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bestyrelse navn e-mail Telefon
Formand Bjarne Hansen formand@horsens-sejlklub.dk 2671 8421
Næstformand (materiel og bygn.) Svend Smedegaard materiale@horsens-sejlklub.dk 2523 1662
Kasserer Carl-Erik Carlsen kasserer@horsens-sejlklub.dk 2015 0601
Kapsejlads Morten Fjerbæk fjerbaek@gmail.com 4046 1718
Tursejlerne Jens Troense troense@ofir.dk 4016 5300
Ungdom Kiki Visby ungdom@horsens-sejlklub.dk 3062 0212
Sejlerskolen Ole Harby oh@learnmark.dk 2463 9703
Suppleant Ole Glerup glerup@dadlnet.dk  2046 5280
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 bygningsudvalg Svend Smedegaard materiale@horsens-sejlklub.dk 2523 1662
Matchrace  Morten Fjerbæk fjerbaek@gmail.com 4046 1718
Sponsorudvalg Søren Refsgaard sre@videowall.dk 2461 0263 
Kapsejlads Morten Stoy morten.stoy@stofanet .dk 6120 8322
Ungdom Anne Skjerning hulvej100@stofanet.dk 2282 4808
Sejlerskolen Hans Chr. Koch dk-c@ofir.dk 5276 7699
Kapsejladsskolen Nils Buhl nb@godtvejr.dk 2929 1907
Tursejlerne Søren Refsgaard sre@videowall.dk 2461 0263 
Pigesejlerne Lena Schroll askevej.34@gmail.com 6168 7914
Web Tue. S. Andersen tsa@neets.dk 4092 4743
Klubblad Hanne Jeppesen hanne@tunet10.dk 4018 4501
 Carl Gerstrøm gerstroem@stofanet.dk 2346 5603
 Ole Glerup glerup@dadlnet.dk  2046 5280
 Ole Harby oh@learnmark.dk 2463 9703

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 reg. nr. 7160 kontonr. 9890-890-5600347 
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Skumsprøjt fra formanden

sommeren er på vej mod sin slutning, og vi har forhåbentlig 
alle nogle gode oplevelser vi kan hente frem i vinterens løb. Dette 
på trods af, at vi ikke alle har været af sted i det allerbedste vejr.
Jeg har selv tilbragt min ferie på et dejligt skib på og i nærheden 
af firsindstyvende breddegrad(Svalbard). En fantastisk oplevelse 
sammen med min søn og andre gode søfolk. En oplevelse jeg kan 
leve længe på også ud over den kommende vinters mørke. En 
naturoplevelse ud over det sædvanlige, med bjerge, fjelde, bræer, 
fjorde så fantastiske at mit ordforråd ikke rækker. Vi har oplevet 
bjørne på tæt hold og hvalrosser, der i den grad hvæsede af os 
og lavede vandtåger i forsøget på at skræmme os væk. 24 timer i 
døgnet med sollys, så vi nogen gange havde lidt svært ved at sove.
HSH har også haft en begivenhedsrig sommer. Anne-Marie Rin-
dom bragte en flot 13. plads med sig fra OL. Vi siger tillykke og 
glæder os på hendes vegne over det flotte resultat. Tak Anne- 
Marie for dine opdateringer og nyhedsbreve. Vi glæder os til at 
følge din videre færd i sejlsporten.

4 piger, Rebekka Madsen, Astrid Visby, Ida Andersen og Josephine 
Rindom, fra ungdoms¬afdelingen var til Nordisk Mesterskab, og 
fik helt sikkert en masse erfaring med sig hjem derfra.
Michael Jürgensen og Hans Frederik Klint var til VM i Europajolle 
i Spanien og kom også rigtigt godt gennem den oplevelse, med 
placeringer som 61 og 66 af 100. 
Desuden har vores Hobie sejlere været af sted, og det kan I læse 
om andet steds i bladet. Vi har i weekenden den 25. – 26. august 
et Hobiestævne i klubben. De unge mennesker har sammen med 
deres forældre selv arrangeret dette, dejligt at de her kan bruge 
Mongo, og jeg håber de får et rigtigt godt stævne. Jeg tror at 
vi fremadrettet vil se flere unge sejle i både, hvor der skal være 
mindst 2 personer. Det skal være sjovt, og man skal kunne grine 
sammen med andre, når man sejler.
Kapsejlads udvalget har i år arrangeret 
BB10 meter DM med stor succes. Et flot stævne hvor alt klappede. 
Sejlerne var meget tilfredse med afviklingen både af sejladser og 
det sociale. Der kom mange rosende ord fra dem til og om alle de 
frivillige.
Mongo er ved at få sin plads i HSH regi. Huset er blevet malet ud-
vendigt med stor hjælp fra Ole Harby og Frede m.fl. Låsesystemet 
er nu i orden med hjælp fra Knud Erik Feldt, så nu kan der købes 
nøglebrikker ved Svend Smedegaard.
Huset blev ved BB10 meter stævnet brugt til bureau, og bestod 
prøven. 
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BEOLIT 12: 5.495,-

Bang & Olufsen, Hestedamsgade 3, 8700 Horsens 
Tlf. 75628688, www.beoplay.com

Bang & Olufsen Horsens, er en afdeling af Vagns Radio

nYhed

Mandag den 20. august blev det anvendt til et møde med Horsens 
Kommune, som havde budt både roklub, kajakklub og sejlklubben 
til møde vedrørende idéer til søsportscenter. Kommunen havde 
indbudt arkitekt Dan Haslev, som mange steder har været med 
fra idé fase i havneprojekter. Til mødet var også den nye teknik og 
miljø direktør i Horsens Kommune, Tom Heron.  De vender tilbage 
med nogle idéer om nogle måneder.

Jeg vil gerne opfordre klubbens medlemmer til at møde op til 
informationen om vores nye klubhus, se andet steds i bladet.
Jeg håber vi sammen får et godt efterår, med de gode sejladser, 
der er tilbage på programmet. Endelave rundt, 3–kost (2-star) og 
bymesterskab, ikke at forglemme de sidste aftenkapsejladser.
Nogle af afdelingerne i HSH mangler hænder og hoveder. Dette 
gælder specielt sponsorudvalget. Vi mangler hoveder, der lige som 
resten af holdet kan tænke kreativt og struktureret i forhold til at 
hente sponsor kroner hjem til HSH og de mange aktiviteter, der 
er i klubben. Men brænder du for klubarbejde, så meld dig endelig 
under standeren, da der også til kapsejladsafdelingen sagtens kan 
bruges ekstra hoveder og hænder. 

Jeg vil yderligere gerne opfordre alle afdelinger til at sørge for, 
der kommer input til klubbladet. Alle afdelinger må meget gerne 
melde ind til bladet, hvem der i deres afdeling er ansvarlig for at 
samle materiale sammen til det til enhver tid kommende klub-
blad. Der bliver gjort et kæmpe arbejde for at skabe et spændende 
og informativt klubblad hver gang, men nogle gange kniber det 
med indlæg fra afdelingerne.

- vi gør dit byggeri til en god oplevelse.
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Fem besætninger skriver
om Peters mindepokal

Optimistjolle sejlads for voksne barnlige sjæle
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Vi er i fuld gang med at forberede vores klubhusbyggeri. Vi er nået langt, men: Ny borgmester og ny teknisk direktør har 
naturligvis givet en opbremsning i processen. nu er tempoet skruet op igen. 

Det er vigtigt for bestyrelsen, at der informeres godt i klubben om projektet. Bestyrelsen inviterer hermed medlemmerne til 
møde hvor der bliver en grundig orientering om byggeplanerne. Spørgsmål er velkomne. Vi har valgt at møde medlem-

merne, frem for at skrive en artikel i klubbladet. Indretning og funktioner i det nye klubhus er uændret i forhold til de planer, 
der blev fremlagt på generalforsamlingen. På mødet er der også en orientering om processen frem til nu. I disse uger arbejder 

vi med de fremtidige planer, bl.a. tidsplaner. En køreplan for de næste mange måneder præsenteres

mød op mandag den 24. september klokken 17.00 i klubhuset til informationsmøde!

