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Årets mest omtalte bomning skete 
i Big Boat Challenge i Kerteminde 
med pigebesætningen og skipper 
Mikkel Hartvig Andersen i en Farr 40. 
De var splitsekunder fra at ”hænge” 
skipperen i bomningsøjeblikket, da 
storskødet blev viklet om halsen på 
ham, men han slap med en kraftig 
”forbrænding” efter storskødet.

(Læs evt. artiklen i jP lørdag den 5/6)
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havneservice@havneservice.dk

Jens Hjernøesvej 14
8700 Horsens

Tlf. 75 61 66 77
Fax 75 61 66 26

Bjarne Claus
Skumsprøjt fra formanden

Horsens Sejlklub har i mange år kunne bryste 
sig over mange gode nationale og internationale  
kapsejlere. Det har for bestyrelsen haft høj prio-
ritet at støtte vores sejleres udlængsel såvel 
moralsk som økonomisk.
 Når man kommer ud, ser man andre måder at 
løse tingene på, erfaringsgrundlaget bliver større, 
og vi behøver ikke bruge tid på at opfinde den 
dybe tallerken om og om igen. 
På lederplan har vi også været udfarende i mange 
år. Carl Gerstrøm har som formand for Dansk 
Sejlunion været en god repræsentant for sejl-
sporten og for Horsens Sejlklub. Tak til Carl for 
et bemærkelsesværdigt stykke arbejde for dansk 
sejlsport. Samtidigt har Carl haft overskud til at 
lave klubblad, nyt klubhus og mange andre ting 
her i klubben Vi har haft repræsentanter i klas-
seorganisationernes bestyrelser. H-bådsklubben, 
405-klubben, OCD, Europajolle klubben, Match-
racing Denmark og mange flere. Kontakter og 
læring som har hjulpet klubben frem. Derfor en 
opfordring til sejlere og ledere, smid fortøjning-
erne og kom ud i den store verden og få viden, 
venskaber og inspiration til fremtidens sejlklub.

Masterplanen for Horsens havn er vedtaget i 
byrådet. og er nu sendt til offentlig høring. Vi 
var ca. 100 personer, der var til offentlig høring 
d.5.2010 på rådhuset. Vi er meget glade for re-
sultatet. Havneøen afgrænset af en kanal er en 
realitet, der bygges højst 2-3 etagemeter i om-
rådet, hele pladsen bag ungdomshusene bibe-
holdes, så der er plads til stævner og andre ak-

tiviteter om sommeren og vinterpladser resten 
af året. Klubberne bliver hvor de er, og søsports-
centeret bygges hvor ungdomshusene, ro- og 
kajakklubben ligger nu. En meget langsigtet og 
ambitiøs plan som kommune og forvaltning skal 
have ros for. Det har været en god demokratisk 
proces, hvor vi som brugere og klubber er blevet 
hørt hele vejen igennem.

Det gælder nu om at komme videre. Vi må sam-
men med kommunen få projekteret søsports-
centeret, få beskrevet, hvad det skal indeholde. 
Kommende OL-sejlere, skolebørn, motorisk 
svage børn, fritidshjem mm. Få tegnet byens 
mest spektakulære hus og sammen med kom-
munen få søgt fonde, staten, Eu, firmaer mm. 
om penge til en nyskabelse, noget der ikke er set 
før, et hus der bliver verdensberømt i Danmark, 
som vil give inspiration til andre.

Vi har i mange år haft klemte forhold for vores 
ungdomsafdeling og vores kraftcenter. Lad os 
løfte søsportscenter ideen op, så de positive 
kræfter ikke bliver dræbt i årelang venten.

Med håbet om en god sommer på vandet

Formand

Bent Rønn 

 

ret blikket mod horisonten!
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-Carl er utvivlsomt den formand gennem tiderne, som har brugt 
flest timer på DS og sejlsporten.
Carl har haft sin egen arbejdsplads på DS sekretariat, hvor han har 
tilbragt mange dage, aftener og nætter. 
Det var med de ord, at Dan ibsen, generalsekretær i Dansk Sejl-
union, tog afsked med Carl Gerstrøm som formand på generalfor-
samlingen i Nyborg. Der var mange rosende og begejstrede ord til 
Carl Gerstrøm. i DS-bladet Sejler er der en flot afskeds-artikel. Her 
er andet og mere fra den flotte afsked med Carl Gerstrøm.
Dan ibsen fortalte denne finurlige historie om drømmesengen:
- På et tidspunkt opdagede personalet på DS sekretariat, at der 
stod en drømmeseng ude på lageret, og den havde Carl taget med 
sig hjemmefra, fordi han var her så meget, at han ikke syntes DS 
skulle betale overnatninger i idrættens Hus. Så når han vær færdig 
på et eller andet tidspunkt efter midnat, gik han ud og lagde sig, og 
når vi kom morgenen, så sad han igen ved arbejdspladsen.
- Det tog lidt tid at overtale Carl til at tage drømmesengen med 
hjem til Horsens igen, og indlogere sig på et værelse i idrættens 
Hus, så kan kunne få sin velfortjente søvn i en ordentlig seng.
- De sidste fem år har lyset været tændt på kontoret rigtig mange 
aftener til langt over midnat - hvilken specialforbunds formand har 
engageret sig så intenst og meget i forbundets arbejde?
- Hele personalet har sat utrolig megen pris på samarbejdet med 
Carl, som altid har sat sig meget grundigt ind i alle sager, taget sig 
tid til dialogen og lyttet til alle interessenter.
- Personligt har jeg sat meget stor pris på samarbejdet med Carl, 
som formand, fagligt og ikke mindst som det pragtfulde mennesker 
han er.

han kom lige forbi
- Carl vil fortsat været meget engageret i Danske Bådejere samt 
Miljø & Plan-arbejdet, som begge er hans “hjertebørn”. Derigen-
nem også engagementet i Nordiska Båtrådet samt European Boat-
ing Association, hvor han er vice-præsident med ansvar for Miljø. 
Har startet et Baltisk samarbejde op omkring miljøsager, og også 
været “primus motor” i et miljøprojekt i Tallinn/Estland.
- ungdomsarbejdet har også været meget essentielt for Carl, dels i 
DS regi, dels i DiF, hvor han har været involveret i flere arbejds- og 
erfa-grupper.
- Carl har også besøgt rigtig mange klubber over hele landet gen-
nem årene - ved jubilæer, klubhusindvielser, kapsejladser, stander-
hejsninger, båddåb, foredragsaftener - eller bare fordi han lige kom 
forbi.
- Som formand har han taget enhver henvendelse fra danske sejl-
ere seriøst, og vi har en gang imellem måttet “overtale” Carl til, 
at sådanne sager skulle DS sekretariat nok sørge for at tage sig af, 
således at han kunne koncentrere sig om formandsjobbet.

100 kilo begroning
-Carls hjertebarn har altid været miljøsagen. Først var der lokums-
sagen og siden bundmalingskrig nr. 1 og nr. 2 og nr. 3. Han har 

flittig-Carl  
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kæmpet – og én ting er sikkert: det har aldrig været kedeligt.
Sådan sagde jesper Højenvang, miljø- og plankonsulent i Dansk 
Sejlunion.
- Carl fik allerede i 1997 etableret et miljøudvalg og siden skabt 
en Miljøhåndbog og miljøfoldere til klubberne, etableret et korps 
af frivillige miljøkredskonsulenter og formuleret en miljøpolitik for 
Dansk Sejlunion. Carls indstilling at “vi må prøve om det virker i 
praksis”, og han banede vejen for en lang tradition i DS med årlige 
bundmalingsforsøg. 
- Sejlbåde i Carls hjemhavn Horsens har været brugt i miljøets 
tjeneste ved forsøg med bundmaling. En skolebåd blev gennem en 
sæson begroet med ikke mindre end 100 kg – og så sagde sejler-
skolen nej til flere forsøg. Det var OK, for bådene kunne praktisk 
taget ikke sejle.
- Men de mange forsøg og afprøvninger gav DS en afgørende og 
meget vigtig viden, som har været guld værd i forhandlinger med 
myndigheder og politikere. Carls arbejde har skabt respekt og aner-
kendelse. 

lokumssagen
- En af de mest delikate sager, som altid kunne få folk til at trække 
på smilebåndet, var “lokumssagen”, som Carl i daglig tale benævnte 
den. Altså spørgsmålet om hvorvidt sejlerne overhovedet måtte 
lukke en lille tissetår m.m. ud i havet under en sejltur. 
- Også her gennemførte Carl undersøgelser og interviews med sejl-
ere for at få viden om, hvor meget eller lidt man som sejler an- 
vender det lille das under dæk. Og det kom os alle til gode. Nærmere 
undersøgelser viste nemlig, at sejlernes udledning er som en dryp-
pende vandhane i forhold Niagara Falls. Carls store engagement for 
miljøsagen var også kraftigt medvirkende til at DS i 2000 modtog 
DiF’s miljøpris, sagde jesper Højenvang.
Dorte O. Andersen, der er miljøkonsulent i Dansk idrætsforbund, 
har denne hilsen til Carl Gerstrøm:
-i DiF er vi meget glade for Dansk Sejlunions miljøarbejde. Vi er 
meget imponerede over Dansk Sejlunion og Carl Gerstrøms indsats 
indenfor dette område.”

