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Klub og Bådelaug 

Formand 
Asger Kræmer 
Damager 8 · 6430 Nordborg 
Tlf. 74 45 17 48 
E-mail: akraemer@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. 20700711 
E-mail: bokoenig@ldanfoss.dk 

Pladsformand 
Jens Kristensen 
Solsortevej 7  6430 Nordborg 
Tlf. 74 45 00 62 
E-mail: jk_ek@mail.tele.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@danbonet.dk 
 
Kell Jürgensen 
Tlf. 74 45 28 49 
Jørgen Thomsen 
Tlf. 74 45 43 74 
E-mail: gad@post11.tele.dk 
 
Leif Melchior 
Tlf. 74 45 64 75 
 
Benny Madsen (træner) 
Tlf. 74 45 23 36 
E-mail: madsen.fam@danbonet.dk 

Klubhuset       Tlf. 90 90 07 17 

Bestyrelsen 

Udvalg 

Bestyrelsen fortsat 

Udvalg fortsættes på side 23 
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Fra Bestyrelsen 
 

OBS!!  Kollektiv ansvarsforsikring  OBS!! 
 
Alle der i Codan har den kollektive ansvarsforsikring bedes kontrollere om de har et 
dækningsbevis. Hvis du ikke har det eller kan finde det, så giv formanden besked 
så vi kan få skaffet beviset inden sæsonen begynder. 
Giv besked inden 7. marts af hensyn til leveringstiden. 
 
Tilmeldingskuponen for nytilkomne ligger på hjemmesiden under ”værd at vide” eller 
kan fås hos formanden. Der kan man se hvad der er nødvendigt af oplysninger. Den 
skal afleveres gennem sekretæren, da vi ønsker at have fat i den tykke ende så vor 
medlemsliste afspejler hvem der er med, og at tilmeldingerne bliver registrerede hos 
Codan. 
 
Kræmer. 

 
 

Renovering af toiletafdelingen. 
 
Vi har været tilfredse med vor toiletafdeling, men tilfredsheden er nu aftaget så me-
get, at vi i nogen tid har snakket om en fornyelse. Bestyrelsesmedlemmerne og Pe-
ter Franson har lavet nogle skitseforslag der vil blive diskuteret i bestyrelsen, og vi 
sigter efter at få valgt en løsning og gå i gang til efteråret 2007. Løsningen vil omfat-
te afløbsrørene, så vi slipper for de hyppige tilstopninger, og vi vil også få plads til 
vaskemaskine og tørretumbler. 
 
Bestyrelsen. 
 

 
 

Møde for ”Nye medlemmer” 
 
Hvert år afholder bestyrelsen møde for nye medlemmer i Dyvig Bådelaug. På mødet 
gives en orientering om klubbens arbejde, faciliteter osv. Bestyrelsen møder op, og 
er klar til at besvare spørgsmål som i måtte have. 
 
Mødet finder sted onsdag den 25. april klokken 17:00 i klubhuset. 
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Julesejllads 2006 
 
 
Sidste weekend i December, var det så atter blevet tid til årets julesej-
lads for optimister. Sarah deltog lørdag d. 16. december i julesejlad-
sen i Gråsten, sammen med de andre sejlere fra Sydkredsen. Som 
altid var der stor iver og kreativitet vedr. udsmykning af joller, hvor Sa-
rah vandt præmien for den bedst pyntede jolle. Efter flere gode sejlad-
ser, var der risengrød og julehygge i klubhuset. 
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Klaus havde valgt at tage med junior talentholdet til det store juleræs 
Sail- eXtreMas i Kerteminde. Det forløb over hele weekenden, fredag 
aften blev alle sejlerne – 65 i alt  fra hele landet, indkvarteret på en 
skole, og hele lørdagen stod på træning på vandet fra kl. 9.00 til kl. 
16.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lørdag aften blev der serveret flæskesteg og risengrød i klubhuset. 
Søndag var så dagen for det store juleræs, og også her var kreativite-
ten helt i top, det er utroligt hvordan en optimistjolle kan blive jule trim-
met. Alt lige fra julemænd, snemænd, lysekæder, gran og endda grøn-
ne sejl blev set. Efter 7 sejladser på Kerteminde bugt, ja selv bøjerne 
var udsmykket med julemænd, kom sejlerne trætte i land ved 16. 00 
tiden. Efter varme æbleskiver m. kakao, var der præmieoverrækkelse, 
inden det var tid til, at finde sine ting, hvilket kan være en større udfor-
dring, når 65 unge sejlere mellem 11 og 14 år, har overnattet i 2 loka-
ler på en skole. Men alt i alt en meget vellykket weekend med hygge-
ligt kammeratskab, og ca. 15 timer på vandet 



