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

Skumsprøjt fra formanden

16 august Danmarksmesterskaberne for

de fantastiske Ylva’er og samtidigt kom-

mer Expresserne også, så vi får brug for

både tilskuere og hjælpere.

Ungdomssejlerne holder som sædvanligt

mange stævner fra tune-up i april til klu-

bmesterskab i oktober.

I uge 32, 5-9 aug. afholder Match Racing

Denmark EM for både kvinder og mænd i

Middelfart. Et kæmpe arrangement på to

baner. som det vil være spændende at

overvære. Hjælpere er også velkomne her.

Mange aktiviteter koster penge, og jeg vil

gerne på bestyrelsens vegne rette en stor

tak til vores sponsorer, som trods den

økonomiske krise bakker op om Horsens

Sejlklub.

Bent Rønn

Formand 

Ved generalforsamlingen i januar så vi

fremad, og fik vi oprettet et studenter-

medlemskab, så vi kan få brugt vores

matchracere endnu mere og få aktiveret

en aldersgruppe, vi mangler i klubben.

VIA vores store lokale uddannelsesinsti-

tution har gennem et 3-årigt sponsorat

af en af vores matchracere hjulpet pro-

cessen godt i gang.

Vi er sammen med Vejle, Fredericia, Kol-

ding, Middelfart og Sønderborg sejlklub-

ber anpartshavere i Match Racing Den-

mark (tidligere TMC). Sønderborg har

stablet en studenterkapsejlads på bene-

ne, hvor 12 lokale uddannelsesinstitutio-

ner stiller med hver 2 hold. Kapsejladsen

hedder Oxbridge og afholdes 15.5.09. Et

godt initiativ som aktiverer mange unge

mennesker, og som vi måske kan lære no-

get af.

Lokalt afholder vi 24-29 juni Moth Inter-

national European Championship og 14-

Et flot år 2008 med store resultater er

omme og en spændende 2009 sæson

venter forude

Sæsonen 2008 blev et fantastisk år, Anette Viborg vandt europamester-

skabet i europajolle, og vi havde mange kapsejladser, Ungdoms DM i

matchrace på fjorden med Thomas Tang + besætning på en andenplads

og mange andre aktiviteter,

CENTER - Jylland
www.havneservice.dk
havneservice@havneservice.dk

Jens Hjernøesvej 14
8700 Horsens

Tlf. 75 61 66 77
Fax 75 61 66 26

Bjarne Claus
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40 børn og voksne havde en hyggelig og festlig nytårsaften i

klubhuset. Niels AH, Jannie og Brian havde sørget for lækker

mad og drikke til klubpriser for alle. Et flot initiativ, der godt

kan tåle gentagelse.

Mange glemmer at melde adresseændring til Horsens Sejlklub.

Det giver efterfølgende problemer med udsendelse af girokort

til kontingent, med klubbladet og ”Sejler” Dansk Sejlunions

medlemsblad.

Derfor! – husk at meddele kassereren når du flytter!

Brug skemaet, som du kan finde elektronisk på 

www.horsens-sejlklub.dk

Som bekendt uddeles klubbladet i Horsens by af ungdomsaf-

delingen. Det er et stort arbejde, som ungdomsafdelingen ger-

ne gør; men vi kan måske lette det lidt. Hvis du kommer jævn-

ligt i klubhuset, kan du ved at sætte kryds i rubrikken ”Henter

selv klubblad i klubhuset” tilkende give, at du selv tager klub-

bladet med hjem. Dit blad vil blive forsynet med adresselabel

og stillet i en kasse i bestyrelseslokalet, hvor du kan finde det.

På forhånd tak for hjælpen! (CG)

Nytårsaften i klubhuset

HUSK at meddele adresseændring til Horsens Sejlklub!

Tjekkisk øl og 

et kendt ansigt

kan fungere, selvom klubhuset også er restaurant.

På seks rejser i Europa har han smagt sig frem. Han har under-

vist på mange kurser, og to kendte gourmet-restauranter i Århus

har haft fornøjelse af ham. Han har været køkkenchef på L’estra-

gon og kok på Dauphine.

Åbent hele året

Valentin-Hjorth har mange planer for fremtiden, men han skal

lige i gang, før det hele er på plads. Blandt planerne er også mad

ud af huset, altså en daglig fast levering til f. eks firmakantiner

- og dermed en stabil produktion i køkkenet. Han vil satse på

en åbningstid fra formiddag til aften - hele året.

- Jeg er ikke hysterisk med mit køkken. Gæsterne er velkomne

til at kigge ud i køkkenet og se, hvordan vi arbejder.

Alle er velkommen i restauranten, også børnene.

Spændende mad der smager godt

- Der kommer ikke pølser og pomfritter på menukortet, siger

Valentin-Hjorth. - Men vi vil selvfølgelig lave god mad til børn.

Mad, der er spændende, smager godt og frister.

- Jeg sigter mod at lave en spændende restaurant, hvor menu-

en især vil byde på frisk fisk og skaldyr, rustik fransk "bonde-

mad" og danske klassikere, serveret med god vin eller øl. Jeg

binder mig ikke til noget koncept, men vil gerne servere den

mad, som jeg selv holder så meget af.

- Jeg kan fint forestille mig, at mine gæster kan sidde side om

side - den ene med sild og snaps, og den anden med muslinger

og et glas Riesling, siger den nye kok og forpagter i Horsens

Sejlklubs Restaurant..

Mads Falck Valentin-Hjorth bor på Strandvejen i Saksild sam-

men sin kæreste og deres to drenge på otte og et år.

Om han kan sejle? Jo, det kan han. Som dreng sejlede han op-

timist- og flipperjolle i Horsens Fjord.

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

Af Jens Troense

påskemad og søndags-middage 
på horsens sejlklubs restaurant

Evt. bordbestilling 
på tlf. 7562 1975

Til gengæld er der et kendt ansigt i restauranten. Camilla Du-

pont er ansat som restaurantchef, og mange vil huske hende

fra sidste sommer, hvor hun serverede i sejlklubben. Valentin-

Hjorth giver hende dette skudsmål: Venlig, smilende og dyg-

tig.

Horsens Sejlklub får nu sin egen øl. Den er brygget i Tjekkiet,

og den serveres som pilsner - eller i en mørk udgave. Valentin-

Hjorth har en tro på, at netop denne tjekkiske øl vil falde i

gæsternes smag.

Den ny forpagter står selv bag gryderne i køkkenet i det otte-

kantede klubhus. De seneste uger har han haft travlt med for-

beredelserne, og netop i disse dage, hvor klubbladet udkommer,

har der været velkomst-reception, hvor rigtig mange sejlere

dukkede op og sagde velkommen.

International erfaring

Valentin-Hjorth er 29 år. Han har international erfaring - og har

i England arbejdet, hvor både klub og restaurant skulle fungere

under samme tag. Han er veluddannet og meget erfaren og til-

hører den nye generation af kokke, der stiller høje krav til ma-

den: smag, udseende og næringsindhold skal være i top. Han

har flair for det moderne gourmet køkken og har en forkærlig-

hed for danske klassikere, som han tilbereder fra bunden og

uden kompromis.

Med sig bag gryderne har han en tidligere kolega:

- Jeg har ansat min tidligere køkkenchef fra Restaurant Dauphi-

ne i Århus, Phillip Horsewell. Vi har haft et forrygende samar-

bejde, og jeg glæder mig til igen at arbejde sammen med Phil-

lip, siger Valentin-Hjorth.

Erfaringer: Fag-uddannet kok på en to-stjernet Michelin-restau-

rant i England, og klublivet kender han til fra de to år, hvor han

var Head Chef på St. Andrews Old Course Golf Club, verdens

mest kendte golfklub. Netop der oplevede han, at klub-livet fint

Horsens Sejlklubs Restaurant har fået ny

forpagter. Mads Falck Valentin-Hjorth. Han

er ikke den eneste nyhed: klubben får nu sin

egen øl fra Tjekkiet. Forpagteren selv er i

køkkenet sammen med kok Philip Horse-

well.
Mads Falck Valentin-Hjorth – ny forpagter af restauranten

Påsken står snart for døren, og hele påsken vil der være 
påske-menu. Påskesøndag vil der være frokost og hygge 
for hele familien.

Sunday Roast er en tradition jeg har taget med hjem fra mine år i Eng-
land. Jeg finder englændernes tradition med at mødes ude til oksesteg
søndag middag herlig, og det vil jeg nu prøve af her på restauranten i fo-
råret (med undtagelse af konfirmations-søndagene).

Klassisk Sunday Roast
Helstegt oksehøjreb serveret med ristede kartofler, smørglaserede
grøntsager, skysauce og peberrodscreme.

Velkommen og velbekomme...

Med venlig hilsen Mads Valentin 



Formand Bent Rønn bød velkommen til de fremmødte med-

lemmer. Der var mødt ca. 80 medlemmer.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

Jens Müller blev forslået og valgt.

Jens Müller konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 

indvarslet.

Der var mødt 71 stemmeberettigede.

Dirigenten udpegede 2 stemmetællere:

Kaj Møller og Poul Søndergaard.

Herefter fik formanden ordet.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Se beretning i Klubbladet.

3. Fremlæggelse og gennemgang af det reviderede års-

regnskab, samt forelæggelse af budget.

Carl Erik Carlsen gennemgik det reviderede regnskab for 2008

med kommentarer. Der er en god likviditet og gælden er 

blevet nedbragt betydelig.

Carl-Erik gennemgik en pengestrømsanalyse.

Regnskabet blev godkendt.

Budgettet blev gennemgået til orientering.

4. Forslag fra Bestyrelsen.

• ”Oprettelse af studentermedlemskab. Årligt kontingent 

kr. 350,-”

Formanden foreslår, at vi tilbyder studerende at sejle 

match-race, så vi kan få mere aktivitet på vandet. Sønder-

borg Sejlklub har samme koncept og har stor succes med

mange unge medlemmer. VIA har sponsoreret den ene

matchracer i 3 år. Hvis de studerende vil andet end 

match-race, skal de være medlem af sejlklubben som 

aktive medlemmer.

Forslaget blev vedtaget. Forslaget skal køre i 1 år.

• ”Ved beregning af næste års kontingent tages der udgangs-

Referat fra generalforsamling i Horsens 

Sejlklub mandag den 29. januar 2009

punkt i seneste  års kontingenter. Disse forhøjes med for-

skellen mellem nettoprisindexet d. 1. oktober 2008 og 1.

oktober 2009. Herefter udregnes et gennemsnit af kon-

tingentgrupperne. Af dette gennemsnit beregnes 2%, som

herefter tillægges de enkelte kontingentgrupper. Dette 

princip fortsætter i de kommende år.

5. Forslag fra medlemmer.

Forslag fra Bo Vejbye Johansen:

• ”Sejlklubben skal investere i en fælles højtryksspuler af 

god kvalitet ca. 150 mb. Denne skal kunne lånes af alle 

bådejere, men kun bruges på havnens areal.”

Bjørn oplyser, at Dansk Sejlunion fraråder brug af højtryks-

spuler, da det belaster miljøet. Der tilrådes en skraber og

en suger. Forslaget blev sat til afstemning. 10 for og 33

imod forslaget. Forslaget nedstemt. Bestyrelsen undersøger

lovlige alternativer.

• ”Sejlklubben skal arbejde frem mod internetadgang på 

havnen”:

Bestyrelsen oplyser: Der arbejdes på adgangen, og man er

tættere på end nogen sinde.

• ”Genindførelse af medlemsbeviser”:

Bestyrelsen afskaffede medlemskort p.g.a. den store udgift

til disse, ca. 10.000 kr. pr. år.