”jeg kigger på sagen”
-Carl har altid været et engageret medlem af tursejlerudvalget. Når 
en ny opgave dukkede op, så kiggede vi rundt i kredsen. Hvis ikke 
der var en reaktion i løbet 10 eller 15 sekunder, så bød Carl ind. ”jeg 
kigger på sagen”.
Det fortalte Steen Wintlev, der er sejladschef i Dansk Sejlunion.
- Carls store engagement betød også, at han selvfølgelig blev sat 
for bordenden da tursejlerudvalget blev dannet - og at han skulle 
arbejde med miljøsager. i forhandlinger med Styrelsernes em-
bedsmænd kom Carls tålmodighed på en stor prøve. Mangen en 
embedsmand har i Svend Aukens æra måtte forlade møderne med 
røde ører. For meget politisk væveri kunne altid få Carl op af stolen 
og bede dem om at forklare sig klart og tydeligt og gerne i tal. Hvis 
en embedsmand samtidig afslørede, at han intet viste om sejlads, 

blev han hurtigt taget i skole med et: “Hør nu her mand....”.
- Som regel sluttede Carl med at sige “Hvis du gerne vil lære noget 
om sejlads, skal du blot komme til Horsens, så skal jeg nok tage dig 
med ud at sejle”
- Horsens Sejlklub kan ikke være i tvivl om, at de har et meget en-
gageret medlem. Dansk Sejlunion har aldrig været i tvivl om Carls 
positive engagement.
- Alderen kan Carl ikke skjule, men årene har ikke stoppet Carl i 
at være meget nysgerrig og ekstrem aktiv på mange fronter. Carls 
kalender er ikke blevet nemmere, efter han er gået på pension, 
utallige er de foreninger, som Carl forsat er en del af, ikke mindst 
i Horsens Sejlklub og pensionist-forreningen i Velux, hans gamle 
arbejdsplads..
- Carl har altid påstået, at døgnet har 24 timer - og så har man ikke 
engang sovet endnu. Man skulle tro, at det udsagn var sandt, når 
man ser på Carls arbejdsindsats i turudvalg, miljøudvalg og som 
formand med interesse for alle sider af Dansk Sejlunions organisa-
tion.
- Vi er nogle i Dansk Sejlunions organisation, som ser frem til at 
Carl stopper som formand og dermed får mere tid til det praktiske 
arbejde, hvor han er en virkelig god arbejdskraft og arbejdskam-
merat, sluttede jesper Højenvang.
Omtalen af Carl Gerstrøm som flittig og engageret kendes også i 
Horsens.
i Horsens Sejlklub er han initiativtager og en flittig leverandør af 
stof til klubbladet. Carl Gerstrøm er æresmedlem i Horsens Sejl-
klub, og meget aktiv inden for Sejlklubbens Venner. Han har et godt 
overblik, og går gerne forrest.
Forunderligt er det, at Carl Gerstrøm i mange år også har været 
engageret i Horsens Badmintonklub. Medlem af bestyrelsen Svend 
Nielsen fortæller:
- Carl har været og er stadig meget aktiv i badmintonklubben. Gen-

nem flere år har han deltaget i alle bestyrelsesmøder, men fordi 
han har været landsformand, så vil han ikke vælges til en post. Han 
er tovholder på mange projekter, han arbejder i kulissen og formid-
ler mange kontakter. Han yder en kæmpeindsats. Han går ind for 
fællesskabet – og der står stor respekt omkring ham. Han er flittig, 
Carl.
- Om han spiller badminton? jooh da, det sker, men ikke så tit som 
tidligere. Det er vist mest for motionens skyld.

Ganske kort om Carl Gerstrøm:
1985: Flytter til Horsens fra København, medbringer en  
LM 27.
1986: Går på Sejlerskole, bliver gast på sejlbåden ”Skulk”
1988: i bestyrelsen for Horsens Sejlklub, siden næstformand
1994: Formand for HSH, indvælges i Dansk Sejlunions 
tursejlerudvalg
1997: Formand for DS Tursejlerudvalg, miljøarbejdet beg-
ynder.
1997: Formand for det nye miljøudvalg, formulerer som den 
første Dansk Sejlunions Miljøpolitik
1999: Går af som formand i HSH, nu kredsformand for DS 
Østjyllandskredsen og medlem af sejlunionens hoved- 
bestyrelse
2000: Næstformand i DS, medlem af forretningsudvalget
2005: Formand for Dansk Sejlunion, valgt uden modkandi-
dat (første jyske formand i mere end 30 år)
2006: Vicepræsident for European Boating Association med 
ansvar for miljø

Carl Gerstrøm var rørt, da  
han på eget initiativ forlod 
formandsposten i Dansk 
Sejlunion. En tåre trillede, da 
han fik sat DS’s æresmærke 
i reversen. (Foto: Christian 
Borch, DS)

Af jens Troense
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Afriggerfrokost lørdag 
den 31. oktober kl. 14.00
Lørdag den 31. oktober kl. 14. haler vi standeren ned og slutter 

officielt sommersæsonen.

Dagens program:

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

Standeren synges ned.

Diverse pokaler overrækkes.

Kåring af Nykredit Sailor of the year.

Klubben er vært ved en forfriskning.

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

krydderurte creme · Andeterrine med æblechutney · Bresaola med ristede

pinjekerner og rukola  ·  Svinekam med salvie · Ungkvægs culotte med 

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

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

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

Jesper Bjarnesen underholder 
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Den 11. marts kunne formand Carl Gerstrøm byde velkommen til 
Horsens Sejlklubs Venners generalforsamling 
Formanden glædede sig over at hele 39 var mødt frem.
i beretningen konstaterede formanden at der var en tilbagegang 
i medlemstallet og opfordrede til at alle hjalp til med at få rettet 
op på det.
Videre berettede formanden at i det forgangne år arrangerede 
Horsens Sejlklubs Venner optimistjollesejlads for de lidt ældre. Det 
vil blive gentaget. 
Vennerne tog initiativ til at genoplive Snaptun Ballen sejladsen  i 
2007. Det blev gentaget i 8 og 9. igen  sammen med kapsejlads-
udvalg og turudvalg. Også dette arrangement vil vi forsøge at 
gentage.
Vennerne tog en weekend i klubhuset i januar med de traditionelle 
gule ærter.
Pige arrangementet blev ikke til noget i år. En foredragsholder var 
ellers fundet – 4 dobbelt VM vinder i match race – men af forskel-
lige grunde løb det ud i sandet.
Renovering af flagmasten blev omtalt.
Det reviderede regnskab blev forelagt og godkendt
Formanden og revisor blev genvalgt
under Eventuelt blev 50 års jubilæumspokalen overrakt til Steen 
Olsen som tak for megen hjælp især i f.m. vedligeholdelse af klub-
ben huse.
Bent Poder overrakte formanden en pokal til erstatning for den 
raflepokal der blev ”mistet”, men som siden kom til veje igen. Tak 
for pokalen! 
De 2 formænd – for sejlklubben og for vennerne – benyttede lej-
ligheden til at ønske Poul Ohff tillykke med de 90 år og overrakte 
gaver.

horsens sejlklubs Venners 
generalforsamling 

Efterskrift:

Den pokal Poder overrakte blev staks døbt ”Poder Poka-

len” og fundatsen er som følger:

Poder Pokalen udsættes til den der skaffer flest medlem-

mer til Horsens Sejlklubs Venner mellem to generalforsam-

linger.

Det særlige kort for indmeldelse anvendes til registrerin-

gen. 

Prisen er vandrende, men kan tildeles samme person flere 

gange.

Når der ikke kan være flere navne på den nuværende 

”Raflepokal” kan bestyrelsen evt. beslutte at lade Poder 

Pokalen overgå til ”Raflepokal”

Kom så i gang med at skaffe nye medlemmer i Vennerne! 

– der må være mange der gerne vil vinde ”Poder Pokalen” 

som den første.(CG)

Efter et 3 foldigt leve for HSH, HSV og sejlsporten gik man til bords 
og nød Mads’ dejlige torsk.
Henrik Ohff vandt raflepokalen.
Alt i alt en rigtig god aften i klubhuset.
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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?
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SPARBANK - DIN BANK

W W W. S PA R BA N K . D K

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

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

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

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

BYGNINGSSTÅL
Trapper
Altaner

Gelændere

Vores område er stort...
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Der var mindst 15.000 gæster kom til Havnens Dag Pinselørdag 22. 
maj, og en god del var for di Horsens Sejlklubs stand i inderhavnen. 
Annie Svejstrup fra HSH’s bestyrelse er godt tilfreds. –Vi fik kon-
takt med de interesserede, siger hun.
Også Claus Pettersson, der er Horsens Kommunes koordinator af 
Havnens Dag, er godt tilfreds. Han vurderer, at der til denne num-
mer to Havnens Dag kom flere end sidste år. Formentlig et pænt 
stykke på den anden side af 15.000 gæster.
Han har denne kommentar:
-Tusind tak for den store indsats, som Horsens Sejlklub ydede. Ar-
rangementet blev med jeres aktiviteter, det gode vejr og de mange 
besøgende en stor succes.
Annie Svejstrup fortæller:
-Det var en fin dag, med utroligt godt vejr. Der var mange gode 
aktiviteter på en stor del af havnearealet. Horsens Folkeblad kunne 
sidenhen fortælle, at Havnens Dag var ”en bragende succes  med 
mange besøgende.
- Horsens Sejlklub var med flere steder. Knud Hjersing med be-
sætning assisterede hele dagen F2- racerne, så der ikke kom uved-
kommende både ind i havnen. Klaus Lundgaard (skipper) stod for, 
at der blev sejlet match-race i en af pauserne.
-Han havde fået sammensat to hold af vore unge sejlere. På den 
ene båd var Karoline Klint, Stine Nissen og Sarah Poulsen. PÅ den 
anden båd var Emil Rønn, Kristoffer Rønn og Simon Wittrup. Klaus 
Lundgaard og Morten Stoy var rorsmænd på bådene. De leverede en 
flot sejlads, selv om vinden var svag.  Og netop fordi der var en svag 
vind, så var det en svær opgave, som vores formand, Bent Rønn, 
fik, da han med kort varsel skulle være kommentator på match- 
race – men hele arrangementet lykkedes.
- jeg stod på Havnetrekanten med en lille stand sammen med min 
mand Hans. Vi snakkede med mange interesserede, og vi fortalte 

succes med havnens dag
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om mulighederne for at komme ud og få oplevelser på fjorden.
- Mange af de interesserede fik klubblade og en nylavet flot bro-
chure, der var har lavet netop til Havnens Dag.
- Og så havde vi selvfølgelig sørget for, at der på vores eget område 
af havnen var hejst flag på alle stænger.
- Et stort et stort antal medlemmer har ydet en god indsats for, at 
Sejlklubben kunne være repræsenteret på dagen. Som den eneste 
sejlklub på havnen har vi markeret vores eksistens, og synliggjort at 
vi har et tilbud til interesserede.

jens Troense
 

Horsens Sejlklub fik lavet ny 
brochure specielt til Havnens 
Dag, så klubben er sikker 
på, at interesserede har 
fået klar besked – og 
fået noget med 
hjem i hånden.

For år tilbage havde vi træskibstræf i Horsens. Rigtig flot var det med de mange 
gamle træskibe i havnen.  Georg Stage der lå ved havnekontoret og så enorm flot ud.
Fulton inviterede byrådet på en tur på fjorden. På den tur blev det foreslået at Hor-
sens skulle give de gamle træskib gratis plads, når de kom. Forslaget blev vel mod-
taget, men det blev bare ikke til noget.
Nu er det ganske vist. Havnedirektøren har fået havnebestyrelsen opbakning til, at 
der ikke skal betales, når de gamle skuder anløber Horsens.
Lad os håbe, at det kan lokke flere herind.(CG)

horsens er blevet frihavn for de gamle træskibe
-

 

light years
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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?
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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

Tursejlernes pinsetur bød på skidtvejr og godtvejr for de 11 både, 
der sejlede til Brejning dybt inde i Vejle Fjord. Lørdagen havde mel-
lemfornøjet vejr, og aftenens sammenskudsgilde blev rigtig hyg-
geligt.
Alle besætninger gav sit bidrag til buffet-bordet i Brejning- 
sejlernes flotte klubhus, hvor et par andre sejlklubber også fejrede 
pinselørdag. Søndag morgen bød på sove-længe-vejr, men solen 
kom i løbet af formiddagen, og stort set alle var med på traveturen, 
hvor gruppen forvildede sig ind på golfbanen og måtte gå i dæk-
ning for de flyvende kugler.
Siden forbi de 100 år gamle bygninger, der ligger spredt på de stejle 
skrænter. jens Troense havde fået til opgave at fortælle om byg- 
ningerne, og det blev til ”De åndssvages historie”, beretningen om 
far og siden søn (johan Keller og Christian Keller), der som de første 
tog sig af de åndssvage på en menneskelig måde. i dag er bygning-
erne omdannet til luksus-villaer eller luksus-hotel.

