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klar - vende! sådan lyder kommandoen 
om få uger ved mærkerunding. Fjorden  
er lukket af 20 cm is, men sol, lidt højere 
temperatur og kraftig og skiftende vind  
kan få farvandet ryddet på en dag.  
allerede nu rykker det i sejlerne. Vi ser  
frem til forår, sol, sommer og vand under 
kølen. Foto: Dm i Ylva 2009.
Læs side 10 og 11 om årets kapsejladser. 
Der er Dm 2010 for H-både 7.-11. juli.
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Jens Hjernøesvej 14
8700 Horsens

Tlf. 75 61 66 77
Fax 75 61 66 26

Bjarne Claus
Skumsprøjt fra formanden

Vi startede processen for over 4 år siden, hvor 
vi fremlagde forslag til søsportscenter og senere 
en plan for hele havnen. Vi dannede Havnerådet 
for Horsens Lystbådehavn og påvirkede proces-
sen gennem dette organ. Vi synes, den demo-
kratiske proces har fungeret på trods af det lange 
tidsforløb.
Havnerådet blev i februar måned inviteret til 
møde med borgmester Jan trøjborg og stads-
arkitekt Poul Houe, hvor de præsenterede mas-
terplanen for hele havnen og specielt lystbåde-
havnen. En naturlig proces, da vi som klubber er 
hovedaktører på området og gennem hele pro- 
cessen har været meget aktive. Planen er herefter 
godkendt politisk.
Derefter skal der være en offentlighedsfase på 
4-8 uger, og så kan vi komme videre.
I skrivende stund kender jeg ikke den præcise 
tidsplan for offentlighedsfasen, men gå selv ind 
på kommunens hjemmeside og se planen. Del-
tag i det offentlige møde, som kommunen arran-
gerer og tjek om der er noge, vi har overset.

Og hvad har vi så fået ud af de sidste 4 års 
arbejde?
I vores område er søsportsøen, som på mange 
måder er sparet for store boligbyggerier langs 
kajen, blevet en realitet. Der må ikke bygges 
højere end 2-3 etager på området, og på den an-
den side af kanalen, som afgrænser søsportsøen 
fra resten af havnen, må der maksimalt bygges i 
3-5 etager. Der er gjort plads til et søsportscen-
ter, som vi foreslog kommunen. Et søsportscen-
ter som vil skaffe gode forhold for det sportslige 
i klubben og åbne for mange uddannelsesmu-
ligheder. Vores klubhus og forhåbentlig nye klub-
hus ligger på samme plads  som nu.

Der er taget hul på en kulegravning af fremti-
dens vinterpladser. Et stort område bibeholdes, 
hvor vi har vinterpladser i dag. Et område som 
om sommeren kan bruges til stævneaktiviteter, 
p-pladser osv., og som om vinteren kan bruges 
til både. Der bliver skrappere restriktioner på 
området mht. bådstativer, hvornår bådene skal 
i vandet mm. På sydkajen ved det gamle DFDs 
kan der laves en indhegnet vinterplads, hvor man 
kan have bådene liggende længere, måske hele 
året hvis det er nødvendigt en sæson. man kan 
forestille sig en portalkran, drænet vaskeområde 
og mange andre tiltag.

Hvad gør vi nu?
Da vi startede på at tale om ny havn var det i 
et overophedet marked og kommunen fore-
stillede sig et forløb på 25 år. I dag ser det an-
derledes ud og et forsigtigt gæt fra kommunalt 
hold er en 40-årig tidshorisont for realisering af 
havneplanen. Det afholder midlertidigt ikke os i 
at tage fat på vores område.
Vi vil i samarbejdsudvalget tage hul på at plan-
lægge fremtidens vinterpladser, og vi vil sammen 
med roklubben, kajakklubben og kommunen 
indlede projekteringen af søsportscenteret, så 
drømmen om en rekreativ, bæredygtig søsportsø 
med et levende klubliv er en realitet også i årene 
som kommer.

Bent Rønn
Formand for Horsens sejlklub

Masterplan for havnen

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

Efter 1½ års venten fra arkitektkonkurrencens afslutning, 
er masterplanen for havnen blevet færdiggjort.
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Formand Bent Rønn bød velkommen til de fremmødte medlemmer 
ca. 90. Halvdelen af de fremmødte havde inden generalforsamlin-
gen spist sejlermenu, skipperlapskovs.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
Carl Gerstrøm blev foreslået og valgt.
Carl Gerstrøm takkede for valget og konstaterede at generalfor-
samlingen var lovligt indvarslet. I vedtægterne står der: ”Ordinær 
generalforsamling afholdes hvert år mellem den 15. januar og 1. 
februar”. Der var indsigelser mod generalforsamling indkaldt til 
den 14. januar,- en dag for tidligt. Efter en kort debat, hvor diri-
genten redegjorde for konsekvenserne, enedes man om at føre til 
referat: ”Generalforsamlingen har noteret, at generalforsamlingen 
afholdes en dag for tidligt i f.t. vedtægterne. med en påtale om, at 
dette ikke gentager sig gennemførtes generalforsamlingen”.
Der var mødt 70 stemmeberettigede. Ingen fuldmagter. 
Dirigenten udpegede 3 stemmetællere Hans Jørgen stærke, Poul 
Erik Bystrup og Poul søndergaard.

2. bestyrelsens beretning for det forløbne år.
se beretning i Klubbladet. 
Ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, der blev god-
kendt.

3. fremlæggelse og gennemgang af det reviderede årsregn-
skab, samt forelæggelse af budget.
Carl Erik Carlsen gennemgik det reviderede regnskab for 2009 med 
kommentarer. 
Følgende spørgsmål/kommentarer blev fremført: Indtægter fra nyt 
masteskur er modregnet i udgiften. 2-tons-kranen kan ikke und-
væres trods store udgifter. Regnskab godkendt. Budgettet blev gen-
nemgået til orientering.

4. forslag fra bestyrelsen.
ad 4: Bestyrelsen foreslår en revision af lovene. Formanden intro-
ducerede kort og fremhævede at bestyrelsen hermed fulgte en op-
fordring fra sidste års generalforsamling. Dirigenten fik ordet for 
at gennemgå ændringsforslaget og forslog at man, så vidt muligt, 
vedtager forslaget som en helhed. 
Dirigenten oplyste, at ændringerne er blevet gennemgået af ad-
vokat Jens müller og af en af DIF’s jurister. Dirigenten gennemgik 
ændringerne der i hovedtræk omhandler:
• medlemskategorierne forenklet.
• Opstramning og præcisering af sanktioner.
• Justeringer omkring generalforsamlingen og
• Diverse sproglige rettelser/småjusteringer.

Fra den efterfølgende debat kan kort nævnes:
Debat omkring de nye medlemskategorier. Dirigenten gjorde op-
mærksom på, at kontingentets størrelse kom op senere under dag-

Referat fra generalforsamling i Horsens sejlklub 
torsdag den 14. januar 2010.

sordenens pkt. 6 og at forslaget var meget nært tidligere fremsatte 
forslag. 
I vedtægternes §6 tages ansøgningsskema ud – har ikke været 
brugt i årevis. Det betragtes som en ansøgning om optagelse i 
klubben, når en personen retter henvendelse til kassereren. På 
samme måde betragtes det som en godkendelse af medlemmet, 
når kassereren sender en kontingentopkrævning. 
Et par opklarende bemærkninger til den indførte passus i § 15 om, 
at dirigenten bestemmer i hvilket omfang beslutningerne indføres 
i generalforsamlingsreferatet. 
Der var ros til bestyrelsen for et godt stykke arbejde med revision 
af vedtægterne. 

Efter afstemning ved håndsoprækning blev forslaget vedtaget med 
klart mere end ¾ af de fremmødte stemmeberettigede.
   
5. forslag fra medlemmer.
Ingen fremkomne forslag.

6. fastsættelse af årskontingent.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at der nu skulle vedtages et nyt 
startkontingent svarende til de under dagsordenens pkt. 5 netop 
vedtagne medlemskategorier. Fremadrettet vil regulering følge ret-
ningslinjer relateret til forskel i prisindeks, som vedtaget sidste år. 
Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag. aktive og fartøjsejere 
slået sammen i en kategori med samme kontingentsats. Frygt 
for medlemsflugt til eksempelvis ”Den Grønne”, evt. fald i aktive 
medlemmer. sejlsport er kontingentmæssigt billigt, mange andre 
sportsgrene er dyrere. Familiemedlemskab dækker alle børn i fami-
lien, - afstemt efter rabat ved 2 a medlemskaber + 2 B medlem-
skaber . 65-årige skal ansøge om nedsættelse af kontingent. Der er 
behov for flere indtægter/større egenfinansiering i klubben. Bes-
tyrelsens kontingentforslaget blev vedtaget og er fra 1.11.2010 til 
31.10.2011:
a – myndig aktive sejlere:    900 kr.
B - Umyndig aktiv sejler:    600 kr.
C - Familiemedlemskab               2500 kr. 
D - Passive medlemmer:     450 kr. 

7. Valg af formand.
Ikke på valg.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er: 
Bjørn møller Laursen, arbejdsområde – sU/materiel, (ønsker ikke 
genvalg), 
torben Rix, arbejdsområde – ungdomsformand (ønsker ikke gen-
valg), 
morten stoy, arbejdsområde – kapsejlads (villig til genvalg) og 
sigbjørn Christophersen, suppleant (villig til genvalg). 
Bestyrelsen foreslår:
Nyvalg til Kiki Visby til at varetage ungdom, 

Generalforsamling
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SPARBANK - DIN BANK

W W W. S PA R BA 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.

Gotlandsvej 20 · 8700 Horsens
Tlf. 7562 1999 · www.carlfr.dk

BYGNINGSSTÅL
Trapper
Altaner

Gelændere

Vores område er stort...
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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
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Afriggerfrokost lørdag 
den 31. oktober kl. 14.00
Lørdag den 31. oktober kl. 14. haler vi standeren ned og slutter 

officielt sommersæsonen.

Dagens program:

Kl. 14 mødes vi  ved flagmasten. Formanden mindes sæsonen.

Standeren synges ned.

Diverse pokaler overrækkes.

Kåring af Nykredit Sailor of the year.

Klubben er vært ved en forfriskning.

Kl.14 er der frokostbuffet i klubhuset bestående af lakse cannaloni med 

krydderurte creme · Andeterrine med æblechutney · Bresaola med ristede

pinjekerner og rukola  ·  Svinekam med salvie · Ungkvægs culotte med 

peberrods creme · Fløde kartofler med timian · Små kartofler ristet i ande-

fedt · Grøn salat med skud · Dessert: daddelkage med toffee og vanilleis.

150 kr. pr. kuvert. Tilmelding i klubhuset eller 7562 1975.

Jesper Bjarnesen underholder 
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intet fra spanden - alt fra hånden

økogris
franske ænder

islandske fede sild
hjemmelavet sylte

og meget mere

gode juleretter til ganens glæde...

lækker hjemmelavet mad til julefrokost og andre 
skønne fester op til 100 personer, også ud af huset

se menuer og priser på 
www.madhosmads.dk 
eller ring til os på 
telefon 7562 1975

live musik & julebuffet
27. & 28. november 
4. & 5. december 
11. & 12. december 

Vi tilbyder spændende velsmagende og sund mad lavet af dygtige faglærte kokke leveret hver dag.

Med hovedvægt på sæson, økologi, og variation stiller vi flotte buffeter op i jeres firma.

Vi laver mad inspireret af hele verdenen og vores egen kreativitet.

Spar penge og få samtidig en frokostordning som giver deres ansatte energi,

glæde og inspiration. Vi kan tilbyde firmafrokost allerede fra i morgen.

Ring og få en uforpligtende snak om mulighederne og måske aftale en prøve-buffet,

så i kan se hvad vi formår.

Ring til Mads Valentin, Horsens Sejlklubs Restaurant · Langelinie 24 · 8700 Horsens · Tlf. 26991913 / 75621975

Eller klik ind på madhosmads.dk 

lækker mad, leveret til dig og dine medarbejdere

nyvalg til svend smedegaard til at varetage sU/materiel og
morten stoy foreslås genvalgt til kapsejladsområdet.
sigbjørn Christophersen foreslås genvalgt som suppleant
Da der ikke var andre kandidater, kunne dirigenten konstatere 
fredsvalg.

følgende blev valgt til bestyrelsen:
morten stoy   genvalgt for 2 år,
Kiki Visby  valgt for 2 år. 
svend smedegaard valgt for 2 år. 
sigbjørn Christophersen  genvalgt for 2 år.
 
bestyrelsen består fremover af:
Formand Bent Rønn på valg til næste år
svend smedegaard  nyvalgt for en 2-årig periode
Carl Erik Carlsen  på valg til næste år
Kiki Visby   nyvalgt for en 2-årig periode
annie svejstrup  på valg til næste år
Jens troense  på valg til næste år
morten stoy  genvalgt for en 2-årig periode, 
suppleanter:
sigbjørn Christophersen genvalgt for en 2-årig periode 
anette Viborg  på valg til næste år. 

9. Valg af revisorer.
søren og anders andersen genvalgt.

10. evt.
Dirigenten oplyste, at dette punkt kan indholde emner til debat,  
- men intet kan bestemmes.
Formanden efterlyste gode ideer til udvikling af klubben, og frem-
kom med 4 emner der skal arbejdes videre med. Visioner for frem-
tiden. medlemmers ønsker.

Tursejlere: Det er vigtigt at fastslå at alle er velkomne. Godt med 
faste traditioner. God idé at besøge andre klubber. Et telt ejet af 
klubben til brug for stævner og som gæstende naboklubber kan 
låne i forbindelse med klubture. 

ungdom: Følgende ideer blev listet:
• Der foreslås oprettet et ungdomsudvalg. 
• Prøve at bevare de 18-30 årige i klubben. 
• Lave arrangementer og events. 

