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

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

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

Mast og rig

www.horsensvaerft.dk
Kontakt os eller læs mere på 
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medlemsblad for
horsens sejlklub

snart vejrer flagene over vores 
nye, smukke klubhus. 

husk tilmelding til stander-
hejsning  lørdag den 5. april.
se side 7

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

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

Økonomisk overblik
Er din virksomhed på rette kurs?

Få en helhedsorienteret rådgivning for dig 
og din virksomhed.
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bestyrelse navn e-mail Telefon
Formand Bjarne Hansen formand@horsens-sejlklub.dk 2671 8421
Næstformand (materiel og bygn.) Svend Smedegaard materiale@horsens-sejlklub.dk 2523 1662
Kasserer Carl-Erik Carlsen kasserer@horsens-sejlklub.dk 2015 0601
Kapsejlads Knud Erik Feldt kefeldt@get2net.dk 2894 8393
Sponsor Henrik Frederiksen henrik-karin@mail.dk 5151 6509
Ungdom Anne Skjerning hulvej100@stofanet.dk 2282 4808
Sejlerskolen Ole Harby oh@learnmark.dk 2463 9703
Suppleant Ole Søndermølle ole@soendermoelle.com 2033 4741
Suppleant Jens Troense tursejlerne@horsens-sejlklub.dk 4016 5300
   
sejlklubbens Venner   
Formand Carl Gerstrøm sejlklubbensvenner@horsens-sejlklub.dk 2346 5603
Kasserer Birger Iversen bbi@email.dk 7562 8913
Udnævnt af bestyrelsen Claus Bjørnhart claus.bjornhart@velux.com 2174 0462

udvalg mm.   
Materiel- og bygningsudvalg Svend Smedegaard materiale@horsens-sejlklub.dk 2523 1662
Matchrace  Lena Weihrauch lena.weihrauch@gmail.dk 4046 1718
Sponsorudvalg Henrik Frederiksen henrik-karin@mail.dk 5151 6509
Kapsejlads Morten Fjerbæk fjerbaek@gmail.com 4046 1718
Ungdom Anne Skjerning hulvej100@stofanet.dk 2282 4808
Sejlerskolen Jesper Lysgaard jesper.lysgaard@gmail.com 3025 7666
Kapsejladsskolen Nils Buhl nb@godtvejr.dk 2929 1907
Tursejlerne Ulla Christoffersen chri@mail.tele.dk 3091 0107
 Jane Troense troense@ofir.dk 4016 5300
Pigesejlerne Lena Schroll askevej.34@gmail.com 6168 7914
Web Tue. S. Andersen tsa@neets.dk 4092 4743
Klubblad Hanne Jeppesen hanne@tunet10.dk 4018 4501
 Carl Gerstrøm gerstroem@stofanet.dk 2346 5603
 Ole Harby oh@learnmark.dk 2463 9703
Klubmåler Claus Bjørnhart claus.bjornhart@velux.com 2174 0462
Bøjer Jonas Troense jonastroense@gmail.com 2284 6722
Pladsmænd østplads Oluf Holm  2341 6044
 Knud Hjersing  2084 3674
Pladsmænd vestplads Knud Erik Feldt  2894 8393
 Verner Jensen  2889 3375
Havnefoged Helge M. Mechlenborg  hmme@horsens.dk 2080 1338
Restaurant Christian & Sanne chr.horsdal@gmail.com 7562 1975
Horsens Sejlklub www.horsens-sejlklub.dk hsh@horsens-sejlklub.dk 7562 8261
Pengeinstitut Sydbank reg.nr. 7160 konto nr. 000 1463293 7562 8261
Lystbådehavnens hjemmeside  www.horsenslystbaadehavn.dk  
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Skumsprøjt fra formanden

Generalforsamlingen 2014  
- beretning

Nedenstående er en kortet udgave af beretningen. Beretningen i 
sin fulde ordlyd kan ses på www.horsens-sejlklub.dk

Generelt
Formanden præsenterede bestyrelsen og takkede dem for en stor 
indsats.  
Alle afdelingerne og frivillige blev takket for arbejdet og rost for at 
have udvist stor sparsommelighed. 
Der var en tak til sponsorer, kommunen og andre samarbejdspart-
nere for godt samarbejde. 
Det blev nævnt at medlemstallet i HSH fra 2012 til 2013  var fal-
det fra 637 til 607. 

sejlerskolen
Sejlerskolen – såvel den praktiske sommerundervisning som vin-
terperiodens navigationsundervisning - har haft en god sæson, om 
end der har været lidt færre elever end året før.
Lederskifte idet Hans Koch har overlader roret i sejlerskolen til Jes-
per Lysgaard. 

matchracebådene
Matchrace bådene har været brugt meget i årets løb. De har været 
ude med kapsejladselever og været brugt flittigt af 17 medlemmer. 
Vi vil også have 2 matchracebåde i 2014. Økonomien på området 
har i 2013 været meget fin.

kapsejlads
Året er gået med tirsdags, onsdags og torsdags sejladser, med eft-
erfølgende hyggeligt samvær.
Der har været arrangeret de traditionelle sejladser: Endelave rundt, 
2-star og i år med stigende deltagerantal. 
Express bådene har markeret sig flot. Morten Arndal vandt DM eft-
erfulgt af Morten Stoy og Kim Lago. Derudover blev det til en 5. 
plads til Christian Kronow og en 8. plads til Erik Andersen. Morten 
Arndal vandt desuden Kieler Woche og fik siden hen en 3. plads ved 
Mestrenes Mester i Skovshoved. Super flot!

ungdomsafdelingen
Der har igen i året 2013 været stor aktivitet i ungdomsafdelingen.
Årets Camp Borre havde deltagelse af 39 sejlere, der nød det fan-
tastiske danske sommervejr. 
3 HSH sejlere deltog i NM, Astrid Visby, Louise Søndermølle og Jo-
sephine Rindom
Som en del af sommerferie aktiviteterne i Horsens Kommune 

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

Gå på ”oplevelsesjagt” og få inspiration 
hos Vagns Radio & Bang & Olufsen Horsens

www.bang-olufsen.com/horsens

Bang & Olufsen Horsens v/Vagns Radio

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

- Skærme i alle størrelser til ethvert formål

(Kontakt Vagn Christensen på 7025 1188)

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

havde ungdomsafdelingen en sensommer camp med 32 deltagen-
de, her også helt nye sejlere.
Mange sejlere har deltaget i stævner i ind og udland og opnået flere 
flotte resultater
Alt i alt en flot og aktiv sæson, hvor både sejlere og forældre har 
været aktive, og hvor ungdomsafdelingen har været meget tæt på 
at lukke for tilmelding, for ikke at drukne i egen succes.
Ungdomsafdelingen har 2013 haft status som talentcenter under 
Dansk Sejlunion, - fortsætter i 2014.

dagplejen
Formanden omtalte kort dagplejen.

Pladsmændene
Det fine samarbejde mellem de 4 klubber blev omtalt. 

bøjeudvalg
Jonas Troense har taget over efter Mogens Dam.

Turudvalg
Søren Refsgaard har overladt ledelsen til Ulla Christoffersen og 
Jane Troense. 

mongo 
Lokalerne har været flittigt brugt i årets løb. 
Renoveringen af lokalerne er ved at være på plads
Der er installeret internet i Mongo. Vi har rengøring hver 14. dag. 
Det er besluttet, at vi ikke kan leje /låne lokalerne til private fester. 
Mongo vil frem til start april fungere som samlingssted.  Flere 
medlemmer og besætninger har budt ind på at lave Weekend i 
klubben, som vi kendte det i gamle dage. 
Ølsalget i Mongo stopper, når vores nye klubhus åbner. Der var en 
opfordring til benytte det nye klubhus. 
      fortsættes...

- vi gør dit byggeri til en god oplevelse.
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Standerhejsning og reception 
Lørdag den 5. april 2014 

Klokken 13.00
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sponsorudvalg
Her er der stor aktivitet. Der er kommet nye kræfter til, Tina 
Winkler(Jepsen) fra ungdomsafdelingen er trådt ind. Alt hvad der 
kræver sponsor kontakter, har vi besluttet skal gå gennem spon-
sorudvalget, så vi ikke risikerer at møde op samme sted flere gange. 
Majbritt Magnussen har lavet et flot stykke arbejde med at få 
hjemmesiden opdateret på sponsorfronten.
•	 Business	Cup:	har	i	2013	været	afviklet	med	flot	deltagerantal	
•	 On	Board:	her	har	der	igen	været	uddeling	af	Nykredit	Sailor	of	
the Year. Tak til Nykredit 

ol – sejlere
HSH har 3 både, der forsøger at sejle sig til pladser ved OL 2016. 
Anne Marie Rindom i Laser Radial; Maiken og Anne Julie Schütt i 
49’er fx og Anette Viborg og Martin Hjorthlund i den nye bådtype 
Nacra 17.
Det at én klub har 3 både, der kæmper om OL deltagelse, er der 
ikke mange klubber i Danmark, der kan præstere. 
I 2014 vil der blive tiltag til at finde midler, der kan hjælpe disse 
både på vej. 

kommunikationsafdelingen
En justering af hjemmesiden er på vej, - herunder afklaring af, 
hvilke faciliteter vi skal have på hjemmesiden fremadrettet. For-
manden opfordrede til, at de medlemmer, der har kompetencer til 
dette byder ind med hjælp.
Klubbladet og nyhedsbrev fik rosende ord med på vejen.

samarbejdet med horsens havn og kommunen
Forlængelse af sydkajen og evt. forøget bølgerefleksion ind i lystbå-
dehavnen som følge heraf blev omtalt. 
Problematikken vedr. støv/rust blev omtalt og herunder orienteret 
om et planlagt møde desangående primo april. Bestyrelsen ser for-
trøstningsfuldt på udviklingen.

klubhus
På generalforsamlingen 2013 skød vi det nye byggeri i gang.  Alt 
kører efter planen. Budgettet holder indenfor 10.000 kroner. 
Vi har i byggeudvalget haft rigeligt at se til med mange løbende 
sager at tage stilling til. 
Lidt over 100 medlemmer gav tilsagn om donation, og alle har ind-
betalt. Tak for det!
Der var tak til de Fonde, der havde doneret. 
Horsens Sejlklub har en repræsentant i vennernes bestyrelse. Her 
afløses Erik Nørgård efter eget ønske. Claus Bjørnhart bliver ny 
repræsentant.

afrunding
2014 bliver et spændende år. Vores nye klubhus bliver færdigt med 
alt hvad dertil hører. Ungdomsafdelingen skal fejre deres 100 års 
jubilæum. I det kommende år afventer vi med spænding kommun-
ens arbejde med havne projektet, som ser ud til at betyde, at vi får 
en flottere havnefront med bedre adgang til Horsens lystbådehavn.
Bestyrelsen ser frem til et nyt spændende år i Horsens Sejlklub.

 Jesper Bjarnesen spiller dæmpet musik under middagen til klokken 23.00.
Herefter vil et 4-mandsorkester spille op til dans i Klubhuset til klokken 02.00

Der kan ikke på denne dag anvendes øl boner til køb af drikkevarer. Husk kontanter, så I slipper for kø ved dankortmaskinen.

Standerhejsningsfest i klubhuset, husk tilmeldingen foregår på mail bhyas@mail.dk  
eller telefon 2671 8421 den 12. og 13. marts, fra klokken 8.00 til 20.00 begge dage, og indtil sidste stol er besat. 

Man kan selvfølgelig tilmelde sig herefter også, såfremt der er flere pladser.
Når du tilmelder skal du gøre rede for, hvem du gerne vil sidde sammen med, og på dagen vil Bjarne og Yasmeen  

tage imod i døren og fortælle dig, hvor du skal sidde.
Velkomst ved formanden. 

Sanne og Christian har kreeret en flot 3-retters menu:

forreT
 Dansk lakrids gris med oliven tapenade og rødløgskompot.

Kylling terrin med en kold asparges frikasse.
Ristede scampi vendt i mango chutney.

Pyntet med pluk salat.
Hertil brød og smør.

 
hoVedreT 

 Rosastegt oksefilet med langtidsbagt blommetomat,
ristede svampe og timbale med forårsløg.

