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

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

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

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

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

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

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

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

Båd opbevaring:
Opbevaring og løft af lystbåde til 
18 meter og 25 tons. I hal eller på 
udendørs a åst plads.
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Medlemmerne har taget godt imod bestyrelsens forslag 

til nyt klubhus/køkken/selskabslokaler. Det nye klubhus 

bliver bygget efter de originale tegninger (med mindre 

justeringer) - respekten for det gamle hus flyttes til det nye. 

Der etableres moderne køkken og selskabslokaler, der kan 

slås sammen til eet stort lokale. Lige nu arbejdes der med 

økonomien. Bidrag fra medlemmerne er et stort ønske fra 

bestyrelsen. Læs mere på side 21 og på hjemmesiden 

www.horsens-sejlklub.dk
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bestyrelse Navn e-mail Telefon
Formand  Bjarne Hansen formand@horsens-sejlklub.dk 2671 8421
Næstformand (materiel og bygn.) Svend Smedegaard materiale@horsens-sejlklub.dk 2523 1662
Kasserer Carl-Erik Carlsen kasserer@horsens-sejlklub.dk 2015 0601
Sponsorudvalg Morten Fjerbæk fjerbaek@gmail.com 4046 1718
Tursejlerne jens Troense tursejlerne@horsens-sejlklub.dk 4016 5300
ungdom Kiki Visby ungdom@horsens-sejlklub.dk 3062 0212
Kapsejlads Morten Stoy kapsejlads@horsens-sejlklub.dk 6120 8322
Sejlerskolen Sigbjørn Christophersen sejlerskolen@horsens-sejlklub.dk 2043 9051
Suppleant jørgen Rasmussen rasmine@stofanet.dk 7565 8040
   
sejlklubbens Venner   
Formand Carl Gerstrøm sejlklubbensvenner@horsens-sejlklub.dk 2346 5603
Kasserer Birger iversen birger.hos@post.tele.dk 7562 8913
udnævnt af bestyrelsen Erik Nørgaard e.junker@stofanet.dk 2140 1438

udvalg mm.   
Materiel- og bygn.udvalg Svend Smedegaard materiale@horsens-sejlklub.dk 2523 1662
Sponsorer og Matchrace  Søren Klint soren.klint@horsens-sejlklub.dk 4025 5201
Sejlerskolen Hans Chr. Koch dk-c@ofir.dk 5276 7699
Tursejlerne Frede Nørgaard nannan@mail.dk 2246 4252
Pigesejlerne Lena Schroll askevej.34@gmail.com 6168 7914
Web Tue. S. Andersen tsa@neets.dk 4092 4743
Klubblad Hanne jeppesen hanne@tunet10.dk 4018 4501
 Carl Gerstrøm gerstroem@stofanet.dk 2346 5603
Klubmåler Claus Bjørnhart claus.bjornhart@velux.com 2174 0462

Havnefoged Steen Andersen sta@horsens.dk 2080 1338
Restaurant Mads Valentin-Hjort restaurant@horsens-sejlklub.dk 7562 1975
Horsens Sejlklub www.horsens-sejlklub.dk hsh@horsens-sejlklub.dk 7562 8261
Pengeinstitut Sparbank kontonr. 9890-890-5600347 
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Klubmedlemmer, deres virksomheder og andre, der synes det
kunne være dejligt med en OL-medalje til Horsens Sejlklub,
kan nu gøre en forskel.
On Board Horsens Sejlklub sætter nu et aktivt initiativ i søen,
der skal bistå de 2 OL-kandidater

Maiken Schütt og Anne Marie Rindom
 
Status er nu, at begge piger har en rigtig god chance for at  
kvalificere sig, og at der skal det næste år bruges rigtig mange  
penge til rejser og udstyr, for at kunne fuldføre projektet.
For at pigerne ikke skal stå i en kiosk på tanken, i stedet for at
træne, tilbyder de nu, i samarbejde med On Board, at stå til
rådighed til bl.a.

• Kort OL-pep talk i forbindelse med evt. kunde- eller perso- 
 nale arrangementer

•  Årets Match race event i september, hvor man, med hver  
 sin OL-skipper kan købe sig til en gasteplads

•  Anden kommerciel eksponering sammen med On Board  
 og OL-kandidaterne.

•  Tænk selv videre, hvorledes Du kan hjælpe de OL-deter- 
 minerede, friske sejlerpiger til at få økonomi og elitesejl- 
 sport til at gå op i en højere enhed, for at nå målet:  
 OL-medalje til Horsens Sejlklub.
 

Har du lyst til at hjælpe disse 2 piger til at hente OL-guld
til Horsens Sejlklub, så henvend dig til On Board:
soren.klint@horsens-sejlklub.dk

OL medalje til 
Horsens Sejlklub 
i 2012 ?
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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.
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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
Skumsprøjt fra formanden

Nu er der mange både i vandet, og det er dejligt, 
at så mange sejlere er kommet ud af deres vin-
terhi. Der er også meget aktivitet mange steder 
på havnen, MEN visse steder står tiden åbenbart 
stille. På plænen ved servicebygningen, har der 
desværre vinteren over ligget 8-10 master, der 
er nu 2 tilbage. Det er ikke meningen, at denne 
plads skal buges til masteplads. Græsset er ikke 
blevet slået, da kommunens folk ikke har kunnet 
komme til. Plænen må meget gerne bruges til at 
afrigge og rigge master til, men det kan sagtens 
gøres indenfor 2-3 dage. Bag ved masteskuret, er 
der stadig ledige pladser til master.
En anden plads, som lige trænger til opryd- 
ning, er pladsen umiddelbart bag de røde haller, 
de første 2-3 rækker, hvor der står både vinteren 
over fra HSH. i sidste klubblad gjorde vi opmærk-
som på, at dette område så vidt muligt skal være 
ryddet, også for båd stativer, inden d. 15.05. 
Fremover skal man, såfremt man ikke ønsker at 
søsætte sin båd inden d. 15.05, sørge for at finde 
en vinterplads et andet sted end de første 2-3 
rækker bag de røde haller. Disse andre steder skal 
oprydning først være effektueret d. 15.06.  Vi 
skal være opmærksomme på, at ingen af os har 
faste vinterpladser, ud over de områder, der er 
klubbestemte.(kort kan ses hos havne fogeden. 
Her kan også ses, hvor både kan stå hele året).
Området umiddelbart bag de røde haller skal 
bruges til parkering sommeren igennem.  Specielt 
for de bådejere, der er ude at sejle, så parkerings-
pladsen ved restauranten kan bruges af gæster 
til restauranten.  Fredag, lørdag og søndag d. 20.-
22. maj, var parkeringsområdet ved restauranten 
fyldt med biler, mange af dem tilhørende båd-
ejere på tur. Samtidig var der minimum 40 ledige 
parkeringspladser på vinterpladsen, og dette på 
trods af den manglende oprydning. jeg vil på det 
kraftigste opfordre til, at man parkerer sin bil på 
vinterpladsen, når man tager ud at sejle. Alterna-

tivt kan 12 timers parkering komme på tale.
Vi har haft gang i et kranprojekt ved jollehavnen. 
Knud Hjersing fik for 4 år siden sponsoreret en 
kran, der siden har ligget på lager, men som nu 
med hjælp fra forskellige sponsorer næsten er på 
plads. i næste klubblad vil alle disse sponsorer 
blive nævnt, og et eller flere billeder af vidun-
deret publiceres.
Et andet og noget større projekt er jo vores frem-
tidige klubhus. Der arbejdes på højtryk både i og 
uden for bestyrelsen med mulige donorer. 
Det har været diskuteret i bestyrelsen flere 
gange (det blev også nævnt på informationsmø-
det), hvordan vi i eget regi kunne skaffe nogle af 
midlerne. Vi kunne opkræve ekstra kontingent de 
næste tre år eller lignende. Vi er dog landet på, 
at frivillige donationer er det bedste. Vi må ind- 
rømme, at det er mange penge, men Carl Ger-
strøm, som har kontakten til fondene, mener det 
ville se godt ud, hvis vi selv havde samlet ”lidt” 
penge ind blandt medlemmerne. Et hvert bidrag, 
stort eller lille vil blive modtaget i den ånd det 
er givet. Vi mangler dog stadig at få regelsæt-
tet omkring medlemmers donationer 100% 
på plads. Projektet, som er kommet gennem 
nåleøjet i kommunen med stor hjælp fra næst-
formand Svend Smedegaard, er blevet positivt 
modtaget af jer. Kommunen vil gerne have en 
restaurant på lystbådehavnen, og der er andre 
end os, der mener, det er en god idé (finans-
folk). En ting er helt sikker; Det er bedst at være 
herre i eget hus, og det kommer Horsens Sejlklub 
længst med.
jeg ønsker alle medlemmer en god sommer med 
sol og vind i passende mængder.

Med venlig hilsen

Bjarne Skovgaard Hansen
Formand Horsens Sejlklub

H O R S E N S  S E j K L u B

husk…… VI  har  bundmalInG,  udsTYr,  

skØdeToV  oG  PolIsh  TIl  dIn  bÅd
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beretning fra Pigesejlerne
Den lange vinter 
holdt længe, og vi 
har alle kigget 
længe efter at 
skulle i gang med 
at få sat bådene 
i vandet. Nu er 
startskuddet til en 
ny kapsejlersæ-
son endelig af-
fyret. Nypolerede 

både toner frem, og riggen er blevet ekstra trimmet i år, for at den 
nærmeste konkurrent skal have kamp til stregen.
Pigerne mødtes første gang den 27. april til mønstring, og rigtig 
mange kendte og nye mødte op. Stemningen var høj, og der blev 
snakket rigtig meget. Man kan mærke, at interessen for at sejle 
kapsejlads er stor, og ikke mindst i år hvor vi har fået 2 nye gaster 
med Marianne og Charlotte, som begge har gået i sejlerskole og 
derigennem har fået interessen for at sejle kapsejlads. Der er kom-
met rigtige mange nye til, og vi byder dem alle velkomne. Det er 
super lækkert, at vi i år har muligheden, hvis der sidder nogle piger 
med båd, som godt kunne tænke sig at sejle kapsejlads. Vi kan da 
være behjælpelige med at skaffe gaster.
 Ring evt. til pigesejlernes formand Lena Schroll tlf. 61 68 79 14 
for at komme i gang. Vi vil rigtig gerne have flere både på vandet.  
Sejladsen bliver igen i år startet af jørgen og Hans til krydsstart. 
De sejler ud i Vitus og får startlinjen til at ligge korrekt til start Kl. 
18.30, hvor pre-starten bliver skudt i gang. En pre-start giver god 
øvelse i at time sin start. Når alle er kommet tilbage til startlinien, 
startes en ny nedtælling på 5 min, og den rigtige start går i gang. 
Der kæmpes om de gode pladser og ynglingen med 3 ungdomse-
jlere er med. under første onsdagsmatch måtte vi dog droppe pre-
starten, da vinden fuldstændig havde tabt pusten. Skolebåden med 

Svejstrup som instruktør og ynglingen måtte hentes af Ripasso, og 
trækkes ud til startlinien, så vi kunne komme i gang. Heldigvis kom 
der lidt vind, og det blev en herlig sejlads den aften. Der er kommet 
nye handikapregler fra dansk sejlunion, som vi lige skal vænne os 
til.  
Foråret for pigerne er aktivt. Vi skal blandt andet igen i år have træ-
nere med ud på alle både den 25. maj.  Trænerne er super gode til 
at komme med fif omkring startprocedure og trimning af sejl. Det 
plejer at være en rigtig lærerig aften, hvor vi suger til os, når de er-
farne drenge folder sig ud. Der er stor opbakning omkring arrange-
mentet, for alle pigebådene er tilmeldt. Efteråret kommer også til 
at byde på events, og der er flere ideer på tegnebordet. 
Den 24. juni er der Det Gæ noks mindepokal sejlads. Sidste år var 
første gang, sejladsen fandt sted. Vi sejler fra Horsens havn og ud 
til Snaptun og bliver her taget i mål. Mange af vores børn og mænd 
var mødt op og vi havde en fantastisk aften med grill og hygge. Fru 
Christoph var sidste års vinder. Nu må vi se, om hun igen i år skal 
have pokalen hjem. i år ligger arrangementet dagen før ”Snaptun-
Ballen” sejladsen, så det skal nok blive rigtig hyggeligt med mange 
både i Snaptun. Måske sejler nogle af pigebådene med til Ballen 
næste morgen.
For at alle kan følge med i, hvor sjovt det er at være pigesejler, 
har vi i år forsøgt og arbejder stadigvæk med, at gøre sejlklubbens 
hjemmeside ”Pigersejler” mere levende. Derfor er vi i gang med at 
tage billeder af besætningerne, så alle kan se, hvem der er med. 
Ligeledes bliver der på skift mellem besætningerne skrevet et lille 
referat om aftenens sejlads. Det er rigtig hyggeligt at læse, hvordan 
den enkelte båd har oplevet aftenen. Hvis det skulle ske, at man 
undtagelsesvis ikke kan komme en enkelt aften, så kan man lige 
klikke ind og læse, hvad man gik glip af. Alle andre er selvfølgelig 
også velkommen til at klikke ind under pigesejlerne. 

Pigesejlerudvalget

Der var stor interesse for Horsens Sejlklubs invitation: Få tjekket din 
redningsvest, inden du sejler ud. 54 redningsveste blev tjekket. Ca. 
70 medlemmer plus adskillige sejlere fra naboklubberne kiggede 
forbi og lærte nyt.
En overraskende stor del af sejlerne vidste ikke, at en oppustelig 
redningsvest skal tjekkes mindst en gang om året.

nærkontakt med redningsvesten

Lørdag 9. april om formiddagen (inden standerhejsningen) var der 
demonstration ved jollehusene, baseret på initiativ af Carl Ger-
strøm. En moderne redningsvest er ikke tung og fylder ikke meget. 
Hvis den bliver våd, så er der en patron med en luftart, som på 
brøkdel af et sekund puster redningsvesten op, så den kan holde 
sejleren flydende. Men der er bevægelige og forgængelige dele i 
vesten, og de skal tjekkes.
Søren Simonsen fra Søsportens sikkerhedsråd demonstrerede, og 
Horsens Sejlklub har nu fem ”instruktører”, der kan hjælpe med 
tjek af redningsvest. De fem er: Sigbjørn Christophersen, Søren 
Refsgaard, jens Troense, Frede Nørgaard og jørgen Rasmussen. 
Det blev til en lærerig formiddag i en lidt skarp forårssol. Der blev 
snakket og afprøvet og spurgt igen og igen.

