som er med finner dem utbytterike på
forskjellige måter. Og husk, det er alltid plass til
flere deltagere, så meld dere på!

Vi synes det er viktig å møtes også på vannet, i
litt ”organiserte” former. Derfor tar vi opp igjen
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den gamle tradisjonen med en samling på
ettersommeren, i august. Og Hollænderseilasen
går som den pleier, i år også med noen nye

Kjære seilervenner,

forbedringer.

Våren er lagt bak oss, med stort sett flotte

Jeg må få rette opp en tellefeil i min forrige

værforhold for båtpuss og klargjøring både før,

leder. Det er ikke bare Øivinn Brudevoll som

under og etter påske. Og med sesongens

har sittet som NHK-formann i 6 år. Også andre

innledende seileopplevelser på regattabanen og i

har gjort det. Alle tidligere formenn og deres

tursammenheng. Selv har jeg fått med Skagen

formannsperiode er for øvrig gjengitt i

Race og Færder’n og litt til, og synes sesongen

medlemsmatrikkelen vår. Så takk til

har hatt en fin innledning. En venn er allerede

hverdagshelten som påpekte feilen.

på vei langs kysten til Lofoten. Alle er sikkert i
gang med forskjellige hyggelige aktiviteter langs

Styret vil i tiden fremover arbeide mer med

kysten og til havs. Så da er sommeren i gang!

klubbens strategi enn hva tilfellet har vært i de
senere år. Temaet ble diskutert på en god og

Vi har hatt en del bra arrangementer allerede

engasjert måte på årsmøtet. Medlemmenes

både faglig og sosialt. Langturseminaret i mars

meninger og synspunkter er viktige for NHKs

med Jimmy Cornell ble en stor suksess i

fremtid.

samarbeid med KNS med innpå 100 deltagere.
Meget informativt og inspirerende. Kort

En riktig god seilsommer ønskes til alle. Vi sees

etterfulgt av årsmøtet med Thorleif

på fjorden!

Thorleifssons beretning om sin spennende og
utfordrende seilas rundt Nordpolen gjennom de
to passasjene. Og Vibeke Blydt-Hansens
engasjerende beretning om sin langferd, med
etterfølgende høy stemning på tradisjonsrik
vårfest. Disse og lignende arrangementer er en
viktig del av NHKs medlemstilbud. Jeg tror alle

Sverre E Lorentzen

Å S E I L E T I L M A RO K KO e r e n s a n n f r y d !
Det er en helt egen opplevelse å seile på egen
kjøl til et annet kontinent og til en annen kultur
enn den vi har her hjemme. Den første
kulturforskjellen vi møtte, var bønnerop på
VHF kanal 16; Allah Achbar Allah! Svært
stemningsskapende og nokså eksotisk!
Vi reiste fra Porto Mao på sydøstkysten av
Portugal over mot Marokko; tre dagers seilas
med vår båt. (240 n. mil i rett linje) Seilasen
skulle gå til Mohammedia 10 n.mil nord for
Casablanca, men heldigvis ble det ikke slik.
Casablanca havn lar ikke småbåter legge til
ettersom det er en havn for store skip i
profesjonell fart. I Mohammedia er småbåter
velkomne, men fasilitetene der er dårlige.
Vi havnet i Al Jadida. (33*16 N, 008*30
W). I Pilotboken står det så vakkert beskrevet
hvor ”yachts” kan legge til. Vi seilte inn mot
havnen på ettermiddagen mens vi møtte noe
som kunne se ut som et fiskebåt-rally på vei ut.
Både litt større trålere og de små, åpne
trebåtene kom i store mengder mot oss. De
ropte ”welcome, welcome!”, de lurte på hvor vi
kom fra og gratulerte oss med bragden (!) og
noen dristet seg helt bort til oss for å bomme
sigaretter. De var blide, vennlige og muntre; det
var en fantastisk velkomst vi fikk.
Vi tråklet oss inn til havnen, som er en liten
fiskehavn. Man legger til langs en trapp som
fører opp til noe sliten yachtklubb; her er det
bra å ha mange og tykke fendere samt lange
tau, da det ikke er tilrettelagt for besøkende
båter. Vi ankom etter klokken 18.00, på et
tidspunkt tollkontoret skulle være stengt. Men
litt etter, dukket det en mann opp på kaikanten
og innkalte oss til sitt kontor.
Dette var vårt første møte med bakshish og
kakerlakker. Tolleren var en liten, tykk mann
med stri bart, han knuste kakerlakken under
skoen mens han så stumpet sigaretten og lurte
på om jeg hadde en presang til ham. ”Har du
fødselsdag i dag?” spurte jeg med et smil, men
nei; presang ville han ha likevel.
Kravspesifikasjonene var klare; rød Marlboro i