Hertil serveres estragon creme sauce 
og nye kartofler vendt i urter.

 
desserT

 Chokolade Marquex
Marengs med hvid chokolade mousse

Hertil serveres en brombær sorbet.
 

Pris kr. 348,-
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SALG OG UDLEJNING

ALTID 80 BRUGTE TRUCK PÅ LAGER

Horsens: 75 64 75 00 · Roskilde: 46 75 76 00

Ring og få et godt tilbud!

se mere på www.nptrucks.dk eller scan koden

Vognmand Arthur Andersen siger til lykke med det nye HSH-klubhus og sætter ni både i 
vandet uden regning. Vil du være med? Så ring 24. marts kl. 08.00 til vognmanden (først til 
mølle…) Og du skal fortøje nær klubhuset og hejse signalflag over top ved klubhusindvielsen

Hvert forår og hvert efterår er Arthur Ander-
sen transport travlt beskæftiget på Service- 
kajen med både, der flyttes fra det ene ele-
ment til det andet. Chaufførerne har mange 
års erfaring med isætning af både. Firmaet 
sætter ni HSH-både i vandet uden regning 
– en særlig hilsen og til lykke med det nye 
klubhus.
Der har været en god forhånds-interesse for 
projektet. Der er en særlig betingelse, hvis 
skipper vil have sin båd sat gratis i vandet: 
Båden skal ligge fortøjet i lystbådehavnen 
nær klubhuset i den weekend, hvor der er in-
dvielse og fest, 5.-6. april.

sådan tilmelder du dig: 
Mandag 24. marts fra kl. 8.00 kan medlem-
mer af HSH ringe til vognmandsfirmaet Ar-
thur Andersen Transport på 4011 4677 og 
tilmelde sig hos Sven Larsen til gratis isæt-
ning af sin båd. Kun dette telefonnummer 
kan bruges. De første ni tilmeldinger accep-
teres. Først til mølle… 
Isætning sker mandag 31. marts kl. 08.00-15.00. Ni både vil blive 
sat i vandet uden regning. Hver båd får tildelt et tidspunkt, og man 
skal være klar i god tid.
Og betingelsen for at være med er altså, at man ved klubhus-in-
dvielsen fortøjer sin båd nær klubhuset med signalflag over top, 
altså en stribe signalflag på én lang line, der når fra stævnen op til 
mastetoppen og ned agter. Har man ikke selv signalflag, kan man 
måske låne sig frem.

signalflagene skal hejses over top
Alle HSH-både er inviteret til at fortøje nær klubhuset og hejse sig-
nalflagene over top. Det er formand Bjarne Hansen, der har luftet 
tanken – og ideen nåede frem til Arthur Andersen. Vognmandsfir-
maet vil gerne være med til at festligholde weekenden 5.-6. april.
Vinteren har været mild, og risikoen for is i havnen er minimeret. 
Hvis vejret arter sig, så er det muligt at få poleret sin båd. Om ikke 
andet få ordnet bunden og poleret fribord. Resten kan klares, når 
båden er i vandet. 

Hejs signalflagene og få din båd sat i vandet 
uden regning
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Specialer:

• paradentosebehandling

• kosmetisk tandbehandling

• implantatbehandling

Tandlægerne Rønn og Lund

·  www.horsensimplantatcenter.dk

Horsens Implantatcenter 

... privatboliger såvel som erhverv

EDC FÅR 
DIN HANDEL 
SIKKERT I HAVN

For rådgivning eller vurdering 
Ring 75 62 23 00

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

EDC Ejendoms Centret A/S

- Vi håber, at vejrguderne smiler til os – både i marts og april og 
resten af sejlsæsonen.  Tak til Arthur Andersen, vi satser på en festlig 
indvielse, siger formand Bjarne Hansen.

Vognmandsfirmaet Arthur An-
dersen har et særligt speciale: 
isætning og optagning af både. 
I Horsens sker det fra service-
kajen. I år er der ni både, der 
kan komme gratis i vandet.

Smukt ser det ud når 
signalflagene er sat. Fo
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TEST VORES LAVE PRISERBILTEMA.DK

HELE FAMILIENS VAREHUS

149,-
Fra

Indstillelig hynde
25-0050

279,-

Bådliv Vedligehold - Reservedele 

Udstyr - Og lidt til turen

2014

Hvorfor betale mere?

2013-12-19_Båtbroschyr_omslag   2

2013-12-27   12:21:11

Kom ind og 

få vores helt 

nye 60 siders 

udstyrs -

katalog

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

149,-
2,5 ltr. 

449,-

HORSENS: 
HØEGH GULDBERGSGADE 15E

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

Der er lige nu 134 ledige pladser. 
Tallet er normalt højt på denne 
årstid. De, der ikke vil have båd 
mere har frasagt pladsen, de nye 
er ikke begyndt at komme endnu. 
Årsagen til at pladsen afmeldes er 
efter mit skøn - alder. Det er folk, 
der på grund af alder, opgiver at 
sejle. 
Internet kører ikke. Som jeg er 

orienteret bliver der et hot spot i området omkring service- byg-
ningen, - ikke et system der dækker hele havnen. Hardwear er in-
stalleret, og det venter kun på, at kommunens teknikere skal få det 
til at køre. 
Lystbådehavnens hjemmeside - www.horsenslystbaadehavn.dk - 
skulle være på plads inden sæsonen med de fleste opdateringer 
lagt på. 

Nu er tiden kommet: Overtal din kone til at blive pigesejler. Det 
giver langt større sejlerglæde, frihed og sikkerhed om bord på 
båden. Vi er en klub med en flok piger, der hver onsdag fra maj 
til oktober dyster på fjorden i forskellige både. Alle bådetyper kan 
deltage. Er du i tvivl om, hvad det giver at være pigesejler, så få en 
snak med vores mænd. De kan helt klart fortælle om den frihed 
det giver at overlade roret til konen og muligheden for en lur nede 
om læ i tryg forvisning om, at båden håndteres korrekt. Tag hende 
med søndag den 16. marts 2014, hvor pigesejlerne serverer frokost 
i Mongo, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til både 
pigesejlerne og deres mænd. Hvis din mand ikke er med på ideen, 
så kom bare alligevel? Hvis du ønsker at være skipper, vil vi være 
behjælpelige med at finde gaster. 

Pigesejler 2014
Sæsonen starter den 16. marts, hvor vi laver og serverer mad 
i Mongo. Lena giver små fif om sikkerhed til søs. Desuden vil vi 
tage stilling til indholdet i sommerens sejladser. Forårssæsonen 

Nyt fra havnefogeden 

OPRÅB

Ny optryk af havnereglement er på vej. 
Mågeproblemerne blev drøftet i FLID (Foreningen af Lystbåde-
havne I Danmark), alle havne klager over samme problem. Alver-
dens skræmmemetoder har været forsøgt uden held. De vænner 
sig til det. De flytter måske for en stund, men forsvinder ikke. 
Pladsmærker for 2014 ventes klar til afhentning ved sæsonstart. 
Man kan orientere sig på hjemmesiden. Bådejerne skal selv hente 
mærket på havnekontoret, og jeg opfordrer kraftigt til, at man får 
det gjort. 
Der vil i løbet af foråret ske en omlægning af containergårdene, - 
den ved Langelinie og den syd for den grønne klub. Det er ikke helt 
afklaret, hvor de anbringes.
Legepladsen har fået nyt sand. Rutinemæssigt skiftes sandet med 
mellemrum, og det er blevet gjort nu.
Nu glæder jeg mig til, at det bliver forår, og der bliver mere liv på 
havnen. Jeg ønsker alle en god sæson. (CG)
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starter den 7. maj og slutter den 25. juni. Som sædvanlig sejles der 
ikke dagen før Kr. Himmelfartsdag (den 28.maj). Efterårssæsonen 
starter den 13. august og forsætter frem til den 24. september. Vi 
har besluttet, at den traditionsrige ”Peter de gæ´ nok mindepoka-
lsejlads” sejles den 29. august i forbindelse med Endelave Rundt. 
Derudover opfordrer vi til at deltage i optimistkapsejladsen for 
voksne i slutningen af juni. Det plejer at være ufatteligt morsomt 
specielt, når de andre vælter.
Vi glæder os til sejlersæsonen 2014 og ser frem til det mest fan-
tastiske sejlervejr med passende vind og forhåbentlig endnu flere 
pigesejlere.
Pigesejlerudvalget Ulla Christophersen og Lena Schroll

Foto:
Vindmåleren i det gamle klubhus studeres nøje. 
Blæser det for meget til kapsejlads? Foråret 2013 
bød på rigelig onsdagsvind.
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Vi ønsker Horsens Sejlklub tillykke med det nye klubhus

De bedste sejlerhilsner

Sanne & Christian

HORSENS   SEJLKLUBs 
RESTAURANT

Du behøver ikke selv have en jolle – Horsens Sejlklub har optimist-
joller, der er en 1-mands jolle for sejlere i alderen 7-13 år. For de 
lidt ældre (eller større) sejlere har vi Feva-joller, som er en 2-mands 
jolle.
Horsens Sejlklub starter et nyt hold i april måned. Vi ser frem til at 
se dig og dine forældre på Horsens lystbådehavn ved jollepladsen 
mandag den 28. april 2014 kl. 18.00 til introduktionsdag, hvor du 
har mulighed for at få en prøvetur sammen med nogle af vores 
øvede sejlere. Sejlads er både for drenge og piger. Tilmelding er 
nødvendig, se nedenfor.
Vi træner tirsdage og torsdage fra kl.18 - 20

Tilmelding og evt. spørgsmål: hsh.optimist@gmail.com 
Se mere på: www.horsens-sejlklub.dk

Horsens Sejlklubs Venner

Har du lyst til at lære at sejle og møde nye venner, så er jolle-
sejlads i Horsens Sejlklub måske noget for dig?

Den 3.2.2014 var der uddeling af Hor-
sens Kommunes Idrætspris på rådhuset.
Morten Arndal vandt i august 2013  DM 
i Albin Express sammen med 
Anette B. Hansen, Andreas Hilkjær, 
Dennis Petersen og Karl Emil Jeppesen.
På billedet ses fra venstre borgmester 
Peter Sørensen, Anette, Dennis og 
Morten. 
 

Som nævnt i sidste klubblad afholder Horsens Sejlklubs Venner generalforsamling den 11. april 2014 efterfulgt af torskespisning 
og hyggelig rafling.
Officiel indkaldelse følger på www.horsens-sejlklub.dk. Med tilmelding vedr. spisning på gerstroem@mail1.stofanet.dk / 23465603.

”snaptun – ballen” bliver i weekenden den 21. og 22. juni. Vi mødes i Snaptun fredag den 20. til fælles grill af den medbragte 
mad. Start lørdag morgen med indledende skippermøde.
 
”opti-sejlads for voksne” bliver ultimo juni nærmere herom på www.horsens-sejlklub.dk,   og i næste klubblad.(CG)
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- Dejligt at vi er ved at være i mål med et fantastisk klubhus. Mange 
medlemmer har været engageret med meget forskellige opgaver 
rundt om i dette fine hus. Fantastisk at vi turde tage beslutning 
om at bygge. Dejligt med en bestyrelse, der turde. Heldigt at vi har 
et Forretningsudvalg, der har lagt rigtig mange timer i projektet. 
Arbejdet har da ind imellem givet lidt mavepine, men nu er min 
mavefornemmelse 100 procent. Vi er nået dertil, hvor det hele dag 
for dag falder i hak.
Det er Bjarne Hansen, formand for Horsens Sejlklub, som gør sta-
tus over sejlklubbens hidtil største opgave: at bygge et nyt klubhus. 
Ikke bare en praktisk bygning, men et vartegn yderst på havnen. 
Med sine moderne og elegante linjer knejser det i respekt for det 
klubhus, som arkitekt, Kongelig Bygningsinspektør Viggo Norn 
tegnede for 100 år siden.
- Klubhuset sender et signal om nye tider for sejlerne – og for 
havnen. Horsens kommune er gået positivt ind i at reetablere 
omgivelserne og videreføre havnesporet rundt om klubhuset, 
fortæller Bjarne Hansen. 
- Horsens kommune er ydermere gået ind i en renovering af as-
faltarealet mellem klubhuset og jolleafdelingen ud mod vandet 
således, at der bliver græs helt ud til fortovskanten. Vi satser på, at 
græsset er grønt, når ungdomsafdelingen i HSH fejrer sit 100 års 
jubilæum med et stort stævne 22.-23. maj.
Tre medlemmer af bestyrelsen har for et år siden fået mandat til at 
tage beslutninger ”her og nu” i forbindelse med byggeriet. Det har 
betydet, at små og store spørgsmål som regel er klaret på stedet, 
nemlig på byggepladsen. Det har fungeret godt og har været med 
til at sikre tidsplanen. De tre er: Formand Bjarne Hansen, næstfor-
mand Svend Smedegaard og kasserer Carl-Erik Carlsen.

