
HORSENS YACHTVÆRFT APS
Gammel Havn 3 
8700 Horsens
Tlf. : +45 25 57 87 81 
Fax: +45 75 61 49 02
E-mail: info@horsensvaerft.dk

Horsens Yachtværft ApS udfører maritimt håndværk og 
service på lystbåde samt erhvervsfartøjer.
Med egen servicekaj og værft faciliteter på Horsens Havn 
omfatter fag kompetencerne lige fra det traditionelle bå-

debyggeri til anvendelse af de 
nyeste teknologier indenfor kom-
positter og skibsmekanik, samt 
elektronik.
Værftet kan med værksteder 
indenfor støbning, snedkeri, mo-
tor og el, samt mast og rig løse 
enhver opgave på lystbåde og 
erhvervsfartøjer med et deplace-
ment op til 25 tons.

Mast og rig

www.horsensvaerft.dk
Kontakt os eller læs mere på 

H O R S E N S  S E J L K L U B
NR. 2

JUNI 2015
MEDLEMSBLAD FOR
HORSENS SEJLKLUB

R e v i s i o n  +  r å d g i v n i n g

Indehaver Kurt Beck Pedersen
godkendt revisor, Cand. merc. aud.
Tobaksgården 3, 8700 Horsens
Telefon 7625 1900
kbp@plus-partner.dk
www.plus-partner.dk

Økonomisk overblik
Er din virksomhed på rette kurs?

Få en helhedsorienteret rådgivning for dig 
og din virksomhed.

Dramatisk situation ved årets 
første Sejlsportsligastævne i 
Skive. Det kræver god balance 
at holde en J70’er på ret køl i 
meget luft. 
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Bestyrelse Navn e-mail Telefon
Formand Bjarne Hansen formand@horsens-sejlklub.dk 2671 8421
Næstformand (materiel og bygn.) Svend Smedegaard materiale@horsens-sejlklub.dk 2523 1662
Kasserer Carl-Erik Carlsen kasserer@horsens-sejlklub.dk 2015 0601
Kapsejlads Knud Erik Feldt kefeldt@get2net.dk 2894 8393
 Klaus D. Johansen kdj@lmo.dk 4030 1538
Ungdom Anne Skjerning hulvej100@stofanet.dk 2282 4808
Sejlerskolen Ole Harby oh@learnmark.dk 2463 9703
Suppleant Ole Søndermølle ole@soendermoelle.com 2033 4741
Suppleant Morten Fjerbæk fjerbaek@gmail.com 4046 1718
   
Sejlklubbens Venner   
Formand Carl Gerstrøm sejlklubbensvenner@horsens-sejlklub.dk 2346 5603
Kasserer Birger Iversen bbi@email.dk 7562 8913
Udnævnt af bestyrelsen Claus Bjørnhart claus.bjornhart@velux.com 2174 0462

Udvalg mm.   
Materiel- og bygningsudvalg Svend Smedegaard materiale@horsens-sejlklub.dk 2523 1662
Matchrace  Lena Weihrauch lena.weihrauch@gmail.dk 4046 1718
Sponsorudvalg   
Kapsejlads Morten Fjerbæk fjerbaek@gmail.com 4046 1718
Ungdom Klaus Schubert skipsurf@gmail.com 40929195
Sejlerskolen Klaus D. Johansen kdj@lmo.dk 
Tursejlerne Ulla Christoffersen chri@mail.tele.dk 3091 0107
 Jane Troense janetroense@gmail.dk 4016 5300
Pigesejlerne Ulla Christoffersen chri@mail.tele.dk 3091 0107
 Jane Troense janetroense@gmail.com 2245 7062
Web Tue. S. Andersen tsa@neets.dk 4092 4743
Opsætning af infoskærme (stævner etc.) Susanne Andreasen infoboard@all-web.dk 
Klubblad Hanne Jeppesen hanne@tunet10.dk 5116 4502
 Carl Gerstrøm gerstroem@stofanet.dk 2346 5603
 Ole Harby oh@learnmark.dk 2463 9703
 Morten Arndal mortenarndal@hotmail.com 5280 6642
Klubmåler Claus Bjørnhart claus.bjornhart@velux.com 2174 0462
Bøjer Jonas Troense jonastroense@gmail.com 2284 6722
Pladsmænd østplads Olaf Holmegaard Andersen  2341 6044
 Knud Hjersing  2084 3674
Pladsmænd vestplads Knud Erik Feldt  2894 8393
Havnefoged Helge M. Mechlenborg hmme@horsens.dk 2080 1338
Restaurant Christian & Sanne chr.horsdal@gmail.com 7562 1975
Horsens Sejlklub www.horsens-sejlklub.dk hsh@horsens-sejlklub.dk 7562 8261
Pengeinstitut Sydbank reg.nr. 7160 konto nr. 000 1463293 7562 8261
Lystbådehavnens hjemmeside  www.horsenslystbaadehavn.dk 
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Skumsprøjt fra formanden

Så gik det første halve år af 2015, et travlt forår på vinterpladsen, 
et lidt koldt forår, hvor flere måtte vente med arbejdet til varmen 
kom. 
Varmen kommer, det er jeg sikker på. Vi håber alle på en god og 
lang sejlersæson.
Der arbejdes stadig flittigt i alle hjørner af klubben. Sejlerskolen er 
helt booket op, der er endda venteliste. Ungdomsafdelingen har 
fået 12 nye medlemmer, og de taler om et stort rangliste stævne 
til næste år. Jeg deltog i et forældremøde i ungdomsafdelingen 
torsdag den 21.5.2015, dejligt at se så mange forældre, der var 
interesseret i at høre om Horsens Sejlklub, ungdomsafdelingens 
arbejde og dens sammenhæng med HSH.
Kapsejladserne er i fuld gang og her kunne godt være flere med. 
Tirsdag sejles der ræs med hele Express feltet i front. Onsdag sejler 
pigerne sammen med den grønne. Torsdag er der ingen risiko ved 
at være på vandet, vi har det sjovt og konkurrerer på venlig vis både 
ud og hjem. Tænker du at det måske kunne være noget for dig, så 
kom ned og vær med på en båd, der er altid plads til kommende 
konkurrenter. Alle kan være med.

Vild Med Vand 
Sejlklubben arbejder lige nu med et nyt projekt, ”Vild Med Vand”, 
de bærende kræfter er Nils Buhl og Carl Gerstrøm. Det overordnede 
formål er at skaffe nye medlemmer til HSH. Vi var ved årsskiftet 
587 medlemmer, og her slut maj er vi 617 medlemmer. Målet er 
650 medlemmer ved udgangen af 2015. For at nå målet skal vi alle 
forsøge at skaffe et nyt medlem, få vedkommende til at kontakte 
Nils Buhl eller Carl Gerstrøm eller sende en mail til vildmedvand@
horsens-sejlklub.dk. Det kommende medlem vil blive tilbudt nogle 
sejlture på fjorden som start, og vil høre om, hvilke fordele man har 
som medlem af HSH. Beslutter personen, at blive medlem af HSH, 
får han/hun et gavekort til restauranten. Gaven er fra Horsens Sejl-
klubs Restaurant. Denne aftale vil køre hele året 2015. Læs mere 
om Vild Med Vand inde i bladet.

Én klub – én kasse
Horsens Sejlklub er hjulpet af mange gode sponsorer, ved stan-
derhejsningen var der 3 nye joller, som alle er givet i sponsorgave 
til klubben. Vi er lige nu blevet begavet med en kølbåd, Etchells 
22, som et medlem har foræret klubben, - se omtale andet steds 
i bladet.
Det er dejligt, når klubben modtager sådanne donationer og tak 
for det.

H O R S E N S  S E J K L U B

Speciale i industriautomation og SRO-anlæg 
Proficy™ Historian          Proficy™ iFIX 

PLC-programmering 
tlf. 75 65 55 45 
mobil: 40 33 88 45 
secherautomation@mail.dk 

Secher Automation Aps 

www.hansted.net      md@hansted.net      Mobil: 2811 9166

Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning A/S

Langmarksvej 41
8700 Horsens

Tlf. 75 65 61 66
Fax 75 65 68 88
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Gå på ”oplevelsesjagt” og få inspiration 
hos Vagns Radio & Bang & Olufsen Horsens

www.bang-olufsen.com/horsens

Bang & Olufsen Horsens v/Vagns Radio

- Vi sikrer de optimale løsninger
- Streaming fra Smartphones og Tablets
- Kameraovervågning af dit hjem eller mindre  
 virksomhed

- Skærme i alle størrelser til ethvert formål

(Kontakt Vagn Christensen på 7025 1188)

Hos os får du ægte 
oplevelser med 
Bang & Olufsen og Apple!

MEN Horsens Sejlklub mangler kontanter.  Det har været meget 
svært at få tegnet nogle sponsorater i år, som giver kontanter i 
kassen. På nuværende mangler vi 100.000 kroner, som vi andre år 
har fået i kassen. 
Sponsorudvalget har gjort sig mange tanker om, hvordan vi kan 
skaffe kontante midler. Eksempler kunne være reklamer i klubblad/
på hjemmeside og reklamer på både.

Et eksempel kunne være, at man solgte siderne på alle optimist-
erne. Der er nok 40 både, som kunne få reklame på siden: 40x2500 
kroner = 100.000 kroner. Hermed en opfordring til alle medlemmer 
om at se sig om i sit netværk/bagland. Der kunne være en kollega, 
et firma, en bedstemor, som kunne tænkes at ville sponsere en op-
timist side. Vi kunne jo ende med mange sjove tekster på optimist 
siderne: f.eks. Bedstes arv. Der er for øjeblikket ved at blive lavet et 
katalog over mulighederne. Den nye kølbåd har også 2 sider, der 
kan sættes reklamer på. Det er kun fantasien, der sætter græn-
serne.
Når jeg siger én klub – én kasse betyder det: Alle penge skal i hoved-
kassen og det er altid bestyrelsen der beslutter, hvordan klubbens 
penge anvendes, selvfølgelig efter indstilling og ønsker fra de for-
skellige afdelinger. I en klub med så mange forgreninger som Hor-
sens sejlklub, er vi nødt til at kende kassebeholdningen 100 %. Især 
nu, hvor vi er i en situation, hvor vi vender og drejer hver en krone. 
God sommer til alle, vi ses måske i havnene rundt omkring eller i 
klubhuset til en sejlerret.

- vi gør dit byggeri til en god oplevelse.

Speciale i industriautomation og SRO-anlæg 
Proficy™ Historian          Proficy™ iFIX 

PLC-programmering 
tlf. 75 65 55 45 
mobil: 40 33 88 45 
secherautomation@mail.dk 

Secher Automation Aps 

www.hansted.net      md@hansted.net      Mobil: 2811 9166

Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning A/S

Langmarksvej 41
8700 Horsens

Tlf. 75 65 61 66
Fax 75 65 68 88
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Der ryddes op i hegn og vildnis! 

H O R S E N S  S E J K L U B  A N N O  1 8 7 9

4 Benyt betalingsservice til betaling af kontingent til 
 Horsens Sejlklub. Ved oprettelsen skal oplyses:

4 PBS nr.: 03333833
4 Debitor gruppe: 00001
4 medlemsnummer

Der vil blive opkrævet et gebyr på 50 kr. hvis man ikke benytter 
betalingsservice.

4 Opgiv altid medlemsnummer ved enhver henvendelse til  
 klubben. Det gør det ulig lettere at håndtere.
4 Det udsendte spørgeskema vedrørende persondata til  
 kartoteket bedes, hvis man ikke allerede har gjort det,   
 returneret til c-e-c@stofanet.dk. (CG)

Nyttig hjemmeside 
European Boating Industries (EBI) har en hjemmeside www.euro-
peanboatingindustry.eu, der indeholder mange nyttige og interes-
sant ting om lystbåde. Der udsendes et nyhedsbrev hver måned, 
med den seneste up date. Lige nu er der en række artikler om revi-
sion af EU’s båddirektiv, - det regelsæt der fortæller, hvordan både 
skal være konstrueret og mærket, for at de må sælges i EU. Nyt er 
at vandscootere og jetski er kommet med i direktivet, hvilket bety-
der at f.eks. krav til støj skal efterleves for den type fartøjer. (CG)

Kvartalets anekdote 
Jeg husker en episode fra en påske først i tresserne, hvor der, som 
altid i påsken, var travlhed med bådklargøring. Det havde Rolf Løv-
schal og Sigge Carlson også. Nu var det sådan, at Rolf havde folk 
til at klare båden. Hans eneste opgave var at slibe og lakerer bom-
men efter alle kunstens regler. Sigge gik og hyggede om sin båd og 
gav mange gode råd til Rolf om bommens klargøring og de havde 
mange pauser i klubhuset for at holde varmen.
2. påskedag havde Rolf slebet og lakeret bommen tre gange og 
den var som ny. Rolf kaldte sammen til en lille forfriskning og be-
undring af hans påskeværk. Sigge mødte også op. Han rakte Rolf 
hånden og sagde: Tak skal du ha’ Rolf. Det er rigtigt pænt af dig at 
klargøre min bom.
Det gik under stor morskab op for Rolf, at han havde brugt hele 
påsken på Sigges bom, som udover beslaget i bomhalse, var helt 
mage til hans egen.
Se det er en historie fra de gamle dag og så er den helt sand.
Nils Buhl.

Olaf Holmegård har ændret trosretning. Medlemmerne opfordres 
til at bære over med ham, - han gør dette 4 gange dagligt!

14   w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

Nissens A/S
Ormhøjgårdvej 9
8700 Horsens
Tlf. 7626 2626
E-mail: nissens@nissens.com
www.nissens.com

Autokølere
Air condition
Oliekølere
Intercoolers
Varmevekslere

- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher

Henning Lund A/S
Strandkærvej 34 · 8700 Horsens

Tlf. 7564 7733

w w w . s o n a x . d k

Det er let med SONAX:

Rens, polér og forsegl fra for til agter.
Hold båden i topform – gennem sæsonen.
Køb produkterne hos: YX-Energi, Strandpromenaden, Horsens. 

* Få et tilbud på det grove hos: 
SONAX Service Horsens · Grønlandsvej 9T · Tlf. 7566 9998 · Mob. 2181 7949 · sonaxservice.dk

Gør-det-selv– eller lad  SONAX Servicegøre det grove*

Endelavevej 3 · 8700 Horsens · Tlf.: 75 62 56 77 · Fax: 75 62 15 52 · www.arthur.dk
Vi overholder den gældende lovgivning fra arbejdstilsynet

Transportløsninger 
til dit behov

Søndergade 37 · 8700 Horsens · 75 62 35 30 · www.sjors.dk

kvalitet · service & ærlig rådgivning

men women
1. SALSTUEN

Søndergade 37 · 8700 Horsens · 75 62 35 30 · www.sjors.dk

kvalitet · service & ærlig rådgivning

men women
1. SALSTUEN

Søndergade 37 · 8700 Horsens · 75 62 35 30 · www.sjors.dk

kvalitet · service & ærlig rådgivning

men women
1. SALSTUEN

Opråb fra kassereren!

- Fuldt forsikret platform for udlejning af private både. 
Du har nu mulighed for, hvis du er medlem af HSH, at udleje din 
båd gennem Boatflex. Du skal oprette dig som bruger og tilmelde 
din båd på www.boatflex.com. Du bliver dermed en del af et net-
værk, hvor det er muligt at leje og udleje både på kryds og tværs. 
Se mere på www.horsens-sejlklub.dk (CG)

Boatflex
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Tandlægerne Rønn og Lund

Tandlægerne Rønn og Lund

· Løvenørnsgade 1a · 8700 Horsens

Tlf. 7562 1070

www.smilhorsens.dk

Specialer:

• paradentosebehandling

• kosmetisk tandbehandling

• implantatbehandling

Tandlægerne Rønn og Lund

·  www.horsensimplantatcenter.dk

Horsens Implantatcenter 

... privatboliger såvel som erhverv

EDC FÅR 
DIN HANDEL 
SIKKERT I HAVN

For rådgivning eller vurdering 
Ring 75 62 23 00

Strandkærvej 30, 8700 Horsens 
Tlf. 75 62 23 00, e-mail: 871@edc.dk

EDC Ejendoms Centret A/S

For en måned siden blev jeg spurgt:
Hvad skal et medlem sige til et  
nyt/kommende medlem?

Jeg synes du får rigtigt meget og for mit vedkommende og nok 
for 100 andre medlemmer, er det, det frivillige arbejde, der tæller. 
Det at være sammen om at få noget til at fungere.
Det at man kan se sejlere blive bedre til at sejle.
Det at møde medlemmer på vinterpladsen, i klubhuset, på broen 
eller en fællestur ud i det blå.
Lad mig ridse nogle andre mere konkrete ting op.

Alle medlemmer:

• Medejer af HSH nye klubhus som giver over 150.000 kr. om  
 året til sejlklubbens drift.
• Du kan købe 10-turs boner (200 kroner) i restauranten, som  
 giver dig ret til køb af en flaske øl, lille fadøl, sodavand, et glas  
 vin(2boner) eller en kop kaffe, som du kan nyde i sejlerstuen  
 (syd - vest lokalet , med de gamle træmøbler) eller på terras- 
 sen, evt. sammen med en gæst.
• Du kan også købe en sejlerret for 80 kroner mellem klokken  
 17.30 – 20.30, som ligeså skal nydes i sejlerstuen eller på ter- 
 rassen. Du kan invitere en gæst med.
• Vinter arrangementerne i klubhuset. Turberetninger, kurser,  
 foredrag, hyggeligt banko.
• Klubblad 4 gange om året + månedligt nyhedsbrev
• Standerhejsningsfesten og afrigger fest.
• Horsens ældste idrætsklub, som er med til at sætte dags- 
 ordenen på Horsens Lystbåde Havn
• Med i en klub som støtter 4 sejlere, der er på vej til OL 2016.

Hvad får du som medlem af Horsens Sejlklub?

• Bakke op om 80-100 personer, som hver uge laver frivilligt  
 arbejde.
• En klub under Dansk Sejlunion med de fordele det giver:  
 forsikringsordninger, medlemsblad 4 gange årligt, nyhedsbrev,  
 kurser og meget mere.

Særlig interessant for ungdomssejlerne:
• Gode træningsfaciliteter
• Dygtige trænere
• Træningsfællesskab
• Godt samvær i en blomstrende ungdomsafdeling
• En klub der, af Dansk Sejlunion har fået titlen talentvenlig  
 sejlklub. En eksklusiv titel, hvor der nu er 4-5 klubber.
• Det er i ungdomsafdelingen de sejlere, der engang skal købe  
 vores både skabes.

For kapsejlerne:
• Kapsejladser tirsdag-,onsdag-,torsdag
• Kapsejlads efter de særlige regler, der her gælder, kræver  
 medlemskab af en klub under Dansk Sejlunion
•  Matchrace 

Sejlerskolen:
•  Sejladsundervisning både teoretisk og praktisk i en certificeret  
 sejlerskole
•  Melde sig til kapsejladsskolen.
•  Låne klubbåde

For tursejlerne i Motorbåde og Kølbåde:
• Klubture: Pinse tur, Høst tur m.m.
• Dansk sejlunions turbøjer, over hele landet, kan frit bruges af  
 medlemmer af Horsens Sejlklub(flag udleveres af klubben)
• Med i frihavnsordningen, som betyder du kan ligge til dels  
 gratis i andre havne, der er med i denne ordning. Mærkat fås 
 ved havnemesteren, mod fremvisning af medlemskort.
• Være med i et attraktivt fællesskab, hvor man hjælper  
 hinanden, hygger sig sammen. At sejle er mere end, det at være  
 på vandet

Du kan være med til at iscenesætte hvad du kan gøre for klubben 
og ikke hvad klubben kan gøre for dig.
Sejlsport er en fritidsinteresse, der kan dyrkes fra vugge til grav. 
Det gøres bedst i en klub sammen med gode kammerater!

Bjarne Hansen
formand

H O R S E N S  S E J K L U B  A N N O  1 8 7 9
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Sct. Hans - bål og buffet

TIRSDAG DEN 23. JUNI
Sct.Hans buffet fra kl. 18.30  

Kan bestilles på tlf. 7562 1975 

Pris kr. 250.-

Båltale kl.  21.00 hvor bålet tændes.

Musik af Jesper Bjarnesen.

Horsens Sejlklubs Restaurant 

& Horsens Sejlklub 

holder Sct. Hans aften 

Sct.Hans buffet fra kl. 18.30  

Kan bestilles på tlf. 7562 1975 

Pris kr. 250.-

Båltale kl.  21.00 hvor bålet tændes.

Musik af Jesper Bjarnesen.