Søren Simonsen fortæller og demonstrerer. ”Tjek af redningsvesten 
kan være forskellen mellem liv og død”, sagde han, og der blev lyt-
tet intenst.

Vagn Blidegn er en erfaren sejler. Han har her oplevet, hvad der 
sker, når vesten bliver pustet op (næsten som en eksplosion). Søren 
Simonsen fra Søsportens Sikkerhedsråd er ved at lukke luften ud af 
vestens blære.

blæren skal pustes
Vesten er købt, taget i brug – og det er så det.
Men en moderne selvoppustelig redningsvest er forsynet med ”sid-
ste salgsdato”. Patronen indeni skal tjekkes, den såkaldte salttablet 
skal undersøges (er den blev til det rene smulder?) – og indholdet 
af kulsyre i metalpatronen må ikke være sivet ud. Og så skal se-
jleren puste ”blæren” op for at vide, om den stadig er tæt.
- Tjek af redningsvesten kan være forskellen mellem liv og død. Det 
er ganske enkelt, og det skal gøres, sagde Søren Simonsen.
– Man kan gøre det selv. Vi i Søsportens Sikkerhedsråd anbefaler, at 
man ind imellem får den tjekket hos leverandøren.
Via dette link kan du downloade materiale fra Søsportens sikker-
hedsråd. Så kan du selv tjekke din vest. Det skal gøres mindst én 
gang årligt, bedst ved sejlsæsonens start.
http://www.soesport.dk/diverse/Documents/Brochurer/rednings-
veste.pdf

sådan gør du
Og herunder kan du læse en meget forkortet udgave af vejlednin-
gen:
Luk vesten op og fold ballonen ud. Læg mærke til, hvordan den er 
foldet, så du kan folde den på samme måde igen.
Skru kulsyrepatronen af og kontroller, at der ikke er prikket hul i 
den ende med gevindet.
Vej kulsyrepatronen på en brevvægt. Bruttovægten står på den. 
Hvis den vejer cirka 30 gram for lidt, så er kulsyren sivet ud, og du 
skal købe en ny patron.
Tag den vandopløselige enhed af og kontroller den (den såkaldte 
salttablet). Skift for en sikkerheds skyld den vandopløselige enhed 
hvert år – eller senest ved den udløbsdato, der står trykt på den.
Pust én gang årligt ballonen op med mund-opblæsnings-ventilen. 
Lad vesten ligge natten over og tjek, at den ikke taber luft.
Pak derefter vesten igen: Tøm ballonen helt for luft ved at ”kramme 
den” og samtidigt holde
lillefingeren på ventilen i mund-opblæsnings-ventilen, så luften 
kan komme ud.
Montér kulsyrepatron, split og den vandopløselige enhed
Læg ballonen i samme folder som før. Luk betrækket og husk at 
lade snoren hænge udenfor. 
Vesten er nu efterset og klar til brug.
Lyder det indviklet? Pyt. Når du har gjort det én gang, så er det 
nemt næste gang.
Og lige til sidst: Selvoppustelige redningsveste skal ikke overvintre 
i båden.

Så er der nærkontakt. 
Sejlerne har lagt egne 
veste på bordet, og med 
gode råd kunne de fleste 
selv tjekke deres vest. 54 
redningsveste blev tjekket.

Tekst og foto:
jens Troense

Thorkild Poulsen har sejlet et 
langt liv i Horsens Sejlklub og er 
trofast gæst i ”søndagsklubben”. 
Den 11. maj blev Thorkild 95 år. 
Tillykke!(CG)
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Den nye kapsejladssæson er i fuld gang, og bådene boltrer sig på 
vores fantastiske fjord til klubbens aftenkapsejladser, jYSKE BANK 
aftenmatches.

Op mod 40 både fordelt på de 3 aftener kæmper om sejren de tre 
aftener, der sejles kapsejlads på fjorden – flest om tirsdagen, hvor 
ca. 20 både sejler kølbådsrace på op/nedbaner, som vores flittige 
dommere aften efter aften lægger ud for os. Også onsdagspige-
sejlerne nyder godt af op/ned-baner med krydsstart, mens torsda-
gens familiekapsejlads sker på fast bane med respitstart, så første 
båd over stregen vinder.

Der kan SAGTENS være plads til flere på fjorden både tirsdag, ons-
dag og torsdag, så hvis du pønser på at deltage (med båd eller som 
gast) er du altid meget velkommen til at kontakte kapsejladsudval-
get for en snak om mulighederne. 

Årets store nyhed på kapsejladssiden er, at alle bådene har fået nye 
måltal. i stedet for ét mål har alle bådene nu hele tre mål, der skal 
anvendes afhængigt af den vindstyrke, der er på den pågældende 
sejlads. Måltallene er udregnet af Dansk Sejlunion efter meget 
avancerede beregningsmodeller, der i sidste ende skulle medføre, 
at bådene konkurrerer på mere lige vilkår end tidligere. i Horsens 
Sejlklub har vi valgt at være ”tro” mod systemet og sætte vores 
pointberegningssystem op efter de gældende retningslinjer - dog 
ikke for torsdagssejladserne, der anvender et gennemsnitsmål, da 
der sejles med respit. Foreløbig kan vi konstatere, at nogen nyder 
godt af ændringerne mens andre bliver straffet – om det i sid-
ste ende skaber mere fair sejladser er for tidligt at sige, men vi 
vil løbende evaluere på det og indberette vores observationer til 
Dansk Sejlunion.

På den kapsejladsmæssige side er årets ”tilløbsstykke” til kapsejl- 
adserne tirsdagsrace i Albin Express – foreløbigt deltager 6 af typen, 
og der kæmpes indædt om hver eneste tomme hele vejen rundt på 
banen. i de sejladser, der foreløbigt er afviklet, har vinderbåden haft 
fra 2 til 19 sekunders forspring til nummer to, og flere gange er alle 
bådene i mål inden for samme minut. 
Konkurrencen er således hård, og vi håber, at det 
giver sig udslag i gode lokale resultater i årets 
stævner for Albin Expresser hvor Kielerwoche, 
Fyn Cup og ikke mindst NM/DM i Horsens er 
de tre største.

Det bliver ligeledes spændende af følge årets Big Boat Chal-
lenge i Kerteminde, hvor Horsens Sejlklub er repræsenteret i to 
spændende både: 

• X-One (tidligere Andelsbanken/Winterthur mv.) har som beskre-
vet i sidste nummer nu fast plads i Horsens, og styres af Preben 
”Sejlmager” Kristensen. ud over Preben er der på gastelisten en 
række lokale sejlere, og vi håber, at de kan gøre sig godt bemærket 
i Kerteminde. 
• X-35 Nexus med Søren junker og Thomas Sørensen er med for 
andet år i træk, og tager til Kerteminde for at forsvare sidste års 
fornemme placering, hvor båden var bedst blandt de 5 X-35´ere, 
der stillede til start

Nexus har i øvrigt et rigtig spændende program for 2011, hvor det 
ud over Big Boat bliver til deltagelse i German Open i Kiel, Gold 
Cup / Nordisk Mesterskab 6. - 9. juli i Flensborg og ikke mindst VM 
i Århus 20. - 25. august. 

Som noget nyt tilbyder sejlerskolen i år en ”kapsejladsskole”, hvor 
de mere erfarne sejlerskoleelever uddannes i at sejle kapsejlads. 
Det betyder, at de to Match28 nu deltager i tirsdagssejladserne, 
og det har været en fornøjelse at følge bådene og besætningerne 
både på vandet og efterfølgende i klubhuset, hvor dagens sejlads 
bliver endevendt. Det er et fremragende initiativ, som sejlerskolen 
har igangsat, og kapsejladsudvalget er rigtig glad for at kunne byde 
de nye kapsejlere velkommen på vandet!

Vi håber på en rigtig god kapsejladssæson og ønsker alle deltagere i 
lokale, nationale og internationale stævner held og lykke med sejl-
adserne.

Med sejlerhilsner,

HSH - kapsejladsudvalget Turbøjer
 
På Horsens Fjord har vi 11 DS bøjer og 5 klubbøjer, som medlem-
mer af Horsens klubberne kan benytte. Hertil kommer en række 
markeringsbøjer, der viser ruten nord om Hjarnø. 
Bøjerne håndteres af frivillige. En del af materialeudgifterne betal-
er Dansk Sejlunion, og resten deles mellem klubberne. Dansk Sejl-
union tager det administrative arbejde med at søge den årlige god-
kendelse ved farvandsdirektoratet.
Efter mange års trofast arbejde med turbøjerne trækker jørgen 
Schreiber og Per ulmann sig lidt tilbage fra arbejdet. Begge de her-
rer understreger dog, at de forsat står til rådighed med råd. Mogens 
Dam overtager koordineringen af turbøjeudvalget. 
Der skal lyde en stor tak til jørgen og Per for mange års trofast 
tjeneste med det tunge, snavsede og helt ulønnede arbejde med 
bøjerne. Velkommen til Mogens, - du må sige til, hvis udvalget har 
brug for hjælp.(CG)

nyt fra kapsejladsudvalget

dato

24. juni

25. juni

30. juni-3. juli

20. august

25.-28. august

23.-25. september

25. september

1. oktober

2. oktober

stævne

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

Fleetsejlads (4 både) i Match 28 for HSH besætninger

Borre Knob lejr

Endelave Rundt

Dansk og Nordisk Mesterskab for Albin Express

Dansk Mester skab for Europa joller

”Trekosten” – distancesejlads for 2-mandsbesætninger

Bymesterskab

Bymesterskab

klasse

Kølbåde - pigesejlere

Match 28

joller - ungdom

Kølbåde og flerskrogsbåde

Albin Express

E-jolle

Kølbåde og flerskrogsbåde

joller - ungdom

Kølbåde og flerskrogsbåde

ansvarlig afdeling

Pigesejlerne

Match Race/ Kapsejlads

ungdom

Kapsejlads

Kapsejlads

ungdom/Kapsejlads

Kapsejlads

ungdom

Kapsejlads

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

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

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

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

Følg med på hjemmesiden for opdateringer af kalenderen

Jørgen og Per i Vitus Berings styrehus på vej ud efter bøjerne.
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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?

Vi har traileren
til din båd

Vi har traileren
til din båd

- og til din bil

Dansk kvalitet

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

STENSBALLE TRAILER
CENTER

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

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

FORÅRSKLARGØRING 

SJOV PÅ VANDET 
Firma arrangementer - blå mandag -  polterarbenter               

vandski - wakebord - tube-  kursus i kitesurfing - banan 

SØSÆTNING AF SEJL –OG MOTORBÅDE 
GLASFIBER OG TRÆ 

MAST OG RIG 
ALT BÅDBYGGER ARBEJDE UDFØRES 

JONAS TROENSE 
22846722 

jonastroense@gmail.com 

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

KVALITET · modE · pErSonLIg VEJLEdnIng
...gAnSKE EnKELT

STIL mEd omTAnKE...

Menswear    wOMenswear

A.O

forår HoS SJørS

nYT mÆrKE 
HoS SJørS

nYT mÆrKE 
HoS SJørS

FORÅRSKLARGØRING 

SJOV PÅ VANDET 
Firma arrangementer - blå mandag -  polterarbenter               

vandski - wakebord - tube-  kursus i kitesurfing - banan 

SØSÆTNING AF SEJL –OG MOTORBÅDE 
GLASFIBER OG TRÆ 

MAST OG RIG 
ALT BÅDBYGGER ARBEJDE UDFØRES 

JONAS TROENSE 
22846722 

jonastroense@gmail.com 

KLAR TIL SOMMERTUREN?

Firma-arrangementer - polterabend - vandski
wakeboard - tube - banan - kursus i kitesurfing

Tursejler-gruppen udskriver konkurrence
Du er inviteret til at vise alle læserne dine bedste 
oplevelser på vandet – hvad enten du har sejlet jorden 
rundt eller har haft en herlig eftermiddag på fjorden.

Dit klubblad stiller en side til din rådighed til din 
præsentation af sommerturen – eller hvad det nu 
handler om. 
Du vælger selv om det skal være en skrevet
historie med et par billeder – eller det skal være flere 
billeder med korte tekster under hvert foto.
Tursejler-gruppen vælger de bedste bidrag, som vises i 
de kommende fire klubblade. 
i hvert blad er der to læser-bidrag.  

Giv os dine gode oplevelser på vandet...

Fortæl og vis billeder her i klubbladet.

i juni 2012 bliver otte bidragsydere inviteret på mid-
dag i klubhuset,  og her bliver vinderen bekendtgjort. 
Der vil være maritime gavekort som præmie.

Alle bidrag bliver offentliggjort.  De otte fra klub-
bladet plus alle de andre bidrag bliver lagt på HSH’s 
egen hjemmeside. Til glæde, moro og inspiration for 
andre sejlere.

Bidrag sendes til: 
tursejlerne@horsens-sejlklub.dk

Tursejlergurppen er: jens Troense,
Frede Nørgaard og Søren Refsgaard.

horsens og snaptun sejlklub  inviterer til
endelave rundt - lørdag d. 20. august 2011
 
Kom og vær med til distancesejladsen Endelave Rundt. Start og mål vil være ud for 
Snaptun Lystbådehavn, og distancen bliver dermed ca. 25 sømil.

Sejladsen er for kølbåde med DH målebrev 
og flerskrogsbåde med gyldigt målebrev.

Lørdag aften efter sejladsen vil der være 
præmieoverrækkelse og der arrangeres
fælles grillaften ved Snaptun
Sejlklubs dejlige klubhus. 

Bliv endelig i Snaptun og få en hyggelig aften 
med besætningen og konkurrenterne.

se www.horsenssejlklub.dk for tilmelding 
og yderligere info.
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2 spørgsmål:

• Bådene er igen i vandet. Sommeren står for døren. Det var nærliggende at spørge lidt ind til  
 planerne for den kommende sommertur.

