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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.
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medlemsblad for
horsens sejlklub

Når Horsens Fjord viser tænder, er klubbens 
Match 28 både suveræne til at lege med.              
Klubbens nye formand Bjarne Skovgaard Hansen, 
der tidligere var bådsmand på match 28 bådene, 
er stor tilhænger af, at alle klubbens medlemmer 
får glæde af bådene.
Foto: Søren Klint
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Bjarne Claus
Skumsprøjt fra formanden

som nok mange af jer, nu er blevet opmærksom 
på, er jeg på generalforsamlingen d. 05.02.2011 
blevet valgt til ny formand for HsH.

Jeg blev opfordret i efteråret, og brugte der ”lidt” 
tid på at tænke scenariet igennem. Jeg havde 
flere samtaler med andre medlemmer i HsH, 
da jeg jo nok mente, at et par år som menigt 
medlem af bestyrelsen, havde været på sin 
plads. mEN mEN nu tager jeg fat med hjælp fra 
en stærk og arbejdsivrig bestyrelse og heldigvis 
også med støtte hjemmefra.

Jeg har deltaget i et par bestyrelsesmøder i 2010, 
på ”snuse” basis, og det gav mig et meget posi-
tivt billede af de mennesker, jeg her skal arbejde 
sammen med.

En af de første arbejdsopgaver jeg har deltaget 
i, har været dannelsen af et nyt sponsorudvalg, 
hvor søren Klint og Henrik schütt i flere år har 
lagt et kæmpe arbejde, og heldigvis har de lovet 
at hjælpe de nye i gang på ubestemt tid. De nye 
er morten Fjerbæk og søren Refsgaard. Et stærkt 
team er jeg sikker på.

Her i januar har Dansk sejlunion udskrevet en 
konkurrence: Beskriv hvad din sejlklub er god til. 
Inden 15.02. skulle der indsendes bidrag. 

1. Præmie: en tur til bådudstilling i Bella Centret 
for alle klubbens medlemmer. Jens troense og 
bladets grafiker har, hjulpet af Carl Gerstrøm, 
lagt et stort stykke arbejde i en plakat, som 
hænger i kopi i klubhuset. Klubbens medlem-
mer blev opfordret til at komme med indslag, og 
flere gjorde netop det. Jeg forsøgte også at finde 
statements og facts til projektet. Jeg begyndte 
at regne på, hvor mange frivillige timer medlem-
merne leverede til klubarbejdet, og tallene var 
stORE.

Vi er ca. 800 medlemmer; Der er årligt ca. 240 
arrangementer; Der bliver ydet over 5500 timers 
frivilligt arbejde årligt; Der er over 70 personer, 
der yder mere end 80 timers frivilligt arbejde om 
året. Jeg synes det er fantastisk, at så stor en flok 
frivillige på alle tidspunkter af året tænker ”hvad 
kan jeg gøre for klubben” og ikke kun ”hvad kan 
klubben gøre for mig”.

med disse tal i baghovedet synes jeg, vi med 
gejst kan se frem mod de fremtidige arbejdsop-
gaver, som forhåbentlig flere får lyst og mod til 
at deltage i. 

Jeg glæder mig til opgaverne i HsH

God sejler sæson til alle
Bjarne skovgaard Hansen

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

husk…… vi  har  bundmaling,  udstyr,  

skØdetov  og  Polish  til  din  båd
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kapsejladskalender 
horsens sejlklub 2011

kapsejlads sæsonen 2011 

dato

1. marts

17. juni

18. juni

18-19. juni

24. juni

25. juni

30. juni-3. juli

20. august

25.-28. august

23.-25. september

25. september

1. oktober

2. oktober

stævne

Regelkursus ved Paw Hagen

træning Business Cup

Business Cup

moth jolle stævne

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

Fleetsejlads (4 både) i match 28 for HsH besætninger

Borre Knob lejr

Endelave Rundt

Dansk og Nordisk mesterskab for albin Express

Dansk mester skab for Europa joller

”trekosten” – distancesejlads for 2-mandsbesætninger

Bymesterskab

Bymesterskab

klasse

alle

match 28

match 28

moth jolle

Kølbåde - pigesejlere

match 28

Joller - ungdom

Kølbåde og flerskrogsbåde

albin Express

E-jolle

Kølbåde og flerskrogsbåde

Joller - ungdom

Kølbåde og flerskrogsbåde

ansvarlig afdeling

Kapsejlads

match Race

match Race

Kapsejlads

Pigesejlerne

match Race/ Kapsejlads

Ungdom

Kapsejlads

Kapsejlads

Ungdom/Kapsejlads

Kapsejlads

Ungdom

Kapsejlads

jyske bank tirsdag aften-matches 2011 
(kølbåde)
• Første tirsdag forår: 3. maj
• sidste tirsdag forår: 21. juni
• Første tirsdag efterår: 9. august
• sidste tirsdag efterår: 20. september

jyske bank onsdag aften-matches 2011 
(pigekapsejlads, kølbåde)
• Første onsdag forår: 4. maj
• sidste onsdag forår: 22. juni (dog ingen sejlads d. 1. juni)
• Første onsdag efterår: 10. august
• sidste onsdag efterår: 21. september

jyske bank torsdag aften-matches 2011 
(familiekapsejlads uden spiler, kølbåde)
• Første torsdag forår: 5. maj
• sidste torsdag forår: 23. juni (dog ingen sejlads d. 2. juni)
• Første torsdag efterår: 11. august
• sidste torsdag efterår: 22. september

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

Følg med på hjemmesiden for opdateringer af kalenderen

som I kan se andetsteds i bladet og på hjemmesiden, så er årets 
kapsejladser i HsH nu planlagt, og her er nogle få kommentarer til 
kalenderen.
som sædvanligt starter årets aftensejladser den første uge i maj 
– det gælder både tirsdags-, onsdags- (pigekapsejlads) og torsd-
agssejladserne (familiekapsejlads). Prestarterne om tirsdagen som 
vi forsøgte os med i 2010 blev en succes, så det fortsætter vi med 
i forårets tirsdagssejladser. Det betyder, at der kl. 18.30 laves en 
samlet start med alle både på en gang. Der sejles op omkring et 
topmærke og tilbage til startområdet, hvorefter den egentlige ka-
psejlads starter. Prestarten er udelukkende ment som træning.
D. 25. juni har vi 4 stk. m28’ere til rådighed, så der laver vi fleetrace 
for alle HsH besætninger. 4 besætninger kæmper mod hinanden 
ad gangen på forholdsvis korte baner, og undervejs skiftes både 
og besætninger. Idet alle sejler i ens både skulle vi gerne finde den 
rette vinder i løbet af dagen. alle kommer til at sejle lige mange 
sejladser, dog kan der komme finalesejladser på tale. 

Endelave Rundt er i år rykket en uge i forhold til tidligere, og vi har 
valgt at sejle en lørdag i stedet for søndag - lørdag d. 20. august. 
Igen i år vil både start og mål blive ved snaptun Lystbådehavn. Der 
arrangeres grillaften i snaptun i forbindelse med sejladsen – mere 
om dette senere.
Det store kølbådsstævne bliver i år et kombineret dansk og nor-
disk mesterskab for albin Express d. 25-28. august. Vi forventer 
mere end 30 både til start, og håber at vores lokale Express sejlere 
kan gøre sig gældende i topstriden. Horsens har landets største 
samlede albin Express flåde – pt. 6 stk.
Vi har også et jolle Dm på programmet – nemlig for Europajollerne, 
der jo har stolte traditioner her i Horsens. E-jolle Dm foregår d. 
23-25. september.
trekostsejladsen har nu de sidste 2 år været gennemført som en 
2-start sejlads. Det har været en succes med mange deltagere, så 
det gentages også i år d. 25. september.
sæsonen afsluttes med klubmesterskaber d. 1-2. oktober - lørdag 
for jollerne, og søndag for kølbådene. 

alle ønskes god vind til den forestående kapsejladssæson.

Kapsejladsudvalget
morten stoy
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formand bent rønn bød velkommen til de fremmødte med-
lemmer ca. 90.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. valg af dirigent.
Jens müller blev foreslået og valgt.
Jens müller konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvar-
slet. I vedtægterne står der: ”Ordinær generalforsamling afholdes 
hvert år mellem den 15. januar og 15. februar”. Der var mødt 70 
stemmeberettigede.1 fuldmagt. 
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 2010 med 
kommentarer.
Er yderst tilfreds med det gode resultat. Klubben har en god og 
sund økonomi. Carl Erik beklager, at medlemskontingentet er fal-
det så meget. Det drejer sig om fartøjsejere, aktive medlemmer, 
eller fraflyttede. altså et bredt spekter af medlemsskaren.  

4. forslag fra bestyrelsen.
Ingen fremkomne forslag.
   
5. forslag fra medlemmer.
Ingen fremkomne forslag.

6. fastsættelse af årskontingent.
Carl Erik foreslog, at der benyttes nettoprisindeks mellem septem-
ber 2010 og september 2011. Dette svarer til en stigning på ca. 3% 
- i kr. ca. 30,-. Forslaget blev godkendt.

7. valg af formand
Formand Bent Rønn var på valg og ønskede ikke genvalg. Besty-
relsen havde foreslået Bjarne Hansen. Bjarne blev valgt.

8. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:
Carl Erik Carlsen – er villig til genvalg.
annie svejstrup  – ønsker ikke genvalg.
Jens troense – er villig til genvalg. 
anette Viborg, suppleant - ønsker ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslår:

Helle Hjortlund: Forslag til, hvordan vi kan spare porto. Vi kan selv 
hente klubblad i klubhuset. Det skal stå på hjemmesiden, hvornår 
klubblad kan hentes. man kan tilmelde sig ”selvhenter”.
morten Buhl forslog, at klubbladet evt. kan hentes i forretninger.

søren Klint takkede Bent for tiden som formand og svend sme-
degaard roste Bent for det gode arbejde, samt takkede afgående 
bestyrelsesmedlemmer og sekretær for deres indsats.  

Formanden sluttede af med en tak til bestyrelsen for et godt sa-
marbejde, og tak til Jens for at lede generalforsamlingen på god og 
myndig vis.

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

mange havde efter Generalforsamlingen valgt at spise håndmad-
der, og der blev snakket livligt med en god stemning.

Dirigent:  Jens müller
Referent:  anette Rønn

Generalforsamlingen i HsH 2011 blev som noget nyt af-
holdt en lørdag formiddag fra kl. 10-13, med mulighed for 
lidt håndmadder efterfølgende. Det bliver nok ikke sidste 
gang, vi afholder generalforsamling på denne facon. Initia-
tivet fik mange roser med på vejen.

3 bestyrelsesmedlemmer havde valgt at sige farvel til be-
styrelsesarbejdet.
anni svejstrup, der i 2 år har været en del af bestyrelsen, 
og har i denne periode bl.a. haft kontakten til pigesejlerne 
som ansvarsområde.

anette Viborg ønskede ikke længere at være suppleant. Vi 
ønsker hende held og lykke med studierne.

Bent Rønn takkede af efter 7 år i bestyrelsen, heraf de 4 
som formand. Han har været en stædig forkæmper for en 
marster plan, som han nåede at se fuldført, mens han sta-
dig var formand. Bent vil stadig have sæde i det udvalg, 
som arbejder med søsportscenter.

I Bents formandsperiode blev der bl.a. taget initiativ til stif-
telsen af Havnerådet for Horsens Lystbådehavn, således 
at klubberne på havnen har kunnet” tale med én tunge” i 
forhold til kommune mv.

Ny i bestyrelsen blev: morten Fjerbæk, en kendt person 
på havnen og medlem af kapsejladsudvalget. Her vil han 
fortsat være at finde, og han er derud over blevet en del af 
sponsorudvalget.

Ny suppleant blev Jørgen Rasmussen. Jørgen har været se-
jler i mange år, og hvis nogen har set en Folkebåd flyve over 
vandet, er det helt sikkert med Jørgen ved roret.

Ny formand i HsH blev Bjarne skovgaard Hansen. Bjarne 
har været medlem af sejlklubben i mange år og sejlet for-
skellige både. Han og familien har i over 15 år været frivil-
lige på flere områder, bl.a. weekends i klubben om vinteren.
Bjarne skovgaard Hansen

Nyvalg til morten Fjerbæk, 
nyvalg til Jørgen Rasmussen som suppleant,
Carl Erik Carlsen foreslået genvalgt og
Jens troense foreslået genvalgt.
Da der ikke var andre kandidater, kunne dirigenten konstatere 
fredsvalg.

Følgende blev valgt til Bestyrelsen:
Carl Erik Carlsen: genvalgt for 2 år,
Jens troense: genvalgt for 2 år. 
morten Fjerbæk: valgt for 2 år. 
Jørgen Rasmussen  valgt for 2 år som suppleant.
 
Bestyrelsen består fremover af:
Formand Bjarne Hansen: nyvalgt for en 2-årig periode,
svend smedegaard: på valg til næste år,
Carl Erik Carlsen: valgt for en 2-årig periode,
Jens troense: valgt for en 2-årig periode,
Kiki Visby: på valg til næste år,
morten Fjerbæk: nyvalgt for en 2-årig periode,
morten stoy: på valg til næste år, 
suppleanter:
Jørgen Rasmussen: nyvalgt for en 2-årig periode, 
sigbjørn Christophersen: 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.
Kai Nielsen: Vedrørende klubhus, skal vi huske, at det ikke kun drejer 
sig om at skaffe penge til anskaffelse, men også til driften. stilling-
tagen til hvilken kran vi skal have. svend smedegaard oplyste, at 
vi skal afvente endelig beslutning vedrørende havneprojekt. skal 
vinteropbevaring være syd eller nord for havnen eller begge dele. 
Derefter kan vi tage stilling til, hvilke stativer og hvilken kran vi 
skal have. 
Jens Harder: Det er ok med forsikringen, at både står med mas-
ter på på land. svend smedgaard oplyste, at klubberne ikke ønsker 
både med master på land. svend havde stemt for. 
Claus Nielsen: Godt at masterplan er godkendt, men hvornår får vi 
søsportscenter?
Bent oplyste, at det er svært at sætte tidspunkt på, men Horsens 
Kommune vil projektet. 

referat fra generalforsamling 
lørdag den 5. februar

Næstformand Svend Smedegård takker afgående formand Bent 
Rønn for en stor indsats.

generalforsamling
2011
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horsens sejlklub til ol i 2012?

Maiken Schütt og Anne Marie Rindom, der 
begge har trådt deres barnesko i og sejler 
for Horsens Sejlklub, er klar til de sidste for-
beredelser inden OL 2012.
Begge piger sejler Laser Radial, og da hvert 
land kun må have en deltager i hver klasse, 
er vejen til OL lang og snørklet, og ingenting 
er sikret før maj 2012. 

