KEEP SAILING
Nummer 4 – November 2014

KAN MAN TRACKE FLERE BÅDE?
Læs om hvordan du kan oprette arrangementer og på den
måde se og gense sejladser med flere både

ER TURSEJLADS UNGDOMSVENLIGT?
Vi ser nærmere på et friskt initiativ, som en gruppe unge sejlere fra
Kalundborg Sejlkub tog, og som bør tjene som eksempel til efterfølgelse

HVEM ER DU NÅR DU SEJLER?
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Hør om dogmesejlads og hvordan sjove regler
kan krydre oplevelsen på vandet

NOVEMBER
Sæsonen 2014 er nu ved at være ovre for langt
de fleste, men sikke en sæson! I vores tradition
med at forudsige sommeren, kom vi godt nok i
foråret med en meget positiv melding, men at
sommeren skulle blive så god og vare så længe,
havde nok de færreste gættet på. Forsiden af
magasinet præges denne gang af et foto, som en
af vores brugere har lånt os. Det er fra sejladsen
Tærø rundt, som også blev afviklet i flot sommervejr.
Det er også sæsoner som de to foregående, der
er med til at skabe tilgang til sejlsporten, men
ikke nok. Der er mange og lange diskussioner i
disse år, om hvilke tiltag der kan ændre på dette.
Mens andre diskuterer, tog en gruppe unge sejlere fra Kalundborg sagen i egen hånd, og arrangerede en tursejlads for unge. Vi har talt med en
af dem, og du kan læse artiklen om turen på side
5.
Vi har også en eftertænksom og underfundig
artikel om det helt grundlæggende ved at sejle.
Det handler om hvem du er, når du sejler, og det
er god og inspirerende læsning i en kold tid, hvor
båden og sejlerne venter på at lyset og varmen
igen giver vores skønne interesse liv.
Om kort tid begynder vi på en opdatering af
KEEP SAILING, som vil være klar til foråret. Vi
glæder os til at vise jer den nye oplevelse, der vil
møde jer alle sammen, når den nye version er
klar.
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MÅNEDENS TIP
Kan man tracke en tur med andre både, eller måske en hel kapsejlads med KEEP SAILING?
Svaret er et rungende ja! Udover at du selvfølgelig har din egen logbog, kan du også deltage i
arrangementer, oprettet i klubber, og derved
kan deltagerne (eller andre på land) se turen.
Det kan ses både live, og efter selve arrangementet.

I alle klubberne, kan ethvert medlem oprette et arrangement, med en placering samt en start– og slutdato.
Andre medlemmer kan så melde sig til, og bruge appen til
at tracke deres tur, og KEEP SAILING sørger for resten.
Der vil også være et unikt link, som kan gives til tilskuere
på land, der så på den måde kan følge arrangementet.

På den måde, kan sejlklubber gense og diskutere situationer på vandet, efter sejladsen.
Hvordan gør man det?
Du skal oprette et arrangement i en klub på
KEEP SAILING. Der findes allerede et antal klubber, men du kan også oprette din egen (f.eks.
til din sejlklub) og på den måde, få jeres eget
lille sted på KEEP SAILING.
Du finder listen over eksisterende klubber, og
muligheden for at oprette din egen, ved at klikke på menupunktet ”KLUBBER” på forsiden:

Hvis der allerede ER oprettet en KEEP SAILING
klub for din sejlklub, vælger du bare den og
melder dig ind.
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Du kan se et eksempel på en sejlads, hvor 2 både dystede
rundt om Fyn.
Klik her for at se sejladsen

NYE PRODUKTER I
KEEP SAILING SHOPPEN
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

Vi har nye produkter til den nye
sæson, og vi har også revideret
fragtpriserne, til gavn for dig.

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
2.100 mAh hvilket er nødvendigt for at lade iPads og andre
tablets.
Klik her for at se laderen på vores shop

Udsalg
79,-

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 ekstra strøm ved hånden når du er på havet, også
selvom du ikke har 220 volt.
Med denne batteripakke, som kan lades op på forhånd, har
du altid ekstra strøm ved hånden i en snæver vending.

Klik her for at se varen på vores shop

ER TURSEJLADS UNGDOMSVENLIGT?
Vi ved alle at det kniber med tilgangen
af nye sejlere i Danmark. Det viser sig i
udbuddet af brugte både, tomme havnepladser, og gennemsnitsalderen i sejlklubberne. Mange sejlklubber har traditionelle ungdomsafdelinger, der gør et
stort arbejde for de helt unge, men taber vi dem undervejs i processen, og
hvad kan der evt. gøres?
Mange sejlklubber har en ungdomsafdeling, præget af kapsejlads med en– og tomandsjoller. Det er
rigtig fint og prisværdigt, men den type af sejlads
ligger ret langt fra tursejlads, som langt de fleste
dyrker, når man senere i livet tager sporten op igen
og har fået familie.
Måske er det tid til at tænke dette aspekt ind i ungdomsarbejdet ,og få flere facetter af sejlerlivet i
spil. Et rigtig godt initiativ i den retning, sås i foråret, hvor en gruppe unge sejlere fra Kalundborg
Sejlklub, arrangerede en tur til Ballen på Samsø.
Turen blev en stor succes, som vi mener er et fornemt eksempel til efterfølgelse. Vi har talt med
Rune Quist, der deltog, og som her giver os et indblik i turen.
Ballen på Samsø blev valgt som udgangspunkt, fordi det ligger ”midt i Danmark” og det lykkedes at få
både med fra henholdsvis Kerteminde og Frederikssund, udover 3 både fra Kalundborg.
Bådene var udlånt af nogle af de unges forældre,
og i alt talte arrangementet ca. 25 unge sejlere.
Om udlånet af både til turen siger Rune Quist: ”Det
var ikke svært at finde både til turen, og udover de
både vi lånte, var klubbens Drabant 24 også med”
Udover unge fra sejlklubben havde nogle af dem
også inviteret venner med, der ikke var bekendt
med sejlsportens glæder. ”Det kan være svært at
involvere venner uden erfaring i kapsejlads, men
på denne måde, kunne nogle af vores venner
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Unge sejlere på tur.
Sådan så det ud, en dejlig aften i maj 2014, et syn vi håber at se meget
oftere fremover.

