Bo og
Balder gav. Hvor utroligt det end lyder bagte solen lige fra morgenstunden og vi havde endnu en strålende
dag. Vinden kom fra SW og var 4 m/s. Vores plan om at nå til Jomfruland droppede vi pga. tidsmangel, og
bestemte os til at sejle sydpå, forbi Strømstad og sejle lidt rundt ved Koster-Øerne. Vi provianterede først på
Herføl og derefter fortsætte til Tångeholmen, en lille ø nord for Tjärnö. Omkring øen så der meget lavt ud,
men da der var mudder blev bådene trukket ind til klipperne; Om eftermiddagen blev der sovet; badet;
solet, spillet kort og musik, så det var rigtig råhygge. Senere var der fællesspisning omkring en grill på
klippen, hver alle spiste pølser og brød og drak rødvin. Imidlertid begyndte det at regne, man det ødelagde
ikke humøret - tværtimod. I 115 og 121'eren lavede Helle boller og chokolademælk (over begge dørke) som
en forsinket børnefødselsdag. Der blev dog også nydt andet end varm chokolade, da der var kæmpe
fællessang i to andre både, som var stuvet fyldt med lystige og højtråbende mennesker. For Jakob endte
aftenen lidt trist, de hans tegnebog, ur og lidt værktøj endte på havbunden.
Fredag d. 24/7

Kl. 8 stod Jakob og Balder op og fik fisket ur og tegnebog op med pilk, men da det var meget mudret kunne vi
ikke få mere op selvom vi dykkede. Da operationen var fuldendt, blev
de 800 kr. lagt til tørre og resten af juniorerne-blev vækket of Balders
musikanlæg, som spillede morgenandagten fra Roskilde domkirke.
Efter morgenmaden sejlede vi sydpå og vi var som sædvanlig sidst
afsted. Vinden var NØ. Men i det smalle sund kørte den ret meget
rundt. I en smal passage hvor 4-5 Yngling skulle passere samtidig for
spiler, røg 88'eren solidt på grund. På vej til indkøbsstedet Resö blev vi
overfaldet af en kæmpe regnbyge med masser vind, så de paraplyløse
blev våde. Efter Resö var regnen holdt op og solen strålede, så vi
fortsatte sydpå mod Sandnäskilen som vi havde besøgt året før. Vinden
var drejet i SV op 8-10 m/s. Efter nogen søgen gik vi til Killingen ikke
langt fra den tidligere tillægsplads. Der lå 2 norske både som mærkelig
nok blev liggende; desuden tabte 41'eren både anker og line, som det
ikke lykkedes at fiske op, og Jens Hæmmes gasblus røg í karet. Efter en
kæmpefrokost kl. 5 på de fleste både, hyggede folk og de elskende
faldt i hinandens arme. Til aftensmad grillede vi og skød efter måger
Sejlads i varmt vejr, Jens er ude og hænge
med sten. Aftenen forløb forholdsvis roligt da et vist søvnunderskud
skulle dækkes.
Lørdag d. 25/7
Vi vågnede op til gråvejr og næsten vindstille, så vi besluttede at
købe ind i Sandnäs. Nogle juniorer fandt en campingplads hvor
de kunne gå í bad, men de fleste foretrak at udsætte badet for
ikke at være generet af lugten. Da vi skulle afsted begyndte det
at regne og vi blev pga. vindstille trukket ud af Sandnäskilan. Der
sejlede spækhuggeren i forvejen og vi blev beordret til at sejle
ind i Stridsfjorden hvor vi lagde til. Det var en ubemærket
disposition, da regnen fortsatte til om aftenen ved 11 tiden, og
der var næsten ingen vind. De fleste lavede pandekager og
frokost hæle eftermiddagen, hvorefter der var bunkepul i 5 og
115'eren med servering af te. Dette fortsatte langt ud på
aftenen,
8 stk yngling på slæb med 6 hk motor
som blev
afsluttet med fælles sang fra Trines sangbog.
SØNDAG d. 26/7
Vi vågnede i 121'eren ret sent og spiste morgenmad
kun iført soveposer, mens de andre allerede havde sejl
på. Efter morgenmaden tillod vi os dag en lille times
lur. Da de andre begyndte at sejle, besluttede vi at tage
bomteltet af. Vinden var Ø og det blæste 5 m/s med
solskin. Målet var Daftö- Välö lige syd for Strømstad;
Forfatterne Bo og Michael spiser frokost