Danmarks plads er ikke en gang givet på forhånd, den skal de 2 
Horsens piger sejle om til det store IsaF Vm i Perth i december 
sammen med 2 andre danske piger.
En af os skal bare lave en 24. plads eller derunder til Vm, så det 
skulle være overkommeligt”, siger maiken schütt, netop vendt 
hjem fra en forældrebetalt skiferie.
Når nationalpladsen for Laser Radial så er sikret til Danmark, skal 
de 4 piger, der på en god dag alle kan slå hinanden, sejle om hvem, 
der skal gå indmarch i London 2012.
Resultatet ved Vm i Perth tæller 1/3, og det samme gør de 2 forår-
sklassikere i 2012, mallorca i påsken og Hyeres i Frankrig i maj. Det 
sammentælles sådan, at nummer 1 får 20 point, nr. 2 får 19 point  
og så derned efter. Den med flest point efter Hyeres skal til OL.
”Det kræver stor stabilitet igennem serien, da der ikke er fratrækkere 
og specielt Perth forventes at blive et blæsevejrsstævne”, siger 
maiken med lidt frygt i stemmen, da hun er bedst med lidt sprin-
gende vind. 
maiken har trænet Laser radial siden 2005, og mestrer båden i 
alle detaljer.  OL pladsen skal vindes mentalt på dagen” fortsætter 
maiken. De 4 piger er ifølge maiken ligeværdige og har i øvrigt et 
fantastisk indbyrdes forhold, selv om de ved, at det kun bliver en af 
dem, der skal til London.
”Jeg føler mig rigtigt godt forberedt her til slutspurten, både fysiks 
og mentalt. mit største problem er, at jeg skal tage 6 kg på inden 
Perth, og jeg skal ud og finde mere sponsorhjælp. Dansk sejlunion 
betaler kun for de 2 bedste i udtagelsesstævnerne til Perth, og de 
2 andre skal selv betale de ca. 50 000 det koster”, afslutter maiken.
On Board Horsens sejlklub har igennem de 4 eksistens år hjulpet 
elitesejlerne økonomisk, og prøver nu at finde medlemmer, der 
kunne ønske sig en eksponering direkte sammen med nogle af 
Danmarks bedste idrætskvinder.
De 6 kg vægtforøgelse kan On Board ikke hjælpe med, men det er 
vel ønsketænkning for mange kvinder.
anne marie Rindom er benjamin i firekløveret, med kun 3 sæsoner 
i klassen.
Hun er imidlertid et helt specielt sejltalent, hvilket hun har vist i de 
tidligere klasser, hun har sejlet som er optimist og E-jolle. Her har 
hun vundet medaljer ved både Dm, Em og Vm.
”selv om jeg skal til studentereksamen i maj/juni, sejler jeg hele 

xx

svineriet”, siger anne marie, netop vendt hjem fra 14 dage på 
Grand Canaria. 
svineriet omfatter ud over en træningsuge i marts på mallorca, 
både stævne på mallorca i påsken, WC stævne i Heyres og Holland, 
samt ”sail for Gold” i England , der virker som kvalifikation til for 
OL i England i august. Danske og Nordeuropæiske stævner bliver 
puttet ind med rund hånd imellem de store stævner.
tid er en mangelvare for anne marie, da det er svært at finde tid 
til bl.a. at opdyrke sponsorer i den begrænsede tid imellem skole 
og sejlads.
”Jeg er klar til et rigtigt 
godt personligt sponsorat, 
eller måske sammen med 
maiken for at promoverer 
en virksomhed, Horsens 
og sejlsporten”, udtaler 
anne marie i mobiltelefo-
nen på vej til fysisk træn-
ing, da hun også har et 
vægtproblem med kun 4 
kg hun skal tage på inden 
det går løs i Perth.

 søren Klint
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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.
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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?

Vi har traileren
til din båd

Vi har traileren
til din båd

- og til din bil

Dansk kvalitet

Bygaden 68  ·  8700 Horsens · Tlf. 7565 7906
www.trailercenter.dk 

STENSBALLE TRAILER
CENTER

STENSBALLE TRAILERCENTER 
Specialværksted for reparation 
og vedligehold af trailere (alle mærker)

STENSBALLE TRAILERCENTER 
Specialværksted for reparation 
og vedligehold af trailere (alle mærker)

FORÅRSKLARGØRING 

SJOV PÅ VANDET 
Firma arrangementer - blå mandag -  polterarbenter               

vandski - wakebord - tube-  kursus i kitesurfing - banan 

SØSÆTNING AF SEJL –OG MOTORBÅDE 
GLASFIBER OG TRÆ 

MAST OG RIG 
ALT BÅDBYGGER ARBEJDE UDFØRES 

JONAS TROENSE 
22846722 

jonastroense@gmail.com 
Anne Marie Rindom på 

Mallorca i 2010
Fotograf: Mick Anderson/ 

mickanderson.dk for 
Dansk Sejlunion

Maiken Schütt i bølgesejlads på Mallorca i 2010
Fotograf: Mick Anderson/ mickanderson.dk for Dansk Sejlunion

Søndergade 37 · 8700 Horsens · Tlf. 75 62 35 30 · www.sjoers.dk
MEN & WOMEN

KVALITET · modE · pErSonLIg VEJLEdnIng
...gAnSKE EnKELT

STIL mEd omTAnKE...

Menswear    wOMenswear

A.O

forår HoS SJørS

nYT mÆrKE 
HoS SJørS

nYT mÆrKE 
HoS SJørS
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Velkommen til generalforsamling her i sejlklubben den 132. i klub-
bens historie
Vi har valgt at holde generalforsamling en lørdag i år. Vi har tid-
ligere oplevet, at generalforsamlinger afholdt på hverdage har  
været påvirket af det sene tidspunkt. Når der skulle diskuteres 
fremtid og visioner, var folk trætte og på vej hjem, så nu prøver 
vi midt på dagen med en flok veludhvilede klubmedlemmer. Efter 
generalforsamlingen kan de, der har bestilt, spise 3 af mads’ hånd-
madder til 55 kr. Hvis der er nogle, der har glemt at bestille, har 
mads enkelte ledige kuverter, så sus op og bestil inden vi går i gang.
Først skal vi have valgt en dirigent til at lede generalforsamlin-
gen. Bestyrelsen foreslår Jens müller. Er der andre forslag? Jens er 
hermed valgt, men inden jeg giver ordet videre til Jens, vil jeg gerne 
mindes de af vores medlemmer, der er døde i det forgangne år. 
Det er kommet til bestyrelsens kendskab, at 7 medlemmer er døde, 
nemlig Niels Hede-Nielsen, Leo Darling, Johan Lukow, arne Holm 
Petersen, Per thune Højbjerg, mogens Hansen og Jørgen Ditlev 
Laursen.  Ære være deres minde.

beretning:
2010 har som sædvanligt været et år med med stor aktivitet på 
alle områder. 
Jeg vil starte med at sige tak til sponsorer, kommunen og andre 
samarbejdspartnere for et godt samarbejde i 2010 og ikke mindst 
alle jer frivillige, som gør tingene muligt, og som gør klubben unik. 
apropos unik , så har Ds udskrevet en konkurrence, hvor man 
i plakatform skal beskrive, hvorfor  netop vores klub er unik, og 
præmien er en tur på bådmesse for hele klubben. så det regner vi 
med bliver alle tiders tur. Jens troense og Carl Gerstrøm har været 
primus motorer i projektet, og det bliver en fin plakat med masser 
af udsagn fra klubmedlemmer. måske har nogen af jer deltaget, 
men jeg vil lige læse et par stykker op.
- Kapsejladsudvalget er i gang ved de store klassebådsstævner, 
men også de unge sejlere gør en indsats. Det gi’r et særligt sam-
menhold på tværs i klubben. Det er fantastisk og dejligt.

- Danmarks bedste sejlklubs-blad fire gange årligt. Et halvt hun-
drede sider med spændende læsning. Dyrt at producere. Gudskelov 
stor interesse for at annoncere. Frivillige kører ud med de fleste 
blade.

- Der bliver brugt rigtig mange kræfter på de unge. De er jo vores 
fundament. Og forældrene støtter godt op om ungdoms-afdelin-
gen - osse de forældre, der ikke er sejlere. Det er ret flot

- I vores klub kan vi låne ”traktor med chauffør”. Og sådan er det 
med det hele - en rigtig go’ klub.

sådan bliver det ved, og det viser jo med al tydelighed, hvor facet-
teret klubben er, og at der er kvaliteter for alle aldre. Og så håber  
vi, at vi vinder en tur til Kbh.

formandens beretning
Nu følger en gennemgang af de enkelte afdelinger, og jeg vil galant 
starte med pigesejlerne.

Pigesejlerne: 
Der blev gennemført 5 onsdagskapsejladser i foråret  + 1 dag, 
hvor der blev øvet starter sammen med en underviser på hver båd, 
som kapsejladsudvalget havde været behjælpelige med at finde til 
os. Forårets sejladsrække blev afsluttet med “Det gæ´nok mind-
epokalsejlads” - en distancesejlads fra Horsens til snaptun i hård 
medvind. Ulla Christophersen fra “Fru Christoph” vandt sejladsen 
med pokalgiveren om bord (Dagmar sørensen). Dagmar sørensen 
overdrog pokalen til pigesejlerne ved sidste afriggerfest.
 
Efterårssæsonen har været meget vindomsust. Flere sejladser er 
blevet aflyst pga. hård vind og derfor blev der kun gennemført 4 
sejladser.
 
Vinderen af forårets onsdagssejladser var Lena schroll, hvorimod 
den nye ynglingebåd med ungdomsbesætning (skipper Ida an-
dersen) vandt efterårets sejladsrække. Vinderen af flest 1. pladser 
( Niels sædholm pokalen) for sæsonen var igen i år Episerver med 
Lena schroll ved roret.

Pigesejlerne er meget glade for, at ungt blod har blandet sig ved 
onsdagsejladserne, og de håber endnu flere har lyst til at være med 
ved pigesejlernes kapsejladser. En ny båd er altid velkommen!

sæsonen 2010 ungdomsafdelingen
Ungdomsafdelingen har fået ny formand Kiki Visbye  - og hun gør 
det godt!
Fremgang i optiantallet fra 30 i foråret til 48 nu. mange nye er 
kommet rigtig godt i gang. mange nye med på Borre Knob, til 
bymesterskab og Danske Bank Cup. (Ikke meget frafald bortset fra 
den pause der er ifm efterskole.) Få ledige klubjoller.
 
Udtagelsesstævne for optimister den 8. - 9. maj med 150 sejlere 
afviklet med stor ros til Horsens sejlklub.
 
Borre Knob-lejren med stort deltagerantal og rigtig godt vejr. Yn-
glingebådene med denne gang, hvilket gav nogle optimister lyst til 
kølbådsejlads, så en besætning har deltaget i pigesejladserne om 
onsdagen - med stor succes.
 Danske Bank Cup afviklet igen i år. Ca 50 sejlere deltog i megen 
vind men med rigtig god stemning på havnen.
 
Også meget vind til Bymesterskabet afviklet med ca 50 sejlere. 
Over 100 deltog i sæsonafslutningen i sejlklubben om aftenen.
 Igen en succesfuld sæson.
medaljetagere i denne sæson:
 

Guld ved Nordisk mesterskab for hold optimister: Victoria Nissen
sølv ved junior-Em for E-joller: anne-Julie schütt
sølv ved ungdoms-Dm for E-joller: anette Viborg
Bronze ved ungdoms-Dm for E-joler: anne-Julie schütt
Guld ved junior-Dm for E-joller: anne-Julie schütt
sølv ved junior-Dm for E-joller: anette Lundø
sølv ved Dm for Laser Radial, kvinder: anne marie Rindom
Bronze ved Dm for Laser Radial, Kvinder: maiken schütt
Bronze ved Dm hobie 16: Rasmus antoft og martin Hjortlund
 
Fem sejlere er udtaget til opti-vinterlandsholdet.
 
Ny kraftcenterleder er Per Hougård. Per kommer til at stå i spid-
sen for vores kraftcenter, som skal forhandle nye konditioner med 
Ds. Ds og team Danmark laver om på konceptet, så det bliver 
spændende at se, hvordan den nye struktur bliver. Endvidere refer-
erer Kraftcenteret til Horsens kommune og eliteidrætsrådet, som 
har ansat en eliteidrætskoordinator.
Vi er glade for, at vores store arbejde med ungdommen påskønnes 
af kommunen, og at vi er kommet på ”finansloven” med ca 140.000 
kr årligt.
Vores meget talentfulde ungdomstræner  Nikolas Brandt Hansen 
er stoppet som træner og er sprunget i 470-jollen med OL-
drømme. samtidigt er Nikolas flyttet til sjælland. Nikolas har be-
tydet umådeligt meget for ungdommen i Horsens sejlklub i mange 
år, og der skal lyde en stor tak for alle os her i klubben til Nikolas.
Vi har været fremsynede og gennem de sidste 6-7 år opfordret 
vores unge sejlere til at tage træner uddannelse. mange har taget  
imod, og de unge hjælper nu næste generations sejlere på vej.

kapsejladsudvalget
I juli arrangerede vi Dm for H-både, hvor 40 både (heriblandt tyske, 
svenske, norske og finske både), 120 deltagere og en hel del famili-
er til sejlerne besøgte Horsens. 3 lokale både deltog, men desværre 
kunne ingen af dem gøre sig gældende i medaljestriden. stævnet 
blev, godt hjulpet på vej af vejret, et rigtig godt Dm, og vi har efter-
følgende fået meget ros fra flere af deltagerne. specielt er vores 
gode forhold på havnen blevet fremhævet, idet vi kan samle alle 
stævneaktiviteter meget tæt på hinanden – fælles bådbro, mor-
genmads- og festtelt, campingområde, bade-og toiletfaciliteter, 
bureau/klubhus. Det fungerer perfekt, og det er noget vi må for-
søge at fastholde ved evt. ændringer på havneområdet.

I august arrangerede søren Buhl godt hjulpet af vores trofaste 
dommere og andre hjælpere uofficelt Dm for moth joller. Det blev 
et hyggeligt og uformelt stævne, og man kunne igen fornemme at 
moth sejlerne holder af at komme til Horsens.

Både tirsdags- og torsdagssejladserne har igen i år haft rimelig god 
tilslutning. Det nye forsøg med pre-starter i forårets tirsdagsse-
jladser forløb godt, og er blevet taget godt imod af sejlerne, og 
har givet dem noget ekstra starttræning. Efterårets sejladser har 
været præget af meget vind, hvilket desværre har medført flere 
aflysninger.

Endelave Rundt blev i år arrangeret i samarbejde med snaptun 
sejlklub. Der deltog ca. 20 både i sejladsen, der både startede og 
sluttede ved snaptun.

3-kostsejladsen der sidste år blev lavet om til en 2-star sejlads – 
altså kun 2 besætningsmedlemmer tilladt – ser ud til at være ble-
vet et hit. Over 20 både deltog i den friske efterårsvind. 

sejlerskolen 
sejlerskolen fungerer perfekt med Hans Koch ved roret og en hårdt 
arbejdende styregruppe ved hans side.
Der er fuldt tegnede hold både vinter og sommer med stort og 
alsidigt program at , så det er vidende sejlere, vi får ud i den anden 
ende.
Ds er ved at certificere landets sejlerskoler. Ligesom man for 7-8 
år siden startede med at  lave ungdomsvenlige sejklubber, vil man 
nu prøve at få strømlinet sejlerundervisningen i Danmark, så der 
ikke er alt for stor forskel på, hvad en sejler i skælskør og i Horsens 
lærer. Vi er med som en af de første klubber og regner med at blive 
certificeret i løbet af foråret.
Et nyt tiltag i den nye sæson er en overbygning af sejlerskolen en 
kapsejladsskole i matchrace bådene.
En gang om ugen, om tirsdagen, skal et hold undervises i match-
racebådene og deltage i tirsdagssejladserne. Et spændende tiltag 
som der helt sikker vil fungere. Her i klubben foregår sejlerskoleun-
dervisningen  normalt i H-både men i andre sejlklubber foregår al 
undervisning i matchracebåde som fx i middelfart.