- forrygende salg af de nye stole
Sejlklubbens bestyrelse besluttede for kort tid siden, at det var for 
kostbart at renovere de gamle stole i restauranten. Så nye skulle 
købes, og pengene dertil skulle skaffes. Hvordan?
- Vi er i gang med at ”sælge” de nye stole for at få nye stole, 
fortæller Bjarne Hansen med et smil. – Enhver kan købe en stol, og 
køberen får sit navn på stolen, som så bliver en del af inventaret 
i restauranten. Og stolesalget går forrygende. Dejligt at så mange 
har fundet idéen god og har købt. Der er stadig stole til salg. 2000 
kr. pr styk – med navneplade.
- Vi håber selvfølgelig, at alle stole er solgt inden indvielsen. De 

Formand Bjarne Hansen højt til vejrs i det nye klubhus. Skal der 
hænge foto lige her? (Foto: Carl Gerstrøm)

HSH-formand Bjarne Hansen: - Vi er nu 
nået dertil, hvor det hele dag for dag falder 
i hak

- Klubhuset sender signal om nye 
tider for sejlerne

100 år med ungdomsarbejde

nye stole betyder, at det hele ser super godt ud. Vi har haft flere 
sjove og positive opringninger. Hans Schur ringede for at købe 42 
stole, og under snakken blev handelen ændret til 43 stole. For så 
manglede vi kun at sælge 75…
- Inden vi begyndte at sælge stole, manglede vi cirka 400.000 kr. Vi 
overvejede leasing af køkken og lignende, men så fik vi endnu en 
gang en gave fra Hede Nielsen Fonden, denne gang på 75.000 kr. 
Og stolesalget går forrygende. Det er en rigtig god oplevelse, siger 
Bjarne Hansen.

blæsevejr på terrassen? Vi sætter måske sejl!
Der har været mange tanker og ideer om den store træterrasse, 
som klubhuset er omgivet af. ”Vingerne” på det gamle klubhus 
kunne yde læ – men vinden har frit løb rundt om det nye klubhus
- Får vi blæsevejr på plinten?  Det gør vi nok, men hvordan skaber 
vi læ? Bjarne Hansen klør sig lidt i håret og fortæller:
- Vi har en ide om at montere læsejl ud fra hjørnerne. Det kan 
måske give læ og vil da være maritimt. Vi har fået syet to læsejl hos 
Preben Sejlmager, og de skal sættes op, så snart terrassen er klar. Vi 
afprøver mange snedige tiltag for at få sejlene til at stå flot. Måske 
skal sejlene være af let materiale med små huller.
- Det ene sejl er syet af såkaldt ”Nordsønet” – et perforeret ma-
teriale, som bruges på de store boreplatforme i Nordsøen. Folkene 
der har brug for læsejl, når de arbejder højt oppe i boreriggen. Det 
perforerede materiale dæmper vinden, og sejlet står mere stabilt. 
Vi håber at få sejl, der giver læ på terrassen, så vi kan sidde og nyde 
den fantastiske udsigt med en kold bajer eller en kop kaffe eller en 
sejlerret eller…
- Skal aftenkapsejladser startes fra klubhuset? Vi har skitseret en 
signalmast af en eller anden slags, og netop nu har vi sagt ja til et 
tilbud fra Horsens Yachtværft: Søren Buhl sponserer en signalmast. 
Arbejdet er gået i gang. Tak for det!
- Claus Bjørnhart har lavet en meget fin kasse med batteri og horn, 
som kan anvendes ved starter og måltagning. Og udsigtsposten 
ved klubhuset er jo helt formidabel til det formål.
- Mongo? Herlige Mongo har været en fornem erstatning i den 
periode, hvor vores nye klubhus bliver bygget. Der har været holdt 
weekends i klubben, møder, undervisning, kapsejladsbureau. Når 
klubhuset åbner, kan der ikke købes øl i Mongo. Huset skal bruges 
af ungdomsafdelingen, kapsejladsafdelingen og sejlerskolen. Møder 
og hyggeligt samvær hører helt naturligt hjemme i klubhuset. 
Bestyrelseslokalet vil være udstyret med diverse it-faciliteter.

- medlemskortet er guld værd…
- Når vi fremover som medlemmer går i klubhuset og gerne vil 
købe sejlerret og drikkevarer, så skal vi fremvise medlemskort. Så vi 
skal vænne os til altid at have det med. Det er guld værd. Så enkelt 
er det, siger Bjarne Hansen med et smil.

- Kortet giver også mulighed for køb af sejlermenu til 75 kr. Til dig 
og din familie, og du kan også inviterer en kammerat til spisning. 
Sejlerret og drikkevarer købt til klubpriser indtages enten i slyngel-
stuen eller på terrassen. Sejlermenu kan købes mellem kl. 17 og 
20.30. Ved aftenkapsejladser bestilles maden inden starten.
- Udsmykningen af det nye hus? Jo da. Der kommer mange gen-
kendelige effekter – og også meget nyt, fortæller Bjarne Hansen.
 - Bent Petersen har i vinterens løb arbejdet hårdt på, at alle halv-
modeller og rammer blev renoveret. Meningen var egentlig, at der 
skulle være et lille arbejdshold, men det er endt med, at Bent har 
stået med det næsten alene. Det bliver spændende at se, hvor vi 
får plads til effekterne.
- Den flok mennesker, der har opgaven omkring udsmykning og in-
dvielse, mødes 5. marts. Den dag er alle effekter ”kommet tilbage” i 
klubhuset. Den dag har vi formentlig også eksempler på store foto-
stater, som skal hænge i rondellen. Gruppen skal den dag forsøge at 
finde gode placeringer til effekterne. Bestyrelsen har den endelige 
beslutning af udsmykningen.
- Der vil være mange genkendelige effekter i klubhuset. Og de gode 
gamle, godt brugte møbler fra slyngelstuen flytter osse ind. Der 
er folk i gang med at renovere vores gamle møblement. Det sker i 
”Dagplejen” hos Knud Hjersing - og Hilmer Christoffersen har lak-
eret igen og igen og igen…
Bjarne Hansen smiler bredt og siger:
- Det er et fantastisk klubhus, som snart er klar til brug. Og vi har 
oplevet en helt fantastisk indsats af rigtig mange mennesker. Tips, 
ideer, fysisk arbejde, søgning af fonde, uendeligt mange møder – og 
mange mange ord er blevet sagt og skrevet. Det har for os alle være 
en positiv og berigende oplevelse. Tak. Tusind tak for de mange 
kræfter, som er lagt i projektet. 

Horsens Sejlklub kan i denne sæson fejre 100 års jubilæum med ungdomsar-
bejde. Som den første klub i landet dannede Horsens Sejlklub i 1914 en 
ungdomsafdeling. Det skal naturligvis fejres. I næste klubblad bliver der en 
længere artikel om emnet.
Jubilæet markeres med et stort Torm Junior Grand Prix stævne 23. til 25. maj. 
Der forventes 300 sejlere, og når de tager forældre, hunde og kanariefugle 
med, så bliver der vel godt 1000 sjæle på havnen. Der skal sejles på 3 baner 
og anvendes mange hjælpere. Hvis du har lyst og mulighed, så meld dig som 
hjælper, - formanden tager imod på formand@horsens-sejlklub.dk .
Der bliver meget at se på havnen i den weekend. Noget for enhver. Kom og 
kig! Sejladserne, børnene på land med tilrigning o.s.v. Hele campingshowet 
på pladsen bag de røde huse. Der bliver salgsboder med udstyr som supple-
ment til de lokale forretninger.
HUSK at pladsen SKAL være ryddet for både, stativer og biler!
Det bliver en markant markering af, at sejlsport er mega stort i Horsens.(CG)

100 år ungdom:  Mennesker i alle aldre, joller, camping-
vogne, flag og meget mere vil præge havnen i weekenden 
den 23. til 25. maj.
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Tak til vore sponsorer:

To af Horsens Sejlklubs OL-besætninger var i januar måned taget 
til Miami for at træne og deltage ved det årligt tilbagevendende 
World Cup-stævne, Miami OCR. Og det blev til en bronze-medalje 
for Anne-Marie Rindom, mens søstrene Schütt trods en god 
fornemmelse under træningen ikke lykkedes til stævnet.

Anne Marie Rindom fortæller, hvordan hun efter en skuffende af-
slutning på sæsonen 2013 er tilbage på sporet igen.
”Jeg tog til Miami en uge inden stævnet startede for at lære for-
holdene at kende og få en masse timer på vandet. Vejret derovre 
er meget stabilt i januar måned med solskin, 25 grader og 3-6 m/s. 
Det er derfor perfekte forhold til at få finpudset letvejrsteknikken. 
Træningen gik rigtig godt, og jeg følte, at jeg kunne være med helt 
fremme, selv i den lette brise, som sædvanligvis ikke er mit speciale. 
Mit mål var at begynde stævnet godt, så jeg kunne gemme min 
fratrækker til senere. Det lykkedes, og jeg var med i top ti. Vi fik 
ikke sejlet to dage ud af fem planlagte pga. manglende vind, så det 

Rindom tilbage på sporet med bronze i Miami

betød, at meget blev afgjort på få dage. Det gjaldt om at holde 
tungen lige i munden og ikke blive fanget på den forkerte side af 
banen, da vinden skiftede meget. På sidstedagen gik jeg ind i medal 
race (én afsluttende finalesejlads, hvor pointene tæller dobbelt, 
red.) som nummer tre. Målet var at få en medalje med hjem, så 
jeg gjorde alt for ikke at miste placeringen. I medal race var det 
vigtigt, at jeg sejlede matchrace mod en canadisk pige. Jeg skulle 
sørge for, at hun sluttede i bunden af feltet, dog måtte jeg ikke 
selv blive sidst, da nummer fem så kunne nå at tage bronzen. Alt 
gik efter planen; jeg sluttede ni i medal race, og den canadiske pige 
sluttede ti. Medaljen var i hus. Det var den perfekte måde at starte 
en god sæson.”

49erFX-besætningen med Anne-Julie og Maiken Schütt tilbragte 
hele tre uger af januar måned i solskinsstaten, og de er trods et 
middelmådigt resultat også tilfredse med udbyttet af måneden:
”De to ugers træning, vi havde op til stævnet, gav os en klar 

Horsens inderfjord står igen for skud den 14. juni, hvor op imod 
20 business besætninger sætter hinanden stævne til årets Busi-
ness Cup Match 28.
Picca Automation Business Cup 2014 er igennem de sidste år suc-
ces blevet et sådant tilløbsstykke,  at flere virksomheder allerede 
sidste år forhåndstilmeldte sig til stævnet.
Stævnet arrangeres af Sejlklubbens erhvervsklub, On Board i 
samarbejde med MRD i Middelfart. Virksomhederne har mu-
lighed for at tilmelde sig som en hel besætning, hvor man selv 
har sejlkyndige med om bord. Hvis man ikke har de sejlkyndige 
i virksomheden, kan Horsens Sejlklub stille en skipper og forgast 
til rådighed, og virksomheden stiller så med de 2 sidste besæt-
ningsmedlemmer. Det giver en fantastisk mulighed for at give 
en af sine udvalgte medarbejdere, kunder eller leverandører en 
fantastisk oplevelsesdag.

