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Formannen har ordet
Det er med betydelig respekt, ærefrykt og
ydmykhet jeg har påtatt meg oppgaven som
formann i NHK. Det delvis nye styret har fokus
på å sørge for at de etablerte tradisjonene blir
godt ivaretatt, samtidig vil vi bestrebe oss på at
nye elementer kommer til, slik som fjorårets
sommerarrangement på øya til Jacob. Vi vil
videre at nye medlemmer finner veien til oss.
Årets vårfest var det nye styrets første
arrangement. Foredraget med 2 Fluer
representert ved jordomseilerene Otto og Kyrre
var særdeles populært. (de ble for øvrig kåret til
Årets langturseilere i Seilmagasinet i samarbeide
med NHK) Begge er invitert til å bli medlemmer
og har takket ja. Styret er av den oppfatning at
det vil være bra for klubben med nye
medlemmer som har vært ute på de syv hav i
senere år. Både Otto og Kyrre satte stor pris på
å få møte noen av våre etablerte langferdsseilere
som Carl Emil Pettersen og Ragnar Kvam jr. ,
for å nevne noen.

langferdsseilas til Island i 2013.
Jacob vår nye bøyesjef har hatt travle dager med
å få oversikt over tilstanden for alle våre bøyer.
Det er noen store og mindre utfordringer
forbundet med dette men målet er at alt skal
være i orden til St. Hans (Se egen sak).
Norsk Havseiler- og Krysserklubb blir 60 år til
neste år. I den anledning arbeider styret med å
planlegge en feiring til markering av dagen. Vi
er så heldige at stiftelsesdatoen var den 9 mars
1953. Tilfeldighetene vil at det vil bli på en
lørdag til neste år, vi forbereder oss således på å
arrangere jubiléet på den dagen. Selvfølgelig
håper vi en riktig god oppslutning omkring
denne markeringen.
Vi arbeider med å få sendt ut et spørreskjema til
medlemmene, dette for å forsikre oss om at vi
til enhver tid arbeider til beste for våre
medlemmer i tiden fremover.
Vi har lange dager og lyse netter foran oss, la
oss håpe at denne sommeren blir solfyldt med
passe vinder og fin på alle måter. God seilas!
Med seilerhilsener

Anne og Leif arbeider med å få en bedret
Internettside, samt å få et tettere samarbeide
med de norske seilbladene.
Stein vår økonomiansvarlige har god hånd om
økonomien og de sosiale arrangementene våre.
For ikke å glemme klubbeffektene. Husk ny
stander før sommeren.
Geir bestreber seg på å arrangere nok en
vellykket Hollænderseilas i sommer. I tillegg
arbeider han med store planer om en

S ve r r e Fr i ch j r.

Dag 1
Vi vil ikke vente lenger. Thailand har begynt å tære
på oss, og båten er nesten klar. Det er et stort uvær
som dekker hele det Indiske hav. Men, seilasen er
lang, og været vil forandre seg. Vinden er som
ventet. 25 knop rett på snuta. Vi setter kursen
sydover mot Singapore, tilbake dit vi kom fra for
flere måneder siden. I løpet av hele den første natten
kommer vi bare 12 nautiske mil nærmere målet.
Med denne farten er vi fremme om femti dager. Men,
vi har diesel, og har planlagt å bruke den når vinden
forhåpentligvis løyer litt.
Dag 2
I natt er vinden like sleip. Det går fort, men kommer
ikke stort nærmere. Månen er kliss ny, og det betyr
at natten er svart. Det begynner å blafre kraftig.
Seilene står tilsynelatende optimalt. Men altså ikke
tilhørelatende. Jeg skrur på hodelykta og får meg en
kjempesmell. Hele klyverseilet har revnet i akterliket.
Det er dette seilet som skulle ta oss til Sri Lanka. Det
eneste seilet som duger til motvindsseilas.
Dag 6
”Kan båten sprekke?”, lurer Marius mens vi sitter og
kikker mot den ene stjernen som har lurt seg frem
mellom de mørke skyene. Jeg forstår godt at han
spør. ”Nei.” Jeg har sjelden hørt om turbåter som
sprekker mot bølgene. ”Det som derimot kan skje, er
at en av skroggjennomføringene brekker på grunn av
bevegelsen i glassfiberen.” Minnene styrer tilbake til
den første seilasen i Middelhavet.
Skroggjennomføringen på det ene badet brakk, og
det tok timer før vi skjønte hva som foregikk. Hullet
ble delvis plugget av en pennekork og teip. Nå er vi
bedre forberedt.
Dag 7
Storseilet revner. I akterliket. En rift på lengde med
en liten mann står og blafrer i den sterke vinden. Vi
er raske med å få ned seilet. Doktor Marius bruker
natten til å sy.
Dag 8
Morgenens gråe mystikk akkompagneres av
dansende delfiner. Det er som om alt er i svart hvitt.
Otto og jeg stormer som vanlig frem for å nyte de
stolte skjønnhetene. ”Sverdfisk! Jeg kødder ikke!”
roper Marius som står til rors. Vi er raske på pletten.
”Den glapp nettopp, men den var på kroken! Også
hoppa den i været akkurat der.” Mannen står på tå
og peker i det tomme skummet. Vi blir sittende og
skue bakover alle tre. ”Jada Marius, du så nok
sverdfisk”, sier vi ertende. Da smeller det igjen. I
løpet av ti sekunder er nesten hele snøret ute. Jeg
sitter allerede ved stanga, så Otto og Marius
forsøker å bremse båten som raser mot vinden. Jeg
forsøker å bremse ned fiskens flukt. Vi har for kort
snøre etter tidligere kamper mot havets monstre, og
snipp og snapp, så ryker hele sulamitten. ”Neiii!”
ropes det unisont, rett før fisken hopper spinnende
med sverdet mot himmelen, som en hyggelig takk for
kampen.

