
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 
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NR. 1
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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.

”Skipper” (Klaus Lundgaard 
Schubert og Christian Blæs-
bjerg i deres fælles First 36,7 
HELO på årets sidste tur. 
Nytårsaftensdag lige over mid-
dag i smukt solskinsvejr og let 
vestlig vind



     

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

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

Formand Bjarne Hansens beretning på generalforsamlingen 2015:

tak til bestyrelsen for en stor indsats i 2014: anne skjerning, leder 
af ungdomsafdelingens og hjemmesideredaktør. Ole Harby, sejler-
skolen. svend smedegård, næstformand, repræsentant i havnens 
sU, repræsentant for materialeudvalget og forretningsudvalget og 
medlem af byggeudvalget under hele byggeriet. Carl-Erik Carlsen, 
kasserer, medlem af forretningsudvalget og medlem af byggeud-
valget under hele byggeriet. Henrik Frederiksen, leder af spon-
sorudvalget.
Knud-Erik Feldt, leder af kapsejladsafdelingen. Jens troense, kom-
munikationsudvalget. Ole søndermølle, ungdomsafdelingen. Yas-
meen Hollesen, sekretær for bestyrelsen.
Lige nu er vi i Horsens sejlklub 587 medlemmer, et lille fald fra 
sidste år, hvor vi var 607. Problemet er kendt i andre klubber også, 
men det er jo ingen løsning.
2014 var det år, hvor vi stod sammen og fik bygget et nyt klubhus 
med restaurant. Et klubhus, som mange gange er blevet nævnt som 
landets flotteste.
Perioden har været utroligt spændende, specielt med den opbak-
ning vi fik, da vi gik ud og sagde at ”Vi mangler 400.000 kr.”. Og 
så den store oplevelse med at sælge stole a 2000 kr. stykket. alle 
stolene blev solgt, og der kom 400.000 kr. i kassen. alt blev solgt, 
også bænkene rundt om på plinten.
Det var en stor arbejdsindsats at få huset færdig til tiden. Det var 
en stor oplevelse at se så mange mennesker til indvielsen, og så 
den dejlige fest om aftenen. Lad os blive enige om, at vi forsøger at 
gøre det igen og fylde klubben til standerhejsningen.

100 års jubilæum hos 100 unge:
samme år har der været 100 års jubilæum i ungdomsafdelingen. 
Der er tæt ved 100 medlemmer i afdelingen, som er blandt landets 
største. 
Det er også det år, hvor vi får meget stor anerkendelse fra Dansk 
sejlunion. Ds betragter HsH som et særdeles godt eksempel på en 
sejlklub, der opfylder kriterierne for at være talentklub:

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 
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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!

•	 Tydelig	forankring	af	talentarbejdet	i	klubbens	bestyrelse
•	 Godt	miljø	for	unge
•	 Kompetente	trænere
•	 Intensivt	aktivitetsprogram
•	 Godt	samarbejde	med	kommunen

ambitioner, dygtig ledelse og stærke værdier holder klubben sam-
men. Dansk sejlunion satser på udvikling af 18-20 talentmiljøer i 
sejlklubber, og her vil HsH blive fremhævet som foregangsklub, en 
klub, der er klar til yderligere udvikling - og derfor spiller en væsen-
tlig rolle i Dansk sejlunions arbejde.

Klubben har fra Ds modtaget en beskrivelse. Det handler kun om to 
emner: det vi kan - og det vi gør. Den er så flot. Da vi viste den frem 
på rådhuset, fik medarbejderne ”store øjne”. Kommunen arbejder 
hen imod en aftale for fire år. aftalen med Ds bliver tre eller fire år. 
Der er mange grunde til, at Horsens sejlklub er nået så langt. Der er 
en kæmpeflok af frivillige, som uge efter uge står klar til at hjælpe. 
Uden alle jer medlemmer var der intet, som kunne lykkes. Venner af 
klubben og sponsorer har været en uvurderlig hjælp året igennem. 
På klubbens vegne siger jeg mange tak for den store hjælp og 
støtte, som klubben har fået i 2014.

artiklen fortsættes side .....xxxx

- vi gør dit byggeri til en god oplevelse.
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- Et utroligt  
spændende år…
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Der ryddes op i hegn og vildnis! 

Kom og vær med...

Vi fejrer 1 års fødselsdag 
den 1. april.

HORSENS   SEJLKLUBs 
RESTAURANT

H O R s E N s  s E J K L U B  a N N O  1 8 7 9

MONGO
Der er mange aktiviteter i mONGO hen over året. Hvordan har vi nogen- 
sinde kunnet klarer os uden mONGO??

tekst og foto Bjarne Hansen.

Dansk Sejlunion afholder kurser i MONGO
Paraplyorganisationen afholder en række kurser rundt i landet i vintersæsonen. flere er henlagt til hor-

sens og afholdes i monGo. billedet her er fra et kursus Pr og kommunikation, hvor der blev fortalt om, 

hvordan en klub kan strukturere sin kommunikation med medlemmerne og med omverdenen. fint kursus 

hvor man fik ideer og værktøjer med hjem. fra hsh deltog morten fjerbæk og Carl Gerstrøm. (CG)

Læserkonkurrence
Redaktionsudvalget udskriver igen i 2015 konkurrence.
skriv en artikel, tag et godt billeder eller mal en akvarel 
over et maritimt tema til klubbladet. Du vælger selv. 
send det til gerstrøm@mail1.stofanet.dk mærket 
læserkonkurrence og du deltager i konkurrencen om et 
gavekort til Horsens sejlklubs Restaurant. 

Konkurrencen løber fra 1. april til 15. oktober. Redaktions- 
udvalget er dommerkomite og resultatet offentliggøres 
i forbindelse med standernedhalingen sidste lørdag i   
oktober. 
Benyt lejligheden til at bringe nyt stof frem i klubbladet, 
så vi kan få fornyelse.

Redaktionsudvalget 

Har du overvejet 
Matchrace?
Hvis du har lyst til at sejle de sjove og hurtige match 28, 
så møde op den 19. marts kl. 17 i sejlklubben. Her kan vi 
finde ud af, hvordan vi tilrettelægger sæsonen, så vi kan 
få nogle sjove og tætte sejladser. Hvis du er i tvivl om 
noget, så skriv til lena.hellstroem@gmail.com
 

ÅBENT HUS 18. april
Havneservice gentager sidste års succes med at starte sæsonen 
med et åbent hus arrangement. Den 18. april kl. 10 til 16.
Flere underleverandører kommer og viser/fortæller om produk-
terne. Palby,  Volvo, mercury, Garmin. 
På dagen vil der være store rabatter.
motorkursus er en del af arrangementet. Det tilbydes  gratis. af 
hensyn til det praktiske er tilmelding på havneservice@havneser-
vice.dk nødvendig.
Kurset henvender sig også til kvinder, som der er erfaring for, ofte 
ikke er bekendt med hvordan ”jerngenuaen” håndteres.
se annonce på side 2 og www.havneservice.dk.

Knud Erik Feldt i gang med at sætte LED lys op i MONGO 
og Sejlerstuen. En tredjedel sponseret af Erling Nielsen.

Fejring af dagplejens 8 års fødselsdag; denne dag var alle 
slyngler samlet i MONGO, så ordensmagten havde sendt 
flere på afspadsering, da de nu vidste hvor alle var.

Carl Gerstrøm blev kåret til årets  
Paparazzi og fik et flot diplom med 

følgende tekst: Det Akademiske Råd tak-
ker for den fotografiske dokumentation 
du altid lægger for dagen. På den anden 

side er vi taknemlige for den diskretion du 
viser på de sene timer af vore sammen-

komster. Carl du er i øvrigt også den en-
este, der er ædru nok til at vise sømmelig 

adfærd, samt at føre motorkøretøj.

Sidste års åbenthus arrange-
ment var rigtig godt besøgt!
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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

der mangler frivillige hænder til følgende opgaver:

1)   maling af ungdomshuse mod vinterpladsen

2)   Reparation  og udskiftning af beklædning på ungdomshuse 
11 - 12 plader

3)   maling af samme plader

4)   maling af port, tidligere traktorrum

5)   Betonarbejde ved højvandssikring mongo

6)   montering af brøndrør til pumpe inden for højvandssikring 
       mONGO

7)   slibning og lakering af halvmodel 5,5 meter lang

8)   maling af hvide striber på trappetrin til plint

9)   Polering af sølvtøj i slyngelstuen, ok

10) maling af bjælker til nettag skralderum

11) Rensning af tagrender på klubhuset

12) Hjælp i sponsorudvalget

Her er opgaver af forskellig art og med krav til forskellige kompe-
tencer. Nogen kan stå på stiger, nogen kan male, nogen kan støbe 
beton, nogen kan håndtere et tastatur…..ingen kan alting men alle 
kan noget!
ta’ fat i et par venner og meld dig til en af opgaverne. Det kan blive 
et par hyggelige timer samtidig med, at klubben får sat ”flueben” 
ved endnu en opgave.

som man kan se på billedet er sølvtøjet blevet pudset.

meld dig til Knud Erik Feldt eller formanden. (CG)

ad 7. Historien bag den 5,5 meter lange halvmodel, - formanden 
fortæller: 
Lige før jul blev jeg ringet op af Jens Møller Jensen en maskinmester, 
som arbejder på Århus maskinmester skole. Han oplyste mig om, at 
han havde en halvmodel han gerne ville give til Horsens Sejlklub. Han 
spurgte derfor om vi ville modtage en sådan, og det sagde jeg ja til 
med det samme. Senere i snakken spurgte jeg om, hvor stor den var; 
var den 0,5 meter lang eller mere. Jeg fik svaret 5,5 meter! det var en 
model af et Mærsk skib.
Ok, så kunne den ligesom ikke hænge inde i Modellen med de andre 
halvmodeller, så jeg bad om et par dage til at finde en løsning.
Dagen efter aftalte vi, at Knud Erik og jeg ville hente ”modellen”, tirs-
dag den 6.januar
Halvmodellen har igennem mange år hængt på væggen udvendig 

Din klub har brug for dig!

på den gamle maskinmesterskole i Århus. Da man skulle flytte ind 
på den nye skole, mente arkitekten ikke, at der var plads til den. Den 
passede vist ikke ind i arkitekturen.
Planen er nu, at den skal laves til en bar, der vil kunne bruges forskel-
lige steder men primært på plinten. Jeg har haft kontakt til Michael 
Sthaalros, som har givet tilsagn om at sponsorere rustfrit profiljern 
til understellet. Halvmodellen skal lakeres og der skal en barplade 
på toppen.  Vi håber den er færdig til standerhejsning den 11.4.2015.

Tage og Poul i gang med pokalerne. ”Søndagsholdet” klarede den 
opgave. 

Det er noget af en halvmodel! 
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sejlerskolen: fuld damp på alle kedler
Efter et par år med faldende elevtal i sejlerskolen er der nu igen fuld 
damp på alle kedler. Navigationskurset – den teoretiske del af du-
elighedsbeviset – tæller denne vinter 20 elever, der alle er ivrige for 
at lære. 20 elever er tæt på maksimum. sejlerskolen har været til 
sejlerskole Cup i Kerteminde og fik minder og oplevelser med hjem,
selv om der har været sygdom blandt underviserne, både til teori 
og til praksisundervisning, så har afdelingen kunnet finde under-
visere til teori-holdet hele efteråret. Det siger vi mange tak for til 
John og Hans.
sejlerskolen mangler en leder til at tage over efter Jesper Lysgård, 
som stopper nu. skulle der være nogle, som vil overveje at tage 
lederposten, så har vi et skriv om, hvad det indebærer. sig til, så 
udleverer vi det gerne til overvejelse. sejlerskolen kunne også godt 
bruge nogle instruktører til den praktiske træning. meld jer gerne.

kap- og klubsejladser:
aftenkapsejladserne har igen i år været afviklet under kyndig le-
delse af vores trofaste dommere - en helt igennem fremragende 
sæson. Vi har sejlet tirsdag, onsdag og torsdag, og det satser vi 
på at gentage i 2015. Rundt om Endelave:18 både gennemførte 
med trimaranen Ka’Folde med som hurtigste båd. Expressen Ex-
plode overalt vinder blandt kølbådene. trekost twostar havde 18 
gennemførende både med Folkebåden Frida som vinder. En særlig 
tak til klubhusets værtspar sanne mikkelsen og Christian Horsdal 
for at sponsere de fine præmier til twostar-sejladsen. 

sejlsportsligaen:
2014 bød på en gedigen nyskabelse i dansk kapsejlads, nemlig se-
jlsportsligaen, der er Dansk sejlunions Danmarksmesterskab for 
klubhold. Årets fire sejladser blev afviklet uden deltagelse af Hors-
ens sejlklub, men da der blev budt op til dans i form af muligheden 
for at kvalificere sig til næste års ligasejlads, kom kapsejlerne i 
Horsens for alvor i sving.
Hele tre hold meldte sig på banen som kandidater, så vi måtte sejle 
en intern udtagelsessejlads for at finde det stærkeste lokale hold. 
Dette endte med, at Jørgen mortensen med besætning (Brian og 
marc Keene og Jacob Nicolaisen) blev udtaget til kvalifikationsse-
jladserne.
Efter en neglebidende og meget spændende weekend på Øresund 
blev det til en flot andenplads - og dermed er Horsens sejlklub 
sikret en plads i næste års ligasejlads.
I forlængelse af kvalifikationen tilbød Horsens sejlklub at afholde 
ét af de fire kvalifikationsstævner, hvilket sejlunionen har sagt ja 
tak til.
Det betyder, at vi i weekenden 12.- 14. juni kan byde på kapsejlads 
i absolut topklasse på Horsens Fjord - og vi glæder os til at vise 
Horsens By (og sejlerdanmark) kapsejlads af højeste karat. Vi vil 
atter engang bevise, at Horsens er i topklasse, når det gælder af-
vikling af kapsejlads.
Netop derfor er der planlagt et møde for alle jer frivillige søndag 

8. marts i klubhuset kl. 9.00 til morgenkaffe. meningen er klar nok: 
Vi hilser på hinanden og fortæller, hvor vi hører hjemme i klubben 
- og så planlægger vi året. Vi vil også gerne se mange frivillige, der 
vil være hjælper ved det store Ligastævne. Hvem vil ”levere” dom-
merskib? Vi skal bruge tre kølbåde.

Pigesejlerne i dyst med naboerne:
Pigesejlerne har været på vandet på onsdage og har i efteråret sa-
marbejdet med Horsens Bådklub. Der har været flere fælles kapse-
jladser. samarbejdet gav dobbelt så stort felt på vandet. Kapsejlad-
serne blev sjovere og mere udfordrende. I vinter skal begge klubber 
evaluere de fælles sejladser og justere med egen bestyrelse. Lena 
schroll har efter flere år valgt at trække sig som formand for pi-
gesejlerne. Da ingen ny meldte sig, har besætningerne valgt at tage 
formandsposten på skift. ”Fru Christoph” lægger ud.

stille år med matchrace:
matchrace-bådene har ikke været anvendt så meget 2014, men de, 
der har været på vandet i bådene, har nydt det. Bestyrelsen vur-
derer, at det er vigtigt, at vi har bådene, så vi også har dette tilbud i 
2015. Vi mener, at bådene er mere anvendelige end f.eks. J70’erne. 
Vi arbejder til gengæld på et samarbejde med andre klubber og 
matchracecentret om mulighederne for sejlads i denne bådtype.

ungdomsafdelingen:
Horsens sejlklubs Ungdomsafdeling fejrede 100 års jubilæum med 
et stort rangliste-stævne 23. maj - et kæmpe-rykind på havnen: 50 
campingvogne og 220 deltagere. mange frivillige hænder og hove-
der var involveret i planlægning og afholdelse af Pantanius torm 
Junior Grandprix stævne med mange positive tilbagemeldinger. 
sommerlejr på Borre Knob med 46 store og små sejlere.
På 3. år var der sensommercamp 6.-7.-8. august. På årets lejr havde 
vi det største antal deltagere i lejrens historie: 40 sejlere. 22 var 
klubbens egne optimistsejlere, mens 18 børn (5-14 år) aldrig havde 
prøvet at sejle. 
Klubmesterskabet i ungdomsafdelingen 4. oktober: der var vind til 
alle - og lidt til. 47 sejlere deltog på fjorden. Dagen var sæsonaf-
slutning, og der var flot fremmøde i Horsens sejlklubs restaurant: 
95 sejlere/søskende/forældre, der alle havde en god aften. skønt at 
se de unge mennesker i klubhuset. Det skal gerne blive en tradition.

dagplejen:
Dejligt at I har mod på at svejse, save, hamre, regere og reparere 
tak for sponsoratet til en varmepumpe til værkstedet. Herudover 
er der blevet lagt gulv i det tidligere traktor rum. Det var vist Hr. 
Bent Bøvl. Og porten med luger klaret af Hr. Feldt. Gulv og loft un-
der plint af Feldt med flere. Knud Erik er næsten over alt: han laver 
en del forefalden el-arbejde og er nærmest servicemedarbejder på 
fuld tid. sejlklubben har hele tiden nogle arbejdsopgaver. maling af 
gavl, reparation af dør, utæt tag…

så hvis der er folk, der har lyst, så ring. så får I ansvaret for en lille 
arbejdsopgave. Kom ud af busken, så det ikke er ”tordenskjolds sol-
dater”, som vi slider op.

Pladsmændene:
Knud, Knud Erik og Olaf: Det har været dejligt at se, hvor pæne vin-
terpladserne er, og at der er system på pladserne. Vores argumen-
tation for at bibeholde vores vinterplads bliver væsentlig nemmere 
at føre, når det ser ryddeligt ud. Bliv endelig ved med det. I skal 
igen i år have tak, fordi I bruger op til tre måneder hvert år på at 
servicere medlemmerne, når de skal have bådene i og op.

bøjeudvalg:
Jonas troense fik bøjerne ud, og da de skulle ind igen, havde Jonas 
taget Far Jens med som slæber. Jeg ringede for at høre, hvornår 
bøjerne skulle op, og så fik jeg at vide, at ”de har været oppe i 
14 dage.” Bøjerne omkring Hjarnø har også været på plads hele 
sæsonen, tak for det til Jørgen schreiber og Per Ullmann Hansen.