stedet var i øvrigt afprøvet af "de 5 på
ugeturen". På turen til Tångeholmen
var alle andre end os gået på en fed
ved at gå indenom en stor ø. Denne
gang gik alle også indenom så vi gik
udenom og kom derfor 1/2 time
foran. Derfor lå vi og-på det bedste
sted, nemlig i et hak i klippen med 23
og 88'eren på siden. Det eneste
dårlige ved stedet var alle fluerne så
23 og 88eren prøvede at lægge sig
midt ud í bassinet, for at slippe for
fluerne. Efter de 2 både var væk
kunne vi spise frokost helt uden fluer.
Senere endte det i kæmpet bade
orgie, hvor Balders badekano blev
Så skulle der bades, med udspring
afprøvet. Vi sprang ud fra en 6m høj klippe og
Troels,
Peter og Balder fik prøvet 13 gange hver. Da det netop var sidste aften på 1. del, var der lagt op til en festlig
og lystig aften. Vi spiste middag som selvfølgelig endte i food fight mellem os og 2'eren. Folk samledes på
klippen til en fed fællessang. Da der ikke var flere sange gav forskellige mennesker numre, som om de var
verdensberømte entertainere. Jørgen gav sit årlige parodinummer på Grandprix udsendelsen og velkendte
numre blev opfrisket. Desuden gav Troels og Balder nummer í 45 min, som lød Dram; dram, dram, dram,
dram.............dram, dram, dram, Folk faldt/fandt sammen og ud på natten blev der ro i lejren, da vi skulle op
kl. 6
MANDAG .27/7
Kl. 6 blev folk vækket af friske Jørgen og Balder, men alle juniorer var underligt stille. Før alle havde tørret
søvnen ud af øjnene, var 23'eren sejlet mod Strømstad. Morgenmaden blev indtaget i Strømstad og vi måtte
sige et trist farvel til nogle og et velkommen til andre. Der blev dog tid til en svømmetur blandt dem der blev
til 2. del, hvilket vist var yderst tiltrængt. I den strålende sol blev bådende tømt for mad, tøj; tomme flasker,
vandpistoler, sejl og andre åndsvage ting, hvorefter nye bådhold blev sat sammen. 17 af deltagerne skulle
hjem med tog til København, og 18 skulle ankomme.
Bo Ehrhardt og Michael "Balder"

Hermed slutter Bo Ehrhardt og Michael "Balder" Bangs beretning. De er fortsat med på turen, men
forfatteren bliver udskiftet med Jens Stig Møller, som ikke deltog i den første del af turen.

Sommerturen 2.del
Nu er det Jens Stig Møller, som er forfatter af dagbogen. Ha starter fortællingen med togturen fra
København. Derfor går vi baglæns i tiden.
Søndag den 26 juli kl.22.40 mødtes alle 2.dels deltagerne, i alt 18 sejlere, under uret på Københavns
Hovedbanegård for kl.23.00 at tage toget til Strømstad via Gøteborg. Da der var god stemning blandt
juniorerne lykkedes det for os at holde alle i togvognen vågne. Det udviklede sig hurtigt til en sport blandt
juniorerne, at HELE tiden holde alle vågne-og hvis nogen "ved en fejltagelse" skulle komme til at falde i søvn,
ja så sørgede især Helene for at dette ikke var muligt før vi ankom til Gøteborg kl.03.52, hvor vi skulle vente
til kl.07.25 på vores tog til Strømstad. Vi havde indkøbt morgenmad, som blev spist på banegården. Vi
ankom i bagende sol mandag morgen til Strømstad,
hvor der blev købt ind og sagt farvel til en del af
1.dels deltagerne, som skulle hjem med toget.
Vejret så, som sagt, ganske godt ud til at begynde
med, men vi havde stadig en stor del af vores grej
liggende på kajen, da det pludselig begyndte at
regne. Ved 16-tiden forlod vi Strømstad kurs
sydvest på mod Tjälleskär lige syd for Syd-Koster.
Vinden var i vest-syd-vest ca.3, så et par enkelte
slag blev slået på vejen. Regnen var imidlertid
ophørt, så det var næsten en nydelse. Vi fandt en
god klippe ved skæret og alle spiste nå klipperne.
Der er meget bagage når 18 juniorer skal udskiftes
Min besætning i YD 2 fik de "traditionelle" ICAkoteletter med dertil hørende. Himlen var stadig
ret sort, så kun nogle på sov i land.
Tirsdag den 28 juli blev vi vækket af Jørgen, der som
sædvanlig, gjorde forsøg på at se veloplagt ud, ved 8
tiden, da han stak hovedet indenfor under bomteltet.
Vejret var meget lækkert, næsten skyfrit og blikstille.
En del morgenbadede og ved 11-tiden havde en
næsten umærkelig nordenvind bredt sig, så vi
lænsede sydpå mod Havsstensund, hvor vi ville
Middagsspisning på klipperne
proviantere. Vi havde dårligt sejlet 2 sømil før YD 23
stod “stenfast" på en afmærket grund. Efter den
korte frokostpause i Havsstensund, fortsatte vi sydpå i en let nordvestenvind mod et “efter Jørgens mening"
alletiders sted mellem Nordre og Søndre Gåsö. Desværre endte denne vidunderlige solskinsdag ikke helt som
ønsket, idet sorte skyer trak op vestfra og vinden drejede
i syd og friskede betydeligt; en front nærmede sig. Selv
ikke en sweater og vindjakke kunne holde stand mod den
kolde vind, mens vi spiste nå klipperne. Ved 22.30-tiden
blev Jørgen urolig for den friskende vind, så vi var nogle
stykker, som nå et tidspunkt i Mille sejlede lidt rundt og
kikkede efter et bedre sted. Det viste sig hurtigt, at der
var et bedre stod cirka 200 meter væk. Det var næsten
bælgravende mørkt da vi flyttede men alligevel lykkedes
Efter flytning til ny plads
det for os at flytte uden helt store problemer. Desværre