I vestlig kuling
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Solen lunede, der blev grillet om aftenen, og det blev mørkt, inden 
alle kom til ro. Frede Nørgaard drog til bageren begge morgener 
og hentede lune rundstykker, og Nanna havde bagt en kringle, der 
kunne vinde ved VM.
Mandagen var truende mørk, regnen kom drivende fra vest, og in-
den de fleste nåede Draget, blæste det en halv pelikan, der blev til 
kuling ind gennem Horsens Fjord. Alle nåede hjem i god behold.

Tekst: jens Troense
Foto: jens Peter Olesen (Vixen)

Det blæser op. Hva’ bli’r det til? Vejret bliver debatteret af 
(fra venstre): Frede,  Charlotte, Leif, Frits og Bente.

Så er alle Coop-grillerne sat på arbejde, alle mænnerne har sat sig i 
baggrunden og nyder udsigten over den flotte havn i Brejning.

Historiens om de åndssvages forbedrede vilkår på 
”Den Kellerske Anstalt” blev fortalt af Jens Troense, 
mens besætninger hvilede og lyttede.

Tursejlerne minder om, at høstturen er plan-
lagt. I weekenden 18.-19. september gælder 
det snaptun, hvor vi kan mindes sommerens 
herlige ture på vandet – og så småt begynde 
at snakke om at få båden op. sæt kryds i 
kalenderen – og nyd sommeren på havet.
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intet fra spanden - alt fra hånden

økogris
franske ænder

islandske fede sild
hjemmelavet sylte

og meget mere

gode juleretter til ganens glæde...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

så i kan se hvad vi formår.

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

Eller klik ind på madhosmads.dk 

lækker mad, leveret til dig og dine medarbejdere
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Denne indbydelse tog ViA i mod med rund hånd og fik hurtigt stab-
let to hold på benene. Det ene hold (ViA1) bestående af udenlands-
studerende, som normalt sejler i Match 28’erne om torsdagen i 
Horsens, hvor der er studiesejlads for ViA studerende. 
Det andet hold (ViA2) bestod af 4 sejlere der normalt er tilknyt-
tet Horsens Sejlklub, og ugentligt træner match race hver mandag. 
Fælles for disse 4 er selvfølgelig at de også er tilknyttet forskellige 
studier under ViA. 
To yderst kompetente hold, der, fredag d. 28 maj, drog mod Søn-
derborg, med den hensigt, at de ville give sønderjyderne kamp til 
stregen, og vise hvor gode de studerende fra Horsens er til at sejle. 
Og det er ingen hemmelighed at de fire sejlere fra ViA2 havde sat 
sig en finale plads i sigte. Dette ville dog ikke blive nogen nem sag, 
da vejrforholdene i Alsund, hvor kapsejladsen fandt sted, er utrolig 
springende, og krydret med en kraftig strøm. 
i alt deltog 22 hold fra 14 forskellige videregående uddannelser, 
ved arrangementet i Sønderborg ved Alsion. Hvor der i den ind-

oxbridge 2010
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Oxbridge er en dyst til vands og til lands mellem de videregående uddannelser i Sønderborg, 
Kiel og Flensborg, og i år også Københavns Universitet og VIA University Collage Horsens der 
begge var inviteret med ”Wild Cards” til at stille 2 hold hver.

ledende runde blev sejlet i to puljer. Den ene pulje i j80’er og den 
anden i Match 28’er.
De internationalstuderende på holdet ViA1 klarede sig desværre 
ikke gennem det indledende heat. Det gjorde ViA2 derimod med 
nød og næppe.
i første heat mødte ViA2, Kiel universitet, som normalt anses som 
favoritter til finalen. Det så da også ud til at Kiel skulle sætte en 
stopper for ViA2 planer om en finale plads, da de lagde ud med 
at vinde den første af tre matches. i anden Match kom ViA2 
dog igen og fik hevet en sejr hjem til stillingen 1-1.   
 
i tredje Match, kom Kiel igen bedst fra start og førte størstedel-
en af banen rundt. Først til allersidst inden bundmærket fik ViA 2 
etableret sig et indvendigt overlap, og havde nu krav på plads ved 
mærket. Den lille fordel fik de drevet til en sejr, og de var nu videre 
til 2. heat. 
i 2. heat var det ”Sygeplejeskolen” der stod for tur, og her sikrede 

ViA2 sig en sejr i de første 2 sejladser, mens de tabte den 3 og knap 
så vigtige sejlads til resultatet 2-1. Dette gav nu adgang til semi-
finalen, hvor modstanderen var Hærens Sergentskole. 
Hærens Sergentskole var utrolig nok nået i semifinalen på trods af 
at ingen på holdet havde sejlet mere end 1,5 time dagen forinden. 
Og de gav da også ViA2 kamp til stregen. i første sejlads blev det 
kun til en kneben sejr til ViA2, og i anden sejlads havde Serganterne 
da også taget føringen midt på første kryds. Til deres uheld, og 
ViA’s held drev en stor tordenbyge dog ind over baneområdet, og 
vinden tog pludselig til, og øgede fra 4-6 m/s til 10-12 m/s. Det var 
mere en sergenterne kunne håndtere med deres erfaring, og ViA2 
sikrede sig dermed en plads i finalen. Den 3 sejlads mellem ViA2 og 
”Hærens Sergentskole” blev annulleret pga. bygen, så man i stedet 
kunne starte på finalen efter det igen klarede op. 
Finalen stod nu mellem ViA2 og ”Syddansk universitet i Sønder-
borg”, og skulle i modsætning til dagens tidligere sejladser kun af-
gøres som bedst af en. Det betød at starten nu var uhyre vigtig 
og at et tilfældigt vindspring eller vindpust hurtigt kunne blive 
afgørende for sejladsens udfald. Til gengæld for at der kun skulle 
sejles bedst af en, skulle banen sejles rundt 2 gange.

ViA2 vandt overlegent starten og havde en komfortabel føring 
ved første mærke, da vinden pludselig lagde sig, og de nu lå helt 
parkeret. Det resulterede i at Syddansk universitet kom igen med 
vinden, og midt på lænseren overtog føringen. umiddelbart efter 
at Syddansk universitet havde overtaget føringen, valgte dommer-
en (uretfærdigt eller ej) at afkorte banen, under stor protest fra 
ViA2, til kun at være en omgang. Og ViA2 havde aldrig en chance 
for at kæmpe sig tilbage i sejladsen, så måtte se sig slået og slut-
tede som 2’er.
Sergentskolen slog i petifinalen Københavns universitet og blev 
3er.
Der er allerede lagt i kakkelovnen til en revanche næste år, og hold-
ene fra ViA fortsætter træningen helle sæsonen, sådan at de næste 
år kan stå endnu stærkere.
Man kan læse mere, og se billeder på www.oxbridge.dk 

Skrevet af ViA2
Niels Schmidt, Simon Wittrup, Ole Daetz og jacob Nikolajsen
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Danmarks største kapsejlads weekend blev afholdt i pinsen i Kerte-
minde bugt og Horsens sejlklub var repræsenteret på mange baner. 
Der har igennem de sidste 10 år været afholdt Sail Extreme for 
joller, og i år var det med deltagelse af mere end 700 sejlere, fordelt 
på 6 baner. Forholdene i Kerteminde er perfekte for et stævne af 
denne kaliber, og skulle det have været i Horsens, ville bane F have 
ligget syd for Endelave. Største deltagelse fra Horsens var i de for-
skellige optimist klasser, men også i E-jolle, Laser radial og Hobie 

sail extreme og big boat Challenge 
i pinsen
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Danmarks største kapsejlads weekend blev 
afholdt i pinsen i Kerteminde bugt og Hor-
sens sejlklub var repræsenteret på mange 
baner.

16 var der deltagelse. Christian Rindom havde knæ problemer og 
var derfor udelukket for at deltage i RS X klassen.

Om lørdagen lå tågen tæt på banen for de store både, der lå syd for 
Romsø på en op-ned bane.
Bådene lå i 6 timer stille på vandet indhyllet i tåge indtil de blev 
sendt i havn og sluppet løs til byfest på havne kajen, med stor-
skærme, moleøl og stort festtelt.
Søndagen bød på frisk vind og med 50 store både på en relativ lille 
bane. Det blev til rigtigt mange tætte situationer, der efterfølgende 
bød på diskussion på havnen og nogle skulle yderligere udfylde for-
sikringspapirer.
For de få tilskuerbåde, der var på banen, var det en meget flot 
oplevelse. Med Norges ekstreme Kongebåd ”Fram” i front, var det 
de ypperligste storbåde fra Norge, Sverige Tyskland og Danmark 
der dystede.

X43 jOY Vi med Niels Hede Nielsen deltog i klassen for de store 
både (se artikel side 21), men det var svært at leve op til besætnin-
ger med 10 gaster på i snit 25 år hvoraf 1 år i fitness.
X35 er NeXus med Thomas Sørensen var bedst blandt X35’erne og 
blev 6 i DH feltet.
Preben Kristensen var skipper på broskraberen, gamle Winterthur 
(Andelsbanken), der med Peter Reedtz som ejer har fået renæs-
sance. Preben havde hyret flere store og stærke Horsens drenge 
iblandt den 15 mand store besætning. Det blev imidlertid en kort 
tur, da man ødelagde bommen i forbindelse med  en undvige-
manøvre i jollefeltet på vej ud til banen. Bommen var så defekt, at 
der ikke kunne sejles videre og holdet sejlede i havn med uforrettet 
sag.
   

Stinne Andersson var meget træt efter 4 sejladser søndag, så 
faderen Lars hyggede sig med at krydse jollen ind til Havn.

Bl.a. Joy VI’s besætning hyggede sig efter en tåget dag på Storebælt 

Farr 40’ern fra KDY havde en ren pigebesætning med Josephine Nis-
sen om bord (vinker).
Der var stor tiltrækning til pigebåden, der også sponserede Malteser 
chokolade som give away. Om det det var chokoladen eller pigerne 
skal være usagt.

 Michael Jürgensen har overrasket meget positivt i E-jolle og for-
ventes at deltage til EM i Århus til sommer.

Spileren var ikke oppe i selve mærke-
rundingen på JOY VI, men den kom op og 

teamet sejlede godt i det skrappe felt. 