• Efter nyvalg evalueres der ofte efter 100 dage. i skrivende stund, er det præcis 100 dage siden,  
 vi havde generalforsamling. 

hvad mener du?

nIls buhl 
jeg skal sejle med Per Klausen i S/Y WASA 
til Skotland. Det bliver med skiftende be-
sætning. Gennem Limfjorden og ud ved 
Thyborøn. Over Nordsøen gennem en 
skov af boreplatforme og anduvning ved 

Petershead. Videre ind til invernes, hvor kanalen tværs gennem 
Skotland starter i øst. Gennem Caledonian Canal til vestkysten, 
hvor der er en herlig skærgård med golfstrømmen lige udenfor. Vi 
skal deltage i den meget traditionsrige og vidt berømte ”The Single 
Malt Whisky Cruise” fra Oban. Vi kommer rundt til en række af 
øerne bl.a. isle of Sky. Hjem nord om Skotland og Norge. Forventet 
udsejlet distance ca. 1650 sm

Ved hushandler siger ejendomsmæglerne altid, at der er 3 ting 
der betyder noget: Beliggenhed, beliggenhed og beliggenhed. Lad 
mig overføre det til bestyrelsen: Klubhus, klubhus og klubhus!!! jeg 
syntes de er kommet godt fra start. Hold fast ved at lytte til bag-
landet.

Preben junGe - ”sTormY”  
- hjemhavn i Horsens.
Vi skal stille og roligt rundt i de hjemlige 
farvande med familien herunder et nyt 
barnebarn fra primo maj. Det bliver nok 
Øresund lidt over til svenskekysten. Syd-

fyn når vi nok også, men alt afhænger af vind og vejr. Vi sejler med 
vinden til nærmeste ishus. Vi glæder os.

Fin start for den nye bestyrelse, der efter min mening rummer stor 
kompetence og virker initiativrige. Stor respekt for det arbejde, der 
udføres.

bjarne franck  ”aTlas”
Hvert 3 die år er der ”Vikingetræf”. Det er 
der i år, og vi tager med på turen til Hel-
singfors. Vi skal følges med jørn Schmidt 
i ”CECiLiE” Det er en lang tur, og det 
kræver lidt held med vejret. Skulle vejret 

ikke arte sig ja, - så må planerne evt. ændres.

jeg erkender, at jeg ikke følger så meget med i bestyrelsens arbejde. 
jeg værdsætter, at der er aktive klubkammerater, der vil lægge det 
store stykke arbejde i klubben. Vi ved jo alle, at det kræver en stor 
indsats, mange timer.

jØrGen a. hansen  ”chrIsla”
Planen er afgang den 15.  juni med kurs 
nordpå. Den vestsvenske skærgård Göte-
borg området. Norge, Læsø, Anholt og 
Skagen indgår i planerne. Mange overnat-
ninger for anker hvis muligt.  Hjemkomst 

8. august. Det bliver med skiftende besætninger. jeg lægger ud med 
min søn Niels og hans datter.

Bestyrelsen syntes at være kommet fint fra start. Fokus på klubhus. 
”Ånden” fra det klubhus, vi kender, skal bevares. Kombinationen 
klubhus- restaurant skal plejes, - husk det skal være en forretning 
for forpagteren. Ka’ der ikke gøres noget for at få ungdomssejlerne 
ind i klubhuset?  

Af Carl Gerstrøm

standerhejsning

nyt fra havnefogeden

i strålende vej satte Horsens Sejlklub standeren lørdag den 9. april. 
Fremmødet var fint såvel på plænen ved masten som ved festen i 
klubhuset om aftenen. 
Traditionen tro holdt formanden tale ved masten, inden der blev 
sunget og standeren gled til tops. Lidt nyt var der dog, da for- 
manden kom til at kalde HSH for HFS. Det kunne nu ikke ødelægge 
en glimrende tale. En øl eller vand til de fremmødte, som traditio-
nen byder.

Lystbådehavnens hjemme- 
side er nu etableret. 
Adressen er 
www.horsenslystbådehavn.dk 
Løbende bliver der lagt stof 
ind. Der er link til klubbernes 
hjemmesider.  Der bliver en 
kalender, hvor klubberne kan 
lægge nyheder på, - f.eks. 
større arrangementer.
Man må håbe, at Su mødeind-

kaldelser og mødereferater bliver tilgængelige på hjemmesiden.
Husk at gå ind på siden og hold dig orienteret.

isen har taget nogle pæle i havnen hen over vinteren. Rammeslaget 
er i skrivende stund ankommet, og når bladet udkommer er pælene 
slået.

Horsens har ikke været udvalgt af miljøstyrelsen til kontrol af bund- 
maling. Styrelsen har været rundt i ca. 20 havne, men altså ikke 
Horsens. 

Der har været indrapportering om bundgarnspæle/net ved Vorsø. 
Der er taget initiativ til at få det fjernet, idet ejeren kendes. Havnen 

Formanden kunne byde velkommen til hele 99 fremmødte til 
middag med efterfølgende dans. Rigtig flot! Dejlig mad, god stemn-
ing snakken gik livligt. Det er mange år siden, at der har været så 
mange. Lad endelig det blive den nye tradition. En fin aften hvor 
dansegulvet var fuldt og øregangene blev renset.(CG)

Formanden får af sejlerskolens 
chef Hans Koch, overrakt bevis 
for, at sejlerskolen er blevet 
Dansk Sejlunion certificeret.

Formanden 
holder tale

Yachtskipper I til Refsgaard, 
- Tillykke!

Erik Nørgaard ser til, at ung-
domssejlerne får standeren 
op.

Musikken var der lokale 
band AJ’nk, med Anne 
Noa i spidsen.

har allerede 2 gange fjernet pæle/garn, som isen har taget. Hvis 
sådanne fiskeredskaber eller andet driver rundt, kan det juridisk 
være svært at håndtere , - hvem skal betale for at  få det fjernet? 
Kendes ejeren og kan vedkommende betale, så er det enkelt, men 
hvis ikke det er opfyldt?! 

Om aktivitetspladsen bag spidshusene bliver der fælles oprydning 
– vedtaget i Su. Stativer skubbes sammen for at opnå mest muligt 
friareal til parkering og camping ved stævner.
i Su har man vedtaget, at på visse udvalgte arealer ved den røde 
hal kan man vinteropbevare med masten monteret. Forudsat at 
stativet er til det.

Skønsmæssigt har 10-15 bådejere flyttet båden til juelsminde. Der 
er ikke mere venteliste i Horsens Lystbådehavn.  
Den store efterspørgsel, der var efter store pladser de seneste år, 
kan honoreres. i år er efterspørgslen efter de mindre pladser domi-
nerende.

Steen sluttede med at ønske alle en god sæson og gør opmærksom 
på, at pladsmærke og frihavnsmærke kan afhentes på havnekon-
toret. Her kan man også købe sig en klubstander. (CG)
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Er du 7-13 år og har lyst til at lære at sejle og møde nye venner, så er optimistjollesejlads i Horsens Sejlklub måske noget for dig?

Vi træner tirsdage og torsdage fra kl.18 - 20. 
du behøver ikke have en optimistjolle selv, for klubben råder over mere end 50 lånejoller.

Horsens Sejlklub starter et nyt hold i august måned. Vi ser frem til at se dig og dine forældre på Horsens lystbådehavn ved jollepladsen 
mandag den 15. august kl. 18.00 til introduktionsdag, hvor du har mulighed for at få en prøvetur sammen med nogle af vores øvede 
optimistdrenge og -piger.
Hvis du mener, at optimistjollesejlads er noget for dig, vil du blive tildelt en optimistjolle.

Prisen for ungdomsmedlemskab af Horsens Sejlklub er 600 kr.
Prisen for jolleleje er 800 kr. – dvs. i alt 1400 kr. pr. år. 
OBS! Der er halv pris for resten af 2011 sæsonen – dvs. i alt 700 kr.

Tilmelding er nødvendig:

Mail: hsh.optimist@gmail.com

Telefon (efter kl. 17:00):
Ole Søndermølle 20 33 47 41
Erik Andersen 20 10 35 55

Se mere på: 
www.horsens-sejlklub.dk

Medio maj drog Dagmar, Knud, Poul og Carl af sted. Målet var Lim-
fjordsmuseet i Løgstør og så ned til Hjarbæk og se på sjægter. 
Vejret var med byger, men det var tørt på de rigtige tidspunkter.  
Skoven stod i sin smukkeste lysegrønne farve og stemningen var 
god. 
Limfjordsmuseet er indrettet i den gamle kanalfogedbolig lige ved 
Frederik den 7des kanal. 
Kanalen er 4,4 kilometer lang, mellem 22 og 28 meter bred og 3 
meter dyb. Det tog ca. 400 arbejdere 5 år at grave Frederik den Vii’s 
Kanal med skovl, hakke og spade. Fra 1861 til 1913 førte kanalen 
sikkert skibsfarten forbi de lumske grunde ved Løgstør. i dag er Fre-
derik den Vii’s Kanal et fredet stykke kulturarv, der ligger hen som 
et minde om fortidens søfart og ingeniørkunst .
Lidt frokost på vejen til Hjarbæk – stjerneskud. 
i Hjarbæk i bunden af Hjarbæk fjord har Sjægtelauget til huse. Der 
lå 12 sjægter fortøjet i havnen - et imponerende skue. På store 
plancher blev fortalt om sjægternes historie. Oprindelig en fisk-
erbåd nu alene til fritidssejlads for entusiaster. Skulle nogen have 
lyst, så afholdes der VM den 19., 20. og 21 august i Hjarbæk se 
www.sjaegter.dk
Turen sluttede med en afskedsøl/-kaffe i  vort hjemlige klubhus 
med en snak om, hvor turen skal gå hen næste år. (CG)

Tænk over det! 
jeg hjalp jane og jens Troense med at køre deres mast hen til ser-
vice kajen. Masten blev parkeret på to bukke langs hegnet, side 
og side med de 2, der allerede lå der. Det var slående, hvor meget 
affald der lå på de få kvadratmeter, der anvendes til master. Det er 
helt tydeligt, at bådejerne klipper strips og snore, der holder sam-
men på vanter og fald, lader det falde og ”glemmer” at samle op 
efter sig. 
Husk at samle affaldet efter dig og fjerne det! (CG)

danske bank cup 2011
Den 20. og 21. august afholder Horsens Sejlklub Danske Bank Cup, 
og det er næsten alle jolletyper, der er inviteret.
Det er traditionelt optimisterne, der i både A, B og C rækken har 
det største deltagerantal, men vi forventer også et større felt i E-
joller og håber at bl.a. at Zoom 8 jollerne vil komme til Horsens 
den weekend.
Det er forældrene fra ungdomsafdelingen, der står for afviklingen 
af Danske Bank Cup 2011
 

lær at sejle optimistjolle

maritim forårstur til limfjorden

Den gamle kanalfogedbolig med svingbroen i forgrunden. Masser af fiskenet til de besøgende ”børn”

Dagmar, Poul og Knud foran rækken af sjægter.

I den gamle stalddør skar karlene et billede af de skibe, de så sejle forbi.

Selskabet fik en guidet 
tur af 2 ansatte. 

Dette flotte skilt 
prydede klubhuset.

Maria Jürgensen vandt 
stolt C- rækken til  et 
tidligere Danske Bank 
Cup, og det er her 
de unge mennesker 
første gang kan mærke 
suset på toppen af en 
medaljeskamle.

En god bærepose 
fyldt med affald fra 
et areal på kun nogle 
få kvadratmeter!!!
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Horsens Hus
Holmboes Allé 1, 5. sal

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

www.hundsbaek.dk

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

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart

Tømrerarbejde til tiden... 
- og til aftalt pris

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

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

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

RING OG FÅ ET TILBUD

SE REFERENCER OG MEGET MERE PÅ WWW.NORTVIG-AS.DK
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Horsens Sejlklubs Restaurant
Mad hos Mads

MadGlæde

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

Unikke madoplevelser til store som små selskaber 
- både her og der - sammen med dem du holder af

 
Vi elsker at lave mad og give vores gæster ekstraordinære oplevelser

sejler- og kapsejladsskolen
Så er vi godt i gang med sæso-
nen. Sejlerskolen er booket fuldt 
ud med 36 ivrige elever og 12 
ihærdige instruktører. Det var 
lidt svært at komme i gang med 
klargøringen af bådene i år – 
vinteren hang godt ved, men det 
lykkedes at få bådene sejlklare 

til første sejlads den 26. april. Som altid sejler skolebådene alle af-
tener mandag til torsdag. i foråret var der god deltagelse til skolens 
temaaftener: Sikkerhed ved Leif Arndal, Sejl og trim ved Morten 
Fjerbæk, Tovværk og knob ved Ole ”Nifle” Sørensen og Førstehjælp 
til søs ved Lena Schroll. Tak til jer for indsatsen igen igen.

i bededagsferien afsendes hæftet Tursejler 2011 og DS-standere 
til alle klubber i fællesskabet. Begge emner er derfor klar til af-
hentning i klubben fra uge 21.

Dansk Sejlunion udgiver hvert år hæftet Tursejler, som indehold-
er nyttige oplysninger om lystbådehavnene, deres faciliteter og 
havnetakster. Endvidere indeholder hæftet oplysninger om ve-
jrtjenester i vores nabolande og placeringen af DS-turbøjer. Hæftet 
er en service overfor de sejlere som er en del af fællesskabet Dansk 
Sejlunion.

Fra i år udsender vi ligeledes en DS-stander, som gratis kan af-
hentes i klubben og benyttes til at markere at man er en del af 
det store fællesskab Dansk Sejlunion. DS-standeren udsendes fra 
Dansk Sejlunion samtidig med Tursejler 2011.

Standeren skal føres, når man bruger turbøjerne. Bøjerne er et 
meget konkret eksempel på, at vi i fællesskabet kan skabe noget af 
værdi for os alle. Da turbøjerne er skabt af fællesskabet, er det også 
naturligt at de er forbeholdt de sejlere, der yder til fællesskabet.

