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Sommer - slut 

Sommeren 2017 går ikke over i historiebøgerne på 
grund af det gode vejr. Mange vil mene at det har 
vi stadig til gode. Redaktørens logbog nåede kun 
sølle 185 sømil. Det er ikke sket tidligere i de 31 år 
vi har haft båd. 

 

Bådudstilling 

Skulle det være gået din opmærksomhed forbi er 
der flydende bådudstilling i Ishøj havn fra den 1. til 
den 3. september. Holder du kuglepennen i 
inderlommen er det gratis at gå på en 
ose/drømme tur. 

 Mink 

Havnen er blevet beboet af lidt for mange små 
firbenede pelsdyr. Heldigvis er indfangningen gået 
rimelig godt. Allerede de første dage gik 5 af de 
små ”bavianer” i fælderne. Hvis der var nogle flere 
kunne vi overveje om Glostrup pelsauktioner 
kunne være interesseret. 

Automaten i klubhuset 

I et par år har den sidste kolonne i automaten 
været til Cola Zero. 

Afsætningen har været så lav på disse colaer at det 
har knebet med at sælge en ramme på 24 inden de 
løb ud på datoen. 

Derfor er produktet taget ud af sortimentet og 
erstattet med Fanta Orange 

Fiskekonkurrence 

Lørdag den 16. september er der igen 
fiskekonkurrence. Konkurrencen er åben for alle 
på havnen – uanset klubtilhørsforhold. 
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Vi starter med morgenkaffe, rundstykker og pålæg 
samt en lille en til halsen. 

Klokken 15 præcis er der indvejning og her vil der 
være mulighed for at købe ristede pølser til 
rimelige priser.  

Der er kontante præmier for største ørred ( 500 kr. 
), torsk ( 200 kr.) samt hornfisk (200 kr.) og andet. 
(kr 100 ). 

Pris: 65 kr. pr. person. 

Tilmelding hos Finn på 5122 6616 eller hos Erik på 
5121 6397. 

Billeder 

Jeg faldt lige over dette billede der er fra Tyskland. 
På motorvejene står der Autobahnkreuz – det her 
kalder tyskerne Wasserstraassenkreuz. Det ligger 
ved Magdeburg hvor en kanal er ført over Elben. 

 

I Vordingborg Nordhavn er der masser af myg og 
insekter og det er et yndet sted for svaler at samle 

sig og få sig et godt foder inden de skal på den 
meget lange træktur til Sydafrika. 

Og så er der rengøring til bådejerne. 

 

Herunder lige et par snapshots af den store ubåd, 
der passerede gennem Storebælt i Juli. 
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Når masten skal på. 

De fleste er vant til at få hjælp af nogle venner og 
så kæmper man i fællesskab med at få 
”hoppestaven” sat på. 

I Lomma så vi en der gør det lidt anderledes. En 
lastbil med kran og en gaffel der løfter masten i 
øverste salling. Så er det lige før det er for nemt. 
Chaufføren dirigerede den fuldstændig lodrette 
mast ud over båden og sænkede den langsomt på 
plads, hvorefter bådejeren kunne sætte vant og 
stag på, helt uden at tænke på om ”møget” var ved 
at vælte eller banke ind i mastekranen med risiko 
for ødelagte instrumenter som vindex, vindmåler 
mv. 

Det var rigtig smart, men måske ikke helt billigt. 
Sådan en lastbil med kran er desværre ikke gratis. 

 

 
Og lidt var der også der skulle passes på: 
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Fuglerede 

 
Det er ikke kun i Vallensbæk at der bruges blå 
kabler med bimåler. 

Dato til kalenderen. 

16. september kl. 08.00 – Fiskekonkurrence. 

 

Vi arbejder på at arrangere en besøg i Tune, 
hvor der vil blive lejlighed til at se den ”flyvende 
HT bus” ( den store redningshelikopter ) samt 
høre om deres opgaver og arbejdsforhold. 

- o0o – 


