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Klub og Bådelaug 

Formand 
Willy Sahl 
Arnbjergvej 18 . 6430 Nordborg 
Tlf. 74 45 33 12 
E-mail: sahl@post10.tele.dk 

Kasserer 
Michael Hallenslev 
Hyldebærvej 2 · 6430 Nordborg 
Tlf. 74 49 06 74 
E-mail: michael@hallenslev.dk 

Sekretær 
Mogens Kræmer 
Egevej 64 · 6430 Nordborg 
Tlf. 40 31 24 37 
E-mail: mogens@kraemer.com 

Havneformand 
Margit Svendsen 
Brushøjvej 17 · 6430 Nordborg 
Tlf. 74 45 39 86 
E-mail:gizmo@mbox302.get2net.dk 

Broformand 
Anders Bruun 
Hellesøvej 21 · Holm Mark · 6430 
Nordborg 
Tlf. 74 45 33 96 
E-mail: skottie@post.tele.dk 

Klubhusinspektør 
Bo König 
Lærkevej 46, 2. th, · 6430 Nordborg 
Tlf. 20 70 07 11 
E-mail: BoKonig@danfoss.dk 

Pladsformand 
John Knudsen 
Storegade 2A  6430 Nordborg 
Tlf. 28 77 74 34 
E-mail: John.Knudsen@nordborg.dk 

Materialeforvalter 
Henrik Sperling 
Th. Brorsonsvej 18  6430 Nordborg 
Tlf. 74 49 02 60 
E-mail: h.sperling@get2net.dk 

Juniorleder 
Benny Nielsen 
Runevænget 29 · 6430 Nordborg 
Tlf. 74 45 80 81 
E-mail: nielsen29@mail.tele.dk 
 
Øvrige kontaktpersoner i junior-
afdelingen 
 
Merete Rønn (sekretær) 
Tlf. 74 45 23 36 
E-mail: madsen.fam@mail.dk 
 
Kell Jürgensen 
Tlf. 74 45 28 49 
Jørgen Thomsen 
Tlf. 74 45 43 74 
E-mail: gad@post11.tele.dk 
 
Benny Madsen (træner) 
Tlf. 74 45 23 36 
E-mail: madsen.fam@mail.dk 

Klubhuset       Tlf. 90 90 07 17 

Bestyrelsen 

Udvalg 

Bestyrelsen fortsat 

Udvalg fortsættes på side 23 

Havnemester 

Wolfgang Saxer 
Tlf. 40 43 64 88 
daglig fra kl. 8.00 til 9.30 og 
fra kl. 17.00 til 19.00 
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Formandens sideFormandens sideFormandens sideFormandens side    
 

Hygge og gæstfrihed i Dyvig 
 
Der findes næppe mange havnemestre der hygger så meget om gæsterne som 
Wolfgang Saxer. Altid i godt humør og altid klar med en frisk bemærkning ti l de man-
ge gæstesejlere som kommer på besøg i Dyvig. De fleste giver da også udtryk for at 
de får en god betjening og roser Saxer som en god og kompetent havnemester. 
Havnemesteren er ansigtet over for de sejlende gæster og bestyrelsen værdsætter 
den måde Dyvig bliver præsenteret på. 
 
Vi har haft en god sæson, ikke helt så mange som vi plejer, især fordi vi havde skidt 
vejr i en del af juli måned, men når vejret er godt er havnen for det meste fyldt op 
med glade gæster. Vi har da også haft uger hvor indtægten har været på over 
50.000 kr. pr. uge. Det koster at drive en havn og de tilhørende faciliteter og det har 
derfor stor betydning for bådelauget at gæsterne føler sig velkomne. Der hviler der-
for et stort ansvar på de enkelte medlemmer. Husk at sætte skiltet på grønt, når i 
tager på ture. Til de enkelte der måtte mene, at de ”ejer” pladsen, er der blot at sige. 
Det gør i ikke og laugets politik på dette område skal følges. 
 