Danmarks Idrætsforbund kører et projekt i disse år for at få flere 
kvinder med i det frivillige idrætsarbejde. Dansk sejlunion deltager, 
og målet er  
- at få flere kvinder til at deltage aktivt på alle niveauer i Dansk se-
jlsport
- at få klubberne til aktivt at gøre mere for at kvinderne tilmelder sig 
til leder-, dommer- og trænerkurser, samt at sørge for større mang-
foldighed i bestyrelse og udvalg
I sejlunionens bestyrelse er 2 af de 8 bestyrelsesmedlemmer kvinder. 
Det slår Horsens sejlklub, hvis vi tager suppleanterne med er 3 af 9 
kvinder.(CG)

• samarbejde med skoler. 
• Invitere til gode fester. 
• Foreslå at de unge deltager i aftenskapsejlads, ta’ dem med som 
gaster på kølbåde.
man glædede sig over at ynglingene igen er kommet i vandet. 
Ungdomsafdelingen efterlyser rigge og sejl til optimistjoller.

 fremtidens havn: 
Visioner for havnen kommer i spil. masterplan kommer i februar. 
Der er ønske om en travelift. Kommunens folk har været i Bogense 
for at se på faciliteterne der.
Bestyrelsen blev opfordret til at lave en liste over klubbens behov.

nye medlemmer: 
Yngre årgange bliver mindre. Opfordring til at lave arrangementer 
for at skaffe nye medlemmer. annonce i avisen, hvem vil være med 
til aftenssejlads. Gerne flere deltagere tirsdag og torsdag, evt. sej-
lerskolens medlemmer. 
Kassereren oplyser, at der er en vis udskiftning i medlemsskaren 
hvert år. af størrelsesordenen 10% forsvinder ud og 10% ny kom-
mer ind hvert år.    

Bjørn takkede for 7 gode år i bestyrelsen og ønskede god vind frem- 
over. 

Formanden sluttede aftenen af med en tak til bestyrelsen for et 
godt samarbejde, og tak til Carl for at lede generalforsamlingen på 
god og myndig vis.

Generalforsamlingen sluttede med et trefoldigt leve for Horsens 
sejlklub og sejlsporten.

Dirigent:  Carl Gerstrøm
Referent:  anette Rønn

 

Tre piger i bestyrelsen!

Fra venstre Annie Svejstrup (pigesejlerne), Anette Viborg 
(supleant) og Kristine Visby (ungdomsudvalg)
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Kapsejladskalender Horsens Sejlklub 2010

dansk o.T.C. a/s - Tirsdag aften-matches 2010 (kølbåde)

• Første tirsdag forår: 4. maj

• sidste tirsdag forår: 22. juni

• Første tirsdag efterår: 10. august

• sidste tirsdag efterår: 21. september

dansk o.T.C. a/s - onsdag aften-matches 2010 (pigekapsejlads, kølbåde)

• Første onsdag forår: 5. maj

• sidste onsdag forår: 16. juni (dog ingen sejlads d. 12. maj)

• Første onsdag efterår: 11. august

• sidste onsdag efterår: 22. september

dansk o.T.C. a/s - Torsdag aften-matches 2010 (familiekapsejlads, kølbåde)

• Første torsdag forår: 6. maj

• sidste torsdag forår: 24. juni (dog ingen sejlads d. 13. maj)

• Første torsdag efterår: 12. august

• sidste torsdag efterår: 23. september

første start kl. 18.30 ved alle aftenkapsejladser – både forår og efterår. 

stævne

Optimist træningslejr

Optimist træningslejr

Regelkursus ved Paw Hagen

trimkursus ved mads Christensen – North sails

tune-up / træningssejlads - banesejlads

Udtagelsesstævne

træning Business Cup

Business Cup

”Det gæ nok’s” mindepokalsejlads (HsH – snaptun)

Borre Knob lejr

Dm for H-både

Endelave Rundt

”trekosten” – distancesejlads for 2-mandsbesætninger

søndagsefterårssejlads

søndagsefterårssejlads

dato

9-10. januar

20-21. marts

23. marts

30. marts

1. maj

8-9. maj

11. juni

12. juni

18. juni

1-4. juli

7-11. juli

29. august

26. september

3. oktober

10. oktober

klasse

Optimister

Optimister

alle

Kølbåde

Kølbåde

Optimister

match Race

match Race

Kølbåde - pigesejlere

Joller - ungdom

H-både

Kølbåde og flerskrogsbåde

Kølbåde og flerskrogsbåde

Kølbåde og flerskrogsbåde

Kølbåde og flerskrogsbåde

ansvarlig afdeling

Ungdom

Ungdom

Kapsejlads

Kapsejlads

Kapsejlads

Ungdom

match Race

match Race

Pigesejlerne

Ungdom

Kapsejlads

Kapsejlads

Kapsejlads

Kapsejlads

Kapsejlads

Følg med på hjemmesiden 

for opdateringer af kalenderen
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Kapsejladssæsonen 2010

Det kan i skrivende kolde stund være svært at forestille sig, at sejl-
adssæsonen starter allerede om 2½ måned. Heldigvis går det nu 
mod lysere (og forhåbentligt også varmere) tider, så fjordens vand 
kan transformeres tilbage til den flydende konsistens, der danner 
platform for vores yndlingsbeskæftigelse!

Et hurtigt kig i kapsejladskalenderen kunne indikere, at kapsejl-
adssæsonen 2010 i Horsens vil være”business as usual”. Det er i 
nogen udstrækning korrekt, men vi forsøger i kapsejladsudvalget 
løbende at forbedre de enkelte arrangementer, så vi kan fastholde 
den positive udvikling vi har været inde i de senere år:

regel- og trimaftener i marts måned
Vi er stolte af at kunne annoncere, at det er lykkedes at få en 
aftale i stand med International Judge Paw Hagen fra Dansk 
sejlunions regel- og appeludvalg. Paw kommer ned i sejl- 
klubben tirsdag den 23. marts kl. 19, hvor han med udgangs-
punkt i hans mangeårige virke som dommer vil holde et fore-
drag om kapsejladsregler. 

Foredraget tager udgangspunkt i typiske situationer fra kap-
sejladsbanerne, og der vil undervejs være mulighed for at 
stille spørgsmål og måske få svar på nogle af de ting, som 
vist alle kapsejlere en gang i mellem kan være i tvivl om. alle 
er velkomne til arrangementet, og vi håber at både voksne 
og ungdomssejlere vil benytte denne enestående chance til 
dialog med en af Danmarks mest regelkyndige personer!!

som nævnt i sidste klubblad har 
vi også indgået en aftale med 
mads Christensen, der tirsdag 
den 30. marts holder et foredrag 
om trim af sejl og rig.

spisning
Både den 23. og den 30. marts vil 
der være mulighed for at få stillet 
sulten inden foredragene, idet re-
stauranten fra kl. 18 serverer sejler-

menu til 65 kr. tilmelding er påkrævet, enten i baren eller via mail 
senest dagen før til kapsejladsudvalg@gmail.com 

aftenkapsejladser
Forårsserien starter op med en ”tune-Up” træningssejlads lørdag 
den 1. maj, hvor vinterrusten skal bankes af både og besætninger – 
alle er velkomne, uanset ambitionsniveau og kapsejladsevner!

Herefter opstarter vi rækken af tirsdags-, onsdags- og torsdagssejl- 
adser frem til uge 25. Efterårsserien opstarter uge 32, og afsluttes 
i uge 38. Kapsejladsudvalget pønser på nye tiltag i tirsdagsserien, 
herunder at efterårsserien fortsætter med søndagssejlads i de 2 
første uger af oktober, og der er også planer i støbeskeen om at 
ændre på sejladsstrukturen de enkelte aftener. Om det bliver til 
noget bliver I nødt til at møde op for at se!

dm for h-både
Årets kapsejladsmæssige højdepunkt i Horsens sejlklub bliver 
utvivlsomt Danmarksmesterskaberne for H-både, hvor op mod 
50 både forventes til start. H-bådsklassen har gennem mange år 
været blandt den absolut mest konkurrenceprægede kapsejlads-
1klasse i landet, og fra den 7. til den 11. juli vanker der sejlads i 
absolut topklasse på fjorden!

I forbindelse med arrangementet har vi været så heldige, at en lang 
række frivillige hjælpere har valgt at bruge et par dage af sommer-
ferien på at få stævnet gennemført med den høje standard, som 
sejlerne kender Horsens sejlklub for. Vi kan imidlertid altid bruge 
flere hænder, så har du lyst til at hjælpe i kortere eller længere tid 
under stævnet, må du meget gerne sende en mail til 
kapsejladsudvalg@gmail.com

Én af de ting, som sejlerne sætter stor pris på, er at de efter sejl- 
adserne kan ligge ved den samme bro – det ser fantastisk godt 
ud med 50 ens både på rad og række, og det giver et ekstra løft 
for såvel sejlere som tilskuerne. Vi vil derfor inden stævnet tage 
kontakt til nogle af Jer for at spørge, om I vil flytte Jeres båd de 4 
dage som stævnet varer (der bliver naturligvis anvist en alternativ 
placering). For at sikre, at genen for den enkelte sejler bliver så lille 
som muligt, vil vi anvende forskellige broer fra år til år. Vi håber på 
forståelse og velvilje for projektet – på forhånd mange tak!  

Øvrige sejladser
Endelave Rundt afvikles som sædvanlig den sidste søndag i august. 
Vi vil forsøge at få flere udenbys både med, hvilke muligvis vil med-
føre mindre ændringer i banen, men mere om dette i indbydelsen.

sidste års konvertering af trekostsejlads til ”two-star-sejlads” med 
2-mandsbesætninger blev en succes, som vi vil følge op igen i år – 
vi håber at se en masse både på fjorden den 26. september.

som det sidste nye tyder det på, at vi også i 2010 vil se de forryg-
ende moth-joller på fjorden. Rygterne vil vide, at de åbne danske 
mesterskaber afholdes i Horsens den 7.-8. august, men dette er 
dog i skrivende stund endnu ikke bekræftet.

alle arrangementer annonceres på hjemmesiden – så hold dig ori-
enteret på www.horsens-sejlklub.dk 

Vi ser frem til en fantastisk kapsejladssæson 2010 – og glæder os 
til at se Jer på fjorden!!

HsH Kapsejladsudvalg / mF

  Forsvarende verdens-
mester Steffen Steg-
ger med besætning 
forventes at være 
blandt deltagerne ved 
årets DM i Horsens 

H O R s E N s  s E J 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?

Kære venner
som I sikkert allerede ved, har Hosens sejlklub en støt-
teforening Horsens sejlklubs Venner. Klubben er ”lovlig-
gjort” for en ca. 10 år siden, da Dagmar tog initiativet til 
en venindeafdelig. Før var foreningen kun for mænd, og 
det med lovligheden er nok stadig nødt til at være i anfør-
selstegn. Veninderne har ikke adgang til generalforsamlin-
gen, men betaler så derfor et reduceret kontingent.
Foreningens formål er i al sin enkelthed at støtte Horsens 
sejlklub økonomisk. Det efterleves alene ved at medlem-
skontingenter ubeskåret går til sejlklubben. Gennem 
årene har vennerne doneret mangt og meget til sejlklub-
ben, bl.a. er flagmasten en gave fra vennerne.
På www.horsens-sejlklub.dk under ”sejlklubben” findes 
oplysninger om ”vennerne”.
Generalforsamlingen som holdes i marts er meget hyg-
gelig aften med kogt torsk og hyggelig rafling efter den 
korte formelle generalforsamling. Det er værd at deltage i.
Kontingentet er 150 kr. pr. år og 100 i venindeafdelingen.
Følg nu opfordringen. meld jer ind og til herrerne kom til 
generalforsamlingen.

mange hilsner
Carl

søndag den 28. marts kl. 09.30 
vil der blive mulighed for at få målt sejl. Vi har lånt Horsens Bad-
mintonhal på sognegårdsvej, - husk skiftesko!!
med bring de sejl du vil have målt samt certifikatnummer eller 
målerbrev.
tilmelding til Claus Bjørhardt på 21740462

første varsel  -  snaptun / ballen. 
sæt allerede nu kryds i kalenderen!!
I weekenden den 25., 26. og 27. juni gennemføres snaptun – Bal-
len efter det traditionelle koncept. ”tune-up” fredag til snaptun. 
Videre til Ballen lørdag og hjem søndag. Fine præmier, fælles grill 
med fælles sang o.s.v. Klub tur når det er bedst. alternativt program 
hvis vejret ikke er til Ballen. Nærmere omtale i næste klubblad, via 
nyhedsbrevet, på hjemmesiden og på opslagstavlen .(CG)

Horsens sejlklubs helt stor profil gennem mere end 75 år Poul Ohff 
fylder 90. Poul blev medlem i 1933, deltog i OL i 1952, sad i be-
styrelsen fra 1943 til -80, er æresmedlem og meget, meget mere.