Dag 9
Vi fyker over de skummende toppene mot tanken om
et trygt anker og en stødig grunn. Vi går litt for langt
nord, men det skal gå greit å krysse ned igjen mot
målet på slutten. ”Åh, det er jo så vanskelig å seile til
Sri Lanka i denne sesongen!”, roper Marius
sarkastisk ut i den friske kveldsvinden. Vi andre ser
skrekkslagne på hverandre, og knakker tre ganger i
bordet, men han gir seg ikke. "Veeeeldig vanskelig
da!" Det fryser nedover ryggen på meg, og jeg vet
ikke om det er av overtro eller det synkende
atmosfæriske trykket. Minutter senere drar det seg til
igjen, mot værvarselets milde lovnad. Heldigvis,
tenker jeg, er det bare drøye 200 nautiske mil til mål.
Dag 10
Jeg ligger på en madrass av strå i et rom av muggen
stein. Mot døren banker rambukken hardere og
hardere. Jeg venter bare på at soldatene skal slå seg
igjennom. Det betyr slutten.
Jeg våkner brått i en dam av svette. Det var bare et
mareritt. Lyden av rambukken har i virkeligheten
vært lyden av skuta som stuper inn i bølgene som
kommer i rasende fart imot. Jeg puster lettet ut. Så
hører jeg en verre lyd. Skvalpelyden.
Man blir vant til havets lyder. Fosselyden som betyr
stor fart, sildrelyden som betyr vann som har slått
over dekk og renner ned langs siden, plaskelyden
som betyr at du har glemt, eller dristet deg til å drite
i, å lukke luka. Men verst av alt er skvalpelyden. Da
er det innvortes. Jeg myser urolig mot lydens kilde.
Havet, som allerede har brukket skapdøra under
vasken, er på vei over terskelen og inn i lugaren.
”Plugger!” roper jeg til Slavisa, mens jeg prøver å
virke kontrollert. ”De ligger i verktøyskapet.”Jeg
forstår at det vil være raskere å hente selv enn å
forklare. Inne på badet fylles det raskt opp. Til
midlertidig lettelse ser jeg at det er

De to “fluene” Otto og Kyrre holdt et
inspirerende foredrag fra sin jordomseiling under
vårfesten, her et utdrag fra loggboken. Det ble
ikke fotografert underveis, hvilket leseren raskt
vil forstå grunnen til! I stedet dette bildet fra et
friskt bad underveis. “Fluene” kommer forøvrig
med bok til høsten, til støtte for UNICEF.