6 personer skal der til at løfte bommen, der er bøjet 
som en lakridsstang efter undvigemanøvren.
En fast kick, der kører rund om masten på en slæde-
vogn, hvor vognen havde sat sig fast, var årsagen til 
at sejladsen endte før den begyndte for Preben og 
besætning.
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Gammel Havn 3 - 8700 Horsens
Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Så er vi færdige med tvist, polish, rubber og andre ”giftige” ting, og 
bådene er endelig i vandet. 

Det betyder, at onsdagsmatches er startet igen, og pigerne har fået 
søluft i håret. Vi så hinanden en gang i løbet af vinteren, nemlig 
til en god frokost i klubhuset. Da der var flere fremmødte til det 
dejlige arrangement end til de vanlige weekend-i-klubben arrange-
menter, har vi tænkt, at det ikke er sidste gang, vi har fået Mads til 
at lave god mad til os.

Vi har igen i år haft mulighed for at få en ”inspirator” med i båden 
arrangeret i samarbejde med kapsejladsudvalget. Det har vi meget 

så er tøserne på banen igen!

Sir Robin er bedst kendt for at være den første person til at 
sejle singelhand non-stop rundt om jorden tilbage i  68-69. 
Født i 1939, i London. Har haft en endeløs række tillids-
poster inden for sejlsport bl.a formand for den verdensom-
spændende sejlklub Crusing Association.
Deltaget 8 gange i Withbread Race. Satte i 1994 verdens-
rekord i jordomsejling. Blev i 1995 slået til ridder og været 
Storbritanniens sejlsportsmand tre gange. 
Sluttede  Velux5Oceans singelhand rundt om jorden på en  4. 
plads i 2006/7 i en alder af 68 år. 
Sammen med Poul Elvstrøm blandt de 6 der i 2007 blev 
optaget i iSAF’s Hall of Fame. jeg traf Sir Robin ved den lej-
lighed og da vi mødtes nu igen huskede han mig som ”man-
den med slipset”.
Før festen ved iSAF mødet i 2007 hjalp jeg Olin Stephens - 
halvdelen af Sparkman & Stephens – med at binde slipset i 
hotellets hall. Nu afdøde Olin var tæt på 100 på det tidspunkt 
og de krogede fingre havde besvær med den uvante ”hals-
klud”.

en legende på besøg

Sir Robin var på besøg på VELuX fabrikken i Østbirk og jeg 
havde fået fornøjelsen af at skulle vise rundt.
Carl Gerstrøm

Sir Robin Knox-Joston besøgte Horsens i april. 

glæde af, da udbyttet har været rigtig godt både i år og i de tidligere 
år. Den 18.6.10  sejler vi Peter ”de-gæ-nok”´s mindepokalsejlads, 
hvor måltagningen er i Snaptun med hygge bagefter. Det skal nok 
blive sjovt.

Der er altid plads til en ny, der har mod på at starte op med sin båd, 
så skal vi nok se, hvad vi kan gøre for at hjælpe i gang.

En god sejlsæson er i gang, og vi vender tilbage senere med 
tilbagemelding om, hvordan det hele spænder af.

Lena, ulla og Maria
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 En ny sæson er startet og “Hvad mener du?” skal denne gang dreje sig om kapsejlads. 

Poul sønderGård, rorsmand på ”jill” 
om tordagen gennem 6-7 år. Tidligere 
sejlet folkebåd, bb 10 meter og andet, 
dengang man sejlede både tirsdag og 
torsdag.
Det kan godt være, at der ikke er så mange 
både som i 60’ne og 70’ne, men jeg tror der 
er ligeså mange personer. Bådene er blevet 
meget større og besætningerne er steget i 

takt med det. 
Der er kommet mange gode tiltag til gennem årene. Sejlerskolens 
initiativ med ”forberedelse” til kapsejlads er rigtig godt. Snaptun- 
Ballen med lidt kapsejlads flettet ind i en klubudflugt er jo blevet 
et tilløbsstykke. ”2 star” sejladsen viste sig, som et fint nyt tiltag. 
Det sociale islæt er og har altid været en vigtig del. Det skal man 
holde fast i. 
jeg syntes klubben gør det godt på kapsejladsområdet. Bliv ved 
med at prioritere det højt!
Til medlemmerne: Meld jer til! Nøjes ikke med at tale om det! 

ulla ChrIsToPhersen ”fru Christoph” 
ivrig pigesejler.
Vi er ca. 35 piger – i en aldersgruppe der 
rækker fra sidst i tyverne til 70 -  fordelt i 
8 både hver onsdagen. Der er stor vægt på 
det sociale, vi har nogle hyggelige stunder 
efter sejladserne i klubhuset. For mig er 
fokus, at vi lærer at håndtere båden, lærer 
at ta’ ansvar og får flyttet nogle grænser. 

ingen skal skræmmes væk af højtråbende elite freaks. Det SKAL 
være sjovt!
ud over de ugentlige sejladser prøver vi at afvikle en distance- 
sejlads i juni. Flere af pigerne deltager om torsdagen og i de sejlads-
er der i øvrigt er, som gaster. Ofte er det svært at låne båden til 
en ren pigebesætning til disse sejladser, - ”fatter” skal selv bruge…  
Vi prøver at sluse sejlerskolens piger videre i onsdags pigesejlads-
erne, men vi har ikke tiltag i retning af at finde ”kunder” i ung-
domsafdelingen. 
Kom og være med piger!

fIn ”beTon” jensen mangeårig træner 
i dansk sejlunion
Da jeg var ung og sejlede selv, var det al-
mindeligt at de unge jollesejlere også 
deltog som gaster i kølbådene. jeg syntes 
det er vigtigt med den kobling mellem 
ungdoms jollesejlere og kølbådssejlads. 
Hvorfor ikke lave en sejlads hvor alle gaster 
skulle være fra ungdomsafdelingen. 
i Århus har vi konstant problemer med at 

skaffe gaster. jeg tror at ”2 star” sejladsen blev opfundet på den 
baggrund. Århus udgaven af ”2 star” er i al beskedenhed geniale 
med det indlagte ”pit stop”. Det behøver ikke være en maraton sejl- 
ads, som kræver super kondition. For mange er hyggen en meget 
vigtig del.
Husk at deltagelse i kapsejlads er en fantastik træning i boathand-
ling. Det kommer én til gode, når der sejles tur.

morTen sToy, inkarneret h-bådssejler
morten sejler kun kapsejlads. formand 
for kapsejladsudvalget i horsens sejl-
klub
Kapsejladsudvalget vil i den kommende 
sæson gøre mere for at få flere til at del-
tage i kapsejlads. Vi har allieret os med 
sejlerskolen og vil prøve at få flere herfra 
til at deltage. Det er en god måde at lære 
mere om sejlads på. Vi vil prøve at få de 

bedste fra torsdagssejladserne til at deltage om tirsdagen helst i 
egne båd men ellers som gast. Lad mig opfordre til at man kon-
takter kapsejladsudvalget hvis man har behov for en gast eller hvis 
man vil stille sig til rådighed som back up for én der gerne vil for-
søge sig i egne båd, men måske ønsker lidt hjælp til at komme i 
gang. jeg ved godt, der let opstår alvorlige kalenderproblemer, men 
lad os prøve.
Sejlsport er ikke den store tilskuere sport. Det er svært at se ak-
tørerne der langt ude på fjorden.  Reglerne er komplicerede og 
man kan ikke engang være sikker på at først i mål er ensbetydende 
med sejr. Men alligevel vil jeg opfordre til at komme ned og se på. 
Fornemme stemningen og  opleve det leben der er, når bådene for-
lader havn eller går i havn efter endt sejlads. 
Men det er klart bedst at deltage – være ombord!

H O R S E N S  S E j K L u B  A N N O  1 8 7 9

hvad mener du?

ugentlige kapsejladser: 
•  Tirsdag – sejlads med det hele  
 klassebåde og  efter Dansk  
 Handikap
• Onsdag – pigekapsejlads
• Torsdag – familiekapsejlads uden  
 spiler og med forskudt start

Efter kapsejladserne kan man opleve et intenst klubliv i 
klubhuset godt hjulpet af gratis  kaffetår.
ud over det her nævnte, er der megen kapsejlads i ung-
doms-regi, ligesom der er nogle kølbådsstævner og Match 
Race arrangementer. 
Deltager du i de tilbud som klubben har? Har du ideer til 
anden form for kapsejlads, som du kunne tænke dig at del-
tage i? Hvis ikke du deltager, hvad er årsagen og kommer 
du så på havnen for at se på?

andre klubkapsejladser
• Endelave Rundt
• Klubmesterskaber
• Natsejlads
• ”3-kosten”
• ”Snaptun- Ballen”
• Sejlerskolens kapsejlads
• ”2 star”

horsens sejlklub er meget aktiv på området, men hvordan stiller du dig? 
I dag har vi i klubregi følgende tiltag:

I weekenden den 22.-23. maj var 
60 både samlet i Kerteminde.

udover joy Vi var det hovedsaligt nyere både med  kulfiber 
mast, bom, rat mm. og yngre besætninger. Buksesnedkeren 
og Winthertur var også ældre.
Så vi var kommet i fint selskab. Resultatet afspejler tydeligt 
ovenstående beskrivelse. Men derfor kan det jo godt være 
morsomt at deltage. Vi var opdelt i henholdsvis DN og iRC 
målebreve, der igen var opdelt i < 40 fod og > 40 fod.

Lørdag blev der desværre ikke sejlet. Først på dagen lidt men 
brugbar luft, senere meget svag og skiftende luft. Samtidig 
havde vi dårligt sigt, vel < 250 m. jeg har lidt svært ved at 
forstå, at vi ikke blev sendt af sted om morgenen. Vi lavede et 
par kryds med over 6,5 kn. Fint sejlvejr. De deltagende både 
var selvfølgelig udstyret med moderne navigationsudstyr. Vi 
fik opgivet koordinater på krydsmærket og startskibet. Det 
kunne vi sagtens have fundet.
Vi ventede, samtidigt lå der flere hundrede joller inde ved 
Kerteminde i fint sigt.
 
Vi blev  nr. 8 hver gang i de tre sejladser der blev afviklet. Det 
går rimeligt på første opkryds, og vi er med i feltet ved første 
runding, men så bliver vi hægte af på lænsebenet. Det har vi 
i øvrigt erfaret mange mange gange tidligere.

Det blev en fantastisk dag på vandet. Vi var i havn kl. ca. 16.
jeg kan kun komplimentere Kerteminde Sejlklub for stævnet.

i øvrigt var det morsomt at møde så de mange andre sejlere 
fra Horsens Sejlklub, der havde hyre på forskellige andre både.
Vi lettede hjemover kl. ca. 20 i flot vejr, som dog tiltog til 
15-17 m. luft om natten. Kryds hele vejen, og det var hunde 
koldt.