Kommentarer: Som gæstesejler har man brug for det. Ny

mærkat med nyt årstal til medlemskortet. Vise medlems-

kort til restauratør.

De der ønsker og har brug for dokumentation til kapsejlads

kan få det hos Carl-Erik.

Det aftaltes, at bestyrelsen arbejder videre med udstedelse

af medlemskort af en eller anden art.

Forslag fra Søren Klint: Kontingentforhøjelse.

• ”Foreslår en forhøjelse fra 2010 en 20% stigning for 

aktive/gaster og en 15% forhøjelse for fartøjsejere og 

familiemedlemskab.

Søren Klint fremviste, hvor stor en del af klubbens indtæg-

ter der er sponsorater, og hvor lidt kontingenterne fylder.

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

Sponsoraterne udgør næsten  halvdelen af klubbens ind-

tægter, hvorved vi er meget sårbare, hvis krisen fortsætter.

Forslag fra Bodil & Bruno Karstensen:

• ”Bestyrelsen pålægges inden udgangen af september 

2009 at have etableret faciliteter til placering af alle 

medlemmers master”:

Bjørn har talt med Horsens Kommune. Det bliver en udgift

på ca. kr. 80.000,-

Selvom der arbejdes på nyt havneprojekt bliver mastesku-

ret forsøgt udbygget så medlemmerne kan få opbevaret

deres master.

”Foreslår flere aktiviteter i klubhuset: Foredrag, orientering

om maritime produkter, juletræsfest for børn m.m.”

Formanden opfordrer alle medlemmer til at være aktive.

Alle ideer er velkomne. Der er nedsat et udvalg.

Forslag fra Nils Buhl:

• ”Generalforsamlingen afholdes den 3. torsdag i januar 

måned”.

Skipperkassen holder generalforsamling 4. torsdag i januar

måned.

Bent oplyser, at det var meningen at generalforsamling

skulle holdes torsdag den 15. januar, men den dag kom

Jesper Bank i Horsens Ny Teater. Bestyrelsen vil ikke lægge

sig fast på en bestemt dag, men vil tilstræbe at Skipper-

kassen og Horsens Sejlklub ikke afholder generalforsam-

ling samme dag.

Erik Nørgaard opfordrer til en dato midt i januar.

Hugo Nielsen foreslår, at Bestyrelsen tager initiativ til at

klubbens vedtægter moderniseres.

Forslag fra Nils Buhl:

• ”Kontingentændring fra 1. november 2010”. Forslaget vil 

gøre det billigere for bådejere og dyrere for aktive og fa-

miliemedlemskaber. Det samlede provenu giver mindre i 

klubkassen.

6. Fastlæggelse af årskontingent.

Der blev fremlagt forskellige meninger under drøftelse af en

forhøjelse af kontingent eller ej.

”Mange er medlemmer af den røde, fordi man gerne vil støtte

ungdommen. Det blev pointeret flere gange, at tursejlerne

skal huskes. Passe på at kontingentet ikke stiger for meget.

Passe på udgifterne ikke bliver for store. Det er dyrt at have

båd, men vi skal ikke kigge på kr. 200,-. Lad ikke aktivkontin-

gent stige for meget, - vi skal bevare gasterne”! 

Først blev der holdt afstemning om der skulle være kontin-

gentforhøjelse eller ej. Den skriftlige afstemning viste ja-

stemmere: 35 – nej-stemmere: 31 og 5 blanke.

Dernæst skulle forsamlingen stemme om Søren Klints forslag

eller bestyrelsens. Ved håndsoprækning blev det bestyrelsens

forslag der blev valgt.

Kontingentforhøjelsen bliver gennemført i 2010.

7. Valg af formand.

Ad 7: Bent Rønn genvalgt.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Ad 8: På valg er Jens Troense (ønsker genvalg), Carl-Erik Carl-

sen (ønsker genvalg) og Lene Jensen (ønsker ikke genvalg) –

Bestyrelsen har foreslået Annie Svejstrup. Som suppleant er

Anders Tang på valg  (ønsker ikke genvalg) – Bestyrelsen 

foreslår Anette Viborg.

Følgende blev valgt til Bestyrelsen:

Jens Troense valgt for 2 år,

Carl-Erik Carlsen valgt for 2 år,

Annie Svejstrup valgt for 2 år,

Følgende blev valgt som suppleant:

Anette Viborg valgt for 2 år.

Bestyrelsen består fremover af:

Formand Bent Rønn, - genvalgt for en 2-årig periode.

Bjørn Møller Laursen - på valg til næste år.

Carl Erik Carlsen - genvalgt for en 2-årig periode.

Annie Svejstrup - valgt for en 2-årig periode.

Jens Troense - genvalgt for en 2-årig periode.

Morten Stoy - på valg til næste år.

Torben Rix - på valg til næste år.

Suppleanter:

Sigbjørn Christophersen - på valg til næste år.

Anette Viborg - valgt for en 2-årig periode.

9. Valg af revisorer.

Ad 9: Søren og Anders Andersen genvalgt.

10. Eventuelt.

Dirigenten oplyser, at dette punkt kan indeholde emner til de-

bat, - intet kan bestemmes.

Mads Vallentin, ny forpagter af Horsens Sejlklubs klubhus

præsenterede sig selv.

Vil tilstræbe en hyggelig restaurant med god mad og god

stemning, hvor sejlere altid er velkomne. Menukortet skal be-

stå af klassiske retter, wienerschnitzel, stjerneskud m.m., men

også franske brasserie retter, og selvfølgelig børneretter.

Øl-billetterne fortsætter han med. Der kan til sejlturen købes

picnickurv samt bøffer til grillen, hvis folk er i bekneb.

Formanden og generalforsamlingen udbringer herefter Tre 

leve for Horsens Sejlklub og sejlsporten.

Formanden sluttede af med at takke dirigenten for at styre

generalforsamlingen samt en tak til bestyrelsen for det store

arbejde, og at vi skal huske på, når vi kommer hjem og træk-

ker dynen op over hovedet, hvilke ting vi hver især kan gøre

for Horsens Sejlklub, så den bliver endnu bedre.

Dirigent: Jens Müller

Referent: Anette Rønn Sørensen
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I Horsens Sejlklub har man i rigtig mange år haft den gode tra-

dition at mødes i klubhuset juleaftensdag og nytårsaftensdag

for henholdsvis at ønske hinanden en Glædelig Jul og et Godt

Nytår. Midt på dagen, kun et par timer og så hjem til familien.

Det gjorde man også i år. De kendte tropper fra Tordenskjolds

soldater mødte op og havde et par hyggelige timer. En 50-60

stykker kom, - det er for lidt! De der ikke dukker op snyder sig

selv! (CG)

God tradition!
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Stensætningen skrider
En del af stensætningen ved slambassinet lige over for klub-

huset er skredet. En henvendelse til havnekontoret gav en kon-

takt til rådgivende ingeniør Ulrik Jørgensen, der hjælper hav-

nen med opgaven. Ulrik kunne fortælle, at der er tale om et

”stabilitetsskred”, og at man venter på resultatet af nogle un-

dersøgelser for endeligt at kunne fastslå årsagen. Man har kon-

stateret, at sejlrenden endnu ikke er berørt. Det er planen, at

reetablere stensætningen, inden sejlsæsonen starter, og man

forventer, at alt kan udføres fra land.(CG)

SportAwards 2009

For tredje år blev der den 17. januar inviteret til festaften i Fo-

rum Horsens. Borgmester Jan Trøjborg bød velkommen til en

aften med en kombination af lækker mad, flot koncert, udde-

ling af priser til byens bedste idrætsudøvere og afterparty for

de udholdende. Igen var Line Baun Danielsen konferencier.

49’ner drengene Jonas og Martin var inviteret til at overrække

priser. Et par muntre sejlere der var med til at skabe stemning

ved HSH-bordet. Martin ”tog røven” på selskabet ved at for-

kynde, at der ikke var nogen pris til en sejler. Som VIP "over-

rækker” kendt han listen, - og desværre..

Heldigvis var det ”gas” og Horsens Sejlklub var fint repræsen-

teret ikke kun ved festen men også da priserne skulle uddeles.

Anette og Nicolas blev velfortjent hædret. Stort tillykke.

Traditionen tro uddeles listen Hall of Fame hvor man på bag-

grund af oplysninger fra Idrætsarkivet  lister vindere ved DM’er

og højere rangerende event. 26 idrætsgrene er med og sejl-

sport topper listen med 36 deltagere efterfulgt af håndbold

med 27 og fodbold med 25.

Initiativtagerne Team Horsens og Eventhorsens havde igen

sammensat et flot arrangement, som horsensianerne kvittere-

de for ved at møde talstærkt op.

Tak for en fin aften! (CG) 

Efter et en flot sejlsportsaften ved Sport

2008 i Herning hvor 49’erne og Jesper bank

blev hædret, kom vi så til den lokale udga-

ve lørdagen efter.



w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k    1312  w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

Nye sejlerbilleder

253 idrætsfolk 
blev hædret

Casa Air og fotograf Martin Ravn tog en række flotte billeder i

forbindelse med Endelave Rundt. Et par blev hængt op i klub-

huset i forbindelse med arrangementet juleaftensdag. (CG)

European Saling Federation i daglig tale EUROSAF holdt møde

i København den 6. december

Mødets hovedtema var at fordele dommere, målere og bane-

ledere til næste sæsons internationale stævner i Europa. Af-

viklingen er lidt speciel og minder lidt om fiskeriaktionen en

tidlig morgen i Skagen. Stævne for stævne vises på en skærm.

Af billedet fremgår hvor mange internationale og hvor mange

nationale folk, der skal anvendes, og så råber landenes repræs-

entanter og melder sig. Navnene noteres og så videre til det

næste stævne. Sydens sol, gode hoteller trækker, medens det

kolde nord med fare for regn ikke er så eftertragtet. Det var

tydeligt, at mange havde været med i gamet længe. De vidste,

hvor man skulle sætte sig i forhold til ordstyreren, og de vid-

ste præcist hvilke stævner, de ville byde på. (CG) 

Ikke mindre en 253 idrætsfolk blev mandag d. 16 februar til-

delt Horsens Kommune Idrætspris 2008. Prisen uddeles til al-

le, som har vundet et jysk eller dansk mesterskab eller et in-

ternationalt mesterskab. Fra Horsens Sejlklub var der i junio-

rer hæder til Olivie Nissen og Victoria P. Nissen for deres NM

Guld Optimist hold, mens der for voksne var hæder til Christi-

an Tang (DM drenge, E-jolle), Maiken Schütt (DM ungdom, La-

ser Radial), Anne-Marie Rindom (DM piger, E-jolle), Anette Vi-

borg (EM piger, E-jolle) samt til Nicolas Brandt Hansen for hans

indsats som træner samt til Torben Rix som formand for Ung-

domsafdelingen.

Horsens Sejlklub var ved prisuddelingen for voksne repræsen-

teret af Christian Tang og Anette Viborg, da resten af sejlerne

samt Nicolas var ude at sejle til forskellige internationale stæv-

ner og træningssamlinger.

Et stort tillykke til alle.

Torben Rix

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

Hvert år lige før jul fejrer kulturministeren årets medaljevin-

dere ved OL, PL, EM og VM og andre store idrætsbegivenheder.

I de mere end 20 år receptionen har været afholdt, har sejl-

sport som det eneste forbund været med hver gang. Traditio-

nen blev holdt i hævd. Sejlsporten var godt repræsenteret.