20-pakning. Jeg tuslet tilbake til båten for å
finne noen pakker å gi ham, og plutselig var alle
papirer stemplet og i orden.
Bakshish er en slags gave- eller bestikkelseeller tips for tjenester. I første omgang kan det
virke en tanke provoserende å måtte gi folk
sigaretter eller kaffe for å gjøre jobben sin, men
oppholdet blir så mye hyggeligere dersom man
ser på bakshishen som tips; slik man gir
servitørene på restaurantene. Tross alt tjener de
fleste temmelig dårlig i Marokko, og de gjør
hva de kan for å skjøte på inntektene. Dessuten
er det veldig billig for folk fra vår del av verden
å være der. Et tips: kjøp med deg noen
kartonger med sigaretter slik at du har å gi
bort. Det kan gi deg mange nye, gode venner.
Senere på kvelden måtte flere papirer skrives,
og jeg gikk bort til politi-boden med alle våre
dokumenter. Marokkos byråkrati foregår på
fransk, så jeg vil anbefale deg å ha oversatt en
rekke ”båtuttrykk” på forhånd, slik at du vet
hva du svarer på når du sitter på kontoret. De
marokkanerne vi hadde med å gjøre, kunne
ikke engelsk, og jeg tror det ble en del ”god dag
mann- økseskaft”-svar på papirene deres, da jeg
heller ikke er noen racer i maritimt fransk. Men
de er hyggelige, har en avslappet omgang med
våpenet sitt (litt uvant og skummelt) og det kan
virke som om de har et hav av tid til rådighet.
Tolleren jeg var hos, fridde til meg; han syntes
det var meningsløst at en kvinne som meg skulle
være ugift og barnløs. Han kunne ikke begripe
hva jeg skulle med min samboer og medseiler;
han forsørget meg ikke en gang!
Vi betalte nesten ingen ting (20 dirham=
omtent 20 kr) for å ligge i havnen. Betal gjerne
for å la noen passe på båten din; det er trygt og
det er hyggelig. I vår gamle pilotbok sto det at
en viss Achmed hadde hevd på denne jobben i
havna, hvilket stemte fortsatt. Han hadde i sin
tur en dverg i sin stab, og det var ham som
passet vår båt, åpnet porten for oss, ønsket oss
en god natt; generelt var vår gode hjelper. Han
fikk noen penger og sigaretter, vi takket ham

pent og det var alt som skulle til for å få hans
gesjeft til å gå rundt.
Al Jadida er en liten, men kjempefin by med
marked og rare butikker; vi fikk til og med
kjøpt oss planker der! Man går i fred; også etter
mørkets frembrudd.
Da vi skulle sjekke ut av havnen igjen, var
det ny runde med kaffe og sigaretter. Man må
alltid sjekke seg inn i en havn ved ankomst og
ut av den når man forlater den; denne
prosedyren gjentas for hver havn selv om det er
i samme land.
Et godt måltid mat på land er en god og
rimelig opplevelse (30 dirham for to, alt
inkludert). De lager smakfull, rikt krydret mat,
men den er ikke alltid sterk, så her er det noe
som passer for alle. Markedene flyter over av
frittgående høns, fargerike grønnsaker, oliven,
brød, te; alt magen måtte begjære.
Muslimene har ofte et sterkere forhold til sin
religion enn det vi har til vår, så det er slett ikke
uvanlig å se en muslim i bønn. Mange
restauranter serverer ikke alkohol, og det er en
god ting å kle seg skikkelig; dekke til skuldre og
la shortsen ligge igjen om bord. Er du mann
kan du gå inn i en moské (litt vanskeligere for
ikke-muslimske kvinner), men spør gjerne først
og ta for all del av deg skoene før du går inn.
En annen fin ting man bør få med seg, er et
besøk i Hammamen. Dette er et tyrkisk bad, der
man får vasket seg; mange hammamer har
ansatte som skrubber deg til du blir som et
nyfødt barn igjen, du får dampbad og kuldebad.
Ta med badebukse/badedrakt (selv om det er
adskilte hammamer for kvinner og menn);
håndkle og såpe kan man vanligvis låne i
hammamen. Disse badene er ofte renere og
billigere enn det yachtklubbenes bad er. Etter en
god vask, sitter man gjerne og snakker og hviler
før man kler på seg og går.
Jeg oppfattet marokkanerne som veldig
vennlige. Som kvinne ble jeg behandlet bra.
Engang var vi på en kafé som bare var besøkt
av menn - kvinnene går ikke på den slags steder
- og det eneste som skjedde var at jeg ble
oversett.