PS Der vil blive skrevet et fyldigt referat, som hurtigt vil blive lagt på hjemmesiden www.horsens-sejlklub.dk. Medlemmerne 
kan se frem til, at klubbladet og hjemmesiden frem til indvielsen vil komme til at indeholde meget stof om klubhus-byggeriet.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Pigesejlerne har den sidste fredag i august gennemført den årlige 
Peter De’ Gæ’ Noks Mindepokalsejlads fra Horsens til Snaptun - 
med mulighed for at fortsætte dagen efter i kapsejladsen ”Ende-
lave Rundt”. 
Da vinderen af kapsejladsen, skipper Lena Schroll, fik til opgave at 
berette om turen i klubbladet, uddelegerede hun straks opgaven til 
samtlige deltagere! Så de fem besætninger gik i gang med kuglepen 
og notesblok, og her er de fem beretninger:
Sidst ankomne båd, rosinen i pølseenden, Valhalla:
”Valhalla” ligger jo omtrent ved verdens ende, og da timing til alle 
tider har været lidt opreklameret, blev gasterne ikke oprevne, da 
skipper kom spurtende direkte fra skippermøde hen ad broerne 
med kommandoen: ”Så skal vi af sted!”
Der var god plads på startlinjen, og vi kom i mål lige i hækken af 
”Fru Christoph”. Vi nåede vores mål: at overholde deadline kl. 20.00 
- og at være sammen med de andre.
Alt i alt en god sejlads og hygge bagefter.
På fjerdepladsen kom ”Ripasso”:
Vi havde alle set frem til dagen, hvor turen skulle gå til Snaptun. 
Vejret var godt og vindstyrken tillod, at vi blev lidt mere vovede, så 
spileren blev sat og kampen taget op.
Vi har alle haft en rigtig hyggelig aften, hvor vi har nydt en dejlig 
grillpakke fra slagteren – det skal jo være nemt, når pigerne er i 
byen sammen med hele familien!
På tredjepladsen ”Fru Christoph”:
Vi riggede båden i ”næsten” ingen vind – Gud ved hvornår vi mons-
tro får aftensmad?
Starten gik kl. 17.30, og den faste besætning plus Ruth Andersen 
var klar på pladserne. Ruth Andersen sørgede for, at besætningens 
gennemsnitsalder blev lidt højere end ellers – nemlig 63,2374 år.
Nåh, men vi havde en fin sejlads og kom op på 5,4 knob i Dra-
get – men så kom ”stenknuseren” imod os, en temmelig voldsom 

og kæmpestor plimsoller – vi med sejl og han for motor. Kampen 
endte med, at ”Fru Christoph” måtte vige, og vi mistede over 1,5 
knob i fart. Vi endte med at bliver nr. 3 i sejladsen – bronze ok. En 
skøn sejlads med marsvin i fjorden, og et dejligt glas hvidvin efter 
at have fået anvist en plads på siden af en tysker fra Heiligenhafen 
og ”Valhalla” på styrbord. Bøffer og pølser på grillen – kartoffelsalat 
og dessert – hvad kan man ønske sig mere?
Pa andenpladsen ”MAGS”: 
Efter en perfekt start nød vi den lette halvvind ud af fjorden. For-
ventningen lød på ingen vind – heldigvis fik vi en fin vind, der først 
lagde sig, da vi var ud for Snaptun. Som næstældste besætning er 
vi stolte af 2. pladsen.
Vinderbåden ”Episerver”:
Kranen…. nej, det er ikke Kim Larsens ”Kran”, men den, som står 
på Horsens Lystbådehavn. I sidste time blev motoren på kranen 
endelig klar, så vi slap for tørsejlads. Efter hurtig rigning med to 
par ekstra hjælpende hænder nåede vi frem til startlinien næsten 
til tiden.
Når nu ”Fru Christoph” satsede på at få gennemsnitsalderen op, så 
gik vi efter at få den ned – også gennemsnits-vægten fik vi ned, da 
vejrmeldingen lød på ret let vind.  Med Nanna på otte år som gast 
blev vi en sikker vinder, så næste sejler-generation er sikret! 
At der kun deltog fem både i kapsejladsen kunne heldigvis ikke 
mærkes til spisningen i klubhuset i Snaptun, hvor der var fuldt hus. 
Flere ”bedre halvdele” havde indfundet sig - desværre uden kom-
petencer til at styre vores grillmad. En meget fornøjelig aften.

Få fremmødte i det tvivlsomme vejr. Der var ikke megen entu-
siasme for sejlads at spore hos de fremmødte. Alle skuttede sig i 
læ bag ungdomshusene. Vindstyrken var der, hvor sandsynligheden  
for havari var stor. Hurtigt blev det besluttet at gå direkte i ”Mon-
go” og tænde grillen. Sidste års vinder af ”hatten” slap af med den. 
Uddelt blev den ikke men ligger nu stand by til næste år.
Tak til Knud Hjersing og co. – de mødte naturligvis op og var klar til 
at afvikle sejlads. Tak til Erik Andersen der lige så trofast stod klar 
til at udlevere joller (CG).

Pigerne havde gang i grillen efter pokalsejladsen til Snaptun. 
Der blev sendt røgsignal til omverdenen. Cirklen rundt fra venstre: 
Jane Troense, Ulla Christophersen, Ruth Andersen, Carsten Sørensen 
(rådgiver), Helle Hjortlund og Inger Bruun.

Fra overrækkelsen af mindepokalen i kapsejladsen for Peter De’ Gæ’ 
Nok: Fra venstre Birgit Hald, Lena Schroll, Jette Kryger og dommer og 
tidtager Henrik Frederiksen. I forreste række Nanna Schroll Nørgaard.

 Formanden optræder 
som ”grill mester”

De fremmødte skutter sig i læ af ungdomshusene

Hyggelig fælles-
spisning

 i ”Mongo”

6
Informationsmøde om nyt klubhus

mandag d. 24. september kl. 17.00 i klubhuset
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Som mange tidligere år invitere Turudvalget alle medlemmer 
af Horsens sejlklub til høsttur. Den går som altid til Snaptun 
hvor vi er velkommen i deres dejlige klubhus.
Vi mødes i løbet at lørdag d. 15 september (nogen kommer 
tidliger). I løbet af eftermiddagen vil der være lidt landbaseret 
konkurrence for de spille lystne og måske en gåtur i oplandet 
hvis vejret tillader det.
Hen ved aftenstide tændes grillen og den medbragte mad kan 
tilberedes.

Jeg var med X-One Endelave rundt. En fantastisk båd at sej-
le på. Vi var 18 besætningsmedlemmer, nogle som var med 
første gang. Trods dette gik alle opgaver om bord roligt og 
i total kontrol. Alle vidste 100 % hvad de skulle, alle fik god 
instruktion og der var en dejlig stemning ombord.

Her er 2 billeder; et med en del 
af besætningen. Vi sejler 14 
knob, og et billede hvor Preben 
Kristensen overhaler os i ”Ka 
Folde”.
Vi sejlede rundt om Endelave 
på ca. 2 timer og 53 minutter. 

Bjarne Hansen

Formanden har ordet
Sailor of the year
Standeren nedhales og ”Frie Hav” synges

Kl. 13.30: afriggerfrokost i klubhuset,
Hvortil der er tilmelding hos Mads senest
25.oktober på telefon: 75 62 19 75

Menu: Klassisk dansk buffet
Pris 195,00 kroner
Musik fra klokken 13.30 til 17.30

Kom og vær med til uddeling af årets
Grundstødningspokal, kammeratskabspokal
Og ”årets blæselampe”

Kom og vær en del af en hyggelig eftermiddag!

Trækker man en kraftig magnet 
hen over slakkebelægningen på 

vinterpladserne, oplever man, 
at der er meget materiale, der 

påvirkes. Når man ser, hvordan 
støvet rejser sig fra disse belæg-
ninger på en tør blæsende dag,  

så kan man vist ikke udelukke, 
at en del af rustproblematikken 

kommer herfra!!!!

Som sædvanlig lige før deadline på et klubblad havde jeg en snak 
med havnefogeden. Kort kan refereres:
•	 Mange både står på land hen over sommeren. Jeg talte  
 41 + 3 joller. Flere af bådene vil jeg vurdere til aldrig at  
 komme i vandet. 
 Det er et tema, som vi er opmærksomme på. Der er mange  
 årsager oftest økonomi. Pladslejen er betalt men så slap   
 det op. Fra havnens side er vi fleksible; men følger det nøje.
 
•	 Hvordan er det gået med gæster i denne sæson?
 Statistikken er ikke opgjort, men det er mit indtryk, at vi har  
 haft flere gæster end f.eks. sidste år. lad os tage det op i næste  
 blad så er tallene på plads.
 
•	 Du nævnet forleden at ark. Dan Hasløv er inde i billedet om- 
 kring søsportscenter. Vil du uddybe det lidt?
 Det er rigtigt, at Hasløv har været konsulteret om den konkrete  
 opgave i f.m. et møde. Hvordan det vil udvikle sig vil tiden  
 vise. Lad os håbe det bliver starten på, at der kommer gang i at  
 realisere masterplanen. 
 