kom vi det nye sted til at ligge op af nogle svenskere, som syntes meget sarte, hvad angår klaprende fald,
flag, etcetera. Men ved 2 tiden fald alle til ro. Det var denne dag lykkedes os at få Mads Siggårds stereo
anlæg til at funger, så vi spillede musik så vindviseren næsten pegede på tværs vindretningen. Vi bemærkede
også, at vores kompas havde en deviation på 70 grader når det var placeret mellem de to højttalere.
Onsdag den 29 juli vågnede jeg allerede ved 4-tiden ved at det regnede og vinden peb i riggen. Ved 10-tiden
blev vi vækket af Jørgen, som meddelte, at vi sejlede kl.I2. Vinden var i syd ca.9 og stille silende regn. Føj. Vi
spiste morgenmad og ved 12-tiden gik for kryds sydpå. Vi havde dårligt sejlet en time før regnen tog til -til
styrtende regn, som holdt på til vi anløb Fjällbacka tidligt på eftermiddagen. I Fjällbacka købte vi ind, og
hurtigt spredtes rygtet om, at der var brusebade i nærheden, og ret hurtigt havde en del fået nakket nogle
mindre tasker og så gik det mod brusebadene. Mads Siggård bemærkede senere, at han syntes det var ligeså
tilfredsstillende, som en hel aften på diskotek. Da vejret klarede af ved 18-tiden syntes Jørgen, at vi skulle
fortsætte, så i halvskyet “bagsidevejr“ fortsatte vi sydpå i ca 5 sek.mtr.luft. Vi kikkede på forskellige steder,
men kl 20 gik vi ind i Hanborgsund. Undervejs var det lykkedes for YD 4I, at opnâ nærkontakt af
3.grad,mellem dem og en stilleliggende fiskekutter, hvorved deres salingshorn blev ødelagt. På vej ned
gennem sundet lykkedes det for YD 4 at blive grundejere på den læ-side af løbet, men de kom dog fri uden
de helt store problemer. Efter ankomsten blev der spist middag-i 2'eren fik vi Risotto og tærte. Senere på
aftenen dik nogle stykker op og spillede minigolf. Christian Thune syntes ret stabil i den form for sport.
Senere ud nå aftenen blev der i nogle af bådene “spillet kort-med dertilhørende skikke “Så den blev i hvert
fald 1 før folk fandt hvile.
Torsdag den 30 juli. Kun en times tid efter at vi var gået til ro
blev næsten alle vækket af et kraftigt tordenvejr med
dertilhørende piskende regn -en del af juniorerne fik ikke
meget :søvn resten af natten, da de enten “af forskellige
årsager“. De måtte sidde on resten af natten, for ikke at blive
gennemblødte-eller hele tiden måtte forhindre at vand
trængte gennem bomteltet. Jørgen målte den nedfaldne
regnmængde til ca.40 mm i en gryde.
Martin styrer koncentreret, på spilersejlads sydover.