Tursejlergruppen:
Frede Nørgaard, Ulla Christophersen, Jane troense. En af de tra-
ditionsrige afdelinger i HsH. Der var en skøn pinsetur til strib i 
foråret og en god høsttur til snaptun med deltagelse af en snes 
sejlere. Bankospillet i november var der stor opbakning til. Det var 
både til spisning og spillet. tursejlergruppen lægger vægt på, at alle 
klubbens sejlere kan deltage, og nye sejlere bliver taget godt imod.

mongo:
Det er et hus, som bliver brugt meget af ungdomsafdelingen til 
stævner og til spisning efter sejlads samt til møder og undervisning 
af sejlerskolen. sejlerstuen kan anvendes til spisning af medbragte 
madpakker, eller når man har lyst til en kop kaffe. Huset er for nylig 
blevet brugt en weekend til ungdomsafdelingens tørlejr.
Vi har nu fået lavet en nødudgang med trappe ned fra første sal. 
Vi håber på, at vi får lavet noget ved højvandssikringen. Vi vil gerne 
have lavet en beton-trappe i åbningen, så man er fri for at få sat 
højvandssikringen i. Vi har også et ønske om at få lavet en større 
samlebrønd indenfor højvandssikringen. men det når vi en anden 
gang.

sponsorudvalg:
Det har ikke været det nemmeste år for sponsorudvalget: i starten 
af året blev der fra anden side arbejdet hårdt for at få penge til 
klubhus. Bagefter startede indsamlingen til On Board Horsens til 
OL 2016!
Der er lagt et stort arbejde i at tegne og gentegne annoncer til 
klubbladet. 
Der er lavet sponsoraftale med Pantanius som eventsponsor ved 
Pantanius torm junior Grandprix, og lavet en aftale med sydbank 
om flagene på broerne. Der er søgt mange fonde, og det har resul-

teret i to nye Zoomjoller til ungdomsafdelingen.
Det er også sponsor-afdelingen, der arbejder med sponsor-bannere 
på hjemmesiden og på skærmene i klubhuset.
sponsor-afdelingen har lavet strategi og diverse regneark med det 
formål at gøre arbejdet lidt nemmere. Udvalget skal have en ny 
styrende person: en frivillig, der koordinerer i forhold til de andre 
afdelinger i HsH, så vi ikke render de samme på dørene flere gange.
Henrik Frederiksen, formand for sponsorudvalget har valgt at 
stoppe. Forhåbentlig findes der i HsH en person, der har lyst til at 
løfte denne opgave. Der er nu lavet en beskrivelse af arbejdsopgav-
erne. tag kontakt, hvis du er interesseret…

ol-Pigerne:
anne marie Rindom arbejder fortsat målrettet på at komme til Rio 
i 2016. Hun sejlede til Vm en nationsplads hjem til Danmark til 
OL i Rio, og hun satte punktum for 2014 med bronze i abu Dhabi i 
december. super flot!
schütt-søstrene anne-Julie og maiken kæmper også fortsat, de 
har hårde betingelser i kampen om OL billetten, da flere danske 
besætninger er i verdenseliten. Det er i årets løb blevet til flere fine 
placeringer med en 10. plads til Vm som højdepunktet. De har haft 
en meget stejl formkurve. Også her bliver 2015 meget spændende 
anette Viborg står nu alene efter martins beslutning om at stoppe. 
Hun arbejder stadig på deltagelse i Nacra 17 til OL i 2016 og er nu i 
Rio, hvor hun skal træne med allan Nørregård og hans team. anette 
har store forventninger til dette setup.

ol-projektet:
Det går også på det økonomiske plan fantastisk for On Board Hors-
ens til OL 2016. Projektet har mødt forståelse fra både sponsorer, 
Horsens Kommune og privatpersoner. Det betyder, at der i kassen 
har været midler til at hjælpe de tre både hele året – også klar med 
støtte til næste års udfordringer.
Regnskabet for projektet er ikke blandet sammen med sejlklub-
bens regnskaber. Projektet har sin egen konto, styret af Peter Bjer-
remand og Carl-Erik Carlsen.

kommunikationsafdelingen:
Jeg vil gerne opfordre alle til at melde sig som modtager af vores 
elektroniske nyhedsbrev, og hjemmesiden har virket flot gennem 
året. Vi siger tak til Lena Weirauch og anne skjerning.

klubblad:
Et fantastisk klubblad, som vi er stolte af. Det er nok det flotteste 
i landet. Det er nærmest et magasin, og det er meget svært at få 
samme kvalitet i en netudgave. 
Det faste bladudvalg har i 2014 været Hanne Jeppesen, Ole Harby, 
Jens troense og Carl Gerstrøm. De har med en ny procedure forsøgt 
at systematiserer inputs og andet. 

fortsættes næste side

Formandens beretning, fortsat
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klubhus:
Her små ni måneder efter indvielsen har vi haft evaluering af huset 
med enkelte reklamationer: et ventilations-problem herunder 
køling og opvarmning, nogle døre som var utætte. samtlige prob-
lemer går vi ud fra er løst nu. så vi ser frem til et-års- gennemgang 
med en forventning om, at der ikke er de store problemer.
 
klub hsh:
Bestyrelsen har forsøgt i år at få ryddet op i forskellige aftaler. 
Der har været et problem med værdi af storjoller ved start og slut 
for brugeren. samt en ikke-kendt aftale med Juelsminde sejlklub. 
sagerne er blevet løst tilfredsstillende.
Vi håber, at vi ikke møder flere aftaler, som ikke har været ind over 
bestyrelsen. Husk at melde adresse-ændring til Horsens sejlklub. 
Det giver en del unødvendig bøvl, når folk glemmer det. Brug jeres 
medlemskort til sejlerret, øl, vand og kaffe til medlemspriser.
Det er også tilladt at tage nær familie med ind til sejlerret m.m. 
Eller hvis man vil have en kammerat med ind i klubben.
Bestyrelsen er meget tilfreds med vores restauratørpar. De holder 
huset meget flot. Husleje og alle forbrugsudgifter er betalt til tiden, 
hvilke vi tidligere ikke har været særlig forvendt med. Det er en 
luksus for klubben at sidde uden husleje i eget hus.
Vi håber på mange år med god mad i huset, og opfordrer medlem-
merne til at bruge vores eget hus.

rustsagen:
Har været en arbejdskrævende sag, som har fyldt to ringbind og 
varet i 100 dage. Vores mål var fra starten, at medlemmernes både 

skulle rengøres.Vi har fået stor anerkendelse, fordi vi hele tiden er 
gået efter en løsning, hvor alle var med.
Den gode dialog med klubberne og Horsens kommune er afgørende 
for indflydelse, også på sigt i andre sammenhænge.
I 2015 sker der meget: Grillplads/overdækket læplads, Havnespo-
ret/fortov forlænges, sU arbejder med en forbedring af slæbest-
edet, udlægning af flere sten ved estrakadevæggen (den krumme), 
uddybning flere steder.

God dialog med kommunen:
En god dialog med kommunen omkring havneudviklings-planerne 
skal utvivlsomt ses som et resultat af både det meget gode for-
løb omkring klubhuset, ny lokalplan med videre, og den omstæn-
dighed, at HsH (bl.a. i rustsagen) har vist sig at være en seriøs og 
resultatorienteret aktør. Det betyder ikke, at vores vinterpladser, 
stævneplads med videre er sikret, men det betyder, at man lytter 
til os og prøver at imødekomme vores ønsker, fordi kommunen ved, 
at det, vi siger, holder vand og er fagligt begrundet.
Klubben arbejder stadig med søsportscenter, men det er kom-
munen, der skal melde ud.
De har fået vores holdning til de sidste planer.

Horsens sejlklub
januar 2015
Bjarne Hansen, formand

Ps. Beretning i fuld længde kan læses på hjemmesiden.

Den 2. marts beskrev Per Klausen og Nils Buhl i et 2 timer langt 
foredrag med billeder på klubbens nye aV udstyr den 1684 sømil 
lange sørejse.
turen tog 66 dage heraf de 49 til søs. togtet er beskrevet i klub-
bladene fra september og december 2014 og sidste del af turen har 
Nils Buhl skrevet om i dette og næste klubblad.
til foredraget mødte ca. 60 klubmedlemmer, hvoraf de 53 mødte 
op kl. 18 for at nyde den velsmagende gullasch fra klubbens pantry.
En hyggelig klubaften med en dejlig stemning.

I weekenden fra fredag 
den 17. april til søndag 
den 19. april holder Op-
timist Class Denmark en 
af sine landslejre her i 
Horsens. 
Det er ungdomsafdelin-
gen, der står for lejren, 

og vi forventer, at der kommer 35-50 sejlere fra hele landet. Lejren 
er for alle a- og B-sejlere. sejlerne bliver trænet af landstræner 
Dennis Paaske og hans dygtige trænere, og vi satser også på, at der 
bliver brug for en eller flere af vores egne trænere. 
så denne weekend vil I opleve ekstra aktivitet på havnen, idet de 
unge skal indkvarteres på VIa, og de vil holde til i mongo, hvor al 
teori og spisning skal foregå. Vi håber naturligvis på stor tilslutning, 
ikke mindst fra vores egne sejlere, da det giver rigtig god træning 
at deltage på disse lejre, da det er intensiv træning på vandet i 
mange timer. 

Vi vil planlægge lejren, så alle resurser fra ungdomsafdelingen 
kommer i spil, og hvis I har lyst til at hjælpe, så er I meget velkomne 
til at kontakte tina Winkler på 28 66 22 61.

Det blev en rigtig god aften, da Valhallas besætning berettede om fire ugers tur i vikingernes kølvand – fra Horsens gennem Kielerkana-
len til den engelske sydkyst. Fire uger er snært, men med et par natsejladser (og nogen sømil for både sejl og motor), så lykkes det fint 

– og besætningen havde endda fire dage inde midt i London, hvor båden var base for udflugter i storbyen og hyggeligt samvær med se-
jlerne i Limehouse Marine. Søren Refsgaard fortalte både spændende og underholdende og svarede på spørgsmål og Charlotte Refsgaard 
supplerede. Flotte billeder på skærmen gav et godt indtryk fra turen. Der var bifald fra publikum og Frede Nørgaard fra tursejlergruppen 

sagde pænt tak for en go’ aften. (Foto: Carl Gerstrøm)

En god aften med Valhalla-sejlerne

Med S/Y Wasa 
Østersøen Rundt

Landslejr 2015 
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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

Nyt fra Havnefogeden

Sponsorudvalget søger hjælp!

Det er en travl tid på kontoret lige 
nu med nye der gerne vil have en 
plads, folk der gerne vi have en an-
den plads, opkrævning af restanter 
o.s.v.
Vi har ca. 80 ledige pladser, men 
der kommer henvendelser hele 
tide. Det er små pladser der efter-

sørges, - 3x10 m. For nogle få år siden var det store pladser.
I vinteren løb er der lagt sten foran ”Den krumme” og den sydlige 
ende af ”Fjordbroen”. Det er dels som storm- og issikring; men 
også for at dæmpe bølgerne. Vi var heldige og få 2300 ton oveskud 
– norske granitblokke - fra den sikring, der er fortaget ved den 
gamle Lillebæltsbro. 
Fortøjningspæle og broer i den østlige del af havnen er blevet scan-
net, så vi nu har et billede af hvordan det ser ud med pæleorm. Der 
er flere fortøjningspæle der skal skiftes, navnlig ved ”Den grønne”. 
Heldigvis har broerne det fint.
Der forberedes en uddybning. Der er taget en række bundprøver og 
Naturstyrelsen har givet en klaptilladelse på 4000 m3. Dybderne 
skal fastlægges mere nøjagtigt en vi kender det i dag, så vi kan 
grave der hvor behovet er størst. 
trækfærgen + krappebroen skal naturlig vis op igen. Det var en stor 
succes sidste år.
Hvad med grillplads?  Bare jeg vidste det. Jeg mener der er penge 
tilbage i den pulje hvorfra trækfærge og krabbebro er bevilliget fra. 
ting tager tid i det kommunale regi!

Horsens sejlklub har mange aktiviteter for deres medlemmer og vi prøver hele tiden på at forbedre og udbygge disse. meget 
at det arbejde foregår helt åben og indsatsen er tydeligt for alle. Der foregår dog også utroligt meget “om læ” som er med til 
at sikre det økonomiske grundlag i klubben. Dette arbejde foregår bl.a. i sponsorudvalget. Udvalget har til opgaven at kordi-
nere den samlede indsats overfor sponsorer samt andre organisationer og fonde der støtter klubbens arbejde.
Udvalget har gennem de sidste 2 år udarbejdet en strategi for dette arbejde og målrettet opbygget og organiseret de aftaler 
det ligger bagved. 

Nu har udvalget selv brug for assistance. Henrik Frederiksen er ud trådt af bestyrelsen og dermed afgået som formand for 
sponsorudvalget, majbritt magnussen er travlt optager som småbørns forældre og jeg afsejler på langtur til sommer. Derfor 
har udvalget behov for nye kræfter. Kunne det være dig?
Den eneste forudsætning for at deltage er et hjerte der brænder for Horsens sejlklub og muligheden for lidt arbejde specielt 
i vinterhalvåret - om sommeren sejler vi jo!
Hvis du er interesseret eller blot vil hører mere om mulighederne så kontakt Bjarne Hansen eller mig. Kontakt informationer 
findes på Horsens-sejlklub.dk

med venlig hilsen
sponsorudvalget
søren Refsgaard
  
 

I avisen kan man læse om boligbyggeri på servicekajen? 
Jeg blev også informeret via avisen. Vi kan ikke have en lystbåde-
havn uden servicekaj. Den skal mære minimum i størrelse som den 
vi har af hensyn til lastbilerne; gerne med bedre tilkørselsforhold. 
Kran og oliestander skal være der. tilkørselsforhold, parkering m.v. i 
byggeperioden må vi hjælpe hinanden med at finde ud af. 
Der mangler fortov og højvandssikring fra klubhus og vestpå. Det 
bør løse inden/samtidig med byggeriet  på servicekajen. 
Robert Jespersen er nu tilknyttet i flexjob 12 timer om ugen. Det er 
en god hjælp med en handyman.
Generelt er der kommet til at se betydelig bedre ud Lystbåde-
havnen!  
Ja! - men der stadig plads til forbedringer. Der er ryddet godt op i 
gamle både, men vi mangel stadig en del gamle stativer. Vi tager 
en større tur til foråret med det der henstå uden navn og eller 
pladsnummer. Vi har gang i en 5 årsplan for hvad der skal laves på 
Lystbådehavnen.
så har vi igen en båd der er sunket. 
Mågeproblematikken? 
Forsøgsvis har vi sat en snor på rækværket på ”Flagbroen” – bedre 
kendt som ”miilionærbroen”. Det ser ud som om mågerne flytter 
ned på broen og ud på bådene. Når vi kommer lidt længere hen vil 
vi forsøge med en drage med facon som en rovfugl.
Jeg glæder mig til den nye sæson og ønsker alle velkommen på 
Lystbådehavnen,

Flot ligger stenene lags den ”Krumme”. De har jo 
været der før, men de sank ned i mudderet.

Entreprenøren arbejdede døgnet rundt. 
Her fotograferet en tidlig morgen.

En frostsprængt skroggennem-
føring eller hvad der nu end er 
årsagen. Den kommer næppe 

på vandet igen.
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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

Ungdomsafdelingen i HsH har skiftet formand. anne skjerning, der 
har løftet opgaven i de seneste år, har trukket sig og helliget sig an-
dre opgaver i klubben. tak til anne for det store arbejde, der er lagt.
Ungdomsafdelingen har i nogle år arbejdet med en styregruppe. 
Her har man arbejdet på at finde annnes afløser. Garvede kræfter 
mente, at opgaven måtte tilfalde en person med yngre sejlere på 
vej. Efter moden overvejelse meldte Klaus Lundgaard schubert – 
bedre kendt som ”skipper”- kort før generalforsamlingen sig, til at 
tage en tørn.
”skipper” har Ellen på 8 og Johan på 12 i ungdomsafdelingen, der 
pt. begge sejler optimist. 
”skipper har selv baggrund i HsHs ungdomsafdeling, hvor der blev 
sejlet optimist og Juniorbåd. Flere år som instruktør på Oure er 
en god ballast til arbejdet. ”skipper” var en af de første kite surfer 
instruktører i Danmark. 
 
selv siger ”skipper” at ungdomsafdelingen i HsH ikke trænger til at 
blive reformeret, - ingen revolutioner. Den fungerer godt, har stolte 
traditioner og et godt ry. ”skipper” fortsætter med at understrege, 
det gode arbejde skal fortsætte og håber at kunne bidrage til det. 
styregruppen fortsætter og de mange engagerede kræfter, har 
givet håndslag på, at de fortsat vil hjælpe til med alle de opgaver 
der er og som kommer.

”Det er mit håb at vi fortsat kan have en stor ungdomsafdeling, 
hvor vi får lært en masse unge at sejle, blive glade for at sejle og 

Personskifte i ungdomsafdelingen

blive ved med det. Der skal også i fremtiden forstres OL kandidater 
med rødder i HsHs ungdomsafdeling”. – siger ”skipper”

selv sejler ”skipper” i dag i en First 36,7 HELO som deles med 
Christian Blæsbjerg, - se forsiden! 
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Når nogen om efteråret spurgte mig om, hvor længe 
optimisterne blev ved med at sejle, har jeg ofte svaret: 
”Så længe havnen ikke er lukket af is”. 
Det må jeg lave om til: ”Til ledsagerbådene ikke  
længere kan bryde isen ud af havnen til åbent vand  
ude på fjorden”.
Flotte billeder af vore bedste og mest hårdføre opti-
sejlere, der hver weekend træner vinteren igennem. 
Det er medvirkende årsag til, at vi har OL-kandidater!
CG

Vintersejlads 
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Når dette blad kommer på gaden så har sanne og Christian været 
værter i Horsens sejlklubs Restaurant i et år.  Og sikke et år!
Der blev lagt ud med en reception med 350 gæster, samme aften 
standerhejsning med 225 deltagere og dagen efter 180 til Jazz, - 
alt sammen inden for 2 dage. Den rekord bliver nok ikke lige slået. 
siden er det gået slag i slag. Da  søndagsholdet sad og pudsede 
sølvtøj medio februar var der stor 50 års fødselsdag i ”modellen”, 
barnedåb i  lokalet mod syd og 15 -20 gæster i lokalet mod vest. 
”Det er vigtigt for os at få en god start” stod der i blad 1.2014 et 
interview over en kop kaffe på spoon. Er I så kommet godt i gang? 
Ja! det er gået fint med et par enkelte børnesygdomme; men fint! 
Vi havde et godt efterår og en fin Jul/Nytår. Vi er i fuld gang med at 
gøre  klar til, at foråret kommer og sæsonen går i gang. se det store 
program i sidste klubblad.
Vi glæder os til den nye sæson, og håber vi igen får en kanon stan-
derhejsning. De traditioner, der er tilbagevendende i Horsens sejlk-
lub er dejligt. søndags- og fredags holdet, kogt torsk til ”vennernes” 
generalforsamling, standerhejsning og standernedhaling o.s.v. Vi 
har holdt tingene i hævd sammen med bestyrelsen og prøver selv 

Kapsejladssæsonen kommer snigende med både nyheder og gode 
faste traditioner.  Den største nyhed er, at HsH skal være vært for 
et liga-stævne, der uden tvivl bliver den største seværdighed i sæ-
sonen – og det af flere årsager.