Dansk Sejlunion standeren skal føres under klubstanderen under 
bagbords saling

 

Der er igen i år planlagt weekendtur rundt om Endelave, natsejlads 
og kapsejladsuge. Eksamen i praktisk sejlads finder sted den 24. 
september.
Kapsejladsskolen er også fuldt bemandet. 10 elever og 2 instruk-
tører har det herligt med at deltage i kapsejladserne hver tirsdag 
aften. Det er en stor udfordring at hoppe fra H-båden til den noget 
anderledes fyrige Match 28. Men alle kaster sig over opgaven og 
lærer meget hver eneste aften. Vi skulle gerne have 10 ekstra se-
jlere og flere både på kapsejladsbanerne næste år.
Sejlerskolen har i denne sæson et rent pigehold der deltager i pi-
gekapsejladsen onsdag aften og klarer sig fint. Det er også svært 
hyggeligt, så holdet opfordrer andre til at melde sig.
Nils Buhl

Horsens Hus, Holmboes Allé 1
8700 Horsens

Telefon 7943 5300                       www.hundsbaek.dk

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER

Horsens - Vejle - Billund - Middelfart

Tursejler 2011 og ds-standere
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Formanden bød velkommen til de 48 fremmødte og mindedes 
med en kort stilhed  de medlemmer, der var gået bort i det for-
gangne år.  Niels Hede Nielsen, jørgen Ditlev Laursen, Poul Ohff 
og  jørgen Petersen. 

i sin beretning kom formanden kort ind på:
• Medlemstal
• Optimistjollesejlads for de lidt ældre. 
• Snaptun Ballen sejladsen 
• Weekend i klubhuset med gule ærter med hele svineriet
• Gemmer pengene til klubhuset

Kassereren forelagde det reviderede regnskab, der blev godkendt. 
Kassereren blev genvalgt uden modkandidat og bestyrelsen består 
efter generalforsamlingen fortsat af:
Erik Nørgaard er udpeget af Horsens Sejlklub
Birger iversen genvalgt for 2 år
Carl Gerstrøm  på valg i 2012

Revisor Søren Andersen genvalgt for 1 år.

referat fra horsens sejlklubs Venners general-
forsamling den 11. marts 2010

”Poul Ohff pokalen” uddelt til Birger iversen. Birger ydede et stor 
arbejde med at lakere flagmasten i foråret 2010.
”Poder pokalen” gik til Carl Gerstrøm for at have skaffet flest nye 
medlemmer. 
Bent Dahl fik overrakt ”kvajehatten” , - et hængeparti fra optimist-
sejladsen i sommeren 2010.
Efter et 3 foldigt leve for HSH, HSV og sejlsporten, gik man til bords 
og nød Mads’ dejlige torsk.
Sv. E. Bjerregård vandt den efterfølgende rafleturnering  og dermed 
den nye raflepokalen, - en af Poul Ohffs mange flotte præmier.
En rigtig god aften i klubhuset ikke mindst takket være et flot 
fremmøde.(CG)

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, lig-
ger der en lille tange med navnet Borre Knob. Denne tange har i 
mange år været ejet af Schur familien som privat område, hvor 
offentligheden ikke rigtig havde adgang. i dag er området 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 stranden, 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 sejloplevelser 
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 forældre 
til sejlere på 10 år og derunder at sørge for, at alle sejlere i den 

sæt X i kalenderen!
Årets største begivenhed i HSH ungdomsafdeling:

aldersgruppe har en voksen, der holder øje med dem, når de ikke er 
på vandet.
• Vi sejler i joller og følgebåde til Borre Knob. De sejlere, som ikke 
selv kan sejle derud, evt. i forbindelse med dårligt vej, kommer med 
en følgebåd. Deres joller samt alle deltageres bagage bliver kørt til 
Borre Knob.
• 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 overnatning en eller 
flere nætter.
Tilmelding til lejren kommer senere.

Prisen for lejren er kr. 400,00 pr. sejler. Beløbet dækker mad (fuld 
forplejning), leje af madtelt og toiletvogn, deltagergaver, benzin til 
følgebåde m.v. Voksne betaler hhv. 100/100/50 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 

 

camP borre 2011 torsdag 30 juni - søndag 3. juli

Billeder fra sidste års Camp Borre
Bent Poder overrakte ”Poder pokalen” til Carl Gerstrøm 

for at have skaffet flest nye medlemmer.

Rafleturneringen ved Vennernes” generalforsamling endet med 

Steen Olsen, Sv. E. Bjerregård og Morten Stoy i finalen som 

Svend Erik vandt.

Ved optisejladsen fik Bent Dahl 

ikke ”hatten”. Det blev der 

rådet bod på ved vennernes 

generalforsamling.



20  www.horsens - se j l k lub .dk

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

www.horsens - se j l k lub .dk       2 1

Undersøgelse på www.minbaad.dk viser, 
at hele 39 % af 338 adspurgte fritidssejlere 
ikke bruger redningsvest. 
Det tal skal bringes ned.

Beredskabsforbundet vil derfor med støtte fra TrygFonden køre en 
kampagne i april og maj under navnet: Husk vesten! Målet er at få 
flere fritidssejlere og lystfiskere til at bruge redningsvest. Statis-
tikken viser, at det hovedsagligt er ældre mænd, der drukner. Men 
derfor skal ingen vide sig sikker. Alle kan komme ud for en ulykke.

– At skabe sikkerhed er en naturlig aktivitet for Beredskabsfor-
bundet. Vi er ved at afslutte en kampagne, hvor alle fritidssejlere 
har fået tilbudt et førstehjælpskursus målrettet søsporten. Ge-
nerelt har vi stor ekspertise i forebyggende kampagner, og med 
midlerne fra TrygFonden kan vi nu sætte fokus på et område, hvor 
der er stort behov for dette. i gennemsnit drukner der en person 
om måneden, og det er en for mange. Vi skal gerne have ændret 
adfærden blandt fritidssejlerne og lystfiskerne, så antallet, der 
bruger redningsveste, stiger. Når man er til søs, må man ikke gå 
på kompromis med sikkerheden, fortæller Beredskabsforbundets 
præsident Bjarne Laustsen. 

ifølge statistik fra Søsportens Sikkerhedsråd er der i perioden 2008-
2010 omkommet 42 fritidssejlere og lystfiskere til søs. i næsten 
alle tilfælde bar ingen af de omkomne redningsveste. 

- i Søsportens Sikkerhedsråd ser vi positivt på kampagnen fra Be-
redskabsforbundet, der skal få flere fritidssejlere og lystfiskere til 
at bære redningsvest. Sikkerhed til søs skal altid prioriteres. Brug af 
redningsvest er det enkeltmiddel, der kan forebygge flest dødsfald 
indenfor fritidssejladsen. 
Vi håber derfor, at kampagnen vil have effekt blandt de sejlere, 
som ikke bruger redningsvest, fortæller daglig leder ved Søsportens 
Sikkerhedsråd specialkonsulent Sten Emborg. 

Af gode råd til sejlerne kan Beredskabsforbundet blandt andet 
nævne altid at bruge redningsvest, og at der er nok til alle om bord 
på båden. Sørg for at redningsvesten er i synlig neonfarve (fx gul, 
orange og rød – selvlysende eller med kraftige reflekser), så du ikke 
går i ét med havets mørke farver. Fortæl familie/venner hvor længe 
du planlægger at være ude at fiske eller sejle og hav altid en op-
ladet mobiltelefon med.

Læs mere på www.beredskab.dk/redmorfar og vind redningsveste 
på www.facebook.com/vindvesten

Den 12. april var der indkaldt  til medlemsmøde  om klubhuset. 
Godt 70 personer var mødet op, stemningen var god og interessen 
stor.
Formanden bød velkommen og næstformanden gennemgik de 
mange projekter, der har være drøftet med kommunen hen over 
det sidste års tid. Det bragte næstformanden frem til det aktuelle 
projekt, som har fået grønt lys i kommunen og som er det, der 
forsøges samlet penge ind til.

Hvis man meget kort skal karakterisere projektet.
Overordnet er der 2 valg, der er truffet:  
• Huset skal rumme en restaurant med offentlig adgang, som i 
dag. 
• Der skal indrettes med en mere markant adskillelse af restau-
rant og klubhus.
Afledt heraf og som følge af, at bygningsreglementet er helt ander-
ledes i dag, end da det nuværende hus blev bygget, så er der:
• Helt andre krav til køkken faciliteter, - væsentlig flere kvadrat-
meter.
• Mere areal til servering – flere borde.
Plan for gennemførelse er:
Frem til oktober 2011 forsøges pengene samlet ind. Her vurderes 
økonomien, og projektet justeres til den til rådighed værende 
økonomi.

alt for få bruger redningsvest!
 - ny kampagne skal redde liv

klubhus

Det nye afsnit nord for det nuværende klubhus  - nyt køkken og 
nye selskabslokaler – opføres, medens nuværende lokaler fortsat 
anvendes. Der flyttes over i det nye og herefter nedrives det nu-
værende klubhus og genopføres. ”Modellen” udvides en smule.
Byggeperioden forventes at tage et år.
Andre bemærkninger:
• Huset flyttes mod vest for at opfylde et krav fra kommunen om, 
at man skal kunne passere mellem bygningen og vandet.
• Huset hæves 1 meter og bygges på en såkaldt plint. Terrasse-
miljøet  bevares med mulighed for at følge solen rundt og finde læ. 
• Meget  markant ved byggeriet er den store vestvendte trappe 
og tagterrasse med offentlig adgang.
Økonomi:
Den samlede byggesum er kalkuleret til 13.5 mill. kr. der søges 
tilvejebragt ved indsamling blandt medlemmerne, donationer fra 
byens erhvervsliv og fonde. Et lån til at lukke det sidste hul kan 
komme på tale. 

Efter en række spørgsmål takkede formanden for fremmødet 
og lovede, at der vil løbende blive orienteret i klubblad og på 
hjemmesiden om, hvordan projektet skrider frem. (CG)

Næstformand Svend 
Smedegård fortæller Stort fremmøde!
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arv efter Poul ohff
Horsens Sejlklub har arvet efter Poul Ohff  15 pokaler, 3 sølv tal-
lerkener og andre spændende ting, som Poul har vundet. En lang 
række interessante billeder og bøger samt mange gamle sejlsports-
blade. 
En del af pokalerne vil blive genudsat. Øvrige effekter vil indgå i 
klubbens samling, når klubhuset er renoveret;  men vil indtil da 
være sat sikkert i depot. Sejlsportsbladene vil blive sorteret,og det 
vi ikke allerede har indbundet på hylden, vil blive indbundet. (CG)

foredrag om bundmaling
i marts afholdt man i Osnabrück Tyskland et seminar om ”unter-
wasserreinigung von Sportbooten” . Bag denne titel lå temaet væk 
med bundmaling  og ind med vaskemaskiner. Da Dansk Sejlunion 
meget aktivt deltog i det arbejde i Aukens tid tilbage i 90’erne, var 
jeg inviteret til at fortælle om de danske erfaringer, og hvordan den 
Europæiske Bådunion så problematikken. 
i Tyskland forventer man, at kobber ikke kommer med på positiv-
listen, når Eu’s biociddirektiv engang bliver færdigt. Da man i dag 
ikke kender noget, der kan erstatte kobber til fritidsbåde, ja- så un-
dersøger man altså vaskemuligheden. 
Man har i Bremerhaven i sæsonen 2010 foretaget forsøg med en 
vaskemaskine, det var et af emnerne. Forsøgene skal forsætte i sæ-
sonen 2011. Resultaterne fra forsøget  blev udlagt som værende 
meget positive; men jeg savnede nu en del facts om forsøgsbe-
tingelserne. F.eks. havde man ikke et klart billede af, om de både, 
der blev vasket, var smurt med traditionel bundmaling. Man ser 
tilsyneladende værk fra økonomi og logistik.
Der var flere interessante indlæg om, hvad man gjorde ved det, der 
blev vasket af, hvad enten det var i vandet eller på land. Eu’s van-
drammedirektiv giver en række udfordringer på område.  
Et dykkerfirma fortalte om en mulighed med en form for højtryks-/
ultralydsrensning under vandet. Et patenteret aggregat fik ”pakket” 
luftbobler ind i en vandstråle. Når strålen ramte skroget kollapsede 
boblerne, og det gav en enorm renseeffekt uden at have et stort 
tryk. Det så effektivt ud på de film, de viste.
Et godt seminar med flere interessante indlæg.

Efterfølgende har jeg gravet lidt i andre landes forventninger til 
kobber og biociddirektivet. Så vidt jeg kan se, er Tyskland ene om 
at forvente kobber forbudt.
Carl Gerstrøm 

Gamle klubblade
Ved flere lejligheder er der her i klubbladet blevet efterlyst gamle 
klubblade. Som bekendt startede Erik Nørgaard klubbladet helt 
tilbage i 1971 dengang i A5 format. Erik har alle bladene fra den-
gang og Nils Buhl har også en stor samling . Vi gennemgår ma-
terialet og ser, om vi kan få en komplet samling,  som vi vil lade 
indbinde.(CG)

”onsdagssejlads”
Når dette klubblad udkommer er der igen gang i onsdagssejladsen. 
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 madpakke, og det man vil drikke. 
Husk at alle skal kunne køre hjem, når man igen er i havn kl. ca. 
17.00.(CG)

medlemsbevis 
i april blev der udsendt et medlemskort til alle medlemmer. Det 
skal sikre, at alene medlemmer af Horsens Sejlklub oppebærer de 
goder, der er forbundet med et medlemskab.
 Som eksempler kan nævnes:
• Deltagelse i klubbens kapsejladser
• Køb af sejlermenu og øl boner i restauranten 
• Adgang til generalforsamlingen
• Deltagelse i medlemsarrangementer 
• Køb af krannøgle
• Måling til målerbrev
• Modtage klubbladet og Dansk Sejlunions blad ”Sejler”
• Modtage Dansk Sejlunions hæfte ”Tursejleren” med bøjer og 
havnetakster.
Vil man ”nyde”, må man være medlem!(CG)

dialog mellem horsens  
erhvershavn og lystbåde- 
havnens brugere
i sidste klubblad var der et interview med bestyrelsesformand for 
Horsens Erhvervshavn, byrådsmedlem Per Løkken. Bestyrelsen for 
Horsens Erhvervshavn har i fortsættelse af dette interview invi-
teret Lystbådehavnens brugere til et dialogmøde den 14. juni. 
Brugerne  repræsenteres ved ”Havneudvalget”,  der som bekendt 
er de 6 søsportsklubber på havnen. Der er inviteret 2 personer fra 
hver klub, der skal mødes med havnens bestyrelse og direktør.