Men alle blev "vækket" ved 8-tiden og som
sædvanlig var der afgang ved 10-tiden.Veiret
var klaret og det var vindstille og skyfrit, så
alle både havde tørresnore oppe. Klokken
blev da 11 for vi forlod Hamborgsund i en let
nordvestenvind. Der blev hurtigt sat spilere,
og i bagende. I sol og opfriskende
nordvestenvind gik det sydover mod
Sotenkanalen, hvor vi blev slæbt igennem af
en større sejlbåd. På et tidspunkt lige nord for
Kungshamn lokkede YD 115 os alle gennem et
meget smalt sted kaldet Hässeløsund. Ved en
For det meste sov vi på
to-kost ca.2 sømil sydøst for Fisketangen ville
klipperne
YD 41 være smarte-og gå inden om en kost. Desværre brugte de ikke
søkortet, som helt tydeligt viste en grund lige indenfor kosten. Båden
næsten drejede 90°om sin egen akse ved grundstødningen. Bo Erhardt
gør ligesom Jens Ranløv; Brug søkortet!! Ved "The-time" (te-tid) anløb
Slæb gennem Sotenkanalen
vi en lille vig lige nord for Gåsö (ca.2 sømil syd-syd-vest for Lysekill). En
del gik Øjeblikkelig op på klipperne med deres soveposer og tog sig en
lille en på øjet-mange trængte alvorligt til det grundet den forrige nats uvejr. YD 2 lavede Risotto med
friskplukkede hindbær på klipperne. Senere på aftenen
morede Søren Liborius sig med nogle græstotter For
første gang så det virkeligt ud til at vi kunne sove tørt i
land, så næsten alle sov i mindre grupper rundt omkring
på klipperne.
Fredag den 31 juli blev vi atter vækket af Jørgen, de fleste
blev vækket med et "godmorgen, så står vi op", men Jens
Ranløv blev vækket med et “godmorgen Jens, så skal vi ud
og stå baggrund igen“. Enkelte badede før morgenmaden.
Vejret var alle tiders; skyfrit med vestlig vind W cirka 7.ved
11-tiden forlod vi Gåsö med kurs sydpå mod Marstrand.
Op af dagen friskede vinden til omkring 10-12, men
alligevel gik det forholdsvis godt ned langs kysten. Da vi
nåede Marstrand ved 16-tiden tømte vi (YD2) 9 spande
vand ud af båden. Der blev købt ind til samme aften-og for
middagen var de fleste oppe og bade med efterfølgende
bordtennis; Balder og Hector syntes “øvede“ i dette spil. l
YD 2 spiste vi hakkebøffer med dertilhørende,...
Ved 23-tiden gik en stor del af juniorerne på "Oscar Disc“,
og diskede løs til klokken 2, hvor Oscar lukkede. Derefter
gik vi lidt rundt i byen, og ved 4-tiden gik folk til ro. Vi
fandt en god græsplæne midt oppe i byen, hvor næsten
alle lagde sig op.
En del bådehold fungerede “på sin vis" dårligt, og da 2.del
varede 2 uger, besluttede vi at forsøge at ændre dette.

Det kostede mange timers slid og problemer at få dette ordnet, men til sidst gik puslespillet op. Så fra lørdag
den 1 August så deltagerlisten således ud.
YD 2
Mads Siggård
Stig Helvig Jørgensen
Tjal-Tjanna Kolvig
YD 4
Jens Ranløv
Sussanne Lund
Jens Juncker Jensen
YD 5
Helene Tial Jantzen
Christian Leroy
Karoline Klerk

YD 23
Gitte Erhardt
Martin Hector
Charlotte Kirk
YD 41
Bo Erhardt
Anne Blædel
Karen Randløv
YD 88
Christian Thune
Morten Qurinus
Susse Godiksen

YD 115
Jacob Thomasen
Trine Snork
Sofie Klerk
YD 121
Michael Bang
Søren Liborius
Nils Siggârd
MILLE:
Jørgen Ring
Jens Stig Møller
Thomas Gullacksen
(Anders Lassen)