Før Poul blev medlem i 1933 havde han en ro jolle. I sejlklubben 
sejlede juniorerne i KDY 15 m2, - 3 stk. havde man dengang. Poul 
var væk fra Horsens i periode  - læretid/værnepligt – og kom så 
tilbage i 1942 og blev valgt ind i bestyrelsen året efter. Poul fik sin 
første rigtige sejlbåd i 1944. Det blev starten på en meget aktiv 
sejler karriere, hvis højdepunkt var deltagelse i OL i Helsingfors. 
Utallige  sejre har Poul hentet hjem i 6 meter, 5,5 meter og Drage.
Efter en lang og meget aktiv sejlerkarriere kastede Poul sig over 
dommergerningen, der sluttede på Vejlefjord i 1966 med Dm for 
Drager.
Poul var aktiv inden for andre sejlsports områder bl.a. Horsens sejl- 
klubs Venner, hvor Poul var formand i en årrække. 
Ved siden af at være æresmedlem i Horsens sejlklub blev Poul til-
delt Danmarks Idræts-Forbunds Hæderstegn.
Et stort tillykke skal lyde ikke kun fra sejlsporten i Horsens men fra 
hele dansk sejlsport.(CG) 

Horsens Sejlklubs nestor runder de 90

Måling af sejl

Snaptun-Ballen

H O R s E N s  s E J K L U B
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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
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Beretning generalforsamling d. 14.1.2010
Velkommen til generalforsamling som afslutning på 2009 sæso-
nen. Dejligt at se så mange medlemmer her i aften. Det første vi 
skal have gjort er at vælge en dirigent. Bestyrelsen foreslår Carl 
Gerstrøm som af alle her er kendt for stor erfaring, overblik og 
en helt igennem ærlig mand. Er der andre forslag. Carl et hermed 
valgt. Inden jeg giver ordet videre til Carl vil jeg gerne mindes de af 
vores medlemmer der er døde i det forgangne år. Det er kommet 
til bestyrelsens kendskab at 6 medlemmer er døde, nemlig Otto 
Klerche, Dan stellian Jensen, Jens Kingo Christensen,Orla Rene Wit-
toft, svend munch Larsen og Palle Petersen

Lad os rejse os op og ære deres minde.

så vil jeg gerne give ordet videre til Carl.

Vi har prøvet at starte generalforsamlingen på en anden måde i år 
nemlig med en sejlerret kreeret af vores nye restauratør mads Val-
lentin. til næste år vil generalforsamlingen blive afholdt en lørdag 
formiddag med en frokost bagefter. Håber at de nye initiativer fal-
der i god jord, men I er selvfølgelig velkomne til at give feedback 
under eventuelt. Og nu hvor vi er ved vores nye restauratør, så 
synes jeg, at mads er faldet godt ind i klublivet. sejlerretten går 
som aldrig før, og ved aftenkapsejladserne er der mange folk i hu-
set. så stor ros fra os til mads og hans personale.

2009 har som sædvanligt været et år med stor aktivitet på alle 
fronter.
Jeg vil starte med at sige tak til sponsorer, kommunen, og andre 
samarbejdspartnere for et godt samarbejde i 2009 og ikke mindst 
alle jer frivillige uden hvis hjælp, det ikke havde været muligt.
som I kan se i indkaldelsen til generalforsamlingen er der de tradi-
tionelle punkter på, men et stort punkt i år er nye love. Vores nu-
værende love er fra 1970’erne  med revision i starten af 90’erne, så 
vi synes, at der er nogle ting, som skal revidere,s så lovene passer til 
virkeligheden bla. andet valgretsalder og antallet af medlemskate-
gorier. Her har vi prøvet at skele til klubber andre steder i landet. 
Vi har også lyttet til de senere års kontingent-diskussioner her på 
generalforsamlingen, så når vi kommer til kontingent fastlæggelse, 
vil I se, at bådejerne og de aktive sejlere kommer i en kasse med 
samme kontingent.

til slut vil vi som skrevet i vores medlemsblad samt i indkaldelsen 
lægge op til en diskussion om fremtidens HsH, hvor de ideer og 
indlæg, der kommer, vil blive nedfældet og brugt som inspiration 
på bestyrelsens visionsdag senere på året. Emnerne, som vil blive 

taget op, er tursejlere, ungdom, fremtidens havn, nye medlemmer.
 
Men inden vi kommer til næste år og fremtiden, vil jeg lige 
dykke ned i året der gik.

Vi har et It-udvalg, som tager sig af den hardware og software, 
vi har her i klubben inkl. hjemmeside. En hjemmeside som i det 
daglige fungere fint ikke mindst pga. af anne skjernings store ar-
bejdsindsats, men der har været og er problemer med levering af 
moduler til hjemmesiden, ikke mindst et modul til tilmelding til 
kapsejladser. Jeg håber, at tue og torbens anstrengelser bærer frugt 
i det nye år, og at de  får de sidste ting på plads.
men en ting er systemer og hardware en anden de mængde infor-
mationer, der flyder rundt i en så stor sammensat klub som vores.
Vi var derfor en stor gruppe medlemmer som i foråret satte os 
ned for at formulere en ny informationsstrategi for klubben. Vi blev 
enige om at informere gennem hjemmesiden, klubbladet og som 
noget nyt udsende et nyhedsbrev ca. en gang om måneden. Endvi-
dere skulle en informere sponsorer og avisen.
Lena Weihrauch samler information ind fra sejlerskole, ungdom, 
tursejlere, bestyrelse, samarbejdsudvalg mm. og skriver derefter 
nyhedsbrevet som offentliggøres på hjemmesiden og sendes til de 
medlemmer, som er tilmeldt. Det er der ca. 100 medlemmer, som 
er blevet de første 3-4 måneder, så jeg vil opfordre alle til at gå 
ind på hjemmesiden og tilmelde jer. Hvis I kender til ting, som skal 
rundt i klubben så kontakt Lena. 

Tursejlerne er en stor og aktiv gruppe i Horsens sejlklub. Når man 
siger tursejler, så lyder det som om det er en særlig fraktion for 
tursejlere. sådan er det ikke helt. Enhver, der sejler på tur, er turse-
jler – og enhver, der har lyst til at være med til tursejlernes arrange-
menter, er velkomne.
Og den holdning er ved at trænge igennem. I 2009 har tursejlerne 
oplevet, at der kommer flere og flere til arrangementerne. Det 
kan være pinseturen eller høstturen eller for eksempel det årlige 
bankospil, hvor der i år kom over 100 mennesker for at hygge sig 
og spille med. tursejlerne har en indtægt på bankospillet, og de 
plejer at få nogle tusinde kroner i kassen. Pengene bruges til grillkul 
og morgenbrød og hjælp af Doktor Nielsen på turene, og alle del-
tagere får et tilskud til havnepenge ved fælles besøg i fremmed 
havn.
Faktisk har tursejlerne en god kassebeholdning til det kommende 
år, så de har besluttet ikke at søge klubben om det traditionelle 
tilskud. Det er jo rigtig flot – og også hos tursejlerne er det den 
frivillige indsats, der bærer det hele. Hvis I har kigget på stolen, in-

den I satte jer, så ligger der to invitationer til vinter-arrangementer 
- en aften med bådklargøring og en eftermiddag med besøg af en 
gammel søulk. Dejligt, at der er liv i klubben, selv om det er vinter.
   

I vores aktive sejlerskole har Ole Harby trukket sig som formand, 
og der skal herfra lyde en stor tak til Ole for hans store arbejde i sej- 
lerskolen af flere omgange, og det er forhåbentlig ikke sidste gang, 
vi ser Ole beskæftiget med et stykke frivilligt arbejde her i klubben. 
Hans Koch er sprunget til, velkommen til Hans som jo er bakket 
godt op af styregruppen i sejlerskolen. For nogle år siden begyndte 
vi med styregrupper i forskellige afdelinger, og det ser ud til at fun-
gere fint, ikke mindst når personer skal skiftes ud, så forsvinder hele 
den viden man har ikke på en gang.
sejlerskolen skaffer nye medlemmer, uddanner vinter og sommer, 
og som noget nyt sidste år begyndte de at kapsejle. God ide, som vi 
håber kan skaffe gaster til tirsdag, onsdag og torsdags sejladserne. 
Der er også andre ideer fremme, som kan binde de nye medlemmer 
sammen med klubben.

Kapsejladssæsonen i HSH 2009 har været præget af et forholds-
vist højt aktivitetsniveau. 

Især har der været travlt med at arrangere to store mesterskaber; 
Em for moth joller og det kombinerede Dm for Ylva og klassemes-
terskab for albin Express. Begge arrangementer var rigtig godt 
besøgt af både udenlands og udenbys sejlere. alt forløb perfekt 
grundet den store indsats fra alle tilknyttede hjælpere. Det er en 
fornøjelse at opleve den store opbakning, der også er fra andre HsH 
medlemmer, som f.eks. dem der velvilligt flyttede bådplads under 
stævnerne. Der er kommet rigtig meget ros fra sejlerne, der har 
deltaget, og denne ros sendes hermed videre til alle involverede.

De ugentlige aftensejladser er godt besøgt, både når det gælder 
tirsdags- og torsdagssejladser. De trofaste hjælpere til disse sejlads- 
er skal også have stor ros for deres indsats. Der er nu også kom-
met godt styr på resultatberegningerne, som bliver uploaded på 
hjemmesiden umiddelbart efter sejladserne. Dejligt at se det store 
fremmøde i klubhuset efter sejladserne, hvor der altid er livlige dis-
kussioner. Igen i år har Dansk OtC sponseret spisning og øl på de 
afsluttende aftener i både forårs- og efterårssæsonen. Et meget 
populært og velbesøgt arrangement – tak for det.

som noget nyt foregik trekostsejladsen i år som 2-star sejlads – 
altså udelukkende 2-mandsbesætninger. Det har tydeligvis givet 
nyt liv til sejladsen, der har været aflyst de sidste par år pga. mang-
lende tilslutning. De 24 besætninger der stillede op til start, havde 
en rigtig god tur på fjorden med god vind. Folkebåden Galadriel 
med Per Wohlert som skipper var første båd i mål, og vandt derved 
Børge Lauritzen pokalen i 2009. 

Næste sæson er under planlægning, og allerede nu ligger det fast, 
at H-båds Dm 2010 skal afvikles i Horsens. 

Pigesejlerne:
Igen i år onsdagssejladser. Øvede en aften starter, meget lærerigt. 
stor aktivitet med kapsejlads men desværre en nedgang i antal-
let af både (fra 8 til 6 både). Jette sørensen i Pehajoge vinder af 
forårssæson, mens Lena schroll i Episerver vandt efterårssæsonen

Ungdom:
2009 blev endnu et utroligt år for Horsens sejlklubs ungdomsafdel-
ing med både guld og sølv til Vm for E-joller. 
men også rigtig mange andre har det forløbne år gjort det rigtig 
godt både national og internationalt. 

Hos optimisterne var vi repræsenteret ved både Nordisk og Europa 
mesterskaberne. Ved Em blev Olive Nissen  samlet 14 og bedste 
dansker, så en rigtig flot afslutning på optimisten for hendes ved-
kommende. Og alle disse mange flotte placeringer har mange af 
jer været med til at fejre over en øl og en pølse i teltet, vi brugte til 
Ylva/albin express stævnet 
Udover de store mesterskaber har vi i lighed med tidligere år af-
holdt er par lokale stævner samt det sidste OstD ranglistestævne 
med omkring 130 deltagere, og endnu engang var der stor ros til 
alle for et velafviklet stævne. Vi er allerede nu blevet spurgt, om vi 
ikke har lyst til at lave første ranglistestævne i 2010. 
Højdepunktet i forårs sæsonen var naturligvis Camp Borre, hvor 
alle deltagerne fik rig lejlighed for både at sejle de joller, som de 
sejler til hverdag, samt hygge sig med både kajakker og windsurfere 
fra Dansk sejlunions aktivitetstrailer. 
Udover de både som vi normal sejler, kom der i slutningen af som-
meren to katamaraner fra Dansk sejlunion, som var så venlige at 
låne os deres to sL-16. sL-16 er den to-mandsjolle, som der skal 
sejles i til Ungdoms Vm i 2010 i, og mon ikke martin Hjortlund og 
Rasmus antoft vil gøre rigtig meget for at forsøge at komme med 
der, og følge op på anne-marie Rindom´s flotte 2 plads for 2009. 
men da vi kun har lånt bådene indtil næste sommer, har vi beslut-
tet os for at købe to Hobie 16 spi, således at man også efter næste 
sommerferie kan sejle i katamaraner på Horsens Fjord. 
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I år kunne man også for første gang i flere år se to af vores Ynglinge 
både sejle rundt ud på fjorden, idet et par af klubbens medlemmer 
havde været så venlige at sørge for, at de blev sat i stand. tak til 
Niels aH og resten gruppen bagved denne gode ide.
I 2010 kommer der til at ske rigtig mange ting i hele ungdomsafde-
lingen, hvor vi bl.a. skal have en ny formand, som afløser for torben 
Rix. torben arbejder udenlands mange af ugens dage og er derfor 
nødt til at melde fra. mange tak til torben for en stor arbejd ind-
sats, og jeg er sikker på, at vi ser torben som en et aktivt klub-
medlem andre steder i klubben.
som afløser for torben træder Kiki Visbye til. Kiki har selv været 
ungdomssejler, hun har 2 børn i afdelingen nu og sammen med sin 
mand Kurt har hun en kølbåd.
Vi ser fra bestyrelsens side frem til at arbejde sammen med Kiki, og 
vil når vi kommer til valg til bestyrelsen foreslå, at Kiki overtager 
torbens plads.

materiel: Bjørn har sammen med Knud og kompagni styr på det 
tunge materiel, alt fra 2-tons kran til Vitusbering og masteskur. 
apropos masteskur er der bygget til her i efteråret, så der skulle 
være plads til alle klubbens medlemmers master. tak til mogens 
andersen for det store overblik med masterne og velkommen til 
Oluf  Holmgård, som skal være vores pladsmand. De andre klubber 
har i flere år haft en pladsmand, som forår og  speciel efterår har 
stået for orden på vinterpladsen . Oluf Holmgård har nu lovet at 
tage tjansen her i klubben, og jeg opfordrer medlemmerne til at 
rette ind efter hans anvisninger, så der kan komme mere orden på 
pladsen.
Bjørn Laursen som er ansvarlig for materiel og medlem af samar-
bejdsudvalget er ikke villig til genvalg. Bjørn har siddet i bestyrelsen 
i 7 år og har været næstformand de fleste. Vi kommer til at savne 
Bjørns humor, mange kontakter, og store viden. så på bestyrelsens 
vegne vil jeg gerne sige tak for de mange år. 
Vi er i den heldige situation, at svend smedegård er villig til at tage 
over, så svend er bestyrelsens forslag til ny næstformand.
svend er sejler, endda en god en, han vinder både tirsdags og tors-
dags sejladser, og svend har været aktiv deltager i havnerådets ar-
bejde med ny havneplan.

sponsorudvalget.
Dette udvalg står som måske bekendt for salg og koordinering af 
sponsorarbejdet, for On Board erhvervsklubben samt salg af klub-
bladsannoncer.
Vi har haft 20 On Board medlemmer i 09, og interessen er støt 
stigende i at være med

i erhvervsklubben og de aktiviteter, der er her.
sponsorudvalget arbejder meget med ,at det er ”give and take” 
imellem sponsorerne.
tiderne er forbi, hvor der kom en check fra virksomheden og et tak 
til sponsorerne på generalforsamlingen. Der skal meget mere til, 
og det prøver sponsorudvalget sammen med de øvrige udvalg at 
leve op til.
Klubbens medlemmer opfordres til at deltage som sponsor i On 
Board eller som klubbens ”leverandør” af ydelser ifm. sponsorater. 
Det kræver mange hænder at kunne ”producere” ydelser for spon-
sorerne, og der er heldigvis mange der med til at hjælpe allerede 
nu.