Niels Hede-Nielsen
joy Vi 

Big Boat Challenge
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Nissens A/S
Ormhøjgårdvej 9
8700 Horsens
Tlf. 7626 2626
E-mail: nissens@nissens.com
www.nissens.com

Autokølere
Air condition
Oliekølere
Intercoolers
Varmevekslere

- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher

Henning Lund A/S
Strandkærvej 34 · 8700 Horsens

Tlf. 7564 7733

w w w . s o n a x . d k

Det er let med SONAX:

Rens, polér og forsegl fra for til agter.
Hold båden i topform – gennem sæsonen.
Køb produkterne hos: YX-Energi, Strandpromenaden, Horsens. 

* Få et tilbud på det grove hos: 
SONAX Service Horsens · Grønlandsvej 9T · Tlf. 7566 9998 · Mob. 2181 7949 · sonaxservice.dk

Gør-det-selv– eller lad  SONAX Servicegøre det grove*
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Søren ”Silvan” Møller, Niels AH og Knud Hjersing har klar-

gjort og søsat 2 Ynglinge som klubbens medlemmer kan

anvende. Der træffes aftale med ungdomsafdelingen.

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

holder de hydraulikcylindre, der trækker roret, viste sig

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

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

Horsens Sejlklub næsten siden. Et 50 års jubilæum nær-

mer sig. Knud Hjersing har klaret skærene med hjælp fra

Havneservice og klubbens uundværlige arbejdshest er

atter fit for fight.

Om stensætningen der er skredet ud, er der ikke noget

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

fordele ansvar, - hvem skal betale!!!

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

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

de i alt, - heraf 16 danske.

Af de 16 danske både:

• tog 6 ikke hækflaget ind om natten.

• 2 lå fortsat med svensk gæsteflag.

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

• 4 havde ikke klubstander.

Flagetikette er en del af sejlsportens værdigrundlag. Måske skal

man til at sige ”var”.

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

Carl Gerstrøm

Efterskrift.

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

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

efter solnedgang! Det skal ikke gentage sig!

Ej blot til pynt!

Som mange sikkert har bemærket, er der på arealet

ved havnen på Endelave nedrammet beton pæle til

en kommende servicebygning. Men hvad er status?

Jeg spurgte Ejvind Post - projektkoordinator.

Tegningerne til et flot hus på 200 kvm foreligger.

Endelig beslutning om byggeriet fra kommunens side

og detailprojektering forestår.

Formentlig skal man gennem den sædvanlige økono-

miske revurdering af projektet - besparelser.

Økonomien har været et kardinalpunkt. Den lokale

aktionsgruppe (LAG), som foreningen af danske

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

jektet.

En klagesag over husets placering, er positivt afklaret

i naturklagenævnet .

Tak til Ejvind for orienteringen. Horsens Sejlklub øn-

sker held og lykke med færdiggørelsen af projektet

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

orientere i klubbladet.(CG)

Servicebygning på 
Endelave

Stjernholmsgade 12
Så er man fri for forpligtigelser

Ejendomsselskabet Rubin A/S
Lejligheder med stil

www.e-rubin.dk
75 64 45 77

Ejendomsselskabet Rubin A/S
Lejligheder med stil

www.e-rubin.dk
75 64 26 28

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

 

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

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

  
 
 

Vi så havnen. 
Venlig hilsen 
Jacob Just Hansen 
 

 

 

www.baadtjek.dk 
baadtjek@baadtjek.dk  
Mobil 2990 8170 
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23. juni kl. 20.30 i horsens sejlklubs restaurant – bål og båltale kl. 22.00

JAZZHORS og Horsens Sejlklub afholder Sankt Hans aften i fællesskab som 
tidligere. Der vil være spisning i klubhuset, bål, båltale og midsommervise. 
Båltalen holdes af borgmester Jan Trøjborg.

River Blues og Jazzband vil spille fra kl. 20.30. 
Spilleglæde, engagement og evnen til at komme publikum i møde med musikken er kende-
tegnende for bandet, når det begiver sig ud i velkendte klassikere, elegante arrangementer 
og inciterende rytmer. Flere af numrene er komponeret af orkestrets leder Torben Lassen, 
og mange af disse numre er blevet populære klassikere på spillesteder i hele landet. 
Orkesteret blev startet i Lemvig i 1971, og har på sine mange turnéer i ind- og udland nydt 
stor succes med sin særlige stil – en blanding af traditionsbevidsthed og evne til at over-
raske. Bandet spiller både blues, jive latinamerikanske rytmer, traditionel jazz og swing-
musik. Og der må danses!!!

Kl. 18.30 serverer Horsens Sejlklubs Restaurant 
grilltallerken:

Steak af krogmodnet kødkvæg
Krydret Sankt Hans pølse
Bagt kartoffel med kryddersmør
Coleslaw salat
Grønsalat

Jordbær tærte med vanille is

Pris 155 kr. 

Bestilles på 2140 1438 / 
7562 1975 eller i klubhuset.

sankt hansaften på lystbådehavnen
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Favoritten vandt igen

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

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

derfjord midt i juni.

8 besætninger med erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklub-

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

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

nært hold på ydermolen i Horsens Lystbådehavn.

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

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

måtte samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.

Besætningerne var suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke

kræfter naturen kan påvirke en sejlbåd med.

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

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

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

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

Andersen blev nummer 4.

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

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

rækken.

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

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

anden stævne.

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

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

nu forhånds booket 3 besætninger.

Horsens Sejlklubs 
Business Cup 2009 

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

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

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

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

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

On Board Kolding Sejlklub er her i foråret blevet en realitet, efter 
at Horsens Sejlklub præsenterede On Board konceptet i Kolding, 
der havde planer op oprettelse af en erhvervsklub. Peter Secher, 
tidligere Horsens dreng og storebror til Ol Guldvinderen Steen 
Secher, har stået for etableringen sammen med en gruppe på 10 
personer i Kolding.
De har, ligesom i Horsens, etableret sig, i samarbejde med Match 
Racing Denmark, med 2 match 28 både.
Horsens Sejlklub har bidraget med On Board logo og brand, og de 
har lovet at behandle det med respekt.

Tak til vore sponsorer:

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

on board udvider 
til kolding

horsens sejlklub modtager 
støtte fra sydbanks fond

Team horsens støtte hjalp 
til WysC udtagelse

Båddåb foregik til Kolding Sejlklubs standerhejsning, der altid er en 
søndag. On Board Kolding Sejlklubs formand Vagn Olsen, ønskede 
båden held med på vejen.

Der var både blomster og check fra Henning Barsø og Sydbanks 
Fond til Horsens Sejlklub, da det årlige aktionærmøde blev afholdt 
i Forum i Horsens. Horsens Sejlklub modtog Kr. 25 000 til en gum-
mibåd for trænerne i ungdomsafdelingen, hvilket de unge trænere 
har modtaget med gælde.
Stor tak til vor On Board medlem Sydbank og Sydbanks Fond.

Horsens sejlklubs nyeste talent i Laser radial, Annette Lundø, blev 
i maj udtaget til at deltage i årets WYSC i Tyrkiet i juli, der er ver-
densmesterskab for ungdoms sejlere. Det bliver i OL bådtypen, la-
ser radial der skal sejles, og Annette har fået rigtig god træning i 
Horsens da vi har nogle af landets bedste piger i den klasse.
”Det var imidlertid de 2 ekstra ture til Mallorca i vintermånederne 
der gjorde udslaget”, siger hovedsponsoren Kent Lundø. ”Havde 
Anette ikke fået de 10 000 samt spurtpræmien i efteråret fra Team 
Horsens, havde det nok været svært at få hende sendt af sted. Den 
økonomiske indsats fra Team Horsens, kan faktisk direkte læses i 
resultatet, så det er Annette meget meget glad for, ”afslutter Kent 
Lundø. 
De 2 Hobie 16 sejlere, Martin 
Hjortlund og Rasmus Antoft, se-
jlede også om deltagelse til WYSC 
i en SL 16, der er udlånt af DS, 
men med den mindste margin på 
1 point, bliv de desværre toer i et 
meget tæt opgør på Åbenrå fjord.

igen i år går vi i luften med at kåre årets Nykredit Sailor of the year 
og nomineringen kan ske på hjemmesiden fra ca 1. august.
Husk at alle medlemmer kan nominerer andre klubmedlemmer for 
indsatser der ikke kun er med gode resultater, men også indsatser 
for sejlklubben som helhed, udvalg, eller bare er en god sejlerkam-
merat.
Præmierne er gavekort fra Surf og Ski, og afstemningen sker fra 
15. september til 15. oktober og selve kåringen sker til stander-
nedhaling sidst i oktober. 
 

 Søren Klint fik mulighed for en lille takketale for de næsten 
1000 fremmødte aktionærer. 

Annette sejler både 
Europa jolle og Laser radial.

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

business Cup 2010

Business Cup bliver afviklet midt i juni og 5 
besætninger har i skrivende stund meldt sig 
til.
Det er ikke overraskende jyske Bank, der med 
Thomas iversen som skipper skal forsvare 
sine 2 sejre fra de sidste år, men også nye 
besætninger er kommet på banen.

- Sailor of the year !

 nykredit ”sailor of the year” 2010
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Den officiel åbning blev ikke i Påsken 2010, som skrevet i blad 
4.2010, men bliver derimod ca. 1. juli.
Nogle mente fejlagtigt at der var indvielse Pinselørdag; men det 
var nu noget andet der blev markeret. Hurraerne markerede ”rej-
segilde” – pølser og øl – i anledning af at færgen efter 5 ugers 
værftsbesøg igen var klar.
Den lange vinter og en erkendelse af at ting tager tid  skubbede 
planen.

Alle kender den årlige kaproning på Themsen mellem univer-
siteterne Oxford og Cambridge. Noget lignende finder sten på 
Bermuda. ikke i en 8’ter kapronings båd men i en meget speciel 
sejlbåd.

under et besøg på Bermuda stiftede jeg bekendtskab med den 
meget speciel jolle, - Bermuda Fiddel.
To sejlklubber - Royal Bermuda Yacht Club og Royal Bermuda Dingy 
Club – mødes en gang om året til kapsejlads  i Bermuda Fiddel. Det 
er både en speciel båd og en speciel sejlads.