Økonomi:  Når Carl-Erik senere gennemgår regnskabet, kan I se at 
det er gået godt trods det krisen.
Det skyldes et dygtigt arbejdende sponsorudvalg (tak til dem), et 
seriøst arbejdende økonomiudvalg, samt at de enkelte afdelinger 
har været rigtig gode til at sætte tæring efter næring. Og det giver 
os handlefrihed fremadrettet

matchrace: Vi er anpartshavere i matchracecenter Danmark, og 
de har haft et svært år pga krisen. Det har været svært at sælge 
events/undervisning, men for 2011 lysner det. Der er allerede ind-
gået mange  kontrakter.
Her i klubben blev matchracerne fra starten  kædet sammen med 
erhvervsklubben og også i år blev der træning og sejlerskole som 
tidligere omtalt. andre interesserede kan kontakte udvalget.

tursejlere: tursejlerne har igen i 2010 været aktive. I vinteren blev 
der taget hul på en ny tradition med klub-arrangementer i den 
mørke del af året. Horsens marine og Hempel gav gode råd, og i 
marts var der besøg af en gammel søulk, Hans Villund fra Fred-
ericia. I Pinsen sejlede 11 både til Brejning inde i Vejle Fjord, og 
der blev grillet og hygget. Kulturelt indslag var der osse, nemlig 
vandring og foredrag om De Kellerske anstalter, Danmarks første 
og meget store tiltag for at hjælpe åndssvage. Hjemturen mandag 
skete i blæsvejr, der blev til en halv pelikan i Draget.
tursejlerne har taget kapsejladsen snaptun-Ballen under vingerne. 
sidste weekend i juni var der 14 både i snaptun fredag aften, og 
det blev til frisk sejlads til Ballen. Høstturens traditionelle mål er 
snaptun, men regn og kuling gav aflysning. Der var 100 til bankos-
pil, og der var 100 præmier, og der kom penge i kassen. Faktisk har 
tursejlerne deres egen lille kasse, og de tjener selv penge hjem til 
arrangementerne.
 
materiel: Klubbens nye næstformand, svend smedegård har over-
taget ansvaret for materiellet og løser opgaven sammen med 
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Knud og resten af materieludvalget, Vi har fået lavet slæbested til 
jollerne, og en kran til isætning af gummibåde er på bedding. Der 
har været talt om ens bådstativer, men der er ikke taget endelig 
beslutning endnu, men der vil blive strammet op, så pladsen bag 
ved ungdomsskurene ryddes tidligt, så vi kan bruge den sommeren 
over til parkering, stævner osv. Det er ikke seriøst, hvis vi argu-
menterer med,, at pladsen er vigtig hvis den så flyder med både og 
stativer. Vi må gøre det bedre og bedre år for år.

information
Vores nye struktur med 3 pinde nemlig klubbladet til overblikket 
og de lange artikler , nyhedsbrevet med månedlige highlights og 
hjemmesiden med basis om klubben og dag til dag nyheder, fun-
gerer rigtig godt. Hvis I ikke er tilmeldt nyhedsbrevet så få det gjort 
(vi nærmer os 200) og hvis I synes noget skal ud til klubbens med-
lemmer, så skriv til Lena Weichrau (nyhedsbrev), anne skjerning 
(hjemmeside) og Carl Gerstrøm (klubblad).

som jeg skrev i klubbladet fra juni 2010 er det vigtigt at komme ud 
i den store verden og se, hvordan andre griber tingene an. Det synes 
jeg, vi er gode til her i klubben
Vi samarbejder med  klubberne på havnen, kommunen, sejlunion, 
klasseorganisationerne. matchrace Danmark, vi uddanner unge og 
gamle, tager på Ds-konference mm. Ret blikket mod horisonten 
også i 2011.

som I ved er dette min sidste beretning. Efter 7 år i bestyrelsen 
skal der friske folk til, og jeg skal bruge mere tid på mit arbejde, 
Østjydsk implantatgruppe, familien, og på vandet.
Det har været  7 spændende år med aktive folk i bestyrelsen og 
udvalg, tak for det . 223 arrangementer,70—80 frivillige er talt op 
for 2010.Fantastisk!!! Jeg har mødt mange spændende mennesker, 
truffet mange beslutninger, stor respekt om klubben, her i byen, 
positiv omtale i Horsens Folkeblad om vores dygtige sejlere, vores 
spændende projekter. stor respekt for klubben, når jeg kom rundt 
i sejler Danmark.
Da jeg skrev denne beretning, kiggede jeg tilbage og fandt de 
fokuspunkter, jeg havde med som ny formand.
Kapsejlads, ungdom, havneplan, sund økonomi, tursejlere, samar-
bejde havneklubberne imellem - og jeg synes, vi har fået godt tag i 
det meste. Der er selvfølgelig altid plads til forbedringer fx 50 flere 
ungdomssejlere, men jeg føler, at når jeg giver stafetten videre, er 
der styr på vores kerneområder nemlig kapsejlads, ungdom, sejler-
skole ,tursejlere, matchrace og økonomi. De enkelte udvalg er besat 
med kompetente folk med et sejler hjerte.

er der så ikke noget, jeg kunne tænke mig anderledes?
Jo, den daglige drift og udvikling af kerneområderne har måske 
taget halvdelen af min tid, mens havneplaner, søsportscenter og  
klubhus har taget resten.
Jeg havde gerne set os sidde i det nye klubhus med udsigt over 
mod søsportscenteret, hvor 3-400 jollesejlere, roere og kajakroere 
havde deres daglige gang i lokaler med facilitete,r som hører sig  
sporten til.
men så hurtigt går tingene ikke. Og det har nok været det mest 

 

Morten Stoy fra Horsens Sejlklub har nu 
købt Albin Express og stiller op til somme-
rens Nordiske Mesterskab, som går af sta-
blen i Horsens Sejlklub i uge 34.

 
albin Expressen er den største bådklasse i sverige, og i Danmark er 
klassen nu også i stærk fremgang. Horsens sejlklub har de seneste 
år haft det største samlede Express felt, og med morten stoy’s køb 
bliver der nu 6 aktive kapsejladsbåde i Horsens. I alt er der omkring 
40-50 aktive Express kapsejlere i Danmark. 

stærk kølbådssejler
morten stoy har været meget aktiv i H-bådsklassen, hvor han igen-
nem mange år har været med i toppen af klassen, som er en af 
Europas største og mest aktive kapsejladsklasser. Han har deltaget 
i Dm og Vm hvert år de seneste 12 år og har opnået flere gode plac-
eringer uden dog at være kommet helt til tops. stoy har nu valgt 
at satse mere på lokale sejladser, og ikke bruge så meget tid på at 
rejse rundt med H-båden, og da Expressen pt. er den fremtrædende 
klasse i Horsens, har han valgt at skifte bådtype. 

fustrerende, når man er utålmodig som jeg, når man er vant til at 
tingene tager fart, når man tager en beslutning. så hurtig er gan-
gen ikke i et offentlig system med høringer, frister osv. men hvad 
gjorde vi?
Det første vi gjorde var at formulere, hvad vi som klub ville, vi holdt 
møde for medlemmerne, fostrede ideen om et søsportscenter, tog 
kontakt til ro- og kajakklubben og fik dem med på ideen, kontakt-
ede resten af havnens klubber og dannede Havnerådet for Horsens 
lystbådehavn. tegnede en ny lystbådehavn (havneøen med kanaler 
som afgrænsede vores areal), forelagde ideerne om søsportscenter 
og havneø for kommunen, som tog godt imod, deltog i offentlige 
møder/høringer arrangeret af kommunen, var aktive da kommunen 
udskrev arkitektkonkurrence for havnen, holdt møder med 5 ud 
af 6 konsortier som tegnede. Ventede på afgørelsen og da kom-
munen ikke valgte 1 vinder men 3 vindere og begyndte at tegne 
dem sammen, var vi med på sidelinien med gode råd om, hvordan 
en havn skal se ud. Vi blev hørt som klubber, inden planen blev 
forelagt byrådet. masterplanen for havnen blev vedtaget i byrådet 
i det sene efterår. 

hvad fik vi ud af anstrengelserne?
1. søsportsøen afgrænset af en kanal hvor de klubber der er på 
området er placeret hvor de er nu 
2. søsportscenter der hvor jolleafdelingen og roklubben ligger.
3. aktivitets/vinterplads bag de røde huse større end i dag
4. der må ikke bygges højere end 2-3 etagemetre på øen.
Hvor er vi så med vores 2 projekter i dag?
Klubhuset, her har vi fået 2 mio af Niels Hede og for nylig 1 mio af 
mærsk fonden.
Vi skal rundt til andre fonde de næste måneder, når Carl kommer 
hjem fra New Zealand.
Vi forhandler detaljer med kommunen sideløbende
Og når vi taler om Carl Gerstrøm, kan vi som klub være ufattelig 
glade for, at der findes mænd som Carl, der trækker det lange seje 
læs. som I kan se er det lange tidshorisonter fra start til slut, vi 
taler om.

mht søsportscenteret sidder vi også en gruppe med det projekt. Vi 
har sammen med ro- og kajakklubben alle detaljer på plads om-
kring personer, m2, faciliteter osv , har fornyligt haft møde med 
trøjborg, og kommunen vil meget gerne projektet. Er ved at kon-
takte mulige investorer.

så alt i alt ser det lyst ud.

Endnu en gang tak til bestyrelsen og alle I andre frivillige som har 
gjort  tingene muligt, det har været en fornøjelse at arbejde sam-
men med jer…..
tak til Jens müller for at lede os godt og sikkert gennem general-
forsamlingen
tak til min søster anette, som har været sekretær i bestyrelsen, 
uden dig var det aldrig gået.
afslutningsvis vil vi udbringe 3 leve for sejlsporten og Horsens se-
jlklub.

Bent Rønn

Det bliver spændende at se, hvordan det vil gå ham i sommerens 
Nordiske mesterskab i Expressen, udtaler Kim Lago. morten stoy 
tager sin H-båds besætning bestående af Karsten Viborg og torben 
Eliasen med over i Expressen, og skal nu have fundet yderligere en 
gast, da Expressen sejles af 4 personer i modsætning til H-bådens 
3-mandsbesætning. 

stævneleder dilemma
morten stoy, der også er formand for kapsejladsudvalget i Hors-
ens sejlklub, havde egentlig comittet sig til at være stævneleder 
ved årets Nordiske mesterskab, som er et kombineret Nordisk og 
Dansk mesterskab. men som tingene har udviklet sig, skal stoy og 
besætning altså deltage i årets NOm/Dm, og derfor skal der nu 
findes ny stævneleder.

hurtig båd.
Det er en virkelig hurtig, men ældre båd stoy har købt. selv om de 
fleste Expresser er fra slut 70’erne - start 80’erne, så er bådene sta-
dig lige så hurtige, som de nybyggede. Den båd, som stoy har købt, 
var tidligere ejet af stefan Falkenberg, som er en virkelig stærk ka-
psejler. Båden blev nr. 3 til sidste års NOm i marstrand i sverige, 
hvor der deltog 54 Expresser. Falkenberg havde i 2010 allieret sig 
med den tidligere verdensmester i H-båd Lars Idmyr som rorsmand 
og sejlmager Henrik Ottosen som gast.

ny albin express ankommer til nom/ dm i 
horsens.
I skrivende stund er der tilmeldt 19 både til årets 
NOm /Dm, men vi forventer ca. 35 både. Deltagerne 
kan ses på Horsens sejlklubs hjemmeside www.hors-
ens-sejlklub.dk . 

stefan Falkenbergs båd med Idmyr som rorsmand, 
har varslet deres ankomst i en sprit nybygget albin 
Express. mon ikke favoritten er Lars Idmyr eller num-
mer 1 og 2 fra sidste års NOm; michael Collberg og 
Henrik Edmann. alle svenskere, som også har været 
helt fremme i H-bådsklassen. Lige efter kommer der 
mange danske velsejlende både - deriblandt Horsens 
sejlerne morten stoy, Erik andersen, morten arndal, 
morten Fjerbæk, Vejlebåden med Hans Christian Erbs 
som skipper samt søren Juul fra Ballen på sydfyn. 

artikel af Kim Lago 04.02.2011.
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stærk horsenssejler nu i albin express 
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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.
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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?

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

Rå
dg

iv
ni

ng
Pl

an
læ

gn
in

g
Pr

oj
ek

te
rin

g

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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Horsens Sejlklubs Restaurant
Mad hos Mads

MadGlæde

Langelinie 24  ·  8700 Horsens  ·  tlf. 7562 1975  ·  www. madhosmads.dk

Unikke madoplevelser til store som små selskaber - både her og der - sammen med dem du holder af
Vi elsker at lave mad og give vores gæster ekstraordinære oplevelser

Velkomst drink og lidt vin snak 
6-retters Menu
10 vine med fokus på Mosel og Det Nye Spanien 
Kaffe og avec
Pris per person 695 kr.
Bordreservation på telefon 7562 1975 - begrænset antal pladser

Fredag d. 1. april går det løs igen 
Nogle af de nye vine jeg har været mest oppe i skyerne over 
de sidste måneder har været fra Mosel eller Det nye Spanien 
så nu laver vi i samarbejde med Vinova en aften med hyldest 
af disse 2 områder. Arrangementet består af:

Spændende vin-aften

Pigesejlerne går i 
køkkenet hos 
mads valentin

I stedet for den traditionelle “Weekend i klubben” umiddelbart 
oven på Nytåret valgte pigesejlerudvalget i år at arrangere en 3- 
retters frokostmenu lørdag den 22. januar. 
Næsten 50 børn og voksne havde tilmeldt sig, og det blev en for-
rygende oplevelse for både de nyudnævnte kokkeelever (10 pige-
sejlere), klubbens chefkok; mads Valentin og forhåbentligvis også 
for gæsterne.
Da kokkeeleverne mødtes til morgenkaffe kl. 8, blev menuen gen-
nemgået af mads. Hurtigt blev et passende antal piger fordelt til 
hver ret, men snakken var livlig efter måneders sejladspause, så 
først  omkring kl. 10 gik madlavningen i gang. mads udleverede 
kokkehuer og forklæde, så standarden var sat.
 
Der blev skrællet, pillet, hakket og rørt til den store guldmedalje 
-flere gode køkkentips faldt ud af mads’ ærme. Borde blev dækket 
i Rondellen, og alt var klart til de første gæster kl. 13. Pludselig var 
lokalet fyldt med sultne og tørstige gæster, og der blev travlt med 
at lange drikkevarer over disken og servere kreationerne. Da ingen 
af serveringspersonalerne var professionelle (de selv samme pige- 
sejlere, som havde lavet maden), gik der lidt kludder i bestillingerne. 
snart blev der også styr på dét - og alle fik deres mad og drikke.
 
Den smørbagte torsk lå nydeligt ovenpå risottoen. En enkelt kunde 
bemærkede, at hvidvinsskummet manglede, men det gik til grunde 
sammen med blenderen i noget vand! Hovedrettens kotelet på ben 
stod pænt til jordskokkepuréen, rødbede råkosten, salvieskysaucen 
og cremulata-en. Desserten var et voksenhit, men lidt for speciel til 
børnesmagsløgene. Æblecrumble med sveske armagnac-is er vir-
kelig velsmagende. 

 
mon ikke alle de madlavende pigesejlere og mads havde en 
fornøjelig dag? mads må have moret sig gevaldigt, da køkkenet 
var på kogepunktet ved serveringsstart! Forhåbentlig gik gæsterne 
mætte og veltilpasse hjem en kulinarisk oplevelse rigere. 
En stor tak til mads Valentin for hans arrangement og gode humør. 
Vi lærte en masse.
Hvis I er heldige kan det jo være konceptet gentages næste vinter....

traditionen tro varmer pigesejlerne op med mønstringsmøde den 
sidste onsdag i april, således alle er klar til sejlersæsonen med ny-
polerede både og fintrimmede sejl, når 1. start går onsdag den 4. 
maj 2011.

Pigesejlerudvalget

mandag den 27. juni arrangerer Horsens sejlklubs Venner optimistse-
jlads for voksne barnlige sjæle. alternativt sejles der Yngling, - vi regner 
med, at der er 4 Ynglinge til rådighed. Vi mødes på havnen ved jolle-
husene kl. 18.30 til uddeling af joller og er klar til første sejlads kl. 19.00. 
Når vinderne er hyldet, starter vi grillen og hygger os med den med-
bragte mad og drikke. 
arrangementet justeres efter vejret, så mød endelig op uanset vejret. 
sørg for at tage din besætning, venner og bekendte med.(CG)

opti- / yngligesejlads for voksne

Foto fra sidste års opti-sejlads for voksne
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“Hvad mener du?” får traditionen tro efter 
generalforsamlingen karakter af interviews. 
Det nyvalgte bestyrelsesmedlem og den ny-
valgte suppleant præsenteres. En hyggelig 
snak en lørdag formiddag resulterede i føl-
gende:

jørgen rasmussen
nyvalgt suppleant til 
horsens sejlklubs bestyrelse.

Jørgen er 65 år, uddannet maskinin-
geniør og arbejder som underviser 
på VIa, - har gjort det i mange år. til 
september er det slut.

Jørgen er gift med Hanne. sejlsporten førte dem sammen. Hanne 
havde egen Piratjolle i Nakskov. 2 piger 
og 2 børnebørn. En af døtrene sejlede 606 i Horsens sejlklub i 
gymnasietiden og havde stor glæde ud af det.
Jørgen har sejlet siden 1960. Piratjolle, OK-jolle og senere kølbåd. 
Fik sin første folkebåd i 1976 og kom til Horsens i 1980 med fami-
lie og en gammel træfolkebåd.