Vi arbejder med en ny stor sponsor, der bl.a. skal være bådspon-
sor på ”Gamle Nissens ” for de næste 3 år og kan også for 2010 
præsentere en ny a sponsor, Pantaenius der er navnesponsor for H 
båds Dm samt On Board sponsor.

klubbladsannoncer skal tegnes i den næste måned og Henrik 
schütt gør et kæmpe arbejde med at tegne, bekræfte og koordi-
nere alle annoncerne med annemette Lundgård og stor tak til de  
to kapaciteter.
Vi er jo klar til at tage helt nye annoncører med i 2010 bladet, der 
bliver endnu flottere end de sidste år.
tak for godt samarbejde til sponsorer og annoncører.

on board. 
til orientering for interesserede. On Board sponsoratet koster  
12.000 + moms og er alle pengene værd.    

On Board medemskab og annoncer tegnes af virksomheder og er 
modsat kontingent skattefrie

tak til søren Klint for det store arbejde. 

Match race
Horsens sejlklubs Business Cup er blevet en tradition og i år med 
8 besætninger.
Horsens inderfjord den 12. juni med 12 m/sek gjorde, at spileren 
blev under dæk.
samtidigt var der reb og lille fok. Det gjorde imidlertid ikke spænd-
ingen mindre,
hvor den endte med en sejr til Jyske Bank for 2. år i træk.

Det er medlemmer af sponsornetværket On Board, der har for-

trinsret til at deltage, og besætningerne bliver så forstærket med 
sejlkyndige fra bl.a. Horsens sejlklub.

Vi har allerede nu fået tilsagn fra flere On Board medlemmer og 
nogle af OL pigebesætningerne har vist interesse for at komme til 
Horsens i juni 2010, hvor vi satser på 12 besætninger og 6 både.

Nogle klubmedlemmer har brugt matchrace bådene hver mandag 
og sponsoratet med VIa har givet matchrace sejlads 2 aftener om 
ugen.
Det har været en lang sej opstart og succesen skyldes ikke mindst 
de 3 lærere fra VIa, michael Christiansen, Per Christensen og Lars 
Frederiksen samt skipper.
De har virkelig givet en hånd med for at få succes.
De stod for at få 200 nye studerende ud at prøve en match race 
båd ifm. deres studie introduktion.

Vi har haft et virkeligt godt samarbejde med match Racing Den-
mark i det forløbne år, og vi er sikre på at der kommer nye tiltag 
sammen med dem i 2010. 

Vi vil komme med nye tiltag for at få flere af klubbens medlemmer 
ud at prøve de 2 match racebåde, og har I gode ideer i den forbin-
delse er vi meget åbne. 
Bare henvend jer til skipper eller søren Klint.

Økonomi:
som I kan se kommer vi ud af året med kun et lille underskud trods 
finanskrisen. 
Vi har de sidste år kørt med overskud og dermed bragt vores gæld 
ned. I år har vi fået ny forpagter og mange af de ting, vi har sparet 
her i huset, er vi blevet nødt til at få bragt i orden derfor et ek-
straordinært dyrt år her i huset, som er en engangsforeteelse. alle 
andre afdelinger skal have ros for at følge budgetterne og komme 
gennem året med overskud.

Fremtid
Hele diskussionen om søsportscenter, havneplaner og nyt klubhus 
har fyldt meget de sidste 3 år, og vi er ikke færdige endnu. som 
de fleste af jer ved, begyndte vi at planlægge klubbens fremtid 
for 3-4 år siden. Først gennemgik vi de behov, vi havde mht. til 
undervisning, værksted, styrketræning osv. og kom med forslaget 
om et søsportscenter, som vi diskuterede igennem med ro- og ka-
jakklubben, derefter lavede vi en havneplan, hvor vores område 
var blevet til en ø afgrænset af kanaler. Begge forslag tog de godt 
imod i kommunen, og da Horsens Kommune  udskrev en arkitekt 
konkurrence, var vores forslag med i udbudsmaterialet. Vi dannede 
havnerådet, en sammenslutning af havnens klubber; som er vores 
talerør til kommunen. Der blev fundet ikke en vinder men flere 

vindere i august 2008, og i stedet for at det videre arbejde er ble-
vet overgivet til vinderen sidder kommunen nu og laver en master- 
plan for havnen ud fra forslagene, og den er blevet forsinket nogle 
gange, det sidste vi har hørt er, at masterplanen bliver offentlig-
gjort i feb. måned 2010. samtidigt har vi lavet et udkast til et nyt 
klubhus, som blev offentliggjort i forrige klubblad, men da området 
her skal hæves, og det skal lægges ind i masterplanen, kan vi pt. 
ikke komme længere.
men så snart masterplanen er færdig, vil vi hurtigst mulig fort-
sætte vores arbejde med både søsportscenter og nyt klubhus.
En ting som bliver livligt diskuteret her på havnen er vores naboer 
mod syd. skrotpladsen, sten og grus bunkerne samt opfyldningen 
af fjorden mod sydøst.
Vi bringer de problemer vi har med skidt, støj, det visuelle samt 
indskrænkningen af vores sejladsmuligheder op med jævne mel-
lemrum over for kommunen, men beskeden er klar fra vores 
borgmester, tingene fortsætter i mange år fremover, som vi ser 
dem i dag. Der bliver ved med at være en aktiv erhvervshavn på 
sydkajen med det nuværende bystyre. så den eneste mulighed 
jeg ser er at holde øje med, at fredningsregler, miljølovgivning osv. 
overholdes.

Sportsaward Horsens d.30.1
Nominerede i år er anne marie Rindom, anne Julie schütt, Carl 
Gerstrøm,  og der er mange fra HsH i Hall of Fame, faktisk den klub 
i Horsens med flest medlemmer, men vi er kun 8, der tilmeldte. 
Hvis der er flere der vil med og sidde ved et HsH bord med spisning 
skæg og ballade er det sidste chance i aften. Henvend jer til mig i 
pausen, eller efter vi er færdige med generalforsamlingen.
”Jeg vil gerne her til slut reklamere for arrangementer fremadret-
tet. Weekend i klubben. selv om mads har forpagtet restaurationen 
hele året har vi lavet en aftale om at bibeholde traditionen med 
weekend i klubben. Desværre har ikke ret mange budt ind i år, men 
nogle weekends er besat og så håber vi at blive flere bliver næste 
år.
Den 6.3 afholder vi mønstring for de aktive i udvalgene for at få 
aktiviteterne frem i lyset og se hinanden
Og evt. se mulige samarbejdsmønstre. Lørdag med et par hånd-
madder og en pilsner.

tak til bestyrelsen for godt samarbejde og tak til Carl for at lede 
generalforsamlingen på god og myndig vis.
til slut lad os udbringe 3 leve for sejlsporten og Horsens sejlklub.

Bent Rønn
Formand for Horsens sejlklub
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Gammel Havn 3 - 8700 Horsens
Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02

E-mail: info@horsensvaerft.dk
www.horsensvaerft.dk

Teak dæk:  
Elegante, traditionelle dæk/cockpit  eller 
efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i 
epoxy uden brug af skruer og propper, 
giver vores dæk lang levetid og optimal 
nydelse. 

Rig:
Reparation af stående og løbende 
rig. Levering og montering af forstag. 
Valsning af virer. Splejsning af tov 
og vire. Gelænder og anden vire til 
byggeriet og industrien. Søgelænder 
og levering af master i samarbejde 
med ledende mastefabrikanter. 

Glas ber:
Alle former for reparation og  nishop-
gaver. Forsikringsskader, formbygning 
og formproduktion. Støbning af emner.  
Udføres under kontrolleret forhold. 

Aptering og snedkeri:
Dørk, borde, skabe, låger, luger, skuf-
fer. Alt hvad der ønskes af træværk til 
din båd eller hjem.

Motor og teknik: 
Montering og salg af nye Nanni diesel 
motorer.  Reparation og service. Installa-
tion og service af teknisk udstyr som 
oliefyr, gas installationer, pumper, ror 
systemer, trykvand, vand og Holding 
tanke. 

El og udstyr:
Montering og salg af elektrisk udstyr. 
Landstrøm installationer, navigations-
systemer, bovpropeller og 12 v. instal-
lationer.

Skibstømre og bådebyggerarbejde:
Traditionelt skibstømre og bådebygger 
arbejde udføres overalt i landet.

Lak og maleopgaver:
Alle former for over ade behandlinger 
udføres. Osmose til fribord og dæk 
lakeringer. Udføres i lak hal under 
kontrolleret forhold. 

Båd opbevaring:
Opbevaring og løft af lystbåde til 
18 meter og 25 tons. I hal eller på 
udendørs a åst plads.

Plakat A3.indd   1 03-08-2009, 12:06:59

samarbejdsudvalget (sU) er et af kommunen sammensat forum 
med en repræsentant fra alle klubberne på lystbådehavnen. Eta-
bleret tilbage i 1995. Her drøftes anliggender mellem lystbåde-
havnens brugere – repræsenteret ved klubberne, og lystbådehavn-
ens ejer Horsens Kommune. 
Der afholdes 2 møder om året. Indkaldelse 2-3 uger før mødet og 
referat umiddelbart efter.
I Horsens sejlklub har der være ønsker om mere åbenhed omkring 
disse møder. Koordinator fra kommunen er ing. Åge Bodh Nielsen, 
der siger, at der ikke er noget hemmeligt, og at klubberne gerne 
kan lægge såvel mødeindkaldelse som referat på deres hjemme-
side, ligesom der kan refereres i klubblad. Det tages med på næste 
møde for at have formalia i orde.
Om Brian andreassens brev vedr. brugerbetaling  for El på broerne 
og de omkostninger forbundet med at ændre installationen, siger 
Åge: Jeg har talt med Brian og vi får en snak om emnet. man skal 
huske, at det er et ønske fra sU, altså brugerne og kommunen, at 
der kommer brugerbetaling på elforbruget på hele lystbådehavne – 
på broerne og på landpladserne. arbejdet igangsættes 1. marts og 
skulle være færdigt 1. maj.
  Velkomstbrochure og ordensreglement forventes revideret i løbet 
af 2010.

Havnefogeden har følgende be-
mærkninger her før den nye sæson:
med den vinter vi har haft, for-
venter jeg, at der bliver run på 
vinterpladserne til næste år. Jeg 
vil kraftigt opfordre til at holde øje 
med skroggennemføringerne når 
frosten forsvinder. Hvis noget er 

frostsprængt kan det give overraskelser.
Vinterpladserne vil få en overhaling til sommer. alle stativer flyt-
tes for at bekæmpe ukrudt og få jævnet belægningerne. Der fore-
tages en oprydning blandt grej, der er faldefærdig, uden navn eller 
forladt. Ordensreglementets § 8 vil blive lagt til grund for dele af 
arbejdet. I sU er det drøftet og besluttet at sammenklappelige sta-
tiver skal være implementeret til 1. juni 2012.*
I sU har vi aftalt, hvordan bådene skal stå, og det vil blive fulgt 
fremover. Klubbernes pladsfolk vil få en aktiv rolle i det arbejde. Jeg 
forventer at afholde et møde med pladsfolkene for at aftale hvad 
og hvordan, vi gør tingene.
slæbestedet har været drøftet ved flere lejligheder. Jeg forventer, 
at der laves en midlertidig renovering til vi kender havneplanerne 
noget mere detaljeret. med tiden skal vi have et moderne slæbe-

sted, der er egnet til søsætning fra autotrailer.
I forbindelse med at det nye el-system skal have en station til at 
indbetale på kortene – en såkaldt ”cash lowder” – vil der blive lavet 
plads til en hjertestarter.
Husk pladsnummer på båden. Kan afhentes på havnekontoret ved 
sæsonstart.
Jeg ser frem, til at vandet igen bliver flydende og den nye sæson.