•	 I flere avisartikler er der hen over sommeren skrevet om  
 støv/rust/støj, og at pladslejerne flygter til Juelsminde. En  
 bemærkning til det?
 Ikke for at bagatellisere problematikken, men det er mit ind- 
 tryk, at det er blevet meget bedre end for 2-3 år siden. Aktivi- 
 teterne på området er blevet mindre og havnen har iværksat  
 en række tiltag for at mindske generne. Jeg modtager henven- 
 delser fra pladslejere. På rådhuset er der gang i en undersøgelse  
 med henblik på at kortlægge art og omfang af disse proble- 
 matikker. 

Snakken gik og vi var enige om, at der var tale om et meget kom-

H O R S E N S  S E J K L U B  A N N O  1 8 7 9

Afriggerfrokost

Nyt fra 
havne-
fogeden

En lille fortælling

Søndag morgen mødes vi igen kl. 9.00 til morgenmad som 
tur-udvalget står for hvorefter der er oprydning i klubhuset 
og afsejling som det nu passer hver enkelt.
Arangementet er gratis at deltage i. Havnepenge i Snaptun 
afregnes selvstændigt med havnefoden.

Med venlig hilsen
Turudvalget.

plekst område. Der kan stilles mange spørgsmål uden konkrete svar: 
Er vi løbet ind i, at Horsens Lystbådehavn har fået et dårligt image, 
som hænger ved?  Hvis det er tørt vejr med kraftig blæst fra en 
uheldig retning, så giver det støv. Også hjemme på havemøblerne! 
At disse problemer for nogen er medvirkende til, at man flytter til 
Juelsminde, skal der ikke stilles spørgsmålstegn ved; - men mon 
ikke der også er andre argumenter inde i billedet.

I fortsættelse af min snak med havnefogeden ringede jeg til råd-
huset og talte kort med Vibeke Holst -Teknik og Miljø. Kommunen 
er i gang med at danne sig et mere detaljeret billede af situationen. 
Der er gennemført interview med de involverede virksomheder, 
med miljøeksperterne, med havnen og med lystbådehavnen. Mate-
rialet sammenskrives bl.a. med henblik på at søge løsningsforslag.  
Carl Gerstrøm
 

Som led i hele euforien 
omkring ”Giroen” fik 
lystbådehavne et fint 
skilt der viser vej .

Høsttur til Snaptun - En tradition holdes ved lige

fra Endelave Rundt sejladsen 25.8.2012

lørdag den 27. oktober kl.12.30
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Sensommer camp’en er ved at blive en god tradition. Den blev 
startet sidste år af Nicoline Nissen og Sarah Poulsen. Campens 
formål er at få klubbens ungdomssejlere ud af sommerhi, og få en 
masse nye sejlere til klubben. Klubbens sejlere kan tage deres ven-
ner og veninder med, så de kan prøve at få lov til at sejle, og se hvad 
det er. I år har der som noget nyt været indbudt til sejlads igennem 
folkeskolens aktivitetstilbud. I alt 19 sejlere deltog.
 Campen strakte sig over 3 gode dage, med lækkert sejlervejr, både 
solskin og godt med vind.
Sejlerne mødte kl. 9 om morgen, hvor de riggede deres både til, 
efterfulgt af morgengymnastik på plænen. 
Om formiddagen blev sejlerne delt ind i niveau, i 3 forskellige hold. 
Efter 2 gode timer på vandet, var der frokost på land. Eftermid-
dagenes timer bød på mere sjov og spas, hvor børnene blev blandet 
på tværs af alder, erfaringer og bekendtskaber, så de kunne lære 
hinanden at kende på kryds og tværs. De fik lov til at dyste mod 
hinanden i forskellige og sjove opgaver.
Onsdag var vi så heldige at få besøg af en Lightfighter catamaran, 
som de ældste sejlere fik lov at prøve - med stor fornøjelse i en 
ellers meget hård vind. 
Torsdag aften var der fællesspisning på havnen, med grill 
og godt vejr.
Vi vil gerne takke alle sejlerne og forældre, for nogle 
fantastiske dage.
De bedste sejlerhilsner

Anette Viborg, Nicoline Nissen og Olivie Nissen  

Tre store, luksuøse sejlbåde stod ud fra henholdsvis Horsens og 
Juelsminde for at mødes ved Kaffekrogen, hvor den herlige og 
velfortjente frokost blev indtaget. Lavvande eller måske en smule 
tilsanding førte dog til, at den af bådene, der stak 2 meter, gav 
nogle sære dunk fra sig i de lette dønninger, hvorefter skipperen 
afbrød frokosten og satte kursen ud på dybere vand.

Vejret var overvejende solrigt med ganske få korte, lette byger og 
sydvestlig vind, så Endelave kunne holdes op på en fornuftig halv-
vind. Det lange stræk gav rig mulighed for at justere sejl og trim, så 
tidligt på eftermiddagen fulgte vi andægtigt i Hendes Majestæts 
fodspor og anløb Endelave med dens nye, moderne havnefacili-
teter, der kan fryde enhver forblæst sejlers saltvandspiskede sind.
Efter at have inspiceret øen kom der modstræbende liv i grillen, og 
en liflig duft sænkede sig over øen, hvorefter en vellysten smasken 
og liflig klukken blandede sig med dybsindige, men velmente kom-
mentarer til anduvende sejlbådes sælsomme havnemanøvrer.

Endelaves lyse, lune sommernat skæmmedes ingenlunde af synet 
af de tunge, uheldssvangre regnskyer, der lå som en blæksort dyne 
inde over fastlandet, så vore tanker gik til de sikkert gennemblødte 
og frysende stakler, der måtte døje ondt hjemme i Horsens, fordi 
de ikke deltog i Sommerturen sammen med os andre.

Sensommer Camp i ungdomsafdelingen 
8.-10. august 2012

Sejlerskolen på sommertogt
Sejlerskolens årlige sommertogt til Endelave blev gennemført i rigtigt 
sejlervejr.

Næste morgen var vinden frisket en del op, så efter atter en kort 
landlov skiltes sejlbådene – den ene sejlede hjem til Horsens, den 
anden til Juelsminde, og den tredje tog turen rundt om øen.

Atter viste vejret sig fra sin sejlervenlige side. Det blæste 12-15 m/
sek, solen skinnede, storsejlet var rebet, og de krappe søer sørgede 
for at holde dækket rent, mens cockpittets skotter fungerede som 
magelige liggestole, hvorfra Endelaves østkyst præsenterede sig for 
vore benovede øjne.

Den planlagte frokost med højt belagt smørebrød og ædle år-
gangsvine blev afløst af klistrede Piratos’er, mens solen bagte de 
vinterblege næser til bagbords lanterner, vinden sneg sig op på 
18 m/sek, og en legesyg bølge nu og da sørgede for at salte vore 
beskedne småkager.

Snart sattes kursen mod det regntunge Horsens, der dog havde 
rystet skyerne af sig, da vi ankom efter en herlig, gennemblæst 
og solrødmet sejler-weekend. Nu var vi ladet op til at kunne klare 
atter et par dage blandt gustne landkrabber og skumle bolværks-
matroser.

Sejlerskolen
 

Husk at sætte kryds i kal
enderen 

torsdag d. 8. n
ovember 2012

På denne sidste 
torsdag inden M

ortens Aften afholder 

Turudvalget igen i å
r Jule Banko.

Hold øje med www.horsens-sejlklu
b.dk for flere detaljer 

som tiden nærmer sig.
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Jule-
banko
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En glad formand til rors mod Endelave ... Og selvfølgelig skal der grilles

Der er vist ingen tvivl om, 
hvor vi er nået til

En frivillig højt til vejrs
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VORES LÆKRE KVaLitEtSKØKKENER 
ER FORNÆRMEDE DE SYNES VI SÆLGER 
DEM FOR BILLIGT...
Et Designa køkken er et stolt køkken i høj kvalitet. Både funktionelt og æstetisk er det lækkert
design og det fortjener at blive værdsat. Vi kan såmænd godt forstå, at vores køkkener er blevet
lidt fornærmede. Vi har nok også prissat dem lige skarpt nok i forhold til, hvad de er værd. 

Undskyld...   

KøKKENFORNÆRMELSERNE FORTSÆTTER på DESIGNa.DK

*Ydelse pr. mdr. ved 48 mdrs. rente- og gebyrfri finansiering. årlig fast debitorrente: 0,00%. 
Samlede kreditomkostninger: 0 kr. - åOp: 0,00%. Kan ikke kombineres med andre tilbud.