Ligastævnet 12.-13.-14. juni

Her samles nogle af landets allerdygtigste sejlere incl. HsH-holdet 
med Jørgen mortensen og co. Der sejles i J/70 som er en særdeles 
let og livlig båd, hvor spilerkæntringer er hverdag, hvis der kommer 
luft. Der sejles korte sejladser i 6 både ad gangen, men 18 besæt-
ninger deltager. Banen ligger tæt på land, så sejlerne hele tiden kan 
transporteres til og fra bådede. altså kan man følge med fra land 
samtidig med at der speakes og filmes til glæde for tilskuerne og de 
sejlere, der står på land og venter på tur. Resultaterne kan lynhur-
tigt gå både op og ned, så intet er givet før sidste sejlads er sejlet 
– og det bliver helt sikkert tæt. samtidig med ligastævnet afvikles 
der sportsbådsstævne for J/80 og melges 24. Gå ikke glip af denne 
event som tilskuer eller som hjælper– læs mere på hjemmesiden 
og sæt krydser i kalenderen ved denne weekend. Og vil du se mere 
liga sejlads, så sejles der weekenden efter 2. division Liga-stævne 
også i Horsens!

Ry Open 18.-19.-20. september

En anden nyhed er, at HsH skal være vært for KDY-15 stævnet – Ry 
Open. Et stævne der tidligere er sejlet fra Ry, men som nu er over-
gået til HsH. Et stævne, hvor de gamle og garvede fra nær og fjern 
vil kæmpe i deres traditionsrige juniorbåde. Her forventes ikke bare 
deltagelse, men også topplaceringer fra HsH duellanterne torben 
Pedersen og Verner Jensen.
Og så til de gode faste traditioner hvor aLLE kan sejle med.

Endelave Rundt 28. august

Endelave rundt behøver vel næppe nogen nærmere omtale. En fan-
tastisk sejlads, hvor alle kølbåde kan deltage. med andre ord er det 
også muligt at deltage selvom din båd ikke er målt ind. Om der 
bliver et separat løb for både uden målerbrev, eller om både uden 
målerbrev deltager med et fiktivt tildelt mål besluttes senere, men 
det er muligt at sejle med, så gå ikke glip af sejladsen – sæt kryds 
i kalenderen - og bak op om vores paradedisciplin i Horsens – sejl-
sport. Det kan i øvrigt tilføjes, at der arbejdes på at lave en gaste/
skipper-børs, så både nye som gamle skippere og gaster kan finde 
hinanden. Følg med på hjemmesiden for nærmere info herom.

Vi kan snart fejre 1 års fødselsdag i det nye klubhus, og 
dermed det første år med vores nye restauratørpar, og 
tiden er derfor inde til en regulering af huslejen, således 
som forudsat i kontrakten.
Restauratøren har tilsvarende mulighed for at regulere 
hhv. prisen på bon’er og sejlerret, så med virkning fra 1. 
april 2015 vil 10 stk. klip koste 200,- og sejlerretten 80,- 
kr. svarende til en stigning på hhv. 2,- kr pr genstand og 
5,- kr for en sejlerret.

Vi vil samtidig endnu engang opfordre til, at man sender 
sin mailadresse til kasserer@horsens-sejlklub.dk eller c-
e-c@stofanet.dk , så klubben kan spare porto. 

samtidig opfordres du til, at tilmelde dine betalinger til 
betalingsservice, og dermed slippe for administrations-
gebyret på 50,- kr. 

Whiskyflamberede sild 

med et “touch” af oliven

Nyt fra restauranten
at bygge nyt på, - se kalenderen i 
sidste blad. Hvis vi kan være lidt 
mere heldige med vejret, laver vi 
en kanon sankt Hans aften, når 
den tid kommer.
Vi er glade for, at ungdoms-
afdelingen også har fundet i 
klubhuset. afslutningsfest og Ju-
leaftensdag, - bliv ved med det.
spændende med byggeriet, hvor servicekajen er i dag. mere liv 
og flere aktiviteter på havnen og på vandet uden for, vil alle hilse 
velkomment.
Huset  fungerer godt, - heldigvis! Vi har jo selv været med til at 
designe. Fryseren er sat op, og det betyder meget for den daglige 
drift og vore muligheder for at disponere og ikke mindst gør det 
fødevarestyrelsen glad.
Vi glæder os til den nye sæson, til at få åbnet ishuset igen. Rigtig 
god sæson til alle!
(CG)

Vi bruger urimeligt mange kræfter på, at få kontingenter 
mv. kradset ind fra den sidste 1/4-del, og selvom det i 
de fleste tilfælde blot skyldes forglemmelse, så er det 
jo tid og kræfter som kunne være brugt bedre, hvis alle 
blot betalte til tiden - og det kan betalingsservice hjælpe 
med til.

Du kan tilmelde dig betalingsservice ved henvendelse til 
dit pengeinstitut eller via din netbank med følgende in-
formationer:
PBs nr: 03333833 og HUsK medlemsnummer.

Ovenstående gælder ikke kun kontingentbetaling men 
også andre opkrævninger som klubben ellers skal ud-
sende (mastehusleje, bådleje mm).       
/svs

Meddelelser fra bestyrelsen

2-star 26. september

2-star sejlads er kommet for at blive og målt på antal deltagende 
både rundt omkring i landet måske den mest populære kapsejlads-
form i tiden. Det er simpelt. Én båd, en styrmand, en gast og af-
sted det går. Og også her kan du deltage uden målerbrev. 2-star 
sejladsen startes med omvendt respit, det vil sige, at de mindste 
både starter først efterfulgt af de lidt større osv. Principielt set vil 
det betyde, at hvis alle sejlede lige godt og alle måltallene på bå-
dende var regulære, ville alle både komme i mål på samme tid. Det 
giver en spændende sejladsform, hvor man hele tiden er på jagt 
efter dem foran, men også konstant jaget af dem bagfra! Der sejles 
på fjorden, hvor kompasafmærkningerne i form af røde og grønne 
koste bruges som mærker. Det er nemt at finde ud af, så om du er 
ny eller gammel er der ingen undskyldning – her skal sættes kryds i 
kalenderen. Og nu hvor du er blevet bidt af kapsejlads – hvis ikke du 
var det i forvejen, så venter sæsonens sidste event – bymesterskab 
for kølbåde

Bymesterskab for kølbåde 
4. oktober

Under bymesterskabet skal det selvfølgelig afgøres, hvilken kølbåd 
med besætning, der er hurtigst i Horsens. Her sejles der på op/ned 
baner og med normal startprocedure. Her står æren virkelig på spil 
og sejladsen føles for deltagerne som det var OL og Vm slået sam-
men. Kun dem, der er bange for at tabe stiller ikke op her – så er du 
ikke en af dem, så sæt kryds.

Tirsdag, onsdag og torsdag

Udover de planlagte stævner sejles der naturligvis HsH tirsdags-
match, pigekapsejlads onsdag og HsH familiekapsejlads om tors-
dagen. For alles vedkommende er der opstart i maj, hvorefter der 
sejles i de efterfølgende 7 uger. Herefter er der sommerpause og 
der genopstartes i august. Du behøver ikke sætte krydser i kalen-
deren, for deltagelse her er en selvfølgelighed. Og skulle der være 
nye som gamle i klubben, der føler sig utrygge ved at starte op 
med kapsejlads, så lad følgende være en opfordring til at komme 
i gang: 1) alle etablerede kapsejlere ønsker kun flere på vandet, så 
de vil tage godt imod jer og 2) kapsejladsudvalget kontaktes gerne, 
hvis råd og vejledning ønskes og udvalget kan gøre de etablerede 
kapsejlere opmærksomme på, at nye er kommet til, både så nye 
kan blive taget godt imod på vandet og på land og endeligt 3) når 
først du er kommet i gang med kapsejlads, får dit liv et indhold 
som aldrig før...

7Krydser til kalenderen
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Vi er i Horsens sejlklub beriget med at have hele 3 OL satsninger 
– det er virkelig et godt forbillede for næste generation af sejlere i 
klubben, som er meget flittige og seriøse omkring deres sport
For de unge optimister og europa-joller m.v. bliver der ”gået til 
stålet” på fjorden aften efter aften og weekend efter weekend. Kig-
ger man i kalenderen, så sejles der rigtig mange stævner, og de 
deltager i mange træningslejre, når de fra 11 – 19 år er a- eller 
B-sejlere i optimisten, eller hvis de allerede er gået over i Europa-
jollen.
Vores unge sejlere i optimister og europajoller har siden sidste 
sommer 2014 allerede være vidt omkring Frankrig, Norge, Kerte-
minde, Flensburg, skælskør, Vejle, skanderborg, schwerin, Polen, 
Oure, Oman, Lanzarote, Palamos, Kaløvig, Kolding m.fl. hertil kom-
mer vores egen vintertræning på fjorden i kombination med tør-
træning på land. alle vintermåneder har de unge sejlet, og holdt 
først lige før jul, og så er de i gang igen først i januar. så de er ivrige 
for at sejle.
ser vi frem i kalenderen, så er der aktiviteter hver eneste weekend 
fra marts til juni, der er stævner og træningslejre i weekenderne for 
både optimister og de andre jolle-typer – hertil kommer gymnas-
tik, styrketræning og svømning i hverdagene.  
Det giver et helt specielt sammenhold i klubben og mellem klub-
berne i Danmark, at vores unge sejlere tilbringer så meget fritid 
sammen, både på vandet, men også under transport til og fra 
stævner, og naturligvis i teorilokalet.
De oplever også et specielt sammenhold, når de kommer ud om-
kring med andre danske sejlere, som de er sammen med nogle 
gange en hel uge, dermed bliver kammeratskabet landsdækkende 
- på tværs af klubber.  
Det er selvfølgelig ikke helt filantropi, for der er et ordsprog, som 
de unge flittigt bruger: ”Venner på land – fjender på vand” – og 
naturligvis er de alle konkurrenter, når det virkelig gælder. 
Her i foråret er der mange træningslejre og stævner – der er altid 
et valg at træffe, nogle familier vælger at holde påskeferien i Riva 
de Garda, hvor der er træning og stævne. andre vælger den super 
gode træningslejr i Kaløvig hele påsken. alt afhænger af den en-
kelte sejlers temperament, og hvad familien prioriterer.  
men uanset valget, så får ungerne / de unge sammen på tværs af 
klubber et godt sejler-netværk. 
Vi har i ungdomsafdelingen lavet lidt statistik på vores unge, og de 
kan faktisk nå at være til stævne/træning sådan ca. 50-70 dage om 
året, hvis de deltager i det meste. Dertil kommer den daglige træn-
ing på vandet hjemme på Horsens Fjord.
Det giver en vis disciplin til at ville sin sport så meget, og det er 
helt sikkert også det der skal til, hvis de skal kunne leve op til deres 
store forbilleder, der i dag kæmper om OL-deltagelse!
Der ligger så mange timer på vandet i at kunne nå så langt, hvilket 
de unge mennesker lærer i en tidlig alder. Intet kommer af intet, og 
det er det som de yngre i klubben oplever i denne tid – og hvad de 
tidligere  generationer også har oplevet!

Højt aktivitetsniveau for HSH ungdomssejlerneKapsejladskalender 2015 - kølbåde

Kapsejladskalender for ungdom/joller 

Når det er sagt, så giver det også rigtig gode oplevelser for foræl-
drene til de unge, at være med til store stævner, hygge sig sammen 
med de andre forældre – helt uforpligtigende – med andre ”sailor-
moms and –dads” i samme situation! man kommer steder, hvor 
ferien ellers aldrig var gået til, hvis det ikke var for et stævne, og her 
opleves så endnu en herlig plet på jorden. 
Nogle familier vælger i disse år at køre ”the full monty” med 
campingvogn, jolle(r) på taget ect. andre har gummibåden spændt 
bagpå, og atter andre vælger at sejle i egen køl-båd til stævner (når 
vinden tillader det). 
Der er lidt logistik at tage hensyn til, men når vi først er kommet af 
sted, og har slået lejr, så er det bare super-hyggeligt, at være en del 
af dette, og en ”del af HsH-ånden på udebane”.   
Vores unge sejlere kan af gode grunde ikke nå til OL alle sammen, 
men det betyder jo heller ikke alt - men det betyder meget, at vi 
familier støtter dem i deres mål og drømme undervejs. 
Det vigtigste er, at de undervejs får nogle gode oplevelser, bibe-
holder gejsten og glæden ved at sejle, samtidig med at de får stor 
selvstændighed, og gode kammerater og samtidig bliver sejlere for 
livet. 
så er missionen lykkedes! 
Det er vi i ungdomsafdelingen rigtig stolte af at kunne bidrage til.
Ungdomsafdelingen

Datoerne for årets kapsejladser er nu ved at være på plads. Vi har i år intensiveret samarbejdet med vores naboklubber, hvorfor der i neden-
stående tabel også er angivet ”åbne” sejladser som arrangeres af disse klubber. som et helt nyt tiltag vil vi desuden afvikle en ”fællesaften-
kapsejlads” med snaptun sejlklub tirsdag den 19. maj, hvor vi mødes til en dyst på op/ned-baner på yderfjorden.
Nærmere information om de enkelte sejladser kan du finde på klubbernes hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig sejladserne (typisk 
åbner tilmelding en måneds tid inden sejladserne starter).

dato arrangement sejladstype arrangerende klub

28. april – 16. juni tirsdagssejladser Kapsejlads på op/ned-baner  Horsens sejlklub 

29. april – 17. juni Onsdagssejlads for pigesejlere Kapsejlads med respitstart Horsens sejlklub

30. april – 18. juni (ikke 14. maj) torsdagssejlads Familiekapsejlads med respitstart Horsens sejlklub

16. maj Juelsminde Cup Distancesejlads ved Juelsminde Juelsminde sejlklub

29. – 31. maj Fyn Cup Distancesejlads rundt om Fyn Bogense sejlklub

5. juni Picca automation Business Cup Firmakapsejlads i match28´ere Horsens sejlklub

5. – 7. juni Classic Fyn Rundt Distancesejlads rundt om Fyn Kerteminde sejlklub

13. – 14. juni aarhus 2-star Distancesejlads for 2-mandsbesætninger aarhus sejlklub

12. – 14. juni sejlsportsliga Dm for klubhold, stævne nr. 2 Ds/Horsens sejlklub

13. juni Njord sejladsen Distancesejlads for kapsejlads- og turbåde Juelsminde sejlklub

20. – 21. juni sejlsportsliga – 2. division Dm for klubhold, 2. division, stævne nr. 2 Ds/Horsens sejlklub

29. august Endelave Rundt Distancesejlads rundt om Endelave HsH og snaptun sejlklubber

5. september tunø Rundt Distancesejlads rundt om tunø Hou Bådelaug

19. – 20. september KDY 15 kvm. stævne Klassemesterskab for KDY 15 kvm. Horsens sejlklub

26. september trekost two-star Distancesejlads for 2-mandsbesætninger Horsens sejlklub

3. oktober snaptun Cup Distancesejlads snaptun sejlklub

4. oktober Bymesterskab Kapsejlads på op/ned-baner Horsens sejlklub

dato arrangement

25. – 26. april tune Up

2. – 5. juli Borre Knob – sommercamp

5. – 7. august  ”sommersjov”

5. – 6. september Horsens Fjord Cup

3. oktober Bymesterskaber

(kun dem der afvikles i horsens)
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Erik Westergaard har lige overrakt bil 
nøglen til en glad Anne Marie
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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:

flyttes til grundlovsdag den 5. juni, af hensyn til sponsorerne. 
Grundlovstalen holdes af undertegnede i forbindelse med skipper-
møde, og den bliver kort og upolitisk.
Indbydelserne er klar på hjemmesiden til alle virksomheder. Hen-
vendelser til
soren.Klint@Novotek.com
”Det er en utrolig sjov kapsejladsform og vi glæder os meget” siger 
thomas Nortvig fra Nortvig a/s, der tilmeldte sig samtidig med, at 
han hørte datoen. ”Vi kunne desværre ikke deltage i 2014 på grund 
af bryllup, men er helt sikkert klar i 2015”, slutter han.

thomas Jakobsen, der er tidligere OL vinder og sejlsportens svar på 
morten Olsen, kommer til Horsens i forbindelse med Kick OFF for 
sæsonen i On Board Horsens til OL den 9. april kl 16 -18.
thomas’ deltagelse er kommet i stand i samarbejde med Dansk 
sejlunion og team Danmark, hvilket vi føler blåstempler hele On 
Board Horsens til Ol 2016 projektet, som vi kan være stolte af i 
Horsens sejlklub.
Det er en eksklusiv forsamling thomas vil indvie i sine planer med 
de 3 lokale OL besætninger, og ud over OL sejlerpigerne møder 
allan Nørgaard også op som nyeste samarbejdspartner til anette 
i Nacra 17.
alle nuværende sponsorer og samarbejdspartnere bliver inviteret, 
og hvis nogen ønsker at komme med som sponsor, er de meget 
velkommen til at komme til arrangementet, dog bedes On Board 
Captain Peter Bjerremand kontaktes først på tlf. 2165 9580 for 
tilmelding.  

K. Westergaard automobiler a/s og Renault sponserer i år hele 2 
Renault traffic til On  Board Horsens til OL Rio 2016, så OL aspiran-
terne er godt kørende, når 2015 sæsonen starter i Europa.
Det var en glad World Cup Vinder anne-marie Rindom, som først 
i februar fik bilen udleveret af Direktør Erik Westergaard fra K. 
Westergaard automobiler a/s. Bilen er helt ny og med en masser 
lækkert udstyr, bl.a. navigations anlæg. Ugen efter fik de 2 schütt 
søstre deres bil udleveret og begge med Købstædernes Forsikring 
og Horsens Reklame Center som medsponsorer.

Søren Klint: I har lige været fem uger i Florida. Hvad var formålet med 
turen?
maiken schütt: Det er svært at få nok timer på vandet om vinteren 
i Danmark, hvis vi skal træne lige så meget som vores udenlandske 
konkurrenter. Derfor tager vi hvert år til miami og træner, fordi 
årets første World Cup stævne ligger i slutningen af januar. Det er 
en god måde at få skudt sæsonen i gang på med en masse sejlads 
på højt niveau.