 7 

 

Flere billeder fra julesejladsen: 
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Havnen voksede ud af dybet 
Af  TORE BØNKE JEPPESEN 
 
 

Dyvig Bådelaug anlagde sin lystbådehavn i 1956. I dag lægger 140 medlemmer til i 
havnen, hvor alverdens gæster overnatter cirka 6.000 gange om året. 
 
Da Wolfgang Saxer blev medlem af Dyvig Bådelaug i 1973 var der ikke meget havn 
i Dyvig. Arealet, hvor bådelauget i dag hører til, er en gammel toldhavn, som blev 
købt for et yderst rimeligt beløb i 1956. Og det er højst usædvanligt, at en sejlklub 
ejer sit område. 
»Her var jo bare vand før her hvor vi sidder,« siger den 65-årige pensionist og hav-
nemester for Dyvig Bådelaug. 
Men havnen tog form, efterhånden som pengene kom ind, og i dag er den set med 

Wolfgang Saxers øjne en af Danmarks flotteste 
naturhavne.  
Han sidder på en træbænk foran det gule klubhus, 
der ligger et stenkast fra det grå skur, der oprinde-
ligt udgjorde rammen for fællesskabet. 
Det solbrune ansigt ser hærdet ud, og hans øjne 
bliver som to små streger under den røde havne-
mester-kasket, når han slår over i sit hæse grin. 
 
Havnen har ca. 200 pladser, der for to år siden fik 
hver sit stik til strøm. 
Oppe på land er der toiletbygninger med badefor-
hold og spejderhytte inspireret fællesstue til brug 
for gæsterne. Køkkenet er forbeholdt klubbens 
medlemmer. 
Havnemesteren tænder op i grillen hver aften på 
de to nye udendørs grillpladser, der blev etableret 
sidste år. 
»Der kan sidde 50-60 mennesker, og der er fyldt 
hver aften om sommeren,« siger Wolfgang Saxer 
tilfreds. 
Tilfreds er han også med de årligt cirka 6.000 
overnatninger, for det antal er på et niveau, der 
bevarer hyggen. 
»Mange af dem kommer igen. Men der går som 
regel tre-fire år imellem,« siger Wolfgang Saxer, 
der solgte sin båd i 1999. 
Hans arbejde består i at indkræve havnepenge, 
sælge diesel og holde opsyn, så alt er pænt og 
rent. 

Det bruger han fire-fem timer om dagen på ugen igennem. 
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En afhans store fordele er hans perfekte tyske, som skyldes, at 
han er født og opvokset i Sydslesvig. Det sætter mange af de 
tyske gæster stor pris på. 
»Ja, jeg kan faktisk fortælle de samme tyske jokes på tysk, 
som de kan, og så skal man altså være rimelig god,« siger han. 
Havnen er et attraktivt stop for sejlere, der gerne vil have lidt ro 
og fred. 

Nogle kommer også tilbage for at hilse på manden, der byggede deres båd på Nord-
borg Bådebyggeri. 
Alle sejler de ind gennem indsejlingen Stegsvig, som kun er fem m bred, og når de 
tager af sted igen, er det som regel for at sejle nordpå til Sydfyn eller Sønderjylland. 

Stor udskiftning 

Over halvdelen af gæsterne skiftes ud dagligt, og juli og første halvdel af august er 
det nok meget godt, for da er her altid fyldt op. 
»Der er sjældent en plads at få efter kl. 15,« bekræfter Wolfgang, mens han trasker 
ud på en bådebroerne blandt sejl- og motorbåde, heriblandt en yacht, som ejes af 
Alsvirksomheden Linaks' grundlægger og direktør. 
På vej tilbage viser han en gave fra det prominente medlem, da bådelauget fejrede 
50 års jubilæum tidligere på året. 
"Mågeskræmmeren", der kan aktiveres, når de hvide fugle kommer i overtal. Dens 
elektroniske skrig fra højttalere på nogle metalmaster på broerne får mågerne til at 
vende om. 
»Især på både som den her, hvor masten er taget af,« begynder han og peger på en 
lille hvid og blå sejlbåd, »sætter de sig og skider over det hele.« 
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Fredeligt og uden trængsel. 