Fra HSH deltog Annemarie Rindom.

Ved samme reception offentliggøres vinderen af Kulturmini-

steriets Idrætspris. Prisen gives til årets exceptionelle præsta-

tion eller indsats inden for idrættens verden. Ni kandidater var

indstillet til prisen, heriblandt eliteidrætsudøvere, trænere, le-

dere, forskere og andre, som i 2008 har haft en særlig stor be-

tydning for dansk idræt.

Blandt de indstillede var 49’erne med træner Jesper Bank, men

de blev nu forbigået ved denne lejlighed.

Prisen blev tildelt børnekonsulent Martin Damgaard fra Ring-

sted IF, som ud over anerkendelsen modtog 200.000 kr. og et

kunstværk. (CG)

Reception i kulturministeriet

EUROSAF

Stjernholmsgade 12
Så er man fri for forpligtigelser

Ejendomsselskabet Rubin A/S
Lejligheder med stil

www.e-rubin.dk
75 64 45 77

Ejendomsselskabet Rubin A/S
Lejligheder med stil

www.e-rubin.dk
75 64 26 28

Primo marts - over 2 weekends – afvikledes bådudstilling i

Fredericia. Den største nogensinde her. I sin åbningstale kom

brancheforeningens formand Lars Ive ind på krisen, der havde

fået enkelte udstillere til at trække sig.

Fin udstilling med meget af det kendte på båd- og tilbehørssi-

den. Mange motorbåde, men markant færre sejlbåde, end man

tidligere så.

Dansk Tursejlerforening introducerede kåring af årets havn.

Reersø blev valgt. Fint tiltag 

Danmarks Museum for Lystsejlads ”tyvstartede” en særudstill-

ing for kapsejladsjoller, der vil løbe på Valdemar Slot fra 1. ju-

ni.

Dansk Sejlunions pris ”Årets Talent” blev overrakt og blev delt

mellem Rie Galsgaard Hobi 16 sejler fra Nivå og Kristian Kir-

keterp 29’ner sejler fra Egå. Jo – Kristian er lillebroder til 49’ner

Martin.

Flere lokale Horsens firmaer var at finde på udstillingen;

Havneservice, Horsens Marine og Horsens Yachtværft.

Bådudstilling 2009
Flere foredrag løb over scenen. Jesper Bank var der, 49’ner dren-

gene og flere tursejlere berettede om deres oplevelser.

Meget at se, mange gode venner at møde så alt i alt et par gode

weekends. (CG)

Rie og Kristian med diplom
og check. Stort tillykke!

Niels Iuel-Brockdorff og Jonas Warrer ved receptionen som Danmarks
Museum For Lystsejlads afholdt. Det originale Kroatiske storsejl i bag-
grunden. På standen var den danske 49’ner med original brækket mast
og sejl.
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Speciale i industriautomation og SRO-anlæg 
Proficy™ Historian          Proficy™ iFIX 

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

Secher Automation Aps 
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www.hansted.net      md@hansted.net      Mobil: 2811 9166

Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning A/S

Langmarksvej 41
8700 Horsens

Tlf. 75 65 61 66
Fax 75 65 68 88

Fem ✘✘✘✘✘ til tursejlerne…

Værsgo’ til tursejlerne. Her er fem krydser,

som du kan klippe ud og anbringe på rette

sted i din kalender, så du kan sejle ud med

andre fra klubben. Tursejlerne er ved at ha-

ve styr på sæsonens traditionelle sejladser.

I år skal vi også til Kiel. Juhuuh.

Den tågede grå vinter er ved at blive afløst af lyse forårsdage

med lidt lune i den skarpe sol. Og når solen står højere på him-

len, så gælder det tursejladsen.

Vi minder om, at tursejlerne ikke er en særlig fraktion i sejl-

klubben. Enhver, der har lyst at sejle på tur sammen med an-

dre i klubben, er velkommen. Det handler om at komme på

vandet, at komme hjemmefra, at finde i havn - og finde hin-

anden i et hyggeligt samvær.

Bag tursejlernes program står et lille udvalg med flad struktur.

Datoerne er lagt fast.

I pinsen stævner tursejlerne ud med kurs mod Strib. Pinsen for-

deler sig lige omkring skiftet fra maj til juni. Den officielle plan:

Ankomst pinselørdag 30. maj, hjemtur 2. pinsedag, mandag 1.

juni. Nogen kommer måske før, og andre sejler måske senere.

Nogen sejler hjem, nogen sejler videre. Havet er stort, frihe-

den vældig.

Strib er en hyggelig havn, hvor tursejlerne fra Horsens nyder

at lægge til. Tak til Strib-sejlerne, fordi vi må låne klubhus og

få havnely.

Snaptun-Ballen

Snaptun-Ballen er en gammel tradition, der er taget op for få

år siden. Den er igen blevet populær, og den er en slags kap-

sejlads, hvor alle kan være med. Snaptun-Ballen er placeret i

den sidste weekend i juni.

Bådene samles i Snaptun om fredagen, lørdag bliver sejlene

sat med kurs mod Ballen - og søndag går det hjemad med Hor-

sens som mål. Sommetider er vejret ikke til sejlads til Ballen,

så bliver der på stedet lavet en alternativ plan.

Carl Gerstrøm er ankermand på den sejlads. I næste klubblad

kan du læse mere om Snaptun-Ballen.

Velkommen til Kiel

I de ulige årstal sejler en flåde på 15-20 Horsens-både til Kiel

på gæstevisit. I år er denne langturs-sejlads placeret midt i ju-

li. De officielle datoer: Ankomst Kiel fredag 17. juli, afrejse søn-

dag 19. juli. Nogle både kommer en dag før, nogle både bliver

en dag længere.

Samarbejdet med British Kiel Yacht Club, The Offshore Sailing

Centre for the British Forces in Germany (ligger på 54º 23.1 N

10º 09.7 E ), har eksisteret i adskillige år. Den britiske sejlklub

i Kiel blev etableret få dage efter krigens ophør i 1945, og  midt

på sommeren stod de første sejlbåde ud med retning mod de

danske farvande, hvor de frit sejlede rundt.

Unge fra den engelske flåde trænes i Kiel i sejlbåde, og hver

sommer har Horsens Sejlklub besøg af en række af Kieler-bå-

de. Og mens de britiske både sejler i dansk farvand, så retter

Horsens-sejlerne stævnen mod Kiel.

Cheftræner i British Kiel Yacht Club Baz Ennels siger om Hor-

sens-besøget:

- You are always welcome to visit us in Kiel.

Den engelske yachtclub ligger på nordsiden af Kieler-fjorden.

De danske gæster kommer jo sejlende med tysk gæsteflag,

men når bådene svajer og går mod nord ind til klubben, så bli-

ver gæsteflaget skiftet til det britiske flag - for klubben er pr

tradition siden 1945 beliggende på et lille stykke engelsk ter-

ritorium.

Og bådene og sejlerne fra Horsens bliver altid taget rigtig godt

imod. Havnen er ideel med flotte flydebroer, og området er

”toldfrit”, så drinks i baren koster mindre end ved købmanden

i Horsens.

Høsttur og bankospil

Høstturen har det med at være placeret i september, så sej-

lerne ser de gule stubmarker på vej ud.Ankomst lørdag 19. sep-

tember, afgang søndag 20. september. Sejlerne i Snaptun ta-

ger venligt imod og stiller deres dejlige klubhus til rådighed.

Der er grillplads nedenfor klubhuset, og det plejer at være en

rigtig hyggelig tur - som alle de andre ture….

Årets sidste arrangement er altid den sidste torsdag før Mor-

tens aften. Altså er der bankospil torsdag 5. november i klub-

huset. Et halvt hundrede mennesker plejer at være med, der er

tradition for mange gevinster - og det hele ender med et lille

overskud, nogle tusinde kroner, der bruges på tursejladserne,

bl.a. til nedbringelse af havnepenge og lignende.

Frede Nørgaard, Jane Troense, Ole Harby og Henrik Grimm dan-

ner udvalget med den flade struktur. (TR)

Snaptun - Ballen
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!!

I weekenden den 26., 27. og 28. juni gennemføres 

Snaptun – Ballen efter det traditionelle koncept.

”Tune-up” fredag til Snaptun. Videre til Ballen lørdag og

hjem søndag. Alternativt program hvis vejret ikke er til

Ballen. Nærmere omtale i næste klubblad.(CG)
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Nyt fra Pigesejlerne

Den første weekend i 2009 var traditionen tro Pigesejlernes

klubweekend. Den var pænt besøgt, og det var godt at se, at

der var pigesejlere, der var med til at give andre en mulighed

for at nyde hinandens selskab over en god suppe. Dog ville det

have været alle tiders, om der også kom flere hjælpere end de

sædvanlige. Vi har det nemlig rigtig hyggeligt, både mens ma-

den laves og bagefter ved betjeningen af gæsterne.

Forårssæsonen

Træningssæsonen starter den 29.4.09 kl. 19.00 i klubhuset med

den sædvanlige aften med mønstring og betaling (det er sta-

dig 100,00 kr. pr. besætningsmedlem).

Hvis der er nye pigesejlere, der enten vil være skipper eller gast,

er man meget velkommen til at møde op denne aften.

Når sejladserne starter, første gang den 6.5.09, vil starten være

kl. 18.30 både i forårs- og efterårssæsonen.

Derudover vil der være en træningsaften den 3.6.09. Set-up’et

vil være lige som aftenen sidste år, med træning af starter,

boat-handling og andet, man kan blive enig med træneren om.

Den sidste aften i forårssæsonen, den 24.6.09 kunne sluttes af

med en pokalsejlads. Det bliver der meldt nærmere ud om, når

det er arrangeret med Kapsejladsudvalget.

Flere officials, - tak!

Jørgen mangler hjælp i bureauet og på Vitus Bering. Vi arbej-

der på at finde en hjælper, men hvis der er nogen, der kunne

være interesseret, må man gerne rette henvendelse til Lena

Schroll, pigesejlerudvalget eller Morten Stoy fra Kapsejladsud-

valget.

OL og familieliv

I løbet af vinteren har der også været lidt at gå til. Den 17.1.09

havde klubben fint besøg af OL-deltageren Bettina Honoré,

som sejler RS:X, som er en videreudvikling af et traditionelt

surfbræt.

Bettina fortalte om, hvordan hun kombinerer en elitesport-

skarriere med et familieliv med mand og børn.

Det var spændende at høre og overraskende, hvor meget i de-

taljer man skal gå, hvis man skal være dygtig og være med på

toppen af en sportsgren. Foredraget var arrangeret kun for kvin-

der af Horsens Sejlklubs Venners Venindeafdeling og Pigesej-

lerne, med stor hjælp fra Carl Gerstrøm; dejligt med det initi-

ativ, tak for indsatsen.

Mere kvinde-engagement

Vi kunne nu godt have ønsket, at der havde været en større

opbakning, både fra kvinder fra egne rækker, men også andre

af de inviterede idrætskvinder.

Eftermiddagen blev rundet af med et indlæg af Jytte Rensborg,

der er fra Skive og medlem af Dansk Sejlunions bestyrelse. Hun

fortalte om projektet for at få flere kvinder i bestyrelser i 

idrætsklubber, og engageret som ”bureaubestyrere”, banedom-

mere og stævneledere. Der blev rundet af med en debat om

dette, samt dejlig kage og hjemmebagte boller, tak for trakte-

mentet.

Klar til sæsonen

Følg i øvrigt med på www.horsens-sejlklub.dk under pigesej-

lerne. Vi glæder os til at se jer alle igen når det bliver varmere

i vejret, med nymalet bund og nystrøgne sejl.