Juniorsejleren Jesper Nielsen er i særklasse. I juli måned deltog han ved EM i Spa-
nien og vendte hjem med en flot fjerdeplads i Europajolleklassen. Kort tid herefter 
deltog han ved VM i Holland og fik her en 18. plads Et stort TILLYKKE til Jesper  
 
Når sejlersæsonen er slut går vi i gang med en tiltrængt renovering af bade- og toi-
letfacil iteterne. Afløbene har drillet hen over sommeren og der har flere gange stået 
blank vand i baderummene. De fleste kan godt forestille sig hvordan det ser ud på 
toiletterne når vandet løber over. Det kan vi ikke være bekendt og det trækker i den 
gale retning, når sejlere skal beslutte sig for hvor de vil sejle hen. 
 
 Som så mange andre havne har vi også fået trådløs internetforbindelse. For at sige 
det rent ud, så virker det elendigt. I skrivende stund arbejder vi på at komme ud af 
aftalen med det firma, der har sat anlægget op. Vi skal have en anden og mere hold-
bar løsning. Tiden må vise hvordan vi får løst det problem 
 
Den 29. september afvikler vi den årlige Last Fight sejlads. Den plejer at være vel-
besøgt og det håber vi også er ti lfældet i år. Som sædvanligt har medlemmerne mu-
lighed for at deltage i festlighederne om aften i det store telt på pladsen. 
 
 
 
 

Willy Sahl 
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Sct. Hans i Dyvig 2007Sct. Hans i Dyvig 2007Sct. Hans i Dyvig 2007Sct. Hans i Dyvig 2007    

 
Så blev det Sct.Hans,  Den nye for-
mand Willy Sahl, indledte med et par 
bevingede ord, hvorefter Ib Arne Chri-
stensen, indtog båltale pladsen. Han 
holdt en rigtig god båltale der blandt 
andet omhandlede integration, og viljen 
derti l.  

Han kom ind på en masse sammenlignin-
ger mellem den gang han selv, som Kø-
benhavner flyttede til Als, og prøvede på at 
integrere sig i vores li lle samfund og de 
indvandre der gerne vil integreres i Dan-
mark idag, de misforståelser, skikke og 
handlinger der først skal læres inden man 
kan blive integreret. 

 
 
 
Midsommer visen og ”den danske sang”, blevet 
”brummet” ( der var ikke så meget sang i det ) ak-
kompagneret af Kjeld og Chris på guitar og sax.  
 
Sommeren kan nu få lov til at holde sit indtog i Dy-
vig . 
 
Vejret var skønt, og det ekstra tiltag som forman-
den havde initieret med grill koteletter, pølser og 
rødvin… blev en bragende succes. 
Junior afdelingen fik solgt rigtig mange portioner. 
Som gav god støtte i deres slunkne kasse. 
Uden Juniorafdelingen og deres supportere var 
Sct. Hans ikke det samme . :o) 
 

 
 
/Lejf 
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Sønderjydsk Open 2,  
 
I weekenden d. 16. og 17. juni blev stævnet Sønderjydsk Open 2, afholdt i Hørup-
hav. Dyvig junior afdeling deltog med fem sejlere, som alle sejlede rigtig godt, og 
følgende fik placeringer: 
 
Klaus Rønn Madsen – 2. plads i Europa jolle 
 
Niels Peter Møller – 3. plads i Opti B, drenge rækken. 
 

Sommerlejr 
 
Årets sommerlejr blev afholdt i Åbenrå fra fredag d. 29. juni til  mandag d. 2.juli. Dy-
vig var flot repræsenteret med hele 14 juniorsejlere foruden søskende og forældre. 
Selvom vejret absolut ikke viste sig fra sin bedste side, regnlejr havde været mere  
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 7 

 

 
passende end sommerlejr, så hyggede alle sig og havde en rigtig god tur. Foruden 
sejlads og andre aktiviteter på land, var der bl.a arrangeret karroke konkurrence lør-
dag aften i det store spisetelt, og her viste Dyvigsejlerne og forældrene, at de har 
skjulte talenter  i både sang og underholdning. 
 