Kom og vær med til en dejlig aften på byens smukkeste sted 

- indsejlingen til lystbådehavnen, med udsigt til vores smukke fjord.

H O R S E N S  S E J K L U B  A N N O  1 8 7 9

Vinteren er overstået og forår er ved at blive til sommer. Lystbå-
dehavnen vågner til live og en ny sejlsæson er i gang, - også i klub-
huset.
Den sædvanlige snak med værtsparret i forbindelse med klub-
bladet.

Vi har haft et fint forår med mange konfirmationer, barnedåb, fød-
selsdage o.s.v. med mange positive tilbagemeldinger fra glade og 
tilfredse gæster.
Nu kommer perioden med studenterfester. Det er en festlig pe-
riode med de unge studenter. Vores dygtige kokke og tjenere er 
klar til at tage godt imod de unge. Er vi lidt heldige med vejret, så 
velkomstdrinken kan indtages på terrassen, bliver det helt perfekt.
Vi har med stor succes udvidet vores vinkort til 20 hvidvine og 40 
rødvine, der er noget for enhver smag. Dejligt at se, der er efter-
spørgsel på (god) vin.
Cognac vognen er klar med alt lige fra v.s.o.p til 100 års cognac, 
- måske noget af verdens bedste cognac. Jo ældre Cognac er, jo 
blødere og færre skarpe kanter, - lidt ligesom fløjl.

Standerhejsningen var en fin aften med rigtig god stemning.
Aftensejladserne er så småt ved at komme i gang og sejlerne kom-
mer ind efter sejladsen. Ikke alle er med endnu, men det kommer. 
Helt forrygende bliver det, hvis vejret arter sig og man kan sidde 
ude.

Nyt fra restauranten

God kapsejlads kræver kvalificerede 
dommere/baneledere!

Sammen med klubben laver 
vi en Sankt Hans Aften efter 
samme model som sidste år, - 
se annonce. I år bliver tempera-
turen 10˚ over sidste år - håber 
vi - og vi får gang i noget fadøl 
på terrassen.
”Landkrappens ishus” er i gang 
og er godt besøgt.
Vi glæder os til at se medlem-
merne i huset og ønsker alle en god sæson!

Vi tog hul på en snak om at skabe en tradition i klubben med ”hap-
py hour” fredag til fyraften. Få en fyraftensøl og en snak om som-
merens oplevelser, når sæsonen er gået på held. Det kommer der 
mere om i næste klubblad.
Medens vi sad og talte over en kop kaffe og sprøde hjemmelave-
de småkager den formiddag, kom nogle af byens erhvervsfolk for 
at holde møde med en afsluttende frokost. Dejligt at se, at der 
skønnes på dette unikke klubhus/restaurant på denne unikke pla-
cering!

Carl Gerstrøm

Der er ikke en opkridtet bane at agere på, når der sejles kapsejlads. 
Det stiller krav til deltagerne og til, at der er kvalificerede dom-
mere/baneledere. Banen skal ligge rigtigt i forhold til vinden og 
have den rigtige længde. Et lokalt kendskab er en stor fordel, hvis 
afviklingen skal være god.
Knud Erik Feldt har i den forgange vinter uddannet sig og taget 
baneleder II som overbygning til forrige års baneleder I uddannelse. 
Knud Erik er endvidere dommeruddannet og kan optræde som jury 
medlem og opmand ved match race.
Det er en rigtig god kombination at have begge uddannelser.
For Horsens Sejlklub er det uhyre vigtigt selv at have uddannede 
officials. Det højner kvaliteten af de ugentlige aftensejladser såvel 
som kapsejladsstævnerne.
Tillykke til Knud Erik med uddannelsen, og der skal følge en tak 
med for at investere tid og kræfter i at kunne hjælpe klubben. (CG) 

Knud Erik Feldt
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Fælles kapsejlads onsdag, - Horsens Bådeklub og Horsens Sejlklub

Thomas Becker Rasmussen fra Horsens Bådeklub fortæller:

Vi startede op den første onsdag i maj, men der var en del, som ikke 
var klar - flere stod stadig på land - så kun 5 både stillede til start. 
Her var det en fordel, at vi var samlet, ellers havde vi stået med 
to sejladser med hhv. 2 og 3 både, og det havde unægteligt været 
knapt så sjovt. Vi forventer at nå op på 5 pigebåde og 5-7 “grønne” 
efterhånden som folk bliver klar. 
Vi har fået lavet næsten 20 nye baner, så vi har til flere forskellige 
vindstyrker og -retninger, men ellers har vi ikke fundet anledning 
til at ændre på formatet. Et par af pige-bådene savner vist stadig 
den samlede start, men de fleste er lige som os i Horsens Bådeklub 
glade for respit-starten, så den holder vi fast i foreløbigt. 
På den sociale front er der ikke så meget nyt endnu. Sæsonen er så 
ny, at vi ikke har nået at aftale noget konkret, men vi har snakket 
om at mødes i klubhusene efter nogle af sejladserne. Vi “grønne” 

Lørdag den 21. marts afholdt DS generalforsamling på Bygholm. 
Aftenen før var der traditionen tro seminarer og hyggeligt samvær.
69 af unionens 273 klubber var repræsenteret, heraf de 24 ved en 
fuldmagt. ca. 130 personer var til stede. Set med lokale briller var 
Horsens Sejlklub godt repræsenteret med hele 4 mand. Af Østjyl-
lands 22 klubber var der 9 og ingen fuldmagter.
Det var en fredelig generalforsamling uden de store sværdslag. 
Med visse meningsudvekslinger, som det nu engang hører sig til. 
Gråsten-sagen fyldte meget. En sag om eksklusion af et medlem. 
Men mere end det. En sag, som har udviklet sig til en sag om klub-
bernes selvbestemmelse kontra regelsættet fra paraplyorganisa-
tionerne DS og DIF, - ja videre op i ministerierne.  Offentlige penge 
til idrætten betyder krav om visse regler! 
Regnskab og budget forløb glat om end der var store forskydninger 
fra budget 2014 og til det realiserede. Eliten og sejlsportsligaen 
havde trukket væsentlig mere en budgetteret. Samlet set var der 
et pænt overskud.
Skælskør Amatør-Sejlklub,  Claus Møller Christensen, blev tildelt 
TORM Prisen 2015. Prisen er på 30.000 kr. og en kæmpe pokal.  

Generalforsamling i Dansk Sejlunion 

Fælles ræs om onsdagen!

TEST VORES LAVE PRISERBILTEMA.DK

HELE FAMILIENS VAREHUS

149,-
Fra

Indstillelig hynde
25-0050

279,-

Bådliv Vedligehold - Reservedele 

Udstyr - Og lidt til turen

2014

Hvorfor betale mere?

2013-12-19_Båtbroschyr_omslag   2

2013-12-27   12:21:11

Kom ind og 

få vores helt 

nye 60 siders 

udstyrs -

katalog

Bundmaling - kobberoxidbaseret
Mod begroning af vandorganismer på fritidsbåde og andre 
fartøjer med en egenvægt over 200 kg. Tilladt på den svenske 
vestkyst, samt  norske og danske farvande.  Selvpolerende. 
Kan overmales på de fl este bådmalinger på markedet, såvel 
hårde som selvpolerende.
 
Fåes i sort, blå, rød og hvid.
 
0,75 ltr. 

149,-
2,5 ltr. 

449,-

HORSENS: 
HØEGH GULDBERGSGADE 15E

214007_Bundmaling 2.indd   1 06/02/14   06.54

har inviteret pigerne til at deltage i vores afslutningsarrangement. 
Det er en lørdag i september, hvor vi plejer at have en ekstra lang 
sejlads og spise sammen om aftenen.(CG)
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Valgene var lidt spændende, idet der var 5 kandidater til 4 poster. 
Næste år er der formandsvalg. Den nuværende formand kan ikke 
genvælges, - 8 års grænset er nået. Det er vigtigt i god tid at se sig 
om efter kandidater.
Vor egen Carl Gerstrøm blev valgt ind i ordensudvalget.(CG)

Den nye bestyrelse fra venstre Jørgen Larsen, Line Markert, 
Christian Hangel, Jesper Andersen, Christina Nielsen, Mads 
Christensen, Hans Natorp (formand) Henrik Voldsgaard.
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Nyt fra Havnefogeden

Kapsejlads
- burde nok hedde nyt fra havnek-
ontoret denne gang. Jeg ville gerne 
have haft Rene Tinggaard-Jensen, 
Lystbådehavnens forankring på 
rådhuset, med til snakken før dette 
klubblad. Det lykkedes ikke at få 
en aftale på plads og pludseligt var 
tiden gået, og jeg var i tidsnød. Det 
blev til en kort snak med Robert 

Jespersen den dag, der var deadline.
Om mågeproblematikken fortalte Robert, at der nu som et forsøg 
er sat fugleskræmsel  op helt yderst på Fjordbroens sydlige ende. 
Nu afventer man, om det virker. 
Robert fortalte videre, at da broerne blev højtryksrenset kunne 
man konstatere, at nogle steder holdt det fint, medens det andre 
steder i løbet af forbavsende kort tid var snavset igen af mågernes 
efterladenskaber.
Der er stadig af størrelsesordenen 100 ledige pladser, og det er 
stadig store pladser, der er ledige, og de små der er mangel på.
Grillhytten er på vej. 
Carl Gerstrøm

De lokale kapsejladser er i gang tirsdag, onsdag og torsdag som vi 
plejer. 
Express feltet tirsdag er flot, og den kamp de giver hinanden hver 
tirsdag kommer forhåbentlig igen i år til at smitte af ved DM 

Der er afviklet fællessejlads med Snaptun Sejlklub den 19. maj, 
hvor vi mødtes på yderfjorden til en dyst på op/ned-baner. Det var 
en god aften, men fremmødet kunne være større. Billeder herfra 
findes på hjemmesiden www.horsens-sejlklub.dk

Hvis man vil høre mere om aftenkapsejladser, kan man henvende 
sig til Knud Erik Feldt eller Morten Fjerbæk. Der er fint plads til 
flere både

Det første ligastævne blev afviklet i Skive. Jacob Nicolajsen har 
skrevet flittigt på Facebook om stævnet og horsensbådens bedrif-
ter.
Holdet kom godt fra start på førstedagen, men måtte på 2. og 3. 
dagen sande, at det er anderledes at sejle med gennakker end al-
mindelig spiler, når det blæser! Jørgen og Co. røg ned på en næst-
sidste plads, men har taget kampen op og træner på livet løs med 
henblik på at revanchere sig til stævnet i Horsens. Omtale af det 
stævne må vente til næsteklubblad, men man har kunnet følge det 
på hjemmesiden www.horsens-sejlklub.dk og på FaceBook.

En hurtig gennemgang af deltagerliste til Palby Fyn Cup (Fyn Rundt 
fra Bogense) viser, at der var 310 tilmeldte både heraf 7 Horsens 

Robert Jespersen i 
gang med højtryks-
renseren. 

både. 273 kom til start. 158 gennemførte heraf 2 fra Horsens.
På hjemmesiden skriver man:
Den 26. sejlads blev én af de sejladser vi husker, hvor grej og man-
dskab blev godt udfordret af vind og vejr.
Trods både regn, hagl, torden, vindstille, sol og blæst har sejlerne 
været ved godt mod, når de er kommet i havn og meldt deres an-
komst i bureauet.
Detaljer kan man se på www.palbyfyncup.dk

Hvert år ved sæsonstarten appelleres der til, at brugerne overholder reglerne for brug 
af vinterpladserne. I sidste klubblad gjorde vi det igen. Igen i år må man konstatere, at 
det i stor udstrækning er forgæves.

I skrivende stund den 26. maj
• er ca. halvdelen af de tomme stativer ikke klappet sammen!
• flyder det med løst grej, malerbøtter, pensler o.l.!
• flere både på arealer der skulle været ryddet 15. maj, står der stadig uden at der 
 er truffet aftale her om!
Det er for dårligt! – den smule disciplin burde være en selvfølge i et fælleskab som 
bådpladslejere udgør.
Vi gentager at Ordensreglementet for Horsens Lystbådehavn kan se på lystbåde-
havnens hjemmeside www.horsenslystbaadehavn.dk.

Ved den sædvanlig søndagskomsammen i 
klubhuset spurgte jeg Poul Mørk om Hors-
ens Sejlklubs Pinsetur. 

Poul fortalte:
Der var 8 både fra Horsens Sejlklub samlet i 
Mårup. 7 var tilmeldt og en kom dumpende.  
Der var 7 både fra Horsens Motorbåd Klub 
og en enkelt fra Horsens Bådeklub. Der 
var ligeledes klubtur fra Egå Sejlklub, og 
de ankom i et forfær-deligt vejr med total 
kaos til følge. Generelt var vejret ikke noget 
at skrive hjem om, men der var dog rimeligt 
vejr til hjemturen.
Traditionen tro var der fælles spisning for 
HSHs medlemmer, - dejlig mad og go’ vin.
Frede og Nanna Nørgård havde igen sørget 
godt for deltagerne. Tak for det!

HUSK turen til Kiel medio juli! Se sidste 
klublad.

Carl Gerstrøm

Nyt fra pladsmændenePinsetur
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Billeder fra ligastævnet

Horsens Sejlklubs pladsmænd er:
Knud Hjersing 20843674
Olaf Holmegaard 23416044
Knud Erik Feldt  28948393

Pladsmændene ønsker alle 
en god sæson!
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Børs

Finansiel rådgivning

Formue & pensionspleje

Kontakt
Direktør
Niels-Ove Mølhave
Tlf. 7561 2166
nom@danskotc.dk

Kontakt
Fondsbørsvekselerer
Claus N. Sørensen
Tlf. 7561 2166
cns@danskotc.dk

Dansk O.T.C A/S  ·  Horsens Hus Holmboes Allé 1, 9. ·  8700 Horsens

Tlf. 7561 2166  ·  www.danskotc.dk  ·  otc@danskotc.dk

SAIL DESIGN GROUP

Tlf. 7026-1296 · Amager Strandvej 50 · 2300 Kbh. S
Tlf. Jylland 7553-8953 (aften) · info@sejl.dk

www.sejl.dk

Nye Sejl · Reparationer · Rullesystemer · Bompresseninger
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Horsens Hus
Holmboes Allé 1, 5. sal

8700 Horsens
Telefon 79 43 53 00     ·      Fax 75 62 38 09

www.hundsbaek.dk

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart

Tømrerarbejde til tiden... 
- og til aftalt pris

Hos nortvig ejendomsrenovering har vi specialiseret os i renovering af alt fra vil-
laer til større etage- og erhvervsejendomme. Firmaet beskæftiger fem dygtige og 
erfarne tømrersvende, der brænder for håndværksløsninger af høj kvalitet.

Ingen opgave er for lille – og som regel heller ikke for stor…
På større projekter fungerer vi som hovedentreprenør med kontakt til malere, 
murere, vvs-folk, elektrikere osv. Vi tager ansvaret for, at tidsplanen klapper og alt 
bliver udført håndværksmæssigt korrekt. Til tiden og til den aftalte pris.

Knudsgade 37 · 8700 Horsens · Tlf. 23 49 51 03 · info@nortvig-as.dk · www.nortvig-as.dk

RING OG FÅ ET TILBUD

SE REFERENCER OG MEGET MERE PÅ WWW.NORTVIG-AS.DK

For masser af de garvede sejlsportsmedlemmer i klubben har deres 
opvækst foregået med masser af saltvand i blodet, næsten fra de 
er født. Men for ualmindeligt mange danskere er det at kunne se-
jle på fjorden – havet blot en drøm, som de fleste raske drenge 
og piger kun har læst om og ikke mindst set i fjernsynet med div. 
udsendelser. En drøm som mange ikke har fantasi til at tro på kan 
gå opfyldelse.
Men det kan det og endda meget nemt. I Horsens har vi en af Dan-
marks mest aktive og anerkendte sejlerskoler. En sejlerskole som er 
den første officielle certificerede skole i Danmark og som er et for-
billede på hvordan man, med engagerede instruktører, kan oplære 
rigtig mange dygtige sejlere til fremtidens sejlere.
Udgangspunktet er duelighedsprøven, som kan tages på mange 
måder i Danmark. Hvis det blot drejer sig om at få dette stykke 
plastik, kan man faktisk få det på en lang dag flere steder i Dan-
mark. Det kommer der ikke kompetente sejlere ud af, og de bliver 
normalt kun til skræk og advarsel for de seriøse sejlere. 
I Horsens sejlerskole er det normale forløb, at der er et teoretisk 
forløb på en vinter, og der er et praktisk forløb en sommer. Flere 
vælger at tage 2 praktiske forløb med den teoretiske i midten.
På den måde har Horsens Sejlerskole år efter år sendt en kompe-
tent flok nye sejlere ud på fjorden og videre på havet, med rigtig 
god samvittighed. Eleverne har lært reglerne, både de skrevne og 
også mange af de uskrevne. De har lært vigtigheden af at holde 
sikkerheden i top og de har lært at styre og behandle vores både 
på en måde, så de ikke er til fare, hverken for dem selv eller andre.
Det er vi rigtig stolte af og lige pt. sejler vores 3 skolebåde fjorden 
tynd med i alt 30 nye elever, hvor vores helt frivillige instruktører, 

Horsens Sejlerskole

på hver deres måde, pisker dem igennem alle sejlsportens facetter. 
Prisen på deltagelse i sejlerskolen er af bestyrelsen sat til 1800 kr 
for hvert modul. Skolens formand har undersøgt, hvad de mange 
andre sejlerskoler tager rundt omkring i landet, og der kom de 1800 
kr frem som et pænt gennemsnit. Div. materialer skal selvfølgelig 
betales oveni. En anden detalje er, at eleverne selvfølgelig skal 
være medlem af Horsens Sejlklub. Der er desuden en tendens til 
at ægtepar går på sejlerskole sammen, og det blev bestemt, at den 
ene part kommer med til halv pris, ligesom vi også kun tager halv 
pris for studerende og lærlinge.
Så myten om, at det koster kassen at komme til at lære at sejle, er 
hermed skudt i sænk. Vores takst er ikke mere end mange sport-
sklubber tager for deres klubmedlemskab.
Vi har desværre ikke samme succes med kapsejladsskolen, hvor vi 
ellers har 2 Match28 både til rådighed. Pt er der kun gang i den ene 
båd torsdag aften, så der er plads til mange flere elever. Kapsejlads 
er spændende i sig selv, men det er også en fantastisk mulighed for, 
på en hurtig måde, at få lært de hurtige reflekser i båden. Reflekser 
som alle på et eller andet tidspunkt får brug for på havet. Så stor 
opfordring til alle om at tage imod tilbuddet om kapsejladsskole 
tirsdag og torsdag.
Vi har allerede nu åbnet for tilmeldingen til den teoretiske del af 
duelighedsbeviset, så sendt en mail til skolens formand på kdj@
horsensbioenergi.dk så er du sikker på en plads.
Vi ses på fjorden!

Klaus D. Johansen
Formand
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– sikker vej til det fantastiske liv på vandet
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Bestyrelsen har tilmeldt Horsens Sejlklub til Klub Danmark, 
- se www.horsens-sejlklub.dk

Helt kort er det et set up som DGI, DIF og Firma Idrætten står bag. Det  går ud på, at når du tilmelder dit dankort systemet, handler 
i forretninger, der er med i ordningen og betaler med dit dankort, så vil der automatisk tilgå et beløb til klubben sponseret af for-
retningen. 
Det er helt nyt, og endnu er der ikke så mange forretninger med i ordningen; men det udvikler sig jævnt.
Man tilmelder sig på Klubliv Danmarks hjemmeside, - der er link fra www.horsens-sejlklub.dk 

Lad det være en kraftig opfordring til at melde sig. Jo flere der er med jo lettere er det at få firmaer til at gå med. (CG)

I mere end 50 år er der blevet sejlet i optimistjolle i Horsens Sejlk-
lub. Med få undtagelser har der i alle årene været afholdt en sejlads 
for voksne i disse joller. Det gør vi også i år.
Mandag den 29. juni arrangerer Horsens Sejlklubs Venner optimist-
sejlads for voksne barnlige sjæle. Forældre til optimistjollebørn er 
særligt velkomne.
Vi mødes på havnen ved jolle husene kl. 18.30 til uddeling af joller 
og er klar til første sejlads kl. 19.00. 