I forbindelse med Grand Prix stævnet i Miami i januar, sprang Mai-
ken Schütt på fridagen  i løbeskoene, og deltog i det traditionsrige 
halvmaraton i Miami. Pigerne skal være i super god form for at 
kunne manøvrere jollerne, og træningslokaler og løbeture er derfor 
dagligdag. Maikens tid på 1 time og 43 min vidner om, at hun også 
er sej på landjorden.    

Picca Automation 
Business Cup 2014

Det er ikke kun på kapsejlads-
banerne, man skal træne til OL

Søstrene Schütt foran Miami Beach skyline i januar.

Dagen afsluttes med en festmenu i det nye klubhus, og her plejer 
dagens strabadser at blive vendt mere end en gang, og vinderne 
bliver hædret. Ligesom sidste år vil de 3 OL besætninger deltage i 
hver sin båd sammen med deres ”Virksomheder”.
Har du lyst til at deltage med din virksomhed den 14. juni, så 
kontakt hurtigt soren.klint@novotek.com. Har du alternativt lyst 
til at deltage som en af sejlklubbens repræsentanter og er meget 
kapsejladskyndig, er du også velkommen til at kontakte Søren 
Klint på mail adressen.  

fornemmelse af, at vi hører til i feltets top ti. At vi ikke lykkes til 
World Cup-stævnet skyldes primært en skidt førstedag, hvor vi 
ikke rammer vores niveau fra træningen. Vi mangler stadig erfaring 
i at sejle stævner sammen; dét skal vi have fokus på i denne sæson, 
så vi får nogle klarere rutiner. De enkelte elementer af 49er-sejlads 
begynder vi at have godt styr på, så det næste step er at få det 
hele til at lykkes samtidig. Det er altid sjovest at lave gode resul-
tater, og vi er skuffede over ikke at få en top ti med hjem fra USA, 
men vi tror på, at vi med den rette træningsindsats de næste otte 
måneder kan lykkes med den mission til året vigtigste stævne, VM 
i Santander til september.”
Anette og Martin træner Nacra som en gal på Gran Canaria i vinter 
og næste gang de 3 OL- kandidat besætninger skal i kamp, er ved 
World Cup-stævnet på Mallorca den første uge af april. 

Anne Marie i rigtigt godt 
selskab efter bronzemed-
alje overrækkelsen, hvor 
Peter Lang og Jonas Warrer 
tog guld i 49’er.



  

Fra optimistjolle i Skærbæk Bådeklub  til 
Sejlsportens Formel 1

Under mit besøg på Ber-
muda sidste år stod Chris-
tian der og spurgte til mit 
danske hækflag. Jo! – jeg er 
fra Danmark, fra Horsens. 
Så var vi næsten i familie. 
Vi mødtes efterfølgende på 
Cafe Dolly, og det kom der 
denne lille artikel ud af.
Som sagt startede det i 
Skærbæk. Christians far var 
ansat på Skærbækværket, 
og syntes at sønnemand 
skulle lære at sejle. Efter få 

år gik det super godt, og Christian fik blod på tanden. Kammerater 
gik fra Optimist til Europajollen, men Christian drog ind til Kolding 
Sejlklub, hvor der var mere albuerum. Finn Mortensen, som den-
gang var formand i Kolding Sejlklub, var meget lydhør over for de 
unge mennesker. Finn søgte nogle fonde, og der blev anskaffet 2 
Ynglinge. Som Christian siger, det var super, fordi der var spiler. Han 
blev så fascineret over at trimme spiler, at han slap rorpinden og 
blev trimmer og taktiker ombord. For Christian er teamet  ombord 
det primære, det der skal fungere, og alle er lige vigtige. Det var 
den sejlsport, der fascinerede ham, og som han elskede. Han har 
vist vejen for de unge mennesker og vist, at man kan nå til tops i 
verdenseliten som trimmer og taktiker.
Efter tiden med Ynglingen i Kolding drog Christian til Tyskland, og 
blev trimmer på den kendte RUBIN havracer. Men Team RUBIN blev 
lukket ned efter et år grundet finanskrisen.
Tilbage til Kolding for at blive fuldtidstræner i Kolding Sejlklub. 
Samtidig sejlede Christian 49’er med Allan Nørgård i 2 år. Den Al-
lan, der vandt OL bronze i 2012 i London.
På et tidspunkt blev Christian ringet op af Jes Gram Hansen, den 
dygtige Match Racer sejler, der stod og manglede en mand. Nu 
skete der noget! Christian bliver bidt at Match Race. De lagde ud i 
Marstrand, og så gik det ellers løs verden rundt de næste år. 
Under et stævne på Bermuda kommer Christian i kontakt med den 
berømte sejler og konstruktør Rossel Coutts fra New Zealand. Det 
blev til et godt tilbud - et af dem man ikke kan sige nej til. En hyre 
til at sejle  Match Race med Coutts i hans RC 44 en rigtig ræser. 
(Det er Rossel Coutts, der har konstrueret RC 44). Christian lærte 
meget af Coutts, der blev en nestor for ham, - god ven og rådgiver. 

Drengedrøm går i opfyldelse for Christian Kamp, der i December 2013 skrev kontrakt med 
svenske Amerika Cup team Artemis.

Her lærte Christian ikke kun at sejle, men også hvordan man skulle 
forhandle kontrakt med de tunge drenge. Det er ofte store summer, 
der bliver forhandlet om.
Det er ikke første gang Christian skal sejle med om America Cup-
trofæet.
Christian var med ombord på den Italienske Luna Rossa der i 2007 
tabte den afgørende sejlads
- også kaldet Louis Vuitton Cup – til Emirates Team New Zealand 
om at komme i America Cup finalen.
Christian fortalte om den periode, at det var benhårdt at være en 
del af Luna Rossas besætning. 
Nogle gange trænede de 62 dage på vandet uden fridage, og når 
man efter sejlads kom i land stod den på løbetur og fitness. Hvis 
det gik godt, havde de en fridag om ugen.
 ”Det er vilkårene i det game” siger Christian med et smil.
Tilbage til Artemis AC team.
Christian bliver en af de 4 bærende folk på Artemis Racing, der har 
den kendte Ian Percy som CEO og skipper. Christian bliver ansvarlig 
for vingemast og sejl. På nuværende tidspunkt er der 30 ansatte, - 
sejlmagere/edb/optimering af rig, sejl og båd. Lige nu arbejdes der 
intenst sammen med maste- og sejlfolkene for optimeringer  på 
vingemasten og sejl. Masser af prøver i vindtunneller og som Chris-
tian siger: ”Der er altid1012 andre ting der skal ordnes”.
Artemis Racing vil under de første forberedelser have base i San 
Francisco.
Omkring marts få man at vide, om der skal sejles i AC 72, eller hvad 
alle regner med, en mindre AC Racer. Under hele forløbet frem til 
den ny CA racer bliver bygget, vil besætningen  træne i RC 44 og 
katamaran Extreme.  
Christian Kamp forlod Horsens, hvor han er bosiddende, i slutnin-
gen af januar. Kontrakt med Artemis Racing løber til sensommeren 
2017.
Jeg  mødte Christian flere gange under opholdet på Bermuda.  
Christian sejlede med sir Ben Ainslie (ham som tog guld foran Jo-
nas Høgh Christensen ved OL i 2012) Gennem hele stævnet  fulgte 
jeg deres færdigheder i Gold Cuppen. Her var 15 af verdens bedste 
besætninger samlede. Sir Ben Ainslie og co. tabte knebent til Bru-
nie, der er skipper og rorsmand på Prada det italienske American 
Cup hold. Christian var med på Prada i 3 år. Så de drenge kender 
hinanden. For en tid er det slut med at sejle med sir Ben, men efter 
planen skal de sejle sammen i Gold Cup Matchrace på Bermuda til 
oktober.
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Generalforsamling

Kort referat fra Generalforsamling i Horsens Sejlklub den 15. Januar 
2014. 
Det officielle referat kan i sin fulde ordlyd læses på www.horsens-
sejlklub.dk.
Formanden bød velkommen til de ca. 70 fremmødte medlemmer.
Bestyrelsens beretning blev aflagt. En god beretning der kom rundt 
alle kroge af klubben. Beretningen blev godkendt uden kommen-
tarer.
Kassereren fremlagde det af revisorerne underskrevne  regnskab for 
perioden 1.november 2012 - 31.oktober 2013. Der var ros til alle 
afdelinger for at have sparet i perioden. Enkelte spørgsmål til regn-
skabet som man kan se på hjemmesiden www.horsens-sejlklub.dk 
Regnskabet blev godkendt.
Budget for den kommende periode blev omdelt og gennemgået.
Forslag fra ungdomsafdeling til nyt kontingent for ungdomssejler 
og familiemedlemskab blev fremlagt og vedtaget. Ligeså bestyrel-
sens forslag til de 2 øvrige kontingent grupper. 

Generalforsamlingen fulgte bestyrelsen forslag til bestyrelseskan-
didater. Efter valget ser bestyrelsen  således ud:
Formand Bjarne Hansen - der er på valg til næste år.
Anne Skjerning - nyvalgt for 2 år
Svend Smedegaard  - genvalgt for 2 år
Knud Erik Feldt - der er på valg næste år
Carl – Erik Carlsen - der er på valg til næste år
Henrik Frederiksen - der er på valg næste år
Ole Harby - genvalgt for 2 år

 Nuvær. kontingent  Ny kontingent
A. Myndig, aktiv sejler 984 1014
B. Umyndig aktiv sejler 656 856
C. Samboende par 2743 2643
D. Ikke aktiv. 492 507

Jeg har oplevet Christian som en rigtig guttermand, positiv, hjælp-
som og aldeles usnoppet. Rigtig dejligt at møde en stor sejler.
Det er nede på jorden, som Christian siger, jeg er til sejlads og 
ikke til rampelys. Det har været længe undervejs, med af få en ny 
chance for at bevise, at man godt kan være med.
Det er drengedrømmen der snart går i gang, - det er ved at blive 
til virkelighed.
Jeg er enormt stolt, det er også et pres, men det har jeg det rigtigt 
godt med. Der skal leveres resultater denne gang, det er rigtigt fedt, 
slutter Christian. 

Dansk Sejlsport og HSH vil ønske Christian alt mulig held og lykke 
ombord på Artemis.
Niels(Niller)Laursen

Maritimt tip   !!!  
Trække af grunden
Hvis du skal trække en grundstødt skib af grunden, nyt-
ter det sjældent at trække ligeud. Sejl i stedet i flade 
otte-taller tværs af det grundstødte skib. Før du drejer 
rundt, skal du sikre dig, at din slæbetrosse er strammet 
helt op – så resulterer drejet nemlig i et roligt ryk i det 
grundstødte skib, der er langt kraftigere end et træk 
direkte udefter, og så kommer han fri.

Suppleanter:
Jens Troense - der er på valg næste år
Ole Søndermølle - nyvalgt for 2 år

Under eventuelt redegjorde kasseren for økonomien i det nye klub-
hus.
En enkelt bemærkning til bøjerne, - vanddybden! Flere bøjer ligger 
på for lavt vand.
Hans Erik Frost, Dansk Halentreprise A/S udtrykte glæde og stolt-
hed over at havde fået opgaven med at bygge klubhuset og takkede 
for samarbejdet. ”Det er den største beslutning Horsens Sejlklubs 
historie. Det hus på den placering, - det kan kun blive en succes”. 
Spøgefuldt nævnte Hans Erik at huset endnu var hans, - til der var 
betalt!
Formanden takkede dem der skulle takkes og afsluttede med det 
traditionelle 3-foldige leve for Horsens Sejlklub.(CG)

Generalforsamling: Der lyttes 
intenst til formandens beretning.
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Vi overholder den gældende lovgivning fra arbejdstilsynet

Transportløsninger 
til dit behov

”Vi kan mærke, at vi er kommet tæt på. Vi er begyndt at pakke og 
flytteplanlægningen er langt fremme. Vi glæder os helt vildt til at 
komme i gang.”
Der er meget i ordrebogen. Det ser positivt ud. Det er meget vigtigt 
for os at få en god start. 

Parret siger samstemmende at huset/køkkenet er blevet som øn-
sket. Som mange andre, er de overrasket over terrassens størrelse. 
Det hævede niveau har virkelig bidraget positivt til udsigten. Lidt 
musik er med i overvejelserne. Nu skal vi bare have noget godt vej, 
så der kan komme gang i udeserveringen. 