Als rundt 
 
Fra torsdag d. 9. august til søndag d. 12. august, havde 6 Dyvig sejlere taget i mod 
udfordringen, at sejle Als rundt i jolle, sammen med sejlere fra Sønderborg, Gråsten 
og Åbenrå.  Maja, Simone og Maja deltog i 606 jolle, Rasmus i Laser jolle, Klaus i 
Europa jolle og Sarah i optimist. Turen startede torsdag morgen fra Sønderborg 
Lystbåde havn, og efter 9 timers sejlads var første stop i Fynshav, næste morgen 
gik turen videre i Lavensby, lørdag morgen sejlede de videre nordpå i regn og blæst 
til Dyvig, søndag gik sidste etape tilbage til Sønderborg. Undervejs overnattede de i 
alt 15 juniorsejlere i telt.  
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Hjælpere fulgte dem turen rundt ifølge både, og  ligeledes havde forældrene på skift 
sørget for  forplejning til de sultne sejlere. I alt har de gæve drenge og piger ti lbage-
lagt 45 sømil i regn, blæst og solskin, og haft en kanon tur med rigtig godt kamme-
ratskab. 

 

Sejlerbørn er optimister 
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Har du set Hera har fået nye ejere….  
…… Ja det er Jørn og Vivi  Erhardsen…… ja nu flintre den ud og ind af havnen, så 
det er en fryd… det er da godt den bliver brugt. 
 
Jeg har også se en ny LM23’er …. skråkkkkk ,ja det er Ole Lausten’s  
og en ny sejlbåd på ca. 7.7 m ….. skråkkkkk... ja det er Bent Petersens. Nåhhh så 
kan jeg fortælle at Tom Asmussen… har fået en Nimbus 3003’er…og Jørgen Søren-
sen, er blevet A medlem, da han fik en større motorbåd, en Horten snekke 21' så nu 
må han ligge ved bro 2 :o) …………    
 
 

Afriggerfest 
 
Festudvalget inviterer igen i år til afriggerfest, lørdag den 3. november kl. 18.00 Der 
lægges op ti l en hyggelig aften med lidt underholdning  skabt og iscenesat af med-
lemmer og der er vil også være musikalsk underholdning. 
 
Deltagerpris: Pris 25 kr. pr. person 
Tilmelding direkte til festudvalget:  
Bente Hansen 74450869 
Gerda Sahl 74453312 
 
festudvalget 
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 . 

LAST FIGHTLAST FIGHTLAST FIGHTLAST FIGHT    
    

Lørdag den 29.september 
 

Dyvig Bådelaug inviterer igen i år til den efterhånden 

traditionsrige kapsejlads LAST FIGHT. For yderligere in-
formation om program henvises til vor hjemmeside 
www.db-dyvig.dk 
 
Lørdag aften er der fest i teltet og her er medlemmerne 
velkommen til at deltage. Menuen er vildsvin med sovs 
og kartofler samt salat. Pris: 150.00 kr. pr. person. Un-
derholdningen har vi igen lagt i hænderne på Rock De-
fenders. 
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FølgesvendFølgesvendFølgesvendFølgesvend    
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
/Merete 

Et par bil leder fra vores sommerferie tur i Oline, der viser et marsvin vi havde følge-
skab af i ca. 20 min. og som blev ved med at sejle rundt om og ind under båden, 
billederne er taget ud for Nordsjællands kyst på vej til Gilleleje. 
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OnsdagskapsejladsOnsdagskapsejladsOnsdagskapsejladsOnsdagskapsejlads    
 
Onsdag den 22 August, Klokken er 17… jeg kigger ud af vinduet, det er godt nok 
ved at trække op til regn og det blæser lidt, måske 8 m/s , men det er jo onsdag, vi 
skal ud at sejle !  
Bjarne ringer, og fortæller at han henter mig. Så er den sten sikker vi skal ud på bøl-
gen blå. 

Vi kommer til Dyvig ved 17.45 
tiden, men forberedelserne er 
allerede igang Wasa er ved at 
blive rigget til mens skyerne træk-
ker op. Pludselig sker det, det 
vælter ned med regn, Vi fortsæt-
ter ufortrødent, med at rigge Kly-
den ti l mens andre kryber om læ 
for at undgå regnen. 
 
Vi stævner ud, mod e gaf, hvor vi 
undervejs møder Jørgen der læg-
ger båd til som dommerbåd i dag. 