Lena, Ulla og Maria

Horsens Yachtværft
Vi hjælper med klargøringen og vedligeholdelse af din båd

Gammelhavn 3  ·   8700 Horsens

Tlf: 25578781  ·  Fax:75614902 · info@horsensvaerft.dk  

www.horsensvaerft.dk

Butikken tilbyder:
Teak / mahogni og andre træsorter 
til brug i bådebygning

Marine krydsfiner med yderfiner i 
teak /mahogni og andre træsorter 
til brug i bådebygning

Polyester og glasfiber materialer

Epoxy

Lak, malinger og bundfarver

Elektronisk udstyr

Professionel båd klargørings materialer

Bådudstyr

Rig / rulleforstag og dæksudstyr

Udlejning af det rigtige værktøj

Know how som vi gerne giver videre

Horsens Yachtværft tilbyder:

Bådebyggerarbejde · Glasfiber reparationer · Instal-

lation og salg af elektronik og andet maritimt udstyr

Vinteropbevaring · Motor service, installation og

salg af Nannidiesel · Nybygning · Aptering og sned-

keriarbejde · Riggerværksted  · Valsning af virer · 

Splejsning · Rulle forstag · Besigt og vurderinger
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Kapsejlersæsonen 2009

En lang vinter er nu gået på hæld og også kapsejladsudvalget

er ved at få fjernet vinterhiets aflejringer fra øjenkrogene. Ka-

lenderen for kapsejladssæsonen 2009 er nu fastlagt, og med

udgangspunkt i sidste sæsons arrangementer føler vi os bedre

rustet til at tage lidt flere af de større arrangementer op. Som

det fremgår af kapsejladskalenderen byder den kommende

kapsejladssæson således på to store stævner, nemlig 

•  International Moth European Championship 

den 24. -  28. juni

• DM-stævne for Ylva den 14. - 16. august 

• Klassemesterskab for Albin Ekspress den 14. - 16. august

EM for Moth

I slutningen af juni får Horsens Fjord igen besøg af de spekta-

kulære Moth-joller, der med skipperen placeret 1-2 meter over

vandspejlet suser over fjorden og sætter dommerne på store

prøver, når de skal forsøge at holde styr på de flyvske både.

Det er et fantastisk syn at se et felt af Moth-joller på fjorden,

og vi glæder os meget til det kommende EM, hvor der forven-

tes mellem 30 og 40 både til Horsens. Særligt glæder vi os til

at se, om vinterens træning og anskaffelsen af en ny (og ryg-

terne vil vide meget hurtig) jolle vil gøre det lokale es, Søren

Buhl, i stand til at spise skeer med de største i klassen. Det bli-

ver svært, idet det er et meget kompetent felt der kommer til

Horsens, men vi er sikre på, at Søren vil gøre sit yderste for at

forsvare de rød/hvide faner under stævnet!

DM for Ylva

Det er med stor stolthed - og en vis portion ydmyghed - at vi

har takket ja til Ylva-klubbens forespørgsel, om vi vil afvikle

årets Danmarksmesterskaber for klassen. Det er altid en for-

nøjelse, at se de klassiske både krydse på fjorden og til trods

for, at Ylvaen efterhånden er ved at være en moden dame, er

feltet fortsat blandt de skrappeste kølbådsfelter i landet. Hor-

sens Sejlklub har blandt medlemmerne 4 Ylva’er, som vi natur-

ligvis håber at få at se på vandet i et felt på formodentligt 20-

25 både.

Ud over et højt sportsligt niveau er Ylva-folket meget socialt

anlagt og nyder kombinationen af hård, fair dyst på vandet, og

afslappende samvær på land efter sejladserne.Ylvaerne har før

sejlet DM i Horsens, og vi vil lægge os i selen for at afvikle et

stævne, der kan leve op til de høje forventninger, som vores

forgængere i kapsejladsudvalget har sat til afviklingen af årets

mesterskaber blandt Ylva-sejlerne.

Klassemesterskaber for Albin Express

Horsens Sejlklub har indgået aftale med Express Klub Danmark

om, at årets klassemesterskaber skal afholdes på Horsens.

Fjord. Med ikke mindre end 5 aktive Expresser er Horsens Sejl-

klub i forvejen centralt placeret i klassen, og så må vi se om

hjemmebanen kan løfte de lokale sejlere det sidste stykke op

på resultattavlen, hvor de sidste år til klassemesterskaberne

tog sig af pladserne fra nr. 2-4. Stævnet bliver afviklet samme

weekend, som der er Ylva-DM, hvilket giver os en række forde-

le for arrangementerne såvel på vandet som på land.

Stor udfordring

Det bliver en stor udfordring at få Ylva- og Expressstævnet til

at klappe, men kapsejladsudvalget ser frem til udfordringen,

og vil samtidig opfordre alle til at tage godt imod de udenbys

sejlere, så vi kan skabe et stærkt indtryk af, at Horsens Sejl-

klub er et godt sted at være og er værd at satse på også frem-

over, når der skal afvikles kapsejladser. Særligt håber vi på for-

ståelse for, at vi i de par dage stævnet varer vil bede enkelte

bådejere om at flytte deres både, så vi kan samle Ylvaerne og

Expresserne ved hver deres respektive broer – noget sejlerne

sætter utrolig stor pris på og som samtidig giver anledning til

et smukt skue, når en hel række af smukke kapsejladsbåde lig-

ger skulder ved skulder i havnen.

Aftenkapsejladser

Dansk O.T.C A/S var sidste sæson sponsor for en gratis mid-

dag til aftenkapsejlerne efter henholdsvis forårs- og efterårs-

sæsonens sidste sejladser. Der var stor opbakning til arrange-

mentet, og vi arbejder på at få en tilsvarende ordning op at

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

Nemt: Komplet poleret og forseglet fribord!
Lad SONAX gøre det grove – vi renser, polerer og forsegler fribordet fra 
for til agter, så det står optimalt og velbeskyttet til den kommende sæson. 
Ring nu og få et fast tilbud. 
Forbehold for meget slidt gelcoat og falmede, mørke farver.

SONAX Service Horsens v/ Lars Jensen · Grønlandsvej 9T · Tlf. 7566 9998 · Mob. 2181 7949 · mail: sonaxservice8700@hfj.dk · sonaxservice.dk

Inkl. komplet SONAX Marine pakke!
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Kapsejladskalender Horsens Sejlklub 2009

køre for næste sæson også, ligesom der fortsat vil være en

”spurtpræmie” hver aften til uddeling i klubhuset efter sejlad-

serne.

Sidste sæson var der en venlig sejler, der sponsorerede gratis

kaffe til sejlerne i klubhuset efter torsdagssejladserne. Dette

initiativ blev meget godt modtaget, og der arbejdes ligeledes

hen imod at et lignende arrangement kan stables på benene

for den kommende sæson også.

Start- og sluttidspunkter for årets aftenkapsejladser fremgår

af kalenderen.

Øvrige arrangementer

Sæsonen 2008 blev skudt i gang med et Tune-up Race, hvilket

trods det lidt drillende vejr blev en succes. Det er derfor be-

sluttet at lave et opstartsarrangement for den kommende

sæson også, så lørdag den 2. maj vil vi gennemføre 3-4 sejlad-

ser på en op-ned bane.

Der bliver også ”genvalg” til Middelalder-Cuppen, der som sid-

ste år afvikles den sidste lørdag i august, samme weekend som

Horsens er klædt i middelalderdragt, og dagen inden distan-

cesejladsen Endelave Rundt. Middelalder-Cuppen bliver sejlet

på en op-ned bane, og der søges afviklet 3-4 sejladser.

Kapsejladssæsonen afsluttes med banesejladser lørdag den 26.

september (Klubmesterskaber).

Twin-Crew

Som rosinen i pølseenden arrangeres ”Trekosten” søndag sam-

me weekend. Som noget nyt, vil årets Trekostsejlads blive af-

viklet som en distancesejlads for 2-mandsbesætninger. Der ar-

rangeres løb med og uden spiler hvor alle kan være med, så vi

håber at rigtig mange vil benytte lejligheden til at finde en

makker og få afsluttet sæsonen med en sjov og spændende

sejlads.

Medlemsskab

Kapsejladsudvalget vil godt benytte anledningen til at under-

strege, at vi naturligvis arrangerer sejladserne for medlemmer

af Horsens Sejlklub. Det betyder ikke, at man en enkelt gang

eller to ikke kan tage gaster uden medlemskab af sejlklubben

med på fjorden, men vi vil opfordre til, at den ”faste” beman-

ding (i lighed med alle andre sportsgrene) er medlemmer af

den arrangerende klub.

Som det fremgår af kalenderen for 2009 vil der ud over de

ovenfor nævnte kapsejladser blive afviklet en række ungdoms-

og matchracestævner på fjorden. Det er således en aktiv sæson

vi ser frem til, og vi håber at se rigtig mange af Jer ude på fjor-

den, når foråret (heldigvis snart) kommer.

Med sejlerhilsner,

HSH - kapsejladsudvalget

Stemningsbillede fra JOY til en tirsdagsmatch.

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

Henning Grøn i bådmandsstol.
”Man bliver aldrig for gammel
for at tage en tur i masten når
det er påkrævet”

Dato

17-19. april

25-26. april

2. maj

12. juni

13. juni

24-28. juni

2-5. juli

14-16. august

15-16. august

29. august

30. august

26. september

27. september

Stævne

Team Optimus lejr

ScanNet training Camp

Tune-up / træningssejlads - banesejlads

Træning HF Business Cup

Horsens Folkeblad Business Cup

EM for Moth joller

Borre Knob lejr

DM for Ylva

DS klassemesterskab for Express

Middelalder Cup – banesejlads

Endelave rundt

Klubmesterskab

”Trekosten” – distancesejlads for 

2-mandsbesætninger

Klasse

Optimister

Optimister

Kølbåde

Match Race

Match Race

Int. Moth joller

Joller - ungdom

Ylva

Express

Kølbåde

Kølbåde og flerskrogsbåde

Kølbåde

Kølbåde og flerskrogsbåde

Ansvarlig afdeling

Ungdom

Ungdom

Kapsejlads

Match Race

Match Race

Kapsejlads

Ungdom

Kapsejlads

Kapsejlads

Kapsejlads

Kapsejlads

Kapsejlads

Kapsejlads

Følg med på hjemmesiden for opdateringer af kalenderen

Dansk OTC A/S Tirsdag aften-matches 2009 (kølbåde)

• Første tirsdag forår: 5. maj

• Sidste tirsdag forår: 16. juni

• Første tirsdag efterår: 11. august

• Sidste tirsdag efterår: 22. september

Dansk OTC A/SOnsdag aften-matches 2009 

(pigekapsejlads, kølbåde)

• Første onsdag forår: 6. maj

• Sidste onsdag forår: 24. juni (dog ingen sejlads d. 20. maj)

• Første onsdag efterår: 12. august

• Sidste onsdag efterår: 23. september

Torsdag aften-matches 2009 (familiekapsejlads, kølbåde)

• Første torsdag forår: 7. maj

• Sidste torsdag forår: 25. juni (dog ingen sejlads d. 21. maj)

• Første torsdag efterår: 13. august

• Sidste torsdag efterår: 24. september

OBS! Første start kl. 18.30 ved alle aftenkapsejladser 

– både forår og efterår.
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EU’s biociddirektiv (BD) trådte i kraft den 14. maj 2000.

Formålet med BD var at harmonisere lovgivningen i Europa,

fjerne handelsbarriere og sikre en høj sikkerhed for miljøet.