Ha med deg gode kart hjemmefra. Vi planla
å kjøpe kart etter hvert som vi fikk behov for
dem, men over Marokko var det en nesten
umulig oppgave. Vi arvet et uoversiktlig kart av
noen som hadde fått sitt fra Lisboa!
Vi dro videre til Essaouira (31*30N,
009*46W). Her legger man seg også inn i en
fiskehavn; vi la oss utenpå en ferge, mens noen
andre la seg longside redningsbåten. Essaouira
er en artig by; Torbjørn Egner hentet inspirasjon
til Kardemommeby her. Hit kommer det flere
turister enn lenger nord, så selgerne er mer
innpåslitne enn der det er færre turister. Det var
nesten gratis å ligge her også, men bakshish er
det mange som skal ha. Sett av flere dager her;
det er så fint å rusle rundt i gamlebyen! En liten
detalj; like ved innseilingen ligger det et apotek
med et lysende, grønt kors på taket. Dette
korset er til forveksling likt et grønt fyr; nesten
samme karakteristikk og samme farge som
fyret, men det fører deg rett på grunn!
Neste havnemulighet er Agadir; en ny by
bygget opp etter jordskjelvet i 1960. Agadir er
godt kjent som en charterdestinasjon, og et godt
utgangspunkt for turer i Atlasfjellene. UD
anbefalte å ikke gå lenger syd enn Agadir
(2008). Dette kan ha endret seg pr i dag, men
sjekk det før du setter seil videre sydover.
Vinden langs den nordlige delen av Marokko
er normalt sydvestlig, men kan dreie til
nordvestlig. I vintermånedene kan man møte en
rekke sterke kulingperioder. Om sommeren er
vinden stødig men avtar om kvelden. Kuling er
sjeldent om sommeren.
Jeg synes det er vel verdt å seile innom
Marokko. Det er et spennende land og turen dit
er fin. Mange seiler rett fra syd i Spania eller
Portugal over til Kanariøyene; og de trenger et
lengre værvindu enn det som trengs fra
Marokko. Se opp for fiskeutsyr langs kysten, ha
med deg nok sigaretter og nyt et snev av Afrika!
God seilas!
H i l s e n Vi b e ke , s / y Yi p p i !

Returadresse: Arild Edler Christensen, Nordre Skrenten 1G, 1413 Tårnåsen

10 % hos Swang
Alle våre medlemmer får 10% rabatt på alle
kjøp hos Swang. Siden vi ikke har medlemskort,
bør kunden ta med seg et eller annet som viser
at han er medlem, f.eks. slips, jakkenål, eller
matrikkel.
S e t t av 2 0 - 2 1 . a u g u s t !
Høstarrangement med egne båter på øya til
Jacob Brinchmann i Slependrenna lørdag 20. til
søndag 21. august. Formell invitasjon med alle
detaljer kommer på epost senere.
Hollænderen 27-28. august
Ikke noe nytt i år ang Hollænderen. Vi forsetter
i år som i fjor. Eneste endring blir at
«kortbaneløpet» vil legges slik at målgang blir
utenfor Son og ikke på Larkollen som vi testet
ut i fjor.
Høstfest
Høstfest 12. oktober på Dronningen.
N ye m e d l e m m e r h i t t i l i 2 0 1 1 :
Haagen Bach
Peter Marstrander
Stig Hvide Smith
Leif W. Erichsen
Morten Berg
Vidar Andersen

SORGENFRI
Etter 10.000 solgte
eksemplarer, utallige oppfordringer om å gi den ut
på nytt og drøye 20 år
etter at fire kjekke unge
menn la avgårde. Her er
boken svært mange har
ventet på!
Peder, Johan, Thomas og
Terje kjøpte Sorgenfri
sammen og etter knappe
seks ukers for beredelser la de avgårde. Det ble
en unik reise. Sorgenfri seilte jorden rundt, og
til steder der folk vanligvis ikke søker til.
Antarktis og Grønland, Arktis, Kapp Horn og
Kapp det gode Håp, Mikronesia, Filippinene,
Borneo og Syd-Amerika ble mål for den 33 fot
store Hero 101 seilbåten. 4 år på 7 hav og 6
kontinenter.
Guttene fikk til fulle realisert sin drøm om å
oppleve fremmede folk, kulturer, land og store
havstrekk.
B e s t i l l ve d å s e n d e e n e p o s t t i l
a n n e @ f ly t . n o i n n e n 1 . j u l i o g d u f å r
b o ke n fo r k r 3 0 0 , -

KLUBBEFFEKTER
Disse bestilles hos kasserer Stein W Johansen «steinwj@online.no»
Mørk blå ullgenser.................................................................................................................kr 500,Klubbens stander - 40 cm (høyde = 25 cm, lengde = 40 cm) ...............................................kr 250,Klubbens stander - 60 cm (høyde = 35 cm, lengde = 60 cm) ...............................................kr 300,Klubbens stander - 80 cm (høyde = 45 cm, lengde = 80 cm) ...............................................kr 400,Jakkemerke i emalje og sølv...................................................................................................kr 200,Slips, i silke ............................................................................................................................kr 200,Halstørkle ..............................................................................................................................kr 100,Slipsnål i emalje og sølv .........................................................................................................kr 450,Pluss porto
Neptuns ønsker alle medlemmer en riktig God Sommer!
Neptuns • Anne Nygren • Paulus Plass 5 • 0554 Oslo • anne@flyt.no/www.flyt.no
Stoff til bladet mottas med takk!