Søren Klint: Hvordan gik det i Miami. Der var jo udgangsforbud i NY 
pga. orkan ? 
maiken schütt: Vi oplever en del modgang de første to dage af 
World Cuppen. Vi kommer ind i en virkelig uheldig stime. Vejret 
er vores fjende den første dag og grejet den næste, hvor vi først 
springer en cap wire og senere på dagen ødelægger bombeslaget. 
Det betyder desværre, at vi nærmest først starter stævnet på tred-
jedagen. Det er surt, når vi har brugt energi og penge på at for-
berede os godt til at stort stævne, og så kommer vi ikke engang ud 
af starthullerne.
Vi havde team Danmarks sportspsykolog med på turen, og han 
hjalp os med at refokusere, og vi sejlede top 10-niveau sidste 
halvdel af stævnet.
Efter tre uger i miami kørte vi til Clearwater på Floridas vestkyst, 
hvor Vm skal sejles i 2016. Der sejlede vi de Nordamerikanske 
mesterskaber og fik revanche efter nedturen i miami med en 4. 
plads. 
selvom formålet med turen primært var at få en masse trænings-
timer, er vi væddeløbsheste nok til, at det altså også var fedt at få 
et godt resultat med hjem i kufferten.

anne-marie Rindom vandt sin første guld medalje til IsaF World 
Cup (miami) sidste weekend i januar. Rindom sejlede suverænt det 
meste af ugen og tog stribevis af førstepladser.
Hun gik ind i finalen på en samlet andenplads og kunne potentielt 
vinde guld, men flere stjerner var med i kampen.
I finalen sejlede Rindom suverænt og tog guldet for første gang til 
en World Cup. Karrierens største bedrift.
Vores lokale storsejler siger selv om bedriften: “Når man har to 
modstandere, kan man ikke kontrollere dem begge, så man sejler 
for at vinde !”

               Automation  
Business Cup 2015 

Guld til vores Laser Radial 
sejler, Anne-Marie Rindom

Biler til OL pigerne for 2015

Søstrene Schütt er lige kommet hjem efter fem uger i Florida

On Board Horsens til OL 2016. Landstræneren 
kommer til Kick off

Landstræner Thoms Jakobsen iført sejlersolbriller og klar til OL 
opgaverne.

Trods jetlag smilede de 2 
piger over det nye køretøj

Tak til OnBoard sponsorer:

Søren Klint: Fem uger på tur er lang tid. Hvordan holder I gejsten?
maiken schütt: Vi er heldige at være tre danske både, så vi kan 
træne med hinanden på højt niveau og virkelig arbejde i dybden 
med nogle emner. turens træningsfokus var fart på både kryds og 
læns. Det er motiverende at have et fokusområde og mærke, at vi 
bliver bedre for hver dag, men efter fem uger havde vi også fået 
nok af at sejle lige ud og finjustere små detaljer.
Det er den længste tur, vi har været på sammen indtil nu. Det er 
mange timer vi bruger i hinandens selskab, så når ikke vi er på 
havnen eller evaluerer, handler det om at være god til at holde fri 
og lave noget helt andet end sejlsport, så vi får tanket ny energi 
op. Vi er gode til at være sociale med de andre sejlere og har også 
en fridag i ny og næ, der bliver brugt så langt væk fra havnen som 
muligt:)

Søstrene Schütt i et 
noget astadigt tempo i 
49FX
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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

traditioner er en del af sejlsportens kerneværdier. traditionerne 
blev i høj grad holdt i hævd da sanne og Christian inviterede til 
glögg og æbleskiver juleaftensdag og tilsvarende Nytårsaftens dag 
til sildebord.
Begge dage blev det til et par hyggelige timer med meget stort 
fremmøde.  Flere unge havde fundet ned i klubhuset, og det var 
dejligt at se og en god videreudvikling af traditionen. 

Redaktionsudvalget vil i hvert klubblad medtage en lille anekdote 
for at give et billede af hvad sejlsport også kan være.
kai ”skulk” nielsen lægger ud.

Horsens sejlklub sendte i 1978 en delegation til Dansk sejlunions 
sejlerdag.
Delegationen bestod af: Formand Erik Laursen, næstformand Poul 
Ohff, Poul søndergård og Kai Nielsen.
I de dage var sejlsporten i vældig fremdrift, så sejlerdagen foregik 
i Falkonercentret i København, med ca. 400 delegerede fra landets 
sejlklubber.
mogens maag var formand for Dansk sejlunion, og Dan Ibsen var 
netop tiltrådt som landssekretær.
Vanen tro foreslog formanden, at Erik Laursen blev valgt som di-
rigent, hvilket forsamlingen bifaldt med akklamation.
alle, der husker Erik Laursen, ved at mere kompetent dirigent kunne 
ikke vælges, så naturligvis blev generalforsamlingen afviklet på 
bedste vis bortset fra, at Dan Ibsen tre gange blev vist ned fra ta-
lerstolen, fordi han ikke havde meldt sig i talerrækken.

traditioner
Gode

OL pigerne var der juleaftensdag og  fortalte om  satsningen, - se 
andet steds i bladet. Christian Kamp var hjemme fra træningslejren 
i Usa, også han var der. 
Formanden holdt også fast i traditionen og sagde et par ord. tak-
kede værtsparet og ønskede henholdsvis God Jul og Godt Nytår. 
Det var helt som det skulle være og lidt til! (CG)

Nytårsaftens dag. Formanden ønsker Godt Nytår.                
   Poul Evers tager for sig af Juleglöggen.

”Besætningen” i køkkenet. Fra venstre 

Christian, Sanne, Anja og Allan
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alle, der kendte Erik Laursen, husker også han temperament, som 
han tøjlede rigtig godt under denne generalforsamling.
Formanden sluttede sejlerdagen til stor moro for forsamlingen 
med at takke, fordi de ikke at have ophidset Laursen så meget, som 
de plejede.

Kvartalets anekdote

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

Tirsdag-fredag: 11.00-18.00
Lørdag: 10.00 - 15.00
Søndag - mandag: lukket

Første torsdag i hver 
måned har vi åbent helt 
til kl. 20.00

 NYE TIDER
HOS SJØRS

Første torsdag i hver måned 
har vi åbent helt til kl. 20.00

“

“
FØLG OS PÅ 

OG PÅ

TirSdaG-FredaG:  11.00  -18.00
LØrdaG:  10.00-15.00
SØndaG - mandaG:  LukkeT

Arkitekt Erik Lauersen 
- kaldet “KIT”- der var 
formand for Horsens 
Sejlklub i 25 år



26  www.horsens - se j l k lub .dk www.horsens - se j l k lub .dk       2 7

xx

H O R s E N s  s E J K L U B  a N N O  1 8 7 9 H O R s E N s  s E J K L U B  a N N O  1 8 7 9

På Horsens sejlklubs generalforsamling blev det fra salen nævnt, 
at Horsens Havn havde planer om at udvide slambassinet mod øst.
Horsens Havn fortæller, at man har sådanne tanker. Det skal ses 
som led i den overordnede plan om at flytte havneaktiviteter mod 
øst for at få arealer ledige til andre formål  på sydkajens vestlige 
ende.  Det er endnu ikke konkret og der er ikke truffet nogen 
beslutning ej heller sat en tidsramme. Den viste løsning giver ud 
over mere kajplads også mulighed for at de store skibe kan vende, 
uden at skulle ind i havnen.
Horsens sejlklubs bestyrelsen er selvfølgelig opmærksom på ov-
enstående planer, og de konsekvenser som en sådan udbygning vil 
kunne få for sejlerne. Bestyrelsen vil nøje følge udviklingen, og in-
dgå i en dialog med havnen og Horsens Kommune

En meget vigtig ting for at udvikle industri på sydkajen, er at få 
den tunge trafik uden om byen og ikke ind i gennem byen, som det 
er tilfældet i dag. Her har Horsens Havn en skitse til, hvordan en 
omfartsvej kan føres. tænk hvis vi kunne få alle de lastbiler uden 
om byen! 

Horsens Folkeblad har på det seneste haft mange forsider dominer-
et af havnerelaterede emner. Jeg spurgte By- og Havneudvikling-
schef Jesper Gemmer om nogle af de spørgsmål, som trænger sig 
på for Lystbådehavnes brugere.
Boliger på servicekajen har en tidshorisont, der siger tidligst 1ste 
spadestik  foråret 2016. Der kommer bud ind nu, en måned til at 
forhandle budene og 8-9 måneder til at gennemføre en lokalplan. 
Oliepiren bliver. Det kan komme på tale, at der hører en bådplads 
med til lejligheden, som man f.eks. kender det fra ”U-bådshangaren” 
på Holmen i København. tænk at kunne gå ud på altanen og sige 
god nat til båden!
Der bliver også fremover en servicekaj med det, der hører til sådan 
en. Kran, tankanlæg, plads så lastbiler kan tage op/sætte i og 
vende, plads til op/ned af de både, der tages op efter sejlads, tæt 
ved kranen. tilkørselsforholdene til servicekajen i dag er ikke opti-
male. Det vil man gerne forbedre. Geografisk ligger servicekajen i 
dag godt for vinterpladser og klubhuse, det må nødvendigvis blive 
ændret.
For vi der ligger på ”Filosofbroen” bliver der en sæson med byg-
gerod; men som det gamle ordsprog siger: ”Det skal være skidt før 
det kan blive godt” Lidt fleksibilitet fra alle sider, så går det nok.
Der forhandles med Havneservice om placering af servicekaj og 
offentlig promenade langs havnen.
arealet vest for Havneservice arbejder Horsens Kommune på at få 
råderet over inden for overskuelig tid.
Først vort klubhus og så boliger, hvor servicekajen er i dag, må det 
ikke blive starten til, at der for alvor kan komme gang i den bydel! 

Nyt fra Havnen Nyt fra Horsens Kommune

Der er nu støbt bag de ca. 200 meter forlængelse af den nye spuns 
mod øst. Der fyldes stabilgrus på arealet bag det støbte beton og 
senere bliver det asfalteret. BG stones er i gang med at flytte aktiv-
iteterne østpå og så følger Eurosteel, i takt med at arealerne bliver 
ledige. alt sammen i overensstemmelse med for længst vedtagne 
og offentliggjorte planer.

Vittrups imponerende nye fabrik skrider frem. Produktionen startes 
til foråret og den nuværende fabrik forlades til sommer.

Når vi engang imellem oplever, at vandet ved enden af den for-
længede spuns er lidt lyst, så skyldes det, at BG stones vasker no-
get af materialet i havvand. Vaskevandet passerer et udfældnings-
bassin. Hvis det afvaskede er meget leret, så vil de fineste partikler 
passere udfældningsbassinet og løbe ud i fjorden, - hvor de kom 
fra. Det er rent kosmetisk og inden for de gældende miljøregler/
krav.(CG)

Sådan forestiller Horsens Havn sig 
at syd kajen kan udvikles

Horsens Havns tanker om en omfartsvej 
fra havnen øst/syd om byen.

Ordet mangfoldighed gik igen i meget af snakken. skurbyen ønskes 
bevaret ligeså Havneservice. Der er planer om husbåde, noget som 
der tidligere ikke var politisk opbakning til. Der er personer som er 
interesseret i at kunne placere en husbåd i Horsens.
Jesper Gemmer nævnte igen, at ark. Dan Hasløvs projekt med ka-
nal og søsportscenter stadig er i spil. Dan Hasløv arbejder på en 
revideret udgave for at lette implementeringen.

Havnetrekanten har også trukket avisoverskrifter. Det er vist ovre 
afdelingen nice to know  for Lystbådehavnens brugere, uden di-
rekte indflydelse på vores engagement i lystbåde. Det er fortsat 
planen med gæstende lystbåde i inderhavnen. Der bliver også plads 
til, at gamle træskibe som ”Fulton” kan ligge langskibs. Kongeskibet 
”Dannebrog” kommer næppe uventet,- en hædersplads er tænkt 
ind.
Projektet på den grund hvor Danafeed ligger forhandles der stadig 
om. Bibliotek er stadig med i overvejelserne. 

Det bliver spændende at følge udviklingen.

En kommentar fra Claus Brodersen, Havneservice i relation  til bolig- 
byggeri, hvor der i dag er servicekaj.
Havneservice er meget positive over for mere aktivitet i området. 
man har en god dialog med kommunen om pladsproblematikken 
og ser frem til at se detailplanlægning og en realisering. (CG)

Nyt fra pladsmændene
sæsonen 2015 står for døren.
 Pladsmændene gør opmærksom på:
•	 Stativer,	der	kan	klappes	sammen,	skal	klappes	sammen.	Sæt	
venligst en sikring på, så de ikke åbner sig, når de flyttes. Plad-
snummer og telefonnummer og kode for klub (K1 er HsH) skal 
stå på stativet
•	 Affald,	-	malerbøtter,	pensler	o.l.	skal	fjernes.	
•	 Alt	løst	grej	-	stiger,	klodser,	afdækningsgrej	-	skal	fjernes.	
•	 Husk	at	få	de	nævnte	ting	gjort	straks	båden	er	sat	i.
•	 Husk	at	pladsen	bag	de	røde	spidshuse	–	øst	pladsen	-	SKAL	
være ryddet 15. maj. Første ungdomsstævne er weekenden den 
25. – 26. april.

Der er sket en opstramning af ordensreglementet for 
vinteropbevaring/oprydning. Ordensreglementet kan se på 
lystbådehavnens hjemmeside www.horsenslystbaadehavn.
dk.

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

Pladsmændene ønsker alle en god sæson!
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I efteråret fik Optimist Class Denmark invitation til 8 pladser til 
mussanha Race Week, som er en træningslejr og stævne i Oman 
med deltagelse af 110 optimistsejlere fra hele verden. Vi var to 
Horsens-sejlere, som fik tilbud om at deltage, hurtigt skulle der 
træffes en beslutning om vi ville med på turen, heldigvis var vores 
forældre med på, at det var en god idé med en uge fri fra skole. 
Vi rejste til Oman en lørdag i januar, fra Horsens var der os to, og de 
andre deltagere på ”team Denmark sailing Oman 2015” var: Emil 
Kjær og Emilie theisler fra skovshoved, William og Rebekka Johan-
nesen fra Vedbæk, marie Præst fra Fredericia, Peter Joos fra KDY 
Rungsted, og med os rejste vores danske træner Ditte Juul, som 
til daglig er lærer på Oure Efterskole, og selv har været en meget 
dygtig optimist-sejler. Desuden var Odvør Johannesen med, hun er 
mor til William og Rebekka.
Det var en temmelig lang tur, hvor vi mellemlandede i Dubai, og 
derfra var det en smuttur til Oman, det tog os kun en halv time, da 
vi havde medvind.
Vi skulle sejle i charter-joller, så dem skulle vi først have udleveret. 
Det eneste vi havde med hjemmefra til båden, var vores egne sejl, 
som vi havde med i et stor plast-rør. så var holdet klar til at se-
jle. 
Hotellet fra rigtig fint, der var lækker mad, og de viste os, at vi 
trygt kunne spise maden, idet alt blev skyllet i ferskvand fra store 
beholdere.
Den anden dag vi skulle ud og sejle, der blev sejladsen aflyst, da der 
kom en storm, det blev til sandstorm, som billedet viser.
så havde vi gode træningsdage, hvor vi trænede med Ditte, inden 
selve stævnet startede.
alle vi sejlere, havde det godt sammen, vi hyggede os, det fun-
gerede fint med at sove sammen to og to. 
Når vi ikke sejlede, så fik vi også spillet en del kort (UNO). 
Liv kom desværre slemt til skade med sin tå, og efter hun er kom-
met hjem, har det vist sig, at tåen var brækket. Det var lidt træls 
for hende, hun kunne ikke være med til morgen-gåturen, men hun 
gennemførte alle sejladser med en brækket tå. 
En af aftenerne var vi til arabian Night, hvor vi fik arabisk mad og 
sad ved små borde på knæ, og dansede en arabisk dans. 
Nogle af os prøvede at sidde på kameler – og nogle andre af os 
synes at de lugtede…  
så kom racedagene, der var 110 sejlere, og det gjaldt om at komme 
i guldfeltet, det lykkedes for næsten alle danskere, desværre med 
undtagelse af en. Feltet var sådan, at der var mange gode sejlere fra 
hele verden, og så var der rigtig mange fra Oman, hvoraf de fleste 
ikke var helt så øvede. 
Der var et filmhold med på dommerskibet, og det så lidt sjovt ud 
med fotografer i kjoler og redningsvest 

To Horsens Optimister til  
Mussanah Race Week – Oman 2015

Inden sidste stævnedag holdt vi skippermøde med Ditte, hvor hun 
fik os til at være fokuserede på sejladserne, som det ses på billedet. 
Resultaterne kan ses på http://mussanahraceweek.com/, hvor der 
også er mange billeder. 
Bedste dansker på ”team Denmark sailing Oman” blev Emil Kjær 
som blev som nr. 29, Christian blev nr. 33 og Liv nr. 52, og begge os 
fra Horsens sejlklub var i guldfeltet. Yes.
Det var en fantastisk tur, hvor vi fik gode og anderledes oplevelser, 
vi fik nye kammerater, og vi lærte meget. Noget af det bedste var 
også at kunne sejle i shorts i januar. 
Vandet var meget salt, men dejligt varm. I havnen så vi et par havs-
kildpadder, det oplever man ikke i Horsens Fjord.  
mange af de gode billeder er taget af en fotograf ved navn matias 
Capizzano, som vi nu følger på Facebook, da han ofte er fotograf 
ved store stævner.  andre billeder er taget af vores træner Ditte.
Liv andersen og Christian Winkler

Herlige stemnings-
billeder fra 
Oman...
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ros og knus til 70 års fødselaren Carl Gerstrøm fra hsh-
formand bjarne hansen

- Carl Gerstrøm,  du er en utrættelig person, du er at finde alle 
steder i klubben. sådan lød det fra formand Bjarne Hansen, da Carl 
Gerstrøm fyldte 70 år.
Carl Gerstrøm fejerede sin fødselsdag 3. december 2014 – og helt 
naturligt for ham, så skulle det være i Horsens sejlklubs klubhus. 
Han har gjort en stor indsats for netop at få klubhuset bygget.
Her er HsH-formand Bjarne Hansens hilsen til Carl Gerstrøm:
Når man går på Google og søger på Carl Gerstrøm får man 3810 
hits. Og her er lidt flere tal: I 2004 holdt klubben 125 års jubilæum. 
I 2014 har klubben 135 års jubilæum – og ungdomsafdelingen har 
nylig holdt 100 års jubilæum.
Og i dag fejrer vi 70 års fødselsdag for et medlem af Horsens sejlk-
lub, der har været en del af klubben siden 1985.
Carl Gerstrøm, du startede som elev i sejlerskolen, og fire år senere, 
nemlig i 1989 blev du næstformand. Den post havde du til 1994, 
hvor du blev formand, en post som du havde til 1999. Du er æres-
medlem af Horsens sejlklub.
Og du har siden 2001 været formand for Horsens sejlklubs venner. 
Du har været med i arbejdet med et nyt klubhus i 18-19 år – og du 
har været med i utroligt mange projekter.
som Formand for vennerne fik du arrangeret, så bidrag til nyt klub-
hus kunne gå til Vennerne – og Vennerne har siden doneret bidra-
gene til Horsens sejlklub, og dermed blev bidragene fradragsberet-
tiget for giveren.