Der er mange, der går og drømmer om at sætte kursen mod fjerne 
kyster eller bare at prøve at komme ud at sejle. Derfor har Horsens 
Sejlklub sat en storstilet aktion i gang, som vi kalder ”Vild med 
Vand”, for at få flere ud at sejle og så naturligvis til at blive medlem 
af Horsens Sejlklub. 
Aktionen ”Vild med Vand” består af mange elementer. 
• Der er lavet en speciel E-mail adresse til projektet: vildmed-
vand@horsens-sejlklub.dk
• Der er udarbejdet en plakat til at hænge op hvor muligt, som er 
sendt ud til alle i et ekstraordinært nyhedsbrev. Alle medlemmer 
opfordres til at hænge den op, hvor de færdes.
• En lille folder fortæller om mulighederne og indeholder oplys-
ninger om aktuelle kontaktpersoner.
• Der bliver annonceret i pressen og på de elektroniske plakatsøjler 
ved byens indfaldsveje.
• Enhver, uanset alder, skal blot sende en E-mail til vildmedvand@
horsens-sejlklub.dk med oplysning om navn, adresse og telefon-
nummer. Alle henvendelser vil blive fulgt op med en opringning for 
aftale af et passende tidspunkt for en sejltur på fjorden. 
• Flere af klubbens medlemmer med båd og sejlerskoleinstruk-
tører har meldt sig til at sejle med ”gæster”. Da vi ser frem til rigtig 
mange, der gerne vil prøvesejle, vil vi sætte stor pris på, hvis flere af 
klubbens bådejere vil sejle en prøvetur. Meld jer på vildmedvand@
horsens-sejlklub.dk som introskippere.
Den 20. juni afholder vi en stor introduktionsdag på Lystbåde-
havnen. Alle klubberne er inviteret til at deltage. I denne weekend 
sejles også anden divisions sejladserne i Sejlsportsligaen- der er 
meget at se på.
Det telt, vi i forvejen har til ligastævnerne, bliver skueplads for 
klubbernes udstillinger, som bemandes med klubmedlemmer, der 

Unik måde at hjælpe klubben på! 

“Vild med vand” 
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Optisejlads 
for 
voksne

Redningsbåden med Frede og Lars 
i aktion ved sidste års sejlads.

Hvis man ikke skulle have mod eller krop til at sætte sig ned i en 
optimistjolle, så kom alligevel. 
Når vinderne er hyldet og præmierne uddelt starter vi grillen og 
hygger os med den medbragte mad og drikke. 
Arrangementet justeres efter vejret, så mød endelig op uanset  
vejret. Sørg for at tage din besætning, venner og bekendte med.
(CG)

7Mandag den 29. juni

kan besvare spørgsmål. Der bliver plads til at servere en kop kaffe 
til gæsterne.
Vi ved, at medlemstallet i Horsens Sejlklub på ungdomssiden, har 
været ret konstant de seneste år. Gruppen 55+ er af naturlige år-
sager vokset. Det er i den mellemliggende gruppe, vi navnlig vil 
sætte ind. Det er her vi mangler medlemmer, men alle er naturlig-
vis meget velkomne!
Vi har i Horsens en dejlig fjord, skabt til sejlsport og lige uden for, 
er der et verdens bedste farvande for tursejlads. Et utal af byer, øer 
og ankermuligheder. Der er ikke langt mellem tingene, det er godt 
beskyttet og uden væsentlig tidevande. Vi skal have flere til at tage 
del i den oplevelse, det er at sejle, at ha’ en båd og at deltage i det 
fællesskab, vi har på Lystbådehavnen og i klubberne.
Er man til ræs, så er mulighederne også gode i Horsens. Der er 
ingen and provinsby, der har 3 besætninger i OL klasse. Ser man på 
”Horsens Hall of Fame”, når det gælder idræt, så skiller sejlsporten 
sig markant ud som den mest vindende.
Hvis alle i Horsens Sejlklub bakker om dette projekt og promoverer 
sejlsporten, så når vi målet: At få 10% flere medlemmer i år.
Nils Buhl/Carl Gerstrøm

Mange situationer på havet indbyder til varme drikke. Kold og våd 
måske lidt træt efter en barsk sejlads, kan få enhver til at tænke 
på varm kaffe, te eller kakao. 
Der kan pyntes med en lille en i, - det giver ekstra varme.
Her er et par tip.
Irish coffee kan trimmes i mange afskygninger. Her er en opskrift, 
der er nem at lave om bor. 
2 spsk. whisky
2 spsk. cointreau eller anden orange likør
2 spsk. farin
2 spsk. Nescafé
Fordel i 2 glas eller krus og hæld kogende vand på.  Flødeskum 
med fintrevet skal fra appelsin på toppen. 
En variant er whisky og Drambui og så udelade farinen – ”Bjer-
regård special” opkaldt efter Sv. E. Bjerregård stor personlighed i 
Horsens Sejlklub i 80’erne og 90’erne.

I Grønland burger man
Whisky, Kahlua og Grand Marnier
Hæld whiskey, kahlua og kaffe i glasset. Hæld Grand Marnier i en 
sovseske, derefter varm den op og tænd før du hælder den i. Fint 
ritual, - symbolerne er:
Kaffen = den mørke polarnat
Kaluaen = de grønlandske kvinders mildhed
Whiskyen = det barske liv og natur
Gran Manieren med ild = nordlyset
Flødeskum = isbjergene

Vore gamle kaffepunch med en snaps i kaffen findes i en særlig 
udgave i Nordtyskland – en farisär. Snapsen er erstattet af rom 
og så skal der flødeskum på toppen. Historien vil vide, at den 
variant blev opfundet i et menighedsråd. Navnet kom, da man ved 
en fejl gav præsten en kop med rom, hvorefter denne udbrød ”I 
farisærer”.

Rom passer godt til te og cognac fint til kakao.

Lørdag den 20. juni 2015 kl. 10 – 16
kan du opleve alt om sejlsport ved at besøge festteltet 

på lystbådehavnen. 
Klubberne og havnens virksomheder giver information 

om dine muligheder.Du kan komme ud at sejle på fjorden

Drømmer du om Fjerne Kyster 
skal du starte i Horsens Sejlklub

Nyd friheden med vind i sejlene, sejlerhygge på fjorden, 

kapsejlads eller weekendtur med familien 

- mulighederne er mangfoldige som sejler!
Horsens        Sejlklub
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Standerhejsning

Så er sæsonen i gang!

Traditionen tro afholdt Horsens Sejlklub standerhejsning i april. 
Programmet holdt sig helt inden for traditionen. Ceremoni på 
plænen med formandens tale, ”Frie hav” medens standeren gled 
op og dåb af flere ny klubbåde. Uden for det normale program for 
standerhejsning var indvielse af den nye ”1/2 model”

Fin aften i klubhuset. Dejlig mad og god stemning. Der var langtfra 
samme tilslutning som ved indvielse af klubhuset april 2014; men 
dog pænt besøg, - ca. 70 personer.
 
I sin tale sagde formanden blandt andet.
Det har indtil nu været et lidt mærkeligt forår; dejligt vejr i marts, 
og så nogle dage med køligere vejr og endda en dag med sne. Vi 
er i gang med en renovering af vores båd, som indebærer noget 
glasfiberarbejde, så vi kan ikke prale af, at vores båd er i vandet til 
standerhejsning, men vi når det nok.
I år er vi en del bådejere der har haft et firma ti, at gøre vores både 
rene, og jeg kan sige, at jeg ikke har set vores båd så ren før, måske 
da den var ny. Vi har fået mange gode tilbagemeldinger fra både-
jere, og den måde vi som klub har håndteret sagen, har fået mange 
gode ord med på vejen fra Kommunen, havnen og Stena. Jeg synes 
som formand for HSH, at det er dejligt, vi nåede i mål med denne 
sag. Og vigtigt at vi har kunnet hjælpe medlemmer, faktisk kan 
man sige, at de medlemmer har fået deres klubkontingent retur 
for de sidste 20 år.
Det nye klubhus har lige rundet et år, og vi har haft 1 års gennem-
gang. Der var kun småting og I har måske bemærket håndværkere 
i huset og på plinten. Vi har i vinterens løb haft nogle utætte døre, 
men det viste sig, at være en produktionsfejl, som nu er løst.
Som klub har vi et meget fint forhold til kommunen, der ser klub-
ben som en medspiller i havneudviklingen. De vil gerne høre hvilke 
visioner og tanker klubben gør sig, og vi bliver indbudt til et møde 
om havnens fremtid og udvikling, samt hvordan vi tænker vores 
plads på havnen. Jeg har desuden været inviteret ind til Elite idræts 
rådet, for her at fortælle hvorfor, det går så godt for HSH, om klub-
bens sportslige ambitioner og forventninger samt ønske om faci-
liteter. 
Det har været vigtigt for os og de andre klubber, at der i de nye 
planer også er taget højde for ro - og kajakklubberne, da deres situ-
ation har været noget uholdbar, men de har fået en aftale på plads, 
og det samme har Havneservice i forhold til servicekajen. Det er 
aftalt, at servicekajen ikke fjernes før vi har en ny. Fremtidens ser-
vice kaj bliver formentlig  ved Havneservice. 

Der har været kick off møde om Horsens Til Rio 2016. Sponsorer og 
andre var mødt op. De tre besætninger var der. Borgmesteren talt 
og  roste besætningerne for deres flotte kamp, og dygtige måde de 
denne dag talte og fortalte om det hårde arbejde til nu, og hvad det 
næste år skulle gå med.
Dansk Sejlunions talent chef Thomas Jacobsen var også oppe og 
sige mange flotte ord, han roste meget Horsens Sejlklub og vores 
evne til at skabe talentfulde sejlere. Han sagde at DS går efter den 
model, der er i Horsens og håbede at andre klubber ville forsøge at 
blive ligeså dygtige. Han udtalte også, at tog man Århus og Køben-
havn ud, havde ingen andre klubber nogensinde kunne stille med 3 
besætninger, med stor chance for at komme til OL. Ungdomsafde-
lingen fik mange roser og det gjorde indsamlingen til OL også.
Vi kan som klub være utroligt stolte over, hvad de 3 besætninger 
har nået i 2014 og de første 3 måneder af 2015. 

I den kommende tid er der 3 ting, som jeg vil bede om jeres op-
bakning til:
* Fredag den 5.juni er der business Cup, det årlige Pica Automation 
Business Cup har udviklet sig til det helt store søslag for lokale 
virksomheder, og der er stadig ledige pladser, hvis nogen skulle 
have de lyster.
* Weekenden efter, den 12.-13.-14.juni er der Ligasejlads. Horsens 
Sejlklub er vært for sejlsportsligaen, og samtidig er der sejlads med 
andre bådtyper også. 
Den efterfølgende weekend den 20.-21.juni er det så 2.division der 
sejles i Horsens. Budgettet for de to weekends er et godt stykke 
over 100.000 kroner
* Lørdagen den 20 juni er klubberne på havnen, med Carl Ger-
strøm og Nils Buhl som foregangsmænd i gang med en dag, hvor 
vi alle kan præsentere vores klubber og sport, og ad den vej få nye 

medlemmer. Dagen kalder vi ”Vild med vand”. Meningen er at in-
teresserede kan komme med ud at sejle denne dag og måske i en 
periode efter. Under alle omstændigheder skal der bruges en del 
frivillige. Det er lige fra en times hjælp til flere timer.
Morten Fjerbæk, Carl Gerstrøm, Nils Buhl og undertegnende håber 
I vil bakke op. Jeg håber virkelig at I vil hjælpe med hvad I kan, og 
melde jer. Det er kun sammen vi kan løfte disse opgaver.

Ungdomsafdelingen har været i gang med vintertræning hele vin-
teren, og nu starter den nye sæson, der er landslejr næste weekend 
for A og B optimisterne. Klubben har i den kommende sæson lavet 
en kontrakt med Jeppe Bregendahl, som ny træner for de bedste 
optimistsejlere fra 1.august 2015. 
Kapsejladsskolen har stadig nogle ledige pladser, hvis nogen af jer 
skulle ønske at prøve dette, så lad os endelig høre.
Klubben er nu kommet på facebook, vi har fået en facebookside, 
som administreres af Susanne Andreasen. Alle gode korte historier 
og billeder modtages af Susanne, - mailadressen kan ses i det sidste 
nye klubblad.

Vi går en spændende sæson i møde med flere allerede nævnte 
stævner og arrangementer. 
”Frie hav” blev sunget medens standeren problemfrit gled tip tops. 
Trefoldigt hurra for Sejlsporten og Horsens sejlklub som tradi-
tionen byder.

Danmarks Museum for Lystsejlads åbnede portene i forbindel-
se med generalforsamlingen den 18. april. 
Forud var gået en effektiv hovedrengøring, hvor de udstillede 
effekter blev pakket ud af vinterhi og rengjorte. Musset har 
mange spændende ting, i udstillingen, i depotet og i form af 
3 sejlende museumsbåde. Det er bestem et besøg værd. www.
lystsejlads.dk 
Museet er desuden en vigtig brik i den årlige kapsejlads  
”Svendborg Clasic Regatta” sammen med flere lokale sejlklub-
ber, - se www.classicregatta.dk En kapsejlads der er værd at 
deltage i eller besøge. Der bliver meget at se på i Svendborg i 
de dage. 6. til 8. august 2015.
Carl Gerstrøm

Klubben har fået en ny mobil bar. En 
kæmpe halvmodel skænket af Aarhus 
Maskinmesterskole er med hjælp fra 
Sthaalros, City Skilte, Gantrup Bygge-
marked og Horsens Sejlklubs Venner 
blevet sat flot istand.

Duelighedsbevis til  fra venstre Rasmus Thyssen, Isak Isakoni, 
Christian Thygesen og Niels Guttesen samt  bevisuddeler Bjarne 
Formand Hansen. Birgit Pedersen var yderligere bevismodtager 
men ikke tilstede

Danmarks Museum for Lystsejlads har til huse på Valdemar Slot 
på Tåsinge. Lige ud til Lunkebugten med den skønneste udsigt til 
Turø og Langeland  (foto Søren Stidsholt Nielsen)

Horsens Sejlklub rykkede ud med seniorafdelingen da der skulle 
gøres klar til sæsonen. Fra venstre Lars Rasmussen, Frede Nørgård 
og Carl Gerstrøm. Lad det forblive en velbevaret hemmelighed, at 
de 3 kan gøre rent. (foto Søren Stidsholt Nielsen)
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Favoritten vandt igen

Ingen kunne holde Thomas Iversen og Jyske Banks besætning tilbage i Hor-

sens Sejlklubs Business Cup, der blev holdt for 3. år i træk på Horsens in-

derfjord midt i juni.

8 besætninger med erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklub-

ber sejlede mesterskabet i meget hård luft, der gav tætte og spektakulære

dueller. Dette var meget se værdige for de tilskuere, der fulgte dramaet fra

nært hold på ydermolen i Horsens Lystbådehavn.

I den afsluttende match imellem vinderne fra Jyske Bank og Nykredit gik

det så hårdt til, at Thomas Iversen faldt i vandet inden starten i en duel og

måtte samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.

Besætningerne var suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke

kræfter naturen kan påvirke en sejlbåd med.

Frank Panduro, der sejlede for Dansk OTC, var ikke sen til at indrømme, at

mave- og armmusklerne skulle trænes væsentligt, hvis han skulle gentage

en succesfuld 3. plads med Peter Iversen som skipper, til næste år.

Morten Stoy fra CON Industries blev nummer 2 og Nykredit med Søren

Andersen blev nummer 4.

Mia Nielsen fra NP Truck havde på grund af afbud, ikke sin sædvanlige skip-

per, der ligger 4 på verdensranglisten, og der gav en placering lidt nede i

rækken.

Der er allerede nu sat dato for næste års Business Cup 2010, der afvikles

den 12. juni og hvor der forventes at 12 besætninger og 6 både sætter hin-

anden stævne.

Har du lyst til at deltage i Business Cup så reserver dagen og send en for-

håndsbookning på mail til soren.klint@horsens-sejlklub.dk. Der er allerede

nu forhånds booket 3 besætninger.

Horsens Sejlklubs 
Business Cup 2009 

Lars Skovbjerg, direktør i Jyske Bank, var i tvivl om det
var nødvendigt at tage pokalen med fra sidste år, da
han forventede at vinde Business Cup igen.
Det gjorde de og pokalen blev igen overrakt til Lars
Skovbjerg, samt skipper Thomas Iversen tv, Keld An-
dersen og Lars Fensbo.

Nykredit var det eneste rene firmahold, da alle er 
ansat i koncernen.

PAS PÅ DEN KNALD GULE GUMMIBÅD !!!
NP Truck havde egen supply boat, og i år var det 
Ole Nielsens egen ”Moleræser” fra Juelsminde,
der velvilligt hjalp med ved besætningsskifte.

Ny båd sponsor i 2010
Alan Nissen, som både styrer 
Nissens Kølerfabrik og her båden
”Nissen” til Business Cup, har 
meddelt, at virksomheden stadig
ønsker at være med i On Board,
men ikke som båd sponsor. Der er
allerede nu flere virksomheder,
der har vist interesse for dette 
attraktive sponsorat, og har du 
også lyst til at høre mere om alle
mulighederne ved et bådsponsorat,
så kontakt sponsorudvalget.

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

Det traditionsrige Picca Automation Business Cup, der blev afholdt af On Board Horsens Sejlklub på grundlovsdag, fik en overraskende vinder 
med revisionsfirmaet Roesgaard og Partneres, der deltog for første gang og ikke havde erfaring med fra de sidste år.
Peter Iversen sejlede som skipper hos Roesgaard og Partners og i et fantastisk sommervejr slog han bl.a. den tidligere dobbelte vinder fra  
Skovshoved, Henrik Jensen fra Picca Automation  med mere end 5 point efter medal race.
Flere prominente lokale sejlere, bl.a. Thomas Iversen, Anders Andersen og Christian Kamp blev henvist til sekundære pladser, i det stærkt  
besatte felt, der nød godt af Match Racing Denmarks Match 28 både.

Alle klubbens medlemmer kan deltage og 
bade nomineres og stemme.

Læs mere på hjemmesiden, hvor nomine-
ring sker fra 15. august til 15. september 
og afstemning fra 15.-30. september.

Fire jollesejlere fra Horsens mod OL
Torsdag eftermiddag  den 9. april lykkedes det at samle alle OL-
aspiranter fra Horsens Sejlklub til 1 års status på deres samlede 
sponsor kampagne ”Horsens til OL 2016”. 

Aldrig set før
Sportschef i Dansk Sejlunion, Thomas Jacobsen, er fyldt med 
rosende ord til sejlklubben og til Horsens. ”I har noget helt særligt 
her med fire sejlere, som alle jagter en OL medalje. Det er vist 
aldrig set før i en klub. Horsens kan noget, som andre kan lære af. 
Samtidigt har I også en by og et erhvervsliv, som bakker op om 
jeres idrætsfolk, så de får mulighed for at deltage i vigtige stævner 
rundt om i verden.”

Guld-glæde
Anne-Julie og Maiken Schütt står med en hel frisk guldmedalje i 
49er fra Prinsesse Sofia Cup på Mallorca i påsken. ”Jeg dør af glæde. 
Så glad er jeg for vores 1.plads,” lægger en begejstret Anne-Julie 
ud med, da hun skal fortælle om hende og søsterens kampagne 
mod OL.

Træner tanker
Anne-Marie Rindom kan glæde sig over, at hun nu ligger nr. 3 på 
verdensranglisten i Laser Radial. Der bliver arbejdet med mental-

Horsens til Ol Rio 2016 Kick Off 

Roesgaard og Partners tog                     Automation 
Business Cup Pokalen i Horsens

Tak til OnBoard sponsorer:

træning for at få de sidste decimaler med i jagten på den ultima-
tive førerplads.

Hård hud i hænderne
Sidste OL-bejler er Anette Viborg, som tidligere har dannet par 
med endnu en Horsens sejler, Martin Hjortlund, i Nacra 17. Men 
da han sprang fra i efteråret stod Anette på bar bund. Et opkald 
fra den tidligere OL bronze-vinder, Allan Nørregaard, fik Anette på 
banen igen. Men et skift fra rorsmand til gast kræver en masse ny 
teknik, opbygning af muskler og tyk hud i håndfladerne. I maj bliver 
det afgjort om Anette Viborg får den faste plads i selen ved siden 
af Allan Nørregaard.

En stolt borgmester
Borgmesteren i Horsens, Peter Sørensen, er imponeret over den 
dedikerede indsats de fire unge kvinder lægger for dagen. ”I er med 
til at sætte Horsens på kortet, vi er stolte af jer. Gå efter de OL 
medaljer!”. 
Det er der vist ingen tvivl om, at de gør, de fire jollesejlere fra Hor-
sens.