Havnen vil som oplæg til dialogen gennemgå den strategi, der er 
udarbejdet for Horsens Erhvervshavn. 
Klubberne må forventes at bringe emner som støv, udseende, støj, 
vanddybde ved sydkajen og olie på vandet frem.
Det er meget positivt med dette initiativ. En betingelse for at få 
forbedret forholdene er, at man taler om det og på den måde få 
udviklingen til at bevæge sig den rigtige vej. 
Klubberne vil så efterfølgende have en opgave i at formidle videre 
til medlemmerne via klubblade, hjemmesider og nyhedsbreve. (CG)

bundmaling – intet klubblad 
uden et par bemærkninger om 
bundmaling
i en fælles artikel af Horsens Bådeklub, Horsens Motorbådsklub og 
Horsens Sejlklub på deres hjemmesider  er en orientering om bun-
dmaling.
udgangspunktet var et indslag bragt i TV2nord, der viste miljøsty-
relsen på besøg i lystbådehavne for at måle, om der blev brugt for-
budt bundmaling. Håndbåret enkelt måleudstyr afslører syndere 
og havnefogederne  benyttede muligheden for om muligt at ud-
dele store regninger på oprensning. i Danmark er det forureneren, 
der skal betale.
Der var nogle praktiske tips om, hvordan man sikrer, at man får købt 
det lovlige maling, og endelig var der en omtale om lovgrundlaget, 
og hvordan ”bundmalingskrigen” ikke er slut. Hvis ikke miljømini-
steren udsætter  ”Bekendtgørelse om begrænsning af import, salg 
og anvendelse af biocidholdig bundmaling , - lovbekendtgørelse nr. 
1755 af 22. december 2006”, så hedder det bundmaling uden bio-
cider fra 1. januar 2012.
Man kan se artiklen i sin fulde ordlyd på www.horsens-sejlklub.dk
Eventuelle spørgsmål til Carl Gerstrøm, e-mail: gerstroem@mail1.
stofanet.dk eller 23465603

Sidste år så man i England forsøg med en ultralydsgiver indbygget i 
båden som alternativ til brug af bundmaling. i lighed med tidligere 
ønsker Dansk Sejlunion at teste sådanne nye ”opfindelser” til at 
holde bunden ren. Knud Hjersing har som sædvanlig vist sig positiv 
over for et forsøg i Horsens, og det er planen at indbygge udstyret i 
”damjollen”.  Der skal løbende blive orienteret om resultatet. (CG) 

bådregister
Der er meget blandede følelser omkring emnet bådregister. i Dan-
mark har vi det for Gudenåsystemet/Silkeborgsøerne; men ellers 
ikke. Politisk har det været fremme, men blev droppet igen så vidt 
vides p.g.a prisen. Dansk Sejlunion – sejlernes talerør - har  gen-
nem årene kæmpet med næb og klør for at undgå et register af 
frygte for yderligere skat/afgift på fritidsbåde. 1% forsikringsafgift 
er mere end rigeligt.  under alle omstændigheder skal et register 
udvikles, etableres og løbende driftes – for bådejernes regning  og 
til hvilken nytte?
Kun hvis registeret er af en karakter som skibsregisteret, vil det 
kunne anvendes til at have juridisk binding som f.eks. i situationer 
om skjult  gæld i båden. Et sådan register ved vi er dyrt, og vi har 
det - skibsregisteret, for dem,n der har brug for det.
Et register til hjælp ved redningsaktioner, eller hvis en båd bliver 
stjålet, behøver vi ikke, hvis ellers bådejerne er disciplinerede  og 
har navn og hjemhavn på båden. Sølovens kapitel 1 § 5 ”Navn og 
hjemsted skal angives på skibet”. Via navn/hjemhavn vil man let 

kunne finde frem til båden. Skulle der være to, der hedder ”Mette” 
i en havn, klarede man såmænd også det.
Ser man ud i Europa, kan det nævnes at Finland har et meget om-
fattende register, som sejlerne hader p.g.a pris og besvær. Sverige 
har haft et, men har skrottet det. Norge ønsker sig et frivilligt reg-
ister, der ikke er knyttet til det offentlige apparat. i Tyskland og 
England har man det ikke og vil heller ikke have det. Som hos os  er 
søer og flodsystemer undtaget.
Et register har retfærdigvis på visse områder fordele. Det kan 
fortælle noget om, hvor mange både der er og evt. i hvilke stør-
relser og kategorier. For sejlerne ”nice to have”. Visse i branchen 
vil sikker siger ”need to have”.  Den markedsundersøgelse må 
branchen så selv bekoste. ikke tørrer den af på bådejerne.

Argumentet med at man kan finde båden via navn/hjemhavn 
gælder kun, hvis det overholdes. Lad det være en opfordring til, 
at have det i orden. Tydeligt placeret med letlæselige bogstaver i 
passende størrelse.  En opfordring til at havnefogeder og klubber 
påtaler det, hvis tingene ikke er på plads. 
Carl Gerstrøm

Efterskrift:
Efter at ovenstående er skrevet har jeg erfaret at European Com-
mission, Directorate C – Maritime transport, unit C3 – Maritime 
and land transport security har iværksat en undersøgelse af, hvad 
det vil indebære at udvide Eu sikkerhedsregler  til også at gælde 
for mindre fartøjer – det der i det sprog hedder non- SOLAS ships 
(Safety Of Life At Sea) . Der henvises til  iSPS Code -  international 
Ship and Port Facility Security Code. 
Et rådgivende firma syntes sat på at lave en undersøgelse. 
i den Europæiske Bådunion (EBA) vil vi følge udvikling tæt.
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bogense 27. - 29. maj 2011 

Et hurtigt blik på www.palbyfyncup.dk  
gav følgende facts:
• Distance 138 sm
• 347 tilmeldte både
• 85 nåede ikke rundt heraf startede 60 ikke
• 10 Horsensbåde var tilmeldt:
SKOVHEXEN, XANTiPPE, ORSES LAuG, AMOuR,
Ni HAO, EXPLODE, WOODSTOCK, QuiCKSTEP,
HERDiS, RiPASSO

Mandag den 27. 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 eller krop til at sætte sig ned i en 
optimistjolle, så kom alligevel. Der vil blive arrangeret kapsejlads i 
Yngling.  
Deltagergebyret på 100 kr. går ubeskåret til renovering af klubhu-
set!!!
Når vinderne er hyldet og præmierne uddelt, 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.
(CG)

optimisterne i 
bytorv horsens
På dagen for standerhejsning - lørdag den 9. april - rykkede en flok 
ungdomssejlere fra Horsens Sejlklub indendørs i Bytorv Horsens 
for at markere sæsonstart i sejlklubben. De øvede optimistsejlere 
fortalte om deres sport, og bød interesserede børn velkommen 
ombord i et par af sejlklubbens mange klubjoller. 
Der var stor interesse for at prøve at sidde i en jolle, omkring 50 
børn tog mod tilbuddet og hørte samtidig om klublivet i Horsens 
Sejlklub, som er meget mere end bare at lære at sejle - i ung-
domsafdelingen hersker et fantastisk kammeratskab og sammen-
hold. 
Horsens Sejlklub håber at se nogen af de interesserede børn og 
forældre til maj, hvor der starter nyt hold af sejlere .
Erik Andersen

Palby fyn cup 
2011

optisejlads for voksne

Vores “lokale” broskraber X-one off på kryds ved Strib.

sankt hans jazz på lystbådehavnen
Horsens Sejlklub og JAZZHORS arrangerer Sankt Hans Aften i Sejlklubben torsdag den 23. juni kl. 19.

Restauranten tilbyder 3 retters menu:
Grillede Jomfruhummer med aioli og salat.

Sort Angus Okse med sommergrønt – Nye kartofler og portvinssauce.
Danske jordbær med vanille panna cotta.

Kuvertpris: 195 kr.
Kl. ca. 20.30 spiller River Jazzband. www.riverband.dk

Kl. ca. 21.30 tændes Jyllands største Sankt Hans Bål på Sydkajen.
Kulturudvalgsformand Lone Ørsted holder båltalen og Midsommervisen afsynges.

River Band starter op igen og spiller til kl. 11.00.
Entre: Gæster: 80 kr. – Medlemmer 60 kr. – Også adgang for ikke spisende.

River Band: www.riverband.dk

• Bedste Horsens resultat:  ”EXPLODE”  
med Morten Fjerbæk. Nr. 2 i sit løb og 5 overalt.
• Hurtigste båd: One of trimeran: 12.00.00
• Vinder overalt efter DH: Folkebåden ”ALPi” fra Strib
• Flere Horsens sejlere med Peter Reedtz fra Vejle i 
den X-ONE OFF, der ligger i Horsens. Omsejlingstid 
14.50.06.
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Favoritten vandt igen

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

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

derfjord midt i juni.

8 besætninger med erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklub-

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

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

nært hold på ydermolen i Horsens Lystbådehavn.

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

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

måtte samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.

Besætningerne var suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke

kræfter naturen kan påvirke en sejlbåd med.

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

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

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

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

Andersen blev nummer 4.

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

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

rækken.

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

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

anden stævne.

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

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

nu forhånds booket 3 besætninger.

Horsens Sejlklubs 
Business Cup 2009 

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

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

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

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

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

For-OL er afholdes altid på samme tidspunkt som det rigtige OL 
bare 1 år før, således sejlerne kan lære farvandet og forholdende at 
kende inden det går rigtigt løs.
Det er en af Horsens Sejlklubs OL håb, der skal repræsentere Dan-
mark ved for-OL i Weymouth i Laser Radial.
Anne Marie Rindom har vundet pladsen lige foran Maiken Schütt 
igennem 2 kvalifikationsstævner i henholdsvis Frankrig og Holland.
Rigtigt flot gået.

On Board og Horsens Sejlklub støtter Anne Marie og Maiken Schütt 
i at få den eftertragtede plads til OL. Næste store step er kvalifika-
tion til VM i Perth i december. Hertil sejles der kvalifikation i som-
mer og for de 2 bedste bliver rejsen og ophold betalt af DS og for 
de øvrige bliver det af egen lomme.  
Deltagelse i Perth er et must for pigerne, da det er 1. kvalifikation 
til selve OL, så både sejlsportsmæssigt som økonomisk bliver det 
en meget spændende sommer.
PT ligger Anne Marie og Maiken 1 og 2 i det 4 pigers store felt om 
kvalifikation til VM i Perth. 

igen i år går vi i luften med at kåre årets Nykredit Sailor of the year 
og nomineringen kan ske på hjemmesiden fra ca 15. juni.
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 standernedhal-
ing sidst i oktober. 

Preben Kristensen og Peter Reedtz giver tur i deres ekstreme hav-
ræser X One til On Board medlemmer samt evt. deres kunder og 
kolleger mandag den 29. juni kl. 17-21.
Tilmelding er efter først til mølle princippet på 
Soren.Klint@Horsens-sejlklub.dk

10 forhenværende cand. merc. studerende havde den 4. juni re-
union i 12 året fra deres dimension fra Handelshøjskolen i Århus. 
Det skete på Horsens Fjord i Match 28, hvor de havde en fantastisk 
eftermiddag i høj sol og 4 m/sek. On Board stod for arrangementet 
i form af sejlfremmende aktiviteter, og det gav flere potentielle 
klub- og sponsormedlemmer, samtidig med lidt guld til klubkassen.

Anne Marie Rindom er kommet stærkt i 
konkurrencen om OL billetten i laser radial.

Foto Dansk Sejlunion.

Det er ikke kongeskibet, men blomsterne står der stadig efter dron-
ningebesøget. X One er en oplevelse at få lov at styre og mange af 
On Boards medlemmer har allerede tilmeldt sig turen.

Redningsvest og instruktør er obligatorisk til klubbens udadvendte 
match race aktiviteter. Foto. Can Merc

Tak til vore sponsorer:

anne marie rindom 
klar til for-ol

nykredit ”sailor of the year” 2011

sejltur med broskraberen 
fra inderhavnen

re-union on board

Bak op om initiativet og lad os bl.a. få nogle af sejlklubbens frivil-
lige, hvor mange lægger en kæmpe arbejdsindsats, nomineret, så vi 
kan få deres indsats visualiseret og hædret.  

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:

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

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

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

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

LEDERUDVIKLING

MATCH RACING
DENMARK

TEAMBUILDING
PRODUKT- 

LANCERING
KUNDE- 

ARRANGEMENT

Værdiskabende sejlsport
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extreme challenger - klar til at vise 
tænder 

”lille” americas cup
De store smil er svære at tørre af de vejrbidte ansigter på jes 
Gram-Hansen og Rasmus Køstner, der står bag en af årets store 
sejlsportssatsninger. Det her er rendyrket sejlerglæde. Med købet 
af katamaranen Extreme 40, som tidligere hed Angel, vil de to pro-

missekatten. Selvfølgelig skal sådan en fræk sag ha’ et kæle-
navn , og det er blevet Missekatten. Som hun ligger der, en solrig 
forårsdag i Middelfart, ligner hun nu mere en puma. Spændt op til 
narrestreger med friske sejl og nypolerede skrog. To 40 fods lange 
hugtænder, rød mast og et stramt elastiknet spændt ud under det 
hele. utålmodig ligger hun og venter på at blive sejlet til den yder-
ste grænse af en flok euforiske topsejlere. Det officielle navn er 
Extreme Challenger.

fessionelle sejlere arbejde hen imod at vinde The Extreme Sailing 
Series. Hvis Americas Cup (AC) svarer til formel 1, så er Extreme 
serien lige under. Her deltager alle de hold, som også er med i AC 
sejladserne. i løbet af et år er der ni events over hele verden, hvor 
der er fokus på fart, spænding og tilskuervenlighed. Kapsejladserne 
foregår helt inde under land, og der skal altid være en sponsor eller 
gæst om bord, som kan se, hvordan det foregår på nærmeste hold. 

sponsorer får noget for pengene
Målet med sejle Extreme Challenger er at forberede sig bedst 
muligt på de kommende AC sejladser, som for første gang foregår 
i flerskrogsbåde, der kræver en hel anden teknik end enkeltskrogs-
både. Men lige nu handler det om at få synliggjort projektet og få 
flere sponsorer med ind over. De to dygtige sejlere er meget opsat-
te på at give virksomheder ”value for money”, og Extreme-serien 
er baseret på sponsoreksponering. Den karakteristiks røde Extreme 
Challenger deltager selvfølgelig i de større distancesejladser denne 
sommer, og der bliver nok til lidt ”catfight” med den nye Carbon 3 
fra TuCO i Fåborg.