 Gælder kun privatkunder.

cLaSSIc 
BaSIc pLUS

49.995,-
ELLER 1.042,- pR. MåNED*

prisen er inkl. bordplader og
vask men ekskl. hvidevarer
og armatur
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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

Fra en god snak med havnedirektør Peter Larsen kan kort refereres.
Der har hen over sommeren været debat om støvproblemer, rust 
m.m. Fra havnens side gør man, som drøftet på dialogmøderne, 
hvad man kan for at mindske generne. Visse aktiviteter er mind-
sket i intensitet i f.t. tidligere, og det må nødvendigvis give en 
forbedring. På havnen er man, som drøftet på dialogmøderne, 
meget opmærksomme på ikke at feje i stærk SV-vind, når det er 
tørt. Man passer på når grabben tømmes. Man ”bånder” sjældent 
for at mindske støvbelastningen. Som det kom frem på sidste di-
alogmøde, opleves en forbedring.
Her ud over kan kort nævnes:
•	 Aktieselskabet	Horsens	Havn	A/S	er	nedlagt	og	erstattet	af	en	
anden selskabsform kommunal selvstyre havn. Får ingen betydning 
for samarbejdet mellem Lystbådehavnen og Horsens Havn, - di-
alogmøderne vil fortsætte.
•	 Der	er	ikke	rapporteret	om		drivende	”gods”	på	fjorden	hen	over	
sommeren.
•	 Skibet	SC	ASTREA	vil	frem	til	marts	sejle	mølletårne	fra	Horsens	
til Grenå og vil i lange perioder være at se ved sydkajen ud for 
Stena. I alt skal der sejles ca. 50 ture.
•	 Udsmykning	af	muren	er	så	småt	kommet	i	gang.	De	første	teg-
ninger er udført. Opsætning af net, hvor over efeu med tiden skal 
dække muren, opsættes, så planterne kan få fat i løbet af efteråret. 
•	 En	oliespærring	er	som	aftalt	på	dialogmødet	lagt	ud	ved	nord-
kajen vest for dieselstanderen. Det har ikke været muligt at kon-
statere en ophobning af olie bag spærringen. Havnen vil prøve at 
omplacere spærringen.

Sæsonen går på hæld og det bliver spændende at se hvordan bund-
malingen har fungeret i år.
Hvad enten man har gode eller dårlige erfaringer med en given 
maling, så del dine erfaringer med os andre.  Tag et billede når du 
tager båden på land, skriv et par kommentarer – hvad er det for en 
ma-ling, hvordan har du været tilfreds o.l. og send det til 
gerstroem@mail1.stofanet.dk. I næste blad vil jeg så samle trådene.

Nyt fra Horsens Havn
•	 	Kun	en	enkelt	har	meldt	sig	til	at	modtage	et	varsel	via	mail,	
når særlige aktiviteter/vejrforhold kunne give støv. Omtalt i sidste 
klubblad 2.2012. Med den ringe interesse fra bådejernes side, vil 
der ikke blive anvendt ressourcer på at opretholde ordningen.(CG)

De første tegninger kan ses på muren. Som det har været planlagt, 
kan man på afstand se, at der er noget, men ikke detaljeret hvad.

Ku’ man ikke lade SC ASTREA ligge? – den er noget kønnere at se 
på end det bagved.

Hvis de billige malingstyper der er dukket op i Biltema/Bauhaus 
duer, hvorfor skulle vi så ikke alle spare de penge. Omvendt vil det 
være ærgerligt at spolere en sæson med en snavset bund blot for 
at spare.
På billedet er vist en motorbåd smurt med en sådan billig maling. 
Allerede inden den kommer på land kan man vist konstatere, at det 
mest af alt minder om et ”ryatæppe”.
Gode erfaringer med behandling af skruen, vil jeg også gerne hører 
om.
Firma EnPro Aps har i sidste del af denne sommer lavet et forsøg 
her i Horsens. Med velvillig hjælp fra havnefogeden, fandt jeg fir-
maet. Jeg ringede dem op og fik en kort orientering. EnPro arbe-
jder uden kobber og satser på med en ny teknologi at justere på 
poleringen, - den måde malingen frigives fra båden. Testpladerne 
har hængt i vandet en go’ måneds tid og ser fine ud. Som man kan 
se, er den hvide plade uden maling også ren. Perioden burde nok 
have strakt sig over hele sæsonen fra primo maj. Næste år vil man 
gerne lave forsøg på nogle både. Jeg har aftalt med firmaet, at jeg 
til næste klubblad får en detaljeret beskrivelse af produktet og en 
evaluering af forsøget.
Carl Gerstrøm

Bundmaling
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 – skal denne gang igen handle om støv og rust fra sydhavnen. Flere artikler i 
Horsens Folkeblad hen over agurketiden om emnet og om, hvordan flere ”forhaler” til 
Juelsminde for at undgå generne! Et par bådejere i den mest udsatte del af havnen tættest 
ved sandbunkerne og skrotbjergene stillede velvilligt op.

Hvad mener du?

Hobie 16 sejlere vinder bronze i 
tysk grandprix serie

hans Clausen - Galaxen plads 
313 på den krumme

Det er da træls at med alt det støv; 
men jeg har ikke oplevet andet, 
end hvad jeg kan vaske væk. Værst 
er bompresenningerne, der er 
svære at rengøre. Det er mit ind- 
tryk, at det er blevet bedre i år. 

Dialogen med havnen, der er kommet i gang, synes at have båret 
frugt.
På sommertur oplever jeg samme problemer med støv i mange an-
dre havne. Når det er tørt og blæser, så støver det. I korte perioder 
kan der være megen pollen på båden, hvor end man er. 
Jeg tænker bestemt ikke på at flytte båden til Juelsminde. Jeg 
cykler på havnen på 10-15 minutter og kommer hver dag. Det be-
tyder meget for mig.
Hvis man vil gøre noget radikalt ved problemerne kunne man flyt-
te lystbådehavnen til Husodde. En mulighed for, at  gæster kunne 
komme helt ind i byen, mener jeg ville kunne trække flere gæs-
tesejlere til. 
Jeg er glad for Horsens Lystbådehavn og flytter ikke. Der er nogle 
gener, men jeg er indstillet på at få det bedste ud af det med na-
boerne mod syd.

erik andersen - aIolos plads 
373 på hønsebroerne.

Jeg syntes det er meget irrite-
rende med det støv. Jeg har båd 
for at sejle kapsejlads og går nok 
ikke så meget op i at pudse og 
polere; men kan konstatere, at der 
konstant er snavset. Der hvor der 

løber vand ned ad vanter og stag kan man se, at dækket bliver 
misfarvet, - pletter som ikke kan vaskes væk.
Jeg har bestemt ikke planer om at flytte båden. Det kapsejladsmiljø 
vi har i Horsens i Express klasen er unikt, og det skal jeg ikke væk 
fra.
Hvis man alene dyrker tursejlads, forstår jeg godt, der er nogle der 
vælger at flytte væk. Spare tiden ud og ind af fjorden og slippe for 
svineriet.
Det er svært at give et kvalificeret bud på, hvad man kunne foreslå 
som løsning på problemerne. Stoppe de aktiviteter der sviner eller 
flytte dem, er jo ikke et reelt forslag uden at vide hvad det betyder 
i havnens drift.

2 danske besætninger bestående af Brdr. Bjørnholt og Martin 
Hjortlund og Rasmus Antoft blev i foråret en del af den tyske 
grandprix serie ”Prosail”. Hele serien er sat op omkring et format, 
som skal gøre det attraktivt for publikum og medier. Sejladserne 
er blevet sejlet tæt på stranden eller klods op af store broer og 
moler og under sejladserne har der været live speaker, som har 
kommenteret sejladserne. Et sådan format gør det interessant for 
tilskuerne, sponsorerne og medierne at følge med. Samtidig sikrer 
det, at sponsorerne har stor interesse i at støtte, når der er frit sigt 
til bådene er blottet for så mange tilskuere .

20.000 tilskuere
Grandprix serien har været delt op i fire stævner rundt omkring i 
Tyskland. Gromitz, Sharbeuz, Kellenhusen samt Sylt. I Weekenden 
blev der sejlet på Sylt som var seriens afslutnings stævne og derfor 
også det mest prestigefyldte. Langs strandpromenaden i Wester-
land var der stillet mad- og ølboder op og kombineret med hold-
sejlads og live kommentering var tilskuerne underholdt. 
- Lørdag var der ca. 20.000 tilskuere, fortæller Detlef Mohr, som har 
været en af mændene bag arrangementet.

Holdsejlads i katamaraner 
Selve formatet var sat op på en måde, hvor alle både sejlede i 
”teams” bestående af to både, som hver især har den samme 

lisbeth larsen & asbjørn høj – CarIsma plads 472 på filosofbroen.