Der er mange ting, som det nye værtspar har fokus på. Bemandin-
gen kan blive svær at forudsige i starten. Der skal træffes fleksible 
aftaler om personale, der kan trækkes ind med kort varsel. 

 Menukortet tager form. Klassikere som pariserbøf og stjerneskud 
bliver at finde på kortet. Fisk og muslinger ligeså. Spoon er kendt 
for sine hjemmelavede burgere, og vi tænker i en ”sejlerburger”. 
Vi vil gerne tænke lidt i det årstidsbestemte f.eks. lam om foråret.
Wienerschnitzel lavet rigtigt med kalvekød bliver også at finde på 
kortet. 
Pølse- /oste bræt ventes at blive en af frokostretterne.

Erfaringer gennem de seneste år har lært os, at kunderne har fokus 
på kvalitet, - friske råvarer og god betjening – og har forståelse for 
at det smitter af på prisen.

”Landkrabbens ishus” vil servere gammeldags isvafler og softice. 
Der tænkes i en ”havnevaffel” -  iskugler/softice/guf. Fremover be-
høver man ikke køre ud af byen for at kombinere is, spadseretur og 
havnemiljø. 
I det rigtige vejr, kan det kun blive et tilløbsstykke.
Man fornemmede en stor entusiasme og megen professionalisme 
i parrets fortælling.

Aftaler med leverandører og ansættelse af personale er godt i gang 
om end ikke helt færdigt. Rengøring er på plads, og der er tegnet en 
lærekontrakt med en kokkeelev. Finde det rigtig hold bruger parret 
meget tid på. Vi vil have uddannede folk og vil løbende have en 
dialog med personalet om, hvordan det skal være.

Bye bye Spoon! - Fra film til dejligt havnemiljø, 
fra byudsigt til havudsigt

 Priser blev berørt. ”Mad er en produktion, - det leveres ikke i sam-
lesæt. Der er en sammenhæng mellem pris og kvalitet”. Vi kom lidt 
omkring. 
Parret lægger vægt på at levere det bedste til prisen, men lægger 
heller ikke skjul på, at det skal hænge sammen.  ”Priser som vi kan 
stå inde for”.
Information til medlemmerne, sendt ud af klubben sammen med 
medlemskortet, blev kort berørt. Her i stod ”spillereglerne” som de 
er aftalt. Parret håber meget på, at der bliver et godt klubliv, som 
de vil bakke op om.

Velkommen til Susanne og Christian! Vi glæder os til at blive 
betjent af jer i det nye klubhus!

For egen regning vil forfatteren gerne komme med et par kommen-
tarer på baggrund af mange års erfaring med klubhus og restaurant 
under samme tag. Ikke blot fra Horsens Sejlklub men også fra flere 
andre steder.
•	Tag	de	små	konflikter,	der	løbende	kommer	mellem	klub	og	vært	
i opløbet, inden de vokser sig store.
•	Nok	er	det	klubhus;	men	husk	at	vi	har	lejet	det	ud.	Der	skal	være	
plads til begge dele.
•		Vi	–	klubmedlemmerne	-	er	ikke	gæster	i	eget	hus,	vi	er	en	stor	
del af miljøet. Vi kan godt komme iført sejlertøj; men husk ikke at 
smide tasken tilfældigt i gangarealet.
•	Vi	har	talt	meget	og	ofte	om	ikke	at	parkere	tæt	ved	huset,	når	
vi sejler på weekend. Lad os nu benytte lejligheden til at overholde 
det! Bilen om bag de røde huse!
•	Kom	i	huset!	Tag	klubkammerater	med.	Kom	til	en	”fredagsøl”	en	
”søndagsformiddagskaffe” eller en ”sejlerret”, hvis ikke lige man 
gider lave mad den pågældende aften.
•	Jeg	har	i	de	seneste	uger	oplevet,	at	der	er	meget	fokus	på	pris,	
men at ingen/meget få fokuserer på kvalitet.

For nogle få år siden troede jeg ikke, jeg skulle opleve at se et nyt 
klubhus. Processen har været spændende, og jeg glæder mig meget 
til at tage det i brug.
Carl Gerstrøm

Snart slutter Susanne og Christian som værter på Spoon og åbner restauranten i Horsens 
Sejlklub. En snak over en kop kaffe en formiddag kom der nedenstående ud af.
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- får som så mange gange før efter en generalforsamling karakter af en nærmere præsen-
tation af de nyvalgte i bestyrelsen. Efter denne generalforsamling Anne Skjerning og 
Ole Søndermølle

Hvad mener du?

Pinsetur 2014

anne skjerning, Ungdomsafdelingens repræsentant i bestyrelsen.
Supportkonsulent Unik System Design as – Vejle.
Næsten 42 år.
Mor til Andreas på snart 15, der sejler E-jolle, Jonathan på 12 der 
helst sejler gummibåd og spiller basket og Kristine på 10, der sejler 
optimistjolle.
Gift med Sten (Designa Køkken og VIA)
Sejler ikke så meget selv udover følgebåde til stævner, men håber 
på, at der kan blive til sejler-ferie i familiens båd ”Chili”.

Har været ”tilknyttet” HSH siden slutningen af 2007 – hvor An-
dreas startede med at sejle. Var en rigtig landkrabbe og kunne ikke 
rigtig bidrage med noget på havnen med de ”snore og knuder”. Var 
derfor oplagt at byde ind vedr. arbejdet med ny hjemmeside i 2008 
– da det lugtede lidt af kontorarbejde, som jeg nok er bedst til. Er 
fortsat webmaster på hjemmesiden – MEN sidder der nogle læsere 
og tænker at ”det kan jeg tænke mig at hjælpe med” – så hiv fat i 
mig…. Flere om opgaven ville være godt!

For 2 år siden blev jeg ungdomsformand i HSH. Det har været 
spændende – og der har været nok at se til både med arrangering 
af træningslejre, sommerlejre, styregruppe-møder, referater m.v. 
og ikke mindst holde styr på alle de nye sejlere, vi har fået de sidste 
2 sæsoner.
 
Et af mine mål var, da jeg startede som ungdomsformand, dels at 
fortsætte det gode arbejde, som ungdomsafdelingen var og stadig 
er i fuld gang med. Herudover at fastholde de unge sejlere - og 

Af Carl Gerstrøm

ikke mindst deres forældre i form af et højt informationsniveau 
samt inddragelse i opgaver på havnen – da de unge sejlere jo er ret 
afhængige af forældreopbakningen for at kunne sejle. 

Dette mål har jeg stadig – synes også, at vi har en rigtig fin foræl-
dreopbakning i ungdomsafdelingen for tiden - en sejlklub kan nem-
lig ikke fungere uden frivillig arbejdskraft fra forældre – det er en 
rigtig god måde at lære de andre sejlere og forældre at kende på 
– og dermed blive en del af fællesskabet på havnen i det hele taget.

I min verden skal vi skabe sejlere for livet – det skal være sjovt at 
komme på havnen. For hygge og gode kammerater er med til at 
holde de unge sejlere ”til ilden”. 
Jeg ser frem til endnu nogle gode, arbejdsomme, lærerige og ikke 
mindst sjove år på havnen – og nu også i bestyrelsen. Jeg har dog 
fået nyt job i 2013, der kræver lidt mere arbejde og nogen tid på 
landevejene på sigt, så jeg skal være bedre til at uddelegere op-
gaver – det bliver et af mine nye mål i den kommende tid,

ole søndermølle blev valgt som suppleant ved generalforsamlin-
gen 15. januar.
Ole er  46 år og gift med Birgitte Froberg.  2x2 børn
Født I Nordjylland men opvokset på Horsens egnen – Søvind.
Erhvervskonsulent I Sydbank
Ole havde ingen relation til sejlsport,  før børnene begyndte at 
sejle.  Har spillet meget fodbold og badminton.
Godt 10 år er det blevet til for Ole I Horsens Sejlklubs ung-
domsafdeling. I alle årene har Ole været med på Borre Knob. Et 
arrangement som Ole taler meget begejstret om. 

“Man kan se stor forskel på børnenes færdigheder før og efter Borre 
Knob, og de børn, der har oplevet en Borre Knob lejer, de bliver!”
Ole blev selv grebet af sejlsport og har sejlet noget kapsejlads med 
Ole Rindom. Sejler nu med svoger Jørgen Nissen. Fyn Rundt, En-
delave Rundt o.l. sejladser. Der er fascinerende at være på vandet 
og en god kombination til de udfordringer, der er forbundet med 
kapsejlads. Som Dansk Sejlunion udtrykker det: Pulsen op og vand 
i håret.

Videre siger Ole:
Noget af det, der betyder noget for mig, er, at vi i klubben formår 
at tilføre og fastholde nye unge mennesker til klubben og sejler-

Program:
Som det er tradition ankommer vi i løbet af lørdagen den 7/6 og 
afrejse er planlagt til mandag den 9/6. Hver enkelt båd sørger selv 
for betaling af havnepenge da prisen er meget individuel. Derudo-
ver er der en egenbetaling på kr. 25,00 pr. person til dækning af 
diverse udgifter.

Programmet er afslappet og de vigtigste begivenheder er nævnt 
nedenfor.
Lørdag aften: Hver båd medbringer mad til fællesbordet - 
svarende til det antal personer der er på båden
Søndag morgen: Morgenmad – turudvalget sørger for noget læk-
kert brød/pålæg m.v.
Søndag eftermiddag: Aktiviteter i form af gåture – besøg på 
automobilmuseet.
Søndag aften: Grillen tændes og du medbringer selv kød. Turud-
valget sørger for tilbehør

livet - er man først blevet sejler, er det vist de færreste der slipper 
“ud” igen.
Jeg har set på mine (og Birgittes) egne børn, hvor godt det er for 
selvværdet, energien og humøret, når børnene lærer, at de kan 
tumle vind og vejr - det giver virkelig mod på andre udfordringer 
her i livet. De kan se lidt bange ud, når de tager ud; men ligner ver-
densmestre, når de kommer ind.

En hjørnesten i mit arbejde i ungdomsafdelingen er bevidstheden 
om, at det ville jeg gerne selv have oplevet som barn.

Turudvalget har reserveret pladser i Strib 
til den traditionelle pinsetur. Vi har fået 
mulighed for at låne klubhuset i tilfælde af 
dårligt vejr.

Nok er billedet taget under Snaptun – Ballen, men hyggen er den 
samme på Pinseturen.

Mandag morgen: Mogenmad – turudvalget sørger for noget læk-
kert brød/pålæg m.v.

Turudvalget opfordrer alle HSH’s medlemmer til at deltage. For nye 
sejlere er det en god og let måde at komme ind i klublivet på. Vi har 
nogle hyggelige dage og humøret er højt.
Der vil blive ophængt lister i klubhuset hvor du/I kan tilmelde jer - 
ellers foregår tilmeldingen til Ulla Christophersen – mail: ulla.chri@
mail.tele.dk eller på telefon nr. 30910107

På gensyn
Turudvalget - Jane og Ulla m.fl.

Nyt fra 
plads-
mændene

Med det nye klubhus og navnlig af hensyn til det store ungdomsstævne medio maj, er det vigtigt, 
at parkeringspladsen bag de røde spidshuse bliver ryddet tidligt og  gjort klar til parkering/camping.
Husk at rydde op når båden er kommet i vandet. 
Pladsmændene er angivet på side 2 og på www. horsens-sejlklub.dk og www.horsenslystbådehavn.
dk kan regler for benyttelse af vinterpladsen ses. (CG)
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Sejleruddannelser til ethvert temperament

Kapsejladskalender

Uanset om du har ønske om at blive knivskarp kapsejler, tursejler – 
eller noget midt imellem kan Horsens Sejlklubs sejlerskole hjælpe 
dig. 

Horsens Sejlklubs sejlerskole har i mange år succesfuldt ført talrige 
sejlere igennem Dueligheds kurset – såvel praktisk som teoretisk. 
For et par år siden blev kapsejlads skolen etableret. Kapsejlads sko-
len skal ses som den naturlige vej at gå for sejlere med nyerhvervet 
duelighedsbevis, der vil bevæge sig i kapsejlads retningen.
I den kommende sæson vil de to skoler arbejde endnu tættere 
sammen på forskellig vis. Blandt andet vil en række fællesarrange-
menter blive afholdt, så sejlerne får bedre mulighed for at skabe 
netværk i klubben.