Se flere fotos og fakta på www.extremechallenger.dk

Lena Weihrauch
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Tandlægerne Rønn og Lund

Tandlægerne Rønn og Lund

· Løvenørnsgade 1a · 8700 Horsens

Tlf. 7562 1070

www.smilhorsens.dk

Specialer:

• paradentosebehandling

• kosmetisk tandbehandling

• implantatbehandling

Tandlægerne Rønn og Lund

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

det flyder jo med skønne 
ting og sager
- Der ligger jo alverdens “skønne” ting og flyder. Fra totalt ad-
skilte vogne til lægter og overbygninger, malebøtter og pensler og 
gammelt træ, ja sådan kan man jo blive ved. Klubformand Bjarne 
Hansen ryster på hovedet og smiler lidt, selvom han er alvorlig. 
Han snakker om vinterpladserne.
- i Horsens Sejlklub satser vi på, at vi kan forlade pladserne i god 
orden. Lad os skabe en ny tradition, der handler om oprydning, når 
vi er på pladsen, og nu slutter vi så med en fælles oprydning midt 
i juni.
Formanden foreslår, at sejlerne i HSH mødes onsdag 15. juni kl. 
19.00 til en fælles oprydning og flytning af stativerne.
- Hvis vi er vi mange, så er det hurtigt klaret. Og det skal det jo 
være ifølge Havnereglementet. Når vi forlader pladsen, så bliver 
den planeret og fikset op, så den er klar til at være parkeringsplads 
for os lokale sejlere og for gæsterne ved de store stævner, siger 
Bjarne Hansen.
Havnereglementet er lavet af samarbejdsudvalget, hvor Horsens 
Kommune og Horsens Sejlklub samt øvrige klubber på havnen er 
repræsenteret.

nyt fra dansk sejlunion 
• møder strategi
Som vedtaget på generalforsamlingen 2010 har unionen hen over 
året gennemført en strategidebat. HSH har været repræsenteret i 
den arbejdsgruppe, der drøftede ”bredde og tursejlads”.  En af i alt 
5  grupper. 
På 3 velbesøgte møder fordelt over hele landet blev strategiarbe-
jdet præsenteret for klubberne. Fra HSH deltog 4 i det møde, der 
den 21. marts blev afholdt i Middelfart. Man kan læse alle de-
taljerne på DS’ hjemmeside www.sejlsport.dk; men kort fortalt var 
spørgsmålet om valg til DS bestyrelse aftenens hovedtema. Skal 
der være et regionalt islæt, som i dag, eller skal alle bestyrelsesm-
edlemmerne vælges direkte på generalforsamlingen? Bestyrelsen 
lagde op til den sidste model. 
• Generalforsamling 
DS’ generalforsamling den 26. marts forløb i en positiv og kon-
struktiv atmosfære, og der var opbakning til bestyrelsens forslag. 
Forslaget om direkte valg til bestyrelsen, blev vedtaget og forslaget 
om kontingentstigningen ligeså. Kontingentstigningen skal bl.a. an-
vendes til at ansætte en person til at styrke hele tursejlerområdet. 
• kun for medlemmer!
Et led i bestyrelsen bestræbelser på at styrke og synliggøre arbej-
det for tursejlerne udmøntes i, at der udleveres en DS stander til at 
sætte på båden. Der strammes løbende op på, at unionens ydelser 
er for medlemmer, og det er alene tilgængeligt for medlemmer. 
(CG)

Tag havnelodsen med i 
hånden
Dansk Sejlunion udgiver i samarbejde med softwarehuset Trifork 
en applikation til smartphones, som giver dig havnedata og kort 
samt mulighed for, at venner kan følge hinandens sejlads fx i som-
merferien.
En havnelods bør være opdateret og mobil for at give det rigtige 
udbytte. Denne tanke ligger blandt andet bag ideen om at udgive 
Dansk Sejlunions online havnelods på smartphone. Navnet bliver 
Tursejler ligesom vores årlige hæfte med oplysninger om havne, 
turbøjer m.m.
Tursejler kommer til i 2011 at være til fri download og indeholder 
havnelods og ”find dine sejlervenner”. 
Havnelodsen giver dig via et danmarkskort adgang til oplysninger 
om faciliteter, takster og havneplaner i alle lystbådehavne. Du vil 
naturligvis samtidig kunne se din egen position på kortet.
Sammen med applikationen følger en unik id. udveksler du din id 
med dine venners, kan i følge hinandens position under sejlads el-
ler i havn.
Planen er, at Sejler fra 2012 bliver med begrænset indhold, hvis 
man ikke er medlem af en klub tilsluttet Dansk Sejlunion, mens 
medlemmer får adgang til det fulde indhold.
Første i juni vil Tursejler udkomme som en applikation til iPhone, 
men kort efter udkommer en tilsvarende udgave til Android tel-
efoner.
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snaptun - ballen
alle har en drøm

Øget sikkerhed for sejlerne
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ProGram:

fredag den 25. 
Vi mødes i Snaptun sidst på eftermiddagen, tænder grillen og hygger os med den medbragte mad.

lørdag den 26.
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 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 20. juni kl. 16.00 

Startgebyr 150 kr. pr. båd der går ubeskåret til renovering af klubhuset. 
Man sørger selv for at betale havnepenge i Ballen.

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

Horsens Sejlklubs Venner/Turudvalget/Kapsejladsudvalget

Det gælder også sejlere. Nogle 
tænker på at krydse Atlanten 
og sejle derover, hvor pigerne 
kun har bastskørter på. Andre 
tænker på Lofoten, som noget 
ultimativt, som f.eks. en sejler 
fra Ålborg jeg mødte for nogle  
år siden. Han havde solgt sin 

virksomhed og købt en splinterny Malö 39, som han ville sejle langt 
i. jeg spurgte naturligvis, om han så skulle til de varme lande, han 
kikkede undrende på mig og sagde: ”Hvordan kan du tro, at jeg 
sejler hen, hvor dagene bliver kortere”. Og det gjorde han så. ja, 
sådan er vi forskellige.
Desværre bliver mange drømme vanskeliggjort af det nødvendige 
fænomen: Arbejde. Når man i mange år har udnyttet sine 3 ugers 
ferie til det yderste og sejlet overalt i Skandinavien, fra Oslo i nord 
til Ålandsøerne i øst. Polen og hele tysklandskysten i syd og Helgo-
land i Vest, for slet ikke at tænke på alle de vidunderlige steder, som 
de danske farvande byder på. Hvad gør man så, når man får mere 
tid end 3 uger?
Per Klausen og jeg, we have a dream. Vi vil i Pers Oyster 37 sejle 
rundt om Skotland. Vi har naturligvis lagt en detaljeret sejlplan for 

Torsdag den 28. april genoplivedes officielt Horsens Fjords Fartøjs-
beredskab, så det nu er klar til indsats i perioden 1. maj til 31. okto-
ber og i lidt mere begrænset omfang i vinterhalvåret.
Formålet med beredskabet er primært at sikre hurtig og effektiv 
hjælp til sejlere, der kommer i havsnød i området mellem Horsens 
og Endelave og sekundært at kunne rådgive myndighederne om 
lokale forhold i tilfælde af ulykker eller eftersøgninger til søs.
Beredskabet består af omkring 20 motorbåde, motorsejlere og 
sejlbåde bemandet med nogle af de mest erfarne og lokalkendte 
sejlere fra Horsens tre sejl- og bådeklubber samt Snaptun Sejlklub, 
der kan rykke ud med et meget kort varsel, fordi vi befinder os 
midt i området.  Ved ulykker til søs er det afgørende, at hjælpen 
kan være på pletten i en fart, og her giver Fartøjsberedskabet 
myndighederne en hjælpende hånd ved at kunne sikre, at der er 
”redningsskibe” på ulykkesstedet ganske kort til efter, at alarmen 
er indløbet.

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

Weekenden den 24., 25. og 26. juni

togtet. Men i erkendelse af, at intet kan gå så galt som planlæg-
ning, tager vi én dag af gangen og ændrer i planerne, hvis vind og 
vejr vil noget andet. En ting står dog fast: Vi skal deltage i The Malt 
Whisky Cruise fra 8. til 21. juli. Det finder sted i den vest skotske 
skærgård, hvor vi sammen med 40 andre både fra mange lande 
sejler en planlagt rute rundt mellem 4 kendte destillerier. 
Se www.worldcruising.com. 

Den planlagte rute er: Thyborøn, Petershead i Skotland, inverness, 
gennem the Caledonian Canal, et smut til irland, op gennem det 
vest skotske ørige til Orkney islands, Bergen i Norge, gennem den 
vest norske skærgård, Skagen og hjem til Horsens. Turen er på ca. 
2.300 sømil og vi forventer at være væk i 2 - 3 måneder. undervejs 
får vi gæster ombord. F.eks. kommer Henning Grøn til Thyborøn 
og sejler med over Nordsøen og gennem kanalen og Pers datter  
Annemette kommer til Skotland og deltager i hjemturen. Det bliver 
en stor oplevelse.

Alle ønskes en dejlig sommer på søen.

Nils Buhl

Beredskabet, der under en redningsoperation vil blive ledet fra ra-
diostationen i Horsens Bådeklub, er genopstået efter bl.a. en hen-
vendelse fra Søværnets Operative Kommando, og det er nu stillet 
til rådighed for SOK, Kattegats Marinedistrikt og – naturligvis – 
vores lokale myndigheder.
Det siger sig selv, at vi håber, der aldrig bliver behov for Fartøjs-
beredskabets assistance, men skulle en sejler få behov for hjælp, vil 
vi forhåbentlig kunne være på pletten så hurtigt, at skaderne be-
grænses mest muligt, og vi dermed øger sikkerheden mest muligt 
for dem, der ligesom os andre nyder livet til søs.
Hans Koch
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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

Ølholm bygade 47  ·  7160 Tørring

Tlf: 24610263  ·  sre@videowall.dk

www.vtfeet.dk

Valhalla Technology aps

Ølholmbygade 47, 7160 Tørring 

Tlf: 24610263

God lyd med simple ideer

Videovæg - markedsføring 
i storformat

jyllands største bål bliver tændt, når tusmørket nærmer sig: kl. ca. 21.30. 

byrådsmedlem lone Ørsted holder båltalen.

Også i år er der lagt op til en festlig og hyggelig Sankt Hans aften ved og i Horsens Sejlklub. Enhver er inviteret til 
Sankt Hans bål, og indenfor tryller kokken Mads Vallentin i køkkenet. jAZZHORS har inviteret River jazzband til at 
blæse vinterstøvet ud af det gamle klubhus.
i restauranten serveres en tre retters menu: der er grillede jomfruhummer sammen med salat og aioli (en kold sauce  
af knust hvidløg, æggeblommer og olivenolie plus lidt citron).
Hovedretten er okse: Sort Angus okse med det aktuelle sommergrønt, nye kartofler og portvinssauce. Desserten: oh la 
la, dansk og italiensk mødes: nye danske jordbær sammen med vanille pana cotta, en lys og kølig lidt fast creme. 

Pris 195 kr. Bordbestilling anbefales.

River jazzband er på scenen kl. 20.30. Gæsterne kan glæde sig. Fem mand plus en pige ved pianoet. Spilleglæde og 
engagement er deres varemærke, og den musikalske cocktail består af blues, traditionel jazz, swing og jump og af og til 
latinamerikanske rytmer.

jyllands største
Kl. 21.30 tændes Sankt Hans bålet. Det er det største bål i jylland, og det er placeret på modsatte kaj, så gæsterne fra 
nær og fjern kan nyde flammer og røg fra broerne i lystbådehavnen.
Lone Ørsted holder båltalen. Hun er medlem af Horsens Byråd, valgt for socialdemokratiet, og hun er formand for 
kulturudvalget.
Horsens Sejlklub og jAZZHORS har lagt op til en hyggelig og underholdende aften.
Gæsterne skal betale 80 kr. for at komme ind, medlemmer af jazzklubben betaler 60 kr. – og det er ikke nødvendigt at 
spise i restauranten. Velkommen til jazz, hygge, bål og brand og fællessang.

jazz, bål og
jomfruhummer 23. juni

Det er erfarne musikere, der under-
holder Sankt Hans aften
 torsdag 23. juni) i Horsens Sejl-
klubs Restaurant. River Jazzband 
har været i gang siden 1971. Det er 
svært at sidde stille, når bandet er 
på scenen.

Af jens Troense
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Nissens A/S
Ormhøjgårdvej 9
8700 Horsens
Tlf. 7626 2626
E-mail: nissens@nissens.com
www.nissens.com

Autokølere
Air condition
Oliekølere
Intercoolers
Varmevekslere

- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher

Henning Lund A/S
Strandkærvej 34 · 8700 Horsens

Tlf. 7564 7733

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

Det er let med SONAX:

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

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

Gør-det-selv– eller lad  SONAX Servicegøre det grove*

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

HORSENS CENTRET /
HORSENS SUNDHEDSHUS

QURIOS - FIRMADOMICIL I HORSENS

NY VILLA 
STRANDVEJEN, JUELSMINDE

Kære SejlerSæsonen er snart godt i gang, og vi mødes på vandet og i 

havnene.Vi kan vise hinanden hvem ”vi” er ved at føre DS Standeren. 

”Vi” er sammen i Dansk Sejlunion, og ”vi” er Danmarks 

største sammenslutning af sejlere.
Jeg er sikker på, at vi får mest muligt ud af vores fæl-

lesskab, når vi viser hinanden og vores omgivelser hvem vi 

er.
Jeg håber, at du vil være med til at synliggøre fællesskabet 

ved føre DS Standeren.DS Standeren er også adgangsbilletten til at ligge ved DS 

Turbøjerne – men det er ikke den eneste fordel, du får ud 

af at være en del af Dansk Sejlunion.
Henover denne sæson og de kommende sæsoner vil der blive 

leveret flere fordele direkte til dig – hold øje med bladet 

”Sejler” og Dansk Sejlunions hjemmesider www.sejlsport.

dk og www.danskebaadejere.dk – så er du altid opdateret 

om dine fordele ved at være en del af fællesskabet i Dansk 

Sejlunion.
Jeg vil gerne ønske dig en god sæson på vandet!