Lørdag den 1 august blev vi vækket at Jørgen, som på "sengekanten" fortalte os om de nye bådhold. Der
blev spist morgenmad og byttet både. Der blev købt ind, og kl 15 forlod vi Marstrand i en vestlig vind på 8
m/s. I Marstrand havde vi mødt Anders Lassen, som ”vist nok var gået galt i byen”, så vi tog ham med
sydover i ”Mille” og forventede,
at han skulle sættes af et eller
andet sted den næste mandag.
Ved passage af Sæløerne syd for
Marstrand ville Jørgen med
hans Zoom-linse-instamatic tage
billeder af sælerne. Men da han i søgeren kun så en masse måger på øerne, beklagede han sig over, at han
ikke kunne tage et ”Sæl portræt”…..(Hvorefter Jørgen øjeblikkelig fik nogle slag med køkkenruller) Ved 18tiden ankom vi til Risø-en mindre ø cirka 2 sømil syd for Ökerö-lige ud for Gøteborghavnen. Atter engang

Det blæste på Risö hvor vi atter lå ved klipperne

Frisk vestenvind

faldt en del juniorer i søvn på klipperne. Dette udnyttede Balder, Liborius,"Mini-Siggård” m.fl. til at lave lidt
sjov med deres tøj, døde måger, brædder etc!! Vi fik grillede pølser og brød til middag-og senere på aftenen
endte YD 4I's besætning nede hos i MILLE til the party. Selvom der stod en bidende kold vind-som sædvanligt
hen over klipperne valgte de fleste nu omkring midnat at sove på klipperne.

Den næste morgen, søndag,
hørte vi vejrmelding, og
erfarede ret hurtigt, at det
blæste “vest 12" på Vingafyret -Så vi vendte os om på
den anden side og sov til
hen af 10-tiden, hvor jeg
vækkede alle. Hele
formiddagen gik med store
diskussioner, om hvad vi
Boltspil på Fotø
skulle, men ved 15-tiden
besluttede vi -det vil sige Jørgen-at sejle cirka 500 meter til Fotö for tidligt
næste morgen at proviantere i øens lokale lCA.
På øen fandt vi en fodboldbane, hvor alle udviste deres store
"fraværende" fodboldtalenter. Det hele endte med, at Thune lå med
numsen bar !! Vi spiste stegte kyllinger til middag.
Mandag den 3. august styrtede jeg rundt ved lidt i 7-tiden i bidende
kulde og vækkede alle juniorerne. Der blev spist morgenmad inden vi alle
ved halv-9-tiden gik op i det lokale ICA-marked for at købe ind. Ved 10tiden forlod vi Fotø) kurs sydpå mod enten Malø eller Träslövsläge alt afhængig af hvordan vejret udartede
sig dagen igennem. Vejret viste sig fra sin bedre side og vi fik en hel dag med en sydvestlig cirka 6 sek/mtr
vind og halvskyet. Ude på Kattegat stod en del dønninger fra gårsdagens vejr, så da Thomas, som den eneste
på Mille, ikke havde taget søsygepille inden vi drog af, måtte han på et tidspunkt overlade sin morgenmad til
havfruerne. Ved 18-tiden anløb vi Träslövsläge, hvorefter alle gik i bad og sauna- Ombord på Mille spiste vi
taskekrabber til forret og stegte rødspætter til hovedret. Krabberne havde vi købt af den fisker vi også i fjor
købte krabber af, og rødspætterne var lige ny fangede, da vi overtog dem. Krabberne betalte vi 7 sv.kr.pr.stk,
og rødspætterne betalte vi 10 sv.kr./kg. I Träslöv fik vi lov til at låne klubhuset til at sove og “partie-den“ i, så
Michael s "transistor“ blev hentet op, og så fik den ellers for fulde drøn-lige til klokken 1, hvor vi havde
aftalt, at alle skulle ga til ro, da vi ville tidligt op for at nå Anholt næste dag,
Sejlads i kølvandsorden, som sædvanlig
med rebet storsejl