Sejlerskolen råder over to H-både, en IF båd samt to Match 28’ere. 
De to Match både bliver brugt i kapsejladsskolen, og de resterende 
indgår i duelighedskurset. Det udvidede samarbejde mellem de 
to skoler vil også give mulighed for at duelighedskursister et par 
gange i løbet af sæsonen kan få lov til at prøve kræfter i Match 
28 bådene.

udvidet kursus
Der har på det seneste været forespørgsler fra dueligheds elever 
om at fortsætte en tredje sæson i sejlerskolen efter at dueligheds-
beviset er i hus. Normalt henvises der i denne situation til kapse-
jladsskolen, men disse elever ønsker at blive undervist i områder, 
der ikke normalt er pensum i duelighedskurset; eksempelvis spiler 
sejlads. 
Derfor lægges der i denne sæson op til, at en eller to både ugentligt 
bliver allokeret til brug for dette. Her vil der ikke blive arbejdet hen 
imod duelighedsbeviset, men med emner som boathandling, spiler 
sejlads, grundstødning, udvidet trim og tid til deciderede elevøn-
sker etc. Med dette tiltag bliver der også mulighed for at erfarne 
sejlere kan tilmelde sig for måske at få rettet nogle uvaner eller at 
dygtiggøre sig inden for et svagt område.

udvikling af uddannelserne
Det er ingen hemmelighed at der ikke er så mange, der bliver 
tiltrukket af sejladsens glæder som tidligere. Der kan være mange 
årsager til dette. Finanskrise, tidsånden som sådan, dårlig markeds-
føring af sporten etc. Noget er vi ikke herre over, men det man ved 
noget om, kan der jo arbejdes med – og det bliver der. 
Uddannelserne bliver hele tiden videreudviklet til at matche den 
moderne sejlers behov. Dansk Sejlunion har igangsat et arbejde for 
at tilpasse uddannelserne til nutidens behov. 
Fra Horsens Sejlklubs sejlerskoles side skubber vi også på. Sko-
len har udenlandske elever, der har ønske om, at det danske du-
elighedsbevis gælder på lige fod i deres hjemland som eksempelvis 
portugisisk statsborger. Altså et ønske om et mere internationalt 
islæt.
Da det stort set kun er bureaukrati, der står i vejen for dette, har vi 
fra Horsens Sejlklubs sejlerskole bedt Dansk Sejlunion om at presse 
på internationalt for at gøre det muligt også at uddanne udenland-
ske sejlere på lige fod med danske sejlere, så det kommer til at stå 
på duelighedsbeviset, at de har lov at føre båd eksempelvis på at-
lanterhavskysten ud for Portugal. Dette ville også give dueligheds-
beviset en væsentlig konkurrence parameter i forhold til speedbåd-
skørekortet, som mange vælger, da det er nemmere at erhverve.

Certificeret sejlerskole
Horsens Sejlklubs sejlerskole er certificeret af Dansk Sejlunion og 
sejlerskolernes instruktører underviser efter de retningslinier, der 
bliver udstukket af Dansk Sejlunion. De allerede dygtige instruk-
tører bliver jævnligt sendt på kursus for at opretholde deres høje 
niveau. 

Tilmelding foregår på hjemmesiden under sejlerskolen eller til 
jesper.lysgaard@gmail.com
Der er stadig ledige pladser både i sejlerskolen og kapsejlads skolen.

Flotille-sejlads er social sejlads, hvor flere både sejler til den samme destination i flok.
Dansk Sejlunion ønsker at udbrede kendskabet til flotille-sejlads.
Vejr og vind kan være anledning til, at en flotille-sejlads bliver til med kort varsel. Andre flotiller er planlagt i god tid med en vej-
ledende sejladsrute.
I Facebook-netværket “Flotille-sejladser i Danmark” har sejlere med lyst til at “sejle i flok” mulighed for at få et netværk med 
ligesindede, hvor aktuelle flotille-sejladser er omdrejningspunktet. I netværket kan sejlere oprette og tilmelde sig flotille-sejladser.
Se nærmere på: http://www.sejlsport.dk/tursejlads/oplevelser/flotillesejlads

DS skriver

ungdomsafdeling/joller:
• Tune Up stævne for joller første eller sidste weekend i maj (ikke endeligt afklaret)
• 23. – 25. maj Torm junior Grand Prix, 100-årsjubilæum ungdomsafdeling
• 3. – 6. juli Borre Knob lejr
• 6. – 8. august sensommerlejr
• 6. – 7. september Sydbank Cup
• 4. oktober Bymesterskab

kølbåde
• 14. juni Picca Automation Business Cup
• 2. – 3. august klassemesterskab Banner 30
• 23. – 24. august Moth-stævne
• 29. august De Gæ´Nok mindesejlads
• 30. august Endelave Rundt
• 21. september Trekost two-star
• 27. – 28. september KDY15 kvm juniorbådsstævne klassemesterskab
• Tirsdagssejladser 6. maj – 24. juni. 12. august – 30. september
• Onsdagssejlads 7. maj – 25. juni. 13. august til 1. oktober
• Torsdag 8. maj – 26. juni minus 29. maj. 14. august til 2. oktober
• 5. oktober Bymesterskab kølbåde
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”Akvakulturer på 
og uden for Horsens 
Fjord”

Interessante “sejlerhjemmesider”

De gule DSbøjer

Som nævnt i sidste klubblad gjorde sejlerne i Horsens – den blå-, 
den grønne- og den røde klub – indsigelse mod et tangbrug ved 
Brakør, som Hjarnø Havbrug A/S havde søgt Kystinspektoratet om 
tilladelse til at etablere. I en mail af den 29. jan. meddeler Kyst-
inspektoratet:……skal Kystdirektoratet på anmodning fra ansøger 
oplyse om, at ansøgningen indtil videre er stillet i bero.
Timeout! - Fremtiden vil så vise hvor det ender.

www.baadteknik.dk - Siden er startet i december 2013 
og man siger selv på siden: er beregnet til bådejere som 
har et teknisk problem, især indenfor el, men også andre 
områder.

www.sail-world.com – En verdensomspændende aus-
tralsk hjemmeside der nu satser mere på Europa. Dan Ib-
sen tidligere generalsekretær i Dansk Sejlunion har stiftet 
selskabet “Sail World Europe Aps” (50/50) sammen med 
Bådmagasinet Aps. Der er forhandlet og underskrevet 
kontrakt med den australske ejer af Sail-World.com - ver-
dens største maritime websider.
Man vil arbejde med tre europæiske brands i Sail World 
Europe (SWE), bliver iværksat i løbet af foråret med 
meget mere europæisk fokus.

De gule DS bøjer har de sidste år været håndteret af en lille, men 
god flok folk fra de forskellige klubber, og med Mogens Dam som 
tovholder. Der var lavet en god aftale med marine hjemmeværnet, 
de ville gerne, og som en del af deres træning, hjælpe med vores 
ankerbøjer. Men efter et par sæsoner måtte vi stoppe samarbej-
det med marinehjemmeværnet, da det var for hårdt ved deres grej 
bla. Desværre strandede vi med alle vores betonankre på land! Og 
det var sin sag at finde en båd med kran, der vil kunne hjælpe os, 
men da det så allermest sort ud, sidste forår, og sæsonen var godt 
i gang, kom hjælpen! Den samme dag ringede to af de skippere 
tilbage, som jeg havde kontakt til i løbet af foråret, og sagde de nu 
havde et hul. Jeg aftalte med Jørn, skipper på Tender Høj, at vi tog 
ud mandag, men fredagen inden var skipper Stig Wittrup klar. Vi 
tog ud med Stig, og det gik som smurt! Det tog ikke mange timer, 
før alle bøjer var lagt på plads, og vi var klar til at sejle mod Horsens 
igen. Stig hoppede af i Snaptun, og Filip og jeg tog kutteren tilbage 
selv. Det var en god dag(: tak til Jørn og Stig.
Det blev efterår, og vi skulle hente bøjer ind, inden isen ville spise 
dem, denne gang uden kran. Mikkel Steengård, Filip Lindum og jeg 
tog Vitus Bering ud en forblæst efterårsdag for at sætte et punk-
tum for en fantastisk sommer med masser af sol. 
Vi startede længst væk, Asvig. Der var store bølger, da vinden var 
nordlig, Lille Knud havde tegnet og fortalt om det gode skib Vitus 
Bering, så der var ikke noget, der kunne gå helt galt. Det gik nu 
også ganske, som vi havde håbet. Vi fik alle ankerbøjer og kapse-
jladsmærkerne ind på to ture. 
Vi har i år prøvet at lade de store beton klodser og kæder ligge 
på bunden med det håb, at de er til at finde igen til foråret. Vi har 
præcise koordinater på dem og en lille bøje en halv meter over 
bunden, så det skulle være til at se. Jeg har erhvervet mig dykker-
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 - hvad er status? Hvad sker 
der med vor frie adgang til 
de kystnære vandområder?

Denne problematik skal ses i en større sammenhæng.
Miljøminister Ida Auken arbejdede med et stort friluftsprojekt. 
Mange interessenter var samlede i Bellacentret for at komme med 
indspark til en friluftspolitik. Mange idéer kom på banen, men ge-
nerelt var der alt for mange grønne gummistøvler og alt for få blå.
Hele projektet vandt ikke den interesse, man havde håbet på  p.g.a. 
mangel på økonomi. Det forlyder, at når bøgen springer ud kommer 
der en redegørelse om en national friluftspolitik. Der er etableret 
et forum - ”Havforum” - hvor emnerne relateret til havet drøftes.
Temaet adgangsbegrænsning på havet er et led i hele denne pro-
blematik og blev bragt op på ”Havforums” sidste møde. Det blev 
meget langhåret og endte et helt andet sted, med en debat om 
vandmiljøplanen, - EU relateret lovgivning. 
Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening er opmærksom 
på problematikken om færdsel på og adgang til de kystnære om-
råder. 
Fritidssejlernes paraplyorganisationer arbejder sammen om i fæl-
leskab at følge og kommentere på problematikken. Det er vigtigt at 
søsport - bredt set - markant kommer med i 
Friluftspolitikken.

Medens fingrene løber over tastaturet slår Christiansborg en kol-
bøtte. Ida Auken udskiftes og hvad så?  Måske er det forfra i prob-
lematikken miljø/friluftsliv kontra profit/arbejdspladser ! (CG)

grej og har været nede ved de fleste moringer i løbet af sommeren 
for at kikke til den lille undervandsbøje. Alle var utrolig nemme at 
finde, så vi glæder os til at komme i gang med at sætte bøjer ud 
igen til foråret.
De koordinater der står her, er dem de ligger på pt., men der har 
været et par henvendelser om, at der ikke er dybt nok, der hvor de 
ligger. Det vil vi selvfølgelig rette op på, så det må betragtes som 
ca. placeringer indtil næste klubblad.
Jonas Troense

55n48.272 010e03.794 asvig
55n48.053 010e03.478 asvig
55n47.923  010e03.145 asvig
55n48.769  010e03.716   batterihagen
55n49.243  010e03.969  kaffekrogen hjarnø
55n49.221  010e04.013  kaffekrogen
55n49.189  010e04.074 kaffekrogen
55n50.067  010e01.497 borre knob øst
55n50,122  010e01.481 borre kob øst
55n52.579  010e03.017  sondrup skov
55n51.418  009e57.614  brakør
55n50.126  010e00.694  borre knob vest
55n50.037  010e00.552  borre knob vest
55n49.902  009e58.657  dysbjerg/sejet
55n51.501  009e55.925  elbæk skov/husodde
55n51.520  009e55.810  elbæk skov/husodde
55n50.614  009e55.122  boller

•	 SWE	Racing:	http://www.sail-world.com/Europe/
•	 SWE	Cruising:	http://www.sail-world.com/Cruising
•	 SWE	Marine	Business:	http://www.marinebusiness-
world.com

Her er en adresse til forskningsprojekt i Bremen, hvor der 
arbejdes med vaskeanlæg, så man ikke behøver bundma-
ling.
www.hs-bremerhaven.de/hochschule/aktuelles/
news/2013/waschanlage-fuer-boote-entwickelt/

God fornøjelse!(CG)

Nye hjemmesider på sejlerområdet har 
set dagens lys.
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Sejl hurtigt og sjovt

Sejlsportsliga

Ungdomsafdelingen

Længe leve traditionerne!