*en bemærkning fra forfatteren, som supplement til Kaj ”skulks” 
indlæg om emnet på generalforsamlingen. Det er nu vi skal tænke 
langsigtet og planlægge fremtidens stativer, løft, transport på land 
m.m. Der kunne være noget at lære i Vejle og Bogense, hvor man 
har truffet et valg/lagt sig fast på en løsning og er godt på vej til 
implementering. Det er et fællesanliggende på tværs af klubber, de 
relevante erhvervsdrivende og kommunen . Bestyrelserne må finde 
sammen og ta’ teten. Det er NU!!!!
Carl Gerstrøm

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

Nyt fra havnefogeden/nyt fra Samarbejdsudvalget

3000 studerende på VIA er dagligt blevet konfronteret med 
synet af klubbens Match 28 ”VIA”, da den vinteropbevares 
foran skolen på Chr. M. Østergårds Vej. Ideen kom fra Søren 
Laugesen, Match Racing Denmark, og den kunne jo godt 
”pynte” lidt hen over vinteren.

Alternativ vinteropbevaring
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Hvad mener du?

sVend smedegård,
nyvalgt til horsens sejlklubs bestyrelse.
svend er 52 år gift med anne-marie og 
har tre børn hvoraf to -  Line og søren -  er 
hjemmeboende. Familien deltager som 
gaster, når der kapsejles.
I det civile er svend praktiserende landin-
spektør og medejer af Bonefeld & Bystrup 
a/s samt Land & Plan a/s.

svend har en fortid som jollesejler- optimist, Flipper og Europa. Har 
sejlet egen kølbåd siden 2002 - først i en spækhugger - derefter 
Luffe 37 og i de senere år X-362. Deltager i aftenkapsejlads tirsdag 
og torsdag samt gerne Fyn Rundt og Endelave Rundt enten i egen 
båd eller som i de sidste par år som gast. Derudover sejler svend 
klubmesterskab, snaptun-Ballen mv., som det nu har kunnet passe 
med gaster og week-endernes familiesejladser.
Hvorfor går du ind i bestyrelsesarbejdet?            
HsH er jo en klub med mange aktiviteter og dermed også et stort 
behov for, at “løfte i flok” både med det praktiske arbejde og i en 
bestyrelse. Det kan nemt blive tordenskjolds soldater som trækker 
læsset år efter år, og i stedet for blot at sidde udenfor, og have en 
mening om hvordan det burde være, ligger det naturligt for mig, at 
tage konsekvensen og tage del i arbejdet.  
Hvilke områder vil du gerne arbejde med?

”Hvad mener du?” får igen karakter af interviews. De to nyvalgte til bestyrelsen 
præsenteres her.

Lystbådehavnen er inde i en vigtig proces i øjeblikket med en ny 
masterplan for omdannelsen af hele havneområdet. Det er meget 
vigtigt, at HsH er synlig og løbende søger indflydelse så vi også 
fremover har en aktiv og levende lystbådehavn i Horsens. Det er 
nu rammerne for lystbådehavnens udvikling de næste mange år 
fastlægges, så det vil jeg gerne bruge nogle kræfter på.
Hvordan ser du på  kapsejlads? 
aftenkapsejladserne har været inde i en rigtig god udvikling de se-
neste par år, og f.eks. genoplivningen snaptun-Ballen og trekost-
sejladsen som Doublehanded viser, at interessen er der. så i stedet 
for bare, at mindes de gode gamle dage med 100 både til Endelave 
Rundt, så kunne det da være sjovt, hvis man kunne finde formlen 
til at få gang i breddekapsejladserne igen. Hvis det skal lykkes, er vi 
nødt til at få gang i de mange crusingbåde og de mange skippere, 
som har sejlet kapsejlads, men  holdt op da båden blev større og 
fik rullemast.       
Udviklingen har været, at man er startet lidt forsigtigt op med 
at kapsejle f.eks. til torsdagssejladerne og siden er skiftet til tirs-
dagssejladserne efterhånden, som man har fået mere blod på 
tanden. På et tidspunkt kniber det med at skaffe besætning og 
fordæksgasten er blevet lidt for affældig, og så er mange holdt helt 
op med kapsejle i stedet for at skrue ned for ambitionerne og så 
starte igen om torsdagen - det synes jeg er en skam.       

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

krisTine (kiki) Visby,
nyvalgt til horsens sejlklubs bestyrelse.
Kiki er gift med Kurt, som er revisor, og mor 
til optimistjollesejlerne Klara (13) og astrid 
(11).
Cand. mag i dansk og massekommunika-
tion. Lærer og studievejleder på IBC Han-
delsgymnasiet i Kolding.

Kiki har sejlet i 25 år i Horsens sejlklub og fortæller:
-Kapsejlads mest som pigesejler i Horsens sejlklub i flere omgange, 
senest med Ruth andersen i Ylva’en ”Pomerol”.
-Duelighedsbevis i sejlerskolen i Horsens sejlklub i 1987. 
-For 5-6 år siden blev familien tursejlerfamilie. sejler 3 uger hver 
sommer + weekender.
-I samme periode er vores to piger Klara  og astrid  blevet opti-
sejlere. Det meste af fritiden i sommerhalvåret foregår på og om-
kring vandet, så derfor er jeg gået ud af pigesejladsen. til gengæld 
synes jeg, at jeg med to små pigesejlere i familien gør meget for 
pigesejlads i almindelighed.
-Jolleerfaring begrænser sig til forældresejlads i optimistjolle 
(meget lærerigt i øvrigt at kravle rundt under bommen, mens man 
skal holde styr på trekantbane og andre sejlere) og nogle sæsoner i 
snipe med min mand for mange år siden
Hvorfor  går du ind i bestyrelsesarbejdet?
Fordi jeg er blevet formand for ungdomsafdelingen. Jeg har haft 
mange gode timer på Horsens Havn og Fjord og vil gerne yde et 
stykke arbejde for klubben. som formand for ungdomsafdelingen 

vil jeg arbejde for at lave sejlere for livet. sejlads er en god fritidsin-
teresse, et godt udendørs, naturelement-supplement til en tekno-
logisk, indendørs barn- og ungdom. 
Jeg har ikke tænkt mig at revolutionere afdelingen – den er velfun-
gerende, og mange sejlere har opnået flotte resultater. Jeg har haft 
min gang på jollepladsen i 5-6 år og har tænkt på, at man måske 
kunne gøre mere for at fastholde nogle af alle dem, der falder fra 
efter de første måneder. (Det kan godt foregå samtidig med, at 
vi fortsat har fokus på elitesejlerne, som giver de andre blod på 
tanden.) 
Ungdomsarbejdet er vigtigt for klubbens eksistens, for sejlere-for-
livet er dem, der skal videreføre klubben. Jeg tror, at hvis man får 
styr på optimisten som barn og kan sejle den i al slags vejr, så er der 
stor chance for, at man vil fortsætte eller vende tilbage til sejlads 
senere i livet. man har en kæmpe erfaring med boathandling, trim, 
vind og vejr, der kan omsættes til andre bådtyper.
Hvad er udfordringerne for sejlsporten i almindelighed / Horsens 
i særdeleshed
For sejlsporten er udfordringen, som jeg ser det, at have en konti-
nuitet i medlemstilgangen, så der er sejlere i klubberne i alle aldre. 
Der kan være lidt svært at komme ind i en sejlklub, hvis man ikke 
er ”født ind i” den. Det er jo ikke bare sådan lige at sejle en båd, og 
man skal have en båd at sejle i.
I Horsens ser jeg udviklingen af havneområdet som den store ud-
fordring. Bestyrelsen er med på beatet, men det bliver spændende, 
hvem der får den endelige indflydelse, og hvordan resultatet bliver. 

Under overskriften: ”1971   Det bedste klubblad, så vidt det vides…” 
kan man på side 111 i jubilæumsbogen læse. 
Det går godt med medlemstallet. adskillige nye sejlere kommer til 
og der er stor søgning af unge mennesker. Og dermed knyttes også 
nye forældre til klubben. Behovet for information er stigende i den 
store aktive klub og i 1971 udkommer medlemsbladet for første 
gang – og det er udkommet lige siden. I Horsens har vi det bedste 
klubblad, så vidt det vides….
Erik Nørgaard var bladets første redaktør. størrelsen var a5 og kun 
i sort tryk, og selv om det ikke var stort så dækkede det behovet 
for information. med årene er bladet blevet større og har fået flere 
sider. Og farver er kommet til.

Klubblad
Horsens sejlklubs venner vil gerne samle klubbladene tilbage fra 
1971, formidle dem indbundet , så det kan  være kærnen i klubbens 
bibliotek. Hvis du ligger ind med klubblade, som du vil overdrage 
til vennerne så kontakt  Carl Gerstrøm på telefon 23465603 eller 
mail: gerstroem@mail1.stofanet.dk

På samme måde vil vennerne gerne samle maritime bøger til se-
jlklubbens  bibliotek. På biblioteksskolen kan vi få hjælp til et ele-
ktronisk register over hvad biblioteket indeholder, så der kan blive 
styr på det.
Igen ta’ fat i Carl, hvis du har noget du vil lade indgå i biblioteket.

Sådan så det ud den 27. maj. At dømme 
efter den grønne begroning på styre-
huset så havde båden stået på bunden 
nogen tid. Den 6. oktober blev billedet 
af den hævede båd taget. Megen 
begroning - ikke kun på bunden. Husk at 
kontrollere alle skroggennemføringer, 
slanger m.m.(CG)

Når uheldet er ude
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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*
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Søren ”Silvan” Møller, Niels AH og Knud Hjersing har klar-

gjort og søsat 2 Ynglinge som klubbens medlemmer kan

anvende. Der træffes aftale med ungdomsafdelingen.

Vitus Bering fik en defekt under Ylva DM. Et beslag, der

holder de hydraulikcylindre, der trækker roret, viste sig

at være rustet væk. Det er jo efterhånden også en al-

drende dame. Bygget i slutningen af 60’erne og været i

Horsens Sejlklub næsten siden. Et 50 års jubilæum nær-

mer sig. Knud Hjersing har klaret skærene med hjælp fra

Havneservice og klubbens uundværlige arbejdshest er

atter fit for fight.

Om stensætningen der er skredet ud, er der ikke noget

nyt at berette. Der arbejdes fortsat på at fastslå årsag og

fordele ansvar, - hvem skal betale!!!

Korte nyheder
En blæsende regnvejrsdag på Anholdt, hvor der var dømt ”in-

gen sejlads”, konstaterede jeg på den bro, vi lå ved med 40 bå-

de i alt, - heraf 16 danske.

Af de 16 danske både:

• tog 6 ikke hækflaget ind om natten.

• 2 lå fortsat med svensk gæsteflag.

• 3 havde hækflag med 3 stjerner, men førte ikke KDY stander.

• 4 havde ikke klubstander.

Flagetikette er en del af sejlsportens værdigrundlag. Måske skal

man til at sige ”var”.

Lad det være en opfordring til at holde fast ved flagetiketten.

Carl Gerstrøm

Efterskrift.

To dage senere oplevede jeg i Grenå den tort, at èn havde taget

vort hækflag ind, da vi kom retur fra restauranten 10 minutter

efter solnedgang! Det skal ikke gentage sig!

Ej blot til pynt!

Som mange sikkert har bemærket, er der på arealet

ved havnen på Endelave nedrammet beton pæle til

en kommende servicebygning. Men hvad er status?

Jeg spurgte Ejvind Post - projektkoordinator.

Tegningerne til et flot hus på 200 kvm foreligger.

Endelig beslutning om byggeriet fra kommunens side

og detailprojektering forestår.

Formentlig skal man gennem den sædvanlige økono-

miske revurdering af projektet - besparelser.

Økonomien har været et kardinalpunkt. Den lokale

aktionsgruppe (LAG), som foreningen af danske

småøer har dannet, har fundet en rund million til pro-

jektet.

En klagesag over husets placering, er positivt afklaret

i naturklagenævnet .

Tak til Ejvind for orienteringen. Horsens Sejlklub øn-

sker held og lykke med færdiggørelsen af projektet

og ser frem til at gæste det nye hus. Vi vil løbende

orientere i klubbladet.(CG)

Servicebygning på 
Endelave

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

Rettelse:
I sidste nummer af Horsens Sejlklubs klubblad var overskriften
på side 39: ”Horsens Sejlklub har ekskluderet et medlem”.
Det skulle i stedet have stået: ”Eksklusion trukket tilbage”.
Vi beklager.
Bestyrelsen.

For fjerde år blev der den 30. januar inviteret til festaften i Forum 
Horsens. Borgmester Jan trøjborg bød velkommen til en aften med 
en kombination af lækker mad, flot koncert og uddeling af priser til 
byens bedste idrætsudøvere og mest markante idrætsledere. sæd-
vanen tro var Line Baun Danielsen konferencier.
anne marie Rindom gjorde brormand kunsten efter og fik vel-
fortjent en af de 10 priser. stort tillykke. 
traditionen tro uddeles listen Hall of Fame, hvor man på baggrund 
af oplysninger fra Idrætsarkivet  lister vindere ved Dm’er og højere 
rangerende events. 26 idrætsgrene er med, og sejlsport topper lis-
ten med 39 deltagere, 3 nye var kommet til i det forgangne år. 
Initiativtagerne team Horsens og Eventhorsens havde igen sam-
mensat et flot arrangement. Byen mødte talstærkt op!
tak for en fin aften! (CG) 

Sport Awards Horsens

 

Du får trygheden. 
Vi tager hånd om             
din båd. 
 
 
Bådtjek er en eksklusiv aftale for dig, der 
vil give din sejl- eller motorbåd ekstra 
opmærksomhed og selv få mere tryghed. 
 
Bådtjek fører tilsyn med din båd og sørger 
for at du ved, at din båd har det godt. 
 

Priser 
125 kr./måned - tjek hver 2. uge i et år. 
149kr./måned -tjek hver 2. uge i en sæson 
(1/4 til 30/11) 
 
 
 
 

  
 
 

Vi så havnen. 
Venlig hilsen 
Jacob Just Hansen 
 

 

 

www.baadtjek.dk 
baadtjek@baadtjek.dk  
Mobil 2990 8179 
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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.