Kun produkter, der opfylder BD, må sælges og anvendes.

Aktivstofferne skulle godkendes og sættes på en positivliste,

og kun malinger med indhold fra positiv listen kunne godken-

des.

Der blev aftalt en 10 års overgangsperiode fra 2000 til 2010.

En udvidelse af overgangsperioden var med i planlægningen

fra starten. I overgangsperioden skulle de nationale regler pr.

14. maj 2000 gælde. Derfor havde daværende miljøminister

Svend Auken så travlt med at få strammet reglerne i slutnin-

gen af 90’erne.

I overgangsperioden måtte ingen nye regler eller ændringer

gennemføres. Det har Danmark ikke overholdt. 3 gange har vi

justeret ved en udsættelse af Aukens bekendtgørelse fra 1999.

Pr. den 14. maj 2000 var der 953 stoffer anvendt i industrien,

som skulle godkendes under BD. Man spurgte industrien, hvor

mange af disse stoffer, man forventede ville blive indleveret

til test og evt. godkendelse – optagelse på positivlisten. Svaret

var 362, heraf var 46 aktuelle i bundmalinger. Da det blev al-

vor og rekvisitionerne skulle skrives, blev der kun indleveret 10

af de 46, heriblandt kobber. Det er MEGET dyrt at gennemføre

sådanne test og man forstår godt, at råvareleverandørerne

holdt lidt igen.

De oprindelige tidsplaner sagde, at i 2008 skulle afprøvningen

af aktivstofferne være tilendebragt og positivlisten være klar,

så malingsfabrikanterne kunne gå i gang med at formulere og

få afprøvet de produkter, der skulle på bådene. I dag ved vi, at

navnlig test af kobber halter efter tidsplanen og ventes først

færdig engang i 2010,- altså mindst 2 års forsinkelse.

Harmoniseringen kommer ind på den måde, at når positivli-
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sten er der, så er det den, der gælder for alle EU landene. Her

gives ingen undtagelser. Når ”Annex 1”, som positivlisten hed-

der i daglig tale, er godkendt i EU, så kan malingsfabrikanterne

aflevere en maling til test. Fabrikanterne kan søge for en fami-

lie af malinger under et. F.eks. skal der ikke søges for hver en-

kelt farve. Nu skulle man tro, at når godkendt i et land, så var

det i harmoniseringens hellige navn godkendt i hele EU. Men

nej! - der skal søges i alle de lande, hvor man vil markedsføre

produktet. BD indeholder en mulighed for, at et land kan have

særregler, hvis det kan godtgøres, at der er særlige forhold, der

gør sig gældende. Svenskerne er f.eks. allerede begyndt at påbe-

råbe sig, at Østersøen er et særligt følsomt område, og her bør

gælde strenge krav. Ifølge de danske embedsmænd har Dan-

mark ikke planer om noget sådant.

Og hvad kommer det så til at betyde for forbrugerne – både-

jerne?

Vi skal nok forvente, at priserne vil stige. Råvarerne bliver dy-

rere p.g.a. af de store omkostninger til test og godkendelse.

Malingsfabrikanterne får betydelige omkostninger til deres test

og godkendelser. Regninger som forventelig sendes videre til

forbrugerne. Vi vil nok se færre forskellige produkter. På den

anden side, så kan man forvente produkter, der er bedre, end

det vi kender i dag.

Tidsmæssigt når man næppe at få godkendte de nye produk-

ter til 2012. En 4. udsættelse kan blive nødvendig.

I Dansk Sejlunion vil man i den kommende sæson køre en større

kampagne for at komme de forbudte TBT-malinger til livs. Man

skulle ellers tro, at det var et overstået kapitel. TBT blev for-

budt til lystbåde i 1990. I unionen følger man de ansøgninger,

der fra lystbådehavne sendes om klapning. Her ser man tyde-

ligt, at det langt fra er slut. Man ser tydeligt, at det ikke er for-

tidens synder men rester fra de sidste par år. I en havn fandt

unionen en fritidssejler, der var leveringsdygtig af TBT-holdig

maling - 4 tromler à 200 liter stod hjemme i garagen. Salget

gik lystigt!!!!

Det kan tilføjes, at der uden for den europæiske andedam er

stor debat om bundmaling set i lyset af, at visse ”mikroorga-

nismer” spredes via skibene. Regelsæt for balastvand er en del

af den problematik, men der tales nu også om det, der sidder i

bundens slimlag, i ankerkæder o.s.v. Det er organismer, man

ikke kan styre via de kendte bundmalinger.(CG)

I februar brændte Baylineren ”Ki-Jo” i 

Horsens Lystbådehavn. Det var en 43 fods

motorbåd bygget i 1990.

Ejeren der havde haft båden i 2 år boede fast i båden og for-

tæller om hændelsen:

Landstrømmen gik flere gange i løbet af natten og sidst på nat-

ten slukkede jeg for landstrømmen og tændte bådens genera-

tor for at have varme. Kl. ca. 09.30 gik jeg op på broen for at

tale med en af de andre, der bor i sin båd, og vi konstaterede,

at den ene pol i landstikket var brændt. Medens vi stod på bro-

en standsede generatoren, og vi gik hen til båden. Stående på

broen kan vi se, at det ryger. Jeg går over på båden og kan se

flammer i kahytten og forlader straks båden igen. Vi kan høre

de to røgalarmer, der er om bord; men de slukker igen. Det he-

le går frygtelig hurtigt. Store flammer slår op. Det er ubeskri-

veligt ubehageligt at stå på broen iført ”sutsko” og mobiltele-

fon og se, at alle ens andre ejendele er ved at gå op i røg.

Forsikring

Ejeren har været til afhøring hos forsikringsselskab og politi.

Forsikringsselskabet taklede sagen til ejerens store tilfredshed

Når man bor i båden og har alle sine ejendele der, er der na-

turligvis en problematik om indbo.

Årsagen?

Spurgt om årsagen svarede ejeren, at det nærmeste man kan

komme er, at det er en elektrisk fejl. Om det er i landstrøm el-

ler i generatoren vides ikke. I div. rapporter står ”brandårsag

ubekendt”

Det gik også ud over et par nabobåde; men det var i småtings-

afdelingen.

Vraget blev slæbt over på stenene ved klubhuset og senere løf-

tet op og kørt til en miljøplads, hvor store metaldele blev fjer-

ne og resten skåret ned til forbrænding/genbrug.

10 gode råd

I klubbladets juni nummer i 2007 skrev vi 10 gode råd om fo-

rebyggelse af brand, - det gentager vi:

• Sluk for strømmen, når du forlader båden og træk 

stikket til landstrøm ud 

• Hav håndslukker/brandtæppe i båden 

• Efterse/gennemgå årligt bådens el- /-motor-/gas-

installationer 

• Check om dimensionering af ledningsnet m.m. er korrekt 

• Hav en røgmelder i båden 

• Pas på med levende lys 

• Grill kun i land – aldrig ombord på båden 

• Brug ikke elektrisk varmeovn med mindre den er 

keramisk 

• Pas på med rygning i båden.

• Overvej installation af automatisk slukningsanlæg i 

motorrum (særligt benzinmotorer) 

Få flere gode råd til forebyggelse af brand i båden. Findes i fol-

deren: Forebyg ulykker – også om vinteren, som kan downloa-

des på: www.sejlsport.dk/sw22771.asp

Bundmaling - hvad er status?

Brand i “Ki-Jo”

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

Af Carl Gerstrøm

Af Carl Gerstrøm og Leif Landroch

Miljøministeren har i august for 3. gang ud-

sat den danske bundmalingsbekendtgørel-

se til 01.01.2012, hvor EU lovgivningen på

området ventes at være trådt i kraft. Men

hvor er vi egentlig? – her er en status!



H O R S E N S S E J L K L U B
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“Man bli’r faktisk afhængig”

Ultralydsscanning

Nyt i FitNees:
Sports- og Sundhedsklinikken
tilbyder nu undersøgelser med

Tobaksgården 4 . Horsens . Telefon 7562 6311 . info@fitnees.dk . www.fitnees.dk

Sports- og Sundhedsklinikken 
er blevet udstyret med en 
moderne ultralydsscanner.

Det giver mulighed for en 
meget præcis vurdering af en 
skades omfang og giver 
værdifulde informationer til 
planlægningen af den mest 
effektive behandling.

Ring og få en tid.

MØBEL
KUNST

DESIGN-
MØBLER

BELYSNING

INDRETNING
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TEGNESTUEN ØSTJYLLAND AS

ARKITEKTER

ÅBOULEVARDEN 85 · 8700 HORSENS · 75 61 36 00

PRIVAT:

ARKITEKT BO CHRISTENSEN · 75 68 49 76

ARKITEKT JENS VANDVIG · 75 65 80 75Grønlandsvej 8 · 8700 Horsens · Tlf. 7564 8722

info@jacobsenplus.dk  ·  www.jacobsenplus.dk

Pluspartner Revision + rådgivning

Tobaksgården 3, 8700 Horsens

Telefon 76 25 19 00

Fax 7625 1909

www.plus-partner.dk

kbp@plus-partner.dk

Holder du kursen?

Standerhejsning 2009

Horsens Sejlklub var 
foran fra starten

Lørdag den 25. april kl. 14 holdes der standerhejsning på

plænen ved flagmasten, hvor Formanden vil holde tale og syn-

ge for på den omdelte sang, mens standeren stryger til tops.

Helt som vi plejer.

Herefter er der intet som det plejer.

Horsens Sejlklubs match race båd, sponseret af VIA, skal nem-

lig døbes, og straks herefter ud at dyste umiddelbart udfor hav-

nen med 2 helt specielt udvalgte hold.

Det vil blive muligt at se match race på højt plan, hvorefter

der vil være mulighed for at prøve en tur i match racerne.

Prøveturene et tiltænkt VIA’s studerende, hvorfra der er invi-

teret 2500 samt ca. 150 fra personalet.

Der vil blive serveret lidt til ganen samtidigt med sejladserne,

således alle får en rigtig god oplevelse på havnen den efter-

middag.

Lørdag aften holdes den traditionelle standerhejsningsfest i

klubhuset. (se annonce andet sted i bladet.)

En henvendelse fra Dansk Sejlunion om studenter rekruttering

i februar, viste at Horsens Sejlklub allerede var godt forberedt.

Sejlunionen har fundet et nyt segment, hvor potentialet for ny

rekruttering af sejlere er forholdsvist højt. DS vil samarbejde

med klubberne for at få studentersejlere med under fanerne.

Horsens Sejlklubs generalforsamling havde imidlertid allerede

i januar stiftet et nyt medlemskabstype, studentermedlem-

skab, hvor dokumenterede studenter for Kr. 350,- kan blive

medlem og deltage i match race samt som gaster i kølbådene.

Match race udvalget vil samtidig tilbyde studentermatch race

om torsdagen og vi vil sammen med Dansk Sejlunion og øvri-

ge klubber udveksle erfaringer og samarbejde om at udvikle

området i fremtiden.

I samarbejdet med VIA, der har 3000 studerende, har vi et rig-

tigt godt grundlag for at dette medlemskab bliver en succes,

og vi glæder os til samarbejdet.

Studentermedlemskabet får ikke indflydelse på ungdoms- og

jollesejlerafdelingen.

Der bliver sejlet opvisningssejlads i match race lige ud for havnen
efter selve standerhejsningen

Studentermedlemskab er allerede en realitet

Dansk OTC A/S er med i 
aftenmatcherne igen i år

Succes’en fra sidste sæson inspirerer Dansk OTC A/S til igen i

år at være sponsor på aftensejladserne, og derved stå som vær-

ter ved præmieuddelingerne for såvel forår- som efterårssejl-

adserne.