Lystbådehavnen fremstår fredelig og langt fra overbefolket en sommervarm formid-
dag først i juli. De fleste medlemmer er på arbejde, hvis de da ikke har ferie og er 
sejlet bort. Men de præger som regel havnen om aftenen og i weekenderne. 
Tonny og Marna Petersen på henholdsvis 74 og 70 år og fra Nordbog har dog vovet 
sig ud i varmen for at tilbringe et par timer på deres Westerly havkrydser. De har 
været med siden begyndelsen og set, hvordan havnen er vokset. »Dengang lå her 
kun træskibe. Og vi havde en skærgårdskrydser.« husker 
Tonny. 
De synes, det er et dejligt sted, selvom lidt af intimiteten er gået tabt. For dem hand-
ler det at have båd i høj grad om at komme på havnen og tale med folk, men sam-
menholdet er ikke som tidligere. 
Selvom de med alderen har droslet lidt ned på sejlturene, er de stadig på havnen 
tre-fire gange om ugen for at se til båden. 

 
 

Havnen i Dyvig 

> Ca. 200 pladser. 

> Havnepenge: 85-120 kr. afhængig af bådens længde. 

> Faciliteter: 
Toilet og bad samt fællesrum til fri afbenyttelse (bad dog med møntindkast). 
Grillplads 
Legeplads. 
Miljøstation. 
> Seværdigheder: 
Oldenor sø med et rigt fugleliv.  
Hjortspringbåden. I landsbyen Holm 1,2 km fra Dyvig kan ses en nøjagtig kopi af en 
19 m lang jernalderbåd fra år 350 f. Kr. Nordborg Kirke senromansk kirke fra 1250. 
Nordborg Slot der nu er efterskole. 
 
>Aktiviteter i nærheden:  
Idrætscenter med svømmehal, idrætshaller, cafeteria, keglebane, boldbaner. 
Golfbane. 
Danfoss Universe: Oplevelsespark med levende naturfænomener, spændende tek-
nik og sjove aktiviteter. 
> Mulighed for at købe diesel. 
 
Jyllandsposten 
DEN 16. JULI 2006 
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Aktivitetskalender Dyvig Bådelang 2007 
 

Dato Aktivitet Junior Senior Tidspunkt  Sted 

07. mar Generalforsamling x x kl. 19:00  Klubhuset 

13. mar Juniorer vinterundervisning x   kl. 18:30  Nordals hallen 

20. mar Juniorer vinterundervisning x   kl. 18:30  Nordals hallen 

27. mar Juniorer vinterundervisning x   kl. 18:30  Nordals hallen 

14. apr Junior kæntringsøvelse x   kl. 12:00  Nordals hallen 

07. apr 1. søsætning   x    Dyvig 

07. apr Standerhejsning x x kl. 14:00  Dyvig 

21. apr 
Trollingklubben, arriverer ved jollebro     Begge dage 

 

Dyvig 
22. apr  

28. apr Udlevering af optimistjoller x   kl. 10:00  Dyvig 

25. apr Møde for nve medlemmer   x kl. 17:00  Klubhuset 

27. apr 2. søsætning   x    Dyvig 

28. apr 3. søsætning   x    Dyvig 

01. maj Junior sejlads starter x   kl. 18:00  Dyvig 
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PS: Fremover kan klubhuset reserveres hele året ved henvendelse til klubhusinspektøren. 