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

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

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

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

LEDERUDVIKLING

MATCH RACING
DENMARK

TEAMBUILDING
PRODUKT- 

LANCERING
KUNDE- 

ARRANGEMENT

Værdiskabende sejlsport

En meget markant detalje, - i hvert fald en kort tid. Estakade vægen 
ud mod Hjarnø Sund var i stedet for at være skåret lige af, som i alle 
andre havne, skåret af foroven som en bølge. Senere ændrede man 
det til at være skåret lige af som alle andre steder. Ærgerligt - det 
så  flot ud!
Stort tillykke med den nye havn, vi kommer til indvielsen.
(CG)

status havnebyggeri på hjarnø

meget specielt ræs

Først båden. 12 fods jolle med 8,5 meter mast, 8,5 m bom og 4.3 m 
bovspryd. Sejlareal 70 m2 + 92 m2 spiler. Besætning 6 mand til at 
starte med, - på sidste opkryds springer flere besætningsmedlem-
mer overbord – ud over hækken - for dels at lette båden og dels for 
i afsættet at give båden et ”spark” fremad. Der benyttes en særlig 
regel, der siger at det er lovligt at minimere besætningen undervejs. 
Hvad siger i så? 70 m2 til en båd på 3,7 m og 6 mands besætning. 
Det er bare vildt. 
Starterne  var også noget for sig . På hver side af dommer båden 
hang et langt tov. For at accelerere båden halede besætningen sig 
frem i tovet.
Der sad konstant et besætningsmedlem nede til læ for at øse.
jeg var kun tilskuer og takkede pænt nej tak til en tur.
Niels ”Niller” Laursen
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Gotlandsvej 18
DK 8700 Horsens
Tlf. 75 63 10 00
Fax 75 63 10 11
www.gybo.dk

Rustfrit Stål Design A/S

Stål til sejlerfolket

Gybo Rustfrit Stål A/S løser special-
opgaver i rustfrit stål. Også til erhvervs-
byggeriet eller boligen.

• Udendørslamper 
• Emhætter
• Køkken- borde og vaske
• Butiksinventar
• Altaner
• Bådeudstyr
• Greb og gelændere
• Bardiske og barstole
• Udendørsgrill 

Forhør nærmere eller klik ind på
www.gybo.dk

HSH klubtøj med klubstander som logo kan købes hos
Horsens Marine. Se udvalget i klubhuset.

Åndbar Musto jakke
i eksklusiv kvalitet:
1499,-
inkl. logo

Musto bomulds Polo
med Canvas krave:
399,- inkl. logo
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GLASLØSNINGER TIL DIT 
HJEM OG DIN BÅD

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

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

Jens Hjernøes Vej 27, 8700 Horsens, tlf. 75616422 

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

Henrik Brodersen 
indehaver 

Herløv Andersen 
mekaniker 

Jørgen Egebæk  
Butikssalg 

Det nye team 

står klar til at 
servicere din 

båd 

i maj udlevede vi en gammel drøm om 
at sejle med Hurtigruten langs Norges 
vestkyst til Nordkap. Vi steg ombord på MS 
Richard With opkaldt efter den kaptajn der 
tilbage i 1893 startede ruten. 
MS Richard With er bygget i 1993 er 122 
meter langt, 19 meter bredt og stikker 4,9 
meter. Servicefarter er 15 knob. Der var 
plads til 691 passagerer heraf kan 475 få 
en køje. 
Ruten drives som en kombination af et 
krydstogt med passagerer, fragt og lokale 
passagerer der blot skal fragtes til næste 
ø. På ruten fra Bergen i syd til Kirkenes i 
nord anløbes på de 6 døgn 35 havne. Ofte 
et ganske kort ophold på 15 minutter for at 
tage gods ombord/sætte gods af.
Turen lægges omkring snævre fjorde hvor 
man stående i stævnen spørger sig selv om 

”Verdens vakreste 
sjøreise”

H O R S E N S  S E j K L u B  A N N O  1 8 7 9

skibet overhovedet kan passerer. 
Troldefjorden og Geianger fjorden er utro-
lig flotte. Klipperne rejser sig majestætisk 
lodret op på begge sider, prydet af et par 
vandfald. 
Turisterne tilbydes udflugter i land, hvor 
man står af et sted og går ombord igen i 
næste havn. 
Svartisen Norges næststørste isbræ var im-
ponerende og vi var så heldige på den tur, 
at se en fiskeørn komme svævende og slå 
ned og nappe en fisk, få meter fra den ud-
flugts båd vi var ombord i.
Polarcirklen blev passeret med tilhørende 
polar dåb – en blanding af vand og istern-
inger hældt ned af ryggen. 

Nordkap blev besøgt, - et blæsende sted 
med lav temperatur trods solskin. 
På hele turen blev det ikke mørkt. Helt i 
nord stod midnatssolen 24 timer i døgnet. 
i den sydlige ende af turen gik solen ned 
nogle timer, men mørkt blev det ikke. 
Vi var meget heldige med vejret og kunne 
meget af tiden sidde på dækket og se de 
imponerende sneklædte fjelde glide forbi. 
Maden var overdådig hvilket badevægten 
vidnede om ved hjemkomsten.
Om det er verdens flotteste sørejse skal jeg 
ikke kunne sige, men en utrolig oplevelse 
var det.
Carl Gerstrøm
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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,-

Den 8. april 2 dage før standerhejsningen kl. 14.46 
stod flagmasten atter på plads, som lystbåde-
havnens unikke vartegn.

Hen over vinteren er masten blevet lakeret 15-
20 gange. Heldigvis kunne den komme ind i en af 
hallerne på sydhavnen. Hver dag kl. 09.30 mødte 
Birger trofast op for at give en gang lak. Næste 
dag blev delene vendt og fik på den anden side.
Den 6. april blev alt kørt hen på plænen og samlet 
med nye liner over alt og var klar til at blive rejst.
Hilmer kan teknikken med at samle flagmasten. 
Med hjælp fra ivrige hænder og sikker opmærk-
ning af hvilke vanter der hørte til hvad samt 
mange gode råd fra tilskuerne, fik Hilmer hurtigt 
det hele gjort klar. Tak Hilmer! 

Arthur Andersen var igen så generøs at sponsere 
løftet, - tak! Horsens Yachtværft har været til stor 
hjælp og det skal de have tak for. Brimas har hjul-
pet med at få navnepladen shinet op og har lavet 
dele til den nye ”bro” for fastbinding af flaglinen 
fra bommen. Stor tak for hjælpen til Thomas og 
Peter. 

Horsens Sejlklubs Venner har betalt det der skulle 
betales. Det var en ordentlig tur i år; men vi har en 
forpligtigelse til at passe på vort klenodie og om 
to år skal den vel ned igen.

På toppen af klubhuset er flagmasten fornyet. 
”Baronen” havde en glasfiber flagstang i overskud, 
som vi fik. Med god hjælp fra Knud Feldt fik Erik 
og Birger foretaget udskiftningen. Tak til Erling og 
håndværkerne.(CG) 

flagmasten

H O R S E N S  S E j K L u B  A N N O  1 8 7 9
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Horsens Yachtværft
Vi hjælper med klargøringen og vedligeholdelse af din båd

Gammelhavn 3  ·   8700 Horsens
Tlf: 25578781  ·  Fax:75614902 · info@horsensvaerft.dk  

www.horsensvaerft.dk

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

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

Polyester og glasfiber materialer

Epoxy

Lak, malinger og bundfarver

Elektronisk udstyr

Professionel båd klargørings materialer

Bådudstyr

Rig / rulleforstag og dæksudstyr

Udlejning af det rigtige værktøj

Know how som vi gerne giver videre

Horsens Yachtværft tilbyder:
Bådebyggerarbejde · Glasfiber reparationer · Instal-
lation og salg af elektronik og andet maritimt udstyr
Vinteropbevaring · Motor service, installation og
salg af Nannidiesel · Nybygning · Aptering og sned-
keriarbejde · Riggerværksted  · Valsning af virer · 
Splejsning · Rulle forstag · Besigt og vurderinger

Søværnets Operative kommando (SOK) har opfordret sejlklub-
berne i Horsens og Snaptun til at puste nyt liv i det redningsbered-
skab, der engang blev oprettet i området, men som siden er sygnet 
lidt hen.
Hvis SOK får en melding om, at folk på havet er i nød, vil man 
gerne have en liste over nogle erfarne, stedkendte sejlere fra det 
pågældende farvandsområde, som man kan ringe til og bede om 
hjælp ved en evt. eftersøgning af de nødstedte.
Der er ikke tale om noget formelt beredskab, hvor der skal laves 
vagtplaner og man forpligter sig ikke til at stå til rådighed i be-
stemte perioder eller den slags ting. SOK er kun interesseret i at 
have en liste med telefonnumrene på erfarne, lokale sejlere, der har 
en motor- eller sejlbåd og som er villige til at give en hånd med i en 
eftersøgning, hvis de er hjemme og vejret er til at sejle ud i.
Fordelen ved et sådant beredskab er naturligvis, at de lokale sejlere 
er stedkendte, så de ved af egen erfaring, hvor man går på grund, 
og hvordan strømmen sætter i vores farvand. Dertil kommer, at de 
ofte kan rykke ud og komme til hjælp hurtigere end det øvrige be-
redskab, og jo flere både, der er med til at lede efter en forulykket, 
desto større er chancen for at finde den pågældende i tide.

snaptun-ballen

red en nødstedt sejler - vær med i beredskabet

Program:

fredag den 25. 
Vi mødes i Snaptun sidst på eftermiddagen, tænder grillen og 
hygger os med den medbragte mad.
For de der måtte have lyst til lidt træning, er der ”TuNE-uP” 
sejlads med start kl. 16.30 Skippermøde i ved syd terrassen 
kl. 15.30 

lørdag den 26.
Kl. 09.00 - Skippermøde. Sejladsbestemmelser gennemgås.
Kl. 10.00 - Første start. Der er forskudt start med de lang-
somste 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. 

Tandlægerne Rønn og Lund

Tandlægerne Rønn og Lund

· Løvenørnsgade 1a · 8700 Horsens

Tlf. 7562 1070

www.smilhorsens.dk

Specialer:

• paradentosebehandling

• kosmetisk tandbehandling

• implantatbehandling

Tandlægerne Rønn og Lund

Er du interesseret i at komme på listen over erfarne og stedkendte 
sejlere, som SOK må bede om hjælp i en nødsituation, så kontakt 
en af os, og hør nærmere:

Hans Chr. Dahlerup Koch (Horsens Sejlklub)  
– mail: dkconsult@yahoo.dk

Steen Lauritsen (Horsens Bådeklub)  
– mail: ullasteen@stofanet.dk

Bo Christensen (Snaptun Sejlklub)   
- mail: boc@profibermail.dk 

Flemming Andersen (Horsens Motorbåds Klub)          
– mail: flemming_a@live.dk 

er blevet kutyme! Kom og vær med! – og ta’ dine sejlerkammerater med!

Weekenden den 25., 26. og 27. juni

søndag den 27.
Kl. 09.00 -  Fælles morgenbord hvorefter man sejler hjem. 
Evt. frokost/eftermiddagskaffe i ”kaffekrogen”

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

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

Onsdag den 23. juni vurderer vi vejrudsigten og kommer 
med en plan B hvis vejret er helt umuligt.