Det sker med en sejlerret og øl/vand i klubhuset efter den sid-

ste sejlads i uge 25 og 39 for såvel tirsdags-, onsdags- og tors-

dagssejladserne.

Der var sidste år en generel tilgang af deltagere til Dansk OTC

A/S aften matches, og sponsorudvalget er sikre på, at initiati-

vet omkring præmieuddelingen er med til at give mere socialt

sammenhold imellem besætningerne.

Dette kunne på den lange bane give nye konstellationer på be-

sætninger, og generelt få flere både på vandet til aften sejlad-

serne.”
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Traditionen tro har klubhuset været åbent fra 1. januar og til

den nye forpagter starter medio marts.

Dagligt åbent fra 15 til 18 og weekend arrangementer med

spændende mad, der rummede om ikke alt, -så rigtig meget.

Stegte ål, gule ærter med det hele, pariserbøf, muslinger,

madholdets ”gastronomiske weekend” med ude servering og

ungdomsafdelingens, der havde hele to orkestre og super 

besætning i køkkenet.

Klubhuset har været pænt besøgt, med en grundstamme af de

trofaste gengangere.

Jeg kommer i mange sejlklubber rundt i landet, men Horsens

Sejlklubs vinter liv er enestående.

Og alligevel kunne jeg godt unde flere havde/tog sig tid til den

fornøjelse, det er at komme forbi til en snak, en fyraftens øl

eller en kop kaffe.

Der skal her lyde en stor tak til de, der har kokkereret, og de

der har gjort det muligt, at vi kunne komme på hverdage. Je-

res indsats bliver værdsat!

Carl Gerstrøm

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

Børs

Finansiel rådgivning

Formue & pensionspleje

Shareholder Invest

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

Formuepleje 
afkast

2005: 32,63%
2006: 13,55%

2007: 9,70%

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

Klubliv i 
vintermånederne

Travlhed i kabyssen til ungdomsafdelingens lørdag.

Frede godt i gang!

Besætningen da ”vennerne” lavede gule ærter!

Anette Rønn og Gitte Lonnebjerg's sublime Cavasuppe med bær og is,

blev flot pyntet  i anledning af Karoline Klints 18 års fødselsdag.

Gastronomisk Weekend
var en forrygende succes.

Der var så mange med-
lemmer i klubhuset, at og-
så sydterressen blev taget

i brug - og bemærk, -det
var den 14. februar 2009.
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Hvad mener du?

Nyt fra havnefogeden

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

Annie Svejstrup nyvalgt til

bestyrelsen. Kendt pigesejler

og ”torsdagssejler”. Havde en

fin tur gennem Götakanalen i

sommer, - se blad 3.2008

Hvad er dine bevæggrunde til

at træde ind i bestyrelsen?

Nu vil jeg "stikke fingeren i jor-

den" for at fornemme, hvordan

der bliver arbejdet i bestyrelsen

og i de forskellige udvalg. Så vil

jeg se hvilken rolle, jeg skal påtage mig/hvad man beder mig

løse. Jeg er ikke typen, der laver revolution fra dag ét; men er

en ”holdspiller” der gerne bidrager til en god tone og et enga-

geret stykke arbejde, hvor alle bidrager positivt. Jeg/vi har tabt

vore hjerter til sejlerlivet, og jeg vil gerne gøre et stykke arbej-

de i det regi.

Hvor kommer du fra i HSH?

Den berøringsflade jeg har haft i klubben hidtil, er sejlersko-

len, pigesejlerne, aftensejladserne og tursejlads, og det er her

mine interesser ligger, og det er her, jeg gerne vil arbejde.

Orlov brugt til langtur, - ska’ der yderligere fokus på tursejl-

ads i HSH?

Hovedparten af medlemmerne i klubben er tursejlere, dem vil

jeg gerne rette mit fokus imod, og her især de kvindelige sej-

lere. Jeg vil støtte turudvalget og sammen med dem arbejde

på, er at der bliver så bredt og interessant et tilbud til denne

gruppe som muligt, så vi vil se endnu flere aktive tursejlere til

klubbens mange arrangementer.

Skal der mere fokus på de kvindelige sejlere?

Jeg vil få et nært samarbejde med pigesejlerudvalget, da det

er denne gruppe, jeg sidder som repræsentant for i bestyrel-

sen. Sammen håber jeg vi kan fastholde og udbygge en aktiv

pigesejler afdeling. Den må gerne blive større. Det er en fin ud-

vikling, der er i gang, hvor de kvindelige sejlere bliver mere syn-

lige i klubben. I år er vi 2 kvindelige instruktører i sejlerskolen,

og 2 i bestyrelsen. Det må lige være vand på Danmarks Idræts-

Forbund og Dansk Sejlunions mølle i en tid, hvor de fokuserer

på at få flere kvinder med i arbejdet. Det er også en god ud-

vikling, at klubbens store og meget aktive ungdomsafdeling

nu er repræsenteret i bestyrelsen ved Anette Viborg.

Hvad vil du gerne huskes for?

At jeg sammen med den øvrige i bestyrelsen lykkedes med, at

klubben blev ved med at være aktiv og udadvendt. At der var

mange forskellige tilbud til alle aldersgrupper, ligegyldig hvor

man var i sit sejlerliv. At klubben fortsat holdt en god i dialog

med de øvrige klubber på havnen og kommunen for at skabe

de bedste rammer for sejlsporten.

– får igen karakter af interview.

Lidt snak med de 2 nye i bestyrelsen om deres baggrund og deres forventninger. 2 garvede

sejlerpiger, 2 forskellige aldre, men begge sejlere i ordets mest positive betydning. Det bli-

ver spændende at følge deres politiske karriere.

Bestyrelsen består af 7 personer + 2 suppleanter i alt 9, heraf er der nu 2 kvinder godt 20%.

Endnu et flot resultat af Horsens Sejlklub!

Der er tradition for, at alle suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne 

Af Carl Gerstrøm

Anette Viborg Andresen nyv-

algt som suppleant. Sejlet fra

7-års alderen hjulpet på vej af

gode venner og en hel del i

vuggegave, - se jubilæumsbo-

gen side 161. Forældrene

vandt DM i KDY 15 kvm i

1984. Rigtig flot international

sejler karriere allerede, og

hvad ka’ det ikke nå at blive

til? – venter der en OL-delta-

gelse?

En af prismodtagerne ved SportAwards og Nykredit ”Sailor

of the year” 2008

Hvad får en så ung elitesejler til at gå ind i bestyrelsesar-

bejde?

Jeg blev head huntet lidt, men har rodet lidt med bestyrelses-

arbejde i skolen og i en klasseorganisation. Det var spænden-

de og givende at have mulighed for at påvirke tingene. Jeg har

fået rigtig meget i Horsens Sejlklub, og vil gerne betale lidt til-

bage.

Har du ambitioner på sigt om sejlunion eller måske inter-

nationalt arbejde?

Så langt har jeg nu ikke tænkt, men hvem ved, hvad det kan

udvikle sig til. Nu er jeg foreløbig startet her og er en type, der

lige føler mig lidt frem. Jeg skal primært passe min sejlads.

Kender du Dansk Sejlunions pigeprojekt og kunne det være

noget? 

Jeg har hørt og læst lidt om det, men jeg kan ikke, sige at jeg

kender det detaljeret. Det lidt jeg kender lyder spændende. Fle-

re piger ombord i de politiske organer er bestemt vigtigt. Nu

er vi da to i bestyrelsen her i Horsens. Det må være flere end

de fleste sejlklubber kan mønstre.

Hvordan gik det første bestyrelsesmøde?

Det gik rigtig godt og præcis så spændende, som jeg havde

håbet. En præsentationsrunde som man skal have ved et sådant

første møde. Der var en rigtig god tone, som jeg er glad for. Al-

dersforskellen er stor men jeg følte, at jeg kunne komme til or-

de og at man gerne lyttede til den nye unge. Min hovedinter-

esse er naturligvis ungdom og kapsejlads; men der er en for-

pligtigelse til at være med ved alle emner. Det var en go’ ople-

velse, og jeg ser frem til det videre arbejde.

Jeg fangede Steen på vej hjem fra et kursus i FLID – Forenin-

gen af Lystbådehavne i Danmark og vi fik en kort snak.

El på broer og på vinterpladser har været et stort tema hen

over vinteren. Målinger har vist at mange både har et meget

stor forbrug. Kort siger havnereglementet, at der må anvendes

strøm til værktøj og lignende, når man er ombord. Efter aftale

kan man ved brug af separat måler få anden aftale.

Sagen tages op på næste samarbejdsudvalgsmøde.

Mærkning af stativer er et tema, som der bliver mere fokus på

i den kommende tid. En venlig opfordring til at få det bragt i

orden. I den sammenhæng nævnte Steen, at det ville være rart

med en ”pladsmand” fra Horsens Sejlklub lige som f.eks. Hor-

sens Bådeklub arbejder med.

Snart skal bådene i vandet igen. Det er vigtigt at der bliver ryd-

det op på pladsen, - affald fjerne og stativerne stuvet sammen,

så der bliver plads til parkering af biler.

Steen bad mig skrive en tak for en god velkomst.Alle har været

venlige og hjælpsomme og det lyder der her en tak for.

Steen har mail: sta@horsens.dk og telefon 20801338.

Underskriveren har sendt et forslag til havnefogeden om, at

der i reglementet for Horsens Lystbådehavne indføres den

standartformulering vedrørende forbudt bundmaling, som 

Kystdirektoratet har forhåndsgodkendt. Jeg har bedt om, at det

tages op i samarbejdsudvalget.

Hvis man vil studerer teksten kan den læses på 

www.horsens-sejlklub.dk

Carl Gerstrøm
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Midt i januar var OL-vinderen, Americas Cup skipperen og su-

percoachen Jesper Bank på besøg hos Horsens Ny Teater. Her

stod On Board og EgnsINVEST bag et vellykket gratis arrange-

ment for Horsens Sejlklubs medlemmer.

Stor ære at være med

Meget aktuelt var det kun fire dage efter, at Jesper Bank blev

optaget i Hall of Fame for danske idrætskoryfæer og modtog

prisen under DR-sportens show i Herning. Og som han selv så

poetisk udtrykte det; ”er det som at få skåret sædlederen over,

at modtage den pris. Samtidigt med at det selvfølgelig er en

meget stor ære at komme i klub med folk som Michael Laud-

rup, Ole Olsen og ikke mindst Paul Elvström, har jeg jo også

sagt definitivt farvel til at være udøvende sejler på topplan.”

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

Som at få skåret sædlederen over …

Vejrbidt ansigt

De fleste, der så afsløringen af busten på tv, lagde nok mærke

til, at Jesper Bank ikke så udelt tilfreds ud, da det hvide klæde

blev hevet af det meget vejrbidte ansigt, der nu står i Idræt-

tens Hus. ”Kunstneren kom også op til mig efterfølgende for

lige at høre, om det var ok,” fortalte Bank med et grin, kort in-

den han gik på scenen for at give de 300 fremmødte en rigtig

god aften med historier fra en lang karriere.

En nation af råbende jollesejlere

Specielt var der mange grin i salen, da Bank selvironisk

fortalte om, at vi danskere er en nation af optimist-

sejlere. Derfor bliver det et problem, når vi skal sej-

le sammen på kølbåde. Alle tror, de ved bedst og

jo længere man kommer mod agterenden af

båden - jo mere status får man. Selv har

Bank i mange år benyttet sig af at råbe

Jesper Bank har ikke helt vænnet sig til tanken om kun at være tilskuer på kapsejladsbanerne.
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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

Af Lena Weihrauch

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

fortsættes næste side...