Hvad får dig til at tage en tørn i Horsens Sejlklubs bestyrelse?
mangfoldigheden i en klub som Horsens sejlklub er vigtig. Der skal 
være plads til alle typer sejlere. Jeg vil som udpræget kapsejler 
gerne være med til at trække nogle med. Kapsejlads er givtigt i sig 
selv; men er også med til at uddanne, give bedre boat handling. 
skal man nyde tursejlads skal man ku’.
Vi lidt ældre kan gør noget for de unge. Perioden efter optimistjol-
len, efter teenageårene, er svær. Vi skal have de unge til at blive i 
sejlsporten.
Nu går jeg snart på pension og vil gerne lave et stykke arbejde i 
hvad der for mig er en velfungerende klub, med en god økonomi.
Hvad bliver din rolle i arbejdet?
Jeg ser suppleantposten som en læreplads. min job på VIa giver 
adgang til 2500 unge, det må kunne bruges til noget. match Race 
giver en stor mulighed men også sejlerskolen. Der kommer mange 
studerende til Horsens, nogle er allerede sejlere andre vil gerne 
ind i sporten. Unge er lidt et nøgleord i mit kommende arbejde. Et 
attraktivt miljø  for unge, der er synligt. Vi skal fortælle om alt det 
gode/spændende, der foregår.
Jeg fik selv et stort ”kick” da jeg kom i gang med kapsejlads. Det vil 
jeg gerne give videre.

hvad mener du?
Jeg vil gerne medvirke på områder som klubhus/søsportscenter og 
et godt og konstruktivt arbejde mellem klubberne på tværs af klub-
berne med meget forskellige baggrunde.
Jeg ser frem til arbejdet i en meget engageret og kompetent be-
styrelse.

morten fjerbæk
nyvalgt bestyrelsesmedlem 
i horsens sejlklub

morten er 40 år uddannet ingeniør 
fra det, der dengang hed Horsens  
teknikum. Gift med en håndbold-
spiller og de 2 børn er gået den vej,  
- ikke sejlads men boldspil.

morten har sejlet fra 1986 i Luffe 37, som der dengang var 4 af. En 
ven fik morten med som gast. Det fængede og morten blev hæn-
gende og  fik selv båd. H-båd og senere Expres – klassebåd!!! 
Bruges også til lidt tursejlads med familien.

Du har været aktiv i kapsejladsudvalget og nu bestyrelsen, hvor-
for?
Formandskandidat Bjarne spurgte mig om jeg ville stille op. Forsat 
arbejde i kapsejladsudvalget, supplere sponsorudvalget, + det løse 
ad hoc hen ad vejen.
Jeg har været med i Horsens sejlklub i 25 år. Nydt godt af det or-
ganisatoriske arbejde mange har lavet og af de mange faciliteter, 
der stilles til rådighed. Nu er det tid, at jeg skal yde. Payback time!
Vi er i byen i en meget spændende fase omkring udvikling af 
havnen og sejlsporten. Den positive udvikling på kapsejladssiden 
vi har oplevet de seneste år skal fortsætte. Overgang fra ungdom 
til senior ser jeg gerne styrket. Der er mange nye kapsejladstiltag. 
2-star sejlads er blevet velmodtaget, det kan videreudvikles. Jeg 
ser gerne, at vi kan udvikle et storbådsmiljø, hvor vi kan uddanne 
endnu flere gode gaster. Der er flere store både i Horsens, som 
godt kunne sejle noget kapsejlads. Ved de store klassebådsstævner 
oplever vi en opdeling i grupper. De  bedste med det nye grej kæm-
per i en gruppe, de næstbedste i en anden gruppe og så videre. 
man finder hurtigt dem, man vil måle sig med og gerne slå. Den 
holdning kunne man vel tage med til de store både. med den båd 
og de sejl jeg har, er det de både jeg skal/kan kæmpe med. Bliv ikke 
hjemme fordi det ikke blev til en ny genua, - der er rigtig sjovt og 
spændende endda!
Jeg glæder mig til at være en del af det Express felt – 6 stk., der 
bliver i Horsens næste år. Det bliver spændende at se, hvordan vi 
klarer os til Nm på hjemmebane. 
Opgaver er der nok af, og jeg glæder mig til at komme i gang.

Held og lykke med arbejdet til jer begge!
Carl Gerstrøm

mit trænerarbejde i Horsens sejlklub de seneste 7 år har været 
det mest fantastiske job til dato. Det har givet mig et utal af 
store oplevelser i klubben og ikke mindst til stævner i ind- og 
udland. Det har været lige fra arbejde med Optimister, europa, 
laser radial, laser, hobie 405 og hobie 16. 

Horsens sejlklub fungerer, fordi der er et kæmpe bagland af 
forældre, ledere og trænere, som gør et uvurderligt stykke arbe-
jde for at sikre, at alle på deres niveau bliver flyttet sæson efter 
sæson. Horsens sejlklub har formået at gøre det mange andre 
klubber kæmper med, nemlig at sikre at ungdomssejlerne får 
givet deres viden videre via trænerkurser og deres trænergern-
ing på klub- og landsholdsplan. Det er en af de vigtigste byg-
gesten for at sikre en kvalitetsuddannelse for de unge sejlere. 
Horsens sejlklubs rekruttering af nye sejlere er sikret, fordi der 
er stærke kræfter i klubben, der skaber et konstant flow af nye 
medlemmer, hvilket gør det rigtig sjovt at fungere som træner 
i en klub som HsH. Derudover er HsH blandt de bedste klub-
ber til at afholde stævner, hvilket gør, at der kommer økonomi 
til ungdomsafdelingen foruden det økonomiske rygstød, der 
kommer fra klubbens medlemmer. Derfor er Horsens sejlklub 
så stærk 

Jeg er flyttet til København for at udleve min egen sejlkarri-
ere, og det gør det praktisk umuligt at være den træner, som 
har pulsen på det arbejde, som skal gøres. Jeg er meget for-
trøstningsfuld, da jeg ved, at Horsens sejlklub har en bred trup 
af fantastiske sejlere, som giver deres viden videre som trænere. 
Her kan nævnes Jacob Nicolaisen, anette Viborg, Jørgen Holm, 
Nicoline Nissen, sarah Poulsen, Karoline Klint, Christian tang og 
mange flere.. 

Der er så mange mennesker, som jeg har lyst til at takke, at jeg 
ikke ved, hvor jeg skal starte. Den positive ånd som Peter Bjer-
remand, torben Rix, margit Duus, Kim Viborg,  Jan Jürgensen og 
Bent Rønn har haft i Horsens sejlklub i min tid, er jeg sikker på 
bliver videreført af nye kræfter, hvor jeg vil nævne  Kiki  Visbye 
, Ole søndermølle og Per Hougaard. Jeg har glemt en masse 
fantastiske mennesker her, og i skal have en lille stor tak og ære 
for det arbejde, der bliver gjort i Horsens sejlklub.

Når overskriften er tak for nu, er det fordi jeg en dag er sikker 
på at vende tilbage til trænerstaben i Horsens og arbejde med 
det, som jeg allerhelst vil!

sejlhilsen Nicolas Brandt Hansen

tak for nu!

Kære Nicolas

tak for din hilsen og store indsats i Horsens 

sejlklub. Først som aktiv sejler og senere som 

træner. Din store viden, positive holdning 

kombineret med en jordnær tilgang til træner-

gerningen, gjorde at du fangede sejlerne.  Du 

har virkelig været med til at gøre en forskel.Vi ønsker dig alt muligt held i København med 

din egen sejlerkarriere og håber, at vore sejlere 

må få glæde af dit trænertalent i fremtiden 

her eller i landsholdssammenhæng. 
Du vil blive savnet!

Kiki Visby, ungdomsleder
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P-pladser ved klubhuset
I skrivende stund er det lige meget; men om nogle måneder er det 
det ikke! P-pladserne ved klubhuset bør forbeholdes restaurantens 
gæster og ikke optages af biler, hvis ejere er på vandet. Kør ned og 
læs af og stil så bilen længere væk, inden du sejler ud! På aktivitet-
sarealet nord for de røde skure er der masser af plads.  (CG)

junior husene tørrer ind
Vores Junior huse trænger til maling. De er ikke blevet malet de 
sidste 4 år, så nu trænger de til en overhaling. Knud siger, der skal 
bruges 200 liter maling, så der er til nogle timers arbejde. Vi fore-
stiller os, at forældrene til de unge sejlere kan hjælpe her, men alle 
der kan svinge en pensel, er selvfølgelig velkomne.
tovholder bliver Jan Jürgensen, og vi beder om, at når han råber 
”NU”, så stiller folk op.
med venlig sejlerhilsen
Formand Bjarne skovgaard Hansen

klubstandere 2011
Salg fra ca. 15. marts 2011
 
Horsens sejlklub sælger klubstandere.
Der findes 3 modeller:
Til båd op til 30 fod 20 x 40 cm. kr. 80,-                          
Til båd over 30 fod 25 x 50 cm. kr. 100,-                                  
Selvklæbende til f.eks. bilen kr. 40,-
• sælges i klubhuset hver tirsdag, onsdag  
  og torsdag før aftenkapsejladsstart.
• Hos havnemester steen andersen.
• Hos Knud Hjersing i værkstedet. 
 
For at have plads i Horsens Lystbådehavnen skal man være 
medlem af en af klubberne på havnen og føre sin klubs stander på 
båden.

klubhuset
 
Horsens sejlklubs enestående klubhus har altid fyldt meget i klub-
ben. I de seneste år rigtig meget.
Renovering/ombygning/modernisering har været på bestyrelsens 
dagsorden og været genstand for mangen en debat på ”sladre-
bænken”.
mange faktorer, som Horsens sejlklub ikke har haft nogen indfly-
delse på og ikke mindst den økonomiske afmatning, har været be-
stemmende.
Efter generalforsamlingen er meget væsentlige brikker faldet på 
plads, og der tegner sig en klart billede af hvad, der kan lade sig 
gøre, og det vil bestyrelsen ved et medlemsmøde gerne orientere 
om.
informationsmøde om klubhuset den 12. april kl. 19.00 i 
klubhuset. Bestyrelsen vil orientere om forløbet, om status lige 
nu, og hvad de videre planer er. Bestyrelsen håber, at mange vil 
møde op og deltage i debatten.
hvis man bestiller på 75621975 senest  dagen før, er der  
sejleret kl. 18.00.

vi mødes og rydder op 
i fællesskab
- Der har været god styr på vinterpladsen i denne sæson, og vi sat-
ser på, at vi kan forlade pladsen i god orden. sådan siger formand 
Bjarne Hansen. Han foreslår, at bådejerne mødes til en sidste fælles 
oprydning bag de røde spidsgavlede huse.
- Når foråret er på sit højeste, så er vore både også ved at være klar. 
så kommer fartøjet i vandet - og så glemmer nogen af os alt om 
det sted, hvor båden har stået i venteposition hele vinteren, siger 
Bjarne Hansen.
- sådan går det for flere. Lad os skabe en ny tradition, der handler 
om oprydning, når vi er på pladsen, og så slutter vi med en fælles 
oprydning midt i juni.
Formandens forslag springer ud af Havnereglementet, som angiver 
et par faste datoer: 15. maj skal de første tre rækker bag de røde 
huse så vidt muligt være ryddet. Det kan ske ved fælles hjælp, og 
det er jo oplagt et arbejde for dem, der har haft båd stående på 
pladsen.
En måned senere skal området været fuldstændig ryddet.
- alle stativer skal flyttes hen, hvor havnefogeden anviser plads, og 
området skal ryddes for de sidste rester fra forårets arbejde med 
bådene, siger Bjarne Hansen. - så jeg foreslår, at vi mødes onsdag 
15. juni kl. 19.00 til en fælles oprydning og flytning af stativerne. 
Er vi mange, så er det hurtigt klaret. Og det skal det jo være ifølge 
Havnereglementet.
- Derefter bliver pladsen planeret og fikset op, så den er klar til at 
være parkeringsplads for de lokale sejlere, men pladsen er jo også i 
brug, når vi har de store stævner, siger Bjarne Hansen.
Havnereglementet er lavet af samarbejdsudvalget, hvor Horsens 
Kommune og Horsens sejlklub samt øvrige klubber på havnen er 
repræsenteret.

går du glip af noget?
Ja, det gør du, hvis du endnu ikke har fået tilmeldt dig HsH’s elek-
troniske nyhedsbrev.
Her kan du cirka en gang om måneden kort læse om, hvad der sker 
på havnen, i klubhuset og på vandet. 
Hvis du selv har noget, som mange bør vide, så send et tip til lena.
weihrauch@gmail.com tilmeld dig sejlklubbens nyhedsbrev på 
www.horsens-sejlklub.dk

juelsminde havn udvider igen

Inden for de seneste få år har vore 
nabohavne udvidet antallet af havnep-
ladser. Det er sket i Hou, i snaptun, på 
Hjarnø, på Endelave og ikke mindst i 
Juelsminde.
Juelsminde er netop nu i gang med en 
udvidelse med godt 120 pladser på 
nordøstsiden af stormolen  i den gl. 
Fiskerihavn og kommer derved op på i alt ca. 500 meget attraktive 
pladser. midt i et meget levende ferie/turist centrum, tæt ved by og 
med et fantastisk sejlerrevir lige uden for molehovedet. Udvidelsen 
skal stå færdig til sæsonstarten i år.
10 pladslejere i Horsens er sagt op for i stedet at købe plads i Juels-
minde. Det gælder f.eks. Bjarne Frank og Jørgen smidt begge med 
rigtig mange år på bagen i Horsens. Bjarne og Jørgen svarer sam-
stemmende, når man spørger hvorfor de forlader Horsens Lystbå-
dehavn efter så mange år: ” Det er på grund af alt det støv, - nu er 
nok, nok!!”
stort tillykke til Juelsminde, - vi glæder os til at komme på besøg! 
(CG)

garda i Påsken
traditionen tro starter mange fra ungdomsafdelingen sæ-
sonen op med en uges træningslejr og et weekend stævne 
på Gradasøen hvor op til 1000 optimister og 150 Euro-
pasejlere deltager.
Horsens stiller ikke med største besætning som var i 2004, 
da 22 sejlere og træner Nicolas Brandt Hansen sejlede for 
Horsens sejlklub. I år er det fortrinsvist E-jollesejlerne, der 
deltager i det lune forårsvejr, imens forældrene også nyder 
det.
”Det er en fantastisk tradition Horsens sejlklub har haft igen-
nem de sidste 20 år, at deltage i denne sæsonstarter, og når først  
sejlerne og forældrene har prøvet at fejre påske på denne 
måde, er de solgt”, siger Henrik schütt, der har børn, der 
desværre er blevet for gamle til at deltage. 
søren Klint

Det afmærkede område bør friholdes til 
korttidsparkering  for gæster i klubhuset! 

Det bør man respektere!
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få kontroleret din 
redningsvest!
 
Oppustelige redningsveste kræver årligt eftersyn. De me-
kaniske dele skal ”motioneres” og rengøres, gaspatronen og 
”saltbrikken” skal efterses m.m. 

Oppustelige redningsveste er sikre. man har gode erfaring-
er, men det forudsætter, at de er vedligeholdt. Derfor mød 
op og få lavet et serviceeftersyn!

Hvis du tager din vest med ned i Horsens sejlklub på stand-
erhejsningsdagen den 9. april mellem 10 og 12 så vil klub-
ben hjælpe dig. mød op ved jollehusene så ka’ vi sammen 
klare det årlige eftersyn. (CG)
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Efter ombygning af mast, rig, cockpit og hæk 
kunne SKULK endelig søsættes i slutningen 
af maj  for at blive klargjort til sommerturen 
i Østersøen.