Har skrevet mange ansøgninger 
Du arbejdede specielt i den periode med at skrive mange ansøg-
ninger til fonde m.m., og dermed har du skaffet mange bidrag til 
klubhus-byggeriet.
Dit hjertebarn har gennem mange år været landets flotte klubblad, 
og når man læser i det, ser man også, hvor mange artikler, der står 
Carl Gerstrøm under.
Når du en gang holder i bladudvalget, bliver det noget nær umuligt 
at finde en person, der brænder så meget for et område.
Carl, du har gennem årene indført mange traditioner.
Eksempelvis indførte du, at bestyrelsen skulle hjem til formanden 
privat og spise. Her skulle de en aften have kinesisk mad. alle var 
sat til bords og NOGLE spiste. Carl blev nervøs og spurgte Knud 
Hjersing om han kunne lide maden?
Knud svarede ”Det tror jeg nok, men jeg kan ikke spise med de 
pinde.”
Og så kom der kniv og gaffel på bordet.

- Kære Carl, 

Rafling, torskespisning og generalforsamling 
i Horsens Sejlklubs Venner

du er at finde alle steder i klubben…

Carl Gerstrøm var både meget glad og lidt beklemt på sin 70 års 
fødselsdag. Han fik megen ros og positive tilkendegivelser, og det 
var næsten for meget for ham…

mange gange modtager klubben også sponsorgaver fra familien 
Gerstrøm, og for det vil jeg gerne sige tak til Carl og ikke mindst 
Elise Gerstrøm.

- Det ordner jeg lige…
Carl, du har altid været mister Horsens sejlklub, og du har været 
det helt ind i sjælen. Der findes ikke mange som dig. så sent som 
i går stod du og så på, at vi gik i gang med at bære terrassemøbler 
på depot.
så sagde du: ”Jeg er godt nok ked af, jeg ikke lige har tid til at 
hjælpe jer i dag!”.
Ja det kunne da lige passe, at du inden den store dag skulle stå på 
hovedet her og slæbe møbler. men du var oprigtigt ked af det.
Det er nok kun dig, der helhjertet laver frivilligt arbejde og aldrig 
ville gøre det, hvis du fik betaling.
Klubben, alle medlemmerne, hele bestyrelsen, alle afdelinger og 
udvalg har nydt stor glæde af din frivillige holdning, og som du 
ofte siger. ”Det ordner jeg lige!”
Fra mig skal der lyde en særlig tak, for lige fra min første dag som 
formand har du været der med hjælp og gode råd. taK for det Carl. 
Jeg vil gerne vi sammen udbringer et trefoldigt hurra for Carl
Carl Længe leve!
Hurra! Hurra! Hurra!

Formanden bød velkommen og mindedes tony Friis.
Jens müller blev valgt som dirigent og ledede generalforsamlingen 
forbilledligt.  
Formanden nævnte i sin beretning, at der nu var 176 medlemmer i 
foreningen. Det er bestyrelsens mål at blive 200. 
Kort omtale af aktiviteterne. Opti - sejlads for Voksne, snaptun – 
Ballen og ”seniorsejlads”. 
aktiviteterne omtales i klubbladet.
Formanden efterlyste e-mail adresser på medlemmerne, - send en 
mail til gerstroem@mail1.stofanet.dk.
Der er ikke doneret gaver til Horsens sejlklub i 2014. Kassen blev 
tømt i forbindelse med klubhusbyggeriet og nu spares der op, - 
blandt andet til reparation af flagmasten næste vinter.

Fin aften, -  helt i den gamle ånd. Deltagerne er modne herrer, der har været med i mange år. 
De hygger sig som tidligere, men går hjem 4 timer tidligere end for 25 år siden.

Gang i rafleturneringen. 
Koncentrationen var høj  
og alle ville gerne vinde  
”håneretten” de næste 
12 måneder.

Beretningen blev taget til efterretning uden spørgsmål/kommen-
tarer.
Kasserer omdelte og gennemgik det reviderede regnskab, der blev 
godkendt.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om uændret kon-
tingent 150 kr.
Birger Iversen blev genvalgt som kasserer og bestyrelsen ser 
således ud.
Claus Bjørnhardt - der er udpeget af Horsens sejlklub for endnu 
et år.
Birger Iversen - genvalgt som kasserer for 2 år.
Carl Gerstrøm - formand, - på valg i 2016
Under eventuelt overrakte formanden Poder pokalen til Henrik 
Ohff for at have formidlet hele 7 personer til at deltage i gene-
ralforsamlingen.
Horsens sejlklubs bestyrelse fik Poul Ohffs jubilæumspokal for vel-
udført arbejde. 

Der blev sagt tak til dirigenten, råbt hurra og så gik man til bords 
til dejlig torsk. traditionen tro blev der fortalt et par historier og 
Horsens sejlersang afsunget.
I den efterfølgende rafleturnering vandt Per Clausen. 
(CG)

Poul Outzen- til højre - ledede rafleturneringen og over-
rækker her pokalen til vinderen Per Clausen

Poul Secher til venstre havde sønnike Steen med. Næste år må vi 
overtale Steens broder Peter til at komme med.
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Ungdomsafdelingen holder opstart for nye optimister 
mandag, den 27.04.2015 kl 18.00 Her er der lejlighed 
for byder vi velkommen til nye sejlere og deres forældre. 
Børnene kan komme og prøve at sejle sammen med en 
erfaren sejler. 
Vi fortæller forældrene (også gerne bedsteforældre) om 
det at sejle optimist og for de lidt større børn, har vi an-
dre joller fx Feva-jollen, hvor man også kan starte med 
at lære at sejle.
På denne aften vil vi fortælle om de dejlige oplevelser 
børnene får, når de lærer naturen og vindens kræfter at 
kende. Samt om de mange aktiviteter vi har for børn og 
unge i Horsens Sejlklub. 
De nye sejlere vil naturligvis også møde deres kom-
mende træner her.

Allerede tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.00 – 20.00 
vil der være den første begynder træning på lystbåde-
havnen, her hjælper vi med at få de nye sejlere på vandet 
første gang. 
Vi træner hver tirsdag og torsdag i hele sommersæsonen 
fra april til oktober.

Alle børn er velkomne - uanset om man er helt ny begynder 
eller har prøvet det tidligere. Minimumsalderen ligger om-
kring 6-7 år afhængig af det enkelte barn. 

Påklædningen er fornuftigt tøj gerne varmt tøj, regntøj og 
gummistøvler, og skiftetøj hvis man skulle blive våd. Redn-
ingsveste har vi i ungdomsafdelingen. 
Det er sådan i Horsens Sejlklub, at vi har en del joller, som 
man kan leje. Derfor er det heller ikke dyrt at lære at sejle, 
kontingent pr. år ligger på 850 kr. og jolleleje er på 800 kr. 
pr. /år. Det er faktisk ikke så dyrt som mange andre sports-
grene. 
For de nye sejlere, er der en gratis prøveperiode på et par 
uger, så de kan blive sikre på, at det er en sportsgren for 
dem.
Hvis I ønsker at komme den 28. april 2015, så skal I tilmelde 
jer til nedenstående mailadresse.

Kontaktperson er Erik Andersen som kan kontaktes på hsh.
optimist@gmail.com, eller på tlf. 20 10 35 55 (efter 17:00).

Vi glæder os til at se mange nye sejlere på havnen. 

Ungdomsafdelingen

En ældre dame på ca. 126 år har nu forladt servicekajen. Hun har 
gennem længere tid ligget på bunden i havnen, ved servicekajen, 
delvis under vand. 
Hun kom til Horsens for ca. 5-6 år siden. Hun vejer ca.150 tons. Har 
haft skiftende ejere, som har forsøgt at forskønne hende. Har en 
kort tid været anvendt som husbåd. 
Grunden til at den har ligget under vandet i længere tid, er at der 
har været tvivl om, hvem der skulle betale regningen for at få 
hævet båden. 

SÅ SKETE DET!
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Efter aftale er nedenstående tekst ”sakset” fra Horsens Motorbåds Klubs blad Skipper Nyt januar 2015

Hvor mon regningen lander? 
Ifølge havnefogden, Helge, har Horsens lystbådehavn ikke noget i 
klemme her, da det er Horsens Erhvervshavn, der disponerer over 
havnebassinet, hvor båden har ligget. 
Nu er hun ved hjælp af en kran bragt til evig hvile. 
Ifølge Horsens Folkeblad får ejeren en regning på ca. 200.000 kr. 
Hans

!. Pumpen svigtede og så endte hun på bunden! Heldigvis ingen olieforurening.- 2. Der skal en stor kran til at løfte 150 ton. - 3. ”Parkeret” på syd 
kajen og afventer ophugning. - 4. Nedbrydningsfirmaet P. Olesen og Sønner A/S, Hovedgård sønderdelte og sorterede. Godt 100 år på havet er slut.

1 2 3 4

Horsens både under 
fjerne himmelstrøg
“Havfruens” besætningen er hjemme for tiden. Ventes at 
tage tilbage til båden i marts/april  hjemmeside: 
www.syhavfruen.dk 
”Luna” skriver på www.syluna.wordpress.com at besæt-
ningen har været hjemme på Juleferie, men er nu tilbage i 
båden. af hjemmesiden fremgår det, at det går mod Ibiza.  
s/Y Freya’s besætning Birgitte og Joachim speck (fra Hors-
ens sejlklubs sejlerskole) er også på vinterferie i Europa. p.t. 
på ski i Østrig. Båden, en malö 116, ligger i Grækenland. Det 
er planen, at benytte sommeren til at sejle gennem middel-
havet til Gibraltar og derfra i oktober til De Canariske Øer 
og videre omkring årsskiftet til Vestindien. men det hører vi 
måske mere om.
Hvis du har kendskab til andre HsH’er der farter rundt 
derude, så send en mail til gerstroem@mail1.stofanet.dk så 
de kan komme med på listen (NB/CG)

Gik der hul i båden ?  
med de skruer, man bruger, når man skal hænge no-
get op på en gipspladevæg (rosetskruer eller mod-
hageskruer), kan man inde fra båden skrue en plade 
på, hvis der er gået hul i skibssiden. man trykker 
pladen mod skibssiden, borer hul gennem pladen og 
skibssiden, stikker skruen igennem og skruer fast.  
Hvis hullet er stort, krænger man båden over, så 
hullet er oven vande. så tager man en plade (skab-
slåge eller lign.) Lægger en pude eller hynde på den. 
slår et stykke tovværk rundt om plade og pude. 
stikker tovet gennem hullet og fører pladen ned, så 
puden dækker hullet. Hiver hjem i tovet og gør det 
fast til noget inde i båden. så kan man forsigtigt 
sejle videre.

Maritimt TIP              !

Opstart nye optimister 2015
- kom og vær med...
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“Hvad mener du?” får traditionen tro efter generalforsamlingen karakter af præsentation af 
de nye bestyrelsesmedlemmer.

Hvad mener du?

morten fjerbæk
Nyvalgt suppleant til bestyrelsen i 
Horsens sejlklub. Har tidligere sid-
det i bestyrelsen i 2011 & 2012 
men stoppede pga. arbejde og eft-
eruddannelse. Efter 2 år og en afs-
luttet mBa er der nu lidt mere ro 
på og morten er med igen.

morten er 44 år og uddannet in-
geniør fra det, der dengang hed Horsens teknikum. arbejder hos 
EnviDan i silkeborg og er gift med en håndboldspiller og far til to 
drenge på hhv. 13 og 16 år. morten har sejlet kapsejlads siden 1986 
i forskellige bådtyper som bla. Luffe 37 og H-båd, og er lige nu aktiv 
i Expressklassen. Expressen bruges i ny og næ også til lidt tursejlads 
med familien.

Du har tidligere været aktiv i både kapsejladsudvalget og besty-
relsen – hvorfor stiller du op igen
Jeg har som aktiv kapsejler gennem 25 år nydt godt af andres frivil-
lige arbejde, og vil gerne give lidt tilbage. Jeg går ind i bestyrelsesar-
bejdet igen, fordi jeg nu har fået lidt mere tid og BRÆNDER for 
kapsejlads, både på det organisatoriske plan og som aktiv kapsejl-
er. Vi er i byen i en meget spændende fase omkring udvikling af 

af Carl Gerstrøm

havnen og sejlsporten, og den positive udvikling på kapsejladssiden 
vi har oplevet de seneste år skal fortsætte. Overgang fra ungdom 
til senior sKaL styrkes, og jeg tror faktisk på, at der lige nu er bedre 
muligheder for at bygge bro, end der har været længe – det skal 
udnyttes!

Herudover vil jeg gerne hjælpe sejlsportsligaen på vej i Horsens. 
Horsens sejlklub har sagt ja til at afholde et af stævnerne i week-
enden den 12. til 14. juni, med 2. divisionssejlads i den efterfølgen-
de weekend, og jeg har påtaget mig en rolle som stævneleder for 
dette spændende setup. Det er i princippet som at afholde ethvert 
andet stævne og så alligevel anderledes. Det skal være synligt med 
sejladser helt under land med forhåbentlig mange tilskuere. De se-
jlere, der ikke er på vandet skal ”vartes” op på land. Der bliver brug 
for en del frivillige, så lad det være en opfordring til at melde sig. 

sejlsportsligaen er et rigtig godt tiltag, og det bliver spændende at 
se, hvordan det udvikler sig. at det så oven i købet er en rigtig god 
besætning, der skal repræsentere Horsens sejlklub, gør bare det 
hele endnu mere spændende - de skal nok nå langt!

Der er masser af opgaver at kaste sig over – og jeg ser frem til at 
komme i gang med dem!

dagen er officielt den 5. maj; men på det tidspunkt, er der 
ikke tid til sådanne festligheder.
Det blev en festlig og spændende dag med over 300 gæster fordelt 
over dagen. Fint tragtement med godt til hals og gane. Flere un-
derleverandører var der med deres udstyr. De gæstende sejlere fik, 
hvad de søger ved en sådan lejlighed – en god snak! Værftet fik 
også nogle ordrer i bogen.
Værftet råder over ca. 1000 m2 værksteder, over 2000 m2 opbev-
aring og samme areal i udendørs plads. På festdagen var der 12 
ansatte.
Faciliteterne lever op til moderne krav med selvstændigt male-
værksted, træbearbejdning, og hvad det kræver af udsugning/
miljøforanstaltninger. Værftet kan udføre riggerarbejde. 
Der er mange opgaver med optagning, klargøring og søsætning. 
Eget stativ/transport udstyr. 
Udbedring af forsikringsskader er en stor del af arbejdet. Har jævn-
ligt opgaver på kompositcykler ordret af forsikringsselskaber.
På fødselsdagen stod der flere spændende opgaver på værkstedet. 
En norsk ejet 48 fods one off motorsejler til maling og forskellige 
opdaterings arbejder. En 48 fods X 482 var blevet malet og havde 
fået ordnet bund. Den var rigtig flot og fyldte godt i malerværk-
stedet
På det seneste har man udført en spændende opgave for Lauge 
Jensen motorcykler. En opbevaringsbox, så man kan medbringe sin 
motorcykel på agterdækket. se mere på www.laugejensen.dk. På 
Youtube ligger der under the Lauge Jensen tender en meget usæd-
vanlig animation. 
Værftet har arbejdet med nybygninger Buhl 111 og flyvepappet 
Buhl terrier. Et amerikansk selvbygger koncept med en lille sports-
båd hviler lige nu, men kommer i gang igen.
Fødselsdagsbarnet indrømmer, at økonomikrisen også har sat 
sine spor på Horsens Yachtværft. Perioden 2008 til 2013 var ikke 
nem. En periode hvor flere værfter lukkede. tidligere tiders mang-
foldighed eksisterer ikke mere. Et par i Jylland, et par på Fyn og 
nogle få på sjælland er hvad der er tilbage. Årene 2013-14 har vist 
fremgang.

En god dialog med kunder og potentielle kunder er vigtigt. man 
skal ikke være bange for at give et godt råd, selv om den pågæl-
dende selv vil udføre arbejdet. måske kan man kun levere materiale 
denne gang, men næste gang får man måske hele ordren.
Værftet driver ikke nogen stor forretning i at sælge alle mulige 
nauticalities. Det meste udstyr leveres i forbindelse med arbejde 
der skal udføres, - stumpen bliver skruet fast på både. 
En god lørdag for både sejlere og værft! (CG)

Horsens 
Yachtværft
inviterede til 10 års fødselsdag – åbent 
værft - lørdag den 24. januar

Værftet som det tager 
sig ud på Gammel 
Havn 3

www.horsensvaerft.dk

Charlotte og søren Refsgaard holdt et  spændende foredrag om 
deres tur til London. Jeg hæftede mig ved 3 ting, som alle har været 
et tema i European Boating association, men som Charlotte og 
søren ikke havde oplevet som noget tema.
I England har man arbejdet med at indføre ”E-borderes” en 
hjemmeside, hvor alle fritidssejlere skal registrere sig inden anløb. 
Det viste Charlotte og søren ikke , registrerede ikke og ingen sagde 
noget!!!
I England betaler man ikke afgift af den diesel, der anvendes til op-
varmning om bord. Et stort regnestykke for engelske fritidssejlere 
med dokumentation til skattevæsnet.   Udenlandske sejlere lader 
som ingenting og poster den afgiftsfri diesel på til motor og til 
varme. Fornuftigt!
Der er i Europa megen diskussion om hvilke papirer, man skal med-
bringe til båden. Charlotte og søren medbragte i al enkelhed:
1. Et af FtLF udstedt momscertifikat. Dokumentation for at der er 
betalt moms af båden.
2. Et af FtLF udstedt bådcertifikat

3. Et ejer dokument. 
4. Forsikringspapirer. Dokumentation for ansvarsforsikring.

Befriende at de mange bekymringer man kan gøre sig i et møde-
rum, i praksis viser sig ikke at være noget problem.
Carl Gerstrøm 

horsens sejlklubs Venner
”snaptun – Ballen” bliver i weekenden den 21. og 22. juni. 
Vi mødes i snaptun fredag den 20. til fælles grill af den 
medbragte mad. start lørdag morgen med indledende 
skippermøde.
 
”opti-sejlads for voksne” bliver ultimo juni nærmere 
herom på www.horsens-sejlklub.dk,   og i næste klubblad.
(CG)

I sidste klubblad 4.2014 var en artikel om undersøgelse af fritids-
bådsområdet, der bl.a. omfattede resultatet af en lille lokal under-
søgelse af, hvor vi sejler.
Det tema er taget op i en større landsdækkende undersøgelse som 
Københavns Universitet gennemfører på nettet i den kommende 
sæson. 
Under overskriften ”Hjælp med at kortlægge sejlernes færdsel på 
havet” er der i Dansk sejlunions medlemsblad “sejler” på side 10 
en artikel om emnet. Det er i mange sammenhænge vigtigt at have 
dokumentation, når der skal forhandles med myndighederne. Det 
her område er et af dem. Derfor følg Dansk sejlunions opfordring 
til at gå ind på www. havfriluftsliv.dk og hjælp med, at der bliver 
god tilslutning til undersøgelsen. 

