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Dansk OTC A/S aftenmatches har i foråret

flere gange været præget af kraftig vind.

Umiddelbart ser Joy VI’s spilernedtagning

ud til at være perfekt, men besætningen

skal være glade for at der ikke vises video i

klubbladet!
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Skumsprøjt fra formanden

ede ,at det skulle ske de første mange år,

men det er dejligt, at der er kommet skred

i tingene.

Til efteråret barsler kommunen med en

kommunalplan, og senere kommer lokal-

planer til. Det ser ud til at ideen om ka-

naler, der afgrænser vores forenings/re-

kreative område, bliver en realitet. Og det

er vi glade for.

Trøjborg har fra start sagt, at vinteropbe-

varingspladserne skal flyttes til et andet

sted, men vi er stadig bekymrede, da vin-

teropbevaringspladserne ikke kun har

dette formål. I vores øjne er det primære

formål, at de fungerer som plads om som-

meren til stævner, parkering samt luft i

det rekreative område.

Lad os håbe at der bliver plads til grønne

pletter i fremtidens lystbådehavn.

God sommer

Bent Rønn

Formand 

Ungdomssejlerne er flittige som sædvan-

lig og første udtagelse er kommet i hus.

Anne Marie Rindom er blevet udtaget i

laserjolle til WYSC(ungdoms VM) som af-

holdes i Brasilien d. 7. til d. 19 juli.

Her  i byen sker der også noget. Pinselør-

dag er der formula 2000 speedbådsstæv-

ne i inderhavnen. Kommunen har sagt ja

til dette arrangement for at skabe liv på

havnen og for at få byens beboere til at

slå et sving forbi havnen denne dag, så de

kan se, at det ikke er fiskemel og skrot det

hele, men at der er flere værdier i miljøet.

Vi stiller op med Matchrace i inderhav-

nen , og på land viser vi både frem , og gi-

ver de mange besøgende oplysninger om

sejlerlivets glæder. På dagen er sydkajen,

havnetrekanten samt hele nordkajen

åben, og man forventer 20-30.000 be-

søgende.

Et nyt tiltag er, at der nu er fri passage fra

toldboden ud til os. Noget vi har efterlyst

i mange år, er nu blevet en realitet.

Da vi begyndte at tale fremtidens havn

for 3 år siden, var der ikke mange, der tro-

Sommeren er over os!!

Kære sejlere en ny sæson er startet med fantastisk vejr i april

og maj, mange har allerede været på weekend-ture og de 

fleste både er i vandet 

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

Jens Hjernøesvej 14
8700 Horsens

Tlf. 75 61 66 77
Fax 75 61 66 26

Bjarne Claus



- Sailor of the year !

Er vi sejlere for lidt disciplinerede? 

• Krydser vi agterfortøjningerne eller på anden måde sikrer, at båden ikke ligger halvvejs inde på nabopladsen?

• Trækker vi uhæmmet strøm til varme, varmt vand mv.?

• Forlader vi vinterstativet med affald flydende, når båden er sat i vandet?

• Undlader vi at vaske broen ud for vores plads?

• Undlader vi navn og hjemhavn på båden?

• Fører vi ikke klubstander og sidder hækflaget på, når vi forlader båden?

• Smider vi bilen uden hensyntagen til restaurantens gæster?

Kort sagt: Ophører vores verden ved egen næsetip? Er vi alene os selv nærmest? 

Hvad mener du? Nykredit ” Sailor of the year”

Hilmer Kristoffersen

Der er megen slendrian på de områder,

der nævnes. Bådejerne bør tilse båden

jævnligt også i ydersæsonerne og sikre,

at fortøjninger er i orden. Træktove og fortøjninger skal fjernes

fra pladsen, når båden kommer på land. Jeg håber, man vil fjer-

ne lysmasterne på broerne, når der kommer el standere med

kortlæsere, hvor der er lys i toppen. Ingen lysmaster til måger-

ne at sidde på vil betyde renere boer. Husk det er VORES havn,

vi skal alle bidrage til få tingene til at fungere.

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

Der er mange ting, som med små æn-

dringer kunne gøres meget bedre. Det

er nok mest uvidenhed/manglende om-

tanke og ikke ond vilje. Derfor er det også godt at få det vendt

et sted som her.

Parkering har så længe jeg kan huske været det rene anarki.

Det starter med at få ryddet vinterpladsen. Disciplin omkring

terminer for søsætning, væk med stativerne og en plan for hvil-

ke klubber, der parkerer hvor!  Husk at frivilligt arbejde i HSH

er hyggeligt så meld dig, når der skal ryddes op!

En opfordring til alle bådejere om at tænke lidt på de her nævn-

te forhold.

Knud Hjersing

Man køber både til millioner, og så stil-

le man dem på stativer ,der ligner ”løgn”

og binder dem fast i de forhånden-

værende fortøjninger – ikke til at forstå! Hvis et stativ bryder

sammen går det også ud over naboen. Er fortøjningerne ikke i

orden, så er det også et problem for naboen. Husk det!

Det er meget et spørgsmål om disciplin, om at alle er opmærk-

somme og f.eks. samler op, når der ligger affald. Jeg forstår

godt, at når båden endelig er kommet i vandet, så er der ikke

mange tanker på stativ og oprydning på pladsen; men det hører

altså også med.

Sidste år fik vinderen af Nykredit ”Sailor of the year”, Anette

Viborg, også tildelt Horsens Internationale pris, sponseret af

VIA til Sport Award, i Forum.

Det viser også, at klubbens medlemmer stemte rigtigt via in-

ternettet og muligheden kommer også i 2009.

Allerede i juni bliver nomineringen åbnet for dygtige sejlere

og gode kammerater, og afstemningen sker i måneden op til

standernedhalingen.

Hold øje med hjemmesiden, da præmierne er tårnhøje og

indsatsen kun et par tryk på et keyboard.

Det er 4. år Nykredit er med på denne kåring og de tidligere

vindere er Maiken Schütt, Christian Rindom og Anette Viborg.

Palle Stidsen

Der er noget om det! 

Jeg har båd i Juelsminde og på visse om-

råder, er det anderledes der. Opbevaring

af vinterstativer foregår væk fra havnen.

Det kræver disciplin med hensyn til klargøring forår og efter-

år. På bestemte datoer kommer og hentes stativerne – og så

er det nu! Affaldscontainere opstilles i klargøringsperioderne,

og de bliver benyttet. En stativ fri plads ser bedre ud og giver

bedre parkeringsforhold.

Jeg syntes, man i Horsens skulle sikre at både, der ikke skal i

vandet samles på ét sted, det ville lette nogle ting og få det til

at se mere ordentligt ud.
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I forbindelse med Dansk Sejlunions generalforsamling den 21.

marts overrakte DS formand unionens guldnål til Erik og sag-

de bl.a.:

Kompromisløs forkæmper for overholdelse af regler og fair play

ved kapsejlads på nationalt og internationalt niveau. Erik har

ydet en utrættelig arbejdsindsats for at perfektionere rammer-

ne for sejlsport.

Siden begyndelsen af 80’erne:

• Handicapmåler for DH, IOR og IMS.

• Klassemåler for en række klasser.

• Administrator af DS' bådvægte i Østjylland.

Indtrådt i Dansk Sejlunions tekniske udvalg i 1994 med 

interesseområderne:

• DH måling og regeludvikling.

• Formulering af klasseregler og opgradering af danske 

klasseregler til ISAF standard.

• Oversættelse af Udstyrsreglerne hvert 4. år.

• Udvikling af målerkurser og gennem mange år og stadig 

underviser på Elitemålerkursus.

Tillykke til Erik med denne hædersbevisning.

Hæder til 

Erik Salling

30. maj arrangerede Horsens Kommune ”Havnens

Dag”. Fint arrangement med spændende speedbåds

løb og meget andet at se på/deltage i. HSH havde en

stand på havnetrekanten, hvor formanden assisteret

af bestyrelsesmedlemmer besvarede spørgsmål og

uddelte klubblade.

”Havnesporet” blev indviet og som der stod i bro-

churen: ” ..en markering af, at dele af Horsens Havn

ikke altid vil være erhvervshavn. Denne del af hav-

nen, der omfatter Inderhavnen og en del af Sydhav-

nen vil med tiden ændre funktion og blive omdan-

net til byformål med boliger, kontorer, cafeer osv. –

og dermed blive en del af den omgivende by.”(CG)

Havnens Dag
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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

Se også artiklen om

”Havnesporet” side 39

Ben Rønn og Anette Viborg 
repræsenterede Horsens Sejlklub på 
sejlklubbens stand på inderhavnen
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Landsforening for Kystkultur

Danmark er et land med over 400 øer og med mere end 7.000

kilometer kystlinie; intetsteds i Danmark er der mere end 50

kilometer til en kyst.

Disse forhold er med til at præge den nationale identitet.

Kysten, havet og havnene er medbestemmende for mange dan-

skeres overordnede selvforståelse … en selvforståelse der kan

omfattes af begrebet “kystkultur”.

