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Kære medlem af SBK. 

Der afholdes d 15 juni et arrangement i Gamborg fjord for alle bådejere og 

besætninger. Arrangementet er tænkt som en øvelse i at lave en norsk ankring. 

Vi har navngivet arrangementet  Den  gordiske knude. 

For dem som ikke ved hvad en norsk ankring er der en skitse du kan se på. 

Den første på stedet vælger pladsen og lægger sig med ankeret i vinden. Den næste 

lægger sig modsat og med agterfortøjninger bundet sammen. 

Så er tanken at man lægger sig på siden af hinanden, fortøjer til hinanden,  og binder 

agter fortøjninger sammen med båden modsat. Dette gøres ved hjælp af joller  (som 

regel børn)  

Når ringen så er sluttet og der kommer 3 både mere skal ringen laves større. Det 

gøres ved at alle trækker lidt ind på ankertovet og slækker lidt på agterfortøjninger 

Det hele kan godt tage lidt tid, men det er sjovt.  

Vi mødes i klubhuset kl 11 til orienteringsmøde og sejler umiddelbart efter. 

Alle sørger for egen forplejning men det er jo et kommehinandenvedmøde, så i kan 

jo gøre hvad i helst vil. 

Vi håber på deltagelse af alle klubbens grupper, motorbåde, turbåde, flyvepap, 

flerskrogsbåde , kort sagt , det er for alle 

Du medbringer selv lange fortøjninger og ankergrej samt fender. 

Meld gerne ind hvis du har en jolle du vil stille til rådighed. (gummibåd) og gerne en 

flok unger. 

Næste formiddag kl 11 skal den Gordiske knude opløses, og det er lige så sjovt. 

Der er ingen bindende tilmelding, men det vil da være rart at få et fingerpeg om 

antal , så send mig en mail inden d. 15 Juni 

Med venlig hilsen 

Kjeld Hansen 

kjehan@live.dk 
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