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Januar 2011 

Redaktion: 
Birgit Brøchner-Nielsen, Engdalgårdsvej 76, 8330 Beder. Tlf. 86 93 61 83 
Jeg modtager gerne indlæg med normal post til privatadresser eller på e-
mail:marthaposten@skonnert.dk 
Aflever dit indlæg på diskette/ CD, ring evt. om hvordan. Håndskrevne er også velkomment! 
 

Navngivne indlæg i Martha Posten er på forfatterens eget ansvar 

Returneres ved varig adresseændring 
Afsender: 
Martha Posten v/ Niels Kobberø Andersen 
Holmen 9, 2. th. 
7100 Vejle 

«F1» 

«F2» 

«F3» 

Foto: Per Christiansen 

 

Pinsetræffet foregår i 2011 i det stemningsfyldte Nyhavn, hvor Martha også deltager. 

Se mere om turen på side 18. 

 

Glædeligt nytår 



 

Formand 

Leif Byrgiel, Brinckersvej 2, 7100 Vejle 
Tlf.:23 24 79 01  e-mail: formand@skonnert.dk 
 

Kasserer 

Ansvar for: Bogholderi og regnskab, kontingentopkrævning, medlemskartotek  
og udsendelse af Martha Posten. 
Finn Svendsen, Mellemtoften 4, 8250 Egå. 
Tlf.: 86 22 80 53 e-mail: kasserer@skonnert.dk 
 
Sekretær 

Ansvar for referater og Nyt til Martha Posten 
Annemette Østergaard, Langelandsgade 56, 3.tv.  8000 Århus C 
Tlf. 86 19 01 55, mobil: 26 64  01 36  e-mail: sekretariat@skonnert.dk  
 
Sejladskontor 

Ansvar for: Sejladskontor og opgørelse af arbejdsdage 
Jens Callesen, Egelyallé 1, 2. mf., 7100 Vejle 
Tlf. 51 33 88 62  e-mail: sejlads@skonnert.dk 
 
Arbejdskoordinator 

Ansvar for: Overordnet koordinering af arbejdet: arbejdshold og arbejdsplan 
Alan Bing Pedersen, Bellevuegade 14, 6000 Kolding 
Tlf. 75 53 66 63 e-mail: arbejde@skonnert.dk 
 
Medlemskoordinering 

Ansvar for: Information og indmeldelser.  
Lars Helboe, Munkebjergve, 181, 2. th. 5230 Odense 
Tlf. 23 33 52 90  e-mail: medlemmer@skonnert.dk & information@skonnert.dk 
 
Martha mobiltelefon:   

Nr.  61 60 81 21  
 
WEB-adresse: www.skonnertenmartha.dk  eller www.skonnert.dk   
Nyt brugernavn og adgangskode til medlemsafsnittet: 
Medlemssiderne på hjemmesiden: Brugernavn: martha-2004;  Adgangskode: vejle 
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Uge 25. København—Frederikshavn 
Mange muligheder i Kattegat afhængig af vind og vejr. Ankomst Frederikshavn torsdag, hvor Tor-
denskjoldsdagene afvikles 24.—26. juni. Link: http://www.tordenskiold.dk/  
 
Uge 26. Frederikshavn—Larvik 
Vi sejler fra Frederikshavn lørdag den 25. juni, krydser Kattegat i løbet af dagen med Marstrand på 
den Svenske vestkyst som anløbshavn. Herfra sejles der nordpå i den Svenske skærgård, hvor der 
er et utal af muligheder for stop enten for svaj ved en af de mange ankerpladser eller til kajs i en af 
de små svenske havnebyer langs kysten. Når vi når Strømstad på 58º55' N sætter vi kurset vestover, 
krydser indsejlingen til Oslofjorden, for senest fredag aften at nå færgehavnen Larvik. Lørdag er der 
så store bytte dag i Larvik, hvorfra hurtigfærgen Superspeed 2 fra Colorline sejler til og fra Hirts-
hals i Danmark. Overfarten tager små 4 timer med en fart på den pæne side af 20 knob.  
 