Kystkulturen, som den hidtil har været kendt, er under pres,

for hverdagslivet langs kysten forandres markant i disse årtier.

Stigende grundpriser og ønsket om at bo ved vand og by sam-

tidig, har ført til et pres på havnearealer.

På grund af dette har mange små havne og fiskerlejer helt op-

givet de oprindelige erhvervsaktiviteter, og i store havne flyt-

Maritim udflugt - men med afbud!

Den 14. maj drog Dagmar, Poul S. og Carl på maritim udflugt i

bil. I år måtte Poul Ohff desværre melde fra på grund af et svig-

tende helbred.

Bøgen var sprunget ud, solen skinnede og bortset fra, at Poul

O. var savnet, så var stemningen god.

Turen var egentligt planlagt til at gå til Limfjordsmuseet i Løgs-

tør. Carl ændrede planerne i sidste minut for i stedet at køre

til Skive med det formål at samle lidt til en artikel om Skive

Søsports Havn og for at sige farvel til en god ven – Vang Holm

- der skulle sejle til Azorerne.

Op ad motorvejen til Hobro og derfra via Virksund til Skive.

Stop i Virksund Sejlklub hvor der blev indtaget kaffe og oste-

mad i klubhuset. Der syntes god aktivitet i klub og havn sådan

en hverdags formiddag.

tes aktiviteterne til nyanlagte havnearealer, mens den oprin-

delige bynære havn mister sin maritimt relaterede betydning.

I stedet er det havne- eller kystnær beboelse, maritime fri-

tidsaktiviteter og maritim turisme, der gror frem.

I januar 2008 blev der afholdt en kystkulturkonference.

Konklusionen på konferencen var, at der var behov for at stifte

en kystkulturforening i Danmark, hvis formål skal være at være

paraplyorganisation og samarbejdsorgan for alle de aktører,

der har interesse i vedligeholdelsen af en levende kystkultur.

Foreningen er nu en realitet. Stiftende generalforsamling har

fundet sted, og man er i gang med at etablere hjemmeside m.v.

”Landsforening for Kystkultur (CG)

I Skive tog Vagn imod og viste rundt i havn og klubhus, medens

der blev fortalt om, hvordan de Maritime Drømme var blevet

til virkelighed hen over de seneste 4 år.

Horsens folkene var enige om, at der var mange ting, man med

fordel kunne lade sig inspirere af og tage med i den hjemlige

lystbådehavn. En af de mest markante ting var, at selve områ-

det omkring lystbådehavnen var fri for stativer og gamle bå-

de. Det så indbydende og ordentligt ud med ordnede parke-

ringspladser. Vinteropbevaringspladsen var til gengæld et syn-

digt rod præget af megen plads, megen ukrudt og alt for man-

ge gamle både, der aldrig kommer i vandet igen.

Frokost på Niels Nygårds hotel Skive Hus og efter et sidste blik

på havn og vinterplads gik turen atter mod Horsens.

En hyggelig dag, - men der manglede en! (CG)

Stort, lyst og flot klublokale i Skive
Søsports Havn

Udsigt fra klubhuset Vagn fortæller!
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Der var engang...
- En rigtig sejler!

Ved en 60 års fødselsdag for nylig, var jeg så heldig at træffe

et sejlerægtepar fra Lemvig. De berettede følgende lille sol-

strålehistorie.

På mandag skal vi til Egå for at søsætte børnenes båd. Børne-

ne studerer i Århus og kan ikke leve uden en båd. Båden og den

tidligere ejer er noget særligt.

Den tidligere ejer Ejvind Madsen, der fylder 87 i juli, hjælper

for andet år med søsætning, rigning, udskiftning af tærezink i

motoren, skiftning af gearolie og motorolie i den originale salt-

vandskølede 10 HK Buch. Motoren er efterhånden 31 år gam-

mel, men er gennem hele sin levetid blevet passet og plejet

grundig.

Hans gamle Junker -26, med navnet TERNEN købte Ejvind i

1978 og har gennem årene sejlet mere end 50.000 mil i dan-

ske og nordiske farvande. Ejvind har sejlet rigtig mange sømil

alene, og var så sent som i 2004 på togt ud gennem Thyborøn

Kanal til Sørlandet i Norge og hjem over den svenske skærgård

og videre gennem Limfjorden til Lemvig.

Ejvind er medlem af Lemvig Sejlklub, og er stadig meget aktiv

i klubben - og til stor hjælp for mange i forbindelse med påsæt-

ning af mast, rigning mm. Hans store erfaring, som stammer

helt fra da han som dreng sejlede med tremastet skonnert

rundt i de nordiske lande og New Foundland, kommer rigtig

mange medlemmer til gode.

Båden blev efter mange svære overvejelser solgt i 2007 til de

nævnte børn. To af Ejvinds gamle optimistjolle børn, som han

har kendt hele deres liv og som han havde tillid til, ville bruge

båden og passe godt på den. (CG)

Spændende projekt på Idrætshøjskolen Århus. Efter sommer-

ferien åbner skolen en sejlsports linie, hvor eleverne får mulig-

hed for at arbejde målrettet med sejlsport.

Ud over daglig træning på vandet undervises der i sejlsports-

relateret teori, samt markedsføring og sponsorarbejde.

Underviserne er Peter Hansen den ene af Hansen brødrene fra

49’ren og Rasmus Køstner tidligere deltager i America’s Cup

med Mascalzone Latino Capitalia.

Læs nærmere på www.ihaarhus.dk

I Bogense Sejlklub blev man trætte af at se på et par Yng-

linge stå ubenyttede hen på land. Nogle ældre sejlere sat-

te bådene i stand og hygger sig nu med at sejle kapsejl-

ads i dem.

Var det ikke en model for Horsens?(CG)

Sailing Academy Århus

Spændende tiltag i 
Bogense Sejlklub

Der arbejdes stadig på at fastslå årsag og fordeling af an-

svar i forbndelse med at stensætningen foran sandbun-

kerne skrider. Det er uvist, hvornår reparation kan finde

sted. For at sikre at der ikke sker grundstødninger i for-

bindelse med kapsejladser, markerer havnen med 4 bøjer

3 meter vand.(CG)  

Stensætningen skrider

Det påregnes at udvide masteskuret hen over sommeren,

så der til efteråret bliver plads til yderlige ca. 40 master.

(CG)

Masteskuret

For førstegang i mit liv har jeg deltaget i en demonstration.

Sejlerne i Københavnsområdet satte hinanden stævne lørdag

den 16. maj for at demonstrere mod planerne om en bro over

Københavns Havn. En bro, der vil betyde, at Christianshavns

Kanal vil blive afskåret for sejlbåde. Mere end 100 fartøjer var

mødt op, og planen var, at Knippels Bro skulle åbne så demon-

stranterne kunne sejle op til Fisketorvet og tilbage. I elvte ti-

me forlangte man 12.000 kr. for at åbne broen, så det blev

droppet. I stedet sejlede man ud til Langelinie. De mange for-

skellige både udgjorde et broget skue og et til tider larmende

lydbillede – tågehorn i alle afskygninger.

Udvid dog den sejlende busforbindelse i stedet. Brug vandet

til det, det er bedst til, nemlig at sejle på!

En markant tilkendegivelse! En fælles kamp for at bevare et

unikt havnemiljø! (CG)

Ikke flere broer!

En legende på besøg

Stjernholmsgade 12
Så er man fri for forpligtigelser

Ejendomsselskabet Rubin A/S
Lejligheder med stil

www.e-rubin.dk
75 64 45 77

Ejendomsselskabet Rubin A/S
Lejligheder med stil

www.e-rubin.dk
75 64 26 28

Århus Sejlklub er kendt for en meget elitær tilgang til sejl-

sporten, men er også en sejlklub med stolte traditioner og stort

engagement. Formand Per inviterede til en lille sammenkomst

en mandag formiddag i marts. Klubben have skrevet rundt til

alle medlemmer med en alder på 60+ og inviteret til en kop

kaffe med brød. Formålet var at etablere en seniorafdeling med

henblik på at mødes i klubben til en kop kaffe og/eller en øl og

ikke mindst en hyggelig snak. Skulle nogen have lyst og tid til

at gi’ en hånd med nogen af de mange ting, der altid er at lave

i en sejlklub - så gerne!

Der kom 35 og snakken gik. Efterfølgende er man mødtes en

gang om ugen med pænt fremmøde.

Ude i Kaløvig Bådelaug har man haft noget tilsvarende i ad-

skillige år. Her er endda et navn på: ”De Grå Sæler”. Her står

den på sild med det hele hver onsdag kl. 12.00. Ganske

hyggeligt!

I HSH er der hele to tilsvarende tiltag. I sejlsæsonen sejles der

hver onsdag kl. 09.00 i store både. Det er Niels Hede og Kaj

Nielsen, der har taget initiativet. Mød op med en madpakke

og det du skal drikke hen over dagen, - alle skal kunne køre, når

bådene er i havn ved 17 tiden.

