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Generelt 
År 2016 har været et travlt år i Horsens Sejlklub. 

Der har været kæmpet om udtagelse til OL, og vundet medalje til OL.  

Der er blevet sejlet og vundet medaljer til VM 

4 sejlere har været på landsholdet 

Vi er stadig i 1. division i sejlsportsligaen 

Vi har afholdt Nordisk Mesterskab i Ungdomsafdelingen 

Vi har afholdt DM for laser Radial 

Vi er tæt på, at have landets største flåde af OK joller 

Vi har kæmpet og fået nogle tillæg til vores stævnearealer og parkering til stævne. Nu 
håber vi bare det også bliver vedtaget. 

Vi kæmper i samlet flok for vores vinterplads og sejlermiljøet på havnen. 

Alt dette kræver, at der er mange frivillige, som trækker læsset, med det formål at få 
tingene til at hænge sammen. Det vil jeg endnu en gang sige mange tak for. 

Tak til bestyrelsen, som også i 2016 har arbejdet flot, for at få styr på det meste. 

Ole Harby: 

Som vi mistede i det forgangne år, og som hjalp til det sidste, trods en meget lang og træls 
sygdom. Ole donerede sin Larsen 28 til HSH. En flot donation, hvor midlerne fra salget 
kommer til anvendelse flere steder i klubben. Tak for det Ole. 

Carl – Erik Carlsen: 

Klubbens kasserer gennem 30 år, har gennem hele året arbejdet på, at vi specielt i år 
skulle have et flot regnskab. Du har indført et nyt regnskabssystem, samt 
medlemskartotek. Medlem af Forretningsudvalget. Jeg vil senere sige lidt mere. 

 

 Knud Erik Feldt 

Det utrættelige medlem af kapsejladsudvalget, ”pladsmand”, reparatør og 
servicemedarbejder i klubhus og restaurant, dommer om torsdagen og til mange sejllads 
stævner i løbet af året. Har endda også repareret el hos formanden, da strømmen gik 
under et bestyrelsesmøde. 
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Klaus D. Johansen 

Medlem af et aktivt sponsorudvalg. 

Har i 2016 taget løbsleder kursus og blev umiddelbart herefter kastet ud i, at være 
dommer til en sejlads. 

Klaus har sagt ja til fremadrettet at stå for medlemskartoteket fra 1.1.2017.  

Morten Fjerbæk 

Har været en kæmpe støtte i kapsejladsafdelingen, han har gode kompetencer i forhold til 
at få tingene sat i system, det har vi set og haft fordel af mange gange i bestyrelsen. 

Kristian Trøst Smedegaard 

Dejligt at vi har fået en advokat ind i bestyrelsen. En som har styr på, hvad der juridisk 
tilladt at gøre og ikke gøre. Kristian blev valgt ind sidste år på en suppleant post, og 
rykkede ind på en ordinær plads, da Ole Harby døde. Er lige på sidste bestyrelsesmøde 
blevet valgt til en del af forretningsudvalget efter generalforsamlingen i dag. 

Klaus Schubert 

Daglig leder af ungdomsafdelingen. En dejlig kontant person i bestyrelsen. Var stævne 
leder ved det store Nordiske mesterskab sidste sommer. En fantastisk oplevelse for både 
sejlere, frivillige, familier og  folk, der tilfældigt  kom på havnen i de dage. 

Har en dejlig forståelse for at der skal være indtægter til udgifter. 

Svend Smedegaard 

Klubbens næstformand, der har svar på næsten alt. Han er en stærk taktikker og strateg. 
Han er altid 4-5 træk foran, han må være en uhyggelig skak modstander. En Næstformand 
klubben kan være meget glad for og en næstformand som jeg læner mig meget op ad. 

Tak til jer alle for en stor indsats i 2016. 

Kommunikations/ informations formidling 
Bestyrelsen har drøftet kommunikation på flere møder i løbet af året:  

• skal vi have blad fremover eller kan vi ”nøjes” med en webudgave 

Vi har besluttet, at vi i 2017 fortsætter som hidtil, og så tager vi endnu engang drøftelsen. 