med å få løs taurestene. Frykten for å få akterspeilet
i hodet gjør at jeg avslutter prosjektet.
Vi tar fortsatt inn mer vann enn vi klarer å fjerne.
Jeg innser at her må det drastiske tiltak til. Jeg
brekker det store røret til doen, og havet fosser mot
meg. Jeg møter det varme våte med tørt treverk, og
banker til med en massiv hammer. Jeg bruker alle
krefter, og satser på at messingen i det som er igjen
av røret holder. Treet trutner sakte til, og vi tillater
oss å juble litt. Men, det er ikke over. Vi har vunnet
slaget, men ikke krigen...
Dag 11
For å finne roligere forhold setter vi kurs sydøstover.
En reise bakover med den flytende tidsmaskinen.
200 nautiske mil til målet øker etter hvert til
oppimot 300. Nærmere ekvator bør det være rolig
nok forhold til å fikse propellen.

vaskgjennomføringen som har brukket tvert av. Det
bør la seg tette. Jeg banker en treplugg i med
hammer, men det blir langt ifra tett.
Det er minst to dager igjen til Sri Lanka, og jeg ser
for meg resten av turen med øsevakt. Ute hviner
kulingen, og de tre meter høye bølgene kommer rett
i mot. Jeg sitter naken på do og skyller vannet
mellom lårene med en kopp mens jeg pumper med
den andre hånden. Det er for kronglete til å bruke
noe større. Det går utrolig sakte, men jeg føler at det
minker. Når vannivået kommer lavt nok, åpenbarer
marerittet seg. Gjennomføringen til dassen pumper
også inn vann i store mengder. Den er ikke brukket
helt av, så jeg bestemmer meg raskt for at den må
plugges fra utsiden.
Ute er det store bølger og kraftig strøm. Slavisa øser
mot havmassene inne mens jeg får på meg maske og
snorkel. Utstyrt med to treplugger kaster jeg meg ut i
de store bølgene. Otto holder i tauet. Jeg vet akkurat
hvor hullene sitter, men jeg kastes frem og tilbake
som en dupp. Som om ikke det skulle vært nok,
trekker den sterke strømmen meg inn under båten.
Plutselig blir alt stille, en stillhet som står i sterk
kontrast til uroen inni meg. Otto er redd jeg er på vei
i propellen, men han vil nødig se at jeg forsvinner til
havs. Det er et vondt dilemma. Skal han slippe ut
eller holde igjen? Jeg vet stigen er ute, så jeg gjør meg
klar til å kaste meg mot den idet skuta passerer. Til
rors står Marius og forsøker å holde båten så rolig
som mulig. Det er ikke lett under disse forholdene.
Det er fortsatt god fart i båten. Jeg dykker ned mot
dypet, der jeg vet jeg er trygg for propellen, og skyter
så fart mot stigen. Det går akkurat, og jeg blir
slengende etter som Tarzan i underbuksa. Til gru ser
jeg at tauet ser ut som stålet på en vinopptrekker.
Det kan bare bety en ting. Propell + tau. Jeg går ned
stigen igjen og titter mot propellen. Det er stygt.
Bølgene er så krappe og massive at jeg mislykkes

Dag 12
Tre grader nord. Vi er endelig nærme nok ekvator til
at jeg våger hoppe i vannet igjen. Det slår og dunker
fortsatt, men jeg føler jeg har mer kontroll denne
gangen. Med en syl får jeg røsket ut de siste bitene
av tau som har låst propellen. Vi har motor igjen! Vi
jubler litt til, og vender atter mot Sri Lanka.
Dag 13
Denne gangen skal vi kjøre helt safe, slik som planen
var i utgangspunktet. At jeg aldri lærer! Vi skal gå
vestover på sydlige breddegrader, og entre havnebyen
Galle fra baksiden. Det er en god omvei, men vi har
god tid nå, og jeg puster endelig normalt. Det har vært
belastende å prøve å virke rolig hele tiden. Jeg er
tryggere nå, men jeg vet at det verste området gjenstår.
Den grå himmelen blir brått svart mot Afrikas fjerne
kyst. Jeg starter motoren og kjører oss rett nordover i
håp om å slippe unna, men det er for sent. Dritten
treffer oss på hælen, men det er nok til at det hviner og
slår i hele riggen. Jeg lar storseilet stå med to rev, for
det er for sent å gå på dekk for å ta ned alt, men
genuaen er helt inne for lengst. Nå står valget mellom
å gå mot vinden, eller å falle av. Jeg kjører oss med
styrefart nesten rett mot vinden, og damen danser fint
over de snart brytende bølgene. Jeg lar motoren gå,
men på lavt turtall. Det som nå skjer er det råeste som
har hendt meg på havet. Det øker til full storm.
Måleren viser aldri under 45 knop, og havet er
fullstendig hvitt mot den svarte himmelen. I det Slavisa
tar over roret, roer det seg litt igjen. Det er forunderlig
at stiv kuling, som vanligvis kjennes som et lite helvete,
kan føles så rolig som dette. Det er 200 nautiske mil
igjen, det samme som for fire dager siden.
Dag 14
”Det er jo litt deilig hvis man føler at man har fortjent
at man kommer frem”, var det en som sa tidlig på
overfarten. Nå har vi seilt i to uker med 25 – 50 knop
rett på snuta, så det føles fortjent. Et stort militærskip
kommer oss i møte. Med kanonene pekende vennlig
mot oss sklir vi jublende inn i smult farvann. Det er
tid for gruppeklem. Det Indiske hav er beseiret.
Otto og Kyrre