I løbet af vinteren har/vil Dansk sejlunion gennemført 3 møder 
rundt i landet for at møde de personer i klubberne, der tager sig af 
bøjerne. Det er en god mulighed for erfaringsudveksling med henb-
lik på at få den rette procedure til håndtering af bøjerne. 

Dansk sejlunion afholder ordinær generalforsamling lørdag den 21. 
marts 2015 på sCaNDIC Bygholm Park.
Det er ikke første gang, at Bygholm lægger lokaler til Dansk sejlun-
ions generalforsamling. alle klubber kan møde med 3 delegerede. 
Fredag aften er der traditionen tro seminarer. En god mulighed for 
de delegerede til at udveksle erfaringer og hilse på sejlervenner. se 
mere på wwwsejlsport.dk og i “sejler”

Et er teori et andet praksis!

Nyt fra Dansk Sejlunion
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Så hyggeligt kan det være i Ballen!

i horsens sejlklub den 15. januar 2014. 

Det officielle referat kan i fuld ordlyd læses på www.horsens-se-
jlklub.dk.
Klubben var vært ved en lækker sejlerret inden generalforsamlin-
gen.
Formanden bød velkommen til de ca. 70 fremmødte medlemmer.
Bestyrelsens beretning blev aflagt. En virkelig god og fyldig beret-
ning, der kom rundt alle kroge af klubben. Beretningen blev god-
kendt uden kommentarer.
Kassereren fremlagde det af revisorerne underskrevne  regnskab 
for perioden 1.november 2013 - 31.oktober 2014. 
Regnskabet udviste en pænt overskud til trods for, at der ikke var 
et helt års forpagtningsindtægt. Regnskabet blev godkendt uden 
spørgsmål eller kommentarerer.
Budget for den kommende periode blev omdelt og gennemgået til 
orientering.
Bestyrelsen fik godkendt en 3% kontingentstigning.
Generalforsamlingen fulgte bestyrelsen forslag til bestyrelseskan-
didater. 
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Kort referat fra Generalforsamlingen 

efter valget ser bestyrelsen  således ud:
Formand Bjarne Hansen  genvalgt for 2 år
Næstformand svend smedegaard på valg i 2016
Kasserer Carl-Erik Carlsen  genvalgt for 2 år
Ole Harby   på valg i 2016
Knud Erik Feldt   genvalgt for 2 år
anne skjerning   på valg i 2016
Klaus Johansen   nyvalgt for 2 år
supp. Ole søndermølle  på valg i 2016
supp. morten Fjerbæk  nyvalgt for 2 år

Under eventuelt blev det nævnt at Horsens Havn havde planer om 
at udvide slambassinet mod øst ledsaget af en opfordring til at 
følge det nøje.
Der blev fra flere uddelt ros til bestyrelsen for veludført arbejde. 
sagt tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer og tillykke med 
valget til de nye.
Information fra match Race centret om arrangementer i middel-
fart i den kommende sæson, hvor der godt kunne bruges ekstra 
hænder.
Fra den 30.6.2015 til den 5.juli: Vm i melges 24
Fra den 8.juli til den 12.juli: Kvindernes Vm i match race.
Formanden takkede dem der skulle takkes og afsluttede med det 
traditionelle 3-foldige leve for Horsens sejlklub.
(CG)

Formanden i gang med beretningen

Salen lytter intenst

tekst og foto: Leif Nielsen

Politiet nøler med en ensretning af  
sejladsbestemmelserne i de danske 
farvande, hvorfor der stadig gælder for-
skellige regulativer i politiregionerne

Uacceptabelt. Hverken mere eller mindre. Det er Danske turse-
jleres reaktion på Politiets langsommelige behandling af danske 
sejlerorganisationernes henvendelse om at få mere ensartede se-
jladsbestemmelser i de indre danske farvande. Og mere tydelig in-
formation om bestemmelserne samt lettere adgang til dem.

- men der sker ikke noget i sagen på trods af flere rykkere fra Dan-
ske tursejlere og Dansk sejlunion. senest har vi modtaget den 
kommentar, at en ensretning af sejladsregulativerne i de enkelte 
politiregioner ikke har en høj prioritet og derfor ikke forventes 
afklaret inden for en rimelig tidshorisont, siger forretningsfører i 
Danske tursejlere, Leif Nielsen.

jyske og fynske regler
Har du sejlet gennem Lillebælt for nyligt? så ved du nok, at der 
gælder et sæt regler for fart og afstand til kysten langs den jyske 
kyst og et andet regelsæt, når du sejler langs den fynske kyst. Nå, 
ikke? så ved du vel, at du kan hente disse informationer på de res-
pektive politiregioners hjemmeside? Nå, ikke?

Det er lige netop disse problematikker, sejlerorganisationer vil i di-
alog med Politiet om. Vi finder det uhensigtsmæssigt, at der i det 
samme farvand findes forskellige regler beroende på, om du sejler 
den ene vej eller den anden vej. Og at disse regler er usynlige, og i 
øvrigt godt skjult på politiregionernes egne hjemmesider under ”et 
godt gemt menupunkt”.

skuffende indsats
- sammen med Dansk sejlunion har vi deltaget i flere møder med 
politiet.  Intentionen fra politiet har været, at rigspolitiet, som den 
øverste myndighed på dette område, skulle være den koordiner-
ende enhed. Rigspolitiet har henvendt sig til søfartsstyrelsen for 
om muligt at få koordineret reglementerne. Nu har Danske turse-
jlere så rykket flere gange for at komme videre med dette koordi-
neringsarbejde. men beskeden var altså: at man ikke prioriterer sa-
gen højt nok, til at sætte ressourcer af til det, forklarer Leif Nielsen.

Der er altså udsigt til endnu en sæson, hvor sejlerne må leve med 
de mange forskellige regulativer. 

- men hverken Danske tursejlere eller Dansk sejlunion er tilfredse, 
så vi forsætter med at presse på over for myndighederne, så vores 
medlemmer trygt kan sejler fra region til region uden at skulle 
nærlæse individuelle politiregulativer.

Rod i sejladsreglerne 



38  www.horsens - se j l k lub .dk www.horsens - se j l k lub .dk       3 9

H O R s E N s  s E J K L U B  a N N O  1 8 7 9

Vinteren er så småt ved at være ovre, sejlersæsonen nærmer sig, 
og dermed Horsens sejlklubs første år i sejlsportsligaen. Vi glæder 
os meget til at komme i gang, og til at vise hvad vi HsH’er er byg-
get af. 
I forrige klubblad indledte jeg en række fortællinger og beretnin-
ger fra ligaholdet, og skrev i første del lidt om holdet, den interne 
klubudtagelse og kvalifikationsstævnet til sejlsportsligaen. så har 
du endnu ikke læst dette så start evt. der inden du læser videre. 
De seneste måneder har været i vinterens tegn, og aktiviteten 
har derfor ikke været voldsom stor sejlmæssigt. så i denne anden 
del vil jeg berette om vores forberedelser til ligastarten, selve li-
gakonceptet, J70eren som der sejles i, og så om de 4 ligastævner 
herunder det vi selv skal afholde i Horsens. 

forberedelse
Da vi desværre ikke har adgang til fri træning i J70eren er det ikke 
blevet til noget sejltræning endnu siden ligakvallen sidste år. Der 
er endnu ikke nogle klubber her i Jylland der har købt J70ere, så 
vores træningsplaner er i første omgang at låne J80erne på Hou 
maritim Efterskole,  som træningsbåd da det nok er den båd der 
minder mest om. Derudover overvejer vi om vi kan finde en træn-
ingspartner i nordtyskland da de også sejler J70er i deres liga, men 
om dette kommer til at lykkedes er endnu uvist.  
Uanset hvad skal vi i hvert fald have trænet vores individuelle plad-
ser på holdet, da vi muligvis skal rokere lidt rundt efter at Chris 
Keene har måtte hoppe fra. alle stævnerne falde desværre sammen 
med sejlads på hans arbejde hos Elvstrøm sails. Ny mand på holdet 
er blevet Jacob madsen, som vi andre tre tidligere har sejlet sam-
men med både til matchrace og ombord på broskraberen X-one. 
med Jacob madsen på holdet står holdet muligvis stærkere med 
en anden rollefordeling end hidtil, men dette skal de kommende 
måneder bruges til at finde frem til.

j70erne
sejlsportsligaen afvikles i sportsbåde – defineret som planende 
både med gennaker. Helt konkret er bådtypen J70 valgt til ligas-
ejladserne. J70eren er en moderne og ny sportsbåd designet i 2012. 
Den har høj  fart og stiller krav til gode færdigheder og boathan-
dling.
Båden er 22 fod (knap 7 meter) lang, har et stort cockpit som gør 
det nemt at være fire arbejdende personer trods dens lille størrelse. 
Den er rigget med fuld carbonmast, 16,1m2 storsejl, 10,3 m2 fok 
og en asymetrisk spiler på 45m2, der føres på et bovspryd der kan 
trækkes ind og ud af båden. så med sine lige knap 800 kg er båden 
let planene og super fed at sejle. 
sejlsportsligaen eller rettere Dansk sejlunion ejer syv både til se-
jladserne. Det sikrer, at alle både har 100% ens, og giver den bedste 
garanti for at afvikle sejladser med maksimal sportslig fairness, og 
hvor det er besætningens kunnen der er afgørende.

som beskrevet andetsteds i bladet, skal Horsens sejlklub være 
vært for Ligastævnet den 12. – 14. juni, og for 2. divisionsstævne 
i den efterfølgende weekend. Ligasejladserne er den mest profiler-
ede sejlsportsevent i Danmark og giver de arrangerende klubber en 
mulighed for at vise sig frem for hele sejlerdanmark.
Horsens sejlklub er en traditionsklub og har et fantastisk ry i sejl-
sportskredse for at være et godt sted at sejle kapsejlads. Det har 
vi tænkt os at leve op til, når vi inviterer til Ligasejlads, og derfor 
har vi brug for din hjælp. Der er rigtig mange og forskelligartede 
opgaver, som skal udføres for at det hele klapper – vi kan således 
bruge en hånd til alt lige fra hjælp på vandet til opsætning og ned-
tagning af telte, bistand til forplejning, pasning af bar, tilberedning 
af moleøl, kranvagter mmm. 

Danske Tursejlere har fået eget domicil

Danske tursejlere, som Horsens sejlklub er medlem af, har for 
første gang i foreningens 23 årige eksistens fået egne faciliteter. 
En lejlighed i stuetagen på havnen i Nyborg – lige ned til van-
det – danner nu en fin ramme for foreningen. som det har været 
beskrevet ved flere lejligheder i klubbladet, har Dansk sejlunion 
og Danske tursejlere et rigtig fint samarbejde udviklet over en år-
række.  Billedet er fra det åbent hus arrangement, der markerede 
begivenheden. Fra venstre ses Carl Gerstrøm, Horsens sejlklub, For-
retningsfører Leif Nielsen, sekretariatsmedarbejder Bente Hansen 
og formand Poul Erik Jacobsen.(CG)

HSH i Sejlsportsligaen (fortsættelse fra forrige blad) Sejlsportsligaen – skal vi løfte i flok igen ?

ligakonceptet
sejlsportsligaen kører i år på sin anden sæson her i Danmark, og har 
deltagelse fra 18 klubber. 13 klubber som var med i den første sæ-
son sidste år, og 5 oprykkere, heriblandt Horsens, som kvalificerede 
sig ved et kvalifikationsstævne sidste efterår. 
I år udvides der så med en 2. division, også med 18 klubber, hvor af 
fem er nedrykkere fra sidste år og de 13 sidste er placeringerne 6 
til 18 fra kvalifikationsstævnet. 
For at man kan gennemføre begge ligaer sejles der to weekender i 
træk med samme stævnearrangør. sådan at den ene weekend se-
jler 1. division (fredag-søndag) og den efterfølgende weekend  2. 
division (lørdag-søndag). Dette gentages fire gange i løbet af et 
kalenderår, hvorefter man kåre vinderen og de danske mestre for 
klubhold. 
Der afvikles op til 36 sejladser ved hvert ligastævne. sejladserne 
foregår som speed fleetraces af 12-15 minutters varighed. Der er 
seks både på banen ad gangen, så de 18 hold skifter rundt mellem 
hver sejlads, så alle for mødt alle. sejladserne dømmes på vandet, 
sådan at der ikke er protester der skal behandles på land. Det giver 
nogle korte og intense sejladser, hvor første båd over målstregen 
er sejladsens vinder. 
Vinder man den danske liga kvalificerer man sig til “Champions 
Liga” og dyster her mod vinderne af de udenlandske ligaer. (tysk-
land, Italien sverige, England, Usa mm.). sidste år blev  Champions 
Liga afholdt i Danmark, og med en dansk besætning som sejrsherre. 
Lad os håbe dette kan lykkedes igen i år... og allerhelst en HsH-
besætning. 

ligastævner
Ligasejladserne har til hensigt at være så publikumsvenlige som 
muligt, så der sejles ofte tæt på land, sådan at tilskuer kan følge 
med i sejladserne. Vi håber derfor også på at se et par HsH-fans på 
kajen til at heppe. 
Det første ligastævne løber af staben d. 8-10 maj i skive, og det 
andet stævne er på hjemmebane i Horsens d. 12-14 juni. så dette 
vil være et oplagt stævne at følge på helt tæt hånd, hvis man da 
ikke overvejer at give en hånd med til selve stævneafholdelsen. (In-
fomøde for stævnehjælpere d. 8 marts kl 9-12) 

I næste nummer skulle jeg meget gerne kunne berette om hvordan 
det første stævne i skive er gået, og hvad vi ønsker at forbedre 
inden i kan følge os på hjemmebanen i Horsens. 
Keep your sails high so long. 
Følg også ligaen her:
http://www.sejlsportsligaen.dk/
http://www.sejlsport.dk/mere/sejlsportsligaen

/Jacob Nikolajsen

De fire ligastævner er fordelt således hen over året:

stævne 1, skive sejlklub
 1. division, 8. - 10. maj 2015 
 2. division, 16. - 17. maj 2015

Hvis du har lyst til at løfte i flok med dine klubkammerater og 
ikke allerede HaR ladet dig registrere på en hjælperliste, vil vi rigtig 
gerne have dig til at sende en mail eller ringe/sms´se til morten 
eller Knud Erik og fortælle til hvad, og hvornår du kan give en hånd. 
Vi håber du er klar til at hjælpe din klub – og glæder os til at løfte 
i flok med dig!
mvh. 
Knud Erik Feldt (2894 8393 / kefeldt@get2net.dk) 
morten Fjerbæk (4046 1718 / fjerbaek@gmail.com)

stævne 2, horsens sejlklub
 1. division, 12. - 14. juni 2015
 2. division, 20. - 21. juni 2015

stævne 3, faaborg sejlklub
 1. division, 21. - 23. august 2015
 2. division, 29. - 30. august 2015

stævne 4, skovshoved sejlklub
 2. division, 12. - 13. september 2015
 1. division, 25. - 27. september 2015

Horsens Kommunes idrætspris
morten arndal, anders Hilkjær, Dennis Petersen og anette B. 
Hansen fik tildelt Horsens Kommunes idrætspris for at vinde 
Danmarksmesterskaberne i albin Express, igen. anette var på da-
gen forhindret pga. skiferie og den sidste gast, martin Dyxenburg, 
kunne ikke modtage prisen, fordi han er Kalundborg-sejler. Carl-
Gerstrøm var på pletten med kameraet og Bjarne Hansen ydede, 
traditionen tro, support.
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Holdet

Navn: Jørgen mortensen
alder: 55 år
sejlererfaring:
snipe/match race/klassebåde/storbådsrace (bl.a. X-One, 
en af Danmarks største kapsejladsbåde)

Navn: Brian Keene
alder: 34 år
sejlererfaring:
Klassebåde/match race/ storbådsrace (bl.a. X-One)

Navn: Jacob Jusjong  Nikolajsen
alder: 27 år
sejlererfaring: 
Optimist/E-jolle/match race/klassebåde/storbådsrace 
(bl.a. X-One)

Navn: Jacob Juel madsen
alder: 40 år
sejlererfaring:
Optimist/606/klassebåde/ storbådsrace (bl.a. X-One)

Interview med skipper Jørgen Mortensen:

hvad er dine forventninger til deltagelsen i sejlsportsligaen?
Uha – det er svært at svare på. Jeg håber da, at vi kan ende i den 
bedste halvdel af feltet, og inderst inde tænker jeg også, at vi selv 
forventer mindst det – og i hvert tilfælde at vi ikke ryger ud af 
ligaen med det samme igen.  Vi er godt klar over at det er dygtige 
sejlere som vi skal op imod og at konkurrencen er meget hård, men 
med det gode resultat fra kvalifikationssejladserne i baghovedet vil 
det være en skuffelse, hvis vi ikke formår at holde vores ligaplads. 
Én ting er dog sikkert - vi vil gøre aLt hvad vi kan for at hænge på, 
og i sidste ende er det vel hvad det drejer sig om – at vi gør vores 
bedste!

hvordan forbereder I jer til ligasejladserne?
Da vi ikke har mulighed for at træne i en båd i Horsens som minder 
bare lidt om en J70’er, ja så satser vi lidt på at holde os gode ven-

HSH´s sejlsportsligabesætning 2015: Fra venstre mod højre: 
Jakob Madsen, Brian Keene, Jørgen Mortensen og 
Jacob Nicolaisen

HSH sejlsportsligabesætning
- præsentation 

Boat Show 2015
ner med majbritt (“gammel” HsH sejler) og hendes mand som 
begge er tilknyttet Hou maritime Efterskole og er ansvarlige for 
de J80’er både, som de har på skolen. selv om de er en del tungere 
end J70´erne minder de meget om dem, blandt andet med den 
asymmetriske spiler.

måske kan vi låne to både engang i mellem, og så få en besætning 
med derud til at træne mod, men det må vi lige se.

Jeg har også hørt, at skanderborg måske låner to J70’ere, så kan 
det være at der er mulighed for at sejle deroppe en gang eller to. 

men det bedste er dog, at vi alle 4 har sejlet en del sammen, så det 
skal nok komme til at fungere.