Vi har også besluttet at vi skal have en ny hjemmeside, som gerne skal være klar inden 
generalforsamlingen i dag. Den er gået i luften den 16.1.2017. 

Vi havde flere selskaber ind over, med tilbud til en ny hjemmeside. Ingen kunne som 
Susanne Andreasen(all-web), der fik opgaven, lave en hjemmeside der havde de faciliteter 
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vi gerne ville have ind. Og samtidig have en forståelse og hjerte for, hvad vi er for en 
størrelse. 

Susanne har været utrolig lydhør overfor vores krav, men er også selv kommet med flere 
gode idéer. Jeg er meget fortrøstningsfuld, sikker på, at det bliver godt. 

Jeg vil gerne opfordre alle til at bruge siden, og blive fortrolig med dens funktionaliteter. 

Nyhedsbreve og udsendelsen af disse er blevet overtaget af Nils Buhl. Det fungerer 
perfekt. Vi har en idé om, at nyhedsbrevene skal komme en gang om måneden. For 
nuværende er der 529 mailadresser der sendes til. 

Klubbladet, som stadig er landets flotteste, lever i bedste velgående. Her må vi sige en 
kæmpe tak til Carl Gerstrøm og resten af bladudvalget for deres kæmpe arbejde 

 

Sponsorudvalg/On Board 
Her har der været lagt et kæmpe arbejde i, at indsamle de midler som var målet for 2016. 
Der har samtidig været en indsamling i gang i forhold til OLsatsningen. Set i det lys har 
sponsor arbejdet været fantastisk.. efter OL, blev sponsorafdelingen og On Board slået 
sammen. Det hedder nu On Board. For bordenden sidder Peter Bjerremand, som på 
bedste vis sætter det hele på skinner. Med i udvalget er der gode folk med mod på 
opgaven. Vi har som klub brug for sponsorstøtte til flere projekter hvert år. 

På sigt har vi også sagt ja til at støtte de talentfulde sejlere der måtte have drømmeog 
talent der rækker videre end sejlads på fjorden. Vi har allerede en nu, nemlig Anne Marie 
Rindom der arbejder på igen at kvalificere sig til OL 2020. 

Hovedaktiviteterne i det forgangne år, har været: 

• Business Cup, som i 2016 var det største nogensinde med vinder Steen Lundhilds 
tegnestue 

• Nykredit sailor of the year, vundet af Anne Marie Rindom 
• OL satsningen, som samlet er løbet op i omegnen af 1,5 million, superflot 

Sponsorer til klubbladet har der også været arbejdet godt med, og der har desuden været 
flere sponsorater i ungdomsafdelingen til ny joller 

• Ny laser Sydbank 
• Ny zoom 8 jolle Nordea Fonden 
• Laser Radial Jacobsen + 
• Laser radial  Videregivet af On Board –Horsens Til OL, tidligere Anne Marie 

Rindoms  jolle 

Som allerede nævnt i indledningen, modtog vi også en Larsen 28 efter Ole Harby, som vi 
har solgt(efter forudgående aftale med Ole) 
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Herudover har de været rigtig mange flere sponsorer, som har hjulpet HSH gennem 2016, 
også i forhold til det store nordiske mesterskab. Uden alle disse sponsorer, havde vi ikke 
budget til alle de aktiviteter og det høje niveau klubben har. 

 

 

Ungdomsafdelingen 
Det ser ud til, at vi har nogle færre ungdomssejlere end vi har haft i de sidste år. Vi har 
været oppe på omkring 90 og ligger nu på omkring de 64.  

En afdeling der altid er i bevægelse. Kigger på, hvad skal vi investere i på sigt, hvor er det 
de unge bevæger sig hen, jollemæssigt. Hvad er det vi skal satse på? En styregruppe der 
holder skruen i vandet.  

I årets løb har der været afholdt stævner, det største var nordisk mesterskab: 237 unge 
sejler fra de nordiske lande dystede. Hertil kom deres forældre og søskende. Et fantastisk 
stævne med 80 frivillige der fik hele stævnet til at klappe på fornemste vis. Horsens 
sejlernes forældre og sågar bedsteforældre stillede op, klar til at give en hånd med. 