Efterfølgende har de 3 besætninger været i kamp stil ISAF stævne 
i Hyeres, hvor ”kun” Anne Marie var at finde på medaljelisten, og 
Anette + Allan var i Holland til Eurocup med en flot sølvmedalje 
som resultat. 
Juni starter med ISAF World Cup i England, og følges op med bl.a. 
EM, VM og For OL for de forskellige klasser. VM for Nacra holdes i 
Århus i 1. uge i juli og er virkelig et besøg værd. 
Kravene for selve OL udtagelsen og hvilke stævner der tæller, for 
hvem og hvornår, vil snart være at finde på www.HorsenstilOL.dk 
 

Som eneste høne i kurven gav Annette Hviid den gas for Sydbank sam-
men Christian Kamp, Christian Jacobsen og skipper Anders Andersen .   

Vinderholdet fra Roesgaard og Partners  fra venstre Jacob Madsen, 
Peter Iversen, Flemming Nymann og Søren Junker.

For 9 . år I træk er Nykredit 
med til at give spænding 
om hvem der skal være

- Sailor of the year !

2015
Sejlerne blev bakket op af Christian Kamp, Team Artemis og sports-
chef Thomas Jacobsen, da de mødtes med deres sponsorer i Horsens 
Sejlklub torsdag eftermiddag. Fra venstre er det Maiken Schütt, 
Christian Kamp, Anette Viborg, Allan Nørregaard og Thomas Jacob-
sen. Forrest Anne-Julie Schütt og Anne-Marie Rindom

Støt Horsens til Ol 2016 projektet og køb en 
label til bilen for kr. 100,
Send mail til peter@horsenstilol.dk
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Jakob Madsen har sejlet lidt af hvert igennem årene. Flotte resul-
tater på X35’eren ”SWEGON, nu med i HSH besætningen i Sejl-
sportsligaen.

Jakob har doneret sin Etchells 22 til sejlklubben. En flot gestus og 
stor tak for det.
Etchells 22 er en amerikansk konstruktion, som var på tale som OL 
båd i stedet for Soling. En hurtig båd og en meget smuk konstruk-
tion. Jakob fortæller, at han gerne ser den blive benyttet i klubben 
og glæder sig til at se det smukke  fartøj på fjorden. Måske vil Jakob 
snige sig til en tur en gang i mellem. 

Sammen med sin skipper fra X 35’eren - Søren Junker - har Jakob 
hentet en Melges 20 i Milano. Nu skulle der ske noget andet, noget 
nyt og spændende. Melges 20 er en SPORTs båd af de mere eks-
treme. 520 kg båd med en motor på 68 m2.
Normalt sejles der med 3 mands besætning, men der er ingen be-
grænsning. Den sidste gast har Jakob og Søren ikke fundet endnu. 
Melges 20 er i stor fremgang i forhold til den mere traditionelle 
Melges 24. Flere danske Melges 24 sejlere arbejder på at skifte.

I Sverige er meningerne delte. I Svenske Bådunions blad har der 
været mange indlæg om emnet gennem årene. I det første num-
mer 2015 kunne man  læse en positiv artikel af redaktøren, hvor 
han gav udtryk for, at vi skal jo alle være her. Dialog og uddannelse 
er vejen til at få løst de problemer der måtte være. 
I næste nummer var der så en skærende kontrast. Det hjælper ald-
rig  en pind! Det er unge tankeløse mennesker, der kun har skæg 
og ballade i hovedet og som slet ingen forståelse har for de mange, 
der er på og ved vandet for at få fred og ro. Hvis ikke total forbud, 
så er lukkede baner langt fra alfarvej  den eneste løsning!!!
I England har Royal Yachting Association i en del år haft et element 
i deres sejlerskole med ”personal crafts”. Jeg spurgte, da vi mødtes, 
om deres erfaringer og svaret var:
Vi har gode erfaringer. Som en del af kurset fortæller vi om de 
gener, det kan give, hvis der sejles ”forkert” de ”forkerte” steder. 
Vi fortæller om, hvordan lyden breder sig næsten udæmpet over 
vandet i stille vejr og hvordan evindelig skift i omdrejningstal er 
ulideligt at høre på. Eleverne konfronteres med generne i undervis-
ningsforløbet, - prøver at være den der skal lytte.
Man hævder at førstegenerations modellerne er ved at være væk 
fra vandet og de moderne ”maskiner” er langt bedre. Forbud mod 
ikke CE mærkede fartøjer mener man har haft en gavnlig virkning 
og peger på, at når EU’s reviderede craft directiv træder i kraft i 
2017 så bliver der endnu en forbedring. 
Carl Gerstrøm

Efterskrift
Under en ferietur i USA oplevede jeg på en strand ved Miami udle-
jning af vandscootere. En korridor ca. 75 m bred  og ca. 300 m lang 
– vinkelret ud fra kysten, var der hvor man sejlede ud. Korridoren 
var afspærret for badegæster. Langs kysten var der bøjer for hver 
ca. 400 m, og man skulle holde sig uden for disse. Kystvagten der 
sejler langs kysten og livredderne på land slog hårdt ned på over-
trædelser, - bøder på 500 dollar.
De 6 maskiner var markant mere lydløse end hvad jeg har oplevet 
i Europa. Jeg så ingen jetski, men det forlød, at sådanne havde man 
også.
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Vandscootere og jetski giver ofte 
anledning til debat

I staten Florida skal man være fyldt 16 år og have et ”kørekort” til 
motordrevne både (størrelse og motorkraft kendte man ikke). På 
stedet kunne man aflægge prøven. Et multiple choise spørgeskema 
med 20 spørgsmål hver med 4 muligheder, - meget enkelt. Pris 3 
dollar. 
Jeg bemærkede, at der var en alkohol grænse på 0,08 0/00 , til sam-
menligning har vi  0,5 0/00  og Finland 1,0 0/00 .
Man fortalte, at der for år tilbage havde været mange sammen-
stød mellem vandscootere på den ene side og badende/folk på 
stranden/andre småbåde p.g.a. støj og hensynsløs sejlads. En række 
kampagner, krav til afstand til land, uddeling af bøder, bedre maski-
ner og krav til ”kørekort” havde bedret forholdet meget. 

Senere på turen mødte jeg i Caribien myriader af vandscootere. 
De for rundt, men altid i passende afstand fra de badende, - hvad 
ankerliggerne syntes om det, fik jeg ikke lejlighed til at spørge om.

Der er store stævner med mange deltagere i klassen på Middel-
havet.
Det bliver spændende at følge projektet. I første omgang bliver det 
de hjemlige tirsdagssejladser. (CG)

Spændende båd doneret 
til Horsens Sejlklub

Et par maskiner under munter 
slalomsejlads mellem ankerliggere. 
På et tidspunkt taltes 22.

Flere maskiner lå for svej eller var trukket op på 
land, klar til at gi’ nye kunder en oplevelse. 
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Mødet var kommet i stand på HSHs initiativ og formålet var
1. Dialog mellem klubberne og bestyrelsesmedlemmerne
2. Udveksle erfaringer drøfte fremtidigt samarbejde
3. Forberede sig på den nært forestående generalforsamling i DS 

Formanden for HSH Bjarne Hansen bød velkommen og fortalte 
kort om værtsklubben. Carl Gerstrøm (CG), HSH, redegjorde kort 
for den historiske baggrund. 
Primo 60’erne etableredes kredsene i DS. Landet blev opdelt i 12 
geografiske områder + KDY, der hver skulle vælge et bestyrelses-
medlem til DS. Denne valgform blev i 2004 afløst af model med 
5 bestyrelsesmedlemmer valgt lokalt i regioner + 3 herunder for-
manden valgt direkte på 
DS’ generalforsamling. Siden er man gået over til at vælge hele 
bestyrelsen direkte på DS’ generalforsamling. 
De 13 kredsene eksisterer fortsat i DS’ vedtægter. Nogle fungerer 
og andre er ikke eksisterende. 
For år tilbage havde vi i Østjyllandskredsen et samarbejde mellem 
klubberne. Nogle klubber var mere aktive end andre. Nogle kom 
aldrig.
Fra 2006 ophørte kredsarbejdet i Østjyllandskredsen. De 5 
Århusklubber mødtes i ”Sailing Aarhus” og trak sig ud af kredssa-
marbejdet og resten døde. På ungdomssiden har der dog været et 
vist samarbejde. 

Efter en kort præsentationsrunde orienterede de to bestyrelsesm-
edlemmer om DS.
Statistik peger på at sejlsporten skranter, - 1/3 af klubberne kraft-
igt, 1/3 moderat og 1/3 har fremgang.
Roste initiativet til mødet. Kredsene mistede sin opgave med det 
direkte valg af DS, bestyrelsesmedlem og kredsarbejdet blev derfor 
udvandet. Nedlæggelse af DS arbejdsudvalg har bidraget til, at af-
standen mellem DS og klubberne er vokset. TORM sponsoratet har 
bidraget til en professionalisering af DS arbejdet – flere ansatte i 
sekretariatet, mindre løses af frivillige i arbejdsudvalg .
Der er 20 ansatte i DS og en omsætning på 34 mill. kr. hvor af 1/2 
delen er elite. Penge til elitearbejdet er øremærket. Det er penge, 
som ikke kan anvendes andre steder. Udskiftninger på personales-
iden, - ny generalsekretær og regnskabschef. Der har været meget 
fokus på at styrke organisationen og økonomien. De eksterne re-
visorer har rost økonomistyringen. 500.000 i overskud i regnska-
bsåret 2014, -  tilfredsstillende. Der har i 2014 været markante 

Samarbejde mellem klubberne i Østjylland

Synliggørelse / formidling

forskydninger i forhold til budgettet. Projekter er blevet udsat til 
fordel for elite og sejlsportsliga.
Skaffe penge fremadrettet, bliver en højtprioriteret opgave.  Finde 
ny hovedsponsor, når TORM stopper med udgangen af 2016. Finde 
ud af at løfte DS’ brand for at få en ny sponsor.  Overskud fra 2014 
er i budget 2015 skudt i branding, - flersponsor strategi projektori-
enteret. Der samarbejdes med Nordeafonden om et breddeprojekt 
“Vild med Vand”. Det ventes på plads i april 2015.
Rekruttering er meget vigtigt for sejlsporten. DS kan støtte klub-
berne i det arbejde. Synliggøre sejlsport, så det mere markant bliv-
er en af de idrætsgrene, som man vælger.
Havets motionister er en uhomogen gruppe, der bliver et priorit-
eret tema i DS i de kommende år. 
Man hører ofte, at det er for dyrt at være i DS. Tag det op i klub-
berne og fortæl hvad man får!

Der var mange spørgsmål/bemærkninger fra salen til de to idræt-
spolitikere. God dialog karakteriserede mødet!

Med henblik på at finde konkrete emner at samarbejde om orien-
terede klubberne om aktiviteter,- hvad gik godt, hvad gik mindre 
godt.  Alle de repræsenterede klubber havde det godt, med stor ak-
tivitet men for de flestes vedkommende med vigende medlemstal.
Mange havde gennemført arrangementer for at skaffe medlemmer.
Vi tænker for konservativt  - billige havnepladser og billigt kontin-
gent karakteriserer arbejdet - vi skal dreje det hen i retning af flere 
aktiviteter/bedre faciliteter. REKRUTTERING er nøgleordet.
Nye besøgende på havne/nye medlemmer oplever det, som meget 
lukkede miljøer, hvor det er svært at komme ind i varmen.

10 Østjyske klubber mødtes medio marts i Horsens Sejlklub (HSH) for at drøfte et sam-
arbejde. 20 personer var mødt op heriblandt Dansk Sejunions (DS) næstformand Henrik 
Voldsgaard og bestyrelsesmedlem Jesper Andersen begge med rødder i Århus Sejlklub.

Efter en god og aktiv drøftelse, herunder en bordet rundt, blev 
konklusionen:
• Der er ikke stemning for at genoplive Østjyllandskredsen i en 
formel organisation.
• Konkrete fællesemner med bred interesse gøres til genstand 
for debat på et evt. to årlige møder.
• Det politiske med, men ikke det primære.
• Der oprettes en gruppe i DS’ BaseCamp (netbaseret kommuni-
kationsplatform) hvor dialogen mellem møderne kan finde sted.
• Ved hvert møde aftales, hvem der arrangerer det næste møde.
• Sejlklubben Bugten er vært ved næste møde til efteråret 2015.
• CG hjælper med praktiske opgaver i en start.
• Der var ikke stemning for at henlægge mødet til klubkonfer-
ence, - der er så meget andet.

Fra debatten kan kort refereres.
Michael Cholwa er opstillet, for at få en politisk økonomiansvarlig 
i bestyrelsen.
Genvalg blev anbefalet, - det tager tid at komme ind i stof og ar-
bejdsgange.
Der blev spurgt til om bestyrelsen har tænkt i ny formand til næste 
år, hvor den nuværende formand Hans Natorp falder for alders-
grænsen. – Det har man endnu ikke drøftet.

Godt møde! – heldigvis var der stemning for at etablere et lokalt 
netværk. Samarbejdet i Østjylland er genetableret. En gruppe 
bestående af Aage Bech Kristensen, Sejlklubben Bugten, Jens Erik 
Hansen og Carl Gerstrøm, Horsens Sejlklub faciliterer netværket 
frem til næste møde er gennemført. (CG)

- er vigtige nøgleord.
Ud over sladrebænken har vi Horsens Sejlklub en god og sys-
tematisk formidling af informationer internt og eksternt. 
Det er bygget op over flere medier med hver deres force. Gener-
elt informeres der før, under og efter begivenhederne, - man kan 
betegne det som en rullende informationsstrøm som navnlig er 
karakteristisk i klubbladet. Der bringes i hvert blad stof om stort 
set alle klubbens afdelinger suppleret med faste emner  om sa-
marbejdspartnere, sejlsport generelt m.m.

En kort gennemgang af de enkelte medier.

• Blad  - tidshorisont  ca. 6 måneder rullende. 4 blade om året
o info om hvad der sker i klubben (foromtale/referater)
o ekstern info
• Horsens/Danmark/den store verden
• WWW –www.horsens-sejlklub.dk
o offentligt arkiv (vedtægter/organisation/navne/priser)
o nyheder med kort horisont f.eks. resultater
• Nyhedsbrev – udsendes efter behov ca. en gang pr. måned.
o korte nyheder om hvad der er på vej
o henvisninger til hjemmesiden og klubblad
• Face book
o nyeste skud på stammen. flere grupper, som man kan melde 
sig på. Giver en lynhurtig og meget bredt favnende formidling.
• Opslagstavler
o opslagstavler i klubhus, MONGO, ungdomshuse kan alle be-
nytte. Det kræver en vis disciplin at holde orden, så ikke æld-
gamle ting bliver hængende. 
Et opslag bør forsynes med: opsat den x.x.x./af  NN/må ned-
tages den z.z.z.
• Infotavler i klubhuset
o Helt aktuelle informationer  i meget kort overskriftsform

Der vil naturligt være mange emner der medtages på flere me-
dier, - ofte med henvisninger. En kort nyhed på hjemmesiden 
straks efter en event med en bemærkning om nærmere og mere 
detaljeret omtale i næste klubblad.
 
På side 2 i klubbladet kan man se de personer, der som aktive 
frivillige i klubben tager sig af arbejdet. De kan ikke selv få alle 
ideerne/skrive det hele. Alle er velkomne med ideer og tekster. 
Der ydes gerne hjælp.

Det er meget vigtigt at promovere/synliggøre Horsens Sejlklub 
overalt og igen og igen. Ud over ovenstående, er der en stor og 
vigtig opgave i at få en formidling via eksterne medier. Vi får fin 
omtale i de lokale aviser, men det kræver vi selv gør forarbejdet.

Bedøm det selv! – men efter min opfattelse har Horsens Sejlk-
lub en OK formidling!

Carl Gerstrøm

Samarbejde klubber Østjylland: Formand Bjarne Hansen 
byder velkommen til dialogmøde om samarbejde i Østjylland

Navn Klub Erhverv Bemærkninger
Christina Nielsen Sundet Cand. Scient. DS best. siden 2010
Jesper Andersen Kolding /Århus Læge DS best. siden 2013
Jørgen Larsen Kerteminde Landmand/underviser Klubformand siden 2012
Christian Hangel Frederiksund Arkitekt Kapsejlads/ungdomsarbejde
Michael Cholwa Vedbæk Økonom Klubformand siden 2012

Inden der blev takket af gennemgik man kort listen over de, der var på valg 
ved DS’ generalforsamling. Der er 4 ledige pladser til 5 kandidater.
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I foråret havde Bjarne og bestyrelsen inviteret til et ’Har du lyst til 
at hjælpe din klub’ møde. Forud var gået, at jeg havde sagt ja til at 
stå for Infoboardet i klubhuset og på den måde fået et øget behov 
for at finde ud af, hvad der foregår i klubben. 
Vi plejer også at hjælpe til ved nogle af de store ungdomsstævner, 
og nu var der brug for hjælp til bl.a. ligastævnet, så det meste af 
familien var mødt op. Det er jo dejligt at være fælles om at en-
gagere sig i samme interesse, selv om vi har vidt forskellige kompe-
tencer at byde ind med.

Atter engang imponeret af engagementet
På mødet blev jeg endnu engang imponerende af så meget frivil-
ligt arbejde, der lægges i klubben, og så mange der har lyst til at 
bidrage inden for det område, de nu interesserer sig for. Det viste 
jeg godt, men det er da meget fedt også at se og høre det.
Den følelse tror jeg ikke, jeg er alene om.

Ønske om flere medlemmer
Så kom det op, at Carl og Niels gerne vil lave nogle aktiviteter for 
at få nogle flere medlemmer. Jeg tænkte, at det er oplagt at blive 
mere synlig med alt det gode, der foregår, og alt det der gør, at vi 
samles om vores fælles interesse for sejlsporten.
Der er rigtig mange gode billeder at vise og historier at fortælle og 
i dag er et oplagt sted at vise det altså Facebook. (3,5 mio. danskere 
er i et eller andet omfang på Facebook, men dem behøver vi jo ikke 
alle få i tale.) Carl og Niels har gang i et projekt, der hedder Vild 
med vand og det er super fint. 
Men tænkte jeg, lad os gå efter de lavest hængende frugter, som 
det hedder i salgssproget, dvs. nogle der allerede er lidt inter-
esserede og har en forbindelse til nogen, der allerede sejler og vise 
noget mere om hvem vi er,og hvad vi laver.

En Facebook side
Så 9. april oprettede jeg efter aftale med bestyrelsen en Facebook 
side, og fordi jeg var rimelig flittig med at lægge opslag på, nåede vi 
efter kun 2 uger ud med ugentlige påvirkninger på over 2000. Det 
er meget godt, en pæn del af de 2000, ville ikke have set eller hørt 
om netop disse aktiviteter i og omkring Horsens Sejlklub.

Hvem kan have glæde af det?
Ja, først og fremmest alle os medlemmer, det er da fedt at høre om, 

hvad der foregår og heppe på alle de dygtige sejlere, der dyster på 
vandene. Det er også sjovt at høre nyt fra de forskellige aktiviteter 
som sejlerskolen, tursejlerne, ungdomsafdelingen og mange flere.
Så er der alle de pårørende, de vil også gerne følge med. Det kan 
jeg høre, når jeg snakker med folk: Så lige at … Jo, der er mange 
flere, der se disse opslag, end man kan se af likes, delinger og kom-
mentarer.
Det kan være pænt svært at nå igennem til journalisterne og i 
avisen. De har travlt og er hurtigt videre til det næste der sker. 
Ved at fortælle historierne selv, er vi sikre på at få dem fortalt. Og 
journalisterne læser med og pludselig en dag, er der interesse for 
en artikel.
Så er der politikkerne, Sejlunionen og sponsorerne. De vil også 
rigtig gerne høre om alle de mange aktiviteter og kunne fortælle 
om de gode historier, der hvor de kommer.
Og så er der sikkert nogle jeg har glemt, men det betyder ikke no-
get, for her kan man selv tage initiativ og følge med.

Der er også brug for dig
Der sker jo mega meget i Horsens Sejlklub, så der er brug for dig til 
at tage et billede og skrive en lille tekst, hvad du nu synes.
Du kan selv lægge på Facebook siden eller du kan sende tekst og 
billede til 27119677 eller sua@all-web.dk, så lægger jeg det på.
Alle kan bidrage med billeder og små historier fra vores alle sam-
mens sejler- og klubliv.

Anledninger til et opslag
Det er en god ide at lave et opslag: 
·       FØR, så ved vi andre at der sker noget
·       UNDER, det er spændende at følge med
·       EFTER, det er også sjovt at vide, hvordan det gik
Nu er det jo ikke altid man får det gjort. Så sig PYT og bidrag med 
det du kan nå.