Da vi flyttede ind her for 4 år siden viste vi, hvad der ventede os af støj og støv
Vi mærker ikke nogen gener i det daglige. Med den ”rigtige” vindretning/styrke/tørt vejr og 
den ”rigtige” aktivitet, så støver det, - grus og soja. Der er ikke noget, vi ikke kan vaske af. 
Vores stålbåd er ikke det mest ømfindtlige. En ny glasfiberbåd er nok værre. Generne oplever 
vi som værende blevet mindre. Lidt omtanke, når der læsses/lodses, fejes og vand på i tørre 
perioder, er vel hvad man umiddelbart kan gøre.
Vi ser frem til, at industrien flytter øst på. Vi kan ikke forestille os, at der kan komme boliger, 
liberalt erhverv, restauranter o.l. på de nuværende vinterpladser, før de nuværende naboer på 
syd kajen er væk.
 Vi oplever støj fra nogle af aktiviteterne og vågner, når en coaster sejler forbi om natten; 
men det viste vi jo. 

Af Carl Gerstrøm

To ungdoms besætninger har vundet  
prestigefyldt stævne foran tusindvis af  
tilskuere i Tyskland. 
Holdsejlads og tæt på stranden. 
Nogen der tør tage initiativet i Danmark?

sponsor, som i dette tilfælde er den tyske isfabrikant Langnese. 
(også kendt som Frisko i Danmark) Sejladserne var så en blanding 
af fleetrace og holdsejlads. Til at starte ud med blev der sejlet et 
fleetrace for at bestemme, hvilke teams der skulle sejle mod hvem. 
Den bedste halvdel i fleetracet skulle sejle holdsejlads, hvorimod 
den dårligere halvdel skulle sejle fleetrace. Danskerne placerede sig 
i den bedre halvdel, og inden for kort tid skulle de sejle mod et hold 
sponsoreret af Deutche Bahn (den tyske pendant til DSB). 

Overflødigt med protestkomite
Det danske hold vinder, men det tyske lægger protest, hvorefter 
danskerne også lægger protest. Sådan fortsætter det, indtil der er 
en protest mod hver båd. I Danmark vil en sådan situation normalt 
blive afgjort i et protestlokale, men i Tyskland laver de et ”om-
ræs”, så holdene blev sendt på vandet igen for at sejle om det. Det 
danske hold vinder sejladsen samt den næste og kvalificerer sig til 
semifinalen. 
Semifinalen blev sejlet mod et af de taktiske bedste teams i Tysk-
land, og hele vejen igennem sejladsen førte danskerne, men kort 
inden mål lavede det tyske hold en snedig manøvre og fik skubbet 
en af de danske både bagud, så de derved tog føringen og vandt 
sejladsen.
Hele serien, men især stævnet på Sylt er en anderledes måde at af-
holde et stævne på. Ifølge sejlerne er det en unik måde at tiltrække 
flere sponsorer til sejlsport og få udbredt sporten, og de opfordrer 
til at gøre det samme i Danmark.
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Efter et lille års sygdom, kun 65 år gammel, gik ”Peer 112” bort i begyndelsen af juni. 
Peer var meget aktiv i Horsens Sejlklub tilbage fra midten af 80’erne. Deltog som gast i 
de traditionelle Ø-sejladser, var aktiv ungdomsleder og medlem af kapsejladsudvalget. 
I alle årene var Peer kendt som en meget hjælpsom person. Altid at finde som hjælper 
ved store som små arrangementer. Med et lyst sind og med godt humør var Peer vellidt 
på lystbådehavnen. Peer vil bliv savnet!
Ære være ”Peer 112”s minde.
Erik Nørgaard/Carl Gerstrøm

Tiden nærmer sig, hvor bådene skal på land. 

Husk:
•		 At	repetere	reglerne	for	vinteropbevaring
 www.horsens-sejlklub.dk
 www.horsenslystbaadehavn.dk 
•		 At	træffe	aftale	med	en	af	4	pladsmænd	før	bådoptagning.
•		 At	Østpladsen	(bag	”Nyboder”)	skal	være	ryddet	for	både	 
 senest 15. maj, da pladsen her skal bruges til parkering efter  
 denne dato. Alle andre pladser skal være tomme 15. juni.

Nyt fra Pladsmændene 

Mindeord over Peer Bjørn Winter Christensen
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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*

Nissens A/S
Ormhøjgårdvej 9
DK-8700 Horsens

Tel.: +45 7626 2626
www.nissens.com

Kølerspecialister - siden 1921
Kølesystemer og -komponenter til auto- og industribranchen
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•	 At	både,	der	ønskes	på	land	før	16.	september,	henstilles	på		
 vestpladsen (ved den ”Røde Hal”).
•	 At	ønsker	man	at	sætte	båden	på	land	med	mast	på,	kan	
 dette kun ske på vestpladsen.

Østpladsen varetages af:
Oluf Holmegaard 2341 6044
Knud Hjersing 2084 3674

Vestpladsen varetages af:
Knud Erik Feldt 2894 8393
Verner Jensen 2889 3375

Frank Geoteknik har foretaget yderligere undersøgelser af ”under-
grunden” ved klubhuset. Tak for hjælpen!

”Mongo” er nu blevet færdigt. Nymalet og med flot skiltning.

For hver meter 
udtages prøver til 

nærmere under-
søgelse.

Frede og Ole 
i gang med 

at male.
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Horsens Kommune og Horsens Sejlklub inviterede torsdag den 20. 
juni til en sammenkomst ved KUBEN på Søndergade. OL pigerne 
Anne-Marie Rindom og Maiken Schütt blev præsenteret. Anne-
Marie blev ønsket tillykke med med udtagelsen til OL og Maiken 
fik mange gode ord med i den nye 49’er sammen med søster Anne-
Julie.

Borgmester Peter Sørensen bød velkommen og kom i sin tale  bl.a. 
ind på, at det var 4. gang Horsens var repræsenteret ved OL i sejl-
sport. Borgmesteren glædede sig over, at her var et meget tydeligt 
bevis på, at kommunens satsning på eliteidræt bar frugt. Hele 
Horsens vil spændt følge sejladserne ved OL og ønsker held og 
lykke. Pigerne blev rost for at have kæmpet en fair kamp og for at 
kunne bevare et godt kammeratskab. 
Herefter talte Horsens Sejlklubs formand Bjarne Hansen.  Naturligt 
var der et stort overlap i de to taler. Bjarne kom ind på, hvordan en 
gruppe forældre for ca. 15 år siden satte sig sammen og drøftede 
planer for at skabe flere topsejlere i Horsens Sejlklub. 
Der blev talt om at vinde DM, NM, EM. måske et VM og hvis alt 
flaskede sig kunne det gå op i en højere enhed - at komme til OL. 
Det ville være det absolutte ultimative.
At dyrke sejlsport på højt niveau kræver rigtigt meget af sejleren 

OL arrangement ved KUBEN på 
Søndergade
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men også af familien. Det er mange weekender i løbet af somme-
ren, hvor man rejser rundt med campingvogn efter bilen og joller 
på taget. Sejladserne dikterer hvor ferien skal holdes. 
Nogle taler om medfødt talent, og ja kun 3 – 5 % er talent, resten 
handler om træning, træning og atter træning og det har pigerne 
været villige til. Træning på vandet om sommeren, og når frosten 
gjorde vandet stift var det træning i fitness centeret.
Penge skal der til. Mange penge. Med penge fra sponsorer, tilskud 
fra klubben, Horsens Kommune og Dansk Sejlunion og familien, er 
det lykkedes. 
Formanden takkede sponsorer. Uden den støtte var der meget der 
ikke kunne lade sig gøre.
Der er åbning af Ol den 27. juli, sejladserne starter den 30. juli og 
slutter den 11. august.
Danmark sender et stort hold. Vi deltager i 8 af de 10 klasser. Dan-
mark har en god statistik, hvad angår OL medaljer. Siden krigen var 
det kun i 72 hvor vi ikke tog sejlsportsmedalje.
Maiken fik et par pæne ord med. Tak for udvist sportsmanship og 
held og lykke i den nye bådklasse. ”Maiken du tabte et slag, men 
der kommer tid til at vinde et nyt. Vi er sikre på, at vi ikke har set 
det sidste til dig”.