Hver søndag formiddag kl. 10.30 møder et lille fast hold i klub-

huset til en øl og en snak, - mest om gamle dage. Det er ganske

hyggeligt, og det kan anbefales at møde op.(CG)

Godt tiltag i Århus Sejlklub

I forbindelse med EUROSAF mødet i København den 4. april

meldte en af sejlsportens store personligheder sin ankomst.

Newzealænderen Russell Coutts kendt fra Amerikas Cup, hvor

han var med til at vinde. Russell skulle mødes med nogle rus-

sere, men det forblev en hemmelighed, hvad emnet var. Måske

skal vi se ham i spidsen for et russisk AC projekt, - bare spørg

Michael Laudrup, der er penge i det derovre.

Vi inviterede Roussell Coutts med til middag om aftenen, og

det kaldte et par smil frem, da formanden præsenterede ham

som Danmarks nye træner for kvinde match race.

Ærgerligt, at det ikke er sådan. Det kunne nu ellers have været

et scoop!(CG)

Med operaen i 
baggrunden og 
hornet i bund. Alder ingen hindring...
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Maritime drømme

I Skive finder man en meget aktiv sejlklub

og en bemærkelsesværdig havn både hvad

angår indretning og administration. Et be-

søg i havnen en forårsdag i maj resulterede

i denne lille beskrivelse.

Skive Sejlklub er som Horsens Sejlklub mere end 100 år gam-

mel. Det er en af de mest aktive sejlklubber i Limfjorden. Klub-

ben har haft formandskabet for Limfjordskredsen gentagne

gange og har leveret bestyrelsesmedlemmer til Dansk Sejluni-

ons bestyrelse.

I samarbejde med Dansk Sejlunion driver klubben et kraftcen-

ter med hovedvægt på windsurfing. Også i 49’er klassen huser

klubben talenter. De kendt Toft brødre kommer herfra. Der er

en kajak polobane i havnen.

Havnen huser flere klubber som vi kender det i Horsens. Ro-

og kajakklub, dykkerklub, windsurfing m.fl. Klubberne arbejder

godt sammen organiseret i et koordineringsudvalg

Administrativt er alle vand og landfaciliteter samlet i Skive

Søsports Havn (SSH). Kommunen ejer havnen, men lejer ud til

SSH, der som nævnt står for administrationen. SSH er hjernen

bag frihavnsordningen og det organ, der administrerer ordnin-

gen.

Tilbage i 2005 tog Skive Sejlklub kontakt til Skive Kommune

med henblik på en renovering af klubbens klubhus. Sammen

formede man et stort projekt under titlen ”Maritime Drøm-

me” og nu 4 år efter er drømmene så blevet til virkelighed. I

et samarbejde fik man gennemført den nødvendige planlæg-

ning, - vist ikke uden sværdslag. Hele 8 lokalplansforslag måt-

te der til.

Det gamle klubhus er blevet til ungdomsafdeling, hvor de fle-

ste joller og alle gummibåde opbevares inde. Der er flotte om-

klædningsfaciliteter til sejlerne, værksted og undervisningslo-

kale. En ny fløj er bygget til med klubhus på første sal med den

mest fantastiske udsigt over fjorden. Med en skillevæg er et

undervisningslokale skilt fra, men man kan slå det sammen,

hvis man skal være mange. Der er et lille bestyrelseskontor.

De ”Maritime Drømme” indeholdt også et hotel med konfe-

rencefaciliteter, ferielejligheder og hytter. Det er taget i brug

og går fint med en stor konstant belægningsprocent. Hotel-

lets restaurant er under klubhuset med flot udsigt over hav-

nen. Der er etableret et glimrende samarbejde mellem hotel

og havn. Havnen har således udliciteret rengøring og gæste-

opkrævning til hotellet, - godt tænkt for receptionen er jo åben

alligevel.

Som en merkantil overbygning har man dannet ”Maritim Cen-

ter Skive” der står for drift af kraftcenteret. 2 match 28’ere

som anvendes til event med gæsterne på hotellet er ejet af

Maritim Center Skive.

Gæstesejlere kan glæde sig over meget fine faciliteter med nye

moderne toilet- og badefaciliteter samt en opholdsrum med

øl automat, TV og internetadgang. Snedigt nok har man ind-

rettet sig, så man kan åbne faciliteterne i etaper. I højsæsonen

er alt i brug, medens man lukker noget ned i ydersæsonen og i

vintermånederne er kun det allermest nødvendige åbent. Et

stort solvarmeanlæg producerer det varme vand.

Noget af det der virkelig slår i øjnene, når man kommer til Ski-

ve Søsportshavn, ,er at vinteropbevaringen foregår et helt an-

det sted. Det giver en helt anden ryddelig havn, når der ikke

står rustne stativer og gamle vrag midt i området. Der er rige-

ligt med parkeringspladser tæt ved bådpladser og klubhuse,

men de anvendes alene til parkering. I et andet hjørne af hav-

nen tager man bådene op og vinteropbevarer dem. Her er he-

le menageriet så til gengæld. Stativer i alle mulige afskygnin-

ger med ukrudt der vokser op i gennem. Haller og telte til op-

bevaring og et værft i tilknytning hertil. Adskillige gamle både

som man på lang afstand kan se aldrig kommer på vandet igen.

Der er rigtig mange ting man kan lære i Skive. Mange ting der

var værd at kopiere.(CG) 

Hvis stige, så skal
den være standard.
Ikke alle mulige 
konstruktioner der
fylder hele broen!

Vinterplads – rodet som når det er værst!

Klubhus på 1. sal, restaurant i stueetagen.
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Nyt fra havnefogeden

Hen over vinteren har, der været nogen snak om el på broerne

og navnlig om forbruget, - hvad kommer der til at ske?

Det samlede elforbrug har i den forgange vinter været meget

stort. Nogle har haft bimåler andre ikke. Vi har haft problema-

tikken oppe i SU, men der er ingen endelig beslutning endnu.

Vi håber, der kommer standere med betalingskort op på bro-

erne til efteråret. Et magnetkort som man ”lader op” – betalt

med kreditkort - i en automat ved servicebygningen. Samme

kort anvendes til at åbne til toilet/bad og evt. også til diesels-

tanderen.

Vi har fået nye rød/grøn skilte!

Ja, - der er monteret moderne skilte på alle pladser, som er let-

te at vende og med en hvid del hvorpå der kan skrives hjem-

komsttidspunkt. Brug en almindelig speedmarker. Jeg opfor-

drer alle til at bruge skiltene, det er en god service overfor

gæster.

Er du med i debatten om havneplanerne og hvad med vinter-

pladserne?

Jeg er med i dele af drøftelserne internt i kommunen. Kort kan

man sige, at der ønskes en bevaring af fiskerihavnen og det

miljø, der er her. Der arbejdes på at få en bedre standard i den

østlige ende af havnen. Vinterpladserne er en vigtig del af de-

batten, hvor også klubberne er inddraget. Min vurdering er, at

vinterpladserne med tiden ender på sydhavnen. Jeg betragter

”Havnestien” som et synligt tegn på, at der sker noget.

Foreløbig skal vi have ryddet op på de eksisterende vinterplad-

ser. Stativerne skal skubbes sammen, så der bliver bedre plads

til parkering. En ”pladsmand” for HSH er stadig et ønske fra

min side. Jeg udleverer mærker til stativer sammen med num-

merskiltet til båden, så vi kan få styr på, hvad der er i brug, og

hvad der bare henstår.

Hvad er din erfaring med SU efter det første halve år?

Jeg syntes det fungerer vældig godt. Alle arbejder for det og er

lydhøre på tværs af de forskelligheder, som nu engang kende-

tegner klubberne.

Computeren er kommet, hvordan går det med at følge op på,

om pladslejerne er medlem af en af klubber?

Jeg vil sammen med klubkassererne inden for rammerne af re-

gisterloven følge op på problematikken.

En afsluttende bemærkning?

Jeg er startet på sejlerskolen for bedre at komme ind i tinge-

ne, - det er lærerigt og meget hyggeligt.

Sammen med min kone var jeg inviteret til standerhejsning, -

tak for det! Det var vi glade for og nød den gode mad og sel-

skabet.

Der er kommet en informationsskærm op ved servicebygnin-

gen, hvor sejlerne kan se vejrudsigt m.m.

Jeg ønsker alle en rigtig god sæson!