02. maj 1. onsdagskapsejlads   x kl. 19:00  Dyvig 

24. juni Sankt Hans Aften x x kl. 21:15  Dyvig 

25. aug 
Jollestævne, Sønderjysk Open 3 x     

 

Dyvig 
26. aug  

01. sep Augustenborg Sejlklub gæster Dyvig        Klubhus reserveret 

26. sep Sidste onsdagskapsejlads   x    Dyvig 

29. sep Last Fight sejlads   x kl. 08:00  Dyvig 

29. sep Figtherfest for alle medlemmer     kl. 19:00  Dyvig 

13. sep Forældresejlads i juniorafdelingen x   kl. 18:00  Dyvig 

06. okt Klubmesterskab x      Dyvig 

06. okt 1. optagning   x    Dyvig 

26. okt 2. optagning   x    Dyvig 

27. okt 3. optagning   x    Dyvig 

27. okt Standerstrygning x x kl. 14:00  Dyvig 

01. jan Godt Nytår x x kl. 14:00  Klubhuset 
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Sæt kursen mod Marstal 
 
Kunne du tænke dig at styre et stort moderne containerskib under Storebæltsbroen, 
en tanker i is fyldt farvand eller prøve at bruge en sekstant, så sæt kursen mod Mar-
stal fredag den 7. til søndag den 9. september. 

 
 
Denne weekend bliver en ny tradition i Det Blå Danmark nemlig afviklet. Det er Mari-
timløbet-Ærø, hvor hele familien kan få en sjov, hyggeligt, spændende og aktiv 
weekend i et RIGTIGT maritimt miljø. 
 
Til trods for at sidste år var første gang Maritimløbet-Ærø blev afviklet, deltog 
ca.150. Alle aldre var repræsenteret, både unge og ældre. Den yngste var kun 3 år, 
godt nok i en trækvogn. Det fortæller bare at alle kan være med. Se billederne fra 
løbet på vores hjemmeside www.maritimlobet.dk. 
 

 
 
Arrangementet starter fredag 7. september med et rigtig hyggeligt familiemotionsløb 
på 3 sømil, hvor alle kan være med, både gående og løbende deltager. Vi kalder det 
”natløb” pga. løbet starter kl. 20.00 og foregår i Marstals indre by, mens det er 
mørkt. 
 
Lørdag den 8. september vil vi som noget nyt tilbyde til de mere seriøse motionister 
en ½ maraton. Man kan også vælge den korte distance på 7 sømil. Er man ikke til 
så store distancer kan man slappe af eller besøge søfartsmuseet, hvilket kan anbe-
fales. 
 
Søndag er Marstal Navigationsskole åben, således at den enkelte kan gå rundt og 
se skolen.  Der vil være mulighed for at sejle i en professionel simulator. Skolen har i 
alt 3 visuelle simulatorer. Der er også mulighed for at prøve en af skolens CBT 
(computer Base Training). Det er samme software program, som de 3 store visuelt 
simulatorer, men lagt ned på 3 computere. Der vil være lærer og studerende til ste-
de, som kan demonstrere anvendelsen af en sekstant, hvorefter man selv kan prøve 
at ”skyde” solen. 
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Det er vores håb at dette arrangement kan være med til at fremme motionen i dag-
ligdagen og sætte fokus på det maritime. 
Inviter familien eller venner på en tur til det maritime miljø i Marstal og få en hyggelig 
aktiv weekend. 
 
Indhent yderligere oplysninger på vores hjemmeside www.maritimlobet.dk 
eller kontakt Jan Gudmundsson; jangud@get2net.dk eller 62 5314 29. 
 
Vi ses. 
Løbskomiteen 
 
 PS. Man kan ligge gratis i op til 3 dage i Marstal havn, hvis ens lystbåd er forsikret 
hos Søassurancen Ærø GS.  www.lystbaade.com 
 

Program 
 

Fredag den 7. september:   

     Natløb” familie motions-løb/Gang/Stavgang i Skipperbyen 
Marstals indre gader 

Start ved Østersøens Idrætsefterskole kl. 20.00 
distance 3 sømil (5,556 km) 

  

Lørdag den 8. september:        

Uofficielt åbent Ærø-mesterskab i  

3,6 sømil (6,720 km) 

7 sømil (12,964 km) 

 eller 

½ Marton  (21,164 km)    
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Vejrudsigterne er sikret  
 