Vi vil gerne nå ud til endnu flere
Så login på Facebook, søg på Horsens Sejlklubs side eller skriv 
http://facebook.com/horsenssejlklub
Klik synes god om siden
Klik like, giv en kommentar og del på de enkelte opslag, når der er 
noget du synes om. Jo flere når vi ud til.

God markedsføringslyst...
Susanne Andreasen

P.s. Jeg hører også meget gerne, når der er noget, der skal på Info-
boardet.
 

Forårsmøde i Nordisk Bådråd og 
European Boating Association

Som altid var der ultimo april møde i de to tursejler organisa-
tioner Nordisk Bådråd og European Boating Association
På nordisk plan var mødet præget af organisatoriske ændringer 
i Sverige, Norge og Finland. De har nok at lave med andre ting 
end det, der indgår i samarbejdet.
Norge har i nogle år haft en debat om krav til brug af rednings-
vest. Der er fornylig vedtaget en lov i stortinget om, at man 
SKAL bære redningsvest i både under 8 meter, hvis man er ude, 
og båden gør fart. Ligger båden stille, og man f.eks. fisker gælder 
påbuddet ikke. Loven blev vedtaget med mindste margen – 1 
stemmes flertal. Sejlernorge er mildest talt ikke begejstret.

På europæisk plan var et af de store temaer bortskaffelse af 
gamle både. I Frankrig har man teknologien på plads, man har 
mange skrotfirmaer, der kan håndtere opgaven. Økonomien var 
genstand for stor debat. Er det rimeligt, at den sidste ejer skal 
betale hele gildet? Kan man på sigt forvente at genbrug af ma-
terialerne kan betale for skrotningen? Kan industrien og både-
jerne selv løse problematikken eller skal man, som det var tilfæl-
det for bilerne, bede EU lovgive på området? Spørgsmålene var 
mange - svarene få. Enkelte mente at vi – sejlerne – selv skulle 
løse det. Samle penge i klubber i form af fonde og holde det 
offentlige udenfor. Offentlig medfinansiering ville formentlig  
kræve et bådregister, som er dyrt at etablere og vedligeholde 
og som kunne give kreative politikere ideer til yderlige skatte-
opkrævning.
Krav til at bådekonstruktionerne blev mere skrotvenlige, ventes 
at blive et krav i nær fremtid.
Arternes spredning via skibsskrog er et hot tema. Hvad der 
startede som nogle regler om balastvand har udviklet sig. 
Måske bliver giftig bundmaling ændret fra at være skurk til at 
være naturens frelser.

Horsens Sejlklub på
Typiske spørgsmål og svar

Der er også en Facebook gruppe, hvad er forskellen?
En Facebook side kan ses af alle, og der kan vises resultater af denne 
i google.  En side er offentlig og vises på vegne af sejlklubben.
En Facebook grupper er for medlemmer og man ansøger om 
medlemskab. En gruppe kan være offentlig, lukket eller hemmelig.

Facebook siden
Her er det, at vi kommunikerer og markedsfører alle de gode aktiv-
iteter og oplevelser, du får som medlem af Horsens Sejlklub.
Her synliggør vi den store frivillige indsats, der bliver gjort og re-
sultaterne af disse.

Facebook gruppen
Et godt sted at spørge hinanden altså medlemmerne om hjælp el-
ler gode råd? Her slår man mere synligt op på egne vegne.
Der kan være overlap i opslag for maksimal synlighed. Da de vises 
forskelligt på din egen Facebook væg.

Hvad med klubbladet?
De små historier på Facebook forsvinder hurtigt i den store 
mængde af opslag. Det er ikke alle, der er på eller jævnligt følger 
med på Facebook, og så er det jo godt, at vi har Klubbladet til at 
følge op og lave uddybende artikler.

Er det ikke mange steder, der skal laves markedsføring?
Hjemmeside, Klubblad, Nyhedsbrev, Facebook og Infoboard: Jo det 
er rigtig mange steder, men sådan er virkeligheden i dag. Vil du 
være synlig, må du være hvor folk er. Vi forsøger at koordinere og 
dele viden om, hvad der sker og på den måde være effektive i vores 
frivillige markedsføringsindsats.

Giv dit bidrag, så det bliver lettere og bedre
Så hjælp os med hvad der sker, billeder og tekster. Så er det langt 
lettere at få det lagt på til gavn for os alle sammen, klubben og 
sejlsporten.

Del dine oplevelser i tekst og billeder med os andre.
Skriv til:
Anne Skjerning (hjemmesiden) hulvej100@gmail.com, 
Lena W (nyhedsbrevet) , Carl Gerstrøm (Klubbladet) eller Susanne 
Andreasen (Infoboard og Facebook) sua@all-web.dk. Vi forsøger 
også at koordinere de oplysninger vi får.
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Sikkerhed til søs!
- bliv klar til den nye sæson, kontrollér din vest

Søndag den 26. april  gennemførte Horsens Bådeklub, Horsens Mo-
torbådsklub og Horsens Sejlklub i samarbejde med Havneservice 
og Horsens Yachtværft et arrangement, hvor alle var inviteret  til 
at komme på Lystbådehavnen og medbringe deres redningsveste. 
I samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd blev den årlige kontrol 
af oppustelige veste gennemført. Der blev udleveret en vejledning 
fra firma Kap Horn i Roskilde, en af de største importører af op-
pustelige veste i Danmark.
Resultatet var gruopvækkende. 
50 vest blev kontrolleret - fejl på 12.
Flere gaspatroner var tomme bl.a. p.g.a. tæring. Flere udløsere var 
langt overskredet den påstemplede udløbsdato. Hvor var det godt, 
at fejlene blev fundet på land og ikke i en situation, hvor vesten 
skulle redde liv på vandet.
Der er allerede truffet aftale om at gentage arrangementet næste 
år. Her skal lyde en kraftig opfordring til, at alle, der endnu ikke har 
fået kontrolleret vesten i år, om at  få det gjort. Det kan ikke gå 
for hurtigt!

Man kan ikke købe en vest og tro at den så 
holder evigt!!!!! 

I Horsens Sejlklubs klubblad 1.2015 stod 
der:
”Oppustelige veste SKAL kontrolleres før hver 
sæson start. Man kan bede , hvor man har købt 
den, gøre det, eller man kan selv gøre det. Hvis 
vesten er over 10 år skal man smide den ud 
og købe en ny. Der er risiko for at det mate-
riale som lungen er fremstillet af bliver mørt 

På alle hverdage får jeg et Presseoverblik fra DIF & Team Danmark. 
Den 29. maj stod der “sakset” fra  Bådmagasinet:

“ STARTSKUDDET” TIL ISAF WORLDS 2018
Tre år før selve det kæmpemæssige event skal finde sted, kunne 
parterne den 29. april 2015 underskrive det omfattende kontrak-
tgrundlag for “ ISAF Worlds 2018” ved en højtidelighed på Aarhus 
Havn med alle involverede parter: International Sailing Federation 
(ISAF), Aarhus Kommune, Sailing Aarhus, Sport Aarhus Event , Sport 
Event Denmark og Dansk Sejlunion. ... Præsidenten for ISAF Car-
lo Croce sagde ved underskriftsceremonien: “ ISAF Sailing World 
Championships er et af vores absolutte højdepunkter og er en 
meget kompliceret event at arrangere og afvikle. ... Det vil blive den 
største idrætsbegivenheder nogensinde i byen, og samtidig bliver 
det tillige den største internationale idrætsbegivenhed i Danmark 
nogensinde målt på antal nationer. ... Jeg ser frem til vores fortsatte 
drøftelser omkring dette”.

Århus har tidligere, men uden held forsøgt at få ISAF Worlds (sam-
let VM for de olympiske klasser uden den begrænsning på deltag-
erantallet, som der er ved OL. Ved OL er der kun en båd pr. land pr. 
klasse). Nu bliver det altså. Et kæmpestævne. Der bliver virkeligt 
noget at se på. Der bliver brug for et væld af frivillige, så du skal 
ikke aftale for meget den sommer! Det er allerede på tale at Hor-
sens Sejlklub skal bemande en af de mange baner, der skal sejles på. 
Carl Gerstrøm

Langt de fleste både har i dag et stik til land, således at de kan lade 
batterierne op, og bruge 230 volt når man er i havn. Men, mange 
havne har ingen beskyttelse for spændingsovergang.
Dog har alle havne, der har renoveret deres installation indenfor 
de seneste år, forsynet installationen med sikkerhedsrelæ (HPFI) 
som kendes fra almindelig husinstallation. Altså vil en afledning af 
fasen til jord afbryde for strømmen, således at man er nogenlunde 
personbeskyttet.

Men, som sagt kan man sagtens komme ud for installationer rundt 
omkring i havnene, som endnu ikke har den beskyttelse.

Dette kan man råde bod på, idet man kan få installeret et HPFI 
relæ, som er beregnet til bådinstallationer. Et sådant relæ koster 
ca. 900,00 kr. og indeholder, ud over relæet, en dobbeltafbryder, 
således at både fase og nul bliver afbrudt. Det sidste er vigtigt, idet 
man jo ikke kan vide om fasen “vender rigtigt” i stikket, da man jo 
har sit eget stik til land.

Relæet og den manuelle afbryder er monteret i en lukket kasse 
(stænktæt), hvor der er et kabel ud til montering af landstikket, 
og desuden er der to almindelige CEE stikdåser til at sætte bådens 
stik i. Altså en ret ukompliceret installation, som man dog ikke selv 
må installere. Det kræver en elektriker. Kassen kan monteres alle 
steder i båden (bedst indendørs), idet den ikke fylder ret meget.

Det er meget vigtigt, at man ikke fører jordledningen fra land vi-
dere fra HPFI boksen, da det kan give en stor galvansk tæring af alt 
udenbords metal under skroget.

Især hvis man har et undervandsdrev af aluminium, som er meget 
almindeligt ved Z-drev. Denne betragtning gælder naturligvis også 
uden HPFI relæ monteret.

Man er, også uden jordledningen monteret, meget sikkert beskyttet 
mod overgang i 230 volts forsyningen, idet alt ombord jo er jordet i 
forvejen - igennem vandet, så HPFI relæet vil ikke have problemer 
med at slå fra.

Relæet har også en ekstra lille fordel, idet der er monteret en glim-
lampe, således at man kan se, om der er landstrøm.
Hvis båden har CE-mærkning, altså er af nyere dato, så skal den 
overholde kravene for europæiske standarder for 230 volt i fritids-
både: DS 13297. Hvis dette er tilfældet, så må man ikke selv ændre 
i 230 volts installationen. 

Relæet kan købes i de fleste bådudstyrsforretninger.
Link: http://www.sejlsport.dk/baadejer/praktisk-viden/el

Søren fra Søsportens Sikkerhedsråd fortæller.

Demonstration af redningsflåde som ”Viking” 
velvilligt havde stillet til rådighed

Farlig 
spændingsovergang

ISAF Worlds 2018

med tiden og  svejsningen går op. Fejlagtigt tror mange, at det er 
udløsermekanismen der fejler. Det er det faktisk meget sjældent. 
Gaspatronen bør afmonteres og vejes hvert år. En almindelig køk-
kenvægt er nøjagtig nok. Der står på patronen, hvad den skal veje 
Den mekanik, der fyrer patronen af, når den kommer i vand er 
datomærket og skal skiftes, når/inden den bliver for gammel. Der 
er flere mærker, så husk at tage den gamle med hen i forretnin-
gen. Selve lungen skal blæses op, og den skal ligge et døgn for at 
sikre den er tæt. Det kan være svært at få al luften ud igen. Den 
beskyttelseshætte der sidder på mundventilen kan vendes og pas-
ser så ned i ventilen og luften siver ud. Pas godt på den ventil, den 
skal behandles rigtigt. Stik ALDRIG noget ned i ventilen, det kan 
ødelægge den.
Tænk over det. Det er din sikkerhed det gælder! Hvis du passer 
godt på din vest, så passer den godt på dig”
Carl Gerstrøm  



32  www.horsens - se j l k lub .dk www.horsens - se j l k lub .dk       3 3

H O R S E N S  S E J K L U B  A N N O  1 8 7 9

I Horsens Motorbåd Klubs blad ”Skipper Nyt” april 2015 skriver 
Hans Clausen følgende, som jeg fik lov til at ”klippe”.

Nyt fra Havnefronten
Sidste nyt fra Horsens Kommune, om udveklingen på havnen. Kom-
mune havde den. 24 februar kaldt HSH, HBH, HMK til møde om 
udformningen af overdækket grill plads på lystbådehavnen.
Her fik vi præsenteret de første skitser til anlægget, hvor budget 
ligger på tre hundrede tusind kroner.
Det var et noget større og finere anlæg, end vi i første omgang 
havde fores tillet os.
Vi havde nok mere forestillet os en grillhytte a la Snaptun.
Horsens Kommune er mere stemt for en pavillon, som et varetegn 
for havnen, og som er mere præsentabel.
Kommunen har bedt os komme med forslag og kommentar.
Klubberne har over for kommunen, lagt mere vægt på, at den skal 
være funktionel. Den skal være lys og venlig, skal give læ for regn 
og vind fra alle retninger, den skal være handicap venlig, således at 
alle kan komme til at sidde ved bordene. Grillen skal være stabil, 
have en vis højde, minimum 1 meter, rengørings venlig.
Vi har over for kommunen heller ikke lagt skjul på, at vi ikke har no-
get imod det bliver flot og præsentabel, men kan økonomien ikke 
nå, til at det også er funktionelt og bruger venligt, så foretrækker 
vi Snaptun modellen.
Projektet skal gerne stå færdig i slutningen af maj 2015. Vi har 
løbende været i dialog med kommunen, på e-mail. Seneste ud-
melding fra kommunen, er at de arbejder på sagen, men Snaptun 
modellen bliver det ikke.
Tirsdag den.10 marts 2015 havde Horsens Kommune inviteret alle 
klubfor mændene plus en eller to fra bestyrelserne, til orientering 
om igangværende planer for den nye Marina.
Mødet blev holdt på Restaurant Sejlklubben.
Vi fik en god orientering af Jesper Gemmer omkring, hvad man har 
af planer med nord havnen, intet er dog lagt 100 % fast, derfor er 
der ingen reference fra mødet. Det kan oplyses at de klubber der 
bliver direkte berørt, vil blive kaldt til møde med Horsens Kom-
mune. Helt sikker er det, at der så småt vil begynde at ske noget på 
havnen i den kommende tid.
Der vil hurtigst mulig vil blive indkald til møde med klubberne, til 
orientering om fremtidens vinterpladser.
Hans Clausen

Grillhytte

Efterskrift.
Den 29. maj blev der på plænen ved flagmasten sat af til hvor byg-
ningen skal opføres. Det forventes at anlægget kan tages i brug 
omkring månedsskiftet juni-juli.
Designet er fra ”Stormsalen” og projekteringen er udført af Gin-
nerups tegnestue.

Facade mod syd

Placering på 
plænen

Landmålerne 
sætter af

Ved det nylig afholdte møde i Nordisk Bådråd fortale svenskeren 
lidt om et projekt rettet mod indvandere. Fritidssejlads er en meget 
markant del af det svenske samfund. I Sverige er der over 800.000 
fritidsbåde. Med en lang kystlinie, skærgård o.s.v. er der fantastiske 
muligheder for sejlads. Den del af den svenske kultur, prøver man 
at sætte indvandere ind i. Klubberne inviterer til at komme på 
besøg i klubben for at opleve hvad det er. Prøve at komme ud på 
vandet. Man har tilbud til, hvordan man kan blive sluset ind i klub-
ben og blive en del af den.
Der er udfordringer i og med at det for mange er første gang man 
er i kontakt med vandet på den måde. Bekymrede mødre troer de 
stakkels børn drukner.

Lørdag den 18. april holdt Havneservice åbent hus og inviterede 
til at komme og se de nyeste produkter, få et godt tilbud og en 
maritim snak. Længe før klokken faldt i slag, var der mennesker og 
det skønnes at ca. 400 personer var gennem forretningen den dag.
”Det vil blive gentaget!” - siger brødrene Claus og Bjarne Brodersen.

En hurtig gennemgang af de hjemmesider vi kender med tilkny-
tning til emnet viste ingen aktivitet. Måske er vinterferien i Dan-
mark ikke helt slut endnu.
Ifølge planen skulle ”Walhalla” sejle videre efter klubturen til Kiel. 
Dem vil vi følge.
Hvis du kender til Horsens både der sejler ude i den store verden, så 
send en mail til gerstrøm@mail1.stofanet.dk (CG)

Ny i landet 
– ny på havet

Ny

Det blev en kæmpe succes!

Horsens både 
under fjerne 
himmelstrøg
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Et år med nyt klubhus. Nogle år med vigende medlemstal og vekslende medlemsopbakning 
til klubbens aktiviteter resulterer i at tage emnet op i ”Hvad mener du?” i dette klubblad.

Hvad mener du?

Infomøde

Niels Guttesen ”MORA”
Jeg købte båd sidste år og plac-
erede den her i Horsens, da en 
bekendt havde sin båd liggende 
her, - jeg bor i Billund.
Jeg har en fortid i foreningslivet 
– kajak/gymnastik/faldskærmsud-
spring – så naturligvis skulle jeg 
være med i en klub. Hyggeligt klu-
bliv er for mig vigtigt. Horsens Se-

jlklub blev valgt primært på grund af sejlerskolen, som jeg meldte 
mig i. Sejlerskolen har været en rigtig god oplevelse. Dejlige meget 
engagerede mennesker der ku’ det med at samle gruppen og få en 
stor oplevelse ud af læreprocessen og det at være sammen. 
Jeg har ikke dyrket klublivet ved siden af sejlerskolen, men det 
kommer nok her i min anden sæson.
Klubhuset syntes jeg er rigtig flot, men bruger det ikke meget. Jeg 
er mere til en facilitet med medbragt øl og medpakke.

Med ovenstående tekst blev der inviteret og man mødte talstærkt 
op. 31 kampklare horsenssejlere, klar til at yde et stykke frivilligt 
arbejde for Horsens Sejlklub. Alle var de der, - pigerne, ungdom, 
kapsejlads, sejlerskole…..rundt om alle aktiviteter i klubben.
Formanden bød velkommen og roste det store frivillige arbejde, der 
blev lagt i klubben og lavede en hurtig gennemgang af de mange 
opgaver, som klubben havde behov for hjælp til.
En hurtig tur rundt om alle klubbens afdelinger gav et godt billede 
af de mange aktiviteter, der er i gang eller planlagt den kommende 
sæson. 
Horsens Sejlklubs deltagelse i Sejlsportsligaen og afholdelse af 
såvel et 1ste og et 2den divisionsstævne, bliver store begivenheder 
i den kommende sæson. 
Det faldende medlemstal er en udfordring. Et projekt for at skaffe 
flere medlemmer blev omtalt og skal inden igangsættelse behan-
dles i bestyrelsen.
Regnskabet, der blev præsenteret på generalforsamlingen, var fint 
– med overskud. Budgettet for indeværende år er beskedent,  hvad 
angår sponsorindtægter. Det vil bestyrelsen gerne gøre noget ved 
og søger ildsjæle til sponsorudvalget.

Der blev lavet en spørgerunde, hvor deltagerne blev bedt om at 
skrive, hvad de mente klubben er god til og hvad vi gør mindre godt. 
Resultatet blev som følger:
Det vi er gode til
• Ungdomsafdelingen(5)
• Sejlerskolen(4)
• Fantastisk engagement(3)
• Super frivillig indsats(3)
• Flot klubblad

Niels ”Niller” Laursen
”Niller” er søn af legendariske Erik 
”KIT” Laursen og er kommet i klub-
ben hele sit liv. Har ikke selv båd, 
men er fast bådsmand på ”Gal-
ante”.
Det kan næppe overraske, at jeg 
mener sejlsport skal dyrkes med 
base i en klub. Naturligvis kan man 

eje en båd og sejle uden et sådan medlemskab, men der må mangle 
en væsentlig del.
Jeg har mange kammerater, som jeg mødte i klubben i ungdom-
sårene, - vi holder stadig sammen. 
Klubhuset både det gamle og det nye er og har været et vigtigt 
tilholdssted for mig, med mange minder, gode venner og bekendte. 

Anders Pagh
Anders er  søn af Henning Grøn og 
de har sammen sejlet med Niels 
Hede Nielsen – tur og kapsejlads 
– i rigtig mange år.  Anders tog du-
elighedsbevis på efterskole og er i 
dag den lykkelige ejer af en Pirat-
jolle, der står på vinterpladsen.  
Jeg har sejlet i mange år og været 
meget glad for at komme i klub-

ben, - på jollepladsen, i klubhuset og det at være en del af fæl-
lesskabet. Jeg gaster på ”Ripasso” om tirsdagen, hvor vi fast er i 
klubhuset efter sejladsen til ”sejlerret”. Middag med en øl til en 
”hund” det er fint!
Vi var Fyn Rundt med ”Ripasso” og nåede rundt.
Jeg syntes jeg får fin valuta for mit kontingent. Mulighed for plads 
til 
Piratjollen, adgang til klubhus med billig mad/øl, klubblad, hjemme-
side o.s.v. 