Horsens Yachtværft
Vi hjælper med klargøringen og vedligeholdelse af din båd

Gammelhavn 3  ·   8700 Horsens

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

www.horsensvaerft.dk

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

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

Polyester og glasfiber materialer

Epoxy

Lak, malinger og bundfarver

Elektronisk udstyr

Professionel båd klargørings materialer

Bådudstyr

Rig / rulleforstag og dæksudstyr

Udlejning af det rigtige værktøj

Know how som vi gerne giver videre

Horsens Yachtværft tilbyder:

Bådebyggerarbejde · Glasfiber reparationer · Instal-

lation og salg af elektronik og andet maritimt udstyr

Vinteropbevaring · Motor service, installation og

salg af Nannidiesel · Nybygning · Aptering og sned-

keriarbejde · Riggerværksted  · Valsning af virer · 

Splejsning · Rulle forstag · Besigt og vurderinger

En kort snak med havnefoged Steen Andersen her ved sæsonstarten,

for at høre det seneste nye.



w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k    19

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

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

Horsens Sejlklubs Venners generalforsamling 

Formanden bød velkommen og mindedes Lars Henning Scroll,

der gik bort sidste år.

I sin beretning nævnte formanden at foreningen har 169 med-

lemmer – 35 kvinder og 134 mænd.

Årets arrangementer blev nævnt, - herunder en foredragsef-

termiddag i samarbejde med pigesejlerne.

Spændende foredragsholder

Ved det sidste OL i Kina havde Danmark en pige med. Betina

Honoré deltog på RS:X bræt.

Det lykkedes at få Betina til at komme til Horsens og fortælle

om bl.a., hvordan man kombinerer en elite idrætskarriere med

et familieliv med to børn, om OL og forberedelserne. Betina

fortalte også lidt om sine fremtidsplaner.

Horsens Sejlklubs Veninder blev alle inviteret med særlig skrift-

lig indbydelse; men man fandt åbenbart ikke arrangementet

for spændende, for der kom igen ”veninder”. Pigesejlerne hav-

de sammen med mange af pigerne fra ungdomsafdelingen en

fin eftermiddag.

Det reviderede regnskab blev godkendt 

Kontingentet forblev uændret. Birger Iversen genvalgt til kas-

serer og Søren Andersen til revisor.

Pokal for særlig indsats

Der er tradition for, at bestyrelsen uddeler en pokal til en, der

har ydet en særlig indsats. Det er ikke en hvilken som helst po-

kal. Det er en af Poul Ohff’s gamle, som ”vennerne” fik ved 50

års jubilæet.

Bestyrelsen har valgt at give pokalen til en af Horsens Sejlklubs

støtter gennem mange år og flittig gæst ved vennernes gene-

ralforsamling. Jens Müller har været dirigent ved Horsens Sejl-

klubs generalforsamling i rigtig mange år og er efter at være

blevet emeritus genopstået og hjulpet klubben. Det blev be-

lønnet med pokalen i år.

Tillykke og tak til Jens Müller.

Tradition for torsk

Vennernes bestyrelse bød velkommen til den nye forpagter

Mads med en buket og et ønske om en fin torsk og mange go-

de kulinariske oplevelser i tiden frem.

Efter et 3-foldigt leve for HSH, HSV og sejlsporten, gik man til

bords og nød torsken.

Og så rafles der!

Ved rafleturneringen efterfølgende opstod der et prekært pro-

blem. Sidste års vinder havde ikke pokalen med, - kunne ikke

finde den! Megen drilleri og udlovning af dusør blev resultatet

og dette års vinder Per Klausen måtte gå tomhændet hjem.

(CG)

Efterskrift

Pokalen stod til indgravering ved guldsmed Lind og er nu regle-

menteret afleveret til den nye vinder.

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*

Hans Carl gratulerer 
Per med raflesejren,

men ingen pokal!
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Vores E-joller består pt. af 14 sejlere 

De har trænet flittigt hele vinteren 2 gange om ugen i DGI

træningscenter, hvor Nicolas Brandt har stået for at tilrette-

lægge sejlernes træning, så de fik trænet netop de muskler,

som kræves for at sejle jolle, men ikke mindst lært, hvordan

man undgår skader når man træner og sejler. Derudover har

mange af sejlerne sejlet både lørdag og søndag, enten i Hor-

sens eller rundt omkring i træningslejre.

Først i marts er den endelige træning på vandet så startet op i

HSH, hvor det er Jørgen Holm som står for den daglige træning.

Jørgen Holm og Nicolas Brandt har her i foråret arbejdet me-

get med sejlerne omkring sejladsfokus, og start træning. Spe-

cielt starter i store felter er meget vigtige, da det tit er her de

5-10 første placeringer afgøres.

“Hold kæft bolcher”

Vi har i kraft af vores status som Dansk Sejlunion Kraftcenter

haft den fornøjelse, at Jan Christensen og Frank Eriksen fra

Dansk Sejlunion har været på besøg til en onsdagstræning for

at se, hvordan vores trænere arbejder med sejlerne. I den for-

bindelse fik vi og ikke mindst sejlerne og trænerne stor ros for

den atmosfære som de oplevede i afdelingen, og hele det mil-

jø som findes i ungdomsafdelingen. Det havde de faktisk ikke

oplevet i andre klubber. Så lad os arbejde på at bibeholde den-

ne positive holdning. Lidt negativ fik vi dog også. De observe-

rede, at sejlerne under træningen snakkede meget om alt mu-

ligt, som ikke havde med sejllads at gøre, så denne del arbej-

der trænerne med at gøre bedre. Et af forslagene har været at

uddele ”holdkæftbolcher” til sejlerne inden træning. Vi får se

om det hjælper.

Nogle af de andre udfordringer vi har arbejdet med i foråret

er at modtage de nye sejlere som er kommet til. De nye sejle-

re er blevet taget yderst pænt imod af de mere erfarne sejlere

og er på den måde kommet rigtigt godt ind i gruppen af E-jol-

le sejlere samtidig med, at vi har skullet sikre kvalitetstræning

for de sejlere, som vi har i vores kraftcenter. Dette er helt sik-

kert kun lykkedes fordi vi har dygtige trænere og sejlere, som

holder af HSH og hele det miljø som DS roste HSH for.

Christian Tang er pt. suveræn

Vores E-jolle sejlere har i efteråret deltaget i de første udta-

gelsesstævner til JNoM, EM og VM, og her i foråret er de to sid-

ste så blevet afviklet. Det første i år blev afviklet af Farum Sejl-

klub, som holder til ved Furesøen. Nok er Horsens Fjord ikke

altid lige sjov at sejle på, når man nævner vindspring, men jeg

tror nok at vores sejlere fik syn for sagen, hvordan vindspring

kan være på Furesøen. Sejladserne blev afviklet i let vind, hvor

banen var placeret tæt på skoven stort set hele vejen rundt.

Så her kunne man snakke om vindspring, hvilket de fleste sej-

lere nok kunne få hovedpine af. Men Christian Tang fandt me-

ning med galskaben og vandt stævnet yderst suverænt. Den

sidste udtagelse fandt sted i Bønnerup Strand. Og her var til

gengæld vind. En hård vind fra sydvest som også gav nogle

pæne bølger. Ikke dem vi kender fra fjorden, men nogle dejlige

store bølger. Dem med top på. Men som Michael Jürgensen, ny

E-jolle sejler fra i år udtalte ”Skræmmende at stå på land og

vide, at man skal ud i det blæsevejr. Men når man først kom

ud i det, var det rigtigt sjov”. Det fortæller også lidt om vore

sejleres holdning til kapsejlads. Det skal prøves. Men også her

var HSH igen suveræn. Christian Tang vandt igen, og dermed

vandt han sammenlagt udtagelsesserien for E-joller. Sejlerne

har været dygtige og virkelig hængt i. Og alt deres arbejde gen-

nem vinteren har også givet resultat, så stort set alle vores E-

jolle sejlere skal af sted til internationale mesterskaber hele

sommerferien.

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

Beretning fra E-jolle afdelingen

Borre Knob 2009

Som nytiltrådt leder af E-jolle afdelingen og leder af kraftcenter Horsens vil jeg her prøve at

fortælle lidt omkring de aktiviteter som har været, men også se lidt frem over sommeren,

hvad der kommer til at ske i afdelingen.

VM i Brest i Frankrig:

Sarah Poulsen, Christian Tang, Anette Viborg, Nicoline Nissen,

Annette Lundø, Anne-Marie Rindom, Jacob Nikolajsen.

VM Open week i Brest i Frankrig:

Martin Kryger, Annette Lundø, Jacob Nikolajsen, Nicoline Nissen,

Marc Keene Pedersen

EM i Alicante i Spanien:

Anne-Julie Schütt, Anne-Marie Rindom, Annette Lundø, Jonas Palle

JNoM i Arendal, Norge:

Hans Frederik Klint, Michael Ravn Jürgensen,

Rasmus Toft Duus

Go’ vind til alle sejlerne.