Uge 27. Larvik—norske kyst—Larvik 
Lørdag den 2. juli provianterer vi op i Larvik og begiver os ud på en spændende tur ned langs Nor-
ges kyst. Alt efter hvordan vejret arter sig, kan vi sejler kortere eller længere distancer og lave af-
stikkere ind i de fjorde og bygder vi møder på vores vej. Mulighederne er nærmest uudtømmelige. 
Specielt Risør er på ønskelisten over byer vi vil aflægge et besøg, men også andre byer længere 
sydpå byder på store oplevelse. Vores internet ven Google er en stor inspirationkilde for steder vi 
kan anløbe. Det er ikke hele Norge, Google har fået affotograferet og lagt på Streetview, men flere 
steder er der allerede og det ser rigtig spændende ud. Hvor der ikke er Streetview er der til gen-
gæld en hel del billeder fra områderne, som man godt kan bruge en vinteraften på at gennemse og 
ikke mindst samle appetit til turen. Ugen slutter igen i Larvik. Link: www.havneguiden.no 
 
Uge 28. Larvik—Varberg 
Finn  overtager ansvaret for skibet og kursen går mod den Svenske skærgård. Der er mange spæn-
dende steder at lægge til i løbet af ugen. Turen slutter i Varberg, hvor der gode transport mulighe-
der til.  
 
Uge 29. Varberg—Korsør 
Anders vil igen i år lægge op til en ungdomstur for Marthanere i alle aldre ;-) På denne tur står der 
mange muligheder åbne. Anholt og Nordsjælland er spændende mål. Turen slutter i Kosør.  
 
Uge 30. Fyn Rundt 
Martha er tilbage til klassikkeren Fyn Rundt, hvor vi samles i Korsør om lørdagen. Starthavnen i år 
er er Kerteminde, Middelfart, Sønderborg, Marstal, Fåborg, Svendborg. I år vil vi gerne ha samlet et 
hold af Marthanerer, som virkelig har lyst til at hive i sejlene og deltage i kapsejlads. Links:http://
www.fyn-rundt.dk/ http://www.fyn-rundt.dk/Generalforsamling_2010.pdf  
 

04/9 Pis Pot Cup i Århus 
Steener står for den lille sejlads i Århusbugten, i forbindelse med Århus Festuge.  

Link: http://www.aarhusfestuge.dk  

 

Uge 37. Linfjorden rundt 
Bent vil igen i år fører Martha Limfjorden Rundt med vanlig sikkerhed og snarrådig overblik.    
Linkhttp://limfjordenrundt.dk/lrdk/index.html  



Efter veloverstået generalforsamling  og efterfølgende konstituering er bestyrelsen gået i gang med 
opgaverne. 
 
Dette år byder på nogle store opgaver, idet vi arbejder hen imod store restaureringsopgaver. Nyt 
dæk har været et ønske i nogle år – men sådan en opgave har det med at brede sig. Skandæk , vater-
bord og lønningsstøtter hører naturligt med til den opgave; men hvordan ser det ud med agterdæk-
ket i samlingen med spejlet. Agterspejlet hægter sig derfor også på problematikken, så vi skal have 
agterspejlet renoveret i samme ombæring – OG SÅ når vi har åbnet – så skal vi også kikke på agter-
stævnen – der var noget med noget råd forleden år – og det er mange år siden, der har været kigget 
på det! Anskuelsen i bestyrelsen går på at fremtidssikre skibet i en lang årrække. Det bliver dyrt, 
men samlet set vil det være det billigste, at få det lavet i samme ombæring. Vi håber på at kunne 
skaffe midler til at gennemføre projektet, men der skal mange penge til. Værfterne skal opdele deres 
tilbud således at dækket – agterspejlet og agterstævnen optræder som selvstændige opgaver. Så må 
vi se, hvor langt pengene rækker. 
 
Sejlplanen byder igen i år på noget nyt – kik på den og få sommerens sejladser planlagt, så vi kan 
gennemføre alle sejladserne. 
 
Medlemsmødet bliver i år lagt op som arbejdsdage, idet vi vil koncentrere os om forberedelse af 
både bedding og forårsarbejdet i øvrigt. Så find det kasserede tøj frem og mød op. Det er d. 26. – 27. 
marts og foregår igen i år på Charlotteskolen i Vejle. Vi afslutter lørdagen med en fest på skolen. 
Program og tilmelding andetsteds i bladet. 
 