Der var indmarch, akkompagneret af Horsens garden, og med velkomst ceremoni i 
Lunden. Et perfekt stævne, med nok sejladser, trods lidt for lidt vind. Dejlig afslutning og 
skønt, at vi til sidst kunne sige tak til hinanden for et arrangement der var et Nordisk 
Mesterskab værdigt, ja endda et Europamesterskab værdigt. Vi har fået stor ros fra mange 
sider. Cirkus pladsen med sin fine afmærkning, var perfekt som camping område, der blev 
holdt orden hele ugen både der og alle andre steder på området. 

I afdelingens, specielt i laser 4,7, er der 2 unge mænd vi som klub skal holde øje med, 
Christian Winkler og Johan Schubert, vi håber på at kunne skabe et godt miljø for disse 
unge sejlere. 

OK joller 
En ny del af Horsens Sejlklub er vokset frem på jollepladsen ved ungdomsafdelingen. Det 
startede med 1, og en søndag her i december var der 14 både på vandet. OK jollerne er 
blevet en populær seniorjolle. For at gøre Horsens attraktiv for jollerne har vi sagt, at 
udenbys sejlere kan sejle gratis, her i vinter fra afrigger til standerhejsning, mod at betale 
brændstof til ledsagefartøjer, og med forventning om, at flere af dem melder sig ind til 
stander hejsning, eller før. 

Der er basis for at vi kan blive Jyllands måske Danmarks største OK klub. Det kræver 25 
OK joller hvor de 18 er aktive. De 18 er det mål vi har når vi byder ind til DM for OK joller i 
slutningen af august 2017. Vi regner med at vi bliver omkring 100 både til dette 
arrangement. 
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Turudvalget 
Et udvalg der har eksisteret i mange år, og som jo handler meget om det sociale liv i 
klubben. 

Der har været arrangeret pinsetur og høsttur, som dog begge har haft vigende tilslutning, 
det traditionelle bankospil i november blev aflyst, da der i 2015 ikke kom så mange til 
arrangementet. 

Pinseturen gik til Bogense, en rigtig hyggelig tur, hvor der kom nogle få nye til, men hvor 
flere af de tidligere deltagere udeblev. 

Der mangler flere muskler/kræfter i dette udvalg og det skal der arbejdes på i den 
kommende tid. 

 

Pladsmændene 
Igen i år har der været system på Vinterpladsen, Super flot. 

Vi har i en årrække haft nogle supergode pladsmænd, og deres arbejdsområde er i fare for 
at blive nedlagt   

NEJ, det er ikke derfor, men Knud Hjersing og Olaf Holmegaard, har valgt at stoppe når 
bådene er kommet i vandet her til foråret., så vi kommer til at mangle folk her. Nogen der 
sammen med Knud Erik kan være parate med gode råd og ”pakketips”, hvor er det 
bådene må stå, hvor længe og hvorfor, og hvor kan min båd stå. 

Vi afventer jo også kommunens udspil på, hvad der kommer til at ske i forhold til 
vinteropbevaring. 

Også derfor er det vigtigt at give sin mening til kende i forhold til planerne for Nordhavnen, 
og meget gerne i et høringssvar til det oplæg der er. 

Det gode skib Vitus fylder 50 år i 2017, derfor er det tid at shine den lidt op. Den skal 
males både udvendig og indvendig. Repareres nogle steder med glasfiber m.m. Nye lister 
og nogle nye vinduer. Der vil også blive monteret ankerspil. Håber der er frivillige nok til 
opgaven, så den kan blive klar til standerhejsning 

Bøjerne 
Sammen med nabo klubberne er der blevet lavet et nyt bøjeudvalg, og de har lavet en 
plan over placering, som kan ses i klubblad nr.4 2016. 

Her vil jeg gerne sige tak til Carl Gerstrøm for det store arbejde. 
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Kapsejladsafdelingen 
Damerne først: 

De havde opstart i april med foredrag af Joan Hansen, matchracesejler, team 
Ulrikkesholm Titlen var ”Kvindehold - uden at der går hønsegård i den”, en super kickstart 
på sæsonen, hvor der blev spædet lidt på iveren efter at komme på vandet igen. 