Gennem det meste af et år har Dansk Sejlunion forhandlet med Danmarks Radio 
om at bevare vejrudsigterne, på trods af Danmarks Radios ønske om at nedlægge 
både mellem- og langbølgesenderen i Kalundborg. Vores forhandlinger endte i en 
løsning, som både DR og sejlerne kan være tilfredse med. 
Det nye medieforlig betyder at langbølgesenderen nedlægges allerede fra februar 
2007, mens mellembølgesenderen åbnes 5 gange dagligt for at sende radioavis og 
vejrudsigt. 
Dansk Sejlunion er meget tilfreds med, at vi gennem fornuftige samtaler med DR har 
opnået at beholde vejrudsigterne og dermed sikre sikkerheden til søs. 
Nedenstående kan du læse DR's pressemeddelelse: 

 
 
 

NYE RADIOTILBUD HAR OVERHALET KALUNDBORG LANGBØLGE  
Fra den 15. februar i år samler DR programmerne på mellem- og langbølge på én 
kanal. Kanalen bærer navnet P5 og sender på mellembølge 1062 kHz. 
 
I dag lytter hovedsageligt sejlere, fiskere og morgengymnaster til udsendelserne på 
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mellem- og langbølge. Tidligere var lang- og mellembølge den eneste måde, man 
kunne modtage DRs programmer på fra udlandet, men nu kan alle modtage DRs 
radioprogrammer via Internettet, ligesom man kan ringe til DRs nyhedstelefon 1830 
og høre den seneste radioavis.  
 
Det har betydet, at der efterhånden er langt mellem lytterne, som hører radio via 
langbølge, og derfor har DR besluttet at lukke senderen fra midten af februar 2007. 
Lukningen er godkendt af Kulturministeriet i forbindelse med, at DR og ministeriet for 
nyligt indgik en public service-kontrakt for de næste fire år. 
 
Selv om det nu er slut med at stille radioen ind på langbølgefrekvensen 243 kHz, 
betyder det ikke samtidig et farvel til specialprogrammer som ’Vejrmeldingen’, ’Krop 
og bevægelse’, ’Nyheder fra skibsfarten’ og radioaviser på AM-tjenesten, som havde 
sin storhedstid, før FM-sendingerne fra DR blev udbredt. Alle hidtidige tilbud på P5 
og P6 bliver samlet på mellembølge.  
 
”Efterhånden er der kommet så mange nye platforme, hvor man kan skaffe sig op-
lysninger døgnet rundt verden rundt, at der ikke længere er behov for flere parallelle 
udlandssendinger. Men af hensyn til fiskere og sejlere, der kan have svært ved at 
fange DRs netradio på havet, fortsætter DR med at sende på mellembølgefrekven-
sen 1062 kHz,” forklarer DRs direktør for radio og distribution, Leif Lønsmann. 
 
Kalundborg Radiofonistation blev opført helt tilbage i 1927 på den flade landtange 
Gisseløre i fjorden lige uden for byen. Med en placering stort set midt i landet kunne 
hele Danmark dækkes på langbølge. 
 
Sådan bliver mellembølgesenderens program alle dage fra 15. februar. Uden for 
disse tidspunkter vil DR slukke for senderen, hvorved størstedelen af strømudgiften 
bliver sparet. 
 
05.45-05.51 Vejrmelding  
06.00-06.07 Radioavis fælles med P4  
08.30-08.40 Krop og bevægelse  
08.45-09.00 Vejrmelding  
09.00-09.07 Radioavis fælles med P4  
11.45-12.00 Vejrmelding  
12.00-12.30 Radioavis fælles med P4  
17.45-18.00 Vejrmelding  
18.00-18.16 Meddelelser fra Søværnets Operative Kommando  
22.45-23.00 Vejrmelding  
23.00-23.05 Radioavisen fælles med P4  
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Sejlklubber der er medlem af Dansk Sejlunion, kan søge om at bli-
ve godkendt som ”Ungdomsvenlig sejlklub”. 

 

Når klubben er godkendt, som ungdomsvenlig, tilbydes den følgende fordele: 

• ret til at anvende det officielle logo for at være ”Ungdomsvenlig Sejlklub” på sit 
brevpapir, i rekrutteringssammenhæng o.s.v. 