Tirsdag den 4 august styrtede jeg rundt ved 7-tiden, for at få alle op. Vejret var efter omstændighederne
godt, Skyfrit og vind fra SV 4 m/s. Men lige i trynen mod Anholt. Efter morgenmaden og indkøbene forlod vi
havnen ved 10-tiden og på bagbord halse gik mod øen. Efter et par timers sejlads sakkede YD 5 frygteligt
bagud. Vi besluttede et jeg byttede med en fra YD 5, for at se om det gjorde nogen ændring i farten. Ved
passager af forskellige lystønder, bemærkede vi, at der var kraftig sydgående strøm. Denne faktor, samt at
vinden gik i syd-syd-vest, gjorde at vi efterhånden kunne lægge Anholt op, og slække ud nå skøderne. Under
sejladsen havde vi aftalt at vente på hinanden,
hver hele time, så vi hele tiden lå godt samlet.
Ved 17-tiden dukkede Anholt on i horisonten, og
ved halv 9 tiden anløb vi vores "tyskbesatte“ ø.
Det vakte en del opsigt at se så små både på
Anholt. Til middag spiste vi havkat med
ferskener til dessert. Senere på aftenen gav
vores alletiders juniorleder “Top-pilsnere” eller
sodavand til alle juniorerne. Ved midnatstid
faldt folk til ro. Mange sov i klitterne på
Fed fest i klubhuset i Träslöv
stranden ved havnen.

20 km gåtur til fyret

"Genvej" midt i Kattegat?

Onsdag den 5 august kunne alle for første gang sove til de vågnede-men desværre blev næsten alle vækket
ret tidligt ved havnens tågehorn. Der blev spist norgenmad (friskt morgenbrød) og ved 11 tiden forlod vi
(cirka 15 juniorer Anholt havn mod fyret på Anholts østspids-alt i alt en gåtur på godt og vel 20 km. (En rigtig

Jørgen Ring gåtur). På et tidspunkt så vi en revle som syntes at gå tværs over en bugt vi ellers skulle have
gået udenom, så “en eller anden” Fik den tossede ide, at vi skulle skære genvej og gå på revlen over bugten!
Det hele gik også meget godt indtil de sidste 10 meter ind til modsatte bred, idet vanddybden pludselig steg
til næsten en meter. PAPNASE.

Indkøb hos købmanden på vej hjem

Næsten hjemme efter 20 km gåtur

Ved ankomsten til fyret blev der hvilet og badet, hvorefter det gik tværs ind over ørkenen til byen, hvor der
blev købt ind og slappet af, før vi gik de sidste par kilometer ned til havnen. Alle som havde deltaget i
gåturen var ret flade, så vi gik i vandet sent spiste en forsinket frokost, inden Thune og Stig Helvig kl.20
stillede op til en cykel-konkurrence. Om aftenen havde vi arrangeret fællesmiddag, hvilket bestod af grillet
hamburgryg, salat og kartofler .Hvert bådehold måtte selv sørge for drikkelse. Vi fandt et godt sted i klitterne
og så gik bølgerne højt.

Den efterfølgende dag, torsdag den 6. august vågnede de første ved 9-tiden. Mange havde grundet fluer,
myg og sand besluttet at sove yderst ude på molehovedet. Men ved 5-tiden kom tågen rullende igen og
tågehornet gik i gang igen; TO GANGE HVERT 10. SEKUND. Thune og jeg var klar til vandkamp, så vi tog en
del af juniorerne i deres soveposer og bar dem ud i bølgerne på stranden, hvorefter vi hældte dem ud i
vandet - frisk morgendukkert!!
Vi fik lov at låne en windsurfer af nogle tyskere, så en del af os fik lejlighed til at prøve “den slags form for

Stig og Thunes kæmpe Cykkelløb

sejlads“. For det meste opholdt vi os
i vandet hele eftermiddagen-på
trods af den klamme tåge, som lå over Anholt. Senere nå aftenen faldt folk til ro
og sad og snakkede i de forskellige både. Ved I-tiden lagde samtlige juniorer sig
på broen foran bådene-det var næsten umuligt for forbipasserende at komme
forbi.

Fredag den 7 august hørte vi vejrmelding kl 05.45; Øst og nordøst, først 5
senere 8-10. Alletiders, Jeg styrtede op på broen og vækkede juniorerne, da
Jørgen slet ikke havde kræfter til dette på dette tidspunkt af dagen. Vi var nogle
enkelte som gik over på stranden for at bade. Tjal-Tjana var sværest at få op, så
Mads måtte hælde en halv spand havne vand ned i hendes sovepose før hun
Jacob griller
fattede at det var tid til at stå op -men det havde hurtig virkning!! Ved 9-tiden
hamburgerryg.
forlod vi havnen under stor opmærksomhed fra de andre sejlere på havnen.
Der var stor diskussion om, hvorvidt vores næste sted skulle være Mølle eller
Hornbæk. Vinden var i nord cirka 5-6 og skyfrit, men sigtbarheden var dog ikke mere end 5 sømil. Det var en
skøn spilersejlads hele vejen fra Anholt og ned til Kullens nordspids. Ved halv-5-tiden dukkede Kullen op lige
foran os (vi havde navigeret rigtigt).