Herefter gennemførte Tommy Poulsen sportsjournalist på Horsens 
Folkeblad et interview med pigerne. 
Maiken fortalte om satsningen i 49’er sammen med søsteren. 
Begge skal passe studierne, så der startes på moderat blus, og så 
trappes der op frem mod OL i 2016. Tommy ville høre til studierne 
og Maiken fortalte, at bachelor graden lige var kommet i hus, og 
at ønsket var at komme på journalisthøjskolen. Der blev joket lidt 
frem og tilbage om sports journalistik og alt for lidt stof om sejl-
sport. Det vil Maiken gerne gøre noget ved.
Tommy gravede lidt i forholdet/samarbejdet med søster Anne  
Julie. Maiken var som altid meget positiv og fortalte, at de havde 
et rigtig godt forhold, men at selv om blod er tykkere end saltvand, 
så er der udfordringer.

Anne-Marie fortalte, at i 5-års alderen begyndte hun at komme 
med på havnen. Var passager i ledsagebåd og i storebroders opti-
mistjolle. Gradvist blev det mere og mere selvstændigt.
Der blev talt lidt om familien og hvordan hele familien var i Uru-
guay til et optimistjolle VM.
Anne-Marie lagde ikke skjul på, at den store opbakning fra familien 
betød ALT.
Tommy ville høre fra Anne-Marie om forholdet til Maiken, når man 
nu viste, at der kom en dag, hvor der blev valgt én fra.
Forventninger og mål blev der spurgt ind til. Anne-Marie var helt 
klar på, at det næppe blev til medalje ved dette OL – top 10 ville 
være rigtig godt. OL i 2016 kunne medaljedrømmene så være mere 
aktuelle og realistiske.   

Steen Secher var inviteret til arrangementet, men var forhindret. 
Formanden oplæste en mail fra Steen der bl.a. indeholdt et par råd 
til Anne-Marie:
•	Vær	ydmyg	over	for	opgaven!
•	Med	alt	hvad	der	har	med	sejlads	at	gøre	skal	du	abstrahere	fra,	
at det er OL og gøre tingene, som du plejer.
•	På	banen	skal	du	forvente	det	uventede,	på	alle	fronter!
•	Når	du	har	fri,	skal	du	nyde	at	være	med	til	noget	helt	specielt.

Et fint arrangement, der skød OL HORSENS godt i gang. (CG)

Fra venstre: Borgmester Peter Sørensen, Maiken, formand Bjarne 
Hansen, Anne-Marie og Tommy Poulsen

Inger og Poul Secher sammen med Tommy Poulsen

Horsens Garden kom lige forbi

Familien Rindom

Kønne piger ska’ ha’ blomster!

Borgmester 
Peter Sørensen

 Hele udstyret var med.
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For tredje gang havde jeg mulighed for at overvære noget af den 
olympiske sejlkonkurrence. Det foregik denne gang i Weymouth i 
Sydengland. Det blev som de 2 andre gange en fantastisk oplevelse. 
Det helt særligt denne gang var, at der var deltagelse af en sejler 
fra Horsens Sejlklub.
Et par ord om oplevelserne. Resultater kan læses andre steder.

Weymouth er en tidligere flådebase. Her samlede man under krigen 
meget af det ”grej”, der blev anvendt ved invasionen i Normandiet.
Hotellet, hvor jeg boede, var indrettet i det gamle flådehoved-
kvarter. Her boede også hele ISAF (International Sailing Federation) 
staben, alle OBS (Olympic Broardcasting Services) folkene, masser 
af pressefolk herunder alle DR’s og TV2’s teknikere, fotografer og 
journalister.
Dansk Sejlunion havde indrettet et ”Meeting Point” i lighed med 
Athen og Chingdao. Et telt var sat op lige ved siden af Portmouth 
Castle mellem den olympiske by, og der hvor sejlerne havde bådene 
stående. ”Meeting Point” er stedet hvor alle danskerne mødes, -  
sejlere, deres familie, pressen, alle hjælperne og andre tilrejsende. 
TV lavede mange udsendelser herfra . BBC og det belgiske TV, så 

OL 2012 Weymouth
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jeg dernede. Det virkede fantastisk. Afslappet og med mulighed for 
en forfriskning. Hver eftermiddag, når dagens sejladser var færdige, 
blev der serveret en lille grillbid.
Sikkerhed ved et OL er et kapitel for sig. Ved siden af mit ho-
tel var en container by, hvor 300 tilrejsende politifolk boede. Et 
tilsvarende antal militærfolk var udkommanderet. Hver morgen 
blev der med helikoptere fra et par flådefartøjer, der lå ud i bugten 
undersøgt, om der var noget mistænkeligt. Frømænd kontrollerede 

om havnen var ”ren”, og alle de udhængte ”ubådsnet” var intakte. 
Der var jævnligt besøg i ”Meeting Point” af bombehunde.
Jeg havde ikke adgang til den olympiske by og ville derfor foto-
grafere gennem porten fra gadens modsatte side. Et par busser 
var på vej ud/ind, og jeg stod pænt og ventede, så jeg kunne få et 
ordentligt billede. Pludseligt kom 2 betjente farende over gaden 
og spurgte til, hvad jeg lavede. Da jeg ikke havde noget legitima-
tion på mig fulgte de med hen i ”Meeting Point”, og mit pas blev 
kontrolleret. Tilråbene fra mine danske venner var ivrige: ”Arrest 
that man”. 
Dansk Sejlunion havde et stort set up. Holdet omfattede psykolog, 
fysioterapeut, bådebyggere, regelekspert og en metrolog. Sidst-

nævnte mødte ind 05.00 for at 
have det hele klar til morgen-
briefing. Navnlig vind var i vigtigt. 
Hvorfra, hvor meget, hvilke æn-
dringer og hvornår. De danske 
roere i London var utilfredse med 
de vejrudsigter, de fik og koblede 
sig på. Nogle lovende unge sejlere 
var med for at opleve stemningen 
med henblik på deltagelse næste 
gang. De optrådte som chauffører 
og altmuligmænd. Logistikken er kompliceret sådan et sted. Trans-
port til og fra hotel, til og fra tilskuere områder, hente og bringe 
gæster o.s.v.

5 baneområder var udlagt. Et lå inde i havnen og et lå lige ved North 
Castle. Den bane blev anvendt til medalrace, - sidste sejlads med 
de 10 bedste. Her kunne godt 5000 tilskuer følge begivenhederne 
på tætteste hold. Der blev vist billeder og grafik på storskærm, og 
en speaker kommenterede. Man fulgte med i BBCs udsendelse og 
stillede om til andre idrætsgren i pauser. Det var fantastisk, at se 
sejlsport på den måde. Særlig var finalen med Jonas Høg Christens-
en. Hele den engelske presse varmede op til ”The Big Ben Battle”
Pressedækningen er generelt enorm ved OL, men her var virke-
lig fokus. I en mail skrev DR til DS, at 1 mill. danskere havde set 
den finale, og at der i gennemsnit til sejlsportsudsendelserne var 
500.000 seere.

Dansk Sejlunions hovedsponsor TORM blev virkelig positioneret. 
De store TORM flag og skiltene med TORM uden for teltene for-
langte BBC fjernet; men der stod 40-50 personer i TORM trøjer 
som ikke i første omgang blev fjernet. Senere dukkede den olym-
piske komites ”logopoliti” op og forlangte trøjer vendt med vran-
gen ud eller helt væk.
Formanden for TORM fonden var så begejstret, at han under midd-
agen efter ”Høgens” sølvmedalje bekendtgjorde, at TORM ville 
fortsætte sponsoratet 4 år mere!!! Fantastisk for dansk sejlsport. 
Jeg mener ikke, der er andre idrætter, der har noget sådan på plads 
allerede nu. 

Jeg mødte familien Rindom, da jeg kom. Laser Radial konkurrencen 
var slut. Anne-Marie endte på en MEGET flot 13 plads, hvilket er 
fantastisk for så ung en sejler. Elitechef Thomas Jakobsen, træner 

Jan Christiansen og Team Danmarks direktør Michael Andersen var 
alle fulde af lovord.  Et par ord om Anne-Maries første OL fra min 
snak med Jan. Af de 39, der deltager i Laser Radial, sejler 19 dår-
ligere end til dagligt. 2 sejlede bedre end til dagligt. Anne-Marie 
sejlede det bedste jeg har set hende. På nogle punkter mangler lidt 
rutine. I Rio får Anne-Marie medalje! Jan karakteriserer Anne-Marie 
som en mønster elev, der forstår budskabet og tager alle bemærk-
ninger seriøst og positivt. 

