Husk kontingent

Træbådetræffet i Gudhjem 17/8
Mikael Hammarlund tog initiativ til årets træf og lad os lade ham gøre
det igen næste år. En stjerneklar, suveræn, suffisant, solid og sikker succes.

I Nyhedsbrev nr. 1 informerede vi kort om vore ansøgninger hos fondene
Sparekassen Bornholms Fond og Brdr. Larsens Legat
Pengene er bevilget.
I uge 37, meget snart, vil Finn Marcher fra Assa Ablou opsætte vor nye port i
gavlen på værftet. Inden da er der et stykke arbejde at udføre og Robert er
tovholder.
Tømmer, lange skruer og en endnu længere stige er indkøbt.
Den nye port ligner mest den nedenunder
til højre, dog uden vinduer.
Vi er flere der havde foretrukket det
venstre forslag, men det blev lidt dyrere
og det ville måske ikke være helt så
praktisk.
Efter porten er opsat, skal vi beklæde
gavlen over porten med brædder 1 på 2
og derefter male.
Og i stedet for en halv dags arbejde for
tre mand, vil det nu tage tre minutter
for en halv mand at åbne porten.

Den dejlige lørdag her i august mødtes vi kl 14.30 på havnen i Gudhjem.
Michael havde brygget kaffe i ca. tolv termokander og Palle havde medbragt vor
yndlingskringle, som ingen anden end hans kære kone kan kreere.
Mik kom i sin skønne båd, Hans Martins lå som
vanligt i havnen ligesom Mikaels Freia og fra
Rønne kom vi kun med Veset, da vi i sidste
øjeblik fik problemer med transport af Jonna.
Men Mette havde sin lille underskønne
slæbebåd med, og med den og Lars på slæb
ville Veset til Gudhjem Havn fra Nørresand.
Slæbelinen brast, da Lars er en tung ting og en
redningsmanøvre blev hurtigt eksekveret og
mand og materiel blev lykkeligvis reddet.
Med kun få både blev kapsejladsen aflyst og
en sejlads langs kysten med interesserede
gaster blev i stedet højdepunktet på dagen.
For nogen var toppen måske grillmaden og
Miks harmonika og den fantastiske lune aften
sammen med gode venner og et glas øl eller vin.
Et sådant arrangement kan ikke gøres for ofte.

Hvordan virker tracking i Sejlsikkert Alarm?
Helt kort fortalt, har app’en to modes, du kan vælge mellem.

1. Tracking, uden angivet rute eller forventet ankomsttid. Der tracker den
bare ruten, og du kan sende et link på SMS til en land-kontakt der så kan
følge med i hvor du er. Det aktive track kan JRCC også følge med i, i
tilfælde af en eftersøgning.
2. Sejladsplan, hvor du angiver forventet ankomsttid, samt et startpunkt /
midtvejspunkt / destination, gruppestørrelse – og en landkontakt for
sejladsen. Undervejs optages et track, som JRCC kan følge med i.
Hvis du ikke afslutter en aktiv sejladsplan udløber sker der følgende
(forestil dig at det sker, fordi du er kommet i problemer) 15 minutter inden,
får du en reminder om at afslutte den eller forlænge din sejladsplan. På
udløbstidspunktet, får du endnu en reminder, med mulighed for at
forlænge/afslutte sejladsplanen.





Hvis sejladsen går 15 minutter over tid, får din landkontakt en SMS med
besked om at planen stadig er aktiv og at landkontakten skal få fat på dig
(altså ringe til dig og sikre at du er OK).
Og så kan landkontakten på eget initiativ vælge at alarmere 112. Der er
IKKE nogen automatisk alarmering indbygget i den danske udgave.
Hvilket også i mine øjne er fair nok, der er for mange fejlkilder og
scenarier hvor det vil trigge falske
alarmer.
Jeg kan samtidig bekræfte at den IKKE dræner batteriet urimelig meget –
så bekymringer på den front er manet i jorden. Sejlsikkert App’en (som
både fåes til iOS og Android) har eksisteret siden 2011, og givet mulighed
for at tjekke vind, strøm, navigationsadvarsler og skydeaktivitet i dansk
farvand.
Nu (pr. 26. juni 2019) udkommer en ny app, som kan noget helt andet:
Tracking af din rute, og indberetninger af sejladsplaner.
Den nye app hedder “SejlSikkert Alarm“, og den bygger på SafeTrx
tracking teknologien.
SafeTrx giver to helt centrale forbedringer som ikke er set på danske apps
for kajakroere og fritidssejlere før nu:

1. Tracking af din rute: Din position kan blive tracket løbende undervejs på
din rotur, og indberettet til SafeTrx systemet.
2. Du kan med et enkelt tryk i den nye Sejlsikkert App slå alarm i tilfælde af
at du kommer i problemer på havet.
Sammen med alarmen vil redningstjenesten kunne se sporet for din rute,
og derfor er chancerne for at få hjælp øget væsentligt.

Vi har fået produceret poloshirts med broderet logo i Thailand.
Holger har en god kontakt. Marineblå i alle størrelser. Rimelig pris: 150.Og stadig skjorter på lager. Kom forbi eller ring.

Man syede en ekstra planke på
de udhulede træstamme med sener fra dyr.
Ligesom man syede en bort på klædedragten.
Det hed en søm, og det hedder det stadig.
I jernalderen var der fremskridt og nu kunne man med
det nye hårde jern hurtigere slå plankerne sammen og det holdt bedre.
Og de jernnagler man slog i kaldte man søm da man jo brugte dem til at
lave en søm.
Derfor hedder et søm i dag, et søm.

Mandage 9 -12: Ota-arbejde
Onsdage 9 - 14: Ota-arbejde
Fredage 9 – 14: Ota-arbejde
Lørdag d. 24/8: Danmarks Maritime
Kultur- og Folkemøde i Korsør

Kontingent 2019:
250,-: Ordinært medlemskab, hvor man er velkommen når som helst og hvor som helst
og ifølge med hvem som helst. Der er nok også kaffe på kanden.
750,-: Det udvidede, med maskinadgang og alm. elforbrug.

HUSK HUSK HUSK HUSK kontingentbetaling
Betalingen bedes indsat på foreningens konto med oplysning om navn og
adresse i Sydbank 6060-0001-114-451. Evt. betaling kontant og uden gebyr
af nogen slags, på værftet eller til vor gode kasserer Martin Jeppsen.
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