Det rusker noget i det men 
vi fortsætter, der var da 
andre der var ved at rigge 
båden til. så der kommer 
nok nogen at lege med.  
Ganske rigtig, mens vi lig-
ger og prøver at regne ud 
hvor vi skal starte i dag, 
kommer der 7 andre både, 
der l ige som vi trodser reg-
nen og blæsten. 
Blandt andet to af vore 
konkurenter Gelta og 
Shangani, der lige som vi 
sejler uden spiler. 
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 Første skud fra dommer båden, baneflag og vind flag sættes, vi griner lidt , de har 
byttet om på flagene, men vi forstår da meningen. 5 min efter går starten, med en 
agten for tværs går det derud af mod bøje 1. Wasa har sat spileren og flyver nær-

mest af sted. Godt under-
vejs mod bøje 3 kommer 
Chika flyvende også med 
spileren sat, men sandsyn-
ligvis på grund af  bølger-
ne, måtte både Wasa og 
Chika tage spileren ned 
kort efter. Vi holder stadig 
vores konkurenter bag os, 
også da vi runder bøje 3. 
Undervejs mod bøje 5 
trækker skyerne sammen 
og det begynder at reg-
ne…. nej det står ned i 
stænger, det er endda 
mildt sagt, jeg tror ikke jeg 
har været så våd siden jeg 
sidst var i karbad….  
 
Så kommer de første tor-
den brag også, det lyner og 

tordner så himmelen er helt oplyst, men det lader til at det er inde over land. Man 
kan ikke se en hånd for sig, på grund af regnen så vi sejler efter GPS’en mod bøje 
5. Gelta og Shangani runder bøjen før os, da de har valgt en anden rute inden under 
land på Als siden. Undervejs mod målet overhaler Schangani Gelta, og kommer 
først i mål af os tre der sejler uden spiler. 
Godt i land og skibet klar, går vi op i klubhuset, 
hvor der venter varm kaffe og franskbrød med 
ost eller rullepølse.  
Der er den sædvanlige snak og de små drilleri-
er besætningerne imellem, i dag går det meget 
på hvor våde vi er blevet og hvad man kunne 
gøre hvis lynnedslagene var drevet ud over 
vandet.  
Da vi har siddet et stykke tid, rejser Saxer, der 
er en del af dagens dommertrio, sig og læser 
resultatlisten op, der deles rødvin ud til vinder-
ne, og der klappes af dem. 
 
Se, det er hygge i Dyvig bådelaug, jeg glæder 
mig allerede til næste Onsdag .. 
 
Lejf  
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Den vådeste sommer siden 1980Den vådeste sommer siden 1980Den vådeste sommer siden 1980Den vådeste sommer siden 1980 
 