Hvad var det bedste ved at deltage i kvalifikationssejladserne?
Det var en super oplevelse og en dejlig weekend. Vi var alle ret 
spændte på hvordan det skulle gå, da ingen af os havde før se-
jlet J70. Det viste sig dog ret hurtigt, at det meste klappede lige 
fra starten, så der var brede smil på det meste af tiden, selv om 
det også var nervepirrende tæt helt til det sidste. Det endte som 
bekendt med, at vi besatte 2. pladsen og dermed sikrede en plads 
til HsH i ligaen i år – og det var selvfølgelig det bedste!

hvem støtter jer?
Det kunne jo være ret fedt at sejle i ens tøj, og da jeg har gode 
forbindelser til sLam-distributøren i Danmark tog jeg en snak med 
dem - og de var med på ideen med at sponsorere en stor del af 
tøjet. Der manglede dog lige noget for at få det til at hænge sam-
men, så vi kontaktede nogle personer/firmaer for at høre om de 
kunne være interesseret i at hjælpe os, mod at få deres firmalogo/
navn på noget af tøjet. Vi fik heldigvis positive tilbagemeldinger, så 
følgende vil få logo på tøjet: sLam - neets - EnviDan - Kiropraktor-
erne Horsens sundhedshus og så selvfølgelig klubbens logo. 

så rigtig dejligt, og en stor tak til dem.

hvad mener du det betyder for horsens sejlklub og horsens 
by at vi er med i ligaen?
For sejlklubben betyder det helt sikkert mere omtale, også fordi at 
klubben var “heldig” at få 2 af ligastævnerne til byen. Et for Ligaen, 
og weekenden efter et stævne for 2. division. 

I Liga-weekenden kommer også sportsbådsklasserne CB66, J/80 
samt melges 24, så nu er det “bare” at håbe, at klubben holder no-
gle super gode stævner, så vi kan vedligeholde vores ry for at være 
suveræne til at afvikle kapsejladsstævner!

Hvad Horsens som by får ud af at klubben er kommet i ligaen er 

svært at sige, men om ikke andet nogle flere mennesker til byen/
havnen. Det er summen af mange små ting, der er med til at sætte 
Horsens på landkortet, og det at vi bare kan det der med kapse-
jlads er én af disse små ting, som sætter byen i et positivt lys på 
landsplan.

hvad forventer du af sejlklubben/medlemmerne i forbindel-
se med stævnet?
Et par rigtige gode stævner, med gode sejladser, dommere og super 
baner, og så håber jeg bare at klubben får den nødvendige hjælp fra 
en masse frivillige klubmedlemmer, for jeg tror det kræver en hel 
del at holde sådan et par stævner.

er der andet du lige vil nævne nu du er ”på”?
Chris Keene, som var med til kvalifikationsstævnet, har desværre 
været nødt til at melde fra, da sejladserne falder sammen med 
sejladser i forbindelse med hans arbejde hos Elstrøm sails. Jacob 
madsen er kommet med i stedet, og jeg er sikker på at han udfylder 
denne plads perfekt. 

Og så vil jeg bare sige: Vi glæder os rigtigt meget til at komme på 
vandet og få gang i træningen.

messehallerne i Fredericia dannede igen rammen om bådud-
stilling. sejlbåde, motorbåde, joller, brædder, kajakker og ton-
svis af udstyr var der. tøj i lange baner. 
Horsens var fint repræsenteret. Horsens Yachtværft havde en 
fin stand, der var godt besøgt.
Havneservice var der. Flere HsH sejlere bemandede på skift 
Express klubbens stand. anne marie Rindom hjalp til en dag 
på Dansk sejlunions stand. Og så var der mange Horsens se-
jlere på besøg. Dem servicered jeg med kaffe og en snak på 
Dansk sejlunions stand.
Renskib, det firma som så flot ryddede op efter rustangre-
bet, havde en flot stand. Jeg fik en snak med indehaveren 
hollandsk fødte martin Walter massenberg. martin fortalte 
om konceptet og produkterne. Det kan man læse på www.
renskib.dk .
martin var overbevist om at firmaets markante miljøprofil 
havde været med til at give ordren på arbejdet i Horsens. 
Carl Gerstrøm

Renskibs stand. Her kunne man får glimrende informa-
tion om hvordan det ”oven vande” skulle håndteres.

Der er gang i snakken på Horsens Yachtværfts stand!
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Vi skulle egentlig bare ha’ haft 
en robåd…
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sommeren 2011 ledte Bente og Klaus Johansen efter en lille solid 
robåd, som de kunne tage børnebørnene med ud i. Her kun knap 
fire år efter er de lykkelige halvpart-ejere af en Dehler 34.
Det er noget af en stejl læringskurve Bente og Klaus har haft inden 
for sejlsport. Ingen af dem havde nogen som helst erfaring med 
vind og vand, men det er nu en stor fælles passion. så meget af 
Klaus er valgt ind i bestyrelsen og leder af sejlerskolen fra den 1. 
maj.

hvad med en sejlbåd?
”Før havde vi hver vores interesser, så det er faktisk første gang, vi 
har fundet en fælles hobby, hvor ingen af os havde et forspring,” 
fortæller Bente over en kop kaffe i deres hyggelige hjem lidt uden 
for Horsens. men hvordan kommer man fra et ønske om en robåd 
til at sejle kapsejlads? En afgørende ting var en frisk bemærkning 
fra havnefogeden på Endelave. Parret spurgte ham, om der var en 
jolle til salg på øen. ”Nej, men der ligger en sejlbåd der henne, I sik-
kert kan få billigt,” replicerede han.

så er det i gang
Båden var en solus 24, hvis ejer havde brugt den til fast bolig i 5 år. 
På tragisk vis var han faldet over bord og båden var drevet ind til 
Endelave. Her lå den og ventede på, at Horsens Kommune skulle få 
den solgt, da der ingen arvinger var. ”Vi fik den for en god pris. men 
det krævede også en grundig oprydning og renovering,” forsikrer 
Klaus. De første gange havde de en sejlervant slægtning med på 
vandet, som kunne forklare de grundlæggende ting. Vinteren blev 
brugt på teoriundervisning, og til foråret var de klar til sejlerskolen.
 
Ingen panik
Det gav så meget selvtillid, at de havde mod på sommertur efter 
devisen – hvis de andre kan lære det, kan vi vel også. Og det gik 
over alt forventning. Vejret var smukt og de nåede rundt om Fyn 
uden grimme oplevelser. ”Vi taler også hele tiden om, hvad vi kan 
gøre det bedre, for vi vil begge gerne være mere sikre i det, vi gør. 
mange andre vi møder har jo sejlet siden de var børn, og den au-
tomatik de har, vil vi nok aldrig få. men heldigvis går vi ikke i panik,” 
fortæller Bente.

Tordenbyge-erfaringer
Den evne fik de testet sidste sommer. En tordenbyge overraskede 
dem, mens de sejlede med en spilet genua syd for samsø. Plud-
selig drejede vinden 180 grader og blev særdeles kraftig.” Det var 
umuligt at få stagen ned, så i stedet fik vi startet motoren og vendt 
båden, så vi kunne sejle med vinden og fik reddet situationen”, 
husker Klaus. 

tursejlerne drager i sommeren 2015 midt i juli til British Kiel Yacht 
Club. Og sådan har været mange gange i årenes løb, nemlig hvert 
andet år. men i år er det sidste gang. snøft!
Forklaringen er enkel: BKYC lukker og slukker. siden slutningen af 
anden Verdenskrig har englænderne haft rådighed over en lille 
havn på nordsiden af Kiel-fjorden. mange hundrede matroser fra 
den engelske marine er blevet trænet her. Det handler om godt sø-
mandskab – og det har handlet om at lære de unge at sejle for sejl.
mange somre har englænderne besøgt Horsens med 14-20 ens 
sejlbåde, og sejlerne er blevet beværtet i land. Det nære venskab 
mellem de to sejlklubber har givet gode og varme oplevelser til 
begge parter.
Og det er en engelsk havn, som Horsens-sejlerne besøger. Indse-
jlingen sker via Kieler-fjorden, og når de danske både svajer mod 
nord og stikker ind til British Yacht Club, så bliver det tyske gæstef-
lag halet ned – og det engelske gæsteflag bliver sat!
Baz Ennels er leder af træningen i Kiel. Han har gennem årene 
været den faste forbindelse til Horsens sejlklub. Han sender denne 
hilsen til Horsens-sejlerne:
- I er meget velkomne til igen at besøge os i Kiel. Vores flåde af 
sejlbåde er stadig i havn, når I ankommer, men vi finder sagtens 
plads til jer også. Jeg lover, at den lille butik med sejlertøj vil blive 
åbnet – og baren er naturligvis åben hver aften.
- Lørdag aften serverer vi aftensmåltid fra grillen. sådan er tradi-
tionen jo. Vi glæder os til at se jer, skriver Baz Ennels.
tursejlergruppen minder om, at den britiske sejlklub ligger i toldfrit 
område. Det mærkes i baren og i den lille butik med sejlergrej.

børn er velkomne
Horsens-sejlerne sætter kursen mod Kiel midt i juli. De første 
ankommer fredag 17. juli, og de fleste drager videre søndag el-

nu med kapsejlads
Deres ro tilskriver de begge en ting, nemlig kapsejladsskolen. Efter 
bestået sejlerskole følte de begge, at de gerne ville have mere vid-
en. De valgte hver sin aften i kapsejladsskolen, og det gav en masse 
nyttig erfaring. ”Det at sejle kapsejlads gør, at du lærer at reagere 
hurtigt. Beslutninger skal tages i løbet af øjeblikke nogen gange – 
ligesom vores tordenbyge syd for samsø. så er der ikke plads til 
snak frem og tilbage,” konstaterer Klaus.  De er begge meget bege-
jstrede for instruktørernes viden og evne til at lære fra sig. ”Vi lå jo 
og sloges i starterne og man bliver altså straffet med det samme i 
en match 28. trim, vægtfordeling og taktik er særdeles vigtig i de 
lette både, ” siger Bente.

hsh er en god oplevelse
sommeren 2013 skiftede de deres første køb ud med en halvpart i 
en Dehler 34. sæsonen efter var de fast båd i torsdags-sejladserne. 
med sig fik de et ægtepar, som har sejlet meget, og så gælder det 
bare om at suge til sig. Klaus siger med et glimt i øjet, at 2015 er 
året, hvor de andre får kamp til stregen.  
Under alle omstændigheder er de to ”nye” sejlere fulde af ros til 
klubben og dens medlemmer. ”Vi har kun mødt mennesker, der har 
lyst til at hjælpe os og dele ud af deres erfaring. Derfor vil vi rigtigt 
gerne give lidt tilbage, nu hvor Klaus bliver leder af sejlerskolen og 
medlem af bestyrelsen”, slutter Bente af.

Her er Bente og Klaus i Limfjorden på 14 
dages sommerferie sidste år. En skøn ferie, 
hvor også to af deres drenge og en kæreste 
var med på noget af turen.

ler mandag derefter. Ved det forrige besøg var der flere både, der 
havde børn om bord, og det fungerede godt.
Flere af sejlerne stikker tværs over Kieler-fjorden og ligger en dag 
eller to i Laboe, en mindre havn og en hyggelig by med små vært-
shuse, gode butikker og en ubåd på land, åben for turister.
alle HsH-sejlere er velkomne.
tilmelding kan ske til Jane troense: janetroense@gmail.com
eller Ulla Christophersen: ulla.chri@mail.tele.dk 
Læs mere om den britiske klub i Kiel: www.bkyc.de

samsø og snaptun
Pinseturen går i år til mårup, den lille hyggelige havn på vestsiden 
af det nordlige samsø. Et godt udgangspunkt for vandre- og cykel-
ture – cykler kan lejes på havnen.
Pinsen falder i år i uge 21, og de første tursejlere fortøjer i den lille 
hyggelige havn torsdag 21. maj. I pinsen er der en aften med fæl-
lesspisning og alle leverer til det store tag-selv-bord. tursejlergrup-
pen giver morgenmad – og én af dagene er der fælles vandretur i 
det bakkede bagland.
Høstturen har snaptun som mål, en gammel tradition. Datoen 
er ikke bestemt. tursejlergruppen afventer sejlklubbens arrange-
ments-kalender, således at andre tiltag ikke skal forhindre delt-
agelse i høstturen. Den byder på vandretur, fælles grillaften – og 
hygge i havnen.
tursejlergruppen foreslår: sæt kryds i kalenderen for Kiel-turen og 
pinse-turen – og hold øje med dato for høstturen. Velkommen.

Horsens-sejlere hygger sig på 
kajen ved den britiske sejlklub i 
Kiel. 2015 er sidste mulighed for 
at besøge BKYC.

Tursejlerne til BKYC Kiel - det er så allersidste gang…

sæt kryds i din sejlerkalender: 
tursejlerne har pinsetur til 
mårup og høsttur til snaptun

tekst og foto: Jens troense
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Nej til havbrug ved Endelave

Efterlysning...

Afslutning på rustsagen

I Horsens Folkeblad den 27. december kunne man læse  om sagen. 
Der er mange miljømæssige problematikker at tilgodese, når man 
drøfter havbrug. Lad eksperterne tage sig af det. 
For fritidssejlerne er der andre ting. Det pynter jo ikke ligefrem, at 
havoverfladen er plastret til med bøjer, bure og flydende plastrør. 
Det begrænser, når man skal krydse. Der er en række spørgsmål 
knyttet til søsikkerhed, - afmærkning, dele der river sig løs og driver 
o.s.v.
Danmark står overfor at skulle udarbejde havets planlov, - et EU 
krav. Jeg håber meget, at Friluftsliv på havet bliver tilgodeset i det 
arbejde. 

Den 14. januar købte jeg hos Weilbach i København, landets 
førende forretning for søkort – nogle kort med henblik på indramn-
ing og ophængning i klubhuset.

Da jeg kom hjem, kunne jeg konstatere, at afmærkning af havbrug 
varierer meget fra kort til kort.
I kort 113 Horsens Fjord er der vist et havbrug ved Boller Nedersk-
ov 9056’. Kortet er 4 udgave trykt marts 2012. I kort 114 Farvandet 
nord for Fyn, er der vist et havbrug i hjørnet mellem sælgrund og 
Borre 9059’. Korte er udgave 13 trykt marts 2013.
Helt nyindkøbte kort, købt i landets førende forretning, viser så 
forskelligt.  Der er en forklaring at finde i bemærkninger på kortene 
omkring opdatering. Hvem opdaterer sine søkort så minutiøst. For 
mig var det nye kort, der skulle være helt på plads.
Umiddelbart tyder det på, at det ikke er papirkort, man skal sætte 
sin lid til, når man vil navigere på slalombanen mellem havbrugene.
Carl Gerstrøm

Opskrifter kendetegnet ved det maritime, enkle råvarer gerne fra havnemiljøet eller de nærliggende marker, let 
at lave på grill eller 2 blus. Det skal være lækkert og så skal man kunne drikke en god vin til, - også medens man 
tilbereder. Er der en lille historie at knytte til, vil det være ekstra fint. 
Del dine gode opskrifter med klubkammeraterne her i bladet. send dem til gerstrøm@mail1.stofanet.dk. Redaktions- 
udvalget vil bringe så meget, der er plads til, og resten vil blive lagt på hjemmesiden. Der vil være en vingave til den 
efter redaktionsudvalgets mening bedste opskrift. 

Majs til barbecue 
Køb nogle friske majs og læg dem i blød i en stor balje vand i en time eller to.  Rul nu et stykke folie hele vejen 
rundt om dem og de er parate til at grilles.  De skal grilles ca. 5 minutter på hver af sine 4 sider. så er de klare og 
de er ikke brændt.  På med en klat smør og noget groft salt (konger spiser ikke bedre end dette).

Amerikansk 
Cole Slaw 
(til spareribs og lign.)
 
Bland:
1 kop mayonnaise
4 hakkede skalotteløg
1 spsk ketchup
2 spsk eddike
nogle skvat engelsk sauce
lidt salt
lidt peber
lidt sukker

Det var så dressingen.

Bland dressingen sammen med:

meget tyndskåret kål
meget tyndskåret gulerødder
meget tyndskåret grønt peber

Spaghetti med 
krebsehaler 
 
Frisk lavet spaghetti
1 bæger krebsehaler
1 knust hvidløg fed
1 fint hakkede rød chili
hvidvin
hakkede persille

steg hvidløget i lidt olie.  Det må ikke blive 
brunt.  tilsæt hvidvin og chili, lad det koge lidt 
ind.
I mellem tiden koges spaghettien al dente og 
drænes.
Nu hældes krebsehalerne og det hakkede persille 
i saucen.  Det er vigtigt at krebsehaler kun lige 
når at blive varme.  Hvis de er for længe i var-
men, vil de koge ind og blive tørre.
Det drænede spaghetti og saucen blandes.  
serves evt. med lidt reven pecorino ost.

Formanden omtalte det meget kort i beretningen på Horsens se-
jlklubs  generalforsamling. Bl.a. lød det:” Har været en arbejdskræv-
ende sag, som har fyldt to ringbind og varet i 100 dage”.
sagen blev løst. I en meget positive pressemeddelelse skriver Hors-
ens Havn og stena om forløbet under overskriften:  ”Horsens Havn 
og stena i fælles front mod miljøproblemer”
Horsens Folkeblad bragte den 11. februar en længere artikel un-
der overskriften: ”Havnen og stena deler regningen for bådskader” 
Ifølge artiklen løb skaden op i 1.2 mill kr. som Horsens Havn betaler 
400.000 til og stena 800.000. Begge accepterer forliget, ønsker et 
godt forhold til naboerne, og der træffes foranstaltninger så slige 
sager undgås i fremtiden. Og dermed er den så lukket.

Formaden fik ros på generalforsamlingen for sin håndtering af hele 
sagen. De resultater, der blev opnået, og måden det blev kørt på. 
Der var mere ros til formanden. I avisen siger Jakob Kristensen, Re-
gionsdirektør i stENa: ” Vi har forsøgt at komme hele vejen rundt 
om problemet, og bådfolkets indstilling har især imponeret mig. 
På intet tidspunkt har de råbt højt, men har hele tiden søgt dialog 
og løsning”. 
Godt gået Bjarne! – på vegne af de berørte bådejere, uanset fra 
hvilken klub de var, har du løst det flot. tak for det! 
Carl Gerstrøm

Tidlig udeservering i år. 
Allerede den 8. februar var der 
kunder til en kop kaffe på terrassen.
Læ og sol, så går det.
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søndag den 26. april 2015 mellem 10.00 og 12.00 inviterer Horsens Bådeklub, Horsens motorbådsklub og Horsens sejlklub i samarbejde med 
Havneservice og Horsens Yachtværft alle til at komme på Lystbådehavnen og medbringe deres redningsveste. I samarbejde med søsportens 
sikkerhedsråd vil vi hjælpe med at gennemgå vestene og give gode råd. Vi hjælper med at udfører den årlige kontrol af den oppustelige, - gas-
patron/udløser/tæthed. Vi hjælper med at kontrollere den faste vest om den er i forsvarlig stand.
Havneservice er leveringsdygtig i reservedele til veste og medbringer et godt tilbud hvis vesten skal skiftes.
Horsens Yachtværft vil demonstrere redningsflåder.
søsportens sikkerhedsråd vil fortælle om sikkerhed til søs og besvare spørgsmål.
Kom sikkert i gang med den nye sæson! – kom på havnen søndag den 26. april. (CG)

Standerhejsning og fest
Lørdag den 11.april 

kl. 17.00 ved flagmasten

kl. 17.00: 
formanden holder standerhejsningstalen

frie hav afsynges, mens standeren går til tops og en ny sæson starter
  dåb af 3 optimistjoller.
  herefter er der øl og vand til medlemmer.

klokken 18.00
standerhejsningsmiddag og fest i klubhuset.