Og til slut ønskes i alle et godt og arbejdsomt nyt Martha-år. 
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Ved indbetalinger til restaureringen bedes følgende kontonummer anvendt: 
Reg.nr.: 1535 Kontonr.: 4508089201 

17—25. april Bedding i Middelfart 
Forsejling 16/17 april. Bedding i påsken. Link: http://www.lillebaeltvaerftet.dk/  
 
11/6 til 13/6—Pinsetræf 
Pinsetur i Nyhavn og på Øresunduren 2011 kommer  til at blive med udgangspunkt i Nyhavn, 
hvor TS holder sit årlige træf. "Martha" plejer ellers ikke at deltage, når pinsetræffet holdes så langt 
østpå, fordi vi simpelthen ikke kan nå frem og tilbage til Vejle i løber af en pinsetur. Men i år ser 
det anderledes ud, fordi turen i Kristi Himmelfarts-ferien slutter i København, ligesom København 
er udgangspunktet for turen op til Tordenskjoldsdagene i Frederikshavn. Fra sidste år ved vi, at vi 
kan får en ualmindelig fin (og gratis) liggeplads ved Udenrigsministeriet i de overliggerdage, der 
er mellem turene.  
Forhåbentlig har rigtig mange marthanere lyst til at tage turen til København for at være med i 
pinsestævnet. Når det holdes i Nyhavn, er der næsten med garanti sikkerhed for, at der kommer 
fuld gang i festlighederne både på skibene og på kajen. Skulle man få lyst til en tatovering af 
"Martha" for fulde sejl, skulle der også være rig mulighed for det. Detaljerne om træffet har TS 
endnu ikke offentliggjort, men hvis arrangementet er, som det plejer, ser det nogenlunde sådan ud:  
Fredag 10. juni: Skibene og besætningerne ankommer til Nyhavn.  
Lørdag 11. juni: Paradesejlads om eftermiddagen med efterfølgende spisning og fest.  
Søndag: 12. juni: TS-generalforsamling og afsejling.  
"Martha" plejer at deltage i der officielle program lørdag, men søndag bestræber vi os på at komme 
af sted om formiddagen, så vi også kan få noget sejlads ud af det. Spændende muligheder er der 
nok af på Øresund: Hven, Flakfortet, Dragør – blot for at nævne nogle af dem. 
Jeg regner med, at vi slutter af om mandagen 13. juni i så god tid, at alle kan nå et tog hjem, uden 
at det bliver alt for sent på dagen.  
Regn med at påmønstring om fredagen skal være senest kl. 19, med mindre du udtrykkeligt har 
lavet en anden aftale med mig. Du er velkommen til at ringe til mig på 20 46 16 39, hvis du vil vide 
mere om turen eller har opklarende spørgsmål.  
Link: http://www.nyhavns-skipperlaug.dk/Wikka/wikka.php?wakka=TsTraef2011  

Nyt fra bestyrelsen 
 
V./ Leif Byrgiel 

Sejlplanen på forrige side er et ambitiøst program for sejladserne i 2011, som giver mu-
lighed for mange store oplevelser på Martha. 
Til generalforsamlingen var der stor tilslutning for disse planer. Derfor vil hurtig tilmel-
ding være ønskeligt, for at den videre planlægning kan følges op. 
Endvidere vil jeg opfordre alle til at deltage på en af forårets træningsture. De er vigti-

ge for at blive fortrolig med alle funktioner og sikkerheden på Martha. 

 
Jeg ønsker i alle for nogle gode sejladser med Martha.      Jens Callesen   
 
Tilmeldinger til Sejladskontoret (Jens Callesen). Se adresse, telefon og e-mail på side 2 

På et postkort, e-mail, telefon eller på hjemmesiden 

 

Beskrivelser for en del af turene i sejlplanen 2011 

Tilmeldinger til sejladser begynder den 15 januar 2011 

 
Fra vinterens arbejde i 

2010.  

Niels K og Jens C er ved 

at lave kasse til batterier-

ne. 

 
 
 
 
 
Foto: Mogens B-N 
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Vi laver årets medlemsmøde til arbejdsdage, idet forårsarbejdet 
og beddingsopholdet er vigtigt for Martha  - og dermed for os alle 
sammen. Vi tilbyder også et motor/teknik kursus for at kunne leve 
op til kravene i SMS – reglerne. Hjemmesiden og PR i almindelig-
hed bliver det sidste emne. 