Af Carl Gerstrøm

• Sej bestyrelse(3)
• Afvikle stævner(5)
• Gode til det meste(4)
• Kammeratskab(2)
• Godt materiel(2)
• OL kandidater(4)
• Liga(3)

           
Det vi er mindre gode til
• Synlighed intern og ekstern(1)
• At modtage nye medlemmer(3)
• At rekruttere nye medlemmer(2)
• Flere utraditionelle arrangementer
• Kommunikation, genbruge flere platforme(3)
• Fastholdelse af unge efter optimist(3)
• Klubhuset skal bruges mere(2)
• Bedre til at værdsætte de frivillige(2)
• Binde afdelingerne sammen(3)
• For få sejler man-, tirs-, ons,- og torsdag(3)
• Lystbådehavnen skal rengøres(2)
• Mere aktivitet på havnen/klubber(2)
• Flere vinterarrangementer(1)

Der er så lidt at arbejde videre med. Fortsætte med det vi er gode 
til og gøre noget ved det, som vurderes til at være mindre godt!

Et par gode timer i godt selskab og med stor parathed til opga-
verne. 
Med det team vinder formanden ikke kun et slag, - han vinder en 
krig!
Carl Gerstrøm

Kom til kaffe og rundstykker i klubhuset!

Horsens Sejlklub inviterer alle udvalg samt nu-

værende og kommende frivillige til et rundstykke 

og en kop kaffe/the i sejlklubben:

Søndag den 8.marts 2015 klokken 9.00 - 11.30

Formålet med mødet er, at de forskellige udvalg og 

frivillige hjælpere får hilst på hinanden og samtidig 

benytter vi lejligheden til at få kalenderen afstemt. 

Udvalgene vil orientere om sæsonens forskellige 

tiltag, herunder meget mere om Ligastævnet, hvor 

vi også skal have fundet nogle frivillige til at hjælpe 

med afviklingen.

Vi håber at mange vil møde op, så vi kan få startet 

den nye sæson med manér og få fundet ud af hvor 

mange hænder vi har i sæsonen.

Bestyrelsen

Et blik ned over bordet. 
De små glas skyldtes 

at værtsparret gav en 
lille en til de frivillige 
ildsjæle. Tak for det!

Formanden byder velkommen og trofast skriver fru Yasmeen 
referat
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Historien om J 418 ”Hvorfor Det” 
og lidt sejlerhistorie

Juniorbåden har i mange år været 
meget populær i Horsens Sejlklub.

Fra 30’erne til optimistjollen kom i midten af 50’erne var det 
primært den, man benyttede i juniorarbejdet. Men også de 
mere garvede sejlede Juniorbåd. I midten af 60’erne var der 
ca. 20 juniorbåde hjemmehørende i Horsens.
 Stadig er der aktive Juniorbåde i Horsens. Her er historien om 
en af klubben meget aktive og meget vindende båd - Junior-
båden J 418 ”Hvorfor Det” (CG) 

Jeg købte båden i 1982 af Niels Christiansen, Svendborg, som 
havde forhandlingen af juniorbåden.
Niels blev senere sejlmager i Svendborg.
Formen til glasfiberjuniorbåden er lavet efter J 358, dengang ejet 
af Børge Dammand, som var formand for J klubben, og senere mest 
kendt som international dommer. Formen blev lavet hos Ejvinds 
Plastjolle værft, som lå i Rantzausminde. Ejvind sponserede Ploug 
og form, og var derved med til at sikre at juniorbåden stadig er ak-
tiv 86 år efter at den er konstrueret, af E. Salander i Sverige.
Egentlig ejede jeg den første glasfiber juniorbåd, som havde nr. J 
405 og var hvid, Den deltog første gang i Havnsø, uden for konkur-
rence, og på dispensation i Øster Hurup i 1978.
I 1982 solgte jeg den til Carsten Wrang i Ry. Omkring år 2000 sol-

gte Carsten båden videre til Sven Krüger i Tyskland, som stadig ejer 
båden og er aktiv. Jeg var ”træt af farven” eller mangel på samme.
 Jeg havde lidt diskussion med Niels og hans far om farvevalget, 
Lys blå, hvid og blå på dækket. Jeg fik det som jeg ville, og da de 
så båden skyndte de sig med at lave en magen til, for den var jo 
smuk, som de sagde. Den fik nr. J 419 og var hjemmehørende i Strib. 
Muligvis som klubbåd, men jeg er ikke sikker.

Jeg apterede selv båden, og benyttede den flittigt til tur og ka-
psejlads i Danmark, hvor vi trailede båden rundt til stævner. Jeg 
solgte båden i 1986 til Gert Uth, som dengang boede i Sønderborg. 
Derefter havde jeg ingen kontakt med båden/sejlsporten, men så 
er det at vi i 2001 sidder en flok gamle juniorbåds sejlere (Kim & 
Susanne Viborg, Lars & Lotte Andersson, Per & Bente Bregendahl 

og undertegnede) til julefrokost i Horsens, hvor Lars udbryder, at vi 
skal have fat i 2 juniorbåde, fordi der skulle være DM for juniorbåde 
i Horsens 2002. 
Der gik nogen tid, og jeg var ikke helt sikker på, om jeg havde lyst, 
men en telefon opringning fra Lars om at han var på sporet af min 
”gamle” J 405 ”Hvorfor ik ?” startede noget i mig. Jeg begyndte at 
søge både og havde bl.a. kontakt med Finn Pedersen i Bønnerup. 
Hvilken juniorbådssejler kender ikke Finn. Vi konstaterede des-
værre, at J 405 var solgt til Tyskland, men jeg ledte videre. Og så 
sker det. Vi sad hjemme og spiste morgenmad, lørdag morgen og 
skulle ned og købe tøj til datteren, som egentlig var ”årsag” til at 
vi solgte båden. Nu skulle hun til fest på Gymnasiet, og vi havde 
nærmest ikke sejlet en mil siden vi solgte J 418. I den tid datteren 
er på ”bedding til overhaling” (badeværelset) går jeg på nettet for 
at se efter juniorbåde, og der var den. Indrykket fredag aften. Min 
gamle båd J 418 ”Hvorfor det?” Nu var jeg tændt, ringede til sælger 
som boede i Hillerød og båden lå i Fredensborg. Vi aftalte at skulle 
mødes, og jeg kunne ikke lade være med at købe den. Egentlig var 
der en klausul fra sælger, som ikke ville have den blev brugt til ka-
psejlads, men da han hørte at jeg selv havde fået båden bygget, var 
det ok. Som dokumentation havde jeg medbragt et foto, med min 
kone og båden fra dengang, jeg havde hentet båden i Svendborg. 
Jeg spurgte sælger om hvem han syntes havde holdt sig bedst. Han 
turde ikke være dommer! Sikkert for ikke at skuffe konen!!
Det var en fantastisk oplevelse, som at få sin ungdom tilbage, og 
så med de samme sejl som jeg havde solgt den med. Jeg kontakt-
ede derfor vores lokale ”Sejlsnedkeren” om han kunne klare et stel 
sejl til en juniorbåd. Det kunne han selvfølgelig. I 2002 deltog J 
418 ”Hvorfor Det” i alt hvad der var mulighed for, og vi vandt alt, 
hvad der var at vinde, Bl.a. havde jeg og min søn Rasmus den store 
ære at blive overalt vinder af Svendborg Classic Regatta, hvilket for 
mig står som den største præstation i min sejlerkarriere. Tænk lige 

omkring 100 deltagende både, deriblandt Svanen og Thyra, samt 
nogle 12 Meter og mange andre smukke klassiske både som bl.a. 
folkebåde, forskellige M både. Jo det var en stor oplevelse. Des-
værre medførte det, at de ikke længere ønskede at se glasfiber jun-
iorbåde til Svendborg Classic. Vi måtte deltage i 2003 i forbindelse 
med at Svendborg by havde 750 års jubilæum, med besøg af bl.a. 
Kongeskibet. Her deltog omkring 20 juniorbåde fra nær og fjern. 
Desuden vandt vi Bønnerup Cup, DM i Horsens med rene førstep-
ladser, samt Ry Open på Knud sø. Det var sjovt. Året efter gik det 
ikke helt så ”let” for næsten alle juniorbådssejlere havde luret, at 
sejlsnedkeren lavede særdeles gode/hurtige juniorbådssejl. I dag, 
12 år efter sejler 95% af juniorbådene med ”Snedkersejl” Lidt sjovt, 
da det hele skyldtes en tilfældighed:
 
Da vi ikke er så mange aktive både længere, er vi begyndt at tage 
til Tyskland et par gange om året. Om foråret deltager vi i Max 
Oertz Regatta i Neustadt, som kan sidestilles med Svendborg 
Classic, og i august drager vi til Hamborg, til Seasons End Regatta, 
hvor vi sejler på Alstern, lige midt i Hamborg. Man siger at sejl-
sport er afstressende, men tro mig, det gælder ikke i Hamborg, 
bare det at komme ind med båden er en stor belastning, og så 
sejle rundt iblandt ”stålskolebåde” fra Kaptajn Prüsse, Vandcykler, 
Turistbåde(havnerundfart) typisk 2-3 optimiststævner, til tider Tri-
atlonsvømmere, i 2013 var der Tyske mesterskaber i Matchrace, 3 
bådtyper og hvad der ellers kan flyde. Og søen er ikke så pokkers 
stor. Men når det så er skrevet, så er det enormt morsomt at delt-
age. Grunden til at vi tager til tyskland er at tyskerne er vilde med 
juniorbåden, og næsten hver gang der er en til salg, går den over 
grænsen, desværre for det er et rigtig skønt skiv at sejle i, og ellers 
havde den jo heller ikke været entype/klassebåd og stadig aktiv i 
indtil nu 86 år. Det næste store arrangement vi skal deltage i er 

Af Torben Pedersen
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Optimistafdelingen har også i år været heldig at få sponsoreret nye 
joller til klubben. Northern Greens, JN Electronic, Wittrup Seafood 
og Best of Horsens har alle købt en jolle og foræret den til HSH, 
hvilket vi er meget glade for og helt afhængige af. 

Ungdomsafdelingen har haft reklamefremstød i Kuben på Sønder-
gade og på pylonerne i byen. Der er startet ca. 12 nye sejlere og 
der er stadig plads til lidt flere. Særligt mangler vi sejlere i alderen 
14-20 år, så hvis du kender en ung der kunne have lyst til at prøve 
sejlads, så har vi ledige joller og dygtige trænere, samt gode kam-
merater der gerne lærer fra sig.

Nye joller til Ungdomsafdelingen

Nordic Greens 
sponserede en 
optimistjolle, 
- TAK!

”Team Best of Horsens” ved Jørgen 
Simmenæs, har med  flotte beløb 

over 2 år sat os i stand til at indkøbe 
en ny zoom jolle. Stor tak!

Wittrup Seafood, vor nabo på 
sydhavnen, sponserede en jolle. 
Stor tak til Stig der jo selv er ivrig 
sejler.

 JE Electronics A/S gav os en jolle. TAK!

KDY s 150 års jubilæum i 2016, hvor juniorbåden og folkebåden er 
indbudt til dette store arrangement. Oprindelig var det jo KDY som 
indførte/udvalgte Juniorbåden og havde rettighederne i mange år, 
indtil de blev overdraget til Dansk Sejlunion. 
At KDY dengang gjorde et fantastisk valg kan vi kun sige tak til. 
Prøv at se engang at en klassebåd er aktiv i mindst 86 år, utrolig 
smuk, og meget velsejlende. Selv husker jeg, at i 2003 deltog jeg 
i Trekost sejladsen på Horsens Fjord. Jeg overvejede at melde fra 
da vejrudsigten lovede 14 m sek., men Jens Kofoed (fra Ry) og jeg 
mente godt vi kunne klare det, for det meste af sejladsen foregik 
jo i ”lukket” farvand. Vi surfede hele vejen ud til ”Trekosten” og så 
halvvind og kryds tilbage. Det viste sig så at vinden på et tidspunkt 
rundede 24 m sek. Så jeg syntes det fortæller lidt om, hvor søstærk 
og velsejlende den lille båd er.

 På et tidspunkt var der mig bekendt 3 klubejede både i Horsens, 
(Victor J 306, Ceres J 307 og Claus J 347) samtidig med at der lå 
ca. 15 privatejede. Overalt i Danmark anvendte vel alle Sejlklubber 
denne bådtype som uddannelsesfartøjer, og de blev brugt både til 
tursejlads og kapsejlads, og så var det fra den tid, før traileren var 
almindelig, og vi sejlede rundt til stævner i weekend erne. (ofte 
Århus og Kolding) Jo der var samling over feltet og rigtig mange 
vil sikkert give mig ret i, at mange kammeratskaber, venskaber og 
ægteskaber blev dannet omkring juniorbåden, for ikke at glemme 
”gamle Mongo” i dameroklubbens gamle klubhus, som blev brugt 
at sejlklubben som masteskur, og juniorafdelingen havde et lille 
lokale (smugkro), hvor der bl.a. blev benyttet sølvpapir som sikring-
er, men det vil jeg ikke komme nærmere ind på, blot er jeg rimelig 
sikker på, at nogle at de ældre juniorer kunne skrive en bog , hvad 
der dengang foregik?
Det var jo også dengang juniorafdelingen arrangerede diskoteker i 
klubhuset, bl.a. 2 juledag, for at skaffe penge til ungdomsafdelin-
gen, men den slags er tiden desværre løbet fra.  

 Jeg har en lille sand historie som bekræfter kærlighed og venskab 
til juniorbåden. Samtidig med at jeg selv blev aktiv igen i 2002, og 
kom til Svendborg, for at deltage i Svendborg Classic Regatta. Kort 
før jeg ankommer med båden på traileren ankommer Arne Jensen 
og Alice fra Frederikshavn og sidder ombord på færgen til Ærø. Arne 
som er gammel juniorbådssejler ser ud af vinduet at der ankom-
mer 2 juniorbåde. Og bliver fyr og flamme. De skulle egentlig have 
været på Ærø i en uge, men efter 3 dage kan Arne ikke holde det 
ud længere. De tager tilbage til fastlandet og på jagt efter Arnes 
gamle båd. Jeg tror det var J 376. Samme år deltog Arne med sin 
gamle båd i Horsens. Og sejler stadig juniorbåd, og dersom han er 
uddannet bådebygger bygger han i dag glasfiberjuniorbådene, lige 
som han renoverer gamle træ juniorbåde. Han har bl.a. J 308 til at 
stå som han skal i gang med. Den bliver som ny. Et par år senere 
er der en som er i gang med at bygge en ny træbåd, og han står så 
og mangler en køl. Han kontakter Alfa Diesel i Frederikshavn, for at 
høre om de muligvis kunne støbe en sådan til ham. Den ansatte på 
Alfa Diesel kender til Arne, og siger, at det kan han nok klare. Og 
sandelig om ikke det viser sig, at de i deres ungdoms bedste år lå og 
sejlede juniorbåd mod hinanden overalt i landet. Det var Jens Nør-
gaard, og jeg ved, at der er en del af de ”gamle” Horsens juniorer   
som kender han, og siden har sejlet i Snipe med/imod ham. Jeg har 
hørt historien fra dengang Agnes Kit J 308 deltog i DM i Hellerup 
med Erik Nørgaard, Karen og Niels Laursen som besætning, og da 
det var mest spændende, ”valgte” Erik Nørgaard at ”afmønstre” i 
noget ikke helt rent vand (l….renden=brunt vand) så J 308 blev nr. 
2 og Arne Jensen DM vinder. I dag sejler Arne Jensen og Jens Nør-
gaard sammen som fast makkerpar. 
Arne har lovet, at han selvfølgelig kommer til Horsens og præsen-
terer J 308 Agnes Kit, når han er færdig med den. Desværre går der 
nok et par år, da han har en J båd imellem han skal have lavet og 
som er solgt.

Vi ser frem til en varmere tid med gode træningspas, stævner og 
ikke mindst den årlig tilbagevendende Borre Knob tur fra 2-5/6 
(tilmeldingen er åben på hjemmesiden) og Sommersjov, der er tre 
dage med sejlads på fjorden i begyndelsen af august 5. - 7. hvor 
der er plads til både nye og rutinerede jollesejlere. Det er det helt 
rigtige tidspunkt at starte på, hvis man er ny sejler, da det varme 
vand og tre hele dage som regel giver et stort skub, og lyst til mere.

/HSH ungdom



40  www.horsens - se j l k lub .dk www.horsens - se j l k lub .dk       4 1

HSH ungdom har haft et fint men koldt 
forår. Sikkert som de fleste andre

Mange nye er startet i optimisten og der trænes flittigt hver tirsdag 
og torsdag for optimister, og mandag, onsdag for storjoller.  En del 
af træningerne har været på land for de nye optimister, da det har 
været koldt og blæsende på mange træningsaftener, så der spilles 
en del rundbold og afholdes teori og lege for de yngste. Det er 
som altid en balance at få de yngste optimister til at opleve succes 
og fremgang, hvorfor der trænes en del i havnebassinet og flere 
springer over, de dage hvor vejret er værst. 

 

Nyt fra Ungdomsafdelingen
Mange A optimister har trænet hele vinteren for at være klar til 
forårets rangliste sejladser, nogle sejlere var på Gardasøen i påsken 
og andre var på træningsophold i Kalø-Vig hvor det blæste en del. 
(se billede herunder)  

De tre rangliste stævner afgør om man som optimistsejler bliver 
udtaget til Nordisk Mesterskab, EM eller VM, og det er noget der 
kan motivere til mere træning. 

Det første stævne i Vallensbæk blev afviklet i 8-12 ms fra sydøst, 
så der var store bølger, der ifølge de lokale, kommer helt fra Polen 
ved den vindretning. En meget barsk omgang særligt for de sejlere 
der var med for første gang.

Det næste var i Kerteminde, hvor der var knap så meget vind. Det 
var et hyggeligt stævne, og vi var mange der hyggede os sammen 
mens sejlerne var på vandet. 
Sidste ranglistestævne blev afholdt i weekenden 6.-7. Juni i Holte, 
Yachtklubben Furesøen. vejret var med os og der var masser af 
vind. Horsens Sejlerne klarede sig flot, og ved stævnets afslutning 
stod det klart, at Horsens kan sende en sejler til EM i Wales: Chri-
stian Winkler, der sluttede med en flot  7. plads på ranglisten. Intet 
mindre end 7 sejlere kvalificerede sig til NM i Finland: Kasper Emil 
Zachariassen, Emil W. H. Madsen, Liv Andersen, Nicolai Mølskov 
Bech, Signe Wisler Markussen, Johan Schubert og Sofie Rørby. Det 
er muligt at se sejlernes resultater via www.ocd.dk. 

Tillykke til dem alle - godt gået!

Vi har  i ungdomsafdelingen afholdt OCD træningslejr, hvor der 
var ca. 40 optimistsejlere og 5 trænere, der blev indlogeret i klas-
selokaler på VIA, de spiste i Mongo og trænede flittigt på fjorden.

H O R S E N S  S E J K L U B  A N N O  1 8 7 9

Til Tune up fik vi meget forskellige vejrforhold for sejlerne. Dem der 
kan lide frisk vind fik fordel lørdag og dem der kan lide let vind fik 
fordel søndag. Alt i alt en rigtig fin weekend med 5 sejladser lørdag 
og 3 sejladser søndag.
Vinden døde til sidst søndag, og derfor stoppede sejladserne ca. 
13.30 og præmieoverrækkelse ca. 14.30. Det var et meget fint 
stævne.
Se billeder fra præmieoverrækkelsen og de endelige resultater her: 
http://www.horsens-sejlklub.dk/default.asp?o=7&u=334&s=1191   

Christian Winkler med EM holdet

Hårdtvejrs træning i Kalø i påsken

Store felter til start ved 
Goldener opti Kiel

Foto fra tredie rangliste - 
Furesø klubhus

Horsens sejlere til NM

Aftentræning på Horsens fjord

Teori i jolleskuret for de nye sejlere
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I dejligt vejr drog vi fra Skulte mod Salacgriva. Det er en tur på 28 
sømil langs en helt lige kyst stik nord. Vi kan lige lægge op med 
fulde sejl og et lille skub. Vinden er under 4 sec/m. Temperaturen er 
behageligere end vi har oplevet siden Gdansk for 14 dage siden – 
er det et varsel om sommer? Henning rigger til med Joy sandwich 
og i det dejlige vejr, er det et godt grundlag for en hyggelig frokost 
undervejs. Vi anduver Salacgriva ved 14 tiden sammen med Fan-
dango, som vi på turen havde hentet en time på i en dejlig bidevind 
med 6 sec/m.
Salagriva ligger ved mundingen af floden Salaca. Det er en by 
på 3.200 indbyggere med spredt bebyggelse og alle indkøbsmu-
ligheder. Tæt ved havnen fandt vi en hyggelig kro, hvor vi spiste 
Schnitzel med kartofler og salat til 15 euro inkl. et stort glas øl og 
for os alle 3. Hvem har råd til at lave mad?