Fantastisk lækker lænser, hvor
der blev spist fin frokost om bor i
Balders båd, tørret tøj på
spilerskøderne hos Jacob, og
sovet på dækket, alt imens
spileren sørger for god fart.

Bølgerne gik stadigt højt om vores endelige destination (eller bestemmelsessted--undskyld Anne Blædel.)
Men til sidst besluttede Jørgen, at vi gik til Mølle, hvortil vi ankom ved halv-6-tiden.Vi var dårligt kommet i
havn før Jørgen, Thomas og jeg ville op og have en is. På vej op til kiosken kom YD 4 besætning (Sussanne
Lund, Jens Ranløv og Jens Juncker) os i møde med is til Mille's besætning. En mægtig rørende tanke, især
taget i betragtning at penge-pungene hos de forskellige var ved at løbe tør
Desværre var YD 115 og YD 121 særdeles mopsede over Jørgens beslutning, så de boykottede vores
alletiders fællesmiddag. Alle andre bådehold mødtes lidt nord for havnen, hvor vi stegte kyllinger over bål.
Lørdag den 8. august var der vækning ved 9-tiden-en del juniorer var allerede vågnet, sikkert på grund af
tanken om hjemkomst. Vejret var næsten for godt og bagende hedt, skyfrit og død-dam-stille. Der blev spist
morgenmad-og Jørgen var meget begejstret for en badetur-men det endte med at han fik lokket nogle
stykker af os i-uden selv at komme i. Ved 12-tiden forlod vi alle-for slæb-Mølle, kurs sydpå mod vores kære
havn Skovshoved. Efter 2 sømils slæb friskede vinden fra nord cirka 5, så for spiler gik det sydpå. Udfor
Høganæs, så vi til vores store Papnæse, at vi allerede der, havde en rivende nordgående strøm. Ved 17-tiden
passerede ynglingene Kronborg om styrbord, mens vi gik ind i Helsingør Nordhavn for at ringe til forskellige
forældre og fortælle at vi først forventede ankomst til Skovshoved mellem 21-23.Pâ dette tidspunkt, da vi
ringede, var en del forældre allerede mødt op i Skovshoved og stod vist længselsfuldt og spejdede nordpå
efter deres pusse-nussere. Ved 20-tiden døede vinden totalt udfor Rungsted, men snart bredte en frisk sydlig
vind sig, så det blev kryds langs land ned til Skovshoved, hvortil vi ankom lidt over 9. Ved ankomsten bredte
en større vandkamp sig inden folk fik lejlighed til at lægge til. Der blev ikke ryttet ret meget op den aften, så
alle aftalte at mødes næste morgen for at rydde op i bådene, efter en endnu engang meget vellykket
sommertur.
Jens Stig Møller

Efterskrift, 40 år senere.
Når jeg ser billederne, så undrer det mig, at der på de fleste billeder ikke bæres vest; Men den gang var det
respekteret, at når man kun havde badeshorts på, behøvede vi den ikke. På blæsevejrs billederne er vesten
på.
Juniorerne var meget frit stillet, og bestemte alle indkøb selv. Der blev drukket øl og vin, men de svenske
systembolag regler bevirkede, at mængderne var begrænsede. Det var populært, at komme til Anholt, men
mængden af øl blev holdt fornuftigt niveau, hvis jeg husker rigtigt.
Jeg var nok lidt hård, med hensyn til at bestemme, at sidste havn skulle være Mölle og ikke Hornbæk.
Årsagen var, at jeg frygtede, at mange ville forsvinde op i venners sommerhuse, og at forældre ville komme
og hente deres pusse-nussere så de ikke ville komme med på den sidste strækning.
Michael Bang, ”Balder”. Desværre fik Michael 38 år efter denne beretning foregik et hjertestop. Det skete i
Michaels elskede havn Anholt, ombord i hans egen turbåd. Michael var flere gange som ung på Anholt, og
som man kan se på billederne, elskede han øen, som han blev ved med at besøge. Michaels beretning
afspejler, at han var en behagelig, morsomt og hyggelig person. Ære været hans minde.

Jørgen Ring

Michael "Balder" viser, at han var større end fyret på Anholt