Ovenpå en intens weekend med pakning af båden var der af-
gang mandag, den 14. juni, kl.16.00. Efter en hurtig sejlads, hvor 
vi allerede fornemmede de positive effekter af ombygningen af 
riggen, anløb vi tunø kl. 19.30. ”BImmERs” besætning, Elsebeth og 
mogens, stod klar til at modtage vores fortøjninger, og med kun ti 
både i havnen fik vi en luksusparkering.

tirsdag vågnede vi op til en stille og helt vidunderlig sommermor-
gen. På sådanne dage er der  få steder, der er bedre end tunø, derfor 
tog vi den første overliggerdag. Hen under aften tændte mogens 
for grillen, og da nogle muntre Vejle-sejlere fik gang i en harmonika, 
blev der spillet og sunget indtil solnedgang. Det var en rigtig god 
start på ferien.

onsdag kl. 8.00 blev kursen sat mod sjælland. En noget plat agten 
for tværs med for lidt vind og for store søer betød skrammel- 
sejlads fra Issehoved. Forventningen om en smule mere skæring fra 
sjællands Rev blev gjort til skamme af søværnet, som på grund af 
skydeøvelser havde posteret en afviserbåd ved snekkeløbet. mari-
nerne beordrede os til at lægge kursen ned mod Odden Havn og 
derefter følge kysten hen til Klintebjerg. Vi protesterede, men da 
alternativet var, at vi ellers skulle sejle norden om Hesselø, fulgte 
vi ordren.  Det betød fortsat skrammelsejlads til Gilleleje, herfra var 
søen dog lidt fladere ned til Helsingør, som blev anløbet kl. 21.30 
efter 75 sømil.

torsdag den 17.juni startede med bunkring af olie og vand. En 
foran for tværs gav supersejlads ned gennem sundet  med  an-
komst til Christianshavn hen på eftermiddagen. Christianshavns 
Kanal er vores foretrukne havn i København, og vi nyder altid at 
ligge i denne historiske del af byen. Gode venner aflagde som van-
ligt besøg, og vores yngste søn Peter spiste aftensmad ombord.

af Kaj Nielsen
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med skulk til... Polen-lithauen-letland-
estland-finland-åland og sverige

fredag vågnede vi op til sol og blæst, men da vi gerne tilbringer 
et par dage i København, var det OK. Bl.a. skulle Weilbach i told-
bodgade aflægges et besøg for opdatering af søkort. Efter morgen-
maden spadserede vi langs kanalen hen mod Knippelsbro. Netop 
passeret broen stod vi ved et fodgængerfelt og ventede på grønt 
lys. Da bilerne holdt for rødt, trådte vi ud i fodgængerfeltet – og 
bang – der lå vi - slynget hen af vejbanen. Det første jeg tænkte 
var fandens: Nu er ferien slut! Vi slap dog med knubs, men overlig-
gerdagene blev hovedsagelig brugt på at gå og ømme os. Ragnhild 
var værst tilredt. Det tog lang tid, inden hendes blå mærker havde 
fortaget sig.

mandag den 21. juni 
blev kursen lagt mod 
Falsterbokanalen, hvor 
en stor 95 fods sejlbåd 
blev beundret, medens 
vi ventede på broåb-
ning. Østersøen bød os 
velkommen med en la-
ber brise indtil ti sømil 
før Ystad, her døde 
vinden, og motoren 
måtte startes. Ystad blev nået kl. 20.30 efter 55 sømil.

næste morgen var det afgang fra Ystad i sol og vindstille. Ved 
Kåseberga sejlede vi ind i en tæt tåge, der hang så lavt, at den øver-
ste del af masten stadig befandt sig i solskin. Efter et par intense 
timer i Bornholmgattets tæt befærdede farvand klarede det op, og 
et solfyldt Bornholm viste sig på den blå Østersø. Kl. 16.00 anløb 
vi Gudhjem Havn. Efter køb af saltsild og andre gode ting fra havet 
sluttede dagen med en stemningsfuld solnedgang, som vi nød 
fra klipperne ovenfor havnen med en Krølle Bølle Is som dessert.  
Dagens distance 45 sømil.

sct. hans aftens dag  
sejlede vi ned til Nexø 
for at købe et par 
flasker gas, da det er 
et  problem at købe de 
normale blå gasflasker i 
udlandet. Efter indkøbet 
sejlede vi til Årsdale for 
natten. I gamle dage var 
de lidt oversete havne, 
Årsdale og Listed, de 
to største fiskerihavne 

på Bornholm. Vi synes, at de er  nogle af de hyggeligste havne på 
øen. De gamle fiskere i Årsdale kommer altid og hilser på os, fordi 
de kender Horsens sejlklubs stander. afdøde havnemester Jørgen 
Olsen stammer fra de kanter her. Vi skal hilse familien fra tulle og 
Finn - det være hermed gjort. Finn fortalte, at der så sent som i 
1968 var 38 kuttere hjemmehørende i Årsdale, hver med tre mands 
besætning – altså godt 100 mand. I dag er der kun én aktiv kutter 
tilbage i havnen. En helt vidunderlig sct. Hans aften på Årsdales 
festplads, som ligger ned til Østersøen, blev optakten til det super-
vejr, som fulgte os de næste uger.

den 24. juni, kl. 6.15 gik det så ad Pommern til. Østersøen var 
flad som et spejl. Kursen blev sat mod  Utska - 75 sømil borte. 
Da vi kunne skimte den polske kyst, bemærkede vi et marinefartøj 
ude på horisontlinien til styrbord. Kai begyndte straks at fable om 
skydefelter og problemer. Kanonild i det fjerne bekræftede mis-
tanken. I løbet af forbavsende kort tid kom krigeren brusende, tu-
dende i hornet, og beordrede os til omgående at sejle 10 sømil ret 
vest, derefter kunne vi lægge kursen mod Leba. Det syntes vi var 
en rigtig dårlig ide, da vi jo skulle østpå, men da hans kanoner var 
større end vores, valgte vi at følge ordren. Kursen blev pligtskyldigt 
sat mod vest, og vi steamede af sted med en halv knobs fart, indtil 
han var ude af syne, så vendte vi rundt og rettede kursen ind  mod 
Leba, som blev anløbet kl. 21.00 i opfriskende vind efter 90 sømils 
sejlads.

Leba er, som de fleste havne 
i Polen og Baltikum, be-
liggende i floder eller flod-
mundinger. Lebas snævre 
indsejling er nok én af dem 
vi nødigst vil anløbe i frisk 
vind fra alle vindretninger - 
bortset fra sydlige. Vi havde 
heldigvis fint vejr og anløb 
uden problemer. Ved indse-
jlingen til Leba er der rejst 
et stort kors på stranden -  
et mindesmærke over en af verdenskrigens store forbrydelser. En 
russisk ubåd torpederede flygtningeskibet ”Wilhelm Gustloff” en 
iskold januar nat i 1945. Det menes at mere end 9000 druknede, 
hovedsagelig kvinder og børn, på flugt fra den Røde Hær. Lebas fine 
marina ligger lige bag klitrækken med læ for alle vindretninger. Der 
er ca. ti minutters spadseretur til broen, der fører over til byen, som 
ligger på den modsatte side af floden. Leba er en lidt slidt fiske og 
-badeby med skidt, skrammel og fast-food, men også med en fin 
istandsat havnefront. Røgen fra utallige små mobile røgerier hang 
over byen i det stille varme vejr. Kilometerlange strande og en van-
dreklit, der får Råbjerg mile til at ligne et muldvarpeskud, tiltrak en 
mængde badegæster. En rar og snakkesalig stockholmer tog imod 
vore fortøjninger. Da vi fortalte om vores sejlplaner, advarede han 
os mod at besøge Riga på grund af den stærke kriminalitet i byen. 
Normalt lader vi os ikke skræmme af den slags snak – nej, noget 
der virkelig skræmmer, især Ragnhild, er stikkende insekter, og i 

denne del af Østersøen er 
det en trussel, som skal 
tages alvorligt. Fra nu af er 
det daglig rutine at rigge 
myggenet til hver aften, 
ellers bliver nattesøvnen 
spoleret.

den 26. juni var der afgang mod Gdansk i opfriskende vind fra 
vest. Genuaen blev spilet og storsejlet sikret med preventer - og så 
gik det ellers derudaf. Da vi nåede Hela halvøen, den 35 km. lange 
sandtange der beskytter Gdansk bugten mod Østersøen, skulle der 
bommes. Vinden havde øget hele dagen og var nu så kraftig, at vi 
de sidste 40 mil lænsede for storsejlet alene med op til 9 knob 
ned til Wisla, den store flod der fører de sidste fem sømil op mod 
Gdansk, som ligger ved bifloden motlawa. Netop her – ved indse-
jlingen til Wisla - indledte tyskerne 2. Verdenskrig den 1. september 
1939, kl. 4.45, ved at krydseren ”schleswig-Holstein” åbnede ild 
mod det polske fort Westerplatte. Et stort mindesmærke er rejst 
på stedet. Det er skæbnens ironi, at netop Gdansk også er blevet 
symbolet på den endelige afslutning af anden verdenskrig halvtres 
år senere, startende med pave Johannes Pauls besøg i hjemlandet 
Polen, mordet på præsten Jerzy Popieluszko, som blev dræbt af ef-
terretningstjenesten, og hvis lig blev kastet i Wisla, men i særde-
leshed manifisteret ved de modige polske skibsværftsarbejdere, 
fagforeningen solidaritet og Lech Walenca. alle disse begivenheder 

satte gang i den kædereaktion, der sluttelig medførte 
sovjetunionens tilbagetrækning fra Østeuropa og kom-
munismens sammenbrud. Gdansk nåedes kl. 18.15 efter 
85 sømil. Gdansk marina ligger midt i byen, og den ret 
lille marina var godt fyldt, så vi måtte lægge os uden på 
en hollænder med besked fra havnefogeden om, at en 
lokal båd skulle på lystfiskeri næste morgen, og vi derfor 
skulle være væk kl.5.30.

Næste dag var det derfor tidligt ud af køjen og op til 
en solrig søndag morgen, hvor vi i ro og mag kunne  
sejle rundt i havnen og se den gamle Hansestad vågne 

op til lyden af malmfulde klokker fra byens store katedraler. Kl. 8.00 
havde vi fundet en god plads, så vi kunne nyde nogle dage i denne 
historiske by, der fuldt fortjent står på UNEsCOs kandidatliste 
som kommende verdensarvsby. Vi har set mange af Østersøens 
smukke byer: Lübeck, stralsund, Wismar, Visby, Kalmar, Karlskrona, 
Riga,tallinn og sct. Petersborg for at nævne nogle af de mange hi-
storiske byer sKULK har besøgt, og som Østersøen er så rig på, men 
jeg tror Gdansk er den, der har overrasket os mest. En europæisk 
kulturby i særklasse med en venlig kosmopolitisk befolkning og en 
imponerende historie. Gdansk blev næsten jævnet med jorden i 
slutningen af anden verdenskrig. Godt ti år senere var byen gen-
rejst i hele sin fordums glans. sct. maria kirken er verdens største 
murstenskirke og kan rumme op mod 25.000 mennesker. Et vid-
nesbyrd om at det var en rig og magtfuld by i middelalderen. 

artiklen fortsættes i næste klubblad

Gdansk

Leba

Gudhjem

SKULK

Broåbning i Falsterbo
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35 årige Jesper Feldt var hjemme i julen med kone og 2 børn og 
var så venlig at stille sig til rådighed for et interview. Jesper star-
tede karrieren i den røde optimistjolle ”Chokoladespecialisten” i 
Horsens sejlklub tilbage i  begyndelsen af 80’erne. Er nu ansat ved 
North sails og er en true worker of the world . sejler i næsten en-
hver kølbåd et hvert sted i verden.

Jesper er søn af Knud Erik og Lotte Feldt, der har sejlet fra Horsens 
tilbage fra 1983 hvor familien anskaffede en Junker 22. De købte få 
år efter en  Banner 30, som de stadig har. Knud Erik mente, at sejl-
sport var noget for unge Jesper, der fik en optimistjolle til sin 7 års 
fødselsdag. sejladsen forgik på søen i Bryrup, men ingen af kam-
meraterne sejlede, og der blev en kort pause i Jespers sejlkarriere. 
Jesper kom med til Horsens sejlklub og sejlede i ”Chokoladespe-
cialisten”. Det var far der skubbede på – ikke så meget mor. Her 
blev interessen for alvor vakt.
Jesper sluttede i Horsens 1990 og flyttede til Hou maritime Efter-
skole. med i bagagen var fars Banner 30 og interessen for køl-
bådssejlads var vakt. Jesper tog duelighedsbevis som 15 årig og var 
klar til at sejle Fyn Rundt med holdet fra efterskolen det år.  
Efter Hou tog Jesper på gymnasiet i Århus . Det var i den periode 
hvor X-79 havde sin storhedstid. Det sejlede Jesper i de år.
andre joller end optimist?  Ikke meget, men jeg har da siddet i en  
E- jolle og en Lazer. Lidt Flying Dutchman er det også blevet til.
Efter gymnasiet flyttede Jesper til Oure. Første ½ år som elev, 

startede sejlerkarrieren i horsens 
og har nu hele verdens kapsejladsbaner som arbejdsplads

derefter fik Jesper hyre som instruktør og var der i alt i 2 år. En 
meget spændende periode, fortæller Jesper. Her var mange dyg-
tige sejlere og en fantastisk instruktør i franskmanden Xavier De- 
stremau,  som var dansk gift. Xavier var meget inde i de store fran-
ske projekter, var en god fortæller og en fremragende inspirator, 
der kunne fortælle de unge mennesker, hvad der skulle til. Her var 
ikke nogen pædagogisk lilla ble kultur med rundkredsdebat om 
hver detalje. Dem der havde talent og som ville, de blev favoriseret. 
Her blev kræfterne anvendt.  Jesper kastede sig over match Race. 
De bedste sparringspartner man kunne tænke sig, var her i de år. 
Jesper Radich, Jens Dolmer, Jesper Banks gaster thomas Jacobsen 
og thomas Blakskjær.
Fra Oure drog Jesper til København i 1998 og kom på Copenhagen 
Business school, hvor Jesper studerede til 2001. sejladsen fort-
satte i matchrace centeret i skovshoved. Her var et træningsmiljø 
helt uden sidestykke. man kom op mod nogle af de bedste til hver 
eneste træning. sten mohr, Jesper Radich m.fl. Jesper havde sit eget 
hold, hvor blandt andet Jens Dolmer var med.
Hvordan fik I økonomien til at hænge sammen? Først og 
fremmest levede vi på en sten, med et mEGEt lille forbrug. sU blev 
suppleret med sponsorater og donationer fra fonde. Jeg flyttede i 
en lejlighed sammen med 4 andre gutter. Blandt venner blev stedet 
kaldt den jyske ambassade.
Har du haft OL tanker? Nej! En OL-satsning kræver en voldsom 
økonomi. man skal være villig til at gældsætte sig, og det kan let 
ende med, at man ikke  bliver udtaget. Det nærmeste jeg kom det 
var at træne  match Race i soling mod med Christian Rasmussen 
og hans besætning, da de lavede en satsning. match Race er lettere, 
man bliver inviteret efter placering på ranglisten.
Største sejr? Dm i mR 2006 var et godt resultat. Vi havde ligesom 
Jonas Høg, da han vandt Vm i Finnjolle, ikke trænet meget og gik til 
det helt uden pres.  maxi Vm flere gange.  ”Wally turren”  i båden 
”Y3K”  en 94 fods, der  senere blev skiftet til en 100 fods. se mere 
om Wally på www.wally.com
Fremtiden? Jeg tænkte lidt Volvo Ocean Race. min gode ven og 
tidligere gast Jens Dolmer er i det game. Jeg var ned på Lanzarote 
i 3 uger og prøve V70. Det var rigtig spændende. Der er meget, der 
skal passe i en sådan situation. Jeg var lige begyndt hos North sail, 
det kombineret med 2 små børn så…. Kunne nu godt tænke mig at 
komme med senere. Lige nu er det stor både. Næste sæson en 148 
fods Wally ”saudade” ejet af tyskeren albert Büll. En tur båd – sej-
ler nu ikke med fruen alene - der også kan kapsejle.   
Det er en spændende klasse, hvor man ikke går på kompromis 
med noget. Der tales ikke om penge, kun leveringstid og kvalitet. 
Kulfiber er et hyppigt anvendt materiale. sikkerhed er altid i top, 
man venter ikke med at skifte skifter skøder til de springer. Der 

skiftes jævnligt og altid efter, hvad logbogen siger. alt trækkes via 
hydraulik, der drives af en 250 HK dieselmotor. Når vi ved start 
slækker forsejlet på 450 m2 , kan vi trække det hjem hurtigere end 
det sker på en H båd.
Råd til de unge sejlere?  Vi var en generation, der  forfulgte talent 
og passion. Vi havde hinanden i et fantastisk miljø omkring match 
Race.  I Oure eller et lignende sted vil der med de rette folk kunne 
skabes et sådant miljø. så min opfordring vil være: gå ind i miljøet, 
vær aktivt med til at skabe det og bid dig fast. Leve på en sten i de 
første år, så ska’ det nok komme!