E-jolle afdelingen / Kraftcenter

Jan Jürgensen

Til alle de nye sejlere og forældre som ikke ved hvad Camp

Borre er, så er her lige en lille fortælling:

Yderst i Horsens fjord, lige før Snaptun og lige over for Alrø,

ligger der en lille tange med navnet Borre Knob. Denne tange

har i mange år været ejet af Schur familien som privat områ-

de, hvor offentligheden ikke rigtig havde adgang. I dag er om-

rådet åbent for alle, men det er udlagt som fredet område og

naturreservat. Men familien Schur har altid haft deres gang i

HSH, og speciel kærlighed for ungdomsafdelingen. Derfor fik

HSH ungdomsafdeling for over 30 år siden lov til at lave en

sommertur til Borre Knob, hvor man bor i telte, bader ved stran-

den, sejler rundt om Hjarnø osv. Denne tradition har vi holdt

fast i igennem alle årene, og igen i år skal vi på Borre Knob.

Til nye deltagere:

Vi ligger i teltlejr på den naturskønne Borre Knob, ca. 5 sømil

fra Horsens. Det vigtigste mål med turen er at få gode sejlop-

levelser samt at nyde godt kammeratskab og hyggeligt lejrliv.

Sejlerne skal sammen med deres forældre sørge for telte og

finde ud af, hvem der skal sove sammen. Især opfordres foræl-

dre til sejlere på 10 år og derunder at sørge for, at alle sejlere i

den aldersgruppe har en voksen, der holder øje med dem, når

de ikke er på vandet.

Vi sejler derud

Vi sejler i joller og følgebåde til Borre Knob. De sejlere, som ik-

ke selv kan sejle derud, evt. i forbindelse med dårligt vej, kom-

mer med en følgebåd. Deres joller samt alle deltageres bagage

bliver kørt til Borre Knob.

Forældre i arbejde

For at fordele arbejdsbyrden er forældre forpligtede til at yde

mindst en dags arbejde for hvert barn der deltager. Det skal I

ikke være kede af – der vil være hyggeligt lejrliv og praktiske

opgaver til alle forældre. Mange forældre deltager med over-

natning en eller flere nætter.

Fuld forplejning

Prisen for lejren er ca. kr. 400,00 pr. sejler. Beløbet dækker mad

(fuld forplejning), leje af madtelt og toiletvogn, deltagergaver,

benzin til følgebåde m.v. Voksne betaler hhv. 50/75/50 kr. for

mad fredag/lørdag/søndag. Søskende under 12 år er gratis.

Nærmere informationer kommer senere.

Hvis I har spørgsmål inden da kontakt Anne Skjerning på tlf.

22 82 48 08 eller hulvej100@stofanet.dk eller Helge Jakobsen

på tlf. 28 13 79 84 eller ingeandhelge@gmail.com

Tilmeldingsfristen er 23.6.2009.

HSH sender følgende E-jolle sejlere ud i den store verden 

denne sommer:

Årets største begivenhed i HSH ungdomsafdeling: CAMP BORRE 2009

Torsdag 2. Juli – søndag 5. Juli 2009
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Den nye kapsejladssæson er i fuld gang, og bådene boltrer sig

på fjorden til klubbens aftenkapsejladser, Dansk O.T.C A/S af-

tenmatches.

Over 40 både dyster de 3 aftener, der sejles kapsejlads 

Der bliver kæmpet om hver eneste tomme hele vejen rundt.

Som noget nyt har vi i år tilføjet en ekstra bøje tæt på sejlren-

den ud for Husodde for at give bedre mulighed for at få reelle

op/ned baner til aftenkapsejladserne. Ydermere giver bøjen

bedre mulighed for at tilpasse banens længde til vindforhol-

dene, da afkortningsmulighederne på denne bane er ideelle.

Bøjen har allerede været flittigt i brug, og det har givet nogle

forrygende sejladser både tirsdag, onsdag og torsdag. De nye

banekort kan i øvrigt downloades på hjemmesiden under ”Kap-

sejlads – tirsdags/torsdagssejladser/sejladsbestemmelser”.

I år har vi taget et nyt system til pointberegning i brug. Pro-

grammet hedder ”Sailwave” og ser ud til at kunne imødekom-

me vores ønsker og krav mange år fremover. Men som altid vil

der i opstartsfasen kunne være enkelte problemer og ”smut-

tere”, som vi håber I vil hjælpe os igennem med – opdager I en

fejl på de lister, der hænger i klubhuset eller vises på hjemme-

siden, må I meget gerne gøre os opmærksomme herpå.

Stævner

Planlægningen af årets stævner – EM for Moth og Ylva-DM/Ex-

press Klasemesterskab er i fuld gang. I skrivende stund har vi

netop passeret 25 tilmeldinger til Moth-EM, så gennemførel-

sen er sikret. Der bliver gang i den på havnen den 24-28. juni,

så kom endelig forbi for at få et glimt af de fantastiske, flyven-

de joller og/eller til en fadøl i teltet efter sejladserne.

For Ylva-DM og klassemesterskaber for Expresser starter til-

meldingen inden sommerferien, og vi forventer op i mod 40

både til stævnet – forrygende!!!

Lokale sejladser

Afslutningsvis vil vi i kapsejladsudvalget meget gerne slå et

slag for vores efterårsarrangementer – Middelalder Cup, En-

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

Nyt fra Kapsejladsudvalget

delave Rundt, klubmesterskaber og Trekosten. Det har knebet

med tilmeldingerne de senere år, men vi håber, at vi kan få

brudt den negative spiral og få flere både med til at sejle kap-

sejlads på fjorden. Trekosten blive i år en 2-mandssejlads hvor

vi vil lave en sjov, spændende og farverig sejlads med masser

af fine præmier og gimmicks undervejs. Find allerede nu en

makker og slå et kryds i kalenderen den 27. september – alle

kan være med og det bliver sjovt!!

God sommerferie til alle,

HSH-kapsejladsudvalg

Dansk O.T.C A/S aftenmatches
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CASA EJENDOMME CASA ENTREPRISE CASA AIR

Se mere på www.casa-as.dk

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

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

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

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

Udsøgt festpakke sammensat 

af de bedste råvarer inklusiv 

velkomstdrink, 3-retters 

menu, vine ad libitum, kaffe 

og kransekagekonfekt 

pr. kuvert kr 615,-

Mon Thomas Iversen havde forventet at byggekranen 
i baggrunden kunne løfte ham og Ingolf Nordals MIO 
af grunden ud for den gamle badeanstalt.

Billedet er taget den 26. maj før 1. start til tirsdags-
sejladserne med 12 m/sek, og drengene fik den selv 
af grunden med lidt motorhjælp.
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Kapsejladskalender Horsens Sejlklub 2009

Dato

12. juni

13. juni

20-21. juni

24-28. juni

2-5. juli

14-16. august

15-16. august

29. august

30. august

12-13. september

26. september

27. september

Stævne

Horsens Folkeblad Business Cup - træning

Horsens Folkeblad Business Cup

Danske Bank Cup 2009

EM for Moth joller

Borre Knob lejr

DM for Ylva

DS klassemesterskab for Express

Middelalder Cup – banesejlads

Endelave rundt

Optimist ranglistestævne

Klubmesterskab

”Trekosten” – distancesejlads for 

2-mandsbesætninger

Klasse

Match Race

Match Race

Optimist, E-joller, 405, Zoom 8

Int. Moth joller

Joller - ungdom

Ylva

Express

Kølbåde

Kølbåde og flerskrogsbåde

Optimist

Kølbåde

Kølbåde og flerskrogsbåde

Ansvarlig afd.

Match Race

Match Race

Ungdom

Kapsejlads

Ungdom

Kapsejlads

Kapsejlads

Kapsejlads

Kapsejlads

Ungdom

Kapsejlads

Kapsejlads

Følg med på hjemmesiden for opdateringer af kalenderen

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

• Første tirsdag forår: 5. maj

• Sidste tirsdag forår: 16. juni

• Første tirsdag efterår: 11. august

• Sidste tirsdag efterår: 22. september

Dansk OTC A/SOnsdag aften-matches 2009 

(pigekapsejlads, kølbåde)

• Første onsdag forår: 6. maj

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

• Første onsdag efterår: 12. august

• Sidste onsdag efterår: 23. september

Torsdag aften-matches 2009 (familiekapsejlads, kølbåde)

• Første torsdag forår: 7. maj

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

• Første torsdag efterår: 13. august

• Sidste torsdag efterår: 24. september

OBS! Første start kl. 18.30 ved alle aftenkapsejladser 

– både forår og efterår.

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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“Man bli’r faktisk afhængig”

Ultralydsscanning

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

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

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

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

Ring og få en tid.

MØBEL
KUNST

DESIGN-
MØBLER

BELYSNING

INDRETNING

+��������,��-������	
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TEGNESTUEN ØSTJYLLAND AS

ARKITEKTER

ÅBOULEVARDEN 85 · 8700 HORSENS · 75 61 36 00

PRIVAT:

ARKITEKT BO CHRISTENSEN · 75 68 49 76

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

info@jacobsenplus.dk  ·  www.jacobsenplus.dk

Pluspartner Revision + rådgivning

Tobaksgården 3, 8700 Horsens

Telefon 76 25 19 00

Fax 7625 1909

www.plus-partner.dk

kbp@plus-partner.dk

Holder du kursen?