HSH har 5 pigebåde, og igen i år samarbejdede vi med den grønne klub, så typisk har der 
været 10 både på vandet om onsdagen, og der er udsigt til flere pigebåde i det kommende 
år. 

Pigerne siger selv, at det generelt har været en god sæson med middel vind, glade piger 
og godt kammeratskab. 

De afholdt ”Peter  de gæ’ nok” pokalsejlads i august, med god vind til sejladsen og en 
hyggelig aften i Snaptun. 

I oktober blev pigesejlernes 25 års jubilæum fejret med 65 gæster i klubhuset. Der var 
indslag fra Karen Grøn, tidligere pigesejler og ved OL bronzevinder Anne Marie Rindom. 
Mange tidligere og nuværende pigesejlere var mødt op, ligesom der også var besøg fra 
andre pigesejler klubber. 

Pigesejlerne har ”rullende formandskab”. Dette overdrages inde sæsonstart 2017 fra 
”Mag’s” ved skipper Anette Magnussen til ”Ripasso”, med Karen Gam Hansen som 
skipper. 

Kapsejlads i øvrigt har i 2016 været præget af traditionen. 

Tirsdag og torsdag med aften kapsejlads, med et antal sejlere der er ret stabilt. Der vil nok 
til den nye sæson, komme nogle ny tiltag, men den information kommer, når tankerne er 
tænkt færdige. 

Der har været afholdt trekost Two star under perfekte forhold og med 21 både tilmeldt. 
Endelave Rundt, der som vanligt blev sejlet sidst i august, blev også en god sejlads. Til 
bymesterskabet for kølbåde blev afholdt efter DH reglen, og det fik vi en herlig og sjov 
sejlads ud af. 

Albin ekspresserne, hvor vi jo som klub er godt forvente, måtte i år se sig slået af en Århus 
båd, der dog havde et horsensiansk islæt, idet Hans Frederik Klint var ombord på den 
vindende båd. Morten Arndal, der ellers har været dansk mester 3 år i træk, måtte klare 
sig med 3. pladsen. 
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Ligasejladserne 
Vores dygtige Liga sejlere vidste præcist, hvor lang snor de kunne give konkurrenterne og 
sikrede sig i årets sidste ligasejlads, at HSH også i 2017 er repræsenteret i den fineste 
række i sejlsportsligaen. 

Det er derimod ikke afgjort, hvem der skal repræsentere HSH, idet det afgøres ved et 
udtagelsesstævne med deltagelse af de hold der har lyst til at deltage. Vi regner med, at vi 
ligesom i 2016 stille med et hold til alle fire stævner. Det er fortsat svært at få adgang til 
J70’ere at træne i. Men måske kommer der en rig onkel 

Tak for nogle gode oplevelser i 2016, vi håber vi får lejlighed til at se lige så gode og 
spændende sejladser i 2017. 

Tak til  

Mikkel Hougaard 

Andreas Skjerning 

Jeppe Bregendahl 

Jacob Nikolajsen 

De fire sejlere viste stort potentiale da de fik en flot 5. plads  ved Nordisk Mester skab for 
J70 både sidst på sæsonen. 

 

Sejler- og kapsejladsskolen 
Vores fantastiske sejler- og kapsejladsskole har travlt, der er mange elever der står på 
spring, og der er allerede nu tilmeldt 40 til sejlads i 2017. Med den båd kapacitet klubben 
har, kan 68 sejlere være på, men det kræver 20 instruktører, og lige nu mangler der 4 til 
det der nu er i gang. 

Sommerholdet 2016 havde 47 sejlere, hvoraf de 17 var voksne piger. Derudover er der 
vinterhold med teori, et hold med 13 Y3 kursister, et hold med 12 Y1 kursister samt et VHF 
kursus der kører over 16/17, og med plads til flere. 