• Højt prioriteret ved uddeling af DS både 

• Stander til at sætte op ved klubben 

• Ret til at bære speciel logo på profiltøj 

• Portræt af en ungdomsvenlig Sejlklub, hver gang sejlerbladet udkommer Klubbe-
søg af en landsholdssejler 

• Deltagelse i et årligt specialarrangement for ungdomsvenlige sejlklubberGodken-
delsen er for en periode på 3 år, hvorefter godkendelsen skal fornyes. Formålet 
med godkendelsen er at hjælpe klubberne til at blive bevidstgjort om deres ung-
domsafdeling er velfungerende. Det vil sige, er ungdomsafdelingen velstrukture-
ret, udføres der aktiviteter med henblik på at rekruttere nye medlemmer, har ung-
domsafdelingen en beskrevet politik og visioner, samt er ungdomsafdelingen en 
”klub på to ben”. Flere ungdomsafdelinger i forskellige klubber har desværre haft 
meget svære arbejdsbetingelser, hvilket ofte skyldes, at de respektive klubbers 
bestyrelser ofte ikke er bevidst om, hvad der skal til for at have et velfungerende 
ungdomsarbejde. ”Den ungdomsvenlige sejlklub” er derfor også et redskab til 
klubberne til at sikre ungdomsafdelingerne optimale arbejdsbetingelser.    En klub 
kan godkendes som ungdomsvenlig sejlklub ved at indsende relevant materiale til 
Dansk Sejlunion mrk. Ungdomsvenlig Sejlklub. 

Understående er sakset fra Dansksejlunions 
hjemmeside, det var måske noget til junioraf-
delingen.  

Lejf Møller 
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   Uddrag af:  EFTERRETNINGER FOR SØFARENDE 
UDGIVET AF  FARVANDSVÆSENET  KØBENHAVN 

 

*959. Danmark. Sundet. Køge Bugt NE. Amager S. Sydvestpynten S. Sten. 

Position. 55° 32,82´ N 12° 33,31´ E, sten. 
Detaljer. Det er rapporteret, at et fartøj med en dybgang på 1,90 m har haft bundbe-
røring på ovennævnte omtrentlige position. 
Søkort. 133, 132  
 

*990. Danmark. Lillebælt. Als NE. Traneodde Fyr. Lysevne ændret. 

Position. 55° 02,74´ N 9° 51,09´ E, Traneodde Fyr, Iso.WRG.2s. 
Detaljer. Lysevnen for ovennævnte fyr er ændret til 15 sm for hvidt lys og 12 sm for 
rødt og grønt lys. 
Søkort. 151, 152 , 103. 
Publikation. Dansk Fyrliste, nr. 4415 (C 1032). 
 

*991. Danmark. Lillebælt. Als E. Taksensand Fyr. Lysevne ændret. 

Position. 55° 00,40´ N 9° 57,84´ E, Taksensand Fyr, Oc(2)WRG.12s. 
Detaljer. Lysevnen for ovennævnte fyr er ændret til 12 sm for rødt og grønt lys. 
Søkort. 151, 152, 103 . 
Publikation. Dansk Fyrliste, nr. 4420 (C 1034). 
 

*1013. Danmark. Lillebælt. Middelfart Havne. Gamle Havn. E-ligste kajhjørne. Oplys-
ning om udskredne sten. 

Position. 55° 30,450´ N 9° 43,675´ E, kajhjørne, stenkastning W. 
Detaljer. Dybden omkring ovennævnte position er reduceret som følge af udskredne 
sten. 
Note. Opmærksomheden henledes på, at anløb af kajen bør ske W-fra. 
Søkort. 158 
 

*1014. Danmark. Lillebælt. Asnæs Rev. Assens Havn W. Oplysning om vragdele. Af-
mærkning inddraget. 

Position. 55° 16,16´ N 9° 52,51´ E, vrag, 0,5 m. 
Detaljer. Dybden over vragdelene på ovennævnte position er 2,8 m. W-
kardinaltønden udlagt ca. 30 m SW for vragdelene er inddraget. 
Søkort. 151. 
 