Internationale møder i København

tracking system gav deres bud på, hvordan fremtiden ville ud-

vikle sig på medie siden. Hvad kan sejlsport gøre for at blive at-

traktivt for medierne? Fodbold tager 90% af sport på TV i Eu-

ropa, hvordan får sejlsport sin part af de sidste 10%? Kun hvis

man er med i mediekapløbet overlever man! Kun her får man

sponsorer! Broget billede med mange spørgsmål og få svar; men

en interessant debat.

Mødet var rigtig godt besøg, 29 lande var mødt frem - de fle-

ste nogen sinde, hvilket var meget positivt. 3 ISAF vicepræsi-

denter var kommet, og det gav en god lejlighed til lidt snak i

korridorerne. (CG)   

Fredag den 3. var der møde i Skandinavisk Sejlforbund. Her mød-

tes DEN, SWE, NOR, FIN, ISL og EST måske kendt som ISAF grup-

pe G eller den ”skandinaviske mafia”.

Her forberedes næste dags EUROSAF møde og hvad der er på

programmet for ISAF’s maj møde. Hvad skal vi forberede for

ISAFS novembermøde? - her starter slagsmålet om OL klasser-

ne i 2016.

EUROSAF mødet var ud over en almindelig kedelig generalfor-

samling et seminar om Sailing and the media. En TV producent,

en webside producent, en TV kommentator og producent af

I weekenden den 3., 4. og 5. april var København stedet hvor europæisk sejlsport mødtes.

Sankt Hans Aften i Sejlklubben 23. juni

Den 23. juni afholder Sejlklubben og JAZZHORS fælles

Sankt Hans arrangement på Lystbådehavnen. Et stort bål

bliver etableret på Sydkajen og når det tændes vil der blive

holdt båltale og afsunget Midsommervisen.

Forinden vil der blive serveret en spændende buffet kreeret

af Mads Vallentin.

Menu: Kæmpe rejer på spyd. Kyllingelår med 

southern style sauce. Spareribs Lousiana.

Ribeye steaks. Bagte kartofler med 

creole smør. Grillede nye kartofler.

Salater, dressinger, brød og smør.

Dessert: Jordbær med fløde.

Pris: 175 kr.

Kl. 20.30-23.30 spiller River Band op til Sankt Hans 

Jazz bal og de gør det godt.

Entre: Gæster 70 kr. – Medlemmer 50 kr.

Tilmelding i baren eller 2140 1438.

Sankt Hans festen afvikles i det telt der skal huse del-

tagerne i Europamesterskabet for International Moth-

jollesejlere og det opstilles lige ved Restauranten.



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

Snaptun - Ballen

Program:

Fredag den 26. juni

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 ved syd terrassen kl. 15.30 

Lørdag den 27. juni

Kl. 09.00 - Skippermøde. Sejladsbestemmelser gennemgås.

Kl. 10.00 - Første start. Der er forskudt start med de langsomste både først. Hver enkelt båd noterer ankomst tid 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 28. juni

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 22. juni kl. 16.00 

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

Onsdag den 18. juni vurderer vi vejrudsigten og kommer med en plan B hvis vejret er helt umuligt.

Horsens Sejlklubs Venner/Turudvalget/Kapsejladsudvalget

er blevet kutyme!

Kom og vær med! – og ta’ dine sejlerkammerater med!

Weekenden den 26., 27. og 28. juni

Billeder fra sidste års tur
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Spændende mad og flere gæsterOptisejlads for voksne 29. juni

Enhver har bemærket det:

Der er flere gæster i Horsens Sejlklubs restaurant. Rygtet er

løbet rundt: Der bliver serveret rigtig god mad i det gule hus på

pynten - til rimelige penge.

Omsætningen i restauranten har været større end forpagter

Mads Falck Valentin-Hjorth havde ventet. Det indrømmer han,

men:

- Vejret har også været med os i foråret.

Vi har været heldige, for der har været masser af sol, og der har

været mange gæster på terrassen. Vejret betyder rigtig meget

for omsætningen. Jeg hører, at der er flere gæster i restauran-

ten, end der plejer at være. Især har der været flere a la carte-

gæster, og det er dejligt.

“Mand til øre” - metoden

- Vi har ikke brugt penge på annoncer, men tilsyneladende er

gæsterne godt tilfreds - og fortæller det videre. Der har været

tryk på med bryllupper og med konfirmationer - og vi opdage-

de jo hurtigt, at indretningen ikke er den bedste. Principielt kan

vi kun have to selskaber ad gangen - ellers vil selskabet i rund-

dellen opleve trafik til og fra de andre selskaber.

Men der har også været andre overraskelser i løbet af foråret:

- Der var en række uforudsete udgifter. Køkkenet er simpelthen

mere nedslidt, end jeg havde regnet med. Plads er der ikke for

meget af, især mangler vi bordplads. Det er den slags ting, som

vi først opdager, når vi er i gang. Men det går da.

Mads Falck har et ønske:

- Det vil være rigtig rart, hvis kapsejlerne på hverdagsaftener

bestiller deres sejlerret , inden de står til søs. Ellers er det næsten

umuligt for os at levere varen. Det er et stort ønske i køkkenet.

Det er rigtig fint, at sejlerne bruger ”slyngelstuen”, når der bli-

ver serveret sejlerret. Vi kan ikke tjene én øre på en sejlerret til

55 kroer - og hvis den bliver spist i restauranten, så sender jeg

23 kroner ud ad døren hver gang.

- 23 kroner?

- Det koster en tyver at få dugen vasket og strøget og tre kro-

ner for servietten.

Picnickurve

Mads Valentin har planer om at lave picnickurve, specielt til sej-

lerne. For dem der vil et smut til Endelave - eller bare en tur ud

på fjorden og kaste anker - bliver der fremtidigt muligt at be-

stille en picnickurv: færdigpakket og lige til at tage med om

bord til hyggelige timer på havet.

- På en linje fra nul til 10 med 10 som det bedste, hvor place-

rer du de første par måneder?

Mads Valentin gnubber skægstubbene og sender et bredt smil:

- Det må blive en go’ otter. Sejlerne har taget rigtig godt imod

mig, og jeg møder megen venlighed og hjælpsomhed. Er der et

problem, så er der som regel én eller anden der ved, kan huske,

kan finde, kan bære eller kan henvise til ham, der ved bedre. Jeg

Mandag den 29. juni arrangerer Horsens Sejlklubs Venner op-

timistsejlads for voksne barnlige sjæle. Vi mødes på havnen

ved jolle husene kl. 18.30 til uddeling af joller og er klar til

første sejlads kl. 19.00.

Hvis man ikke skulle have mod på at sætte sig ned i en opti-

mistjolle, så kom alligevel. Der vil blive arrangeret mindre fy-

sik krævende aktiviteter på land, så som kroket, petanque og

lidt raflen.

Når vinderne er hyldet, starter vi grillen og hygger os med den

medbragte mad og drikke.

Arrangementet justeres efter vejret, så mød endelig op uanset

vejret. Sørg for at tage din besætning, venner og bekendte med.

Af billederne kan man se, at også tidligere hyggede de lidt æl-

dre sig i optimistjollerne. Erik Laursen og Poul Ohff overværer

at Christian ”VULCANO” Jakobsen bliver vejet ind. Der blev

betalt startgebyr efter vægt. er rigtig glad for at være her - men altså. Køkkenet er for lille,

og det må vi leve med indtil videre.

Kokken/forpagteren glæder sig til nye tider, og han minder om

én ting: Restauranten skal  være placeret tæt ved vandet.

- Udsigt, vand og mulighed for læ er alt afgørende for Horsens

Sejlklubs Restaurant, siger han

- Havnelivet har sin charme, der må gerne være lidt gammel

romantik over stedet her. Stål og glas hører til inde i byen.

Det sker, at Mads Valentin Falck-Hjorth kigger på vindmåleren

i runddellen:

- En go’ østenvind og 14 meter luft, så ku’ det være fint at sur-

fe ved Husodde. Men arbejdet skal jo passes. I har en rigtig go’

stærk østenvind her på fjorden, og det virker som om fjorden

er en tragt, så vinden tager til på vej ind mod havnen.

Sydlandske skinker

Menukortet er varieret og nyt. Der er dagens menu, fx hvide

danske asparges med pocheret æg og trøffel, rødtunge med

sauteret spinat og bisque, ungkvægsfilet med kartoffel fon-

dant, asparges og morkelsauce - for 278 kr. (to retter 228 kr.).

A la carte er der hvidvinsdampede muslinger i fløde til 65 kr. -

eller en charcuterie-tallerken med et udvalg af sydlandske pøl-

ser og skinker til 75 kr. Blandt hovedretterne er Stjerneskud til

125 kr. og Horsens Sejlklub-burger, en hakkedreng i hjemmela-

vet bolle med krydderkartofler og dip til 125 kr.

På spisekortet er også Smørstegt rødspætte, Perlehøne og Be-

ouf Bearnaise.