Her i vinter skal H- bådene renoveres og skal opdateres med spiler udstyr. Renoveringen 
er planlagt til her januar og februar. De bliver en ad gangen trillet ind i værkstedet ved 
ungdomsafdelingen. Også denne opgave er selvfølgelig betinget af, at der er frivillige 
hænder nok. Ved standernedhalingen blev blæselampen uddelt, og fortjent gik den til Kaj 
Olander Nielsen, for en fantastisk og utrættelig indsats. 

Som et nyt tiltag 2016 i sejler- Kapsejladsskolen var nogle af eleverne på langturssejlads i 
Søren Buhls båd. Det var en stor oplevelse. 
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Klubhus/restaurant 
Der er på baggrund af de sidste 2½ år præciseret lidt i retningslinjerne for brug af bonner 
og bestilling af sejlerret.  

De præciserede retningslinjer er optrykt i klubblad nr. 4. december 2016 

Vi skal huske på, at vi har indgået en lejeaftale med restauratørerne, som selvfølgelig 
indebærer, at der skal drives forretning, hvilket er en forudsætning for, at de kan betale 
den aftalte leje, og som Bestyrelse kan vi kun udtrykke fuld tilfredshed i den anledning, da 
huslejen betales  punktlig hver måned. 

Der ændres ikke ved, at der kan laves aftaler om andre arrangementer, og holdes fx 
Happy Hour. Bestyrelsen vil naturligvis aftale gode menuer til afrigger frokost og 
standerhejsning, o.s.v., men ved disse lejligheder kan der efter gensidig aftale ikke bruges 
boner. 

Vi har haft lidt reklamationer på vores kantlister på de nye borde i klubhuset, det blev 
klaret som reklamationssag. Der har desuden været mange gulvplanker der lyder skrukke. 
Denne reklamation er blevet lavet i denne uge, med at sprøjte flydende lim ned gennem 
gummifugen og ind under træet. 

OL projektet 
Vi nåede målet, en medalje til OL i Rio 

2016 frem til Ol i Rio i august, blev der arbejdet på, at sikre vores sejlere en mulighed for 
og en god deltagelse i OL. 

 On Board Horsens Sejlklub og Horsens til OL samlede den 5.april 2016 50 
samarbejdspartnere og venner af Horsens Sejlklub fejring i klubhuset af Maiken og Anne 
Julie Schütt samt Anette Damsgård Viborg for deres sølvmedaljer ved VM for henholdsvis 
Nacra 17 og 49’er fx den dag fik vi også besøg af Dansk sejlunions formand Hans Nartorp, 
der stod for dagens overraskelse, idet han annoncerede at Anne Marie Rindom fik Dansk 
sejlunions og båd pressens pris for årets sejlpræstation 2015, en pris der blev fulgt af 
10.000 kroner. 

Anette Viborg Damsgård sejlede sammen med Allan Nørgård i Nacra 17, og Anne Marie 
Rindom i Laser Radial og begge både nåede gennem nåleøjet og videre til OL i Rio. OL 
deltagelsen glippede desværre for søstrene at få en OL udtagelse, trods en meget stejlt 
stigende formkurve. 

4 piger der alle har fået deres første sejladsopdragelse i Horsens Sejlklub, men også 4 
piger der har en stærk familie der bakker 100 % op. Vi fik heldigvis lejlighed til at hylde og 
sige tak ved et fantastisk arrangement på Horsens Ny teater den 31.august, hvor Schütt 
søstrene guidede os i gennem på fornem vis. 

Tak for nogle fantastiske og spændende sejladsoplevelser, som hele klubben, hele byen, 
ja hele landet har fået ved at se vores piger udfolde sig på sejlsportens højeste tinder, 
nemlig sejlads ved OL, som endte med en flot bronze medalje til Anne Marie Rindom Flot, 
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flot flot. Vi glæder os til fremover at støtte op om de sejlere der har talent og ønske om 
sejlads på topplan. Tak til alle sponsorer, der har gjort denne satsning mulig. 

Horsens sejlklub og Horsens by blev nævnt på landsdækkende TV og radio og i de 
skrevne medier utallige gange under dette OL. 