årets match race event i horsens.
12 besætninger, 6 både, 3 umpires  og 50 matches, med en kæmpe 
pokal på højkant.
Lørdag den 12. juni så sæt allerede kryds i kalenderen.
Invitationerne udsendes i april, og On Board medlemmer har for-
trinsret.
 

Det var en glædelig, men også en lidt sørgelig overrækkelse, der 
fandt sted den første onsdag i marts.
100.000 kr. har team Horsens støttet Horsens sejlklub med i 2010, 
hvor de fleste af pengene var øremærket til direkte støtte til de 9 
mest talentfulde og energiske sejlere.
sejlerne, deres trænere og flere forældre var mødt op og Børge 
Jørgensen fra team Horsens  overrakte det samlede beløb til Bent 
Rønn, der var klar til at give de fleste af pengene vider til de ud-
valgte sejlere.
maiken schütt, anne mare Rindom, anne Julie schütt og anette 
Lundø sejler Laser radial og kæmper alle for at det bliver en Hor-
sens pige, der deltager til OL i London og de fik hver ti tusinde.
Christian Rindom, der efter succesfulde ungdomsår i E-jolle, har 
skiftet E-jollen ud til fordel for et sejlbræt RsX. Christian arbejder 
også efter OL målet sammen med 3-5 andre seriøse i Danmark og 
fik også 10 K Kr. at rejse for.
slutteligt blev de 2 to mands både; 470 jollen med Nicolas B 
Hansen og Jacob Friis og Hobie 16 spi med de unge talenter  
Rasmus antoft og martin Hjortlund belønnet med hver 10.000,-.
Rasmus og martin sejler i en af klubbens nyindkøbte Hobie 16 
joller, og træner for at kunne repræsentere Danmark til WYsC i 
tyrkiet i Hobie jollen. til WYsC, der er ungdoms OL og afholdes 
hvert år forskellige steder på kloden, har Horsens stolte traditioner, 
da maiken schütt fik Bronze i London i 2007 og anne marie Rindom 
sølv i 2009 i Brasilien. så der er noget at leve op til for de unde 
drenge, hvis de kommer med.

sørgeligt var det, at Børge Jørgensen, der har repræsenteret team 
Horsens i de 15 leveår, måtte fortælle, at det var sidste gang han 

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

Rasmus Antoft og Martin Hjortlund har trænet i en SL 16, udlånt af 
DS i 2009, således der er skarpe i foråret, når de kommer ud i Hobie 
16 Spi i foråret.

kunne uddele sponsorstøtte fra team Horsens, da den opløses, til 
fordel for andre måder at lave fællessatsning for Horsens Kom-
mune.
Horsens sejlklub har nydt godt af team Horsens flere gange bl.a. 
ifm thomas Iversens og Jonatan Perssons OL satsning i 2004, men 
ikke mindst de sidste 2 år, hvor mange sejlere har fået støtte til 
deres satsning.
Horsens sejlklub vil derfor gerne takke team Horsens og deres 
sponsorer, og ikke mindst Børge Jørgensen og steen Nielsson, for 
et fantastisk samarbejde.  
Horsens Folkeblad benyttede samtidig lejligheden for at møde og 
fotograferer alle sejlere samt lave kick off med kapsejlads- og ung-
domsudvalget for sæsonen. 

Team Horsens støtter for sidste gang

Horsens Sejlklubs Business 
Cup 2010

Tak til vore sponsorer:

Netværkssejlads

On Boards medlemmer indbydes til netværks-
sejlads, hvor der er rig mulighed for at få en tur  
i vore match racere. 
sæt allerede kryds ved mandag den 14. juni og 
mandag den 16. august. 

Der sejles fra 16-18 og 1830-2030. Nærmere 
indbydelse fremsendes og deltagelse er gratis. 

Lars Skovbjerg Jyske 
Bank er den forsvarende 
mester med Thomas 
Iversen som rorsmand.

Alle 9 sejlere var mødt op til uddelingen med forældre og trænere.  
Fotografen fangede de 2 glade Laser Radial sejlere, Anne Julie 
Schütt og Anette Lundø, flankeret af Børge Jørgensen og Steen 
Nilsson.

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:
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Når der er is på fjorden og man ikke kan sejle, så må man jo finde 
på noget andet at lave i mellemtiden. Det gjorde 9 friske stor-
jollesejlere fra Horsens sejlklub lørdag d. 6. februar. 

”Jeg synes det kunne være fedt at lave noget et andet sted end på 
vandet og på land sammen. så tænkte om vi ikke kunne tilbringe 
noget af tiden på is??” 

sådan lød starten på invitationen til en skøjtetur i Århus. En af 
Horsens sejlklubs europajollesejlere, sandra Køpke, havde fået 
den gode idé, at alle storjollesejlerne kunne tage en tur til Århus 
skøjtehal, og stå på skøjter. Nogle flinke sejlerforældre tilbød at 
køre flokken derop, og så var det på plads.

”Jeg valgte en skøjtetur for at prøve noget nyt. Der er ikke mange 
der gør det så meget, så der blev måske også flyttet nogle grænser. 
Og så er det en sjov måde at få motion på.” sagde sandra Køpke 
efter turen.

Det var ikke alle der havde lige meget erfaring med at stå på skøjter, 
men alle var enige om at det var en rigtig god tur. 

michael Jürgensens forældre bød på middag og aftenhygge efter 

Inden ungdomsafdelingens storjolleafdeling holdt julefrokost først 
i december, var Nicolas træner for den fysiske aktivitet, i form af 
dødbold på plænen ved flagmasten. 
Bs Christiansen kunne ikke have gjort den bedre, da alle fik flere 
gange straffe. Her er mikkel fra E-jolleafdelingen bagud med arm-
bøjninger.
Nicolas havde også organiseret at sejlklubben stillede med et 
kæmpe hold til det traditionsrige nytårsløb, med start og mål ved 
Forum. Her var de ”gamle” også med, og bl.a. formand Bent Rønn 
kunne med velbehag skåle i champagne kl. 24, da han havde løbet 
godt om formiddagen.

Match Racing Denmark leverer værdiskabende sejlads til virksomheder, VL-grup-
per, sportshold og alle andre, der har brug for et værdifuldt boost i hverdagen eller 
ved specielle lejligheder.

Få fokus på teamoplevelser, kommunikation og samarbejde. Med bådene som om-
drejningspunkt sikrer vi, at I har et fantastisk værktøj til en god, inspirerende og sjov 
dag. 

Kontakt vores eventafdeling for en uforpligtende samtale om, hvorledes sejlads kan 
få en værdifuld betydning for dit team.

Match Racing Denmark
www.m-r-d.dk 
Telefon +45 4014 3948 

LEDERUDVIKLING

MATCH RACING
DENMARK

TEAMBUILDING
PRODUKT- 

LANCERING
KUNDE- 

ARRANGEMENT

Værdiskabende sejlsport

Der skal ydes før der kan nydes

Ungdomssejlere på glatis

skøjteturen, og det blev en kanon aften. så selvom der er is på fjor-
den, holder ungdomssejlerne humøret højt med sociale og sjove 
aktiviteter, indtil de kan komme på vandet igen. 
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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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GLASLØSNINGER TIL DIT 
HJEM OG DIN BÅD

Ved arrangementet i Horsens Rådhus’ forhal hædrede borgmester 
Jan trøjborg samt kulturudvalgsformand Lone Ørsted de seje 
sportsfolk og deres ledere, mens tommy Poulsen var konferencier 
ved arrangementet.
Knap 300 Idrætsudøvere, som alle har markeret sig flot ved di-
verse mesterskaber, var udvalgt til at blive hædret. På scenen kom 
fra Horsens sejlklub anne-marie Rindom, som blev hyldet for sine 
flotte sejre til Em og Vm i Europajolle. maiken schütt, som blev 
dansk mester i Laser Radikal 2009, var desværre ikke til stede ved 
uddelingen.
Horsens Kommunes Idrætspris 2009 uddeles til juniorer og voksne 
idrætsfolkene, som har opnået et jysk eller dansk mesterskab eller 
måske endog et internationalt mesterskab. Idrætsprisen 2009, med 
navnet Opstigning, er en skulptur i bronze fremstillet af den lokale 
stenhugger, Filip møller.

Horsens Kommunes Idræts-
pris 2009

Havnens Dag

Den 1. februar uddelte Horsens Kommune 
Idrætsprisen til dygtige idrætsudøvere i alle 
aldre

Et arrangement i stil med sidste år bliver gentaget den 22. maj. . 
Koncept bliver det samme. speedbåds løb, aktiviteter på land og 
på vandet. HsH vil stille op med match Race og optimistjoller. Der 
vil blive roet både forlæns og baglæns, og det forlyder, at der ar-
rangeres kaproning mellem havnens firmaer i travalje.  mulighed 
for musik i det gamle pakhus. Glæd dig til en spændende dag på 
havnen.(EN/CG)

På valgdagen den 17. november blev flagmasten lagt ned for at give 
den en overhaling hen over vinteren. arthur andersen var så venlig 
at sponsorere kran assistancen, - tak for det! Det viste sig at rå og 
topmast var så medtaget, at vennernes bestyrelse besluttede at 
skifte dem. to lærkekæppe blev bestilt, og på Horsens Yachtværft 
er de blevet tildannet og gjort klar til lakering. til standerhejsnin-
gen i slutningen af april vil masten igen være rejst og vartegnet for 
Horsens Lystbådehavn være klar til endnu en sæson.(CG)   

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

Servicering af  motorer: 
Horsens Marine tilbyder nu servicering af  motorer fra eget værk-

sted. Vi har servicevogn, der kører ud til DIN båd. 

Jens Hjernøes Vej 27, 8700 Horsens, tlf. 75616422 

Vi er Mariner, Honda, Yanmar og Bukh forhandler. Vores værksted        
udfører montage og service på alle motorer. 

Henrik Brodersen 
indehaver 

Herløv Andersen 
mekaniker 

Jørgen Egebæk  
Butikssalg 

Det nye team 

står klar til at 
servicere din 

båd 

Flagmasten
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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,-

selv om isen binder Horsens Fjord, så er tursejler-gruppen i gang 
med at planlægge sejlsæsonens mange aktiviteter. Lige nu er solen 
lav og uden kraft, vinden er kold og vandet stift. men når solen 
hænger højt, og der er store flødeskums-skyer på den blå himmel, 
så sejler vi ud. Havet venter, havet drager – og vi elsker at stå til søs.
Første kryds i tursejlernes kalender er allerede brugt. torsdag 11. 
februar var der demo-aften som forberedelse til sejlsæsonen. 
Kasper Lund Hollesen fra Hempel a/s gav gode råd om behandling 
af skibet, og Henrik Brodersen fra Horsens marine orienterede om 
nyt indenfor sejlertøj, støvler og sko plus redningsudstyr. Og ar-
rangementet var lisom alle andre tursejler-begivenheder åben for 
alle medlemmer i klubben.
Det næste kryds placerer du i marts, nemlig lørdag 13. marts, hvor 
tursejler-gruppen har inviteret en gammel søulk, Hans Villund fra 
Fredericia. Nok bor han på den jyske østkyst, men han vil gerne 
lokke sejlerne på tur i Vesterhavet. Han fortæller om de små øer 
i Vadehavet, om Helgoland og ellers om oplevelser i de 60 år, han 
har sejlet.
Han var faktisk på besøg i Horsens i 1952, og det er med i historien. 
Hans fortælling kan du høre lørdag 13. marts kl. 15.15 i Klubhuset. 
Det koster en halvtredser at lytte med. til gengæld giver turse-
jlerne kaffe og kage undervejs.
Lige efter foredraget serverer kokken mads Valentin friske fisk. 
Helstegt Vesterhavs-rødspætte med hvide kartofler, smørsovs og 
persille, 65 kr. sejlerretten bestilles senest dagen før. Naboerne i 
Horsens Bådeklub er inviteret med til foredrag og sejlerret.

Pinsetur til bregning
Nu kan det afsløres. Pinseturen går til Bregning, den smukke havn 
på sydsiden af Horsens Fjord. Vi lægger til i den cirkelrunde havn 
og har mulighed for at bruge klubhuset – og så er der de herlige 
bakker at trave i.
Området er fyldt med gamle og flotte bygninger, som en gang var 
en del af ”åndsvageforsorgen” i Danmark, De Kellerske Institution-
er. Byggeriet begyndte i 1899. I dag er det hele solgt til private, og 
de gamle bygninger er sat flot i stand.
Den officielle plan: ankomst pinselørdag 22. maj, afgang 2. pinsed-
ag mandag 24. maj. Nogen kommer før og nogen er lidt sene til at 
komme af sted. sådan er det. Vi har ikke reserverede pladser, men 
besøget er aftalt, og vi er hjerteligt velkomne.
Lige nu er der 15 cm is i Brejning Lystbådehavn, og Bregning Både-
klubs havnefoged har sammen med et par bestyrelsesmedlemmer 
i god tid lagt luftslanger ud, så man med lidt held undgår skader 
på pæle og broer.
Det var det tredje kryds til kalenderen.

kapsejladsen fra snaptun
Her kommer det fjerde kryds:
snaptun-Ballen, dem gamle kapsejlads, der de senere år har haft 
Carl Gerstrøm som ankermand, gennemføres sidste weekend i juni, 
en herlig rute fra snaptun frem mod Ballen på bagsiden af samsø. 
Der er mange muligheder for at lægge kursen på den sejlads.
Ballen Havn er hyggelig og overskuelig, der er spisesteder og små 
butikker med tingeltangel og sommertøj til ingen penge.
På kajen står grillerne klar, og der plejer at blive dannet øens læng-
ste langbord ved kajkanten. Der er god dansk hygge på kajen. snap-
tun-Ballen er en kapsejlads, hvor alle kan være med. Du starter selv 
på tid uden for snaptun, og de tager selv din tid ved ankomst. Der 
er et fornemt vandre-trofæ til vinderen samt hædrende omtale i 
klubbladet.

høsttur i september
Det femte kryds blev sidste år brugt på turen til Kiel, men det er 
kun hver andet år, at Horsens-sejlerne når frem til British Kiel Yacht 
Club. så i 2010 bruger vi det kryds til høstturen.
En weekend i september drager vi af sted til snaptun, som i mange 
år har været det faste mål for høstturen. traditionen tro vil der 

Fra tursejlernes pinsetur til Mårup 2007: Alle er samlet og præsen-
terer det helt store smil – bagefter er der vandretur i de skønne 
bakker nord for havnen.

tekst og foto:

Jens troense

XXXXXX til din kalender
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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

være travetur i skovene syd for snaptun, hyggeligt samvær om 
grillerne om aftenen, og snaptun-sejlernes klubhus låner vi igen. 
Der er et dejligt lokale, flot køkken og rigtig pæne toiletter. Og med 
udsigt til Hjarnø sund og Hjarnø kan man ikke ønske sig mere.
De fleste ankommer lørdag tidligt, og søndag eftermiddag vender 
mange stævnen hjemad.
Høstturen gennemføres, men endnu ved vi ikke hvilken weekend. Vi 
søger at ramme den weekend, hvor snaptun-sejlerne selv drager på 
høsttur. så er der bedre plads i havnen.
Og denne gang sætter vi klokkeslæt på den ellers lidt løse plan for 
weekenden – belært af erfaringer fra sidste år. Vi vil også være mere 
opmærksomme på antallet af personer, så vi er sikker på at have 
stole nok i klubhuset. sidste år var der rigtig mange, der deltog. 
Herligt.