Vinkortet er omfangsrigt og blandt rødvin er der en Chat-en-

Oeuf fra Frankrig til 165 kr. - og en Saint Julien Chateau Lagran-

ge, Grand Cru Classé fra Frankrig til 850 kr. Det er billigste og

dyreste, og der er 12 andre rødvine derimellem.

Der er øl fra Horsens Bryghus og fra Indslev Bryggeri plus spænd-

ende udenlandske, fx Paulaner Hefe-Weissbier og St. Bernardus

(Pater 6 til 40 kr., Prior 8 til 50 kr og Abt 12 til 60 kr.)

Velkommen og velbekomme.

Af Jens Troense

Mads Falck Valentin-Hjorth har det allerbedst i køkkenet - i fritiden 
surfer han heftigt. (Foto: Carl Gerstrøm)

Klubhuset har fået et anneks. Det gamle hæderkronede

gule klubhus har fået et anneks, der i stil og farve mat-

cher. Og dér kan alle og enhver købe is.

Forpagter af Horsens Sejlklubs Restaurant Mads Valen-

tin Falck har fået bygget et ishus ved siden af at klub-

huset. Havde det ikke være nemmere og billigere bare

at placere rullende iskiosk på stedet?

- Jo, meget billigere, siger Mads Valentin og slår en lat-

ter op. - Men når vi nu har det flotte gamle klubhus, så

ville det være synd bare at smække et bræddeskur op

på stedet.

- Ideen opstod, da et par af mine venner hørte om min

forpagtning af Horsens Sejlklubs Restaurant. De udbrød

begge to næsten samtidig. ”Hva’ vil du da på Horsens

Havn? Der er jo ikke engang et ishus”.

- Og det var jo rigtigt. Så jeg fik fat i en arkitekt, der stu-

derede det gamle klubhus og siden lavede tegninger til is-

huset. Selvfølgelig skulle ishuset matche klubhuset.

Opgaven blev givet til tømrer Lars Bo Nielsen, og i løbet

af nogle dage blev ishuset gjort færdigt. Det er malet i

samme farve som klubhuset, og det pynter på havnefron-

ten.

Der sælges gammeldaws isvafler, hvor man selv bestem-

mer iskuglerne, og så er der softice og et stort udvalg af

is på pinde.

- En sommerdag på havnen med en isvaffel i hånden og

frisk luft og solskin plus lidt mågeskrig, ja, så kan man ik-

ke få det bedre, siger Mads Valentin.

Flot ishus  Af Jens Troense

Et ganske nydeligt ishus på
havnen i fint samklang 
med klubhuset.

Christian ”VULKANO” på kryds”Kitter”, Poul Ohff og
Christian ”VULKANO”
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SPARBANK - DIN BANK

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

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

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

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

Gotlandsvej 20 · 8700 Horsens

Tlf. 7562 1999 · www.carlfr.dk

BYGNINGSSTÅL
Trapper

Altaner

Gelændere

Vores område er stort...
Marco Polo

Horsens Sejlklub har i år det største OL bruttohold, der har kunnet

mønstres i klubbens 130 år’s historie med henblik på OL London

2012.

Både klubben, Dansk Sejlunion og Team Horsens støtter de 9 unge

mennesker, der stiller op i 4 forskellige klasser. Da der maksimum er

en båd i hver klasse, der stiller op for Danmark, er det givet, at ikke

alle kommer med, men jo større potentialet og viljen for deltagelse

er, jo større er muligheden.

Sponsorudvalget samlede de 6 (9) sejlere, da resten var til eksamen

eller på farten i Europa til kapsejlads.

Følgende bådtyper stilles der op i:

470:

Nicolas Brandt Hansen og Jakob Friis

Anette Viborg og Sarah Poulsen

Laser standard:

Thomas Tang

Laser radial:

Maiken Schütt, Anne Marie Rindom, Anne Julie Schütt 

RSX ( surfboard ):

Christian Rindom

Fynboerne fik også mulighed for at nyde Horsens Sejlklubs

Match 28 med VIA University College logoet på siden, da der

var Palby Fyn Cup i Kr. Himmelfarts weekenden.

Kapsejladsen blev afholdt i rigtig god luft hele vejen rundt,

og for alle de gennemførte både var der tale om en rigtig

hurtig tur rundt.

”Matcheren” er fantastisk til match race på Fjorden, men den

er hård og våd over det hele, efter 24 timer rundt om Fyn +

transportsejlads”, udtaler Michael Christiansen fra VIA.

Michael og hans VIA lærer besætning havde dog en rigtig

god tur rundt, og glædede sig lørdag aften, sikkert hjemme i

Horsens, til lidt varmt mad og tørt tøj.

VIA rundt om Fyn

Største OL Bruttohold nogensinde

Det var en træt VIA 
besætning, der lagde 
til kaj i Horsens efter 
60 timer i match 
28’ern VIA

Fra venstre: Jacob Friis, Thomas Tang og Nicolas Brandt Hansen
Anne Marie Rindom, Anette Viborg og Anne Julie Schütt.
Sarah Poulsen, Maiken Schütt og Christian Rindom var på farten
og ikke med på billedet
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HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
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Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

”Må Held og lykke følge dig på din færd” var Borgmester Jan Trøjborgs ønske,

da han døbte sejlklubbens Match 28 båd navnet VIA (University College).

Om det var held eller dygtighed hos Jakob Nikolajsen og hans besætning,

eller måske en kombination, vides ikke, men resultatet var overbevisende

med 2 sejre versus 0 imod sølvvinderen fra UDM 2008 Thomas Tang.

Sejladserne foregik lige ud for havnen i dejlig solskin og frisk vind op til 13

m/s og alle tilskuerne hyggede sig med en kold øl, varm pølse og virkeligt

seværdigt kommenteret match race.

Inden dåben havde forsamlingen hørt formand Rønn, sunget Frie Hav og

hejst standeren.

Trøjborgs ønske blev indfriet!

Kom ud og sejl match race 
et par timer!

Match race i verdensklasse den 13. juni i Horsens

Joan Keene fangede dette billede med selve Jan
Trøjborgs dåbshandling.

Jakob Nicolajsen og crew styrede løjerne på vandet, og det var meget
seværdigt match  race, vi så efter den officielle båddåb.

Horsens Sejlklubs Business Cup den 13. juni, får deltagere af 

verdensformat.

Der er rig mulighed for at se flot og spændende match race på 

Horsens lystbådehavn, når flere rigtig dygtige match race sejlere

boltrer sig lige uden for molen.

Der er inviteret 10 besætninger i On Board regi, og 9 var på plads i

skrivende stund.

Jyske Bank med Thomas Iversen som styrmand skal forsvare poka-

len, hvortil NP Truck teamet med Lotte Meldgård inderligt ønsker

revanche.

De øvrige besætninger er Dansk OTC, Nissens, CON Industries,

Nykredit og 3 besætninger fra VIA, hvor 2 er studerende.

Sejladserne foregår umiddelbart uden for dækmolen, og sejladser-

ne vil blive, hvis vejret tillader det, kommenteret på land. De ind-

ledende sejladser sejles fra kl. 9 00 lørdag den 13. juni og finalerne

forventes ca. kl. 14 30

Sejlklubbens medlemmer, On Board medlemmer samt deltagernes

kolleger og andre interesserede er meget velkomne på molen til

årets match race i Horsens.

NP Truck stiller med Lotte Melgaard
som rorsmand, til Business Cup her i
Nissens match 28 fra sidste år.

On Boards medlemmer inviteres til netværkssejlads, hvor

man i et par timer får en oplevelse i klubbens 2 match

racere. Der kræver ingen sejlerforudsætninger , kun et

par gummisko og en vindjakke.

Det er gratis for on board medlemmer og deres medar-

bejdere

mandag den 8. juni kl. 16 & 18 fuldt optaget

onsdag den 24. juni kl  16 ledige pladser

onsdag den 24. juni kl 18 ledige pladser

fredag den 26. juni kl 16 fuldt optaget

mandag den 18. august. 16 & 18  ledige pladser

Tilmelding til Soren.Klint@horsens-sejlklub.dk

On Board medlemmer kan nu med fordel spise i

sejlklubbens restaurant, da der kan reserveres 

On Board Horsens Sejlklub bord direkte på 

telefon 75 62 19 75.

Inviter dine kunder i jeres egen gæste restaurant

og nyd maden, stemningen og udsigten i Horsens

bedst beliggende restaurant.

Husk at sige du er On Board medlem, og bordet

står klart, når du ønsker det.

Spisekort kan ses på www.horsens-sejlklub.dk

Nu kan ON Board medlemmer 

reservere specielt bord i sejl-

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

Mallorca fra et begynderperspektiv 

I uge 12 2009 tog vi første gang med flyveren fra Hamborg til

Mallorca for at deltage i en intensiv træningslejr med de an-

dre danske 470 joller. På Mallorca har olympiske bådklasser fra

hele verden bl.a. Australien, Argentina, Japan og USA været

samlet og trænet hele foråret og for første gang kunne vi se

og føle, hvor stor og seriøs elite sejlsporten virkelig er i hele

verden, og opleve suset og stemningen som fremkommer når

så mange entusiastiske sejlernørder er samlet på et sted, det

var fantastisk.