Hængeparti

Straks efter at standeren var halet ned, blev masten lagt ned og 
kørt i hi på sydhavnen. Nu er renoveringen godt i gang. Afslibning, 
10 gange lakering og ved standerhejsningen vil masten igen være 
rejst og klar til at standeren kan sættes. (CG) 

Har du lyst til, at der ske lidt mere, når du er på vandet. 
Synes du, at det er fedt at bruge din kræfter og keder 
du dig, når de andre snakker om madpakker og kaffe på 
termoen. Så skal du prøve at sejle matchrace!
Vi træner 2 timer hver mandag i sommer halvåret og 
deltager i stævner. Introduktionsmøde til sæson 2014 
tirsdag den 4. marts kl 17 – 18 i Mongo. Her taler vi om 
muligheder, forventninger og pris for deltagelse. 
Henvendelse til Lena Hellström – lena.hellstroem@
gmail.com

I sidste klubblad var der en ganske kort omtale af den sejlsports-
liga, som Dansk Sejlunion introducerer i den kommende sæson. 18 
klubber vil over 4 stævner dyste i J/70 en ny amerikansk konstruk-
tion fra 2011. En J/70 vejer ca. 800 kg., sejles af 3-4 personer og 
rigget med tre sejl: storsejl, fok og gennaker. Der er bestilt 7 nye 
både til formålet.
Formatet bliver ”Speed” fleetrace på en op-ned bane, sejlad-
slængde 10 – 15 min. og der dømmes på vandet (2 opmandsbåde).
De 18 deltagende klubber fremgår af kortet.
De 4 stævner hvor der sejles fredag, lørdag og søndag er placeret 
således:
30. maj–1. juni, KDY, Rungsted 
20.–22. juni, Sønderborg 

40 sejlere tog kampen op mod hinanden i de olympiske lege af-
holdt af Horsens Sejlklub. Alle sejlere havde smil på læben og 
træthed i kroppen, da de søndag ventede på resultatet. 

I weekenden, 3-5 jan. blev den traditionsrige tør-træningslejr i 
Horsens Sejlklub afholdt i nye og spændende omgivelser. Juels-
minde sejlklub indrammede de olympiske lege. De nye rammer gav 
sejlerne den samme udfordring som ved de rigtige olympiske lege, 
hvor man også kommer til nye, anderledes rammer. 

Temaet for træningslejren var gennemsyret af, at der nu er 3 olym-
piske kandidater til OL i 2016. Så temaet var naturligvis OL. Det vil 
sige, at der gennem weekendens løb var alle tænkelige discipliner, 
hvor de otte hold kunne samle medaljer. Holdet med flest medaljer 
ville vinde De Olympiske Lege i Horsens Sejlklub. 

“Noget af det mest specielle har været vinterbadning. Store som 
små har lørdag morgen og aften og søndag morgen badet i det 

Sædvanen tro mødtes mange medlemmer juleaftens dag og ny-
tårsaftens dag i klubhuset ved frokos- tide for at ønske hinanden 
henholdsvis God Jul og Godt Nytår. Det gjorde man også i år og 
traditionen blev dermed holdt i hævd, - dog var det anderledes. I 
år foregik det i MONGO. Klubben var vært, men menuen var det 
samme glög + æbleskiver og sild + en øl.
Kl. 13. 00 ud igen og hjem til familien. Begge dage var fremmødet 
fint. Ca. 50 medlemmer var mødt frem begge dage. Det var lige så 
hyggeligt, som det plejer! 
Formanden holdt en kort tale og inviterede på årets sidste dag på 
et besøg i klubhuset, hvor alle kunne forvisse sig om at alt gik plan-
mæssigt. (CG)

- med sidste års grundejer.
Normalt uddeles grundejerpokalen ved stander nedhal-
ingsfrokosten. Da pokalen var pakket ned i forbindelse 
med klubhusbyggeriet kunne Erik Nørgaard kun opremse 
kandidaterne, og 
lade dem og vi andre vente i spænding til standerhejs-
ningen. Den 5. april udløses spændingen. (CG)
 

kolde vand uden for bygningen, vi bor i. Vi har ikke kedet os. Der 
har været aktiviteter det meste af tiden. Når der ikke var, sad vi og 
hyggede, spillede og spiste slik i smug. 

Olle (Olivie) fungerede som vores mor. Hun trøstede og plejede os. 
Martin var den glade og lidt for morgenfriske. Han fortalte spæn-
dende ting om sin sejlsportskarriere og OL-Træning. Jacob holder 
styr på sagerne og motiverer os til at træne hårdt for at blive gode 
sejlere.”

I den olympiske disciplin Historieskrivning var opgaven klar. Skriv 
en historie omkring lejren. I de otte historier blev der fortalt om 
de gode oplevelser. Vinderholdet blev hold 8, og uddraget oven for 
taler for sig selv. De mange sejlere har alle haft gode oplevelser på 
kryds og tværs af alder og jolletype. Det er skønt 
at se, at de ældre sejlere tager teten og lader de mindre komme 
med ideer og så støttes af de ældre til at udføre dem. Det er rigtigt 
dejligt at se.

Deltagende klubber 2014 Billede fra den tyske liga

22.–24. august, Hellerup 
5.–7. september, Aarhus (ifm. Aarhus Festuge) 
Ud over klubligaen inviteres andre sportsbåde til at deltage I de 4 
stævner på egen bane:
CB66,  J/80,  Melges 24,  m.fl. Mon ikke her var noget for Horsens 
Yachtværft og deres I550 sportsbåd?!
I Tyskland havde man med stor succes en sådan lige i sæsonen 
2013. Spændende bliver det at følge ligaen i den kommende sæ-
son. Følg med på www.sejlsport.dk (CG)

Hyggeligt samvær i MONGO på årets sidste dag.

Byggeriet skrider planmæssigt!
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Vi havde et enestående klubhus! Vi får et endnu mere enestående 
klubhus!
Flere gange er der skrevet om det forhenværende klubhus her i 
klubbladet. Med indvielse af det nye klubhus benyttes lejligheden 
til at gøre det igen og i forlængelse af det, lidt om det nye.

Det klubhus vi rev ned i sommeren 2013 har på mange måder en 
spændende historie.
Fra 1910 og frem til 2003 lå der midt i Horsens Havn en ø, der 
dog kun havde været beboet af måger siden 1931. Oprindelig var 
øen landfast, men blev løsrevet ved en havneudvidelse i 1910, for i 
1915 at blive overdraget til Horsens Sejlklub. Bag øens vest side var 
der en lun plads, hvor klubbens både lå for anker.
Klubbens medlemmer befandt sig så godt på øen, at man beslut-
tede sig for at slå sig ned og bygge hus. Byens store arkitekt, Kgl. 
Bygningsinspektør Viggo Norn tegnede huset for klubben. Bygge-
prisen var 2.700 kr. inkl. inventar, og tegningen var en gave fra 
arkitekten. Det stod færdigt i 1916.
Norns bygning var tydeligt inspireret af de pavilloner, der var en 
del af landsudstillingen i Århus i 1909, hvor arkitekten hed Anton 
Rosen (født i Horsens 1859)
En tid lang mente man, at klubhuset var en af pavillonerne fra 
Århusudstillingen tegnet af  Rosen og flyttet til Horsens. 

Klubhus
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Den første tilbygning til klubhuset kom allerede i 1923. Der blev 
bygget en kahyt på huset, ”prydet med Kongens og Dronningens 
Billeder”, - det stod at læse i Dansk Sejlerblad nr. 4 fra 1923.
Sejlklubben trivedes god på øen og havde ansat Karl ”Færgemand” 
Nielsen til at færge medlemmerne (10 øre pr. enkelttur).
Efter 14 år på øen, blev det besluttet at flytte huset til fastlandet. 
Det skete Grundlovsdag 1930, hvor medlemmerne flådede og slid-
skede huset til Pynten, hvor det blev placeret på de pæle, man på 
forhånd havde rammet.

På tegningerne kan man se, at der efterhånden blev bygget yder-
ligere tre kahytter på klubhuset – i fuld respekt for den oprindel-
ige arkitektur. Mørk træværk, hvide søjler og vinduer med skrå 
sprosser, - klubhuset har vist aldrig været 
smukkere.
Efterhånden blev også dette klubhus for 
småt. Fra 1953 foreligger der en del skit-
seforslag til ombygninger, der dog først 
bliver realiseret i 1964. Indgangspartiet 
bliver ombygget med forbedrede køk-
ken- og toiletforhold. Endvidere bliver 
det store lokale mod øst bygget på, - 
”Modellen”.
Det er det klubhus, som sejlklubbens 
ældste medlemmer kan huske
1964-ombygningen viste sig hurtigt 
utilstrækkelig til klubbens behov og al-
lerede i 1974 besluttede man sig for den 
udformning, som huset havde, da det 
blev revet ned. Køkkenet blev opgraderet 

til restaurationsniveau, og toiletforholdene forbedredes ved en ud-
videlse af ind-gangspartiet mod nord. Samtidig blev alle kahytter 
forlænget til dobbelt størrelse
Flere gange i perioden fra 1974 frem til nedrivningen blev huset 
renoveret. Flere forsøg på at rejse penge til en gennemgribende 
renovering glippede. Af flere gange blev husets isolering opgra-
deret, nye vinduer  og elvarmen blev udskiftet med gasfyret cen-
tralvarme. 
Pælefundering var gennem alle årene et kapitel for sig. Jævnligt 
blev der opklodset under huset for at bibeholde et nogenlunde 
vandret gulv. Gulvet gyngede faretruende, når dansen gik livligt ved 
standerhejsningsfesterne.
Gulvkonstruktionen var jævnligt oversvømmet ved særlig høj van-
dstand. Mange kan huske, hvordan man kun iført waders eller om 
bord i en båd kunne anduve huset. 
Udsmykningen i det gamle klubhus var enestående. Mange halv-
modeller prydede sammen med flere spændende gamle billeder 
væggene. 4 modelskibe alle opbevaret i glasmontre prydede huset. 
Mange, der har besøgt huset, hvad enten det var som gæstesejler, 
deltager i en kapsejlads eller besøgende fra landsiden, kan huske 
huset.

Et sådant hus havde naturligvis et spøgelse. Med skiftende sind-
stilstand har spøgelset gennem årene sørget for at medlemmerne 
trivedes/mistrivedes. Sørget for at forholdet mellem restauratør 
og klub fungerede. At huset blev vedligeholdt. At debatten på 
”sladrebænken” gik flittigt, - restaurant/ikke restaurant. Et gam-
melt klubhus kræver sit spøgelse. Ikke et let job at være spøgelse i 
et gammel traditionsbundet hus. Med 600 medlemmer er der min. 
700 meninger. 

Dette udaterede postkort blev fundet i 
Horsens Byarkiv. I 1930 blev klubhuset 
flyttet til den nuværende plads på Pynten. 
Bådene ligger for anker eller i pæl (med en 
udhaler i land), stævnen mod vest.

Slidsket ned på 2 pramme er klubhuset 
parat til at blive fragtet til sin nye plads.

Som huset tog sig ud efter ombygningen i 1964

Før afsejling fra øen 
så huset således ud

Godt sikret ankommer huset til Pynten, 
klar til at blive anbragt på pælefunder-
ingen. 

I midten af 90’erne blev 
klubhuset malet gult og 
forblev sådan til nedriv-
ningen i 2013

Det næsten 100 gamle hus må lade livet august 2013.