 

Klubben HSH 
2016 var det år HSH på udspil fra kommunen fik opstartet arbejdet med udviklingen på 
Nordhavnen.  

Lige nu ved vi med sikkerhed, at service kajen skal flyttes og at den røde kran udfases, vi 
ved endnu ikke hvornår den nye kaj står færdig og med hvilken kran. Vi er meget spændte 
på, om kommunen lever op til deres løfter om, at vi ikke på noget tidspunkt vil være uden 
kaj og kranfaciliteter. Vi har i samtalerne med Jesper Gemmer, Havne og 
byudviklingschefen pointeret at det ikke kun handler om forår og efterår, men hele 
sejlersæsonen, hvor fx tørsejlerne skal kunne komme op og i og hvor vores gummibåde 
også skal kunne sættes i. 

Sammen med HBH og HMK har vi gennem en årrække fremført vores ønsker for 
Nordhavnen og havnemiljøet omkring Horsens Lystbådehavn. Vi fik en masterplan, som  
vi til fulde kunne gå ind for, med en havneø, forbeholdt søsporten. Denne plan blev til i et 
samarbejde mellem teknisk direktør Tom Heron, Stadsarkitekt Poul Houe og ekstern 
arkitekt Dan Hasløw. Her var der fastholdt en vinterplads/parkering og som sagt en 
havneø. 

Nu er hverken Tom Heron eller Poul Houe ansat ved Horsens Kommune længere og i 
forbindelse med budgetforliget i sensommeren forsvandt vores vinterplads og havneøen 
blev til en havnebydel. Vi har som klubber på havnen haft en modspiller i formanden for 
teknik og miljø, Ole Pilgård, der ikke har haft viden om og forståelse for, hvad det er der 
betyder noget for en sejlklub og for et havnemiljø.  

Vi har i løbet af efteråret og vinteren arbejdet hårdt for, at få nogle få ændringer ind i 
planen, så der blev plads til vores ungdomsafdeling og til de store stævner, samt at vi har 
mulighed for at parkere ved klubben. Vores vinter opbevaring blev solgt i forliget, men vi 
skal fortsat kæmpe for muligheden for at bibeholde vinteropbevaring bag de røde 
Nyboderhuse. Det skaber trods alt noget havnemiljø, men nu er planen i høring og så må 
vi se hvad de beslutter den 28.3.2017 på byrådsmødet. Husk høringsfasen løber frem til 
den 14.2.2017, og indsigelserne skal sendes til planogby@horsens.dk. Det skal fremgå, at 
det er høringssvar vedrørende lokalplan 2016-1. Rammeplan for Nordhavnen. Alle er 
meget velkomne til at indsende høringssvar, det er vigtigt at vi får gjort opmærksom på 
hvad vi har brug for, til vinteropbevaring. Hvad det er der gør havnemiljøet unikt, ikke kun 
for os, men også for byens borgere, som en af byens parker. 

Vi har inviteret hele byrådet på havnen til at besøge alle søsportsklubberne onsdag den 
22.3.2017. Her ville det jo være rart, hvis der kunne være en masse liv på vinterpladsen. 

mailto:planogby@horsens.dk
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Vi har som klub udsendt et spørgeskema til alle de medlemmer der har givet klubben 
deres mailadresse. 199 har valgt at svare på skemaet, og det vil give os et mere 
nuanceret billede af, hvad medlemmerne tænker om og ønsker af HSH. Tak for det, det 
giver bestyrelsen noget at arbejde med i den kommende periode. 

 

 

 

 

Et travlt år, med både spændende og ikke så spændende projekter. OL medalje, VM 
medaljer, fortsat deltagelse i sejlsports ligaens 1. division og rigtig mange flotte sejladser til 
stævner, klubsejladser, aftenkapsejladser og så videre. 

Tak for mange gode oplevelser, og så må vi kæmpe det bedste vi har lært for at bevare en 
lille del af det gode miljø, her på havnen. Det gode samarbejde alle søsportsklubberne 
mellem har været en god løfte stang til indflydelse. 

Nu ser vi frem mod en ny sæson med forhåbentlig rigtigt meget godt sejlervejr. 
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