 



 21 

 

  Uddrag af:  EFTERRETNINGER FOR SØFARENDE 
UDGIVET AF  FARVANDSVÆSENET  KØBENHAVN 

 

1047. Danmark. Lillebælt. Tragten SE. Røjle Klint NNE. Lysstage udlagt. 

Position. 55° 33,778´ N 9° 49,346´ E, rød lysstage med topbetegnelse, Fl(3)R.10s. 
Søkort. 158 (INT 1376), 114 (INT 1377), 151 (INT 1375), 103  
 

50. Danmark. Sundet. Gilleleje E. Nakkehoved Fyr. Lysevne og fyrkarakteristik ænd-
ret. 

Position. 56° 07,16´ N 12° 20,59´ E, Nakkehoved Fyr, Fl(3)W.20s. 
Detaljer. Lysevnen for ovennævnte fyr er ændret til 20 sm og fyrkarakteristikken til 
0,4 + 3,6 + 0,4 + 3,6 + 0,4 + 11,6. 
Note. Fyrets geografiske synsvidde (W 20) i Dansk Fyrlistes kolonne 6 udtages. 
Søkort. 129, 131, 102, 100. 
 

51. Danmark. Sundet. Kronborg Fyr. Lysevne ændret. 

Position. 56° 02,37´ N 12° 37,34´ E, Kronborg Fyr, Oc(2)WRG.6s. 
Detaljer. Lysevnen for ovennævnte fyr er ændret til 15 sm for hvidt lys og 12 sm for 
grønt lys. 
Note. I øvrigt ingen ændringer. 
Søkort. 131 , 102  
 

76. Danmark. Lillebælt. Als Fjord. Jylland - Als. Kabel udlagt og nedgravet/nedspulet. 

Position. 1) 55° 00,197´ N 9° 39,411´ E, landing, Jylland. 

 
Detaljer. Mellem justeret position 1) - 3) er udlagt og nedgravet/nedspulet et fiberop-
tisk kabel. 
Søkort. 159 , 151, 152  
 

107. (T). Danmark. Østersøen. Langeland S. Bagenkop Havn Fyr slukket. 

Tid. Indtil videre. 
Position. 54° 45,19´ N 10° 40,18´ E, Bagenkop Havn Fyr, Fl.G.3s. 
Søkort. 142 (INT 1368), 195, 196 

2) 55° 00,887´ N 9° 40,690´ E. 

3) 55° 00,911´ N 9° 40,676´ E, landing, Als. 
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113. (P). Danmark. Lillebælt. Fyn W. Assens Havn. Nordlige Havn. »Ndr. Piermole«. 
Kaj forlænges. Uddybning. 

Tid. Indtil 15. juni 2007. 
Position. 1) 55° 16,32´ N 9° 53,17´ E, E-lige molehoved, Fl.R.3s. 

 
Detaljer. I anførte tidsrum forlænges kajen på position 2) til position 1), idet en 
spunsvæg rammes langs strækningen, og området bag denne fyldes op. Arbejdet 
udføres fra den 8 x 25 m store flåde Ulrich, der kan kontaktes på VHF kanal 16. I 
forbindelse med arbejdet uddybes foran kajstrækningen. Arbejdet udføres fra et gra-
vefartøj. Skibsfarten anmodes om at udvise forsigtighed ved passage af arbejdsom-
rådet. 
Note. Driften af fyret på position 1) påvirkes ikke af arbejdet. 
Søkort. 151 
 

151. (T). Danmark. Lillebælt. Årø W. Årø Fyr delvist skjult af bevoksning. 

Tid. Indtil medio 2007. 
Position. 55° 15,43´ N 9° 43,62´ E, Årø Fyr, Iso.WRG.2s. 
Detaljer. Ovennævnte fyrs N-vendte fyrvinkler er delvist skjult af bevoksning. 
Note. Forholdet er offentliggjort i Dansk Fyrliste. 
Søkort. 151 (INT 1375), 103 
 

177. (T). Danmark. Smålandsfarvandet. Vejrø Havn. Renoveringsarbejde. Havn spær-
ret for anløb. 

Tid. Indtil juli 2007. 
Position. 55° 02,1´ N 11° 22,5´ E, Vejrø Havn. 
Detaljer. I forbindelse med renoveringsarbejde er havnen i anførte tidsrum spærret 
for anløb. 
Søkort. 142 (INT 1368), 160. 
 
 

2) 55° 16,33´ N 9° 53,25´ E, SW-lige hjørne af eksisterende kaj. 
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