Med sejlerhilsenHans NatorpDS Formand

med ovenstående brev fra dansk sejlunions formand 
er fremsendt til alle bådejere i horsens sejlklub en ds 
stander og hæftet ”Tursejler”, der indeholder infor-
mation om havnetakster og bøjernes placering m.m. 
begge del kan afhentes i klubhuset.

bjarne skovgård hansen
formand for 
horsens sejlklub
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Børs

Finansiel rådgivning

Formue & pensionspleje

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

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

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

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

SAIL DESIGN GROUP

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

www.sejl.dk

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

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

www.hundsbaek.dk

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

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart

Tømrerarbejde til tiden... 
- og til aftalt pris

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

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

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

RING OG FÅ ET TILBUD

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

xx
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en finurlig sag på 
herrernes toilet
Tursejlerne besøger kiel british Yacht club, venskabs-
klubben i Tyskland, midt i juli. ankomst kiel fredag 
15. juli, afrejse søndag 17. juli. horsens-sejlerne har 
kiel som mål hvert andet år.

Bemærk, at datoerne matcher Horsens-sejlernes besøg for to år 
siden – men ugen har et andet nummer (i 2009 var der ankomst i 
Kiel fredag 17. juli i uge 29).
i 2011 er der ankomst fredag 15. juli - i uge 28. Når man kigger på 
kalenderens uge-numre ankommer vi altså en uge tidligere end i 
2009.
Det er i de ulige årstal, at der sejler en flåde på 15-20 Horsens-både 
til Kiel på gæstevisit. Men der er plads til mange flere i den lille 
og hyggelige havn hos British Kiel Yacht Club, The Offshore Sailing 
Centre for the British Forces in Germany.

marinere på visit i horsens
Horsens Sejlklub og den britiske klub i Tyskland er venskabsklubber. 
Mens vi er på besøg i Kiel, så er der en lille flåde af britiske skibe 
på besøg i Horsens. Det er unge engelske marinere, der træner i 
sejlbåde – og i øvrigt lærer alt om overlevelse, sikkerhed og godt 
sømandsskab.
De britiske marinere har faktisk allerede været på visit i Horsens 
i år. Sidst i maj dukkede en halv snes store sejlbåde op i Horsens 
Havn. De besøgte os på almindelige gæste-betingelser, og de ar-
rangerede selv kapsejladser på fjorden. Og de kommer på besøg 
igen.
Nogle Horsens-både følges ad til Kiel, andre sejler direkte, nogen 
kommer dagen før, andre sejler dagen efter. Det plejer at være et 
hyggeligt besøg med tid til at tage på bustur ind til Kiel – eller 
måske med færgerundfart i Kiel Bugt og ind til bymidten.
Lørdag aften er der arrangeret grillparty, hvor værterne står for en 
flot middag, grillet ved havnefronten – til en fair pris.

Den finurlige sag på her-
rernes toilet i British Kiel 
Yacht Club er placeret 
nær pissoiret og kan 
lige anes foroven og til 
venstre på dette foto. 
Sejl selv til Kiel og find 
forklaringen.

Tekst og foto: jens Troense

læs mere om den engelske klub
Sejlklubben blev etableret i de hektiske dage lige efter at 2. ver- 
denskrig sluttede, og den har en fantastisk historie. Du kan læse 
meget mere og se foto via dette link:
http://www.bkyc.de/
Den britiske havn er et ganske særligt sted. Baren er ”toldfri”, og 
sejlende gæster fra udlandet skifter til britisk gæsteflag, når de i 
Kielerfjorden svajer mod nordvest ind til British Kiel Yacht Club.
Og inde i hovedbygningen er der en særlig opfindelse på herre-
toilettet. Det skal ikke afsløres her, hvad det handler om. Men det 
siges, at alle piger blandt Horsens-sejlerne har været på herre- 
toilettet for at se den finurlige installation (de skiftes til at holde 
vagt uden for døren).
Tursejler-gruppen står for Kiel-turen, alle klubbens medlemmer er 
velkommen. Gruppen består af jens Troense, Frede Nørgaard og 
Søren Refsgaard.
Tilmelding sker på liste ophængt i klubhuset eller på denne 
mailadresse: tursejlerne@horsens-sejlklub.dk

(og så repeterer tursejlerne lige nogle datoer: 

24. juni kapsejlads snaptun-ballen. 

17. september høsttur til snaptun. 

bankospil torsdag 3. november i klubhuset.) 

www.horsens - se j l k lub .dk       3 9
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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.-

Brødrene Iversen maskinfabrik A/S

BRIMAS®

Alle former for specialløsninger i rustfrit stål til din båd.
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skulderklap fra politiet til sejlerne

Rundt regnet 75 både var på fjorden, og Bjarne Hansen, formand 
for HSH, siger tak til alle for en god fredag og fin opbakning. Og det 
lokale politi har en positiv kommentar og et skulderklap til sejlerne. 
Horsens Sejlklub har fra Hans Friborg, der er MarSikPol Koordina-
tor ved Sydøstjyllands Politi, modtaget denne melding til alle de 
sejlere, som deltog: 
”Her på lokalpolitistationen har vi lige haft morgen briefing, hvor 
forløbet af regentbesøget i fredags blev drøftet. Politiets maritime 
afdeling og marinehjemmeværnet sejlede ud kl. 0600 og fik kon-
takt med kongeskibet ”Dannebrog” i As Vig. Lidt imod de oprin-
delige planer blev vi anmodet om at sejle med politigummibåden 
foran kongeskibet ind gennem fjorden. Yachtkaptajnen havde erfa-
ringer med, at dette lægger en dæmper på alt for ivrige lystsejlere.
ind gennem fjorden talte vi over 65 lystbåde, der hilste ”Danne-
brog” velkommen. Dertil kom kajakker og roere. indsejlingen gik 
planmæssigt uden episoder. Politiet uddelte et par ”tilrettevisnin-
ger” undervejs, og det må siges at være en forsvindende lille del af 
de mange fremmødte sejlere. 
jeg vil gerne på politiets vegne udtrykke en tak for det forbilledlige 
samarbejde, der har været med Horsens Havn, sejlklubberne i 
Horsens og politiet i forbindelse med regentbesøgets maritime del. 
Forholdene i havnen var ideelle, og de fremmødte sejlklubmedlem-
mer udviste godt sømandskab og opførte sig helt i tråd med Hans 
Christian Koch´s plan. Deltagerne fulgte politiets (få) anvisninger 
på trods af vejrets luner”, slutter john Friborg.
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En stor flok Horsens-sejlere tog fredag 27. maj godt 
imod Dronning Margrethe og prins Henrik om bord på 
kongeskibet ”Dannebrog”. Den danske kongefamilie 
har i fire generationer være nært knyttet til havet, 
og det var helt oplagt, at sejlerne hilste regentparret 
velkommen.

Admiral Koch og Kaptajn Hansen 
styrede operationen på bedste vis.
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I sommeren 2013 kan Dansk Sejlunion fejre 
sit 100 års jubilæum. 

Det har været 100 begivenhedsrige år med en begivenhedsrig start 
den 13. juni 1913 ved et møde i Fåborg. Dengang hed det Dansk 
Sejlerdag. Vi skal helt frem til 1949 hvor Dansk Sejlerdag tilsluttes 
Dansk idræts Forbund før navnet ændres til Dansk Sejlunion.
Et 100 års jubilæum skal naturligvis fejres. Et udvalg bestående 
af den nuværende og de tidligere formænd blev nedsat tilbage i 
efteråret 2009 med det formål at planlægge og gennemføre jubi-
læet. Som den der læser DS’ regnskaber omhyggeligt vil vide, er der 
blevet hensat midler til jubilæet.
uden at gå i detaljer, er der nogle overordnede strategier som 
jubilæumsudvalget har valgt at forfølge. jubilæet skal være klub-
bernes og sejlernes jubilæum. Det skal primært foregå lokalt  ude 
i landet. Det skal promovere/synliggøre sejlsporten og unionen og 
fastholde historien.
Kort fra drejebogen:
1. Der skal udgives en jubilæumsbog. Primært de sidste 25 år. En 
overbygning på det jubilæumsskrift der blev udgivet ved 75 års 
jubilæet i 1988. Det skal være en historie om hele unionen, hvor 
muligt fortalt af sejlere. Der skal fortælles om store resultater og 
begivenheder, om politiske rævekager, om kartoffelkur og for-
sikringsafgift, om klubberne og om sejlerne unge som ældre. Der 
skal trækkes paralleller til verdenen uden for vor sport. Det skal 
ikke kun være en sejlsports historieskrivning, men til dels også en 
samfunds historieskrivning. Den 1. januar 2013 skal der ligge 2000 
eksemplarer færdigtrykt. Der er truffet aftale med journalist jens 
Troense her fra  Horsens Sejlklub om at koordinere arbejdet  med 
bogen. jens skal finde historierne, skrive, redigere, finde billeder, 
layoute o.s.v. jens får hjælp af en arbe-
jdsgruppe. 
2. jubilæet skal fejres ude i landet – 
lokalt - sammen med klubberne og se-
jlerne. DS markerer sig ved Limfjorden 
Rundt og Fyn Rundt med receptioner, 
hvor de gamle træskibe anløber. Den 
helt store ”fødselsdagsfest” bliver i 
Århus i forbindelse med Tall Ship Race. 
DS vil opfordre sejlerne fra hele landet 
til at danne eskadre og mødes i Århus 
for at opleve Tall Ship Race og for at fe-
jre fødselsdag med en stor fælles fest.
3. Nationale og internationale kapse-
jladser skal markere jubilæet. i samme 
ånd inviteres partnere fra det interna-

et markant  jubilæum er lige om hjørnet!

tionale samarbejde til Danmark for at afholde årsmøder. Der gøres 
noget ekstra ud af ungdoms- og junior DM, og der arrangeres en 
lands camp for de unge. Disse events skal promoveres, der skal 
være noget for den interesserede tilskuer.
4. Der tegnes en jubilæumsplakat, og der udskrives en konkurrence 
i at tegne et jubilæumslogo. Der vil blive valgt en markant præmie 
til årets kapsejladser, som også kan anvendes som gave til ViP’er. 
Noget i en god kvalitet der vil stå fremme i år efter jubilæet og 
minde om det.
5. På selve dagen afholdes der en reception i idrættens Hus i 
København, hvor unionen har sekretariat. Om aftenen afholdes en 
middag for personalet.
6. DS vil markere jubilæet på årets bådudstillinger og om muligt 
på de to museer Danmarks Museum for Lystsejlads  på Tåsinge og 
Lystfartøjsmuseet i Hobro.

Derfor: Følg godt med i ”Sejler” og på www.sejlsport.dk. Få allerede 
nu med i planlægningen at sommerturen  2013 skal omkring Århus- 
området. Tal med klubkammerater og naboklubber om en fælles 
eskadresejlads. 
Vi venter med at sige tillykke til den 13. juni 2013; men opvarm-
ningen er begyndt! – planlægningsarbejdet har været i gang længe!
Carl Gerstrøm

Mange klubber har udgivet jubilæumsbøger, - nu 
kommer der en fra Dansk Sejlunion!
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Da Sejlklubben havde vundet en 2. plads i en Plakat konkurrence 
som jens Troense, Annemette og Carl Gerstrøm var hovedkræfterne 
bag, samt det faktum, at Sejlklubbens venner betalte en bus til 45 
personer, blev der arrangeret en tur til Bådudstilling i Bella for at 
se plakaten og selvfølgelig Bådudstillingen. indgangsbilletten var 2. 
præmien betalt af Dansk Sejlunion.

Afgang Horsens Sejlklub kl.7.30
Alle var mødt op, så bussen kunne sættes i gang, det var dejligt at 
se, at ud af 30 personer var de 11 fra ungdomsafdelingen. Nogle 
havde medbragt en morgen bitter, så den naturlige morgenhoste 
i bussen stoppede ganske pludselig, andre en enkelt formiddags 
bajer. Ret hurtigt var der en dejlig stemning, hvor alle fik nogle 
skarpe bemærkninger i en hyggelig udgave. Vi nåede Nyborg, hvor 
vi holdt ind ved det gamle færgeleje. Flere havde læst om, at der i 
det store bassin skulle laves/ var lavet en ny lystbådehavn, men så 
langt var de nu ikke kommet. Men vi fik vores morgen kaffe og et 
rundstykke i cafeteriet.

Forholdsvis hurtigt nåede vi til Bella, alle i bussen havde et mål 
med turen. Der var meget, der skulle ses og undersøges. Blandt 
andet mødte vi Hans jacobsen og besætning. De var ovre for at 
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Tur til bella søndag den 20. marts 2011 

se jacobsens nye båd, en Arcona  43. Den skulle vi alle op og se, 
dejlig båd, meget flot finish. En anden båd, som vi havde læst om, 
var Hanse 44 kaldt ikea krydser. Meget stor båd men den var me-
get spartansk nedenunder, men den kostede også kun 864.000 kr. 
meget billigt. Vi nåede også at se X yachts X cruising 38. Den er 
bare flot.  Det bliver spændende at se den ny X44 der kommer til 
sommer. Kl.15.00 skulle vi mødes ved Dansk Sejlunions Stand, for 
at få taget et gruppebillede og for at se vores plakat samt de andre 
bud. Det var her vi hørte, at Niels AH var taget på skadestuen. Årsa-
gen var, at et sår i hans hånd var brudt op og det havde blødt en del, 
han havde ugen forinden været på sygehuset for at blive opereret. 
Niels nåde lige akkurat tilbage til Bella, da vi skulle hjem.
Alle havde fået svar på deres spørgsmål og var mætte af indtryk og 
klar til at køre retur, vi var i Horsens kl. 18.45. Alt i alt var det en 
vellykket og meget hyggelig tur med smil, latter og dårlige jokes.