Efter et par hyggelige og spændende timer i klubhuset drog far og 
søn af for at samle resten af familien op.









 
 
 




 




 



 




 



 

 

 

 



 


 


 



 

 





 

 

 



 

 

 




 

 

Forfatteren fotograferede 148 fod ”Saudade” på Sicilien 
sidste sommer.  

Jesper, der har gjort sin hobby til sin spændende levevej, og Knud 
Erik der har fulgt sønnike tæt også efter optimistjolletiden. ”Det 
behøver ikke at slutte ved optimist fællesskabet med andre 
forældre. Ved de store stævner er det det samme”. 

Forfatteren satte sig til tastaturet med det sædvanlig problem: 
hvordan koger man alt det spændende stof ned til et par sider om 
en meget sympatisk horsenssejler, der har drevet det vidt.
tak for interviewet og held og lykke med den fremtidige karriere. 
Carl Gerstrøm

Til VM for Farr 40 i 2007 på Øresund sejlede Jesper med på ”Monkey 
Class”.  Den daværende DS  formand overværede stævnet fra dom-
merbåden og tog dette billede.  

Efter 20 år tilbage til åstedet. Jesper Feldt foran 
klubhuset i sol og -10° frost.
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Favoritten vandt igen

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

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

derfjord midt i juni.

8 besætninger med erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklub-

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

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

nært hold på ydermolen i Horsens Lystbådehavn.

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

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

måtte samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.

Besætningerne var suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke

kræfter naturen kan påvirke en sejlbåd med.

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

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

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

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

Andersen blev nummer 4.

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

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

rækken.

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

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

anden stævne.

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

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

nu forhånds booket 3 besætninger.

Horsens Sejlklubs 
Business Cup 2009 

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

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

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

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

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

sponsorudvalget bliver styrket
 
sponsorudvalget er blevet fordoblet med tilgang af søren 
Refsgaard og morten Fjerbæk. Begge er aktive i erhvervslivet, 
hvilket styrker erhvervsklubben On Board. 
Velkommen til morten og søren.

On Board Horsens sejlklub inviterer hermed On Bord medlemmer 
og andre interesserede til at deltage i Business Cup i match race, 
lørdag den 18. juni.
som noget nyt i år, bliver der mulighed for at virksomheder kan 
deltage uden at have stor sejler- eller specielt match race erfar-
ing, da Horsens sejlklub stiller med 2 erfarne sejlere til hver båd, 
såfremt det er ønskeligt.
Det giver On Board medlemmer mulighed for at invitere en af 
deres top 5 kunder med ud og give dem en oplevelse for livet, alt 
imens båden bliver sejlet sikkert og professionelt af de erfarne se-
jlere. Der vil være 4 personer i hver besætning.
Jyske Bank, der er tidligere års vindere, har haft skiftende 4. mand 
med de sidste år, inviteret iblandt deres kunder og samarbejdspart-
nere. ”Det giver en helt andet relation og sprogbrug, efter at man 
har kæmpet en hel dag sammen i en match racer i 15 m/s og med 
den tidligere OL kandidat thomas Iversen ved roret”, udtaler Jyske 
Banks direktør Lars skovbjerg.
On Board medlemmer har 1. ret, men alle virksomheder er velkom-
mne til at deltage, ligesom On Board gerne modtager tilkendegiv-
elser fra de erfarne sejlere, der vil være med. Henvendelse soren.
Klint@Horsens-sejlklub.dk
Lørdag aften er der ”after race menu” for alle deltagere hos mads, 
der kræser om dem efter strabadserne.
søren Klint

jyske bank følger
succesen op
Jyske Bank har overtaget alle aften matcher i 2011, så det nu
hedder Jyske Bank tirsdag, onsdag og torsdag aften match.
Jyske Bank vil være værter for sejlerret og øl/vand ved præmie-
uddelingen for  både forårs- og efterårs afslutningen i klubhuset.

Tak til vore sponsorer:

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

horsens sejlklubs business cup 2011

 Jyske Bank blev no 2 sidste år, men det havde åbenbart ikke 
ødelagt humøret helt for Lars Skovbjerg, yderst til venstre.

Thomas Iversen, bagerst, er her fanget af 
Jakob Nicolajsen i VIA og på vej til Boller 

molen i Business CUB 2010
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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
H O R s E N s  s E J K L U B  a N N O  1 8 7 9

horsens sejlklub får kapsejladsskole
Kapsejlads er nemlig ikke kun et spørgsmål om at kappes om at 
komme først over mållinjen, det er også et spørgsmål om at tilegne 
sig al den viden og alle de fornemmelser, der er nødvendige for 
at kunne trimme og håndtere sin sejlbåd sådan, at man får mest 
muligt ud af den. Derfor er træning i kapsejlads også noget, enhver 
langturssejler og alle andre sejlere kan have gavn af at deltage i.
Horsens sejlklub råder over 2 kapsejladsbåde af typen match 28, 
og det er dem, 10 elever fra sejlerskolen hver tirsdag aften vil kom-
me til at tumle sig i ude på Horsens Fjord. Efter sæsonen kan elev-
erne opnå diplom som ”supergast” eller få et ”rorsmandsdiplom”, 
der giver mulighed for at sejle med som gast på selv de bedste 
kapsejladsbåde, der findes i verden. 

selve Horsens sejlklubs sejlerskole råder i dag over 3 skolebåde af 
typen H-Båd, der er en af den bådtype, der er flest af her i landet. I 
disse 3 både undervises hele sommeren 36 elever i praktisk sejlads 
og i løbet af vinteren står den på undervisning i navigation og sø-
mandskab i Horsens sejlklubs Klubhus. men nu er der altså blevet 
mulighed for at gå skridtet videre og blive endnu bedre til at sejle 
– takket være den nyoprettede Kapsejladsskole. Horsens sejlklubs 
sejlerskole skal nemlig ikke kun være landets bedste – den skal 
FORBLIVE den bedste!
Hans Dallerup Koch

Som en af de første sejlerskoler i Danmark 
får Horsens Sejlklubs Sejlerskole nu en ud-
bygning i form af en Kapsejladsskole.

Der er tale om en overbygning til den traditionelle sejlerskole, hvor 
eleverne efter 2 års undervisning i teori og praktisk sejlads erh-
verver det vigtige, officielle Duelighedsbevis.

I de seneste år har sejlerskolen haft kraftig medvind. Det er strøm-
met ind med sejlsports-interesserede elever, så derfor er tiden inde 
til at tilbyde de ivrigste en mulighed for at gå et skridt videre og 
begynde at træne i kapsejlads. Kravet for at blive optaget på Ka-
psejladsskolen er, at eleven mindst har bestået Duelighedsprøven 
i sejlads, men så er der også lagt op til en masse spændende og 
lærerige oplevelser i det våde element.

Det er sejlerskolens sekretær gennem mange år og tidligere for-
mand for Horsens sejlklub, Nils Buhl, der har taget initiativ til 
denne nye mulighed for at opnå endnu mere erfaring i at begå sig 
på havet, og dermed har han dækket et behov, der ofte har været 
drøftet blandt sejlsportsfolk, hvad enten de er kapsejlere eller lang-
turssejlere, der nyder livet på havet sammen med familien. 

vinterklubliv
Klubhuset har været besøgt hen over vinteren. man kan vel ikke  
kalde det pænt besøgt; men der har dagligt være medlemmer i 
huset.
Juleaftensdag og Nytårsaftensdag var traditionen tro hyggelige og 
rigtig pænt besøgt.
søndagsholdet har trofast været der trods vintervejret og hygget 
sig et par timer fra 10.30
I nogle weekends har skiftende besætninger lavet mad og serveret. 
(CG)

Vennernes gule ærter med hele svineriet.

Hele besætningen linet op

Jens og Frede retter an
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Tandlægerne Rønn og Lund

Tandlægerne Rønn og Lund

· Løvenørnsgade 1a · 8700 Horsens

Tlf. 7562 1070

www.smilhorsens.dk

Specialer:

• paradentosebehandling

• kosmetisk tandbehandling

• implantatbehandling

Tandlægerne Rønn og Lund

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

Kl. 17.00 formanden holder standerhejsningstalen Frie hav afsynges. Standeren hejses til tops og en ny sæson starter officielt

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

Menu:
Rørt lakse tatar med stenbiderrogn citronfløde og saltet agurk 

Rosastegt kalv med pommes anne, asparges og ramsløg samt rødvins sauce 

Rabarber tærte med vaniljeis og sprødt 

185 kr. per kuvert. Tilmelding i klubhuset eller  på 75621975

Musik: AJ’nk
(kendt fra julefrokosterne 2010. Sangerinden har travlt med melodi grand prix men møder op fra kl. 20.30-01.00)

xxmindeord over Poul ohff

Horsens sejlklubs helt stor profil gennem mere end 75 år Poul Ohff 
gik bort den 20. februar.
Før Poul blev medlem i Horsens sejlklub1933 havde han en ro jolle. 
I sejlklubben kom Poul til at sejle Juniorbåd. Poul var væk fra Hor- 
sens i en periode med 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.
Poul sad i bestyrelsen fra 1943 til 1980, er æresmedlem og meget, 
meget mere.
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 sejlsportsområder 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 og garderforeningens 
70 års nål.

Æret være Poul Ohffs minde. 
Dagmar sørensen/Carl Gerstrøm

standerhejsning lørdag d. 9. april kl. 17
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spændende klubaften for eventyr-
lystne klubmedlemmer

horsens havn
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tursejlerne have inviteret til foredrag med Niels Kjeldsen fra sun-
way seatravel og Gert fra forsikringsselskabet Pantaneus.
Niels fortalte malende denne kolde vinteraften om ture i Græken-
land, Kroatien, Italien, de Vestindiske øer mm. Billederne var smukke 
og spørgelysten stor. Niels fik forklaret os hvor enkelt det er at leje 
en båd under sydlige himmelstrøg, og hvor ideelle vindforholdene 
er på de fleste af destinationerne.
Gert underholdt med en række fine billeder om hvad der kan gå 
galt, en ulykkernes top 8. Der var alt fra transportskader til overis-
ninger men på 1. pladsen var kollisioner. mange konkrete spørgsmål 
blev besvaret så folk gik klogere hjem og bagefter var ingen i tvivl 
om, at den sunde fornuft er sejlerens bedste ven.
afslutningsvis tog Niels os på kanaltur i alsace og ved Narbonne på 
Canal du midi. En helt anden måde at rejse på, som flere af tilhør-
erne havde prøvet eller var på vej til at prøve.
En hyggelig og lærerig aften i vores gamle klubhus.
Bent Rønn

Efter længere tids debat om industrihavn/ikke industrihavn beslut-
tede byrådet, at Horsens skal have en industrihavn. Driften ser i 
dag økonomisk fornuftig ud, men gæld og visse lejemål hæmmer 
udviklingen. 
Byrådet har vedtaget en masterplan for hele havneområdet. Et 
vigtigt led i at komme videre med udvikling af havnen. 
En beslutning om havnens fremtidige organisering ventes afklaret i 
nær fremtid . mange år som kommunal havn, så aktieselskab og nu 
tilbage til kommunal havn.
En strategiproces er igangsat og vil med stor sandsynlighed ende 
med en vedtagelse af strategiplanen på havnens bestyrelsesmøde i 
marts. Herefter følger mere konkrete tiltag i form af  handleplaner .
Per  Løkken ser positivt og optimistisk på havnens fremtid. En en-
gageret og dynamisk bestyrelse vil fremad, skabe gode forhold på 
havnen og satser på at forbedre forholdet mellem havn og omgiv-
elser.
Den megen debat om havn eller ikke havn  gavnede ikke havnens 
image, og det skal der rettes op på.
Konkurrenceevnen skal sikres under hensyntagen til, at Horsens 
Havn er en niche-havn, der skal give fleksible og økonomisk gun-
stige løsninger til relativt få godstyper.
I gennem nogen tid er der, som nævnt ovenstående, arbejdet på 
en strategiplan for havnen. Et værktøj der også skal medvirke til at 
synliggøre planerne internt såvel som eksternt.
Jeg hæftede mig ved 2 ting, som Per omtalte fra planen, som har 
særlig interesse for lystbådehavnens brugere.
1. image og kommunikation
2. forskønne havnens omgivelser

Onsdag d. 12.1 var modellen fyldt med 
klubmedlemmer til sejlerret, foredrag om 
sejlads på varmere himmelstrøg samt en 
gennemgang af de hyppigst opståede skader 
på både mm.

I fortsættelse af Horsens Sejlklubs nyhedsbrev nr. 1 2011 var bestyrelsesformand for 
aktieselskabet Horsens Havn byrådsmedlem Per Løkken så venlig at stille op til en snak om 
havnen.

Lækre wienerschnitzler på størrelse med ”lokumsbrædder”

Der lyttes og drømmes!

De fleste på lystbådehavnen forbinder ikke Horsens Havn med no-
get positivt. Det ser farligt ud, det sviner og det støjer! 10 pladslejer 
har taget konsekvensen og købt plads i det nye havneafsnit i Juels-
minde med den primære begrundelse:” Nu har jeg fået nok af det 
svineri!” at der er en del arbejdspladser knyttet til virksomheder på 
havnen, og havnerelaterede virksomheder fortrænges. 
Hvad kommunikation angår har jeg altid ved henvendelse til 
havnekontoret fået en venlig og kompetent behandling, med klare 
svar på spørgsmål. tanken om, at havnen vil være proaktiv på den 
front, kan kun hilses velkommen. Dialog kan givet løse problemer 
og rydde mange rygter af vejen. Det kan kun gå for langsomt med 
at komme i gang! Et af de emner, der har givet anledning til debat 
på lystbådehavnen, er fremtidens vinterpladser. Lad os høre noget 
konkret, - hvor, hvornår!
Det kan være svært at forestille sig, hvordan man kan forskønne 
skrotbunkerne og ”Horsens Bjerge”; men noget kan der vel gøres. 
skal der blive et nyt attraktivt kvarter i nord så sKaL der gøres 
noget!
tak til Per for snakken. Lad os komme i videre med dialogen!

Carl Gerstrøm

Bestyrelsesformand 
for aktieselskabet 

Horsens Havn, 
byrådsmedlem

 Per Løkken 

Horsens sejlklub sejlerskole er, som den 7. sejlerskole i Danmark, 
blevet godkendt af Dansk sejlunion, som certificeret sejlerskole. 
sejlerskolens styregruppe og instruktørerne har lagt et stort arbe-
jde i udarbejdelse af en kvalitets håndbog for Horsens sejlklubs 
sejlerskole. Dette arbejde har resulteret i godkendelsen fra Dansk 
sejlunion helt uden bemærkninger. Certifikatet overdrages de in-
struktører der deltager i Ds instruktørkursus i marselisborg den 12. 
marts 2011.(NB) 

sejlerskolen certificeret
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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
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Ølholm bygade 47  ·  7160 Tørring

Tlf: 24610263  ·  sre@videowall.dk

www.vtfeet.dk

valhalla technology aps

Ølholmbygade 47, 7160 tørring 

tlf: 24610263

god lyd med simple ideer

videovæg - markedsføring 
i storformat

sport er stort i new Zealand, 
- sejlsport er mega stort!
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Jeg besøgte New Zealand og oplevede et fantastisk land, hvor 
sejlsport er nationalsport. allerede ved ankomsten i lufthavnen i 
auckland fornemmede man, hvor det bar hen. ”City of sails” stod 
der på et kæmpe sejl uden for bygningen. Fra hotelværelset kunne 
jeg se ud over auckland havn, og der var virkeligt noget at se. skråt 
over for lå maritimt museum – kun for fritidssejlads. Væggen var 
prydet af en halvmodel en 12 meter i fuld størrelse. Der var mange 
både på vandet, og der var udsigt til 2 lystbådehavne med hver over 
1000 pladser. De startede en kapsejlads med 3 starter, hver med 
godt 50 både, medens jeg stod og så på. Et krydstogt skib ville ud 
midt i det menageri, men måtte pænt vente trods en intens tuden. 
Ingen af sejlbådene veg en tomme. 
Der var nok at se på i havnen lige uden for hotellet. man kunne 
købe en tur i en 12 meter. Ca. 750 kr. for 2 timer. mange rigtig 
store både på +100 fod. Den gamle america Cups båd ”KZ 1” stod 
udstillet på kajen. Den er på 40,5 meter og havde 30 mands be-
sætning. stadig pyntet med juleudsmykning i riggen, - det kunne 
de nu godt tage ned.