læser man i avisen. Blæst i rigelige mængder eller slet ingen blæst har også 
 været ret typisk for denne sommer.  
Hvordan har sommeren så været for sejlerfolket? 
For os i "Vilhelmine" har sejlsæsonen ikke været så lang som vi kunne ønske 
p.g.a. gøremål på landjorden. Vores egentlige "ferietur" startede i 2.uge af juli. 
Den første uge så godt og vel havde vi det dejligste vejr, sol og vind i passen- 
de mængder. - Da lå vi i Skælskør og brugte båden til natlogi, mens dagene 
gik med slid og slæb oppe i byen, hvor vores søn skulle have et tag færdig. 
Vi nåede ud på søen, mens det endnu var godt vejr, men så blev det ellers en  
blandet fonøjelse: Dage med styrtregn, strid blæst, og ind imellem et par fine  
dage. 
Vi synes, der var for mange tvungne liggedage, selvom vi da havde mange  
gode oplevelser undervejs. Og ikke at glemme havde vi en pragtfuld uge  
først i august. 
Vel hjemme igen har vi talt med nogle af Dyvig-folkene. Det er meget forskel- 
ligt hvad man siger, men det går igen hos de fleste, at det ikke har været den  
bedste sommer, man har oplevet. Et par blev så træt af indeblæsninger, at de  
tog en rask beslutning og satte kurs mod syden (pr. fly!) og fik den sol og var- 
me de havde drømt om.  Et andet par vil le gøre Limfjorden hele vejen til  
Hanstholm, men satte kursen mod øst, da de ved Løgstør hørte ufordelagti- 
ge vejrmeldinger og var glade for at de gjorde det. 
Der er dog også eksempler yderst ti lfredse sejlere. Der er således dem, der  
nød ophold i Århus under Tall Ships Race - dagene og endda nogen, der sej-  
lede ind i Kalø vig, fandt en havn, havde en liggedag for pr. bus at vende til-  
bage til det spændende havnemiljø i Århus. De samme sejlere fortalte, at de  
simpelthen havde sejlet efter vinden ganske uden faste destinationer.  
 - God ide! 
Endelig var der også dem, der sejlede på 5 ugers togt til Lübeck og bestemt  
ikke beklager sig over noget som helst: Dejlige havne i massevis, betaling af  
kurafgifter med fryd, dejlige fiskerestauranter overalt, oplevedede 12 - 14 sø- 
mil ad Travefloden som fascinerende med afvekslende landskab, - snart  
kæmpemæssige industriområder, snart smilende Alssundlignende kyster.  
Og så Lubeck med tårne og spir ved vejs ende.   
Her var de så heldige at ligge de mest blæsende dage. 
Lübeck byder på så mange forskellige oplevelser, at de lå der i 5 dage.  
På hjemtureturen lå de indeblæst 3 dage i Travemünde - - og her kommer  
alligevel lidt kritik: For turistet, og det koster penge at komme på stranden! 
Der kunne skrives meget mere, men da jeg håber, at personlig beretning  
følger i næste nummer om en morsom oplevelse i Bagenkop og en farefuld 
færd blant mørke ankerliggere, så jeg vil stoppe her. 
 
Dette er ment som en opfordring til at fatte pennen eller PC'ren og indsende  
en beretning ti l E'gaf, inden sommerens oplevelser er glemt. 
JP 
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  Uddrag af:  EFTERRETNINGER FOR SØFARENDE 
UDGIVET AF  FARVANDSVÆSENET   KØBENHAVN 

 

480. (P). Danmark. Lillebælt. Fænø Sund og Tragten NE. Middelfart Lystbåde-
havn S og Kasser Odde Flak SE. Bro etableres. Uddybning og klapning. 
 
Tid. 1. juli - 15. november 2007. 
Position.  
 
1) 55° 29,5´ N 9° 43,6´ E, Middelfart Lystbådehavn. 
2) 55° 37,21´ N 9° 56,88´ E. 
3) 55° 36,91´ N 9° 57,73´ E. 
4) 55° 36,66´ N 9° 56,03´ E. 
5) 55° 36,86´ N 9° 55,83´ E. 
 
Detaljer. I havnens S-lige del pågår indtil videre etablering af en ny, ca. 100 m lang 
bro. Arbejdet omfatter blandt andet ramning af pæle. I anførte tidsrum foretages ud-
dybning i havnens S-lige del. Arbejdet udføres fra fartøjer og pramme, der lejlig-
hedsvis også vil befinde sig i indsejlingen til havnen, og det opgravede materiale 
transporteres til klappladsen afgrænset ved en linje gennem position 2) - 5). Skibs-
farten anmodes om at udvise forsigtighed ved passage af anvendte fartøjer og 
pramme. 
 
Note. Opmærksomheden henledes på den intensive arbejdssejlads mellem havnen 
og klappladsen. 
Søkort. 158 , 151 , 114 , 103 
 
 
497.Danmark. Sundet. Vedbæk Havn. Indsej lingen. E- og N-lige molefyr. Justeret 
position. Lysevne ændret. 
Position. 
 1) 55° 51,04´ N 12° 34,37´ E, Vedbæk Havn, E-molens hoved, Fl.R.3s. 
2) 55° 51,03´ N 12° 34,35´ E, Vedbæk Havn, N-molens hoved, Fl.G.3s. 
Detaljer. Lysevnen for fyret på justeret position 1) og 2) er ændret ti l 4,5 sm. 
Søkort. 131  
 