Forberedelse

Vores mål med uge 12 var at gøre os sejlklar til at deltage i vo-

res første 470 stævne Prinsesse Sofia Cup i påsken, og ugen

bød på høj sol og super gode vindforhold mellem 2-12 m/s,

hvilket gjorde at vi fik mange gode timer i båden. Fokus lå ho-

vedsageligt på det sejltekniske – vendinger, bomninger, acce-

leration, spilersætninger og nedtagninger, og dernæst skulle vi

lærer at få båden til at sejle i fællesskab. Det var enormt, så

meget vi forberedte os hen over ugen, vi gik fra at være to eu-

ropajollesejlere på vildspor til at føle os som et VI. Det blev en

virkelig god uge sejlermæssigt, men det tog også på kræfterne

både fysisk og psykisk at være så meget på hver dag, så da vi

tog hjem søndag d. 23. marts var det med henblik på at lade

batterierne helt op igen og have max. energi til at give den he-

le armen til stævnet.

Prinsesse Sofia Cup

D. 1. april Kl. 11.30 holdte ”taxachaufføren” Kim Viborg klar

ude på parkeringspladsen på Horsens Statsskole, derfra tog vi

af sted igen til Hamborg og videre med fly derfra, denne gang

var vi kendt med hvad for et miljø, vi skulle ned til, og alligevel

havde vi begge sommerfugle i maven og var meget spændte

på at komme i gang med stævnet. Vi havde tre træningsdage

inden stævnet, og vi havde kun ét i hovedet; det handlede om

at få sejlet på nogle baner og komme i kapsejlads mode. Vi var

koblet på drenge 470-holdet og deres træner Jan Christiansen,

selvom vi ikke officielt hverken er tilknyttet nogen DS træner

eller DS støttet hold, og det betød alt for os at måtte deltage

Af Sarah Poulsen og

Anette Viborg

i deres træning og få del af den store videns-udveksling og vin-

derkultur, som var på holdet.

Over al forventning

Den første stævnedag oprandt endelig, vi sejlede ud på van-

det med et mål om at skulle satse på mindre succeser som fx

gode starter, vendinger og bomninger, vi vidste, vi ville komme

til at ligge i bunden, men vi ville bestemt bide fra os. Vi gik ud

den første dag og fik så mange tæsk resultatmæssigt, at det

var helt usmageligt – vi blev sidst i begge sejladser, men vi

havde ikke tabt modet, for vi havde faktisk lavet nogen rigtig

gode starter og var fantastisk godt med op af første omkryds,

det var alligevel langt over forventning og trænerne var meget

imponerede. Det gav os en fornemmelse af, at der skulle meget

lidt til før vi ikke lå sidst mere.

Kvinde over bord

I løbet af stævnedagene avancerede vi resultatmæssigt og la-

vede to 22 pladser ud af 32, det var næsten som at vinde et

par sejladser for os, så meget betød det. I en sejlads midt i

ugen lå vi efter start i den bedste halvdel af feltet, og med

adrenalinen pumpende igennem begge vores kroppe gav vi den

alt hvad trapez og rig kunne holde til for at power up, dvs. gå

lavt og fart for at holde vores placering. Det blæste jævnt fra

syd, og det betød at store bølger fra Afrika kom rullende ind

over banen. Vi fik slået os et stykke ud på bagbord og skulle

finde et hul mellem konkurrenterne til at komme ind over ba-

nen igen, da Lene og Henriette (den bedste danske pige be-

sætning med 4 års erfaring) lige akkurat gik foran os. Vi var

med i spillet og det føltes godt, vores chance for at vende kom

og vi udnyttede den, men så kort efter vendingen idet Sarah

ville strække sig maximalt for at trykke båden ned, hoppede

hendes krog ud af trapezen og hun forsvandt i bølgerne! Så

hurtigt som det kunne lade sig gøre, fik Anette slækket sejlene

og samlet hende op i båden, det var dog enden på den top pla-

cering og Sarahs ynglings cap. I alt endte vi 28, et resultat vi

kun kan være stolte over, samtidigt har vi fået en masse erfa-

ring med os hjem og set på en mange dygtige sejlere, som har

givet os et klart billede af, hvordan en 470’er skal sejles, hvis

det skal gå rigtig godt…

Tilregningen af en 470 er noget mere
kompliceret og tidskrævende end en
e-jolle, men Sarah er ved at have styr
på det

En super glad Nicolas efter
en god træningsdag på
vandet

Sarah og Anettes gamle spilers
sejlnummer skulle tydeliggøres
mente målerne, det var nemmere
sagt end gjort.

Vi er lige ankommet og næsten klar til den første træningsdag

Sarah i gang med en vild peptalk til skipperen Anette, ingen var
mere fighter på vandet end hende den dag.

Mallorca bød ikke kun på
godt vejr. En skypumpe viste
sig truende over byen og alle
sejlere blev sendt på land
med det samme.

Det samlede Horsens team. Fra venstre mod højre: Maiken Schütt (Laser Radial), Jakob Friss (470), Thomas Tang (Laser Standard),
Sarah Poulsen (470), Anette Viborg (470), Anne-Marie Rindom (Laser Radial) og Nicolas Brandt Hansen (470).
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Let at flytte – kraftig nok til at flytte dig.
BeoSound 3 genopfinder transistorradioen – med en ny drejning: 
Den kan afspille digitale musikfiler fra et hukommelseskort.
Det genopladelige batteri giver dig op til 10 timers uforstyrret nydelse.

BeoSound 3: Kr. xx.xxx,-

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

LOGO

BeoSound 3: Kr. 4.995,-

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

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

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

Specialproduktion i rustfrit stål og aluminium.

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

www.brimas.dk · mail@brimas.dk

Horsens Sejlklubs bestyrelse har efter grundig overvejelse valgt

at eksludere et medlem.

Nils Buhl er ekskluderet pr 27.4. 2009. Det sker efter, at byret-

ten i Horsens har idømt Nils Buhl to års fængsel for bedrageri

i forbindelse med salg af sejlbåde. Straffen er gjort betinget

med en prøvetid på to år.

Nils Buhl kan søge optagelse i Horsens Sejlklub, når de to års

prøvetid er forløbet.

Beslutningen er meddelt Nils Buhl mundtligt og skriftligt. Be-

styrelsens beslutning er enstemmig, og den er foretaget i hen-

hold til foreningens love

Notat fra møde den 20. maj 2009 vedrørende eksklusion af

Nils Buhl som medlem af Horsens Sejlklub

Bent Rønn indledte med at redegøre for baggrunden for be-

styrelsens eksklusion af Nils Buhl og oplyste, at bestyrelsen

for Horsens Sejlklub, efter rådgivning af Danmarks Idrætsfor-

bund og Dansk Sejlunion enstemmigt har besluttet, at der på

det foreliggende grundlag ikke er mulighed for at eksludere

Nils Buhl.

En medvirkende årsag til bestyrelsens beslutning om eksklusi-

on var også, at sagen har skabt negativ fokus på Horsens Sejl-

klub, idet Nils Buhl både som tidligere formand og i andre sam-

menhænge har haft et fremtrædende navn i Horsens Sejlklub.

Nils Buhl forklarede at han var gået ned med sit firma for 4 år

siden og var i den forbindelse med  forsøget på at overleve gået

for vidt.

Nils Buhl bemærkede, at retssagen havde haft et udsædvan-

ligt langt tidsforløb, og at dagspressens og enkelte tidsskrif-

ters omtale af sagen havde stillet ham i et noget dårligere lys

end dommen rent faktisk er udtryk for. I den relation kunne

Nils Buhl godt følge, at bestyrelsen havde følt Sejlklubbens

omdømme belastet.

Parterne var enige om, at arbejde for at opretholde et gensi-

digt og tillidsfuldt samarbejde til gavn for Horsens Sejlklub.

Der var enighed om at sende notatet til de 25 medlemmer, der

i sagens anledning har bedt om en ekstraordinær generalfor-

samling subsidiært en tilbagekaldelse af eksklusionen.

Parterne betragter hermed sagen som afsluttet.

Bent Rønn                          Nils Buhl

Følg ”Havnesporet” - strækningen mellem Inderhavnen og Lystbådehavnen, og få en spændende gåtur.

”Havnesporet” tager udgangspunkt i det gamle, nedlagte godsbanespor, som stadig ses nogle steder på strækningen

og trækker således en linie fra tidligere tider til fremtiden. Du finder standerne med tydelig markering langs ruten.

Horsens Sejlklub  har ekskluderet et medlem

Havnesporet

LYSTBADEHAVNEN

INDERHAVN



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)