Fra tursejlernes høsttur 2009 til Snaptun: Det er dagen derpå, 
søndag morgen, hvor tursejler-gruppen har dækket alle tiders 
morgenbord.  Selv om det blev sent aftenen før, så møder stort alle 
til kaffe og snak. Og bagefter er der gang i støvsugeren, køkkenet 
bliver ordnet og stolene stablet.

bankospil om fede ænder
tursejlerne søger at gentage sidste års store succes, bankospillet 
med 110 deltagere. Bankospil altid torsdagen før mortens aften, 
i år altså torsdag 4. november. Også i år vil der blive serveret and 
klokken 18.00, og kl. 19.00 går det løs, formentlig med et væld af 
gevinster.
mange sponsorer er trofaste år efter år, og det er tursejlerne og 
banko-spillerne rigtig glade for.
Overskuddet fra bankospillet bruges ved arrangementerne rundt 
om i havnene, og i 2010 er der allerede brugt af formuen til kaffe 
og kage ved to arrangementer i februar og marts.
Og dermed fik vi sat det sidste kryds, seks krydser i alt. Det er kryds 
mere end sidste år. Velkommen til aktiviteterne.
til sidst: Nok er det tursejler-gruppen, der arrangerer, men alle er 
velkommen.
Vil du vide mere, så tag kontakt med Jens troense (4016 5300 – 
troense@ofir.dk) eller Frede Nørgaard (7576 3087 – nannan@mail.
dk).

Hans Villund fortæller spændende og muntert om 60 år til 
søs for sejl og motor. 

lørdag 13. marts kl. 15.15 underholder han 
i horsens sejlklub. entre 50 kr, gratis kaffe 
og kage.

Kamp mod bro over 
Københavns Havn

Rigtig mange fartøjer af alle mulige kategorier har deltaget i de-
monstrationer  for at gøre opmærksom på problemerne ved broer 
over Københavns Havn. 
sammen med flere lokale foreninger har Dansk sejlunion kæmpet 
for at undgå en bro over Københavns Havn og over Christianshavns 
Kanal. Etablering af broer vil besværliggøre/udelukke sejlads med 
fritidsbåde med mast.
Desværre har vi kunnet læse i pressen, at Københavns Kommune 
har besluttet at etablere broerne; men kampen fortsætter for om 
muligt at ændre beslutningen.(CG)

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
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Der har i år ikke været det samme drøn på og udvist  samme entu-
siasme  som i tidligere år, men de få som har været på banen, har 
gjort det virkelig godt.
Det er nu 24 år siden vores daværende forpagter Danezi sagde den 
berømte sætning på sin charmerende italienske accent: ”Det ka ikk 
løve rondt!!” 
Han ønskede at lukke restauranten i vintermånederne. Den da-
værende bestyrelse indgik derfor en aftale med ham om at klub-
medlemmerne i den periode selv passede klubhuset og benyttede 
sig af køkkenet. Det udviklede sig hurtigt til en konkurrence om 
hvilke besætninger der kunne lave det bedste mad og skabe den 
bedste stemning i weekenderne. I vintermånederne kunne vi jo 
ikke konkurrere på kapsejladsbanerne, så det blev til konkurrence 
på gastronomi.
sådan har det været siden.  Gennem 24 år, - utroligt. Det er vigtigt, 
at den gode tradition fortsætter, men det forudsætter naturligvis, 
at klubbens medlemmer på skift har energi og entusiasme til at 
påtage sig en weekend. Der er en del arbejde med sådan et projekt, 
- og det kan jo give sved på panden.
I år ser det i skrivende stund ud til, at der kun bliver 4 besætninger 
som gør det helt store ud af det. tidligere har der været 10 week-
ender med god og gedigen mad og drikke til meget rimelige priser. 
men som sagt har de 4 besætninger gjort det virkelig godt.
”Vennerne” tog en gevaldig tørn i kabyssen i januar. Den stod på 
Gule Ærter med hele svineriet. Der var arrangeret storskærm hvor 
der blev vist filmklip fra gamle dage. Bl.a. da ”Baltica” under en sjæl-
land Rundt i en kluntet redning af Erik brækkede hans ben. Forinden 
havde ”Rotovent”, en 30 fods Franz Harder konstruktion, med Erik 
som skipper nærmest slået er forlæns koldbøtte i det hårde vejr. 
Ud over god mad, er det også fint med god underholdning.
”Beleza” havde drønende succes med en weekend. Der var lørdag 
aften 120 til spisning af en rigtig flot menu. Hovedkræfterne i pan-
tryet var Yasmin og Bjarne Hansen, godt hjulpet af mads Vallentin. 
Det lokale jazz orkester ”t-bone” underholdt hele aftenen. super 
stemning. søndag formiddag blev der serveret gastronomiske 
fiskefrikadeller.
Det var dejligt, at ungdomsafdelingen igen også tog deres tørn. Det 
blev til en 3 retters menu på meget højt plan. Det siges, at Bilka fik 
udsolgt af jordskokker!! Gitte Lonnebjerg, annette Rønn og Emil 
Rønn  tog slæbet i køkkenet, og tryllede ikke kun med selve mad-
lavningen, men også med virkelig elegant portionsanretning. Det 
var vidunderligt at opleve ungerne gå op i at hygge om gæsterne 
med korrekt servering og betjening, dog under formandens kyndige 
ledelse. De klarede også opvasken!

”Weekender i Klubben”

”Horsens sejlklubs Gastronomiske selskab” tager en tørn sidst i 
februar (efter skrivende stund). Her bliver der også serveret en 
menu på højt plan. Bl.a. er der Osso Buco som hovedret. Der bli-
ver også her vist film fra de lokale sejladser på fjorden. selskabet 
er godt øvet. De kreerer flotte retter hver anden onsdag i skole-
køkkenet i Hatting. så de har også gennem årene gået i en virkelig 
god lære.
I en tid med is på fjorden er det dejligt med lidt sejlerhygge på land.
Ud over det fantastiske klubliv der er kommet ud af de mange 
weekender, har det også bidraget til et økonomisk tilskud til klub-
ben. Lad os håbe at denne fabelagtige gode tradition også fortsæt-
ter langt ind i fremtiden. 
Hugo
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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

KJUS Strike Jakke 4499,-

K2 Recon Før 5799,- Nu 4499,-

H/H Undertøj Herre/Dame før 550 NU 350,-

Salomon Topaz Før 3999,- Nu 2799,-

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

Ungdomsafdelingen 
stiller op med hele 
holdet til et velfortjent 
applaus. 

Tekst: Dette er ikke ungdomsafdelingen. Fra venstre Frede (inde-
haver af kammeratskabspokalen), Birger, Carl, Niels AH og Erik.
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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



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

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

Secher Automation Aps 

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

Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning A/S

Langmarksvej 41
8700 Horsens

Tlf. 75 65 61 66
Fax 75 65 68 88
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IDanmarks tursejlerforenings blad ”tursejleren” august nummer 
2009, har Harly Foged skrevet en artikel om bådnavne. Jeg syntes 
artiklen var spændende og skrev til Harly og fik lov til at stjæle 
ideen og lave en Horsens version.
Harly deler navnene op i kategorier og den opdeling har jeg tyv-
stjålet.
de kvindelige
De fleste af os forbinder et skib som værende hunkøn. Harly gør 
sig nogle betragtninger om hvorfor; men det skal ikke gengives 
her. Ikke overraskende er gruppen med kvindelige bådnavne den 
største gruppe. Prøv selv at se, når du går rundt i havnen. Ofte op-
kaldes båden efter skipperkonen. måske som en slags aflad for køb 
af båden. Ved en hurtig gennemgang af bådene på vinterpladsen og 
i vandet fandt jeg en stor del af navnene nævnt her. Anne Marie, 
Hildur, Havfruen, Tyllemor, Lady Di, Black  Lady, Mumi, Kamilla og 
hvem kender ikke Fru Christoph. 

de mandlige
mandenavne er der betydeligt færre af. De bruges typisk på forskel-
lige former for kommercielle arbejdsbåde. Et af de eneste jeg er 
stødt på er Marius, det betyder stærk på latin. I Horsens sejlklub 
har vi haft en 606 der hed Mogens opkald efter mogens Pedersen. 
I slutningen af 80’erne var der et meget flot og ambitiøst projekt i 
Horsens med Erik Nørgård som primus motor. Vel det største spon-
serede storbådsprojekt i Horsens nogen sinde. Dynamik 37 med 
navnet Spartakus.  
Baronen Erling Hansens båd. Det navn stammer tilbage fra 70’erne 
hvor Erling drev restaurant ”Grøften” i Grønnegade, der hvor ”Vaf-
felbageriet” ligger i dag. De ansatte kaldte Erling for ” den røde 
baron” og navnet er åbenbart blevet hængende.
de konstruerede
Hvis ikke man kan blive enige i familien, kan man altid konstruere 
et navn ud fra forbogstaver og lignende. Legendariske mogens Ped-
ersen havde to døtre Karen og Ragna så naturligvis hed båden Ka 
Ra. Et andet konstrueret Horsens navn er SA-WO kombinationen af 
andersen og Wolhardt se, jubilæumsbogen side 142 
Chrisla Jørgen a.H.s båd. Jørgens svigerfar Børge Lauritsen havde 
en båd, der hed Chrisla opkaldt efter faderen Christian Lauridsen.
de mytologiske
Disse navne udgør en stor gruppe. Fra tidernes morgen har guderne 
været forbundet med havet. Poseidon, Neptun Odin og Frej. 

Kær båd har mange navne
I denne kategori havner Hugo Nielsens båd Lilit, selv om navnet 
stammer fra det gamle testamente. Lilit var natteheksen – en gru-
som kvinde. Hugo fortæller, at omtalen af Lilit og dermed ideen til 
at kalde båden det, stammer fra en diskussion med pastor Lægård. 
Prøv at ”google” Lilit, det er munter læsning.
de meningsbærende
Blandt bådnavne findes en særlig gruppe der kan kaldes de men-
ingsbærende. Her signales som oftest et budskab eller en drøm. Blu 
Sky, Handy, No Stress, Happy Hours, No Fear og Illusion kan nævnes 
som eksempler. 
Her vil jeg også placere Niels Hede Nilsens båd Joy. Niels er i gang 
med båd nr. 6 og Niels fortæller selv, at der var forslag om at kalde 
den N’Yoy VI.
Hanne og Vagn Jeppesens båd hedder ikke længere Baronessen 
men Gemeni, der betyder tvillinger. Nok er der ikke tvillinger i den 
nærmeste familie, men den nye båd skulle ikke døbes om og første 
ejer havde netop tvillinger.
de originale
Nogle ejere lægger en  humor i navnet og vælger noget helt andet. 
Tørstig, Krabat, Havkalen, Fiskekontrollen
de kulinariske
Navne fra det kulinariske syntes også populære. Chablis, Campari, 
Madam Blå og Diner Transportable. Pomerol finder man på Ruths 
Ylva på flagbroen.
fra bådnavnenes overdrev
Et godt sted at studere bådnavne er startlisterne til Fyn Rundt og 
sjælland Rundt. sejlernes fantasi syntes ikke at have grænser når 
det gælder bådvnavne
X-bådene, - ja, her må indgå et ”X” : X-kæresten, Mis X, Hav HeXen, 
Xanhøj, Xantippe.
Aldrig i livet, Der ud ad, Hvorfor det. Jens og Jane kan en fin historie 
om oprindelsen til navnet Tante Frådse. søn Jonas tog som ganske 
lille telefonen og talte længe med personen i den anden ende. På 
et tidspunkt, da samtalen havde stået på et stykke tid, bliver Jonas 
spurgt om hvem der tales med og svar var Tante frådse. 
de markante lokale
Erik Nørgårds båd hedder Beleza og her gemmer sig også en histo-
rie. Beleza er portugisisk og betyder ”den smukke”.
speditør Ole Rasmussen lod bygge indtil flere med navnet Beleza 
tegnet af Elvstrøm/Kærulf. Benny Rasmussen på syd havnen byg-
gede.
Nr. 2  med øgenavnet ”Is Beleza” fordi den lå i den første vinter, - 
i isen.
Nr. 3 ”Grønne Beleza”  fordi den var grøn og den sidste nr. 4 ”Super 
Beleza” 
Knud ”slagter” Henriksens både, 9 stk. i alt, har alle heddet Swallow. 
Knud første båd - en drage -hed det. Navnet stod i et rustfrit skilt 
som oprindeligt var monteret på en Nordisk Krydser som Poul søn-
dergård havde. Poul var formand i HsH i perioden 1980 til 1985.
Hans Jacobsens både har altid heddet Galante. Navnet stammer 
fra Portugal, hvor en dreng med det navn, ved Vasgo da Gama Cup 
i Oporto hjalp Hans og gast Erik Nørgaard. Erik og Hans sejlede 
snipe ved den lejlighed.