27. juni sejlede til øen Kihnu. Igen en tur på 28 sømil. Mærkbart 
varmere og svag østlig vind. Det blev en tur i vindstille og det 
nærmeste vi har været sommervejr siden Gdansk for 3 uger siden. 
Kihnu er en lille ø, der ligger i nord enden af Riga bugten.
Kihnu er en meget grøn ø. Havnen er med flydebroer og velbes-
kyttet undtagen i vindretninger mellem SØ og N. Vinden var hele 
natten NØ – Ø 3 – 4 sec/m så hele havnen hoppede. Det var uden-
for havnen på Kihnu at Ann Nissen og Preben Heide forliste med 
deres Vega i 1992. Båden blev totalskadet. Året efter da Fandan-
goen besøgte øen var man ved at søsætte en Vega. Det viste sig at 
øens eneste krofatter havde bjerget vraget og lappet det sammen. 
Willy fra Fandango hjalp dem med at rigge Vegaen og blev eft-
erfølgende beværtet på hans kro. Sammen med besætningen på 
Fandango fandt vi kroen i skoven, hvor vi spiste til aften. 

Østersøen 
rundt med 
S/Y Wasa 

2014

3. del
Efter en urolig nat, startede vi i herligt vejr med 5 sec/m fra NØ ud 
gennem en smal rende på 3 sømil med sten på alle sider. Fulde sejl 
og nordpå. I dag skal vi til Kuivastu på øen Muhu, som ved en bro 
er landfast til Saaremaa. Det er 36 sømil. I 2012 lå vi i Virtzu, som 
var en skodhavn, på fastlandet, hvor færgen går til Muhu og Saare-
maa. Dengang vidste vi ikke, at der netop var indviet en fin havn 
i Kuivastu. Den prøvede vi denne gang. Det er en god oplevelse. 
Super hyggelig havn og aktiv havnemester. Dannebrog røg til tops 
da Fandango anløb kl. 11 – de sejlede fra den urolige havn kl. 02.30, 
da de alligevel ikke kunne sove. 

Lørdag den 28. juni stod op til en dejlig sommermorgen og efter 
at have tanket stak vi videre nordud mellem de mange smukke 
grønne øer. Det er den første dag siden Gdansk for 3 uger siden 
med shorts og polo på havet. Vinden friskede til 5 – 6 sec/m agten 
for tværs. Så gik der kapsejlads i den ”gamle” besætning, som med 
stort besvær overtalte skipperen til at finde spileren frem. Al spiler 
grejet blev rigget til og Grüne dansede på fordækket. Et forsøg på 
at give ham en hånd på fordækket blev afvist med foragt: ”Pis ned 
i cockpittet. Det er sku mit arbejde”.

En super sejlads med over 7 knob og efter en times tid, havde vi da 
også fanget Fandangoen, som var starter noget før os fra Kuivastu. 
Spileren bjærget, da vi skulle anløbe de snoede farled til Haapa-
sula. Vi passerede det sted, hvor vi forrige år undgik at sejle på en 
uafmærket sten, fordi skipperen så en and stå og soppet på toppen 
af den. En skøn tur i sommervejr. Anduvningen af Haapasula har 
ikke ændret sig. Af en snoet rende sejler man forbi sammenfaldne 
bygninger og rustbunker af gamle fiskebåde. Men så åbner der sig 
en dejlig havnefront med sejlklubber og masser af liggepladser ved 
flydebroer. 

Søndag den 29. juni kommer Hans Koch og afløser Henning. Hans 
flyver til Tallinn og tager bussen Haapasula. Han kom kl. 15 en rejse 
med forsinkelser på næsten 10 timer. Vi bød behørigt velkommen 
og aftenen gik med Hennings afskedsmiddag i sejlklubben, hvori 
deltog Elin og Willy fra Fandango og senere besætningen fra White 
Lady, en B 31 fra Odense. 

Tidligt på dupperne. Henning tilberedte sit sidste morgenmåltid 
ombord for denne gang – æggene var perfekte. Det er et stort ans-
var han efterlader på skuldrene af Hans. Kl. 9 drog Henning afsted 
med taxa til bussen i Haapsalu og derefter med en anden bus til 
Tallinn og lufthavnen. Efter planen skal Henning lande i Billund ved 
19 tiden.

Næste morgen kastede vi fortøjningerne og drog til søs i meget 
svag nordlig vind og let dis. Lidt fugtigt og køligt. Det er et fantas-
tisk farvand til sejlsport. Grønne øer, meget velafmærket og ud-
viklingen af gode havne går stærkt. Efterhånden, som velfærden 
stiger, kan man forvente mange sejlere i området. Der er jo ikke ret 
langt fra Sverige og Finland. I dag skal vi kun til Dirhami. En tur på 
kun 22 sømil. Vi skal jo have optrænet Hans’ søben. Dejlig tur på 
ca. 4 timer.  

Dirhami er en nyrenoveret havn. Af en eller anden grund, er det 
den eneste isfrie havn i området – altså om vinteren. Derfor bruges 
den om vinteren til indskibning af fisk og udskibning af tømmer. På 
havnen ligger en stor nybygget hal uden aktiviteter. Flot havnebyg-
ning med alle faciliteter, havnekontor og en lille meget veldrevet 
café. Hans bød på æggekage. Vi travede en tur i området. Kun skov 
og nogle enkelte huse. Om vinteren bor her 10 personer fortalte 

Fortalt og skrevet af Nils Buhl

købmanden – et lille træhus ved landevejen 300 meter fra havnen. 
Han er meget velassorteret. Specielt med metervis af hylder med 
alverdens slags vodka. Det minder mig om Norge, hvor enhver ser-
vicestation har hyldevis af essenser. Nordmændene siger, at de ikke 
drikker og i hvert fald ikke hjemmebrænder. Hvorfor mon de så 
gider, at have det stående? Mon Esterne påstår, at de ikke drikker 
vodka? Vi har ikke spurgt.

Næste morgen stak vi kursen af mod Hankö i Finland. Der er en 
tur over den Finske Bugt på 42 sømil. Let østlig vind og letskyet. 
På turen lavede jeg Joy Toast med stor respekt for den oprindelige 
opskrift. Hans påstod, at han aldrig har fået så dejlige fiskefileter 
– bliver han ved sådan, er han tæt på en hjemsendelse. Det pa-
kker lidt til med tunge grå skyer, men holdt tæt. Vi anløber dejlige 
Hankö – Finnernes sejlsports mekka. På nogle af skærene, der sk-
aber læ for S og SV har man bygget broer og molesystemer med 
mange bådpladser og alle faciliteter. Det er meget hyggeligt og 
meget skærgård. Der sejler en lille færge mellem denne del af lyst-
bådehavnen og fastlandet, det tager 3 min. Vi fik klareret af med 
havnemesteren. Vi er nu vendt tilbage til civilisationen. 37 euro for 
én nat, men så er det også inkl. færgen.

Vi beslutter os til en rolig hjemmeaften. I fryseren fandt vi en pa-
kke strimlet oksekød. Af den, sammen med hvad der var tilbage af 
grøntsager fik jeg produceret en gryderet, som vagte stor bege-
jstring. De spiste i hvert fald som voksne. Onsdag den 2. juli blev 
vi på Hankö. Dejligt vejr. Meget luft. Sightseeing i byen. Storindkøb 
– Wasa var spist op. Frokost om bord – sildemadder medbragt af 
Hans A. Le Cuq fra Danmark. I Riga havde vi styrket øl beholdnin-
gen med en god Estisk øl: A. Le Coq, deraf Hans’ nye navn. Hver 
onsdag i sommerperioden er der et stort marked på Hankö havn. 
Der sælges alverdens kræmmermarkeds bras, madvarer, tøj etc. 
Levende musik på alle værtshusene, fuldt hus på terrasserne. Som-
merstemning. Sent serverede skipperen en dejlig bøf med bløde løg 
og vi hyggede i sommernatten.

Torsdag den 3. juli står ud i Ålandshavet på 8 – 10 sec/m fra SW. 
Ideelt til den gennemgående NV-lige tur gennem Ålands skærgård. 
Man kan vælge mellem tre øst – vest gående meget velafmærk-
ede gennemsejlinger. Har man travlt vælger man den yderste mod 
havet. Er der fint sejlvejr, vælger man den midterste. Er der groft 
vejr, skal man tage den inderste, som også er noget længere. Den 
er totalt i læ for søen fra havet. Vi har igen i år købt bogen Besög-
shamner (Käyntisatamat på finsk) med over 1000 havne og an-
løbsmuligheder langs de finske kyster. Den beskriver også meget 
forståeligt, hvordan man kommer gennem Ålandshavet mellem de 
3000 øer og tørre skær.

Vi valgte at sejle mod vest af den midterste. I 2012 sejlede vi den 
anden vej af den midterste. Nu ve det ferietid og et vrimmel af 
både, der sejler i de afmærkede farled, som perler på en snor. I det 
flotte vejr er det et betagende syn med alle de hvide sejl mellem 
de mange mere eller mindre bevoksede øer og skær. Farleden snor 
sig med sving på over 90 grader mellem øerne. Og husk – ingen 
svinkærinder, hvis man ikke er indfødt. Vi anløb Kasnäs (Kasnäsin). 
Havnen meget fyldt, men en flink dame anviste os en reserveret 
plads, hvor hun normalt har en udlejningsbåd liggende. Den kom-
mer først hjem lørdag. Vi fik besøg af besætningen fra Fandangoen. 
Besigtigede området, som er et stort feriecenter med alle tilbud. På 
havnens restauranten tilbød de en overdådig Jazzbuffet til 15 euro 
- der var jazz i det tilstødende lokale. Det kunne vi ikke modstå og 
hyggede os sammen med Fandangoen.

4. juli står vi op til en dejlig sommermorgen. For en gang skyld 
bedre end vejrmeldingerne. Vi drager videre gennem et smalt sund 
nordpå. Det er en natur uden lige og sikke et farvande at hygge i. 
Man passerer den ene hyggelige beskyttede vig efter den anden. 
Det ligner meget Sørlandet på Norges Skagerrakkyst. Det er shorts 
vejr, men lidt køligt for styrmanden Hans A. Le Coq – han skal jo 
trænes i at sejle på overfladen. Under sprayhooden med solen 
agten ind, er der godt at holde morgenandagt. Vi skal i dag godt 
30 sømil mere mod vest. Det er en utrolig flot sejlads. Ca. halvejs 
valgte vi at dreje ind på det inderste farled. Det er meget snævert 
og en stor oplevelse i det dejlige vejr.

Ved 15 tiden ankommer vi til Koporström, som er en havn af fly-
debroer ved et hotel med restaurant og en velassorteret købmand. 
Vejret er skønt og der er sommerstemning. Middag i cockpittet – 
det har vi ikke fået mange gange de sidste 6 uger.

Næste morgen ligger tågen tyk. Ved 11 tiden bliver sigten på et 
par hundrede meter og vi letter med Fandangoen 50 meter bag os. 
Vi kan intet se. Dette er en del af skærgården, hvor der er rimeligt 
åbent. Det vigtigste er, at holde øje med alle de skøre speedbåd-
skørere, som kommer høvlende ud af tågen. Eller rettere sagt, man 
må håbe, de ser os. Det er også en oplevelse. Fladt vand. Sigt max 
200 meter. Vi ser kostene og en gang imellem et skær. Vi følger 
slavisk kortets farled – det er et godt system. På danske kort er 
der også farled. F.eks. gennem Draget og op af renden i fjorden. 
Men der er vi jo kendt og bruger dem ikke. Et friskbagt brød fra den 
lille købmand i Koporström blev til de herligste håndmadder ved 
middagstid. Sigten stadig 2 – 300 meter. Der er ingen oplevelser at 
hente i omgivelserne. Det er gråt det hele.

Vi nærmer os Sottungen og det klarer noget op. I Sottungen var vi 
også i 2012. Et dejligt sted med et utæt træhus på havnen med den 
dejligste mad og hyggelig betjening. Vi kom kl. knap 16, fik parkeret 
med fortrosserne i værtshuset og holdt velkomst med Fandangoen. 
Der er lige så hyggeligt som sidst. Skøn sommeraften.

6. juli var en rigtig sommermorgen. Varmt fra kl. 8 (7 DK tid). Mor-
genkomplet i cockpittet og afgang godt 9. Nu gik turen gennem 
smalle sund med små grønne klippeøer. Vi havde først plan om at 
anløbe Degerby, men der var vi allerede kl. 11 så vi fortsatte i det 
fantastiske sommervejr mod Rödhamn. Kun ca. 11 sømil længere. 
Det er fortsat sejlads igennem det smukkeste farvand med skær og 
øer strøet overalt.
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Ankomst Rödhamn til frokost. H.A. Le Coq og skipperen blev hur-
tigt enige om, at det var passende med sommerfrokost med sild og 
brændevin. Rödhamn er en naturperle. Der er ingen strøm og vand. 
Muldlokummer, som ikke er så stride som det lyder, de bliver pænt 
vedligeholdt. Efter frokosten travede vi en tur rundt på øen. Det er 
en oplevelse i sig selv. Granitten, som øen består af, er rød – det 
er specielt for denne del af Ålandsøerne. Der er et lille traktørsted, 
som passes af en ung familie. Alt er økologisk og hjemmelavet. Til 
aften var havnen fuld. Det er en skøn sommeraften.

Kl. 8 den 7. juli får vi bragt varme økologiske boller. Kl. 9 drog vi af 
mod Sverige. Ca. 25 sømil i åbent vand – derefter den Stokholmske 
skærgård. Det er dejligt sommervejr, men kun med 2 – 3 sec/m fra 
S-SØ. Kl. 11.17 skiftede tiden fra UTC +2 til UTC +1. Hurra, det 
gav anledning til endnu en morgenandagt og vi blev en time yngre.

Vi anduvede den stokholmske Skærgård ved Remmergrund. Det er 
den store indsejling til Stokholm fra nord. Her sejler en strøm af 
færger til Finland og Tallinn. De fleste anløber Ålandsøerne, fordi 
Ålandsøerne har status i EU, som toldfrie. Det er derfor en betin-
gelse for salg af billig sprut på ruterne, at de sejler gennem Ålandsk 
farvande og anløber Mariehamn. Ofte er der kun et par passagerer 
og en bil, der læsses af eller på i Mariehamn. Det er dygtigt forhan-
dlet af Ålandsøerne.

Vi ankom til Furusund ved 15 tiden. Det er ren Skærgårdsidyl. 
Dejlig sommerstemning i en næsten fyldt havn. Super frisk ung 
havnemester. Næste morgen var det også sommer. Vi hentede det 
bestilte varme brød og drog efter morgenmad og tankning videre 
af Furusund i næsten havblik og sol videre sydpå. Efter ca. 10 sømil 
passerede vi Kyrkegårdsöen og kom i tanker om, at vi i 2012 blev 
anbefalet at besøge øen. Dengang havde vi ikke tid, men det har 
vi nu. Så vi lægger til ved et lille hyggeligt broanlæg med agter 
bøjer. Vi spiste en hurtig sandwich produceret af morgenbrød, 
roastbeef og grønt og begav os på opdagelse. Første overraskelse 
var et meget hyggeligt velfungerende vandrehjem. Her betalte vi 
strøm og havnepenge og bestilte aftensmad – vælg mellem hak-
kebøf (panbeef) eller laks. Vi købte biletter til besigtigelse af Siarö 
Fæstningen. Et forsvarsværk bygget i 30’verne. Ifølge vores egen 
ekspert Hans A. Le Coq er det større end Stevnsfortet. Der er flere 
hunderede meter gange i flere etager og rum til bemanding med 
500 mand, hugget ind i øens klipper og kamufleret og beskyttet af 
beton formet som de omkringliggende klipper. Fortet fungerede til 
60’serne og har siden været museum – det er et besøg værd. Flere 
gange om dagen besejles øen af en hurtigfærge fra Stockholm. 

I skoven på øen havde vandrehjemmet telte til overnatning og i 
huset værelser, som andre Hostels. Der var middag fra kl. 18 – 20. 
Det var super hyggeligt. Madmor serverede og hendes hund Hilm-
er, en cognac farvet krøllet mellempuddel, gik løs omkring og den 
talte først til os, da madmor havde givet den lov: De danskere er 
ikke farlige, dem kan du god snakke med. Så hilste Hilmer på os og 
lod os klappe – én gang. 

Vi havde ikke bestilt dessert. De havde noget uinteressant kage. 
Skipper Klausen indsmigrede sig hos betjeningen og han fik lov til 
selv at bage vafler af dej fra køleskabet og serverede dem med 
syltetøj og flødeskum. En meget vellykket aften. Skipper Klausen 
og Hans er i deres hoveder ved at skrive en roman om Agent A. Le 
Coq. Deres fantasi er ubegrænset, specielt efter solnedgang. Hvis 
det lykkes dem at få den  udgivet, bliver den forbudt for børn og 
totalt forbudt i det bornerte USA.

Nu nærmer tiden sig igen for besætningsudveksling. Lørdag den 
12. kommer Splinten (Keld Rauhe) med fly til Stockholm. Han skal 
påmønstre i Saltsjöbaden, en halv time med tog fra Stockholm. 
Indtil videre er planen, at Hans tager hjem samtidig – men intet er 
sikker i denne verden. Derfor sejler vi onsdag den 9. juli til Vaxholm, 
en tur gennem skærgården på ca. 15 sømil. Vejret er højsommer og 
vindstille. I dag loves 30 graders varme. Vandet er kun 16 og som 
alle ved, er vand under 20 grader kun til at sejle i. Vi ankommer til 
Vaxholm – Skærgårdens hovedstad. I det dejlige sommervejr er der 
et mylder uden lige. Vi gik på sportscafe og så VM fodbold med 
pizza til.

Torsdag den 10. juli drager vi videre mod Saltsjöbaden. Vi sejler 
gennem det smalle Skuresundet, som er tæt bebygget med vel-
havervillaer på begge sider. Alle med egen bådebro. Det er en tur 
på 15 sømil og vi kommer til Saltsjöbaden ved middagstid. Saltsjö-
baden er Kungelige Svenske Segel Selskabets (KSSS) Stockholm 
station. Det er en perle, bemandet med unge fra klubben. De yder 
en udsøgt service. Her får vi vasket – det er hårdt tiltrængt efter 48 
dage hjemmefra. Hans fulgte mig til havnemesteren, en vacker ung 
svensk blondine. Han charmerer sig frem med spørgsmålet: Findes 
der kun smukke kvinder i Sverige? Hun svarer at alle de grimme er 
på Sandhamn – det er KSSS sommerstation i den yderste skærgård. 
Så der når vi ikke ud. Hans byder på afskedsmiddag i klubrestau-
ranten, som vi ligger fortøjet til. Det blev en rigtig hyggelig aften.

Den 12. juli sikrer vi os at Hans kommer på toget til Stokholm, hvor 
han skal nå et tog til København. Vi har haft 14 hyggelige dage med 
Hans – han har kun oplevet sommer og tror ikke på vores historier 
om den første måned med 10 graders varme og blæst. Vi sendte 
Hans hjem med et frodigt fuldskæg. Han påstår, at de to kvinder i 
hans liv, hans kone og datter, hader når han har skæg. Vi har aftalt, 
at han modtager os, når vi kommer hjem, med skæg. Nu må vi jo 
se, hvem der bestemmer i det A. Le Coqske hjem. Hvis vi møder 
Hans uden skæg er det jo afgjort, om han er Coq eller kylling.

Sidst på dagen kommer Splinten (Kjeld Rauhe – en gammel kol-
lega til Per fra Vejle Amt). Vi har før faret til søs sammen, så det 
skal også nok blive hyggeligt. Splinten ankom kl. ca. 19. Efter om-
hyggelig velkomst ceremoni i klubhuset spiste vi middag ombord: 
Oksefilet med rødvinssauce, kartofler og salat efterfulgt af Irisk 
Kaffe. I klubrestauranten, som vi 3 meter fra med stævnen, var der 
live jazz med en fantastisk dygtig sangerinde. Vi sad ombord i Wasa 
på første parket og drak vores eget rødvin i stedet for klubbens 
billigste til 360 SEK. Der var også storskærm med bronze kampen 
mellem Brasilien og Holland. Det er vi ikke særlig optaget af, men 
vi nød musikken og livet på havnen.