 
PROGRAM: 
 
Lørdag:   9.00 – 10.00 Ankomst (kaffe og rundstykker) 
  10.00 – 10.10 Velkomst ved Leif Byrgiel 
  10.10 – 12.00 Oplæg til arbejdsdagen – derefter ar- 
     bejde på  holdene 
  12.00 – 14.00 Frokost á la Anette Lassen 
  14.00 – 17.30 Arbejde på holdene 
  18.30 - ?  Fælles spisning og fest 
 
 
Søndag: 09.00   morgenmad 
  09.30 - ?  Arbejde på holdene – frivilligt 
  10.00 ?  Nogle rydder op på skolen 

 
 
Arbejdshold: Malerarbejde 
   Kalfatring 
   Motor/teknik 
   Hjemmesiden og PR – arrangementer 
   Arrangere aftenens fest – pynt/sange/  
   underholdning m.v. 

 
Charlotteskolens adresse er:  Worsåesgade 6, Vejle (200 
m fra havnen bag Føtex) 
 

 

Medlemsmødet afholdes i Vejle på  

Charlotteskolen lørdag d. 26. – 27. marts 2011. 

Sejlplan 2011 
 Uge Dato Tur Skipper 

  17/04 - 25/04 Bedding i Middelfart.  Forsejling 16/17.april   

  07/05 - 08/05 
Skipper/styrmands tur. Gennemgang af sikkerheds 
system.og andre funktioner  Klargøring til somme-
rens sejladser 

Finn 

  14/05 - 15/05 Træningstur for alle medlemmer, der ønsker at sejle Bent 

  21/05 - 22/05  - ooo—OOO— ooo— Niels 

  28/05 - 29/05 Vejle - Århus.  Weekendtur for støttemedlemmer og 
en grundbesætning 

Anders 

  01/06 - 05/06 Kristi himmelfarts dagene. 4 dags tur - Århus - Kø-
benhavn for aktive medlemmer 

Vagn 

  11/06 - 13/06 Pinsetræf i Nyhavn København. Se senere Per 
Uge 
25 18/06 - 25/06 København - Frederikshavn Steener 

Uge 
26 25/06 - 02/07 Frederikshavn - svenske skærgård - Larvik Søren 

Uge 
27 02/07 - 09/07 Larvik - norske kyst - Larvik Niels 

Uge 
28 

09/07 - 16/07 Larvik - Varberg. Kursen går mod den svenske 
skærgård med mange spændende steder. 

Finn 

Uge 
29 16/07 - 23/07 Varberg - Kosør. Der er lagt an til ungdomstur Anders 

Uge 
30 

23/07 - 30/07 Fyn Rundt Bent 

Uge 
31 30/07 - 06/08 Svendborg - Vejle   

  13/08 - 14/08 Weekendtur for støttemedlemmer Bent 

  27/08 - 28/08 Weekendtur for støttemedlemmer Per 

  03/09 
Pis Pot Cup i Århus. Steener står for den lille sejlads 
i Århusbugten, i forbindelse med festugen. Steener 

  09/09 - 11/09 Århus - Ålborg   
Uge 
37 11/09 - 18/09 Ålborg - Limfjorden Rundt - Skive Bent 

  18/09 - 20/09 Skive - Vejle   
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Priser:  Dagprogram 100,-kr. 
   Aftenfest    150,- – 200,-kr 
 

Drikkevarer kan købes til sædvanlige priser 
 

Overnatning kan foregå på Charlotteskolen. Prøv evt. at arrangere 
jer med nærboende marthanere. 
 

Husk arbejdstøj, som må blive snavset. 
 
 

Udfyld venligst tilmeldingsblanketten og send den til Leif 

(adressen er på den anden side af tilmeldingen) ELLER tilmeld 

dig på mail-adressen: 

formand@skonnert.dk 
 
 

Tilmeldingsfrist: senest fredag den 18 . marts – vigtigt !!!!!! 
�                
 

Tilmelding til medlemsmødet: 
 

Jeg/vi ønsker at deltage i medlemsmødet d. 26. marts 2011. 

Tilmelding kun i 1 felt evt. markeres to ønsker ( 1 – 2) 

 
Navn 

Maler-
hold 

Kalfa-
tring 

Motor PR-
hold 

Aftenar-
rangem
ent 

      

      

      

      

 Dagsprogram_______________person(er) á 100,-kr. 
 

 Aftenspisning______________person(er) á 150,-  - 200,-kr 
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    Leif Byrgiel 
 

     Brinckersvej 2 
 

     7100 Vejle 

 
Kalfatring! 

 

Et meget vigtigt arbejde, 

som skal gentages år 

efter år er ved at blive 

udført 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Mogens B-N 
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Aktive medlemmer, ungdomsmedlemmer 
 

og  
 

Støttemedlemmer 
 
 
 

December 2010 
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