502. Danmark. Smålandsfarvandet. Lolland N. Bandholm Havn NW. Strandet 
vrag. 
Position. 54° 50,43´ N 11° 29,20´ E. 
Detaljer. På ovennævnte position er strandet et ca. 8 m langt fiskefartøj. 
Søkort. 160. 
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  Uddrag af:  EFTERRETNINGER FOR SØFARENDE 
UDGIVET AF  FARVANDSVÆSENET   KØBENHAVN 

 

 

 

504. Danmark. Storebælt. Nakskov  Fjord. Den afmærkede rende til Langø Havn. Oplys-
ning om dybde. 
Position. 54° 49,0´ N 11° 01,0´ E, Langø Havn. 
Detaljer. I den afmærkede rende til havnen er observeret dybder på ned til 2,0 m. 
Note. Oprensning påregnes udført primo 2008. 
Søkort. 144. 
 
505. Danmark. Farvandet Syd for Fyn. Strynø Anlægsbro N. Læmole forlænget. 
Position. 
 1) 54° 54,239´ N 10° 37,754´ E, eksi sterende læmoles W-lige hoved. 
2) 54° 54,241´ N 10° 37,729´ E, knækpunkt. 
3) 54° 54,244´ N 10° 37,668´ E, nyt W-ligt molehoved. 
Detaljer. Eksisterende læmole er forlænget med ca. 100 m langs en linje gennem position 
1) - 3). Langs læmolen er etableret et antal pæle. 
Søkort. 152 
 
506. Danmark. Farvandet Syd for Fyn. Svelmø Trille N. Avernakø N. Fortøjningstønde 
flyttet. 
Position.  
1) 55° 02,787´ N 10° 19,841´ E, gul fortøjningstønde (1.4. - 15.11.). 
2) 55° 00,845´ N 10° 19,264´ E. 
Søkort. 152 
 
508. Danmark. Kattegat. Isefjord. Roskilde Fjord. Jyllinge Nordhavn WNW. Under-
vandshindring. Justeret position. 
Position. 55° 45,88´ N 12° 04,81´ E, undervandshindring (Obstn), 1,0 m. 
Søkort. 118. 
 
560. Danmark. Kattegat. Isefjord. Lynæs Havn. Indsejlingen til Vesthavn og lystbåde-
havnen. Oplysning om afmærkede sejlrender. 
Position. 
 1) 55° 56,442´ N 11° 52,234´ E, rød stage med topbetegnelse. 
2) 55° 56,457´ N 11° 52,136´ E, rød stage med topbetegnelse. 
3) 55° 56,478´ N 11° 52,266´ E, grøn stage med topbetegnelse. 
4) 55° 56,481´ N 11° 52,220´ E, rød stage med topbetegnelse. 
5) 55° 56,507´ N 11° 52,216´ E, rød stage med topbetegnelse. 
6) 55° 56,510´ N 11° 52,250´ E, grøn stage med topbetegnelse. 
7) 55° 56,541´ N 11° 52,238´ E, grøn stage med topbetegnelse 
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. Den afmærkede rende til Langø Havn. Oplys-

Detaljer. Eksisterende læmole er forlænget med ca. 100 m langs en linje gennem position 

Fortøjningstønde 

Detaljer. Indsejlingen til Vesthavn er afmærket som anført på position 1) og 2), og 
indsejlingen til lystbådehavnen er afmærket som anført på position 3) - 7). 
Note. Forholdene vil blive vist i ny havneplan, der bringes på 
www.danskehavnelods.dk.  
Søkort. 117, 116. 
 
584. Danmark. Lillebælt. Gamborg Fjord. Sparretorn Skov  NE. Undervandshin-
dring. Oplysning om dybde. Markering fjernet. 
Position. 55° 26,46´ N 9° 48,02´ E, undervandshindring (Obstn), 0,2 m. 
Detaljer. Undervandshindringen (skibsmotor) på ovennævnte position er ned-
sprængt, og dybden over undervandshindringen er nu 1,3 m. Den orange ballon, der 
markerede undervandshindringen, er fjernet. 
Søkort. 158 (INT 1376), 151 (INT 1373). 
 