Jeg havde desværre forladt Weymouth da 49’erne skulle sejle  
medal race. På den pressekonference der var dagen før, var der 
mange komplicerede regnestykker om, hvordan pointene kunne 
fordeles og alligevel give dansk bronze. ”Start forrest og bliv der!” 
lød en journalists gode råd. ”Nu har Ivel sikret, at Kroaterne ikke har 
pakket båden” jokede” en anden. Allan og Peter havde ikke været 
helt uheldig i de sidste to sejladser. Den første blev skudt af p.g.a. 
et stort vindspring, og i den sejlads havde de en kollision med en 
anden båd, som det nok ville blive svært at sno sig uden om. I den 
næste sejlads gik to både forkert i mål og danskerne fik foræret to  
pladser. Som bekendt sejlede vor 49er fremragende og endte med 
en bronze. Jeg modtog meldingen i toget på vej mod lufthavnen og 
kastede mig over den nærmeste, for nogen måtte jeg fortælle det.
På togrejsen London/Weymouth passerede jeg flere havne med 
masser af både. Mange for svaj og mange stablet på hylder i 3 
etager. Flere steder var der mindre kølbåde – H bådsstørrelse – på 
toppen med masten på. Flere steder var der meget ”skrammel” – 
vrag der lå halvt sunkne eller sat væk på land. I Sydengland er sejl-
sport populært i det sportsglade land.
En fantastisk oplevelse rigere men også i erkendelse af, at det var 
sidste gang. Rio er meget langt væk, og om 4 år er der løbet 4 år 
mere på dåbsattesten.
Carl Gerstrøm
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Jyske Bank aftenkapsejladser forår 2012 
blev ”close race”
Aftenkapsejladserne i foråret 2012 bød på en række nye tiltag – 
samt et enkelt påbud, som sejlerne efter lidt tilvænning har taget 
til sig!
Kapsejladsudvalget forsøger sig løbende med forskellige nye tiltag 
i bestræbelserne på at tilbyde optimale betingelser til deltagerne. 
I år er de største ændringer tirsdag, hvor der sejles to sejladser pr. 
aften, samt torsdag hvor der nu er mulighed for at sejle med spiler, 
og måltallene er justeret på basis af “erfatal” så feltet bliver samlet 
endnu mere.  Det har betydet flere og tættere sejladser, og aften-
kapsejladserne for foråret 2012 i Horsens Sejlklub har da også budt 
på en masse spændende dyster på fjorden både tirsdag, onsdag og 
torsdag aften.

Tirsdagsejladser 
20 både kæmpede i 4 løb om laurbærrene, og det blev et fantastisk 
forår med 16 gennemførte sejladser af 16 mulige. Tiltaget med at 
sejle to sejladser pr. aften fungerede rigtig fint, og med stor indsats 
fra dommernes side er det lykkedes at få afviklet en meget fin serie 
af sejladser.
I løb 1 stod kampen om førstepladsen mellem feltets mindste båd, 
en KDY 15 kvm. med Torben Pedersen som rorsmand, og folke-
båden Frida med Jørgen Rasmussen som skipper. Efter en meget 
tæt serie løb Torben med sejren med 17 point, 2 point foran Jørgen.
Expressløbet blev sædvanen tro tæt, og endte med sejr til Morten 
Stoy med 21 point, med Morten Arndal på andenpladsen med 26 
point. Arndal og besætning var dog forhindret i at deltage i de sid-
ste to sejladser, fordi de var til Kieleruge, hvor de i øvrigt løb med 
sejren i Express-løbet efter en tæt og intens duel med Kim Lago 
og co.
I løbet for de mindre DH-både løb ”Kapsejladskolen 1” i Match28 
lidt overraskende og meget flot med førstepladsen med 15 point 
foran Kaj Møller i H-båd. Kaj havde dog lidt mange fratrækkere på 
grund af fravær, og er givetvis indstillet på at give kapsejlerskolen 
kamp til stregen til efteråret.
I løbet for de store både var der ikke meget tvivl om udfaldet. Den 
skrappe X35-besætning i ”Swegon” gjorde rent bord og vandt alle 
de 12 tællende sejladser og dermed serien med ”minimumpoint”. 
På en lige så solid andenplads fulgte Claus Nielsen i Ylvaen. At det 

ikke er nemt at bide skeer med Søren og besætning i Swegon er 
det ikke kun Horsensbådene, der har mærket. I sommerens løb har 
båden nemlig gjort sig yderst flot bemærket med en 2. pladsen ved 
EM i Norge, efterfulgt af en suveræn førsteplads ved Volkswagen 
Cup i Malmø – meget flot og stort tillykke med resultaterne!

onsdagssejladser for pigesejlere
Pigesejlerne fik gennemført 6 sejladser i forårsserien, og med 
5 tællende sejladser kunne Lena Scroll og besætning i Expres-
sen ”Episerver” nøjes med at sætte 6 point ind på bogen, hvilket 
sikrede dem en solid førsteplads. Karin Gam Hansen og besætning 
har efterhånden fået rigtig fin gang i X-332´eren, og endte på en 
fin andenplads blandt de 7 deltagere med 9 point.
Èn af aftenerne blev afsat til træningsaften med instruktør om-
bord, hvor der blev øvet starter, manøvrer og taktik. Efter sejladsen 
var der gennemgang af diverse situationer på tavlen i klubhuset, og 
arrangementet blev meget vel modtaget af sejlerne.

Torsdagssejladser
Som nævnt indledningsvist, har torsdagssejlerne fået justeret mål-
tallene på de sædvanlige vindere opad og modsat for de både, der 
normalt har lidt sværere ved at hænge på. Målet var at få sam-
let feltet, og det må siges at lykkedes til fulde. Samtlige planlagte 
7 sejladser blev gennemført, og efter et meget tæt race kunne  
Svend Smedegaard i X-362 ”Betty Blue” efter en flot serie trække 
sig sejrrigt ud af kampen med 10 point, tæt forfulgt af formanden 
og Claus Bjørnhart, der i Sagitta 35 endte sølle 1 point efter Svend. 
Lige så tæt var kampen om fjerdepladsen, hvor Kapsejladsskolen 
2 i Match 28 lige præcist fik holdt Kaj Møller bag sig, og igen med 
et enkelt point mellem parterne.  Der var kun 5 point mellem de 
første 5 både efter 5 tællende sejladser, så spændingen var intakt 
til det absolut sidste blandt de i alt 13 deltagende både.

redningsveste under kapsejlads – naturligvis!
Horsens Sejlklubs bestyrelse har bestemt, at HSH skal være 
foregangsklub for sikkerhed og har derfor besluttet, at alle der  
sejler kapsejlads i Horsens Sejlklubs regi, skal bære redningsvest 
under kapsejladserne. Langt hovedparten har taget rigtig godt 
imod dette initiativ, og efter lidt indkøringsvanskeligheder har alle 
efterhånden fået styr på det. Kapsejladsudvalget håber, at I alle vil 
være med til at bakke op om denne enkle regel, der alene har til 
formål at højne sikkerheden i sejlsporten!

Vi vil samtidig gerne benytte lejligheden til at gøre opmærk-
som på, at aftenkapsejladserne i Horsens Sejlklub er for klubbens 
medlemmer. Det er helt ok, at man har et ikke-medlem med som 
gast en gang eller to men det forventes, at faste gaster og naturlig-
vis skipperne er medlem af klubben. Sejlerretter og rabatkort til 
øl er ligeledes forbeholdt medlemmer, og der skal på forlangende 
vises medlemskort i baren ved køb af disse ting.
Vi ses til efteråret!

HSH Kapsejladsudvalg
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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
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Lars Larsen
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Både Anne Marie Rindom og Maiken Schütt har forsigtigt meldt sig 
klar til en ny kampagne imod OL 2016 i Rio de Janeiro i Brasilien. 
Anne-Marie arbejder videre i Laser radial, og hun får denne gang 
ikke konkurrence fra Maiken, da hun er gået sammen med søster 
Anne Julie i den nye flyvepap jolle, baseret på en 49’er.
De 2 piger er allerede gået i træning i denne jolle, da Maiken er 
flyttet til Århus for at læse en overbygning på sin bachelor grad, og 
de kan derved træne sammen noget oftere, da begge er i det jyske.

On Board Horsens Sejlklub og Nykredit har igen I år indgået aftale 
om kåringen af årets Nykredit Sailor of the year 2012. 
Mange dygtige og spændende HSH sejlere har i de sidste 6 år, 
som Nykredit, Sailor of the year prisen er blevet uddelt, modta-
get prædikatet, bl.a. Maiken Schütt, Anne Marie Rindom og Anette 
Viborg.
For at kunne nominere en af sine sejlerkammerater, der har gjort 
en flot indsats på kapsejladsbanen eller en tjeneste for klubben, 
skal man sende en mail med en kort begrundelse til
hulvej100@stofanet.dk inden den 15. september
Hvert medlem kan efter denne dag stemme på de nominerede 
med hver 3 stemmer, ved at sende en mail 
på samme mailadresse.
 Afsløringen sker til standernedhaling, hvor vinderen får et gavekort 
fra Surf og Ski på Kr. 5000,-

Annette Lundø, Michael Jürgensen og Hans 
Frederik Klint var på Middelhavet udfor 
L’Escalie i Nordspanien, på samme tidspunkt 
som sommerens voldsomme skovbrande 
startede i Spanien.
Den kraftige røgudvikling fra skovbrandene 
mod nord, gav sejlerne en ekstra udfordring, 
da den normalt kraftige søbrise fra øst ude-
blev, og sejlerne måtte nøjes med en letvejrs-
dag.
Annette sluttede som nummer 20 i blandt 
pigerne, hvor Anna Livbjerg vandt, og de to 
drenge sluttede midt i feltet.