Bjarne Hansen

Alle Horsenssejlerne fotograferet på Dansk Sejlunions stand.
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Fortsættelse fra forrige nummer

Efter besvær med at slippe Gdansk og alle dens herligheder, se-
jlede vi den 29. juni videre til Klaipeda i Litauen. Den russiske en-
klave Kaliningrad, det tidligere Østpreussen, skulle passeres  med 
respekt for 12 sømiles grænsen. Derfor besluttede vi os til at holde 
en afstand på mindst 15 sømil for ikke at løbe ind i problemer. 
Ved udsejlingen af Wisla blev vi mødt af en hurtiggående politibåd. 
Besætningen bad os oplyse, hvor vi skulle hen. Efter at have givet 
oplysningen anbefalede de os at være forsigtige, når vi passerede 
russisk område. Som politimanden sagde: ”Vi kender dem jo”. Efter 
bedste evne at have undersøgt datoer for skydeøvelser i de rus-
siske skydeområder, blev vi enige om at sejle den direkte vej til 
Litauen, som er på ca. 130 sømil. Den helt sikre vej, vest om sky-
deområderne, ville have forøget distancen med op mod 40 sømil. 
Kanonild kunne høres i det fjerne, så vi var mere end lykkelige, da 
vi kl. 23.00 kunne konstatere, at vi nu befandt os i Litauisk ter-
ritorium. 

Klaipedas kæmpestore havn blev 
anløbet kl.4.00 efter en rolig sejl-
ads i en lys sommernat med fuld-
måne. Solen stod netop op, da 
vi gik ind mellem de store dæk-
moler. Vel inde i havnen hørte 
vi en skrattende højtaler og en  
hylende sirene, fra det vi mente 
var havnekontoret - sikke en fin 
velkomst - vi vinkede tilbage til 

dem og fortsatte indad. Lidt senere kom en Rib-båd lastet med 
soldater brølende. En officer beordrede os til at standse, og spurgte 
hvorfor vi ikke havde kaldt traffic control og bedt om tilladelse til 
at anløbe havnen. Vi var lidt uforstående overfor dette, og henviste 
til at vi – ligesom de – var Eu borgere - og alt det her med fri be-
vægelighed og åbne grænser. Pludselig gik det op for os, at de ikke 
kendte det danske flag, og aldrig havde hørt om Horsens, og Pan-
duro, og alle de store koncerter - og alt det bavl. Derfor gik vi over 
til en ny taktik. Ragnhild hævdede nu, at vores VHF var løbet tør for 
strøm, og hun spurgte - lidt smiskende - syntes jeg, om de ikke nok 
ville være søde og fortælle os, hvor vi kunne lægge til - og alt det 
der gas - som kvinder er så gode til - samtidig med at hun hvislende 
mellem tænderne bad mig holde kæft. Faktisk lykkedes det hende, 
at få dem til at blive helt venlige. De bad hende endog høfligt, om 
vi ikke nok ville huske at kalde dem, når vi igen forlod havnen.

Klaipeda, med 200.000 indbyggere, ligger på nordsiden af sundet, 
der fører ind til det Kuriske Hav. På den modsatte side af sundet 
starter det Kuriske Næs, den 100 km. lange og smalle sandtange, 
som beskytter det fladvandede hav mod Østersøen. Det Kuriske 
Næs er et stykke enestående natur bestående af nogle af Europas 
højeste klitter delvist dækket af fyrre og -birkeskove. Halvøen står 
på uNESCOS liste over verdens umistelige værdier. Klaipeda er en 
flot by med en velbevaret gammel bydel, hvorigennem floden Dané 
løber. Bolværker, promenader og pakhuse langs floden er nyren-
overede. Det samme er resterne af det gamle kastel, hvor vold-
graven fungerer som marina. Vi lagde os langs bolværket, ligesom 

Af Kaj Nielsen

med skulk TIl... Polen-lithauen-letland-
estland-finland-Åland og sverige

flere andre både. Efter at have hvilet os ovenpå nattens sejlads, 
slentrede vi rundt i den fine gamle bydel og sluttede dagen af med 
en glimrende middag på en fortovsrestaurant ved Teatertorvet. Vi 
trængte nu til en god lang nattesøvn, men vågnede tidligt ved at 
båden lå meget uroligt i nogle store dønninger, der løb ind gennem 
havnen og sendte aflæggere op ad floden. Efter at have forlænget 
fortøjningerne gik jeg igen til køjs, men det blev værre og værre. Til 
sidst var der så meget ryk i klamperne, at jeg blev nervøs for om de 
kunne holde -  og så er det slemt - det har jeg aldrig haft betæn-
keligheder ved før. Ragnhild blev purret, og vi sejlede om i et nær-
liggende bassin, hvor der var fuldstændig ro. Nogle både valgte at 
sejle ned til Nida, andre gik ind i voldgraven, da brovagten mødte. 
Senere på formiddagen ankom den hollænder, vi havde ligget uden 
på i Gdansk. Han berettede om en noget barsk indsejling mel-
lem de store havnemoler. Når vinden er vestlig, samtidig med at 
strømmen løber ud af det Kuriske Hav og i indsejlingen  møder 
Østersøens store bølger, så sker der ting og sager. 

Blæsevejret blev benyttet til en 
udflugtstur til Nida på det Kuriske 
Næs. Nida ligger ca. halvvejs nede 
på sandtangen tæt ved grænsen 
til Kaliningrad. Vi ville have sejlet 
de ca. 25 sømil derned, men med 
en dybgang på 2.10 m. blev vi fra-
rådet dette. i stedet tog vi færgen 
over sundet, hvorfra der gik en 
bus. Nida er et ældgammelt fisk-
ersamfund med 2000 indbyggere, 
der er transformeret om til et rigtigt sommerparadis. Byen ligger i 
læ for Østersøen og vestenvinden bag 52 meter høje klitter. Sand-
tangen er mellem 380 og 3800 meter bred, og de højeste klitter 
er op til 67 meter høje. De gamle Nida træhuse er rødmalede og 
tækket  med strå eller rødt tegltag, og alle er udstyret med nogle 
meget specielle og forskellige vejrhaner. Alt i byen er velholdt, og 
stemningen minder om Skagen i gamle dage - før alt halløjet. Som 
så mange andre kunstnere havde digteren Thomas Mann sommer-
hus her i en periode, og han kaldte Nida for det smukkeste sted 
på jorden. Vi spiste frokost i Nida. Kai´s valg af ret var åbenbart 
så heldig, at han stadig går og fabler om den - ikke alene på grund 
af prisen (d.kr.30,-) - men fordi, som han udtrykker det: ”Den var 
mindeværdig”.

Den 3. juli var der af-
gang til Letland. Efter 
have krydset hele da-
gen, først i let vind, 
senere med vand på 
fordækket,  blev Liepá-
ja anløbet kl. 18.00. 
inderst i havnen, og 
midt i byen, var der en 
flot promenade med 
gæstepladser udfor 

et gammelt pakhus, der var ombygget til et fint luksushotel. Her 
henvendte man sig i receptionen for  betaling af havnepenge. i  
hotellets stueetage var der indrettet gode bade og toiletforhold 
for sejlerne. Vi var fem gæstebåde i havnen fra: Tyskland, Belgien, 
Finland, Sverige og Danmark. Leipájas kæmpestore isfrie havn med 
de enorme dækmoler blev bygget på ordre af Zar Aleksander ii i 
1890 for at huse Ruslands Østersøflåde. Senere fungerede den som 
flådehavn for den Sovjetiske flåde, indtil dette imperium også brød 
sammen. Dagens distance: 65 sømil.

Næste dag var der igen kryds nordpå til den store olieudskibnings-
havn Ventspils, som ligger ved mundingen af floden Venta. Havnen 
blev anløbet kl. 19.00  efter 75 sømil. Det er en lidt kedelig havn, 
men med et separat bassin, hvor der er plads for gæstebåde i den 
ene ende. Bassinet ligger fint lige bag klitrækken og støder op til 
en stor flot park. Vi fik ikke set meget af byen, da der er en ret lang 
travetur derind, men vi havde indtryk af en fin by. Ventspils an-
løbes typisk af de sejlere, som vælger den ca. 85 sømil lange tur fra 
Fårøsund på Gotland, som udgangspunkt for deres baltiske kryd-
stogt. Eller af de sejlere, der går den modsatte vej, som for eksem-
pel øst om de estiske øer over til Gotland og nordpå til Stockholm, 
herfra over Ålandshavet tilbage til Finland – og visa versa. 

5. juli gjaldt det Riga Bugten. i sig selv et lille hav på størrelse med 
Kattegat. Afgang Ventspils kl. 9.00. Efter to timers sejlads nordpå 
rundede i Ovisi pynten og satte kursen østpå, ind i irbes Strædet 
mellem Estland og Letland, og kl. 16.00 rundede vi Kap Kolga – et 
slags Baltisk Grenen – hvor Østersøen brydes med Riga Bugtens 
vande. Herfra gik det  sydover. Natten blev tilbragt i en lille ud-
skibningshavn for træ, Mérsrags, som vi anløb kl. 21.30 efter 85 
sømils sejlads. Der var lavet et par fine gæstebroer i bunden af 
havnen samt bygget et overvældende flot gæstehus, som den 
stolte havnefoged vist nok havde mest glæde af. Et truende torden-
vejr hang længere sydpå i den lumre aften.

6. juli stod vi op til en lummer og stille morgen. Vi havde godt 
tredive sømil ned til Daugava, den  brede flod der gennemløber 
Riga, syv sømil længere oppe. Himlen så mere og mere truende ud, 
og snart rumlede det igen mod syd. Vi håbede at undgå uvejret og 
dermed bevare sigten, da vores bærbare computer med søkortene 
var brudt sammen. Heldet var med os, og kl. 15.00 gik vi gennem 
de store dækmoler, ved indsejlingen til Daugava, for kl. 16.30 at 
ligge sikkert fortøjet i Rigas gæstehavn, ANDREjOSTA, fem minut-
ters gang fra Rigas historiske gamle bydel. To timer efter at vi havde 
lagt til, fik vi et tordenvejr og en gang regn og blæst så kraftig, som 
vi sjældent har oplevet det. i det opklarende vejr senere på aftenen 
løb Hans Peter og Christa ind i havnen i deres smukke 40 fods one 
off  med hjemhavn i Langballigau ved Flensborg Fjord. De havde 
sejlet de 200 sømil fra Gotland til Riga i et hug. 

Den følgende morgen morgen stod vi op til en grå og lun dag. Ragn-
hild insisterede på straks at få løst computerproblemet. Fremsynet 
nok havde vi medbragt en ny computer, hvor søkortene også var 
lagt ind på. Det viste sig dog, at vi manglede et uBS stik. Derfor tog 
vi computeren under armen og opsøgte en forhandler for at købe 
det rigtige stik - men ak lige lidt hjalp det, vi kunne ikke aktivere 
programmet - alt blev forsøgt - intet virkede - og Peter var på ferie 
i New York med kæresten. En svensk alene sejler, som vi mødte 
første gang i Leba, forsøgte at hjælpe. Han fandt faktisk fejlen, men 
var efter en ihærdig indsats ikke i stand til at rette den. Svenskeren 
fortalte, at han sidste år havde fået kørt sin båd, en Finngulf 37, 
fra Nynäshamn til Smøgen. Derfra var han sejlet op langs Norges 
vestkyst til Lofoten og videre til Tromsø, herfra var båden blevet 

kørt over til Haparanda, så turen kunne fortsættes ned gennem 
Bottenhavet til hjemhavnen. Han hævdede i øvrigt, at det føltes 
mere trygt at tage turen op langs den norske vestkyst end at sejle 
i denne åbne og ubeskyttede del af Østersøen, hvor vi nu befandt 
os. Det bad jeg ham gentage overfor Ragnhild, da jeg af og til fabler 
om en tur til Lofoten. Nå, det var et sidespring. Resten af turen 
måtte vi indstille os på igen at bruge søkort, passer og kurslineal. 
Det har vi klaret os med i tre årtier. Kun de sidste ti år har vi haft 
moderne navigationsinstrumenter - så det skal nok gå alt sammen. 
Det korte af det lange er dog, at da Peter kom hjem, guidede han 
telefonisk Ragnhild igennem programmet, så det igen kørte. Nu var 
Ragnhild atter glad – og det er meget vigtigt.

Riga er med sine ca. 
700.000 indbyggere 
Baltikums største by 
- og hvilken by. En 
gammel Hansestad 
og uNESCO verdens-
arvsby der emmer af 
historie, atmosfære, 
parker, flotte broer, 
tårne, spir og et stort 
kvarter med pragt-
fulde ejendomme 
bygget i jugend stil. 
jugendstilen var en 
reaktion på industri-
aliseringens sjælløse 
masseproduktion ved 
at genindføre hånd-
værksmæssige og 

 kunstneriske kvali-
teter i byggeriet. Et 
sådant oprør kunne 

der sandt for dyden trænges til igen efter flere årtier fyldt med 
åndløse glashuse. Centralmarkedet i Riga er et af kontinentets 
største markeder, og det fylder et stort udendørsareal samt fem 
gamle hangarer oprindelig bygget til luftskibe. Her kan købes alt fra 
grisehoveder til gummistøvler. Riga er en fantastisk by fyldt med 
historiske bygninger, men det er også en by med et væld af turis-
ter, gode restauranter og en venlig befolkning. Kriminaliteten – den 
mærkede vi ikke noget til - godt vi ikke lyttede til svenskeren i Leba. 
Som et kuriosum kan det nævnes, at Riga er den mest Bentley-
tætte by vi har besøgt. Vi så flere Bentleyer her, end vi så under 
vort besøg i Monaco i 2009.

Det var nu blevet den 10.juli, og det gik igen nordover med afgang 
fra Riga kl. 9.00. Efter tankning i en lille lystbådehavn ved udsejlin-
gen af Daugava, blev kursen sat mod Ruhnu, den sydligste af de 
Estiske øer, som vi anløb kl. 19.00 efter 60 sømils sejlads. Ruhnu 
ligger nogenlunde i Riga Bugten som Anholt i Kattegat - det vil sige 
langt fra alt. Havnen er god og velbeskyttet, efter at Eu har spon-
seret en stor dækmole og nogle flydebroer.  Havnefogeden fortalte, 
at han havde arbejdet i København om vinteren. Efter Ruhnu beg-
yndte vi så småt at møde andre både. Siden Bornholm havde vi 
dagligt set ét til to hvide sejl ude i horisonten. Nu kunne vi møde 
op til tyve gæstesejlere i havnene. Vore nye tyske venner fra Riga 
lagde sig ved siden af os for natten, og for at være sikre på en rolig 
nattesøvn delte vi et par flasker rødvin. 
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