586. Danmark. Lillebælt. Aabenraa Fjord. Varnæs Vig. Fortøjningstønder perma-
nent inddraget. 
Position. 55° 02,362´ N 9° 34,325´ E, 2 gule fortøjningstønder (1.4. - 15.11.). 
Søkort. 159, 151  
 
587. Danmark. Kattegat. Isefjord. Roskilde Fjord. Kignæs Lystbådehavn NE. 
Midtfarvandsstage udlagt. 
Position. 55° 51,808´ N 12° 01,178´ E. 
Detaljer. På ovennævnte position er udlagt en midtfarvandsstage, som fremover 
hvert år vil være udlagt i perioden 1. april - 15. november. 
Søkort. 117. 
 
601. Danmark. Smålandsfarvandet. Vejrø Havn. Renoveringsarbejde afsluttet. 
Havn atter åben for anløb. 
Position. 55° 02,1´ N 11° 22,5´ E, Vejrø Havn. 
Søkort. 142 (INT 1368), 160 
 
616. Danmark. Sundet. Dragør Lystbådehavn. Indsejlingen. Molefyr. Fyrkarakter 
og lysevne ændret. Fyr atter tændt. 
Position.  
1) 55° 35,40´ N 12° 40,86´ E, indsejlingens N-side (1.4. - 15.11.), F.G. 
2) 55° 35,38´ N 12° 40,89´ E, indsejlingens S-side (1.4. - 15.11.), F.R. 
Detaljer. Fyrkarakteren for fyret på position 1) og 2) er ændret til henholdsvis Fl.G.5s 
og Fl.R.5s med karakteristikken 1 + 4. Samtidig er lysevnen for begge fyr ændret til 
2,5 sm. Fyret på position 2) er atter tændt. 
Søkort. 133 (INT 1333), 132 
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 644. Danmark. Kalundborg Langbølgesender (243 kHz) nedlagt. 
Udsendelse af meteorologiske meldinger via Danmarks Radio. 
Detaljer. Udsendelser af vejroversigter, -udsigter og eventuelle hård vind-varsler 
samt kuling- og stormvarsler over Danmarks Radios program 1 og Kalundborg lang-
bølge (243 kHz) er ophørt. Fremover vil disse meldinger udelukkende blive udsendt 
over Kalundborg mellembølge (1062 kHz), som følger: 
Kl. 0545, 0845, 1145, 1745 og 2245 (alle dage): 
Vejroversigt og -udsigter for Jylland, Øerne, Bornholm, Sydøstlige Østersø, Østersø-
en omkring Bornholm, Vestlige Østersø, Bælthavet og Sundet, Kattegat, Skagerrak, 
Sydlige Utsira, Fisker, Tyskebugt, Tampen, Viking, Orkney/Shetland, Fladen, Dog-
ger, Humber, Ytri, Munkegrund, Fugloy og Islandsryggen samt eventuelle kuling- og 
stormvarsler. De seneste observationer af vind og vejr ved danske og udenlandske 
stationer samt strøm ved Drogden Fyr. 
Kl. 1145 og 1745 (alle dage) sendes endvidere: 
7-døgnsudsigt for Jylland, Øerne og Bornholm. 5-døgnsudsigter for Østersøen 
(Østersøen omkring Bornholm og Vestlige Østersø), indre danske farvande (Sundet, 
Bælthavet og Kattegat), Skagerrak og Nordsøen (Sydlige Utsira, Fisker, Tyskebugt, 
Fladen, Dogger og Humber). 
 
700. (T). Danmark. Lillebælt. Als Sund. Sønderborg Havn. Søslag. Midlertidig 
spærring. 
Tid. 1. september 2007, kl. 2000 - 2100. 
Position. 54° 54,5´ N 9° 46,9´ E, Sydhavnen. 
Detaljer. I forbindelse med arrangementet For sejl i 1000 år afholdes i anførte tids-
rum et søslag i Sydhavnen. Mens søslaget afvikles, vil afviserfartøjer være ti l stede i 
området. 
Note. I anførte tidsrum vil passage af området kun være mulig efter aftale med Søn-
derborg Havn på VHF kanal 16, 13 og 12. 
Søkort. 155. 
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