Horsens Sejlklubs Venner/Turudvalget/Kapsejladsudvalget
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Børs

Finansiel rådgivning

Formue & pensionspleje

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

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

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

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

SAIL DESIGN GROUP

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

www.sejl.dk

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

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

www.hundsbaek.dk

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

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart

Tømrerarbejde til tiden... 
- og til aftalt pris

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

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

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

RING OG FÅ ET TILBUD
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Naturligt er emnet Vinterpladser 
og stativer i fokus og primært 
det snakken går på.
Havnefogeden henviser til refe-
rat fra møde i Su december 2009 
hvor man bl.a. kan læse:
… Det blev drøftet om vinter-
pladserne skulle høre under 
kommunen eller klubberne, og 

det blev besluttet at pladserne skulle høre under klubberne, med 
hensyn til administration, og renholdelse. Dog havde man brug for 
hjælp fra Havnens/Kommunens side til at komme til bunds i om-
rådet vest for Frederik Winters Vej, og hegnet ind mod Elite Miljø. 
Der blev aftalt nye linjer for klubbernes områder. Kortet kan ud-
leveres på havnekontoret. Havnefogeden får en række pladser til 
de både der ikke skal i vandet en sommer. i vedtægterne står at: 
det tilstræbes at udfase bådvogne, bukke og andet pladskrævende 
udstyr og erstatte disse med et system af stativer, som er sam-
menklappelige og mindre pladskrævende. Det blev beslutte at det 
skulle ske senest 1. juni 2012.

i fortsættelse af decembermødet afholdes i april et møde hvor re-
feratet siger:

Møde med Formænd og Pladsmænd d. 29.4.2010 ang. vinter-
pladser. 
1. Gennemgang af nuværende vedtægter. 
2. Hvilken type stativer skal der bruges, og hvad vil vi med træstativer, 
bådetrailer til bil. Havnefogeden laver en gennemgang med hver 
enkelt pladsmand, og beslutter hvad der skal kasseres. Træstativer/
bukke tillades indtil 22 fod, dog ikke kølbåde. Stålstativer skal være 
sammenklappelige og flytbare med klubbens materiel. Bådetrailer 
er tilladt. 
3. Er telte til bådene tilladt? Telte skal fjernes i perioden 15. juni til 
15. september og må ikke bruges i Horsens Lystbådehavn efter 15. 
juni 2012. Overdækninger må fremover ikke overstige bådens brede. 
4. Dato for hvornår pladsen skal være ryddet. 15. juni 
5. Hvor skal det annonceres. På skilte ved hver klubområde. 
6. Skal alle pladser altid ryddes eller er der undtagelser. Der kan kun 
dispenseres i særlige tilfælde, og det skal aftales med klubben og 
havnefogeden. 
7. Hvordan håndtere vi hvis en klub mangler plads og en anden har 
frie pladser. Der blev aftalt at man efter 1 dec. skulle være villig til at 
hjælpe med frie pladser på tværs af klubberne.  

Havn og brugere er enige om at det ikke er tid at vælge et bestem 
stativ nu p.g.a. usikkerheden om de fremtidige vinterpladser. Der 

nyt fra havnefogeden
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Traditionen tro en snak med havnefogeden i 
forbindelse med udsendelse af klubblad.

gøres nu en kraftanstrengelse for at få vinterpladserne til at se or-
dentlige ud.
Havnefogeden savner en pladsmand til at varetage Horsens Sejl-
klubs områder!
Om de nye el standere fortælle havnefogeden at det på grund af 
vinteren er forsinket og beklager det ”byggerod” der er på broerne. 
Montering ventes klar i juni og først når alt er færdigmonteret 
og testet tilsluttes  betalingsdelen. ind til da kan der frit trækkes 
strøm som tidligere. 

HUSK: Årsmærke - som kan afhentes på havnekontoret - og klub-
stander.

Efterfølgende har Svend Smedegård - der er HSH’s repræsentant 
i Su - og Carl Gerstrøm drøfte problematikken omkring stativer/
vinterpladser/pladsmand.
Af referatet fra Su mødet i december fremgår, at der er indgået en 
aftale mellem havnen og klubberne om at klubberne har nogle op-
gaver på havnen. Det bør tilskynde havnemyndigheden til at sikre 
at alle opfylder kravet til at være medlem af en klub!
Efter flere forsøg er det ikke lykkedes at finde personer der vil 
påtage sig opgaven som pladsmand.

Der er ikke nogen klart formuleret stillingsbeskrivelse, men et bud 
kunne være:
Være havnefogeden behjælpelig med at sikre at Ordensreglement 
for Horsens Lystbådehavn overholdes, primært hvad angår følg-
ende områder:

1. Forår. (april/maj)
Tilskynde til at der bliver ryddet op på arealet hvor båden har stået. 
At stativet mærkes og stilles som anvist. At tidsplaner overholdes.
2. Efterår. (oktober)

Anvise plads på de arealer, der er tildelt HSH. Medvirke til at 
retningslinjer for  afstande og brandforskrifter overholdes. 
Det forventes at pladsmander hyppigt er synlig på området og 
ellers kan kontaktes på telefon/mail.

Til problematikken omkring vinteropbevaring knytter sig 
3 elementer
A - Løfte op af vandet/sætte i vandet
Kan i princippet udføres at en passende kran stationær eller mobil. 
i Horsens anvendes stort set kun kran monteret på lastbil. 
Fra Bogense og Vejle kender vi en travelift. i Århus en fastmonteret 
kran få kaj kanten.
B - Transport på land fra kaj til vinterplads
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under overskriften: ”1971   Det bedste klubblad, så vidt det vides…” 
kan man på side 111 i jubilæumsbogen læse. 
Det går godt med medlemstallet. Adskillige nye sejlere kommer til 
og der er stor søgning af unge mennesker. Og dermed knyttes også 
nye forældre til klubben. Behovet for information er stigende i den 
store aktive klub og i 1971 udkommer medlemsbladet for første 
gang – og det er udkommet lige siden. i Horsens har vi det bedste 
klubblad, så vidt det vides….
Erik Nørgaard var bladets første redaktør. Størrelsen var A5 og kun 
i sort tryk, og selv om det ikke var stort så dækkede det behovet 
for information. Med årene er bladet blevet større og har fået flere 
sider. Og farver er kommet til.
Horsens Sejlklubs venner vil gerne samle klubbladene tilbage fra 
1971, formidle dem indbundet , så det kan  være kærnen i klubbens 
bibliotek. Hvis du ligger ind med klubblade, som du vil overdrage 
til vennerne så kontakt  Carl Gerstrøm på telefon 23465603 eller 
mail: gerstroem@mail1.stofanet.dk

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

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

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

BeoSound 3: Kr. xx.xxx,-

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

LOGO

BeoSound 3: Kr. 4.995,-

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

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

Specialproduktion i rustfrit stål og aluminium.

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

www.brimas.dk · mail@brimas.dk

BeoSound 3: Kr. 5.195.-

Landtransport kan principielt forgå med båden stående i et stativ 
eller ved at transporten foregår uden stativ og først på den kon-
krete vinterplads stilles både af i stativet.  
C - Afrensning/vask
Typisk afrenses bunden med en højtryksrenser  straks efter at 
båden er taget op. Oftest foregå vasken på selve vinterpladsen. En-
kelte steder er der indrettet særlig vaskeplads.

Med udgangspunkt i ovenstående kan skitseres velkendte senarier 
og knyttes en grov vurdering til.

• Optagning og transport på land via vognmand med kran monteret 
på bilen. Vask af båd foregår på selve vinterpladsen. Hvis ikke der 
er krav til, at vask skal foregå på dertil indrettet vaskeplads, så er 
det en fleksibel løsning der rent investerings mæssigt  er gunstig 
for bådejeren. Hvis der stilles krav til brug af vaskeplads, så bliver 
det en meget ufleksibel løsning, ligesom det ofte kræver at bådene 
tages i en given rækkefølge.

• Brug af såkaldt travelift kræver særligt kajanlæg. Løft og trans-
port på land udføres af samme enheder, hvilket betyder stort 
tidsforbrug. Selv om traveliften kan justeres i bredden vil det ofte 
betyde at arealbehovet bliver stort. Traveliften er god hvis båden 
skal skrubbes til kapsejlads eller hurtigt skal på land for reparation. 
investering i travelift og driften af den er ikke ubetydelig. Krancer-
tifikat er nødvendigt. 

• Modellen, hvor båden sættes af i et stativ og der efter transpor-
teres båd og stativ sammen, har vundet indpas mange steder. Man 
kan anvende hvad som helst krangrej til at løfte med. Transporten 
på land er uafhængig af kranen. Man kan passerer en vaskeplads 
uden problemer. Man kan let flytte en båd, hvis den inde bag ved 
skal ud. investering til stativer og ”pallevogn” er betydelig. Det 
kræver en entreprenør til at drifte systemet hvad enten det er 
havne selv der gør det, eller det gøres af en ekstern. 
Der er brug for at bådejerne sammen med havnen og andre intre-
senter drøfter mulighederne og  træffer de valg som er nødvendige 
for at få puslespillet til at gå op på lang sigt.(CG)
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Mange af os har prøvet det. En stor halvplanende båd passerer 
tæt på og hækbølgen får hele mågestellet til at falde på dørke. En 
stille sommerdag ved en af bøjerne kan hurtigt forvandles til et 
mareridt, hvis pludseligt en larmende speed båd med vandski efter 
cirkler rundt om.
Et par bemærkninger til dette tema nu hvor en ny sæson står for 
døren.

i den lokale politivedtægt står.
Reglement for sejlads ud for kyststrækningen i Horsens
i medfør af § 17 i politivedtægten for Horsens politikreds be-
stemmes herved:

§ 1:
Reglementer omfatter al sejlads med motorbåde samt brædt-
sejlads ud for kyststrækningen i Horsens politikreds, herunder 
Stensballe Sund.

§ 2:
Støj, der er til væsentlig ulempe for andre eller til skade for fugle-
livet, skal undgås.

Stk. 2: Al sejlads skal foregå således, at badende og andre sejlere 
ikke forulempes eller udsættes for fare.

Stk. 3: Motorbåde skal føres af en person, der kan føre fartøjet på 
betryggende måde.

§ 3:
inden for en afstand af 300 m fra kysten må de i § 1 nævnte 
motorbåde kun sejle, når de er på vej til eller fra landingsplads og 
sejladsen skal altid foregå vinkelret på kysten, ligesom fartøjet 
ikke må føres med så stor hastighed, at det planer / løfter sig op 
på vandoverfladen.

Stk. 2: Dog med følgende undtagelser: 
1. Langsomt sejlende motorbåde, der benyttes til fiskeri og 
lignende kan sejle inden for 300 m grænsen. 

2. Ved start og afsætning af vandskiløbere fra og til kysten, må 
den hertil nødvendige hastighed benyttes under iagttagelse 
af særlig agtpågivenhed, når der sejles vinkelret på kysten og 
der ikke befinder sig badende eller andre sejlende i eller tæt på 
sejlruten.