”City of sailing” i lufthavnen, - så føler man sig velkommen.

Et par dage efter skulle der være kultur weekend i byen med mange 
kapsejladser bl.a. for ældre klassiske træbåde, men også moderne 
både. Vi var taget videre, men jeg så det på tV. En katamaran med 
vingesejl kom blæsende med 35 knob, imponerende! Ærgerligt at 
vi ikke kunne blive bare en dag længere.
I Wellington havde jeg lejlighed til at besøge Velux5Ocean sejlerne. 
Vi var der den 1. februar, og de skulle starte igen den 6. tiden gik 
med reparationer og forberedelse.  alle var ved godt mod og så 
frem til næste ben til sydamerika. Der var mange mennesker på 
kajen for at se på, og det myldrede med tV folk. Jeg så et interview  
med den førende amerikaner. Det er 3die gang han er med, og han 
blev spurgt om, hvad der fik ham til det. 1ste gang var for at se om 
jeg kunne, 2den gang var for at vinde og denne gang er det for sjov. 
Carl Gerstrøm

Krydstogtskibet måtte pænt vente til 
kapsejladsfeltet var paseret.

VELUX5Ocean – de 4 der var tilbage  - var ved at være 
klar til næste ben, Brasilien!

Vingesejl på en katamaran til næste ”AC”
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Weekenden den 24., 25. og 26. juni

Program:
fredag den 24. 
Vi mødes i snaptun sidst på eftermiddagen, tænder grillen og 
hygger os med den medbragte mad.
For de der måtte have lyst til lidt træning, er der ”tUNE-UP” 
sejlads med start kl. 16.30 skippermøde i ved syd terrassen 
kl. 15.30 

lørdag den 25.
Kl. 09.00 - skippermøde. sejladsbestemmelser gennemgås.
Kl. 10.00 - Første start. Der er forskudt start med de langsomste 
både først. Hver enkelt båd noterer ankomsttid til Ballen. 
Kl. ??.??  - Kaldes der til ”moleøl” og præmieoverrækkelse.
Kl. 18.30  - Grillen tændes og den medbragte mad indtages. 
Hvis det helt utænkelige skulle indtræffe, at vejret ikke er til 
at sidde ude, så rykker vi ind i klubhuset.
Kl. ??.?? - aftenen/natten slutter. 

søndag den 26.
Kl. 09.00 -  Fælles morgenbord hvorefter man sejler hjem. 
Evt. frokost/eftermiddagskaffe i ”kaffekrogen”

tilmelding på lister i klubhuset eller til Carl Gerstrøm telefon 
23 46 56 03 eller mail gerstroem@mail1.stofanet.dk senest 
mandag den 21. juni kl. 16.00 

startgebyr 150 kr. pr. båd der bl.a. dækker havnepenge i Ballen

Onsdag den 22. juni vurderer vi vejrudsigten og kommer med en 
plan B hvis vejret er helt umuligt.

Horsens sejlklubs Venner/turudvalget/Kapsejladsudvalget

tirsdag d. 25. januar havde vi besøg af Jens Dol-
mer, som deltog i Volvo Ocean Race i 2008-2009 
ombord på Ericsson Racing team. modellen i se-
jlklubben blev fyldt til bristepunktet af sejlere i 
alle aldre, der alle fik et godt indblik i hvad det 
vil sige at deltage i verdens hårdeste kapsejlads. 
Jens viste under foredraget flotte billeder og 

filmklip fra det meste af turen rundt om jorden.
Jens fortalte også om sin baggrund og hvordan han var kommet 
med på sådan et projekt. Han var egentlig landmand med egen 
gård, men måtte pga. en skade sælge gården og finde på noget 
andet at beskæftige sig med. Jens tog så på Oure Idrætshøjskoles 
sejlerlinie, og lærte en masse om sejlads og fik samtidig opbygget 
et netværk med mange dygtige og nu berømte sejlere. Han beslut-
tede sig for at forsøge at blive professionel sejler, og det lykkedes 
at komme med på flere store kapsejladsbåde, hvor netværket blev 
yderligere udbygget. 
Flere sagde til ham at han ville være den perfekte Volvo Ocean 
Race sejler, og den ide fulgte Jens så, og kom med på Ericsson Rac-
ings nordiske team. Det lyder umiddelbart nemt, men der er ingen 
tvivl om at Jens nøje er blevet udvalgt på baggrund af hans sejler-
mæssige kvaliteter, styrke og ikke mindst psyke. Og så skader det 
jo heller ikke at man kan reparere alting med ingenting – måske 
noget han har lært fra landmandstiden! 
aftenen sluttede med et foredrag af 2 sejldesignere fra North sails; 
Jesper Feldt og Heine sørensen, der fortalte om hvordan man de-
signer sejl til Volvo Ocean Race. sejlene bliver faktisk designet ud 
fra ruten der skal sejles. man har vindstatistikker fra de sidste 25 år, 
og derfor har man en god ide om hvordan vindstyrke og –retning 
højst sandsynligt bliver på turen, og det bliver sejlene så specielt 
designet til.
alt i alt en meget spændende aften i klubhuset.
morten stoy, Kapsejladsudvalget

snaptun-ballen
Kom og vær med - og ta’ dine venner med!

volvo ocean race
Verdens hårdeste kapsejlads!
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spændende skotland
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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*

GINNERUPARKITEKTERSØNDERGADE 2-4 / DK-8700 HORSENS / TLF. 75620500 / WWW. GINNERUPARKITEKTER.DK  

HORSENS CENTRET /
HORSENS SUNDHEDSHUS

QURIOS - FIRMADOMICIL I HORSENS

NY VILLA 
STRANDVEJEN, JUELSMINDE

”Det gjorde du rigtig godt, Mogens”. Sådan sagde Kamma Termansen 
til sin mand, da han sluttede en spændende februar-aften i klubhu-
set, hvor han levende og underholdende fortalte om ægteparrets 
oplevelser gennem den sidste halve snes år, hvor de to har sejlet 
tusinder af sømil i Skotland. Det handlede om godt sømandskab, 
tidevand, traveture og glæden ved havet og øerne plus mange gode 
og praktiske råd. Der var 42, der lyttede - blandt dem flere medlem-
mer fra naboklubberne på havnen. En rigtig spændende aften, ar-
rangeret af tursejlerne.(Foto: Jens Troense)
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Børs

Finansiel rådgivning

Formue & pensionspleje

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

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

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

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

SAIL DESIGN GROUP

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

www.sejl.dk

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

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

www.hundsbaek.dk

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

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart

Tømrerarbejde til tiden... 
- og til aftalt pris

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

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

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

RING OG FÅ ET TILBUD

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

Bådene samles i snaptun om fredagen (24. juni), lørdag bliver sejl-
ene sat med kurs mod Ballen - og søndag går det hjemad med 
Horsens som mål. sommetider er vejret ikke til sejlads til Ballen, så 
bliver der på stedet lavet en alternativ plan.
Carl Gerstrøm er ankermand på den sejlads. 

hello kiel, here we come…
I de ulige årstal sejler en flåde på 15-20 Horsens-både til Kiel på 
gæstevisit. Der er tradition for, at Horsens-bådene ankommer i 
weekenden i uge 28. ankomst Kiel fredag 15. juli, afrejse søndag 
17. juli. Nogle både kommer en dag før, nogle både bliver en dag 
længere
Og bådene og sejlerne fra Horsens bliver altid taget rigtig godt 
imod. Havnen er ideel med flotte flydebroer, og området er ”told-
frit”, så drinks i baren koster mindre end ved købmanden der-
hjemme.

høsttur og bankospil
Høstturen har det med at være placeret i september, så sejlerne 
ser de gule stubmarker på vej ud. ankomst lørdag 17. september, 
afgang søndag 18. september. Formanden i snaptun sejlklub Bo 
Christensen siger ”velkommen” og stiller det dejlige klubhus til 
rådighed.
Årets sidste arrangement er altid den sidste torsdag før mortens 
aften. altså er der bankospil torsdag 3. november i klubhuset. Rundt 
regnet hundrede mennesker plejer at være med, der er tradition 
for mange gevinster - og det hele ender med et lille overskud,  

nogle tusinde kroner, der bruges på tur- 
sejladserne, bl.a. til nedbringelse af havne- 
penge og lignende – desuden bruges pen-
gene til vinterforedrag.
Vi minder om, at tursejlerne ikke er en sær-
lig fraktion i sejlklubben. Enhver, der har 
lyst at sejle på tur sammen med andre i 
klubben, er velkommen. Det handler om at 
komme på vandet, at komme hjemmefra, 
at finde i havn - og finde hinanden i et hy-
ggeligt samvær.
Jens troense, Frede Nørgaard og søren 
Refsgaard danner udvalget med den flade 
struktur.
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fem boller til tursejlerne tekst og foto:
Jens troense

Her er flåden fra Horsens fortøjet ved  
flydebroerne hos British Kiel Yacht Club. 
Den engelske venskabsklub tager godt 
imod, serverer grill-menu og åbner den 
toldfrie bar.

Tursejlerne i Horsens Sejlklub bedes sætte 
fem boller i kalenderen. Igen i år venter et 
program med spænding og udfordring – og 
især hygge. Her får du styr på datoerne, 
så du kan sejle ud sammen med andre fra 
klubben.

2011. Et ulige årstal. så skal vi til Kiel. Juhuuh. Og vi skal til mårup 
og Ballen og snaptun.
Der har været masser af sne denne vinter, og dage og nætter med 
hårde frostgrader. Hvor tit har vi ikke kigget ud over den tilfrosne 
fjord – og sukket. Vi trænger til sol, sommer og saltvand.
Bag tursejlernes program står et lille udvalg med flad struktur. Da-
toerne er lagt fast.
I pinsen stævner tursejlerne ud med kurs mod mårup. Pinsen falder 
sent i år, midt i juni, så vi satser på rigtig godt vejr. Den officielle 
plan: ankomst pinselørdag 11. juni, og da kan vi jo passende fej-
re prins Henriks fødselsdag sammen med alle andre, der har en 
mærkedag. Hjemtur 2. pinsedag, mandag 13. juni.
Nogen kommer måske før, og andre sejler måske senere. Nogen 
sejler hjem, nogen sejler videre. Havet er stort, friheden vældig.

med kurs mod ballen
snaptun-Ballen er en gammel tradition, der igen er blevet populær, 
og den er en kapsejlads, hvor alle kan være med. snaptun-Ballen er 
placeret i den sidste weekend i juni.
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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

BeoSound 3: Kr. 5.195.-

Brødrene Iversen maskinfabrik A/S

BRIMAS®

alle former for specialløsninger i rustfrit stål til din båd.

smede og maskinfabrik med speciale i forarbejdning af 
rustfri stål, samt alt i bygningsstål til private og erhverv, 

herunder trapper, altaner, værn og gelændere.

Kontakt os for uforpligtende tilbud.

satellitvej 10  ·  8700 Horsens  ·  tlf. 7625 9030  ·  mail@brimas.dk

www.brimas.dk

Hos os cirka ét
Som Private Banking-kunde i Jyske Bank er du altid tæt 
på. Bare kig forbi Jyske Bank i Horsens, for det er her  
– hos din personlige rådgiver – det hele er forankret. 
 
Herfra har du adgang til over 250 specialister, der står 
på spring for at mandsopdække din økonomi med en 
lang række specialkompetencer.   

Søndergade 42 
Horsens 
Tlf. 89 89 85 00

nyt fra havnefogeden
Hvordan er vinteren gået?
De der bor i bådene klarer sig, om 
end nogle syntes det er ”træls”.
Ca. 10 både er sunket primært 
p.g.a. frostsprængte skroggen-
nemføringer. meget må desværre 
tilskrives manglende og/eller for 
dårlig vinterklargøring.  I et en-
kelt tilfælde har havnen måtte 

punge ud for at få klaret situationen for bl.a. at undgå forurening.
En enkelt motorbåd på land er væltet. (uden mast, - tilføjet af for-
fatteren!!)
Det nye el-system har fungeret fint rent teknisk. Økonomisk teg-
ner der sig et andet billede på den konto!
skaderne på pæle og broer er mindre end sidste vinter. Ca. 10 pæle 
er trukket op, og der er mindre skader på estakadevægen mod øst.

Hvor langt er Lystbådehavnens hjemmesiden?
Vi er godt i gang. En demoudgave er udviklet, og vi forventer at 
være kørende ved sæsonstarten primo april. En opfordring til 
løbende at holde sig orienteret på hjemmesiden. adressen bliver 
www.horsenslystbaadehavn.dk.  

Nyt om det reviderede havnereglement / SU?
sU er enige om revisionen, der omfatter flere justeringer omkring 
el, fartøjer på land, miljøfarligt affald. Det skal nu passere byrådet, 
før en endelig godkendelse ved Kystinspektoratet. Det forventes at 
være godkendt og klar til hjemmesiden i løbet af foråret.
særligt kan nævnes, at den tidligere vedtagelse om en hurtig ud-
fasning af bådvogne til fordel for sammenklappelige stativer blev 
udsat på ubestemt tid. Opbevaring på land med mast er blevet 
forbudt. 

Undertegnede udtrykte stor undren over forbudet mod vinter-
opbevaring med mast. I udlandet ser man stort set ingen, der 
afmonterer masten, selv på store både + 40 fod. Det er ikke et 
forsikringsproblem forudsat stativet er i orden. ????
Et flertal af klubberne ønskede det sådan på HELE pladsen, og så 
bliver det sådan!

Noget særligt for den kommende sæson?
Der mangler at blive renoveret nogle få områder på vinterpladsen, 
det kommer til sommer. Det er planen, at pladsen nord for de ”røde 
huse” skal ryddes så hurtigt som muligt for stativer, så der bliver 
plads til parkerede biler, trailere m.m.

Hvordan ser ventelisten ud?
Der er p.t. plads til de, der ønsker en plads. 8-10 har opsagt pladsen 
og har købt plads i Juelsminde. Den primære årsag angives som 
støvproblemer.
Den dialog mellem Horsens Havn og Lystbådehavnes brugere, der 
omtales i Horsens sejlklubs nyhedsbrev hilser jeg velkommen og 
deltager gerne.
 
snakken gik. Vi kom lidt omkring. Forfatteren noterede med inter-
esse havnefogedens drøm om en naturvejleder tilknyttet havnen 
til i samarbejde med skoler og klubber at delagtiggøre kommunens 
skolebørn i det spændende liv, der udfolder sig på og omkring lyst-
bådehavnen. alle børn burde lære at ro,- færdes på vandet!

Carl Gerstrøm
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den blå kran - er endnu 
mest grøn og rustrød!
 
Der arbejdes i øjeblikket med at forbedre forholdene i 
forbindelse med i og optagning af gummibåde ved jolleaf-
delingens slæbesteder.
Hidtil har man enten skulle køre bådene hen til Den røde 
Kran på servicekajen eller benytte slæbestederne, hvor 
det sidste har været en noget bøvlet forestilling med en 
kombination af tungt grej, glat slæbested, passerende 
fodgængere/cyklister osv. 
Det rådes der nu bod på ved at opsætte en mindre søjle-
kran ved den U-formede bro mellem slæbestederne, idet vi 
samtidig fjerner et fag i broen og uddyber det indre bassin.
I første omgang skal vi have lavet en mindre prøvegravning 
inden fundamentet kan dimensioneres mv. 
Kommunen har meddelt tilladelse til opsætningen, og vi 
håber på, at have kranen på plads til den nye sæson.
samtidig vil den nye flydebro, som blev etableret sidste år, 
blive forsynet med en “drypnæse” på søsiden, således at 
jollevogne kan køres længere ud.
materialeudvalget v/svend smedegaard 
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Der er en række officielle flagdage i Danmark. 

