KEEP SAILING
Nummer 6 – December 2013

JULESPECIAL
Vi ønsker god jul og bringer lidt statistik

STORMFULDT EFTERÅR
Se hvordan stormene så ud på KEEP SAILING
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JULESPECIAL
Indrømmet, der er ikke den store aktivitet
på vandet, eller på KEEP SAILING serverne
i denne tid.
På trods af det, giver vi dig denne lille juleudgave, hvor vi kigger lidt på året der gik.
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ET STORMFULDT EFTERÅR
Vi har haft besøg af et par kraftige storme dette efterår.
Vi kigger lidt nærmere på hvordan de tog sig ud, set med KEEP SAILING’s briller.

DECEMBER
Her i de sidste dage af 2013, sender vi denne lille
juleudgave af KEEP SAILING magasinet ud til jer.
Det har været et spændende første år med KEEP
SAILING, og i de bedste sommermåneder, var
der fuld tryk på, med mange tusinde positioner
og billeder, der blev foreviget i Jeres logbøger.
Antallet af medlemmer har været jævnt stigende, og vi nærmer os de første 1.000 brugere,
men endnu engang skal lyde en opfordring, til at
fortælle om det til de sejlere i møder på jeres
vej. Kun med stor opbakning kan initiativet fortsætte, så husk det derude.
Ovenpå den fantastiske sommer, som vi alle har
haft glæde af, har et par kraftige storme ramt
Danmark. Det gik særligt ud over sejlerne i Gilleleje havn, og vi ønsker dem al mulig held og lykke med genopbygningen, så I bliver klar til den
nye sæson.
I denne juleudgave, kigger vi lidt på hvordan de
to storme udviklede sig time for time, da vi jo
hver time optager vejrforholdene over mange
lokationer spredt ud over Danmark og Nordeuropa. Vi har også lidt sjov statistik fra vores database, der giver dig et indtryk af aktiviteten.
Vi vender tilbage med forårsnummeret i marts/
april måned, hvor vi gentager spøgen fra sidste
år, med at forudsige sommeren 2014, baseret på
vores vejr-data. Vi ramte jo plet i år, hvis du ikke
har læst artiklen, kan du finde den i KEEP SAILING magasinet fra April måned.
Klik her for at se alle udgaver
Vi ønsker alle vore brugere en glædelig jul og et
godt nytår!
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HUSK VORES SHOP
Hvis du vil være med til at støtte
KEEP SAILING, og samtidig købe
noget smart og relevant udstyr til
din telefon, så husk at kigge forbi
vores shop.
Gå til shoppen ved at klikke her

Hvis du har spørgsmål til produkterne, levering eller andet, så kan
du altid skrive en mail til os på
info@keepsailing.net

Du kan få en handy og lille, men kraftfuld batteripakke til din telefon, som kan
genoplades af solens lys.
Med denne batteripakke har du altid masser af strøm når du er på farten. Den kan
indeholde op til 5.000 mAh og der er derfor op til 2 opladninger i pakken.
Du finder den i vores shop ved at klikke her
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Hav altid en oplader ved hånden når du er på havet, også selvom
du ikke har 220 volt.
Med denne USB lader til cigar-stikket, kan du lade både din
SmartPhone og din iPad. Bemærk at denne lader yder op til 1.500
mAh hvilket er nødvendigt for at lade iPads.
Klik her for at se laderen på vores shop

JULESPECIAL
Nu hvor året går på hæld, bringer vi her lidt statistik fra vores databaser der
siger lidt om aktiviteten i 2013.
Vi har samlet lidt statistik fra vores database, for at give et indtryk af den aktivitet, der har været i 2013.
Målet for næste år er en fordobling, så vi håber på dejligt vejr igen, og masser af sømil til jer alle sammen.

600.000
GPS positioner

8.000
Billeder

300.000
Vejrobservationer

62.000
Sømil

4,54
Gennemsnitsfart i knob
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“It isn’t that life ashore is distasteful
to me. But life at sea is better.”
-Sir Francis Drake
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ET STORMFULDT EFTERÅR
Efter en skøn sommer, med masser
af sol og rolige vindforhold, har
efteråret budt på et par barske storme. Vi kigger lidt nærmere på dem
her.

Bodil fra midnat den 5. december til midnat den 6. december
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De to storme fandt sted henholdsvis den 28. oktober og
den 5. og 6. december.
De var meget forskellige, ikke så meget i styrken, men i
udstrækning.
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Bodil der kom forbi i starten af december, var noget
mere langvarig og skabte store problemer, med for lidt,
og især for meget vand, visse steder.

KEEP SAILING systemet, optager vejrdata over hele landet
hver eneste time, og med et udtræk fra vores database,
kan du herunder se forskellen i de to storme.
Begge datasæt er fra en målestation i det sønderjyske, og
husk at vindhastigheden er middelvinden, målt over en 10
minutters periode.
Den første storm var ganske kortvarig, så der viser vi et 24
timers udsnit, hvor nummer 2, også kaldet Bodil udfoldede
sig over 48 timer, med meget store konsekvenser for havne og byer i det nordlige Sjælland.

28. oktober 2013
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Her ses forløbet af oktober-orkanen, som toppede kortvarigt, men kraftigt ved 14-15 tiden i det sydjyske.
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Bodil flyttede rundt på store vandmasser.
Her er vi i Aabenraa, hvor vandstanden var mere end 1,5
meter under det normale niveau.

KEEP SAILING MAGASINET UDGIVES ELEKTRONISK AF APPYMINDS I/S, DER EJER OG DRIVER
KEEPSAILING.NET—EN SERVICE FOR SEJLERE.

MAGASINET UDSENDES ELEKTRONISK TIL ALLE BRUGERE PÅ KEEP SAILING.
HVIS DU IKKE LÆNGERE ØNSKER AT MODTAGE MAGASINET, KAN DU TIL ENHVER TID NEDLÆGGE DIN KONTO PÅ KEEPSAILING.NET
RETTIGHEDERNE TIL INDHOLDET I MAGASINET TILHØRER APPYMINDS I/S, MEN DU MÅ
GENGIVE UDDRAG AF MATERIALET MED TYDELIG KILDEANGIVELSE
SPØRGSMÅL, KOMMENTARER OG IDEER MODTAGES MED GLÆDE PÅ MAILADRESSEN
INFO@KEEPSAILING.NET
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