Menu:

forret
ovnbagt laks med dampede urter i julienne og rejer.

hertil safran beurre blanc.
brød & smør.

hovedret
rosa stegt kalvefilet.

ristede svampe og forårets friske grønsager.
Cremet estragon sauce og kartoffelroulade.

Pris 288,-

Musik: 
jonathan jensen spiller dæmpet musik under middagen til klokken 21.00. 

derefter vil der komme flere musikere, og bandet new Generation spiller op til dans.

lad os fylde det flotte klubhus med stemning og fest endnu engang. ring til andre medlemmer 
og  

få samlet et bord til denne aften. så sørger vi for, at I kommer til at sidde sammen

Tilmelding til formanden på: 
formand@horsens-sejlklub.dk  eller på telefon 26 71 84 21 

senest den 7.4.2015

husk denne dag ingen øl boner.

 

 

 

18. december 2014 

Til Horsens Kommune 
 

Kære Horsens Kommune 
Jeg vil gerne på vegne af Dansk Sejlunion takke Horsens Kommunes for opbakning til sejlspor-

ten og vores arbejde med at udvikle unge mennesker med talent inden for sejlsporten.  

Sejlsport rummer et væld af muligheder, og man kan sejle på mange måder: Man kan nyde 

havet, vinden og følelsen af frihed. Man kan søge farten, teknikken og spændingen i konkur-

rencen. Man kan søge udvikling af kompetencer og præstationen på allerhøjeste internationale 

niveau. Horsens Sejlklub er et eksempel på en klub, som på fornem vis rummer hele viften, og 

som skaber værdi for det lokalsamfund, som klubben er en del af. Horsens Kommune er med 

til at gøre dette muligt. Tak! 
Dansk Sejlunion går efter guld i Rio OL 2016, og Horsens er med. Anne-Marie Rindom, søstre-

ne Schütt og Anette Viborg er unge mennesker fra Horsens, som byder ind i kampen om me-

daljerne. Efter 2016 begynder nye kampagner mod de næste OL. Horsens Sejlklub tager an-

svar for dansk sejlsports talentudvikling over flere år. Dansk Sejlunions talentkoncept har til formål at udvikle både sejlerens evner på båden og sej-

lernes holdning til selvstændigt at arbejde for, at ens potentiale udfolder sig fuldt ud. Talent-

konceptet anerkender, at sejlerens relationer i forhold til familie, venner og uddannelse er af-

gørende for sejlerens udvikling og derfor skal respekteres og tilgodeses.  
Dansk Sejlunion betragter Horsens Sejlklub som et særdeles godt eksempel på en sejlklub, der 

opfylder kriterierne for at være en talentklub, fx tydelig forankring af talentarbejdet i klubbens 

ledelse, godt miljø for unge, kompetente trænere, intensivt aktivitetsprogram og samarbejde 

med kommune. Ambitioner, dygtig ledelse og stærke værdier holder klubben sammen. 

Vi satser i de kommende år på udvikling af 18-20 lokale talentmiljøer i sejlklubber. Dansk 

Sejlunion vil i det udviklingsarbejde fremhæve Horsens Sejlklub som en foregangs-klub i ta-

lentarbejdet. Klubben er klar til fortsat udvikling, og den spiller en væsentlig rolle i Dansk Sejl-

unions arbejde. Jeg ser frem til fortsat godt samarbejde med Horsens Kommune om sejlspor-

ten og om talentudvikling i særdeleshed. Venlig hilsen 

 
Mads Kolte-Olsen Generalsekretær Dansk Sejlunion M: mko@sejlsport.dk T: 23 83 78 77 

Sikkerhed til søs! – bliv klar til den nye sæson
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museet har til huse på Valdemar slot på tåsinge og er en uafhæn-
gig, selvejende og ikke offentlig støttet institution, som er organ-
iseret i en fond.
 Formålet er at indsamle, udstille og formidle viden om den kultur-
arv, der er inden for områderne sejlsport og lystsejlads. Her har du 
dansk lystsejlads’ skattekammer!
museet har en stor samling af emner, der beskriver lystsejlads-
ens historie og en unik samling af ældre fartøjer. Hvis ikke du har 
besøgt samlingen, så gør det. Det er bestemt anbefalelsesværdigt.
museet drives via entreindtægter og ikke mindst via midler fra 
en støtteforening, der har ca. 400 medlemmer. Det koster 250 kr. 
om året at være medlem. se mere på www.lystsejlads.dk. Du kan 
melde dig ind ved at sende en  mail med navn, adresse, tlf. nummer 
og evt. sejlklub til bent@bentlyman.dk. og dermed være med til at 
sikre den stolte historie om dansk lystsejlads.
I 2016 er det 150 år siden, at man i svendborg stiftede svendborg 
sunds sejlklub, den første i landet. svendborg er historisk set at 
betragte som dansk sejlsports kulturelle moder.  Der arbejdes ihær-
digt på at fejre jubilæet i sommeren 2016 med en særudstilling på 
museet, afholdelse af svendborg Classic Regatta og en bogudgiv-
else. - Det må du opleve!
Fremtidens selvopfattelse skabes på fundamentet af forståelse for 
egen fortid.

Carl Gerstrøm

Der er en række sikre forårstegn. Vintergækker, krokus og erantis 
myldrer op. stenbideren dukker op i vore farvande og søsportens 
sikkerhedsråd i samarbejde med tryg Fonden kører kampagner for 
brug af redningsveste. 
Brug af redningsvest kan man ikke agitere for hyppigt nok. Og her 
skal da også lyde en opfordring til altid at bruge redningsvest.
Hvis ikke vesten er i orden og passer til den person der bærer den, 
kan det hele være omsonst. 
Her er lidt inspiration kombineret med nogle få gode råd skrevet 
efter et besøg hos firma Kap Horn i Roskilde. Kap Horn er en af 
de store danske importører af redningsveste – BaLtIC. Ejer svend 
Balkert fortalte beredvilligt og viste de forskellige typer veste. tak 
for det!
man kan læse mange steder om hvilke veste der findes på mark-
edet, hvilke godkendelseskriterier der er o.s.v. Der er også her en 
sammenhæng mellem pris og kvalitet. 
Køb aldrig noget der ikke er IsO mærket.
Uanset hvilken type vest man bruger, skal den opbevares om-
hyggeligt, når den ikke er i brug. tørt, rent og uden tunge ting oven 
på. Pas på folder! Vesten er ikke en pude til at sidde på. Hvis opdrift-
smidlet presses sammen formindskes opdriften. 
Vælg en vest der passer til din form for sejlads. En stille dag på 
fjorden, er ikke det samme som at sejle på verdenshavene. Brug 
redningsvest , der altid har krave og skridtrem, ude på det store 
vand. svømmevest uden ”tilbehør” går vel an indenskærs. svøm-
mevest er kun til dem der kan svømme. Danmarks Museum 

for Lystsejlads

Redningsveste
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Der sker en del uheld i havne, når sejlere går til og fra borde. Det er 
vel lidt overdrevet at opfordre til generelt at tage vesten på, inden 
man stiger ud af bilen, - det bør børnene!
alle veste skal kontrolleres grundigt før hver sæsonstart og skal lige 
have et hurtigt ”kig” hver gang man tager den på. De faste veste 
skal efterses med hensyn til om opdriftsmidlet er OK, herunder om 
overtrækket er uden revner, om stropper, bælter o.s.v. er intakte. Er 
der tvivl så smid den ud og køb en ny.
De oppustelige veste anses af mange som værende mere be-
hagelige at bære. Fylder mindre og vejer mindre, kan man læse i 
kampagner og reklamer. Nok lidt en smagssag. Et sKaL man huske, 
når man anvender oppustelig vest, den sKaL uden på alt tøjet. 
En normal oppustelig vest kan udløses på 3 måder
•	 Automatisk	når	den	kommer	i	vand
•	 Manuelt	ved	at	hive	i	en	snor
•	 Ved	selv	at	puste	den	op	via	mundventilen
Forgaster der overskylles med store mængder vand bruger ofte op-
pustelige veste uden automatik. Kun med den udløser man selv 
aktiverer ved at hive i en snor. så undgår man at vesten pludseligt 
udløser midt i en spilersætning.
Det er en rigtig god ide at prøve en varm sommer dag at hoppe i 
med vesten på.  Der sker noget når den  oppustelige udløser, - man 
bliver ikke nær så overrasket anden gang. Hvad enten det er den 
ene eller anden type vest, er det godt at prøve, hvordan den bær og 
hvordan den sidder. Er der tendens til at vesten glider af? Kan man 
hjælpe op igen ved at hive i vesten? alle børneveste og de fleste 

Danmarks Museum for Lystsejlads: stemningsbillede fra samlingen

voksenveste har et håndtag til at hive i. På de oppustelige kommer 
det først til syne når vesten pakkes ud. En strop mærket ”LIFt”
Oppustelige veste sKaL kontrolleres før hver sæson start. man kan 
bede forretningen hvor man har købt den, gøre det, eller man kan 

Vesten blev blæst op som den skulle, - og alligevel …!

Vesten er gledet op og hjælper 
ikke meget. Måske har selen 
været indstillet til at have jakke 
på og nu bæres den uden jakke!

Vesten er taget af og  
smidt op på broen. Land-
gang via stensætningen. 
Den går ikke til havs!

selv gøre det. Hvis vesten er over 10 år skal man smide den ud og 
købe en ny. Der er risiko for at det materiale som lungen er frem-
stillet af bliver mørt med tiden og  svejsningen går op. Fejlagtigt 
tror mange, at det er udløsermekanismen der fejler. Det er det fak-
tisk meget sjælden. 
Gaspatronen bør afmonteres og vejes hvert år. En almindelig køk-
kenvægt er nøjagtig nok. Det står på patronen, hvad den skal vej. 
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

: Svejsningen i ”lungen” revnede da den blev blæst op, - så er der 
ingen opdrift!
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”Den grønne” og ”den røde” 
samarbejder om onsdagssejlads

Klubsamarbejde i Østjylland

Broer over havnen

Forenklet registrering 
af fritidsfartøjer

Affald i havet

Der er et godt og frugtbart samarbejde 
mellem Horsens Bådeklub og Horsens 
Sejlklub på mange områder. Som noget 
nyt samarbejdede de to klubber sidste 
efterår om onsdagskapsejladsen. Thomas 
Becher Rasmussen fra HBH fortæller.

Vi syntes det var tosset, at begge klubber havde et lille antal både – 
en 4 til 6 fra hver klub - der sejlede hver sin vej rundt på fjorden og 

af og til mødtes ved de samme bøjer. Det talte vi om og prøvede at 
lave en fælles onsdagssejlads. I begge klubber var der enighed om, 
at hyggen og det sociale skulle højprioriteres. alle skal kunne være 
med (men vi sejler stadig om kap!). 
Vi anvendte HBHs system med respit start, fleksible handicaps 
og banesystem. Vi sejlede efter søvejsreglerne med den ene und-
tagelse, at vi anvender reglen om overlap ved mærkerundinger. 
HsH sørgede for start og måltagning. Jeg får resultatlisten og ju-
sterer handicaptallet. Efter hver sejlads justeres handicaptallet for 
første og sidste båd, så vi med tiden får en mere lige sejlads, - 
straffer de bedste og begunstiger de mindre gode.
Efter sejladserne går vi i hver vort klubhus. Vi tager en kop kaffe til 
den medbragte kage og i HsH spiser man ”sejlerret”. 

I HBH evaluerede vi efteråret og alle var enige om, at det var for-
løbet fint og at det skulle vi tilskynde til at kunne fortsætte med i 
sæsonen 2015 med enkelte småjusteringer.
Banesystemet skal  udbygges. Der er vindretninger, hvor vi mangler 
noget, ligesom længden af banen skal kunne justeres bedre. Vi vil 
forsat sejle med respit start og fleksibelt handicap. Vi vil også ger-
ne udbygge det sociale med f.eks. fælles kaffe/spisning efter nogle  
sejladser eller et fælles afslutningsarrangement.
Jeg håber meget at vi kan fortsætte samarbejdet i den kommende 
sæson til glæde for begge klubber! (tBR/CG)

Primo 60’erne etableredes kredsen i Dansk sejlunion (Ds). Landet 
blev opdelt i 12 geografiske områder + KDY, der hver skulle vælge 
et bestyrelsesmedlem til Ds. Denne valgform blev i 2004 afløst af 
model med 5 bestyrelsesmedlemmer valgt lokalt i regioner + 3 
herunder formanden valgt direkte på Ds’ generalforsamling. siden 
er man gået over til at vælge hele bestyrelsen direkte på Ds’ gen-
eralforsamling. 
De 13 kredse eksisterer fortsat i Ds’ vedtægter. Nogle fungerer og 
andre er ikke eksisterende. 
I en nogle år fra 2005 afholdt Ds et kredsseminar i forbindelse med 
bådudstillingen i Fredericia, hvor kredsformændene blev inviteret 
til et info-/erfaringsudvekslingsmøde.
Nordøstjysk Kreds tog i 2014 initiativ til, at kredsformændene 
mødtes til en snak om kredsnetværk. man aftalte, at mødes fre-
mover ved Ds’ generalforsamling og klubkonferencen.

For år tilbage havde vi i Østjyllandskredsen, der består af 22 klub-
ber, et samarbejde mellem klubberne. Nogle klubber var mere ak-
tive end andre. Nogle så vi aldrig.
Der blev afholdt kredsgeneralforsamling, hvor man ud over at vælge 
bestyrelse bl.a. forberedte sig på Ds generalforsamling. Formanden 
var, som skrevet ovenstående, automatisk kredsens repræsentant 
i Ds’ bestyrelse og kunne give et feed back på, hvordan klaveret 
spillede i Ds. Omvendt var kredsmøder et godt forum for klubberne 
til at give input til deres bestyrelsesmedlem. 

Christianshavns kanal en idyllisk perle for fritidsbåde i hjertet af 
København. adgangen er blevet besværliggjort.
meget mod sejlernes ønsker blev det besluttet at lave gang- og 
cykelbro over Københavns havn. For at de gående og cyklisterne 
kunne komme videre, skulle der yderligere bygges broer, bl.a. så 
adgangen til Christianshavns kanal måtte passere en bro.  
Nu er nogle af broerne en realitet. sejlere er der ikke så mange af 
på denne årstid, men cyklisterne er meget utilfredse, at en broåb-
ning giver flere minutters stop i trafikken. sikke en planlægning! 
Cyklisterne føler sig generet af bro der åbner, og om nogle måneder 
vil der lyde et ramaskrig fra sejlerne, der skal vente på broåbning. 
Hvorfor lavede man ikke tunneler, som oven i købet var billigere. se 
nærmere på www.ladhavnenleve.dk. 
Planlægger du besøg i Christianshavns kanal til sommer, så check 
brotiderne. (CG)

Der pågår for tiden forhandlinger om en forenkling af registrering 
af fritidsfartøjer. I dag registreres fritidsfartøjer mellem 5 og 20 
bruttotonnage(Bt) frivilligt i skibsregistret, - typisk fordi ejeren øn-
sker pant i båden. Der er i dag ca. 3000 af sådanne både i skibsreg-
istret. Det er dyrt og besværligt at få registreret i skibsregistret til 
gengæld giver det sikkerhed for ejerskab.
Det alternativ, der er i spil, er en tinglysning i personbogen, hvad 
der i dag gælder for fartøjer under 5 (Bt). En hurtigere og mere 
fleksibel registrering, men til gengæld også uden sikkerhed for ejer-
skab.
Det er bådbranchen der presser på for at få en hurtigere sagsbe-
handling. Det vurderes, at det vi have en negativ virkning på kredit-
vurderingen.
En række juridiske problemstillinger skal nærmere analysere. 
Nu må vi se hvor det bærer hen. Umiddelbart ligner det et valg 
mellem pest og kolera. (CG)

Landene omkring Østersøen planlægger en større offensiv mod af-
fald i havet. Planen vil integrere foranstaltninger på regionalt og 
nationalt plan og skal bl.a. afdække forskellige veje for, hvordan 
affald havner i havet. særlige foranstaltninger er rettet mod de 10 
mest forekomne ”affalds-artikler” i Østersøen samt mikro-plast. 
Dokumentet omtaler også miljøundervisning og inddragelse af 
producenterne i en indsats for at reducere affald i havet .
 
marine affald har en stor indvirkning på miljøet. Ud over at være 
et æstetisk problem, svækker affaldet de marine organismer, truer 
menneskers sundhed og sikkerhed og øger samfundsøkonomiske 
omkostninger. Forbrugernes adfærd betragtes som den væsentlig-
ste årsag til affald i havet i Østersøen : 48% af affald i Østersøen 
vurderes at stamme fra husholdningsaffald herunder sanitær af-
fald, mens affald fra rekreative eller turistaktiviteter estimeres til 
33%.

Omkring årtusindskiftet var der i Østersøområdet stort fokus på 
affald. Det var her, vi fik reglerne om toiletaffald/holdingtanke i 
lystbåde. Løbende har der været arbejdet med problematikken og 
nu er altså en ny offensiv på vej. 
Havet er ikke en lodseplads som svend auken sagde engang. Det 
havde han jo helt ret i, - så lad os komme i gang med yderligere 
forbedringer!(CG)

Den grønne og den røde: H-båd med ”pigebesætning” fra Horsens 
Sejlklub i fin balance på Juelsmindebugten. 

I årene fra 1996 til 2005 udgav kredsen en kredsårbog og afholdt 
en kredssejlerdag.
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 

Nu har Horsens sejlklub inviteret klubberne i Østjylland til et 
møde den 16. marts for at drøfte, om det østjyske samarbejde kan/
skal genoplives.
Ds næstformand  Henrik Voldsgaard, aarhus sejlklub og Ds besty-
relsesmedlem Jesper anker andersen, aarhus sejlklub og Kolding 
sejlklub vil orientere om Ds generelt, og hvad der er på dagsor-
denen på den kommende generalforsamling.
I næste klubblad kan du læse, hvad der kom ud af mødet.(CG)

Kort der viser brokomplekset 
der forbinder Nyhavn med 

Amager

Cyklisterne hober sig op og venter, når broen åbner. 