I 2004  - Horsens Sejlklubs 125 års jubilæum - gøres endnu et 
forgæves forsøg på at samle midler til en gennemgående reno-
vering af huset. Horsens Sejlklubs trofaste  medlem Niels Hede 
Nielsen donerede et meget betydeligt beløb til projektet og en 
storstilet fundraising indledes.  Nogle år går med at skrive mange 
ansøgninger uden, at det giver resultat. I 2010 må man erkende, 
at huset nu er i så dårlig en forfatning, at projektet må ændres fra 
en gennemgående renovering til at bygge et helt nyt hus. Flere 
projekter ser dages lys og endelig  i 2012 er man så langt med 
kommunens godkendelse af tegningerne, lokalplan og økonomien, 
at man kan gå i gang. Af et byggesum på ca. 11 mill. har klubben 
fået doneret ca. halvdelen, resten lånefinansieres på baggrund af 
en generalforsamlingsbeslutning. Der er samlet en god mill. ind 
blandt medlemmerne. Detaljer kan ses på www.horsens-sejlklub.
dk. Her skal lyde en stor tak til de fonde, firmaer og enkeltpersoner, 
der har bidraget.
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Nyt forsikringstilbud på trapperne
Den 27. februar lancerer Dansk Sejlunion en ny forsikringsordning 
til alle bådejere i medlemsklubberne. Den nye ordning giver både-
jerne flere tilbud at vælge mellem, og samtidig får de en mægler 
med som forsikringsrådgiver.   

Dansk Sejlunions forsikringstilbud til sejlerne får et betydeligt 
løft, når en ny ordning træder i kraft den 27. februar. Ordningen 
erstatter Dansk Sejlunions hidtidige Codan-aftale, der udløb ved 
årsskiftet.  
Den nye ordning indebærer konkrete forbedringer på flere punkter, 
forklarer Dansk Sejlunions sejladschef, Steen Wintlev. 
”For det første, så får du tilbud på kaskoforsikringer fra tre eller fire 
selskaber. Det giver dig mulighed for at sammenligne – og vælge 
dét tilbud, der passer dig bedst. For det andet, så har du en for-
sikringsmægler med som din rådgiver i processen. Mægleren bru-
ger sin ekspertise til at anbefale en løsning, men det endelige valg 
er naturligvis dit eget,” siger Steen Wintlev. 

Tættere på den enkelte sejler 
Tanken bag den nye forsikringsordning er at kunne tilbyde løsninger, 
der kommer tættest muligt på den enkelte bådejers individuelle 
behov. Derfor har det været en høj prioritet at få flere selskaber 
med i ordningen, både for at sikre en sund indbyrdes konkurrence 
og samtidig skabe tilbud med varierende indhold, forklarer Steen 
Wintlev.      
Ordningen indeholder samarbejdsaftaler mellem Dansk Sejlunion 
og en forsikringsmægler samt i første omgang fire forsikrings-
selskaber, der alle har lystfartøjsforsikringer som et kerneprodukt 
(selskabernes navne kan offentliggøres senere).     

bestilling via sejlsport.dk
Arbejdsgangen i den nye forsikringsordning er: 
•	Som	bådejer	udfylder	du	en	forsikringsformular	på	Dansk	Sejlun-
ions hjemmeside. 
•	 Mægleren	 modtager	 formularen	 –	 og	 indhenter	 tilbud	 på	 en	
kaskoforsikring, tilpasset dine behov. 
•	Du	får	tre-fire	tilbud	retur	–	sammen	med	en	anbefaling	fra	mæ-
gleren. 
•	Når	du	har	valgt	selskab,	sikrer	mægleren,	at	du	får	den	rigtige	
police til den korrekte pris.

Hele processen foregår online. I begrænset omfang vil det også 
være muligt at komme i telefonisk kontakt med mægleren. 
”Det er en vigtig pointe, at mægleren er Dansk Sejlunions partner 
– og ikke selskabernes. Det er en person, der repræsenterer dine 
interesser som forsikringstager,” forklarer Steen Wintlev og tilføjer: 

hjælp ved skader
”Hvis du får en skade på båden, kan mægleren hjælpe dig med 
at udfylde skadesanmeldelsen, så forløbet bliver forklaret med det 
rigtige ordvalg og så videre. Også, hvis du får ballade med selska-
bet, kan du trække på mæglerens rådgivning.” 
Prisniveauet på forsikringerne bliver konkurrencedygtigt, fastslår 
Steen Wintlev. 
”Forsikringen bliver billigere at købe gennem Dansk Sejlunion i 
forhold til, hvis du køber samme forsikring på egen hånd,” siger han. 
Kollektiv ansvarsforsikring
Foruden de individuelle tilbud på kaskoforsikringer, så kommer 
ordningen også til at omfatte en prismæssig attraktiv ansvarsfor-
sikring til alle bådejere i medlemsklubber under Dansk Sejlunion. 
Ansvarsforsikringen bliver et standardprodukt, administreret af 
mæglerfirmaet. 

Tilbud til klubberne
I første omgang har Dansk Sejlunion fokuseret på løsningen til 
klubbernes medlemmer. I næste omgang vil ordningen blive ud-
bygget til at omfatte tilbud på forsikring af klubhuse, indbo og 
klubbernes både. 
Den nye forsikringsordning bliver yderligere omtalt i næste udgave 
af medlemsbladet SEJLER, foruden løbende nyheder om ordningen 
på sejlsport.dk. 
Ordningen lanceres den 27. februar i forbindelse med åbningen af 
Cph. Maritim Festival (27. februar – 2. marts) i Lokomotivværkst-
edet, København.

På medlemsmøder og generalforsamlinger er projektet blevet 
drøftet. Løbende har der i klubblad og på hjemmesiden været ori-
enteret, - bl.a. er der løbende lagt mange billeder på hjemmesiden, 
så alle kunne følge udviklingen.
Et klubhusudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer 
har styret processen  utrolig godt. Mange medlemmer har bidraget 
med hjælp på forskellig måde; men klubben skylder byggeudvalget 
stor tak for en meget betydelig indsats. 
Den 5. april i forbindelse med standerhejsningen tages huset så i 
brug. Som bygmester klubmedlem Hans Erik Frost så rigtigt sagde 
i forbindelse med generalforsamlingen 2014: ”Det er den største 
beslutning i klubbens historie. Et flot, meget funktionelt hus plac-
eret på byens bedste grund, - det kan kun blive godt”
Mange af de velkendte detaljer og ideer fra de gamle klubhus er 
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Mange forslag blev udarbejdet før det endeligt lå færdigtgodkendt 
af Horsens Kommune.

taget med over. Der er i det nye hus bevaret en ”rondel” hvorfra 
de øvrige rum stråler ud. Udvendigt er ”kahytterne” i det gamle 
hus markeret og er synlige. Udsmykninger med skibsmodeller og 
halvmodeller er med. 
Husspøgelset skal nok følger med. Spændende bliver det i hvilket 
lune. 
Carl Gerstrøm

Det nye klubhus fotograferet kort før deadline på dette klubbladI september rejses de første trækonstruktioner

Huset lukkes i slutningen af oktober

Terrassen tager form
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Hvad sker der på havnen?
Under overskriften ”Kommunen klar til ny bydel på havnen” bragt 
Horsens Folkeblad en stor artikel den 7. januar. Artiklen beskæfti-
ger sig med nordhavnen, og det der skal ske her. For sejlerne – lyst-
bådehavnens brugere - er der mange andre spørgsmål knyttet til 
havnen. Her er et forsøg på at finde nogle svar ved kontakt til kom-
munens By- og Havneudviklingschef Jesper Gemmer, Havnechef 
Peter Larsen, Stig Wittrup m.fl.
  1 – ”Havnetrekanten” - Kommunen er i dialog med grudejerne om 
mulige løsningssenarier som kan tilfredsstille begge grundejeres 
behov. Bl.a. skal  tilkørselsproblematikken overvejes ifm Danafeed 
grunden.
  2 – Der arbejdes på et større projekt med at forbedre adgangen fra 
byen til havnen. Her indgår bl.a. tanker om, hvordan man krydser 
Nils Gyllings Gade i Havnealles forlængelse. Planen er, at der med 
tiden skal være en promenade langs havnens nordkaj helt inde fra 
den gamle toldbod og ud til lystbådehavne og videre koblet sam-
men med den promenade, der i dag er langs Langelinie. Som led 
i den plan, skal man se fortovet rundt om Horsens Sejlklubs nye 
klubhus. 
Det er planen at lave plads til gæstesejlere i inderhavnen. Den 
del af projektet har været til udtalelse i kystinspektoratet. Der er 
svaret på de spørgsmål, der i den anledning blev stillet, og man 
venter på endeligt svar. Planen er at ”hænge” en træbro uden på 

kajen i den højde over vande,t som broer til lystbåde skal have. 
Broerne blive et alternativ til promenaden for de der vil tættere på 
vandet. Tidperspektivet er i heldigste fald ultimo 2014.
3 – Danfeed/Kemira grunden deles op i 3 byggefelter, og i første 
omgang bliver det vestligste sat i udbud ultimo marts 2014. Efter 
planen ventes kontrakt med investor på plads medio 2014 og byg-
geri kan begynde primo 2015. Primo 2017 ligger Horsens Bibliotek 
her.  
De  2 næste byggefelter udbydes senere. Den gamle stålplads lader 
man vente, idet den indgår i ark. Dan Hasløvs store plan for lystbå-
dehavne. Det er her, kanalen skal munde ud mod vest.
4 – Rederiet Højs værkstedbygning ventes fraflyttet medio 2015. 
Bygningen ventes revet ned. Det er uvist, hvad arealet skal anv-
endes til.
5 – Tankanlægget øst for Havneservice ventes fjernet medio 2016. 
Kommunen ser gerne, at Havneservice bliver på stedet som ægte 
havnerelateret industri. Der forhandles om, hvordan havneprome-
naden kan forløbe i behørig respekt for industrien.
6 - Kajen ved tankanlægget bibeholder Horsens Havn indtil videre.
7 – Ark. Dan Hasløvs forslag til plan for Lystbådehavnen lever i 
høj grad. Problemet er finasiering. 8 – Sejlsportscenter er en del af  
Dan Hasløv planen. Udgravning af kanalen giver jord til øen, hvor 
søsportscenteret skal være. Der er ingen konkrete planer. Står og 
falder med, at der viser sig en investor.
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9 – Ved den nye stålplads er spuns ved at blive at blive etabler-
et. Arbejdet skrider planmæssigt frem og ventes færdigt i april. 
Herefter skal der fyldes op bag spunsen og landarealerne færdig-
gøres. Aktiviteter med stål på arealet i løbet af sommeren 2014.
10 – BG Stone er i gang med at flytte østpå for at give plads til 
stålpladsen. Havnen arbejder på at klargøre de nødvendige arealer.  
11 – Wittrup Seafood A/S er i gang med at piloterer til nye facili-
teter øst for den nuværende fabrik. I løbet af få uger rykker  bygge-
folkene ind og de nye faciliteter ventes færdigt  medio 2015. Man 
har behov for mere plads og bedre adgang til frisk og rent vand. 
Rederiet Høj A/S overtager de nuværende bygninger til den tid. 
Horsens Havn forlænger Ove Jensens Allé med ca. 350 meter for at 
give adgang til Wittrup og de øvrige nye aktiviteter.  

For at komme hele vejen rundt  gentages fra sidste klubblad: ”En 
opringning til Stena Jern & Metal A/S bekræftede at nogle aktiv-
iteter flyttes; men der vil stadig være aktiviteter på havnen og sta-
dig læsning af skibe”.

Yderligere kan det nævnes, at Horsens Havn i 2013 omsatte mere 
end 700.000 ton over kaj. Et mål blev nået. Tillykke med det! På 
www.horsenserhvervshavn.dk kan man læse mere og bl.a. se de in-
teressante nyhedsbreve. 

Ark. Dan Hasløv geniale havneplan med kanalen, der adskiller ”øen” med alle søsportsaktiviteterne.  

Den nye spuns tager form. Der hvor stensætningen for nogle 
år siden skred ud, måtte der renses op, for at rammeslaget 
kunne flyde.

Der sker hele tiden noget på havnen. Mange vil måske mene, det 
går alt for langsomt, men set fra helikopteren i et lidt bredere tids-
perspektiv, så sker der noget. Ta’ nu for eksempel Horsens Sejl-
klubs nye klubhus!!! (CG)

Nummereringen på tegningen refererer til teksten