Gotlandsvej 18

DK 8700 Horsens

Tlf. 75 63 10 00

Fax 75 63 10 11

www.gybo.dk

Rustfrit Stål Design A/S

Stål til sejlerfolket

Gybo Rustfrit Stål A/S løser special-

opgaver i rustfrit stål. Også til erhvervs-

byggeriet eller boligen.

• Udendørslamper 

• Emhætter

• Køkken- borde og vaske

• Butiksinventar

• Altaner

• Bådeudstyr

• Greb og gelændere

• Bardiske og barstole

• Udendørsgrill 

Forhør nærmere eller klik ind på

www.gybo.dk

HSH klubtøj med klubstander som logo kan købes hos

Horsens Marine. Se udvalget i klubhuset.

Åndbar Musto jakke

i eksklusiv kvalitet:

1499,-

inkl. logo

Musto bomulds Polo

med Canvas krave:

399,- inkl. logo
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H O R S E N S S E J L K L U B

”gode råd”, men det tog en ende, da han besluttede sig for at

finde ud af, hvorfor newzealænderne er så dygtige, når de sej-

ler på de store kapsejladshold.

Respekt for gasterne

”De sejler kølbåde, når de er juniorer. Derfor er kiwierne vant

til at udfylde deres egen plads på båden og respektere andres

beslutninger. For hele besætningen vil det samme – nemlig

vinde. Så når man sejler sammen med dem, foregår det stille

og roligt”, fortalte Jesper Bank fra scenen. Foredraget blev gar-

neret med lysbilleder fra de forskellige kapsejladser, og i den

sidste del af foredraget stod den selvfølgelig på historien om

OL-guldet og den nervepirrende kamp for at få medaljerne om

halsen på Warrer og Kirketerp.

Nu står den på salgsarbejde

Sejlklubben var heldig at have aftalt foredraget for flere måne-

der siden, for der bliver ikke skrevet flere arrangementer i Banks

kalender foreløbigt. Fremover vil han lægge al sin energi i Elv-

ström Sails, som Bank siden november er blevet salgsdirektør

og medejer af. Man kan jo altid håbe på, at han snyder DIF lidt

og tager en tørn mere som aktiv topsejler. Busten i Hall of Fame

render jo ingen steder.

Preben ”Sejlsnedker” Kristensen: Jeg har

haft en god aften, hvor det var sjovt at

høre om alt det, der skete under OL med

49’eren.

Gode råd til kapsejlere: 

Rorsmanden skal passe sine egne op-
gaver og lade gasterne klare deres.

Tal om, hvad der kan ske på vej rundt
på banen, så I er forberedt på alle
manøvrer.

Skriv systematisk logbog på alt efter
hver sejlads: trim, vind, strøm osv.

En god aften...

Sten Secher: Han er jo min gamle skip-

per, og det der med den new zealandske

omgangsform ombord har han først

lært senere (stort grin). Men Jesper er

altid underholdende, når han fortæller

om sine oplevelser.

Maiica Kostede: Det var et rigtigt godt

foredrag, men man skulle selv drage pa-

ralleller fra Banks erfaringer på vandet

til erhvervslivet, for der var meget fokus

på sejlsporten. Jeg vil bruge hans viden i

arbejdsøjemed.

Ulla Sørensen, EgnsINVEST: Det har

været en rigtig god aften – også selv om

jeg ikke er sejler. Det med at have tillid

til de andre i gruppen og fokuserer på

det fælles mål er noget, jeg sagtens kan

overføre til erhvervslivet.

Thorkild Steen Sørensen, EgnsINVEST:

Det var fantastisk spændende og inspi-

rerede at høre Jesper Bank fortælle. Han

er jo noget af en personlighed, og man

kan helt sikkert bruge hans erfaringer.

Christian Kamp

En yngre America’s Cup sejler, Christian

Kamp, var også kommet for at høre

Jesper Bank. ”Nu bor jeg jo i byen og har

kendt Jesper igennem mange år, så det

er nærliggende at høre ham fortælle”,

sagde en smilende Christian Kamp efter

foredraget. Han var ved at gøre sig klar

til at tage til New Zealand, hvor den

dygtige sejler skulle arbejde i nogle uger.

Her har han sejlet som trimmer på det

engelske America’s Cup team ORIGIN.

Ved redaktionens slutning havde holdet

klaret sig fantastisk under Louis Vuitton

Pacific Series, som sejladsen hedder. En

slags trøstesejlads for alle dem, der tål-

modigt venter på, at AC slagsmålet mel-

lem USA og Schweiz bliver afgjort.

Et rigtig godt besøgt arrangement på Horsens Ny Teater

GLASLØSNINGER TIL DIT 
HJEM OG DIN BÅD
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Optimistafdelingen startede vintertræningen op igen

lørdag den 21. februar

Strandrensning 2009 for hele ungdomsafdelingen

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

12 friske sejlere trodsede kulden og mødte op til sæsonstart.

Der var stor gensynsglæde blandt sejlerne, og da den første

hyggesnak var overstået og jollerne skulle sættes i vandet kon-

staterede sejlerne til deres store overraskelse, at havnen var

dækket af et fint lag is. Det skulle dog ikke hindre optimisterne

i at komme på vandet, så straks blev ungdomsformand Torben

Rix sendt af sted i en gummibåd for at lave en sejlrende fra jol-

lebroen og ud til det åbne vand på fjorden. Forældre og børn på

broen kunne konstatere, at formanden havde en passende vægt

til at presse gummibåden gennem isen.

At sejle i kulde giver stor appetit, så udover de medbragte 

madpakker blev der omsat 5 liter varm kakao og 36 lune kryd-

derboller.

Stor ros til sejlerne for at trodse vejr og vind så tidligt på året,

det lover godt for resten af sæsonen.

Per Hougaard

Selv om sommeren lige nu synes langt væk, så kommer den al-

ligevel hurtigere end vi regner med. Det samme gør vores årli-

ge tur, CAMP BORRE.

Traditionen tro skal vi jo rense stranden for at få lov til at låne

denne skønne strand/skov. Derfor indkaldes alle til fælles stran-

drensning lørdag den 28. marts 2009 kl. 10.00

Tilmelding til Jan Jürgensen: sejlsporthsh@stofanet.dk

Sejlerhilsen - Jan Jürgensen

SPARBANK - DIN BANK

W W W. S PA R B A N K . D K

SPARBANK er en kompetent og fleksibel rådgiver i mange af
livets store økonomiske beslutninger - både for privatpersoner 
og erhvervsvirksomheder. Vi rådgiver f.eks. ved køb og salg af
fast ejendom, ved investering, ved finansiering af både små og
store anskaffelser og i spørgsmål om pension.

SPARBANK er vokset støt gennem 150 år og er nu repræsenteret
med filialer over det meste af Danmark og i Grønland.

Kig ind. Uanset om du kommer som privat- eller erhvervskunde
vil vi gøre alt for at give dig en god oplevelse.

Humøret og vejret var fint i 2008, og det har DMI også lovet for 2009.

Gotlandsvej 20 · 8700 Horsens

Tlf. 7562 1999 · www.carlfr.dk

BYGNINGSSTÅL
Trapper

Altaner

Gelændere

Vores område er stort...
Marco Polo
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Let at flytte – kraftig nok til at flytte dig.
BeoSound 3 genopfinder transistorradioen – med en ny drejning: 
Den kan afspille digitale musikfiler fra et hukommelseskort.
Det genopladelige batteri giver dig op til 10 timers uforstyrret nydelse.

BeoSound 3: Kr. xx.xxx,-

www.bang-olufsen.com
Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

LOGO

BeoSound 3: Kr. 4.995,-

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

– alle former for specialløsninger 
i rustfrit stål til din båd.

Vi udfører også opgaver i bygningsstål, 
herunder trapper, altaner og meget mere.

Specialproduktion i rustfrit stål og aluminium.

Satellitvej 10 · DK-8700 Horsens
Tlf. +45 76 25 90 30

www.brimas.dk · mail@brimas.dk

PROGRAM

Kl. 14.00:

Formanden byder velkommen
til en ny sæson.

Standeren sættes og Frie Hav synges.

Fortjenst overrækkelser.

Båddåb m.m.

Kl. 18.00:

Standerhejsningsmiddag i Klubhuset 

I blad 1.2008 stod: I en årrække har også tyske sejlere til en vis

ærgrelse for danske sejlere benyttet DS bøjerne. Der har været

skrevet i tyske bådblade, hvordan reglerne er, uden at det har

hjulpet. Dansk Sejlunion har sidste år indledt et samarbejde

med Deutsche Segler Verband (DSV) på turområdet. Her har

bøjeproblematikken naturligt været drøftet. DSV ønsker

brændende at købe sig ind på DS bøjerne. Det har Dansk Sejl-

union konsekvent afslået. Dansk Sejlunion har undersøgt om

DSV kunne udlægge nogle særlige bøjer for tyske sejlere.

Farvandsvæsnet har sagt god for en sådan løsning. Vi vil i år

lave et forsøg i As Vig, hvor en bøje vil blive udlagt sydvest for

de 2 DS bøjer. Bøjen vil være forsynet med en DSV stander, så

den er let genkendelig. Denne bøje er forbeholdt tyske sejlere,

Standerhejsning i Horsens Sejlklub

LØRDAG DEN 25. APRIL KL. 14.00

MENU:

Stenbiderrogn på blinis med
jordskokke/æblekompot samt syrnet fløde 

Rosastegt påskelam med rodfrugtfrikassé,
skysauce og danske asparges (hvis 

vejret har været godt) 

Variation af rabarber 

Kl. 20 er der hyggemusik med efter-
følgende dans.

Pris 175 kr.

Tilmelding 7562 1975 eller i klubhuset.

og man må således som dansk sejler ikke benytte den. Til

gengæld kan man henvise tyske sejlere ved vore bøjer til den

tyske bøje. DSV vil i Tyskland orientere om forsøgsordningen.

Afhængig af hvordan forsøget forløber, vil DSV via danske en-

treprenører udlægge et begrænset antal bøjer efter foregåen-

de godkendelse ved farvandsvæsnet.

Den pågældende bøje kom ret sent ud, så der var nok ikke man-

ge der opdagede den. I år kommer den med fra sæsonstarten

og så må tiden vise, om vi kan enes med vore naboer i syd om

brugen.

Vi har benyttet lejligheden til at lave et forsøg med en ny ty-

pe finsk bøje. De trofaste folk der håndterer bøjerne var rigtig

glade for den nye type og vi får 3 mere til Horsens for at udvi-

dede forsøget.

Lad mig benytte lejligheden til at rette en tak til de, der tager

slæbet med bøjerne. Det er tungt, det er snavset og det er dej-

ligt at vi andre kan slippe for at bakse med tungt ankergrej;

men blot bind fast. (CG)

Turbøjer
DS bøjer for danskere
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Match race afdelingen startede allerede i den 1. uge i ja-

nuar med et taktik- og regelarrangement, hvor Søren Lau-

gesen fra Match Racing Denmark fik sat lidt ord og begre-

ber på plads for de ca 30 fremmødte. Det skulle have været

en evaluering fra Ungdoms DM i oktober, men mange af

klubbens lidt ældre, og nysgerrige medlemmer var også

dukket op.