H O R s E N s  s E J K L U B
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Standerhejsning lørdag d. 10. april kl. 17.00 ved flagmasten

Kl. 17.00 holder formanden standerhejsningstalen og Frie Hav afsynges.
standeren hejses til tops og en ny sæson startes officielt.

Kl. 18.00 mødes vi i klubhuset til en velkomstdrinks
og kl. 18.30 serveres standerhejsningsmiddagen.

menu:

stenbider, fjordrejer og ramsløg som tærte, frit, creme og skum.

Påske kalv, kartoffel, løvstikke, løg og spinat som filet, cylinder, olie, grillet og vredet.

Citron fromage i nye klæder med grønne rabarber, vin rabarber og jordbær rabarber.

Pris for 3 retters mad og en hyggelig oplevelse 185 kr.

Inkl. vinmenu og kaffe og sødt 375 kr.

tilmelding i klubhuset eller 7562 1975.

musik:

Granny´s  - for det kræsne publikum
Country – pop – beat – rock’n roll samt 60’er musik

fra kl. 20.00.

Festudvalget.

Agnes Kit var navnet på den juniorbåd, som søskendeparret Niels 
og Karen Laursen sejlede i. Deres legendariske fader Erik - den Erik 
der var formand i Horsens sejlklub i 25 år – havde en moder, der 
hed agnes og en far der var glarmester og derfor blev kaldt Kit. 
Eriks egne både hed alle Kit. 
Carl Christian mikkelsen - også kaldet ”mikkel morgensko”- le-
gendarisk folkebådssejler. Ikke unaturligt hed bådene Mikkeline. 
”mikkel morgenskos” datter Helle og svigersøn Peter har en X 362 
der ikke hedder noget med ”X” men – naturligvis  - Mikkeline
Smakodak hedder Else og Pers båd. Navnet betyder ”jeg har skat-
ten” og stammer fra Ole Lund Kirkegårds bog Lille Vigil. I bogen står 
en af personerne på en top og råber ”smakodak” – jeg har skatten.
De gæ nok ubetinget det mest kendte bådnavn i Horsens Lystbåde-
havn. Peder var med i et konsortium der i Åbenrå byggede 9 Pirat-
joller tilbage i 1948. Jollerne skulle alle opkaldes efter musik- eller 
dansenavne; men ikke Peders. ”Hvis jeg nogen side får råd til selv 
at få båd, så skal den hedde ”de gæ nok” havde Peder sagt længe 
før. Og sådan blev det!
Peder og Dagmars børn Ole og Betina fulgte efter med mar-
kante bådnavne. Nifle er navnet på en kattekilling som optrådte 
i en børnebog som Dagmar læste for Ole. Betina fulgte efter med 
Umuriel en skytsengel der optræder i en børnebog. 

Et andet velkendt båd navn i Horsens er Skulk. Kajs første kølbåd en 
scampi købt tilbage i 72 hed Skalk. Den blev udskiftet til en nyere 
scampi i 74, men på samme tid kom en tilsvarende til Kolding og 
ejeren her, ville have navnet Skalk. Kaj syntes ikke, der skulle være 
to ens både i samme område med samme navn og skiftede ”a” til 
”u”. I 76 fik Kaj  en Contension - ¾ tonner og i 85 den nuværende 
Phantom begge med navnet Skulk. 
Det har virkelig været begrænsnings kunst. Jo mere jeg spurgte jo 
flere historier kom på bordet. skriv selv videre!

Carl Gerstrøm
Be’var mig vel
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I begyndelsen af februar var jeg så heldig at blive invitere med 
”tennessee” en tur for at bryde isen i sejlrenden. Det blev en 
spændende og helt anderledes tur på fjorden

tennessee er en af de slæbebåde som Ja rederiet benytter bl.a. til 
den store flydekran, der er hjemmehørende i Horsens Havn. Far-
tøjet er 17 meter langt, 5 meter bredt og stikker 2,7 meter. Det er 
udstyret med en 660 HK motor. En BW alfa diesel, der med 300 o/
min giver båden en fart på 7,8 knob med et forbrug på 75 l/time.  
se mere på www.jashipping.com 
tennessee er ikke specielt bygget til at bryde is. Da båden blev byg-
get tilbage i begyndelsen af 1950’erne var stål billigt,  og regne-
modellerne var mere primitive, så pladerne var tykkere end det, 
man bruger i dag.
De to besætningsmedlemmer alf og allan serverede kaffe i styre- 
huset. Der var ikke noget traditionelt rat men et lille joystick, 
hvormed skuden blev styret. Elektronisk søkort på en stor skæm, 
der også kunne kobles op på skibets computer der havde internet 
opkobling. 
Besætningen var blevet enige om, at man gerne måtte ryge på 
broen, og det gjorde man, medens der blev serveret dejlig varm 
kaffe.

sammen med havnedirektør Peter, blev jeg samlet op på syd kajen 
uden for havnens værksted. tennessee  satte stævnen til og via de 
kraftige massive gummi fendere, kunne man kravle ombord. sne 
og is dækkede kaj og dæk, så der var al mulig grund til at være 
forsigtig.

Efter et sving rundt i havnen stævnede tennessee ud ad renden.  
Vejret var desværre tåget, så udsigten var ikke helt, som denne 
kunne have været. Der var ”låg på” renden til trods for, at det ikke 
var 20 timer siden en coaster var kommet ind. Vurderet ud fra de 
isflager, der tippede ved boven, vil jeg vurdere, at isen var ca. 35 
cm tyk.  Når man stod der i styrehuset og skuede ude over den is- 
belagte fjord, fik udtrykket isørken pludselig mening.
I yderfjorden var der nogle områder med åbent vand. Her er der 
åbenbart noget strøm, som giver fuglene et hul. På den snedækkede 
is kunne man se dyrespor. allan fortalte. at de flere gange havde 
set ræve på isen - tiltrukket af de fugle, der var bukket under for 
vintervejret. 
Vi vendte ved kompasafmærkningen ved Borre Knob og efter et par 
timer var vi tilbage i havnen, hvor der stod masser af måger som 
soldater på lidt skæve geledder alle med næbbet mod vinden. De 
så ud som de frøs.
Efter at have sagt farvel og tak til besætningen for en spændende 
og meget anderledes tur på fjorden steg jeg forsigtigt fra borde. 
tennessee sejlede nogle runder i havnen for at bryde isen.  Om et 
par dage med den vejrudsigt starter det hele forfra.
Carl Gerstrøm

Øvelse i brandbekæmpelse
sejlerskolen afholder den 17. april 2010 fra kl. 13 til 
max. kl. 15 øvelse i bekæmpelse af brand ombord. alle 
medlemmer af Horsens sejlklub og vore naboklubber er 
velkomne.
Vi mødes på græsplænen ved den store flagmast kl. 13.
Horsens sejlklubs helt egen private brandmand Leif Land-
roch står for demonstrationen. Der vil blive vist metoder 
til brandbekæmpelse og demonstreret moderne brand-
bekæmpelsesværktøjer.
Hvis politiets tilladelse opnås, demonstreres også brugen 
af nød- og signalraketter.
sejlerskolen      
Nils Buhl

sejlerskolens formand Hans Christian Koch har endnu engang 
trukket i trådene og opnået tilladelse til at besøge søværnets Ope-
rative Kommando i Århus.
sejlerskolen havde inviteret elever og andre medlemmer af Hor-
sens sejlklub med på turen. Lørdag den 13. februar drog 18 for-
ventningsfulde Horsens sejlere til Århus. Efter en kort travetur i 
den smukke snedækkede skov ved marseilles, blev vi sluset ind gen-
nem det meterhøje hegn og modtaget af orlogskaptajn Kim Nybo 
skjødt, der er stabsvagt på besøgsdagen.
 I en forholds nybygget træbygning, smukt indpasset i skoven, 
blev vi vist ind i en moderne foredragssal med al tænkeligt au-
diovisuelt udstyr. Her fortalte orlogskaptajnen, krydret med flotte 
billeder og plancher, om sOK. Efter denne briefing gik vi på besøg i 
de underjordiske bunkere, som i 1943 blev taget i brug af den tyske 
værnemagt.
Bunkeranlægget er meget omfattende og med risikoen for at fare 
vildt, nøjedes vi med at se den del af anlægget, der er i brug. Her 
overvåger personalet alle døgnets timer, hele året rundt, skibs-
trafikken i de danske og internationale farvande. For tiden er der 
speciel kontakt til vor udsendte absalon. Det er meget avancerede 
hardwares og ikke mindst programmer der anvendes. selv vores 
dyreste lystbåds kortplottere er kun legetøj i forhold til sOK’s grej.
Der var afsat 1½ timer til besøget, men vi forlængede vagten til 2 
timer – et meget interessant besøg. tak til sOK for modtagelsen.
sejlerskolen       
Nils Buhl

Besøg på SOK

H O R s E N s  s E J K L U BSpændende og anderledes tur på fjorden
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Under overskriften: ”1971   Det bedste klubblad, så vidt det vides…” 
kan man på side 111 i jubilæumsbogen læse. 
Det går godt med medlemstallet. adskillige nye sejlere kommer til 
og der er stor søgning af unge mennesker. Og dermed knyttes også 
nye forældre til klubben. Behovet for information er stigende i den 
store aktive klub og i 1971 udkommer medlemsbladet for første 
gang – og det er udkommet lige siden. I Horsens har vi det bedste 
klubblad, så vidt det vides….
Erik Nørgaard var bladets første redaktør. størrelsen var a5 og kun 
i sort tryk, og selv om det ikke var stort så dækkede det behovet 
for information. med årene er bladet blevet større og har fået flere 
sider. Og farver er kommet til.
Horsens sejlklubs venner vil gerne samle klubbladene tilbage fra 
1971, formidle dem indbundet , så det kan  være kærnen i klubbens 
bibliotek. Hvis du ligger ind med klubblade, som du vil overdrage 
til vennerne så kontakt  Carl Gerstrøm på telefon 23465603 eller 
mail: gerstroem@mail1.stofanet.dk

På samme måde vil vennerne gerne samle maritime bøger til se-
jlklubbens  bibliotek. På biblioteksskolen kan vi få hjælp til et ele-
ktronisk register over hvad biblioteket indeholder, så der kan blive 
styr på det.
Igen ta’ fat i Carl, hvis du har noget du vil lade indgå i biblioteket. 
(CG)
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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,-

– 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

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

Horsens Sejlklub har en god tradition, hvor medlemmerne mødes for 
at sige glædelig jul eller godt nytår. På årets sidste dag var der næsten 
hundrede, der for en stund slog sig ned i klubhuset til en snak og et 
fælles ønske om et godt og lykkebringende nytår. Der var en dejlig 
stemning, solen skinnede, og det var en god dag at sige tak for det 
gamle år – Horsens Sejlklub ønsker alle sine medlemmer en god sejl-
sæson i 2010.  
I forgrunden klubbladets redaktør Hanne Neerup Jeppesen sammen 
med Horsens Sejlklubs grand old man Erik Nørgaard.”

Godt nytår til alle

Tursejler-gruppen inviterede til bådklargørings-aften torsdag 11. 
februar i klubhuset, og 32 sagde ja tak til invitationen. De fleste kom 
i god tid og nød en herlig sejlerret, bøf bourguignon med cognag-
flamberede champignon og krydrede ris. Hempel A/S sendte Kasper 
Lund Hollesen for at give gode råd om bundmaling, polering, rens-
ning af sprayhood og alt det andet, som sejlere arbejder med mens 
forårssolen endnu er bleg. Henrik Brodersen fra Horsens Marine gav 
gode rabatter denne aften, og der blev handlet for mange tusinde 
kroner. Efter kaffe og kage (tursejler-gruppen gav den omgang) gik 
Henrik Brodersen (foto) i gang med at præsentere forårets nye mod-
eller fra Musto. Tøjet blev sendt rundt blandt sejlerne, og der var en 
raslen og skraslen og en snakken om tøj, sko, støvler, handsker og 
redningsveste. En både munter og hyggelig aften med gode forklar-
inger plus fribilletter til Bådmessen i Bella-centret.

Gode råd og solide rabatter

Sikkerhedsråd

Her ved sæsonstarten kan der være grund til at repetere sikkerheds- 
reglerne, som man kan se dem i den folder  ”sikker på havnen”, 
klubberne lancerede i 2008 .
• Pas på og tænk dig om, når du færdes på havnen ( særligt til og fra 
borde) – vandet er snublende nært!
• Brug redningsvest
• Pas på brand. mærk dig hvor slukkerne er. Forbered dig i forvejen 
på hvad du vil gøre, hvis…
• mærk dig placering af redningsudstyr. sæt dig ind i, hvordan det 
anvendes. 
• tænk miljørigtigt i alt hvad du foretager dig
tag en folder i klubhuset og læs den! – så er du godt i gang.(CG)

BeoSound 3: Kr. 5.195.-