Søndag den 13. står vi op til lidt overskyet koldere vejr end vi har 
vænnet os til. Vi stikker til søs sydpå gennem skærgården. Vi har 
98 sømil til Mem, hvor Gøtakanalen begynder. Vejret bliver bedre 
jo længere sydpå vi kommer og der er frisk østlig vind. Vi slap for 
regnen, som var tydelig agten for os.

I 2012 sejlede vi fra Södertalje gennem Mäleren til Stokholm. Der-
for er denne del af Skærgården ny for os. Den er temmelig åben og 
med meget bebyggelse, men når man har sejlet i skærgård flere 
uger bliver det svært at bevare entusiasmen. 20 sømil i en retning 
uden skær at sejle uden om og med slæk på skøderne begynder at 
blive en mangelvare. Det skal vi gerne opleve i morgen.

Vi ankommer til Nynäshamn v ed frokosttid. Ved anduvningen 
til en gæstehavn af flydebroer med 350 pladser, mødes vi af det 
ugæstfrie svenske system, som man møder i mange svenske havne. 
De eneste ledige pladser er fast förhyrde pladser, som gæster ikke 
må anvende, selvom de står tomme i ugevis, mens ejerne af plad-
serne optager vores gæstfrie danske havne. Efter frokost udforsker 
vi byen. Den er mere øde end Søndergade en søndag eftermiddag 
og absolut ikke et besøg værd. Havneområdet er hyggeligt med 
alverdens boder og mange mennesker.

Vi får anbefalet et pizzeria, som har fjernsyn. Vi kommer i god tid 
før finalekampen i VM fodbold. Det var godt, for efter kort tid sad 
folk på nakken af hinanden. Jeg tror, det blev en stor aften for den 
tyrkiske familie, der ejer restauranten. Hyggelig aften med god fod-
bold, også for en som mig, der egentligt ikke gider se fodbold – det 
må være selskabet og stemningen. 

Mandag den 14. juni. Det med et langt stræk, med slæk på skøderne 
uden skær, blev ikke til noget. Vi fandt ud af, at den mest lige vej 
mellem Nynäshamn og Oxelösund er gennem den indre skærgård. 
Det er 8 sømil kortere og så var der i øvrigt meget lidt vind, da vi 
startede ved 9 tiden. Solen skinner og livet er herligt.

På vejen gennem skærgården møder vi 100’vis af både – det er 
tydeligt, at det nu er ferietid. De fleste vælger at sejle de sikre ruter 
mellem øer og skær, som er afmærkede farled. Det gør vi også, det 
er så f……. hårdt at misse en afmærkning.

Vejen ind til Oxelösund NØ fra er meget snæver skærgård, hvor 
man snor sig mellem skærene med drejninger på 90 grader og 
mere. Men det er meget smukt. Havnen i Oxelösund er en Proma-
rina med sædvanlig god service. Vi får lov at ligge langskibs, så vi 
lettere kan læsse og losse Splinten. Vi besigtiger havnens faciliteter 
og tager en ”bybus”: Traktor med 2 vogne til city. Det er hurtigt 
overset, men vejret er dejligt, øllet er koldt og selskabet behageligt.

Tirsdag skinner solen fra en skyfri himmel. Vinden er S-SW 3 
– 4 sec/m. Det er den retning vi skal, men vi kan lige lægge op 
med storsejl og Volvo. De første 6 sømil er over åbent vand mod 
Østersøen. Derefter igen snæver skærgård over til fjorden, hvor 
Men med de første sluser, ligger i bunden. I alt ca. 34 sømil inden vi 
skal i de første sluser og løftes op til Söderköbing. Vi havde bestilt 
morgenbuller i havnekiosken. Det var nogle store velsmagende og 
varme brød. Skipper havde bestilt 6 stk. Pris SEK 15 pr. stk. Derfor 
havde vi 3 stk. til frokost. Tilberedt med smør, salat, skinke og ost 
garneret med lidt sød sennep. Det var lige, hvad vi havde brug for 
ved 13 tiden.

Kl. 15 ankommer vi til Mem. Skipper og Splinten klarerer skibet til 
kanalsejlads. Splinten har ønsket denne tur gennem Sverige og er 
derfor sponsor på billetten SEK 7.200. Til gengæld forventer han 
service og forplejning, som på et 5 stjernet hotel. Det har han fået 
til nu – men nu har han jo betalt. Vi tager de første 3 sluser op til 
Söderköbing og bliver anvist en fin langskibs plads lige efter slusen. 
Vi udforsker byen og tilbage i båden opdager vi, at der 50 meter 
fra båden er en scene med live svensk popmusik og trængsel på 
dansegulvet. Mærkeligt, der var ingen vakre svenske flickor, der 
fandt os på Wasa og bød os op.

Det er nu kanalsejlads, som det er i Kielerkanalen, The Caledo-
nian Kanal og i Krinnan Kanal og sikkert også alle andre kanaler. 
Utroligt smukt, bare det ikke regner. Men noget ensformigt. Göta 
Kanalen, der går fra Mem ved Østersøen til Sjötorp i Vänern, er en 
strækning på 106 sømil, hvor ensformigheden brydes af 58 sluser. 
Fra Østersøen ved Mem løftes man 91,8 meter op til søen Viken. 
Herefter sluser man ned igen til Sjötorp og Vänern, der ligger 43,8 
meter over havet. Det er en god oplevelse med mulighed for mange 
anløb i de 21 gæstehavne, der hører med til systemet og som man 
frit kan bruge i max. 5 døgn hver, naturligvis under forudsætning af 
at man har betalt kanalgebyr. Hvis man har lyst til et udnytte kan-
algebyret optimalt, kan man bruge en hel sommer heroppe. 100 
dage giver faktisk en billig gennemsnitlig pris på havneplads med 
alle faciliteter. 

Det er også god underholdning at betragte måden nogle manøvr-
erer i sluserne. Specielt bekræftes grunden til at Göta Kanalen 
kaldes ”skilsmisse kanalen”, når man hører dialogen på nogle af 
bådene.

Det er problemløst at sejle på Göta Kanalen. Jeg vil ikke i detaljer 
beskrive vores sejlads gennem kanalen. Det er så absolut en oplev-
else, som enhver sejler, bør give sig selv, men én gang er nok. De 
mange billeder vi har fra turen, fortæller bedre om oplevelsen. 

High Lights: 
• Sluserne i Berg hvor 6 sluser løfter 52,1 meter. 
• Ved en bro før Borensberg blev vi prajet af en slussvakt, som med-
delte at Borensberg var fyldt og at vi skulle lægge os ved en bro 
i kanalen. Det blev en sommeraften i pagt med naturen, fluerne, 
myggene og fårenes brægen. 
• Søen Viken, som er det højeste punkt, 91,8 meter over Østersøen. 
I et sommervejr som dette, er Viken hele turen værd. Vandet er 
så rent, at det kan drikkes. Der er ufatteligt smukt. En afveksling 
af åben sø og tæt bevokset skærgård. Små grønne klippeøer lig-
ger spredt med rund hånd overalt. Der er 8,6 sømil over Viken til 
Tåtorp. 
• Splinten nægtede at tro på, at der findes en Akvædukt, hvor vi 
sejler over vejen. Det var der ikke, da han var igennem kanalen for 
4 år siden. Det førte til et væddemål om en middag for 3, hvor 
vinderen bestemmer sted, menu og vin og så naturligvis kaffe og 
Ameretto (4 cl. pr. stk. a SEK 28 pr. cl.). Splinten tabte, vi kunne vise 
ham 2 akvædukter mellem Söderköbing og Norsholm. Vi valgte 
Hamnkrogen i Motola. Muslinger, bøffer og så sprang vi desserten 
over. Desværre viste det sig, at priserne var faldet en del i forhold 
til det, vi var vænnet til ved østkysten. Nu er det nærmest samme 
priser som hjemme. Så med kaffe og Ameretto på hotellet kostede 
det ham kun halvdelen af hans folkepension – bare rolig den gamle 
gut har formue.
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• Ankomsten til Sjötorp, hvor vi blev sluset ud i Vänern – ikke flere 
sluser før Trollhättan, hvor de sidst 43 meter ned klares af Trollhät-
tan og Lilla Edet sluserne.

Generelt om Göta Kanalen, er det vores indtryk, at serviceniveauet 
er faldet. Tidlige var der 2 slusevagter ved hver sluse, som sprang 
omkring og hjalp de både, der var småt bemandet eller hvor 
gennemsnitsalderen er lidt høj. Det er der ikke noget af mere, nu 
er der kun én, som ofte skal passe 2 sluser. Slussvakterne er unge i 
studenter sommer job. De er tydeligt for dårligt uddannet. Pigerne 
er gennemgående mere venlige og hjælpsomme end drengene. Fa-
ciliteterne er pænt vedligeholdte. 

Vel i Vätern satte vi kursen mod Spiken. Det er en perle, der ligger i 
Läckö skærgården i den sydlige ende af Vänern. Der er 31 sømil fra 
Sjötorp og ude på søen er der en liten bris, som kan tage toppen af 
solens 30 grader. Spiken er hyggelig – et rigtigt sommersted.

Onsdag den 23. juli startede som den varmeste morgen på turen. 
Kl. 9 kunne man købe friskbagt brød, og så var det ud på vandet. 
Der var totalt havblik, men vores egene 6,5 knob skaber lidt kø-
lighed. De første 4 sømil er gennem Läckö skærgården. Smukt og 
meget snævert. Derefter er det SV på gennem den sydlige del af 
Vätern til Vänersborg.

I Vänersborg lagde vi os i det, som Kommas Havnelods kalder den 
nye marina Vänersparken. Det er efterhånden undtagelsen, hvis 
Kommas Havnelods er korrekt. Ifølge vores skipper har marinaen 
set sådan ud i mindst 10 år. Den ligger kun et par hundrede meter 
fra centrum, hvilket i 30 graders varme var praktisk for transport af 
indkøb. Det er en hyggelig marina med gode faciliteter.
 
Torsdag den 24. juli startede med over 20 grader allerede kl. 7. 
Det er ved at blive lidt ensformigt. Morgenmad, bortspuling af 
alle insekt ligene fra i går og diesel påfyldt. Afgang kl. 9. Første bro 
Gropbroen lukkede 200 meter for snuden af os. Over kanal 9 fik 
vi besked om en halv times ventetid. Det blev til godt en time. Vi 
bandt os fast i broværket og så kom Rock Sanne. En Rasmus 35 fra 
Bisserup. Far og datter ombord spiller fløjte og guitar. De gav et par 
numre og de er rigtig gode. Kl. 10.15 kom vi gennem broen sam-
men med en del flere både, som var kommet efter os.

Første store sluse Brinkebergskulle åbnede hurtigt, men det tog 
lang tid før de tog sig sammen til at lukke vandet ud. Vi er nu 10 
både, der skal følges ad gennem Trollhättan sluserne. Inden Troll-
hättan, skal vi gennem en jernbanebro, som er en løftebro med 27 
meters gennemsejling, når den er løftet helt op. Her fik vi en halv 
times ventetid. Umiddelbart efter kommer en klapbro, her ventede 
vi 20 minutter. Kl. 13 nåede vi Trollhättans övre sluss. Her er 3 sam-
menhængende sluser, der i alt sænker os 30 meter. Med Brinke-
bergskulle og Lilla Edet sluserne er det i alt 43 meter man sænkes 
fra Väneren til Skagerak niveau. Vi blev lukket ud af sidste Trollhät-
tan sluse kl. 14.40 efter at have flyttet os godt 8 sømil siden kl. 9. 
Vi har nu 10 sømil til slusen Lilla Edet – turens sidste sluse og det 
gør absolut ikke noget. Der er god medstrøm i Göta Elven, så vi gør 
over 7 knob ved sparer omdrejninger. Det med sparer omdrejninger 
tog hurtigt slut. En Maxi 95 lagde an til overhaling. Der var for 
meget for skipper Klausen, som gav Wasa fuld skrue til Maxien var 
ude af sigte agter.

Fremme ved Lilla Edet slusen kl. 16. En svensker har fortalt, at det 
er årets varmeste dag med 33 grader i Göteborg – det føles også 
sådan og så er det totalt vindstille. 16.20 var vi sluset ned af sidste 
sluse og lukket ud under en klap vejbro.  Det hele fejrede vi med 
GTI. Nu har vi bare 27 sømil til Gøteborg og 4 broer, de 2 skal åbne 
for os. Med almindelig marchfart og medstrøm holder vi over 8 
knob. Vi anduvede Lilla Bommen i Göteborg kl. 20.30 efter en del 
ventetid ved broerne. Lilla Bommen er Göteborgs gæstehavn i City 
og den ligger meget centralt med operaen på den ene side og det 
karakteristiske radiohus på den anden side. Vel fortøjet gik vi i land 
3 minutter for sent til havnekontoret og mad på havnen. Vi nåede 
lige en stegt rødspætte på restaurations- og hotelskibet ”Barken” 
inden køkkenet lukkede kl 21.30 og slap derved af med vores sidste 
svenske kroner. Barken er et meget flot vedligeholdt fuldskib byg-
get hos B&W i 1912. Der var et dejligt liv på havnen med live musik 
og mange mennesker. Det fortsatte det meste af natten.

25. juli kl. 8 forlod vi Lilla Bommen efter besøg hos havnemesteren 
– hun var nydelig, men slog også alle rekorder i størrelse af havne-
penge: 481 SEK (D.kr. 385) pr. nat for 37 fod og 3 mand. Tidligere 
rekord var Hankö i Finland D.kr. 278. Vi har nu 64 sømil til Anholt. 
Havblik og strålende sommervejr. Kl. 12 på en position 15 sømil 
øst af Læsøs nordspids, kom der lidt luft igennem fra NV. Vi fik sat 
storsejl. Det hjalp ikke på farten, men gav skygge i cockpittet – sta-
dig bagende varmt. Ca. 15 sømil fra øen blev den synlig. Vi kikkede 
efter den nye vindmøllepark og fik noget senere øje på alle de dyre 

møller noget vest for Anholt. Ankom kl. 18 til en totalt fyldt Anholt 
Havn. Var heldige at klappe udenpå en Rasmus 35, der havde fået 
tilladelse til at ligge på tankkajen. 

Lørdag den 26. juli er en strålende sommermorgen på Anholt. 
Mange sejlede og vi flyttede (eller fik besked på at humme os væk 
fra tankarealet) til en plads indvendig på første bro. Det er nogle år 
siden vi sidst har været på Anholt. Det totale kaos med hækankre 
er slut, nu er der bøjer ved alle broer.

Som nævnt fik vi smækket udenpå en Rasmus 35 fra Humlebæk. 
Båden er bemandet af 2 brødre Jens på 52 og lillebror Lars på først 
i 30’verne. De var ud af en flok på 6 drenge fra 6 til 53 år. Deres 
far, som ejer båden, er 73. Det er da godt gået. Ingen af drengene 
har sejlet mere end et par timer med deres far, han er for despot-
isk. Hver af brødrene har en kammerat med. De fire havde tydeligt 
holdt en forstærket frokost og da vi kom tilbage fra en tur på land, 
var de gået i land for at feste videre. De så stille ud, da vi sejlede til 
vores nye plads.

Kl. 7 stod jeg i kø ved en af fiskebådene og var så privilegeret, at jeg 
fik lov at købe 2 kg jomfruhummer. Kl. 7.30 stod jeg i kø hos køb-
manden for at købe friskbagt brød. De handlende udnytter situa-
tionen, hvilket er forståeligt, sæsonen er kort. Havnens værtshuse 
kørte på til den lyse morgen – rigtig Anholt stemning.
Hyggelig dag med travetur til byen. Hummerfest til middag. Efter 
mørkets frembrud fik vi besøg af Sven Havn og frue. En mærke-
lig mand bankede på søgelænderet og ønske at kontrollerer om 
havnepenge var betalt – det var Svend. Det er han også den rette til, 
de havde lagt sig for anker udenfor havnen. Men vi fik en hyggelig 
stund sammen med dem.

Søndag morgen kl. 7 kastede vi trosserne og drog fra Anholt. Kursen 
til Hjelm er SV. Vinden er S-SØ 2 - 5 sec/m og letskyet. Skøn tem-
peratur på ca. 20°. Motor og storsejl og så derudaf. Den sædvanlige 
urolige sø gav lidt opgaver ved produktionen af morgenkomplet. 
Der var ikke æg på menuen. Kursen er lige syd om den sydligste 
vindmølle i den store nye vindmøllepark på 111 store vindmøller. 
De er imponerende. Folk sejler ud og ind mellem møllerne. Vin-
den løjede og drejede mere sydlig. Mærkeligt vejr, diset og varmt. 
Frokost 5 sømil nord for Hjelm ved 13 tiden. Begivenhedsløs tur. 
Ankomst Tunø kl 17. Havnen er næsten lige så fyldt, som til Tunø 
Festival. Vi fandt en enkelt plads i 3. position. Vagn havnemester 
sagde 150 både. Efter en tur i byen med Wienerschnitzel på kroen 
(Elsebeth på mejeriet havde lukket) kom ambulancen og hentede 
Vagn. Han havde fået et ildebefindende på en af broerne. Senere 
kom en læge helikopter for at hente ham. Den fik maskinskade, så 
en ny måtte tilkaldes. Da vi tog fra øen, var der intet ny om Vagns 
tilstand.  

I dag mandag den 27. juli, vores sidste dag på denne tur, stod vi op 
til endnu en sommermorgen. Efter morgenmad stod vi til søs ved 
9.30 tiden. Svag NV-lig luft. Meget varmt. Formand Bjarne for HSH 
har bedt os anduve i Horsens omkring 15.30. Det gav god tid til 
at nyde en sidste frokost på dette sommertogt i kaffekrogen ved 
Hjarnø. Vi kogte de ny opgravede Asparges kartofler fra Tunø og 
nød dem til en spegesild. Det var en værdig afslutning på kokkeri-
et ombord i denne omgang. Lidt spændende er det, om det også 
er den sidste med det gode skib Wasa. Skipper Klausen meddelte 

allerede da han købte hende i 2006, at han ikke er bådejer, når 
han fylder 70 – og det er jo i 2015. Båden er annonceret på www.
scanboat.com, men hvis I kender nogle, der vil have et rigtigt godt 
søskiv (Oyster 37 fra 1986) så giv endelig lyd.  

Søren, Andri, Anna, Alma og Alvin sejlede os i møde i deres Ylva 
Artemis. Vi mødtes tværs af Bragør hage. Senere kom også Brand-
manden og Else. Vi lagde fortøjningerne på plads 306 foran det nye 
klubhus kl. 15.30. Bjarne havde naturligvis en plan med tidspunk-
tet. Han havde adviseret Horsens Folkeblad om, at nu kom de gale 
gamle sejlere i havn efter endnu et togt. Der var fotograf Morten 
Pape og journalist Ingeborg D. Nielsen tilstede og vi havde en rigtig 
hyggelig snak en times tid. Midt i seancen kom Hovmester Chris-
tian med en bakke med store glas perlende koldt fadøl for at ønske 
os velkommen hjem – TAK Sanne og Christian.

Der var mødt mange op – også Hans A. Le. Cuq med et stort kun-
stigt fuldskæg (Så han er kylling). Mest rørende var den gamle 
søulk skipper Klausens gensyn med sit første barnebarn Lille E 
(Emilie) fra februar og mor Anne-Mette. Man skulle ikke tro, at det 
var den samme mand, som vi har stridt med i godt 2 måneder. Men 
forståeligt, det var skønt at se børn og børnebørn igen. De var der 
heldigvis alle.

Vi sluttede ankomsten af med dagens sejlerret: Karbonader, stu-
vede ærter og gulerødder og nye kartofler. Det er lidt en tradition 
fra de tidligere år og Sanne og Christian var da også helt klar til at 
løfte traditionen, da jeg spurgte. Det var supert lækkert. Vi var 20 
personer og havde et par meget hyggelige timer på SV terrassen.

Det var så afslutning på WASA togtet 2014. Det blev til 66 dage 
ombord, heraf 49 til søs med en gennemsnitsdistance på 34,34 
sømil. Gennemsnittet er lavt på grund af Göta Kanalen. Vi har sej-
let 1.683 sømil over grunden og besøgt 60 havne.

Nils Buhl