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

Medlemsundersøkelse 2012
NHK ønsker å være en god forening for sine
medlemmer.
På havet korrigerer vi kursen ut fra gjeldende vær og
vind, samt den destinasjon som vi skal anløpe. Dette
trenger vi også å gjøre med foreningen vår. I juni vil
derfor alle medlemmer med mail adresse få tilsendt
ca 20 spørsmål – som tar 2-3 minutter å besvare.
Vi ønsker å få noen svar fra flest mulig medlemmer
for å se om- og i tilfelle hvor mange grader vi
skal/bør/må justere dagens kurs. Alle innspill til
forbedringer av foreningens virke vil bli satt pris på
og verdsatt.
Så – sjekk mail – og husk svarfrist 10. august!
18. august - sommersamling på Nesholmen
Foreningens mange seilere vet å hygge seg – og etter
fjorårets vellykkede samling med 100 seilere og 25
båter, inviterer foreningen og Jacob B. til årets
sensommer-fest på lørdag 18.august.
”Bryggekapasiteten” er begrenset - så blir vi over 30
båter så må noen ligge på svai i bukten. Men på land
blir det nok grillkapasitet til alle, opplegget blir som
i fjor med å bringe sine egne sjøkreps, fisk, kjøtt eller
pølser.
Egen innbydelse går ut i august – men hold av lørdag
18.august allerede nå. Det er mange andre
medlemmer som gleder seg til å høre dine skrøner og
seilhistorier fra sommerens seilaser…

Status NHK – bøyene 2012 - status 6. juni
•
•
•
•
•
•
•
•

Akerø — Avventer ok 15/6
Arø — dykker bestillt, avventer ok
Evjesund — Ok
Hankøsund — ny legges ut - ferdig medio juni
Lyngør — OK
Middagsbukta— Sjekkes og renses en gang til
Mærdø — dykker bestillt, avventer ok
Sandspollen — Lovet ok midt juni en ny blir
lagt ut, en blir ettersees. Avventer ok
• Skutebukta, Viksfjord — OK
• Svenner — OK
• Sætrepollen — Usikker, vil ikke ettersjekkes 2012
• Tallakshavn — OK
Nye medlemmer 2012:
Vi ønsker følgende seilere velkommen som
medlemmer i NHK:
Egil Feydt NOR 11293 s/y Jou Jou II
Lars J. Kopperud, NOR 11298 s/y Freyja
Bjørn Walther Jansen, NOR 9772 s/y Josephine
Arne Engen Nor 13456 NN
Stig Andersen s/y Kul-Tur
Det er 4 medlemssøknader i prosess juni 2012

18.oktober: Reserver dato til høst-arrangement.
Informasjon om sted, foredrag og form kommer etter
sommerferien.

Klubbeffekter
Disse bestilles hos kasserer Stein W Johansen ”steinwj@online.no”
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,Slips, i silke .................................................................................. kr 200,Halstørkle .................................................................................... kr 100,Jakkemerke i emalje og sølv ......................................................... kr 200,Slipsnål i emalje og sølv ............................................................... kr 450,Nytt fra 2012:
Mansjettknapper i emalje og sølv................................................. kr 750,(forskuddsbetaling , ca 3 ukers leveringstid)
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!