§ 4: 
Overtrædelse af reglementet straffes i medfør af politived-
tægtens § 59.Reglementet af 1. februar 1991 vedrørende 
samme forhold ophæves.
Politimesteren i Horsens
den 1. juli 1995

Horsens: Særlige regler for sejlads med vandscootere og lignende

Der har tidligere været udlagt en vandscooterbane ved juelsminde, 
men den er nu lukket, og det er forbudt at sejle med vandscootere 
i politikredsen kystvande

Søterritoriet er for alle. Vi skal være der alle sammen. De der gerne 
vil sejle hurtigt skal også ha’ plads. Men hvis nu de omtalte fartøjer 
sejlede syd for sejlrenden så ville kajakroer og andre små både og 
de badende ved Husodde være trykke nord for renden. 
Ovenstående er ikke ment som en løftet pegefinger men en venlig 
reminder, - en opfordring til at tænke sig om.(CG)
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Stik imod sædvane var der kampvalg til posterne i DS’ bestyrelse. 
På generalforsamlingen ultimo marts skulle vælges formand og et 
menig medlem. Der var 2 kandidater til formandsposten. Hans Na-
torp, Dragør vandt. Hel 5 kandidater var opstillet til pladsen som 
menigt medlem. jesper Baungaard, Åbenrå vandt.
Efterfølgende blev der arrangeret regionsvalg i region i og ii hvor 
bestyrelsesmedlemmerne trak sig. Østjylland herunder Horsens er 
med i region i hvor der var hel 3 kandidater. Valgt blev jens Erik 
Hansen fra Århus Sejlklub. jens Erik er velkendt i Horsens fra kreds-
arbejdet, fra ungdomsarbejdet og som de kendte 49’er sejlere 
-”Hansenbrødrenes”  far.
i region ii blev Klaus Bentzen, Bogense valgt.
På www.sejlsport.dk kan man læse alle detaljerne.(CG)

Den nationale éntype klasse Spækhugger kan i denne sæson fej-
re 40 års jubilæum. Det blev fejret på bådudstillingen i Bella, hvor 
klassen formand holdt en flot tale til Peter Brun - konstruktøren. 
i talen blev bl.a. nævnt,  at Peter oprindeligt  ville have båden til 
at hedde Mougli efter en af figurerne i Kiplings bog junglebo-
gen.  Mougli – en lille sød fyr der altid finder vej. Da båden skulle 
søsættes sagde en af de lokale håndværkere  på havnen: ”Den ligner 
jo en hval”. Peter fortalte det til sin far, der straks døbte båden 
Spækhugger.(CG)

Mandag den 28. juni arrangerer Horsens Sejlklubs Venner opti-
mistsejlads 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 optimist-
jolle, så kom alligevel. Der vil blive arrangeret minder fysik kræ-
vende aktiviteter på land, så som kroket, petanque og lidt raflen, 
- eller hvad med en tur i en Yngling.
Når vinderne er hyldet starter vi grillen og hygger os med den med-
bragte mad og drikke. 
Arrangementet justeres efter vejret, så mød endelig op uanset vej-
ret. Sørg for at tage din besætning, venner og bekendte med.(CG)

Traditionen tro er Horsens med når Dansk Sejlunion laver bundma-
lingsforsøg i denne sæson.  Damjollen og den privatejede Yngling er 
stillet til rådighed. Stor tak for det.
Malingen der testes er en videreudvikling af en af malingerne fra 
sidste år. En maling der kombinere en glat overflade, hvor begro-
ningen har svært ved at sætte sig, og en lille mængde kobber som 
aktivstof.
Forsøget får støtte fra miljøstyrelsen. Til efteråret evalueres for-
søget .(CG)

Nye ansigter i Dansk Sejl-
unions bestyrelse

Bundmalingforsøg 
igen igen!

Spækhuggeren runder 
de 40

Optisejlads for voksne
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Det blev alvor den majdag 2009 vi –Marianne, ”Niller”, Hans og 
jeg - tog til Stokholm for at hente vidunderet.
Frygtelig tidligt fra Horsens. ud ad Billund kl. 07.35 og der lå jyl-
land med Mariager fjord under os. ud over Læsø, ind over Sverige,  
for at lande på Arlanda ved nitiden.
Op i en taxa. nu kan det kun gå for langsomt, med at komme ned 
til havnen og finde den nye båd.
Vejret viser sig fra sin bedste side. Solen skinner fra en næsten sky-
fri himmel, der er omkring 22 graders varme, og næsten ingen vind. 
Perfekte rammer til denne begivenhed.
Vi finder hurtigt hen til havnen, hvor det gamle værft ligger. Synet 
af det får mig til at tænke på min tid hos Børresen, selv om der ikke 
ser helt så slidt ud her. Der ligger mange Arconaer i havnen. Både 
400 og 430ér, så hvor ligger Galante? Da vi kommer lidt tættere på 
får jeg øje på en med grå stafferinger, som ligger ved riggerbroen. 
Det må være den. Det er det også. Den er flot, elegant med grå 
stafferinger, kontra blå.
Vi våger at gå ombord, selvfølgelig uden sko, selvom vi ikke har talt 
med nogen fra værftet endnu, men det er den eneste Arcona 400 
med grå stafferinger i havnen.
Det er også rigtigt nok, viser det sig. Det er en helt speciel følelse 
at gå ombord i en helt ny båd, vel vidende at den skal vi snart sejle 
mange sømil i. Den er bare flot, også nede om læ, med de elegante 
mørkeblå hynder, mod den flotte mahogany aptering. Snart kom-
mer direktøren og næstkommanderende og byder os velkomne og 
viser os båden. Vi får lov at låne en bil, for at tager på indkøb. Der 
mangler jo alt ombord. Kun tallerkener og kopper er på deres plads 
i skabet. Vi skal købe dyner og puder, ligesom der også mangler 

2010 EuROSAF European Match Race champions blev vun-
det af Mads Ebler fra Vejle, der har Horsens sejleren  Chris 
Keene Pedersen med i besætningen. Besætningen er nr. 16 
på verdensranglisten og slog en schweizisk besætning 3-2 i 
finalen
Sejladserne blev afviklet i Østrig på Bodensøen. 
STORT tillykke til Chris. Det er rigtig godt gået! Sidste år blev 
det også til medalje. Dengang i Middelfart. (CG)

Når dette klubblad udkommer er der igen gang i onsdags-
sejladsen. Hver onsdag kl. 09.00 sejles der i store både tur til 
hvor vinden nu måtte passe. Endelave, Bogense og  Æbelø er 
hyppige mål. Man møder på havnen medbringende madpak-
ke og det man vil drikke. Husk at alle skal kunne køre hjem, 
når man igen er i havn kl. ca. 17.00.(CG)

i sidste klubblad blev efterlyst gamle klubblad og maritime 
bøger med henblik på at sætte system i et bibliotek i klubben. 
Det kom der ikke meget ud af. ikke en eneste henvendelse 
resulterede det i!
Der må da for faen’ være nogen der har noget stående!

Kontakt Carl på 23465603 eller 
gerstroem@mail1.stofanet.dk

min tur hjem fra sverige, 
med Galante!

EM guld til Horsens sejler

”Onsdagssejlads”

Status på indsamling 
af klubblad og maritime 
bøger

næsten alt køkkengrej til pantryet. Kun lidt har vi med fra ”gamle 
Galante”. Vi får hurtigt fundet en ”jysk” og hr. Larsen har det hele.
Det er tid at få Galante døbt. Det skal jo gøres inden vi skal til søs. 
Niels finder det medbragte sølvkrus. Det bliver fyldt med havvand 
og  Marianne forestår dåben efter Hans’ anvisning.
Specielt var det at spise middag ombord for første gang, og det 
blev  med manér. Der blev dækket op med hvid stofdug og hvide 
stofservietter.  Mariannes sædvanlige dejlige mad. Man lever godt 
ombord på Galante.
Vi har nu torsdag d. 28, klokken er lidt over 8 og Marianne og jeg 
er oppe. De to andre er ikke nemme at få ud af køjen. De skal helst 
kunne dufte kaffen og morgenbrødet inden de tørner ud.  Afsked 
med de flinke mennesker på værftet, og vi får gjort klart skib. Nu 
skal vi til søs, på vores jomfrutur der skal gå til Vasahavnen i Stock-
holm. Vejret er lidt trist. Det regner, er diset og det er koldt. 
Flot tur! Der er mange smalle passager med høje fjelde til begge 
sider. Det er meget anderledes at sejle her i forhold til det vi kender 
hjemmefra.
Vi besøger Wasamuseet. Det gamle skib er utroligt velbevaret, efter 
at have ligget på bunden i 333 år. Historien bag “Vasa” er næsten 
en gammel version af “Titanic”. Det var ganske vist et krigsskib, 
men skulle også være det største, mest frygtindgydende, bedst 
bevæbnede og smukkeste, der nogensinde var søsat. En skønne 

Se, for mit vedkommende, 
startede denne oplevelse 
faktisk, da Hans spurgte om 
jeg ville med til Koldings 
flydende bådudstilling og 
kigge på en Arcona 400. 
Fantastisk båd.  

dag i 1628 satte “Vasa” sejl fra Stockholm, men det sejlede mindre 
end en halv kilometer. Så krængede skibet over, vandet fossede ind 
gennem de nederste kanonporte, og skibet sank på 30 meter vand. 
Vasamuseet kan anbefales.
Vi må videre. Fortøjningerne bliver kastet ved 8 tiden, mens Niels 
stadig sover skønhedssøvn. Det er en pragtfuld morgen. Solen skin-
ner fra en næsten skyfri himmel, og der er ingen vind. Kursen sættes 
mod Landsort, på øen Öja, en sejlads på ca. 26 sømil sydpå. Søen er 
blank som en glasrude, og morgenmaden nydes i cockpittet. 
Turen benyttes til at lære de nye instrumenter og autopiloten at 
kende. Efterhånden går det helt fint.
Nede ved sydspidsen af Öja, sejler vi ind i en hel labyrint af trolling-
fiskere, som ligger og sejler langsomt frem og tilbage. jeg ved ikke 

hvad de fisker efter. Måske er det laks. Der er også stadig masser af 
edderfugle overalt hvor vi sejler. 
Sikkert fortøjet, får vi lidt frokost, betaler havnepenge, og lejer 
cykler for at se lidte af øen.
Videre sydover. Morgenmad og frokost til søs for at nå de 60 mil til 
Vestervik. Meget lidt vind fra den forkerte retning så ingen sejl. Det 
blev ikke til Vestervik men Fyrudden efter at have sejlet 41,6 mil.
Vestervig nås dagen efter, efter en fantastik sejlads, - flot farvand 
og flot vej. Vi tager masser af billeder og video for at fastholde de 
mange synsindtryk
Der er nu gået 7 dage, siden vi startede hjemmefra. Marianne har 
serviceret  alle ombord som kun Marianne kan. Det har i alle hen-
seender været en fantastisk uge. Fortsættelse følger.

Christian ”Bådbygger” 