Der blev undervist meget og udvekslet noget erfaring og

det er helt klart et emne til videre behandling senere på

året.

Onsdagsmatch

Der er allerede flere skippere, der har meldt sig som poten-

tielle match race skippere, og ønsker at træne rigtig match

race med en besætning.

Det gives der mulighed for 6 besætninger, der hver træner

3 aftener samt en lørdag.

Den store finale er søndag den 14. juni, hvor alle 6 besæt-

ninger mødes i en stor round robin, med efterfølgende fi-

nale.

Prisen er kr. 2000,- for hver besætning, der betales ved 1.

træning.

Tilmelding på hjemmesiden under onsdagsmatch, hvor in-

dividuelle også kan tilkendegive interesse for at være med

og match race udvalget vil så formidle plads hos en af be-

sætningerne.

Det forudsættes at man kan sejle, dog ikke nødvendigvis

har match race erfaring.

Evt. spørgsmål til Klaus Skipper på hjemmesiden under ons-

dagsmatch.

Klubben råder over bådene onsdag og torsdag aften efter

kl. 1730.

Studenter aften er torsdag aften 

Der opstartes et studenterhold allerede den 30. april, hvor

de studerende over 7 aftener får 14 lektioner. De vil, på en

struktureret form, opleve sejlerlivets glæder og blive intro-

duceret til matchrace.

Det bliver klubbens egne sejlere, der på skift er instruktører

og de studerende vil så til efteråret kunne vælge at fortsæt-

te med onsdagsmatch, eller tilbyde sig som gaster på an-

dre klubmedlemmers både.

Efterårets studenterhold starter den 13. august.

Deltagelse på et studenterhold koster 350 kr. og kræver

minimum et studentermedlemskab i HSH.

Der er ingen krav om sejlererfaring, da man vil blive intro-

duceret under forløbet.

Tilmelding på hjemmesiden under studentermatch, hvor

også spørgsmål kan stilles.

Er du erfaren sejler, og har lyst til at være instruktør et par

torsdage i foråret, så henvend dig hurtigst muligt via hjem-

mesidens studentermatch, således du kan blive cleared af

Match Racing Denmark (det tager en time).

Hvordan sejles der 

match race i år?

Brug match race bådene aktivt i dit firma,

eller privat i f.eks. syklubben

Hvordan skal de 2 match 28 både
bruges og hvordan kan du komme
med?

O
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I have a dream.....
Studenterholdet i 2010 foran pladserne hvor de 12 match race både
ligger side om side. Enhver matchraceudvalgsformand har jo lov at 
have en drøm, og godt begyndt … 

Klubbens match race både er et aktiv, alle medlemmer kan benytte og kun kreativiteten

sætter grænser for i hvilken sammenhæng de kan bruges.

Hvis du har lyst til at prøve et professionelt arrangement ifm. lederudvikling, teambuilding,

kundearrangement eller f.eks. en produktintroduktion er der her en mulighed for at gøre

det anderledes. Forestil dig en præsentation af et helt nyt produkt, efterfulgt af et stjerne-

skud til frokost i sejlklubbens lyse lokaler, og en afslutning på 2 timer på fjorden i match 28

bådene med professionelle instruktører. Kunderne er ”solgt” herefter.

Der laves også arrangementer for interesseklubber som pigeklub, personaleklub, og andre

som ønsker at mødes under lidt andre omstændigheder en bowling.

Match race bådene benyttes til alle former for sejlfremmende aktiviteter, og klubbens 

medlemmer er altid velkommen til at henvende sig med en ide eller et forslag.

Klubbens Match race både er et selvstændigt aktiv i klubben og der vil altid være en økono-

mi forbundet med en aktivitet. Økonomien vil dog altid blive holdt op imod aktiviteten og

mulighederne, så det er bare med at komme med henvendelserne.

Soren.Klint@Horsens-sejlklub.dk

Aktiviteterne vil blive afholdt i samarbejde med

klubbens matchrace afdeling og Match Racing 

Denmark i Middelfart (TMC), der råder over op 

til 20 match race både.

I forbindelse med Fjernvarmeforeningens

årsmøde 2008, benyttede Novotek A/S’s sig

for muligheden for en kundekonkurrence

hvor 1. præmien var en match race tur.

Esbjerg Forsyning og Silkeborg Karftvarme-

værk mødes til dyst en eftermiddag i maj

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

13. juni er dagen hvor årets firmahold skal dyste på fjor-

den i match race i den snart legendariske ”Horsens Fol-

keblads Business Cup”.

On Board står for arrangementet i samarbejde med kap-

sejladsudvalget, og On Boards erhvervs medlemmer har

fortrinsret til deltagelse, men andre firmahold har også

mulighed for at deltage.

Vi forventer at sejle med 4 både ( i 2 starter, da det jo er

matchrace), og det giver mulighed for at få 10 deltagen-

de besætninger med minimum 4 sejladser til hver.

NP Truck har allerede forhåndstilmeldt en besætning, selv

om indbydelserne først udsendes ved påsketid. Har du

lyst til at deltage med et hold eller har du spørgsmål, er

du velkommen til at kontakte 

Soren.Klint@Horsens-sejlklub.dk.

Fredag den 12. juni kan benyttes til træning for de virk-

somhedshold, der ønsker at pudse formen lidt.

Horsens Folkeblads Business Cup 2009
Tak til vores sponsorer:

Med On Boards første arrangement på Horsens Ny Teater og Jesper

Bank I januar, er kimen lagt til et rigtigt godt år for erhvervsklubben.

Mere end 300 personer havde fundet vej til Teateret, som Kommu-

nen velvilligt havde stillet til rådighed for dagens notabilitet.

EgnsInvest havde gjort det muligt at invitere Jesper og han kvittere-

de med 1 1/2 times god underholdning, der var adresseret til både

hjerne og latter.

Stor tak til EgnsInvest for indsatsen

og On Board er klar til at tage udfor-

dringen op omkring et aften arran-

gement næste år.

On Board startede 2009 

for fuldt knald

Pigerne fra NP Truck
stiller op igen i år.

Vi kan med største fornøjelse byde

velkommen til en nyt medlem i On

Board, Microsolutions, der er føren-

de indenfor implementering af 

Dynamics AX løsninger.

Microsolutions har til huse i Horsens

og har bl.a. leveret til X Yachts.

Microsolutions 

går On Board
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CASA EJENDOMME CASA ENTREPRISE CASA AIR

Se mere på www.casa-as.dk

Plutovej 1 · 8700 Horsens · Tlf. +45 75627900 · Fax. +45 75627902
info@casa-as.dk · www.casa-as.dk

Egebjergvej 1    8700 Horsens    Tlf. +45 76 25 72 00    Fax +45 76 25 72 01    info@hotelopushorsens.dk    www.hotelopushorsens.dk

SELSKAB & FEST
GASTRONOMI OG STEMNING I SÆRKLASSE PÅ DANMARKS NYE DESIGN HOTEL

Uanset om De skal være 
vært ved den lille intime 
familiefrokost eller skal 
afholde den helt store 
fest med sceneoptræden 
og musik, så kan Hotel 
Opus Horsens levere de 
perfekte rammer. 

Udsøgt festpakke sammensat 

af de bedste råvarer inklusiv 

velkomstdrink, 3-retters 

menu, vine ad libitum, kaffe 

og kransekagekonfekt 

pr. kuvert kr 615,-

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

Mangler du en gave til manden der har alt? 

Der var gode grunde for os til at benytte det gode vejr i august

2005.

Årsagen var en meget speciel gave fra vores søn, svigerdatter

og børnebørnene Jonas og Louise til mit 40 års erhvervsjubi-

læum d. 1/3-2005.

”Gaven” var en rigtig smakkejolle sejlads fra Strynø med Søren

og Jonas, som skipper og gast, og undertegnede jubilar og gl.

jollesejler – som tidligere – meget tidligere, har sejlet egen

smakkejolle og oslojolle fra Nyborg Strand.

Vi mødtes tidlig morgen ved færgelejet i Rudkøbing med

brunsvigere fra Tove og store dejlige madpakker + nødvendig

sejlerpåklædning.

Færgen ”Stryn’boen” tog os med – uden pensionistbillet, idet

matrosen erklærede, at det var i forvejen alt for billigt.

Øhavets Smakkecenter’s ene indehaver John tog imod på ka-

jen og vi gik straks op til den idylliske bolig med smakkejolle

museum, for nærmere instruktion, hvilke blev kortvarig da vo-

re duelighedsbeviser talte deres eget sprog.

Smakkejollerne til udlejning var 3 stk. orig. erhvervet fra Hel-

næs på Vestfyn oprindelig benyttet som bundgarnsjoller med

deres lillebæltske karakteristiske 2 store smakkesejl på hver

sin mast.

John riggede til for os og forklarede at grundet den lange køl,

og til trods for sværdet, skulle vi ”bakke” forsejlet hver gang vi

ville gå over stag (d.v.s. vende).

Det blæste meget kraftigt hin onsdag, ca. 13 m/sek. Vi spurgte

om et forslag til turen og John foreslog en agter ind tværs over

”løbet” over til Bukø i Lindelse Nor - det gik med fuld fart på

ca. 3 kvarter og vi ankrede op bag øen klar for frokosten.

Søren hev sin mobiltelefon frem og så, at der netop om mor-

genen havde været opkald med en SMS, hvor John fortalte at

vind og sø nok var lige rigelig!

- Det var en meget sen besked, idet han sikkert ved vores an-

komst til Strynø havde ment, at den slags tilsyneladende ikke

rørte os.

- Never mind, den gode madpakke blev fortæret – medens den

store omkring vuggende svaneflok så til; og Langelands vind-

møller gik på fulde tryk.

Vi skulle nu krydse tilbage, hvilket under de herskende vind-

forhold og søen imod ikke var for tøsedrenge. Alene ud af Lin-

delse Nor måtte vi have 3 kryds og ude af smult vande tog vi

et ordentligt ben først ned imod Marstal og siden mod Lange-

landsbroen.

Det gav ikke ret meget udover en del søer indover båden, som

Jonas på 10 år tog vældigt pænt.

Men vores tidsplan for færge afgang kl. 16.30 begyndte at vak-

le.

Heldigvis sprang vinden lidt og gav os nu ved 2 kryds mulig-

hed for at lægge Bregninge Kirke på Tåsinge op, og så nærme-

de vi os Strynø anløbsbro på 3 kryds.

Under de herskende vind- og strømforhold m.m. anduver man

ikke på kryds sådan lige uden videre.

Første gang foreslog jeg at nedtage forreste smakkesejl, hvil-

ket resulterede i at vi tabte styrefart og måtte ud i bæltet igen,

anden gang var ikke meget bedre, da store jernrør foran broen

indskrænkede enhver sikker gennemfart ved den nødvendige

større fart, og vi så måtte ”bomme” tæt ved færgelejet, hvil-

ket resulterede i, at et par klamper ikke kunne holde skøderne

trods slippestikkene.

Tredje gang kendte vi jollen og fik et perfekt anløb, hvilket 

John som havde fulgt os i sin kikkert, anerkendende roste os

for (jvf. hans SMS).

Vi havde lige et kvarter til at afregne/afrigge og sige pænt far-

vel til en spændende og udfordrende sejltur fra en ø, som tid-

ligere havde 700 sjæle, nu 220; men som stadig lever med land-

brug/fiskeri, kirke, skole, købmand, kro, museum, smed, tømrer

og murer m.m. takket være kun 1/2 times færgesejlads fra Rud-

købing; så aktive folk kan pendle til fastlandet og holde ø-livet

intakt.

Af Niels Burcharth