I Horsens Sejlklub flages der på følgende dage:
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flagregler i horsens sejlklub

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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• H.m. Dronningens fødselsdag   16. april
• H.K.H. Kronprins Frederiks fødselsdag  26. maj
• Klubbens fødselsdag   12. september
• Formandens fødselsdag   28. december

• herudover kan der flages efter følgende regler:
• I forbindelse med afholdelse af kapsejladser, 
    standerhejsning og –nedhaling.
• markante medlemmers runde fødselsdage *
• Ved markante medlemmers begravelse *
• andre særlige lejligheder f.eks. begivenheder i naboklubber, i byen e.l.*
*medlemmerne kan kontakte den flagansvarlige med forslag til sådanne flagdage.

Bestyrelsen udnævner en flagansvarlig og en suppleant. Den flagansvarlige eller i dennes fravær suppleanten sørger for flagene 
i h.t. nedenstående regler.

flagtid: 
almindelig flagtid overholdes. Op ved solopgang dog tidligst kl. 08.00. Ned ved solnedgang dog senest kl. 21.00

andet:
Ved de lejligheder, hvor der er arrangement i klubhuset, flages der også fra masten syd for klubhuset.
I.f.m. kapsejladser sørger kapsejladsudvalget for flagning i samarbejde med den flagansvarlige.
Kapsejladsudvalget har ansvaret for sponsorflag og deres brug.

flagene:
Flagene opbevares i ”bestyrelsen”
De opbevares i poser mærket med type og størrelse.
• YF for flagmast
• YF for sydstang
• stutflag for høje stænger
• stutflag for broer
• Klubstander for flagmast
• Klubstander DIV

Hvis flagene er våde ved nedtagelse, hænges de over stolene, så de kan tørre.
Den flagansvarlige sørger for at bestille nye flag herunder klubstandere efter aftale med bestyrelsen.
Den flagansvarlige sørger for at reparere flag og påsy forstærkninger.

Bestyrelsen har udnævnt for 2011
Flagansvarlig:  Carl Gerstrøm
suppleant: Nils Buhl
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På min vej til at få en brugbar Yachtskipper af 1.grad skulle jeg på 
et brandkursus i Fredrikshavn på Nordjysk brand og redningsskole 
i Frederikshavn i dagene 26 til 28 april 2010. Nærmere bestemt i 
Hvims,  Jennetvej 342. 9982 Ålbæk

Kurset opfylder fuldt ud de krav der stilles i: international konven-
tion om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold af 
1978, benævnt stCW- konventionen af 1978 som ændret i 1995. 
man skal medbringe sundhedsattest, blå bog. samtidig får man at 
vide, at der ingen forsikring er fra skolens side.

mandag den 26. april ankom jeg til brandskolen kørende i min egen 
bil og parkerede på den første parkeringsplads, og lige foran mig 
står der et skilt om reception, da jeg viser mig i døren bemærkede 
jeg, at alle som kommer forbi mig i døren kigger lidt nedladende  
på mig, så jeg vælger at gå hen til skranken, hvor jeg spørger om 
kursuslokalet. så fortæller hun mig, at jeg muligvis er gået forkert, 
dette forstår jeg ikke rigtigt, der står da brandskole ude ved vejen, 
ja men det var kun for marinens folk, der hvor jeg var kommet ind, 
og det jeg skulle var i det private regi, så jeg skulle længere ned 
af vejen, hvor den skole jeg skulle på  lå. Umiddelbart her kan jeg 
også se, at jeg var forkert påklædt da jeg ingen vinkler og stjerner 
havde på mit tøj, men nærmest kom i noget tøj, som kunne tåle 
at blive beskidt.

Nu kom der en bus med 10 elever fra søfartsskolen i Frederikshavn. 
De så mere almindelige ud, og det var også dem, jeg skulle på 
kursus med. Dagen startede med slukningsteori, og efter middag 
skulle vi undervises i åndedrætslære, luftforbrug røgdykkertaktik 
og senere gennemgang af røgdykkerapparat.

Herefter blev vi delt op i hold af 2 personer. min makker var en 
nyudnævnt brandinspektør for området norden fjords. Han var på 
kurset for at lære skolen at kende. Vores opgave var at kontrol-
lere hinanden, om røgdykkerapperat samt beskyttelses udstyr var 
korrekt monteret, der måtte ikke være nogen steder, der var skind 
synlig, hvis det var tilfældet var der mulighed for at blive sendt 
hjem før kurset var slut. Den største opgave, vi fik, var at passe på 
vores makker.

brandbekæmpelse i skibe

Inden vi blev sendt ind i flammerne de næste 2 dage skulle læreren 
kende vores psyke og evne til at bevare roen under arbejde i meget 
små og snævre rum i mørke (klaustrofobi).

I klasselokalet var der 3 døre, og vi skulle stille os op ved dør 2 
med alt udrustning på, vi fik at vide, at vi skulle kravle igennem en 
masse gange og op og ned af lejdere, samt at vi i vores ilt flasker 
havde luft til 30 minutter ved god kondition, og at turen sagtens 
kunne tage 25 til 30 minutter. Nu var det, at jeg lige vurderede på 
hvor god min kondition var, og at jeg, hvis jeg var ærlig, havde lidt 
astma.
Vi blev sendt af sted med 5 minutters mellemrum så når vi kom der 
ind, ville vi alle fra holdet være et eller andet sted i gangsystemet, 
vi startede som hold 5.

Det vi mødte var meget besværligt men spændende, der var akku-
rat lige plads til min størrelse, gangene vi kravlede og møvede os 
frem i var meget smalle, men der var trods alt lys, så vi kunne se 
hinanden. Inde i gangsystemet skulle vi ned af lejdere og op. Jeg 
vurderer, at vi kravlede i niveauforskelle på 4 til 5 meter, vi skulle 
også gennem en rotte fælde, sådan at forstå, at vi kun kunne kom-
me en igennem ad gangen, og at vi skulle hjælpe hinanden. Under 
hele øvelsen var det vigtigt, vi havde kontakt med hinanden. til slut 
skulle vi ind i et rørsystem, hvor kun lige vores krop kunne komme 
igennem, så vi skulle have vores flasker af og skubbe dem foran 
os. Da vi kom ud af røret, var der kun plads til en af os, så vi skulle 
finde ud af, hvordan vi kunne være der, lige i dette øjeblik begyndte 
min flaske at hyle, det er en advarsel on, at luften er ved at slippe 
op, og at du skal ud hurtigst muligt. Nu var drt bare det, at jeg 
skulle kontrolleres af min makker først, om min flaske sad rigtigt, 
og at der ingen skind var synligt, det samme skulle jeg kontroller på 
min makker. Her vil jeg lige sige, at adrenalinen samt sveden blev 
produceret på højtryk. Det eneste jeg tænkte på var at komme ud. 
Da vi begge var klar kunne vi se en lille lem, som vi kom igennem, 
herefter var der en dør, og da vi åbnede den stod vi i klasselokalet, 
det var dejligt. Her blev vi kontrolleret af lærerne og fik senere at 
vide, at den første var sendt hjem.

Herefter var der slukning af ild med vand. Dagen var slut, Jeg hent-
ede Yasmeen ved toget, vi havde lånt vores naboers sommerhus i 
skagen resten af dagene, så det var dejligt.

dag 2.
Vi gennemgik oplevelserne fra den tidligere dag og efter lidt te-
ori lød opgaven på, at vi skulle igennem den samme øvelse, denne 
gang var det hele fyldt med røg.

Denne oplevelse var fantastisk grænseoverskridende, for man 
kunne absolut ikke se noget, hvis man tændte lygten kunne man 
se max. 2o cm. frem, ens makker blev væk i løbet af sekunder. så 
det gjaldt om at fortælle, hvad man mærkede og følte på, så han 
var forberedt på, hvad han mødte. Hvis vi svedte dagen fø,r var det 
ingenting i forholdt til nu. Vi kom igennem. 

Resten af dagen var der brandslukning i et stort skib. skibet var i 
naturlig størrelse med 3 dæk: maskinrum, lastrum, depoter samt 
beboelse med gange, lejdere og luger, som skulle forceres.

Vi blev placeret oppe på toppen af skibet, så når de tændte op i 
dieselolien nede i skibet blev det varmt på toppen og en meget sort 
røg var over alt, hvis vi tog vores masker af, blev vi hurtigt kulsorte 
i ansigtet. Resten af dagen gik med at kravle ned oven i ilden og 
slukke den, slukningen var med vandtåge fra strålerør. For at spare 
på luften lukkede jeg for flasken, når jeg var på øverste dæk så jeg 
blev meget sort i hovedet med det resultat, at en af gangene hvor 
jeg skulle ned at slukke ild, troede jeg, at jeg havde åbnet for luften, 
men jeg havde næsten lukket den og på vej ned gennem den første 
luge, slår jeg hanen på og den lukker med det samme helt, så skal 
jeg bare love for, at jeg kom op, flåede masken af, opdagede fejlen 
og blev sendt i dybet igen.

dag 3.
Den dag skulle vi vise, at vi kunne slukke ild, og her vil jeg bare 
omtale 1 af øvelserne. tidligere var vi kun 2 personer, som gik ned 
sammen nu skulle vi være 4 personer og 2 slanger. 

Vi stod på øverste dæk, og røgen var bare kulsort. Det buldrede og 
bragede under os, som om der stod en med en kæmpe hammer og 
slog på jernplader. Vi blev sendt ned med den besked, at der var 6 
brande i skibet, muligvis flere, branden var startet i maskinrum-
met, så vi skulle 3 dæk ned. På vejen der ned var der 2 brande; de 
blev slukket og her skal oplyses, at det blev varmt. Da begge hold 
var nede på underste dæk konstaterede vi en væg, der var rødg-
lødende. Døren blev kølet af og en mand blev sendt hen for at åbne 
døren. Da den åbnede var der 2 store motorer der stod i flammer 
og en masse dieselolie. Hold lederen fra hold 1 bestemmer, hvilket 
hold der laver hvad, så man sammen får ilden under kontrol. Da vi 
troede, at vi var færdige kunne vi høre, at det buldrede helt vildt 
ved siden af os. Vi fik åbnet døren efter lang tids afkøling, inde i 
rummet stod der noget som var 6 meter  langt og 1,5 meter højt. 
muligvis europaller og en masse olie, som bare brændte. Hele rum-
met var i flammer, loftet var total rødglødende, og vi begyndte at 
køle rummet ned, hvis nogen siger varme, så var det ikke ordet. Vi 
fik lavet damp, og det blev utroligt varmt nærmest uudholdeligt, 
men vi skulle blive der inde, så vi måtte helt ned på hug for at 
holde varmen ud. Det var totalt forbudt at hvile på knæene, for der 
kunne være dieselolie på gulve,t og så kunne vi selv være blevet en 
levende fakkel. Vi fik ilden slukket, og vores fløjter begyndte at hyle, 
så det var bare at få alle ud og op på dækket.

Her var det dejligt at få noget afkølende vand og konstatere, at det 
havde været et fantastisk kursus samt det faktum, at det har været 
muligt at lege med det, som man som barn drømte om nemlig at 
blive brandmand.

Bjarne skovgaard Hansen
Yachtskipper af 1 grad og
Brandslukningsmester. ho ho ho
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Du har nok lagt mærke til den. En mast der 
rager op, en utrolig bred hæk og et stort 
fladt flushdæk. First Marine hedder damen, 
og med sine 5,6 meter i bredden er den ikke 
sådan lige at presse ind mellem pælene i 
lystbådehavnen. 

Båden har ligget i inderhavnen siden sidste sommer, og den kom-
mer også til at ligge der næste sæson. Ældre sejlere vil måske kunne 
genkende linjerne fra de gamle ”broskraber” – dage. Og det er et 
godt gæt. First marine er nemlig den tidligere andelsbanken fra 
1989 bygget hos X-Yachts i Haderslev. Bygget til sjælland Rundt, 
som var det største dengang kapsejladsmæssigt. med 26 meter fra 
vandlinje til mastetop kunne den lige slippe under storstrømsbroen 
på en god dag med lavvande og krængning. siden har den fået sat 
lidt på hækken for at få en længere vandlinje og riggen er blevet 
øget med to meter. men de  20 år på trods er den stadig den største 
sejlbåd i Danmark med sine 64 fod. 

fire mand på hækstagene
Preben ”sejlsnedker” Kristensen fra HsH er skipper på de mange 
kvadratmeter dæk og sejl, og han er selv synligt imponeret over di-
mensionerne på sejlmaskinen. ”Den optimale størrelse besætning 
er 17 mand. En til hvert skøde, fire bare på hækstagene, fire i midten 
og to på storskødet ved bomning. Resten er på fordæk,” fortæller 
han, mens han stående håndterer den lang rorpind. Vi er på vej ud 
af havnen en varm septemberaften med en let vind. 

møtrikker fløj om ørene
Helt anderledes vejrtype end under sidste sommers Palby Fyn Cup. 
Distancekapsejladsen var første højdepunkt i den nyistandsatte 
First marine – men det skulle også vise sig at blive sæsonens sidste. 
Den 17 mands store besætning var samlet i Bogense. Der var blevet 
trænet, så gutterne havde en god fornemmelse for, hvor de skulle 
være. alle var udhvilede og mætte for der blev ikke tid til andet end 
at sejle stærkt. målet var at bliver overaltvinder. men den kraftige 
vind og en lidt for voldsom bomning fik løjgangen revet op efter et 
par timers intens kamp for at holde den overriggede båd på ret køl. 
”møtrikker og bolte stod om ørene på os,” husker skipper Preben 
”sejlsnedker” med et bredt grin. Heldigvis kom ingen i vejen for 
skytset, og besætningen fik storsejlet ned og listet båden i havn. 
skaderne fik den konsekvens at de fleste af sommerens kapsejlad-
saftaler måtte aflyses.

familiebåd 
men hvem kaster sig ud i at købe så stor en båd bare for at se-
jle kapsejlads? En far og hans to sønner fra Vejle. ”Vi ville gerne 

være med på nogle af de store kapsejladser f.eks. Gotland Rundt og 
havde i længere tid ledt efter en egnet båd, og da den her dukkede 
op på nettet, kunne vi se potentialet i den,” forklarer thor Reedtz, 
en af de tre ejere. Faren er Peter Reedtz, som har sejlet sammen 
med Preben Kristensen i mange år. så familien tog til Oslo, hvor 
båden var til salg og lagde ”et sted mellem 1 og 2 millioner kroner” 
på bordet, og fik den gamle andelsbanken under dansk flag igen 
efter otte år i udlandet. 

flere reb i storsejlet
med lokale Preben Kristensen som skipper - og da flere af be-
sætningsmedlemmerne også er fra Horsens - er det derfor helt 
naturligt at First marine sejler på Horsens Fjord. Denne stille aften, 
hvor vi er med, giver de mange kvadratmeter sejl ingen problemer. 
Kun en god fart og let krængning. men vinteren er brugt til at sy 
flere reb i storsejlet på Preben Kristensens sejlloft. I den kommende 
sæson skal grejet kunne holde – også til de hårde vindstød.

FaKta 
LOa: 21 m inkl. bovspryd
Vægt: 10 tons
Dybgang: 3,30 m
Bredde: 5,6 m
Bulpkøl: 3,9 tons
Bom: 8 m
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first og størst

For at få udgifterne til blive en smule mindre er en god sponsor 
meget vigtigt – derfor navnet First Marine. Eventsejlads er også 
en mulighed, men indtil videre er det ikke blevet til så meget på 
grund af en voldsom skade sidste sommer

Løbende rig: 2 km
Længste forlig: 26 m
asymmetrisk spiler: 385 kvm
storsejl: 125 kvm
Fok: 83 kvm
spilerbom: 8,4 m