for første gang, opleve sejlsporten på en tryg og sjov
måde” fortæller Rune Quist.
Om aftenen var der fælles grill på havnen, og med det
lækre vejr som weekenden den 24. og 25. maj bød på,
fik alle en rigtig god oplevelse.
”Dansk Sejlunion støttede arrangementet, så det ikke
blev nødvendigt at samle penge ind. Dermed kunne alle
der havde lyst deltage” siger Rune Quist og fortsætter:
”Det var en rigtig god tur, som både de erfarne sejlere
vil huske, men som forhåbentlig også har givet vores
andre venner smag for livet til søs”.
På KEEP SAILING synes vi at
ideen er fantastisk god, og
håber at den kan inspirere
andre, til at lade de unge sejlere komme afsted på egen
hånd, og på den måde få
vækket lysten til tursejlads
senere i livet.
Rune Quist

“I cannot not sail”
-E. B. White
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Genner Bugt - Juli 2012

HVEM ER DU NÅR DU SEJLER?
”Mig selv!” tænker du sikkert, ”Når jeg er ude
på havet kan jeg endelig slappe helt af, og være mig selv”. Og det er også rigtigt og helt sikkert en vigtig del af vores sejlads at kunne slappe af og være sig selv. Men har du tænk over
at du af og til skifter ”rolle”.
Vi har vel alle prøvet at møde en anden sejlbåd på havet, for derefter at begynde at ”kapsejle” for at se om
den kan indhentes. Eller vi sidder om vinteren og planlægger sommerturen, og drømmer om at se områder
med spændende geografi eller steder med betydning i
historien. For eksempel er det nemt for de fleste som
anduver indsejlingen til Dyvig for første gang, at forestille sig at der kan ligge et vikingeskib derinde, og måske
en boplads.
Men også regler under sejlads kan give indhold. Som for
eksempel at man ikke får en øl før efter kl. 11. For så
straks at finde på undskyldninger for at det bliver nødvendigt alligevel eller at forsøge at få stillet alle ure ombord forkert. Eller måske at der skal serveres bomningskaffe efter en sådan manøvre. Det kan også være at
man vil se noget nyt hver dag, eller vise ungerne nogle
af vores historiske steder fra søsiden.
Mulighederne er uudtømmelige, og kan udvides til et
komplet sæt ”dogmeregler” som kan danne grundlaget
for en sejltur.
For eksempel for par vintre siden hvor min bror og jeg
sad og reflekterede over det faktum at ingen af vores
både havde køleskab, og hvordan man håndterede
manglen på samme i de store sejlskibes tid.

Det medførte ideen om at planlægge en sejltur rundt om Fyn
på 4-5 dage, ”uden at røre”, d.v.s. hver nat for anker, og med
regler for proviantering som forbød dåsemad og færdigretter.
Så det var vigtigt at vælge de rigtige fødevarer som kunne
holde sig friske i en sommervarm båd i op til en uge - og med
nok vitaminer til at vi kunne undgå skørbug! ;-)
Det blev en fantastisk tur med masser af sejlads hver dag, og
også den ro der indfinder sig når man er ombord i en båd
døgnet rundt i flere dage i træk. Provianten blev vurderet ved
hvert måltid, med hensyn til holdbarhed og variation, og
samlet set var ”konceptet” med til at give en ny dimension af
oplevelser til sejlturen.
Nu går jeg og pusler med tanken om, i lille målestok, at
”efterligne” Bernard Moitessier som i 1968-69 deltog i
”Sunday Times Golden Globe Race” rundt om jorden. På et
tidspunkt hvor han næsten havde sejlet jorden rundt besluttede han sig for at han ikke havde sejlet nok endnu, og
han fortsatte videre rundt om jorden igen.
Mine tanker går i retning af måske at sejle rundt om Fyn, og
når jeg så når tilbage til den grønne tønde lige uden for vores
havn, at vende rundt om den, og så sejle turen en gang til.
Det skal blive spændende hvordan det føles…
Det er skønt at sejle, og vi har nogle af de bedste farvande
her i Danmark. Men jeg har opdaget at turen kan få en ekstra
dimension når man tager historien og geografien med under
armen og lader den blive en del af sejladsen.
Så hvem vil du være næste gang du skal ud at sejle?
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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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