Klar til OL 2016 E-jolle sejlere til VM i Spanien

Det bliver ikke Maiken og Anne-Marie der skal kæmpe om samme 
billet til OL i 2016, men kan i heldigste fald blive 3 Horsens piger der 
skal til den sydlige halvkugle i 2016.

Det var både flot og skræmmende 
at se den kraftige røgudvikling, der 
lå over det meste af Catalonien i 
noget af VM perioden.

Der var helt normale vindforhold 
for området, da Michael Jürgensen  
runder slagmærket foran Hans 
Frederik Klint

I 2010 blev det de 3 sejlerpiger, fra venstre Anette Lundø, 
Olivie Nissen og Anne Marie Rindom der kom øverst på sejr-
skamlen i Nykredit Sailor of the year.

- Sailor of the year !
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Sidst i august skulle Carl på Lystfartøjsmuseet i Hobro for at tale 
om fejring af Dansk Sejlunions 100 års jubilæum i 2013.  Dagmar, 
Knud og Poul fulgte med. Det blev en hyggelig tur med besøg i Ho-
bro Sejlklub, Mariager Lystbådehavn og Randers Sejlklub.

Afgang fra Horsens kl. 09.00. Traditionen tro kaffepause en time 
senere. 
Medens Carl talte jubilæum, så Dagmar, Knud og Poul sig om i 
museet, der absolut er et besøg værd. Museet rummer mange flot 
restaurerede lystbåde, kanoer, kajakker m. fl. Der er en stor samling 
af motorer – indenbords som udenbords, instrumenter og værk-
tøj. Der gemmer sig mange spændende detaljer på museet. Der 
fortælles f.eks. om et 1600tals vrag fra Mariager Fjord. Et svensk 
handelsskib ledsaget af 2 kanonbåde sejler ind i fjorden for at  
plyndre, handle og spionere. I Hobro beværtes mandskabet og de 2 
mand, der er efterladt til at passe på handelsskibet får besøg af en 
skøge med en dunk brændevin. De 2 vagter drikkes under bordet 
og skibet sættes i brand og skubbes ud på fjorden, hvor det synker. 

Her en lille beretning fra turen:

Så blev det endelig tid til den årlige Borre Knob lejr og, som sædvanlig mød-
tes vi torsdag kl 15.00 til tilrigning, skippermøde og dåb af den nye gum-
mibåd Insero. 
Da dåben var afsluttet, satte vi vores både i vandet. Og så begyndte den 
lange tur, da vinden kom fra øst blev turen lige dobbelt så lang. Ca. tre en 
halv time senere var den første optimist i land på Borre.  
Da alle var ankommet, begyndte folk at indfinde sig i deres telte, vi mødtes 
ved det store telt for at spise vores medbragte madpakker.
Fredag morgen stod den på morgenmotion, drengene gik med Mikkel og 
pigerne med Anette, vi mødtes ude på spidsen af Borre og råbte vores kamp-
råb, som vi havde lavet på vejen derud. 
Derefter spiste vi morgenmad og holdte skippermøde. Vejret var køligt og 
blæsende fra øst, men det satte ikke en stopper for vores træning, vi sejlede 
ind for at få frokost ved et-tiden og tog ud igen ved 2-tiden. 
Da vi kom ind, havde C sejlerne allerede flået alt godt ud af Torm traileren. 
Om aftenen havde de meget flittige A sejlere sat et stjerneløb på benene.
Lørdag stod i “Tour de Hjarnøs” tegn. Vi startede dagen med morgenmo-
tion, der bestod af forskellige aktiviteter med bolde. Vi spiste morgenmad 
og gjorde os klar til dagens sejladser rundt om Hjarnø.
I første sejlads var vejret en smule overskyet og vind fra sydvest, da vi kom 
om til østsiden blev vejret bedre. Da vinden døde, spiste vi vores madpakker 
og gjorde klar til endnu en sejlads som den næstsidste.
Endelig var vi nået frem til Snaptun, hvor vi skulle have is. Da vi havde spist 
vores is, blev alle optier trukket hen til Borre, hvor en sidste sejlads blev 
afviklet, nemlig sprydstage sejlads.
Søndag skulle vi hjem efter en rigtig hyggelig tur på Borre. Heldigvis skulle 
vi lænse ind i fantastisk vejr. De første optier var i land efter halvanden time. 
Der blev rigget af og hygget, mens alle så frem til præmie overrækkelsen, 
bagefter blev vinderne smidt i vandet og alle glædede sig til en nat i deres 
egen seng uden ørentviste.

Josefine og Andreas

Maritim biltur

Endnu har der ikke været midler til at hæve vraget; men det kom-
mer måske en dag.
Et velassorteret bibliotek herunder mange billeder er særdeles in-
teressant.  Museet rummes i en perle af en bygning. Et gammelt 
velbevaret pakhus der i sig selv er et besøg værd. 
Frokosten blev indtaget på en nyåbnet restaurant på havnen. Des-
værre var der mere stemning for at se ridebanespringning end 
Finn-jolle på stedets TV, - maden var nu go’!
Et hurtigt besøg i lystbådehavnen og Hobro Sejlklubs nyrestau-
rerede klubhus, inden turen gik til Mariager. 
Eftermiddagskaffen blev indtaget i Randers Sejlklub. Selskabet 
mindedes Poul Ohff med et stort stykke æbletærte. I Poul Ohffs 
tid ville det have været utænkeligt ikke at få kage til eftermiddags-
kaffen. Den tradition blev holdt i hævd.
Knud har ikke været på lystfartøjsmuseet på Tåsinge og i Skagen, så 
her er et par emner til den næste tur.
Ved 17tiden var selskabet tilbage i Horsens og en go’ dag var slut. 
(CG)
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Knud, Dagmar og Poul foran Lystfartøjsmuseet 
i Hobro.

Det gamle hejseværk er flot bevaret. Den røde løber var rullet ud foran 
Randers Sejlklub

Hobro Sejlklubs flotte flagmast 
og klubhus.

 I Hobros inderhavn er monteret en ”hylde” så 
gæstesejlere kan komme helt ind i byen. Her 
kunne vi lære noget i Horsens!!!

Også Hobro har grus og sten liggende på kajen, - men, i 
god afstand fra lystbådehavne. 
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Feva jollen er blevet en kæmpe-succes-historie i ungdomsafdelin-
gen. Så enkelt kan det siges. De unge er begejstrede for de to nye 
Feva joller.
Styregruppen i ungdomsafdelingen har i længere tid snakket om, 
hvordan vi i HSH kan fastholde vores nuværende sejlere, men sam-
tidig også tilbyde nye unge mennesker noget spændende.
Det har været snakket om rigtig mange muligheder, men da Dansk 
Sejlunion sammen med Torm kunne tilbyde, at klubben kunne købe 
to stk. Feva joller til en meget fordelagtige pris, så blev vi enige om 
at prøve den. 
Og vi må her et halvt år efter konstatere, at det lige for tiden er 
de joller, der sejler mest. De er faktisk ude at sejle mandag, tirsdag, 
onsdag og torsdag begge to.
Vi har fået unge sejlere fra optimisten over i Fevaen. De unge var 
vokset fra optimist-jollen. Og vi har fået sejlere tilbage, som ellers 
var stoppet, fordi de enten var for store til optimisten - eller sejlk-
lubben kunne i sin tid ikke tilbyde dem en jolletype, som de kunne 
starte op i som nye sejlere.

- Vi var oppe at plane
Blandt de unge er der megen snak om de to nye Feva joller, og be-
gejstringen er tydelig. Oven i købet har man kunnet høre følgende 
kommentar på jollepladsen:
“Den sejler faktisk ret godt - vi var oppe og plane og alting”.  
Ordene kom fra en erfaren e-jollesejler.

Fjorten smukke ”damer” og en enkelt fra Sverige havde fundet til 
Horsens, og har fra torsdag den 16. august til lørdag den 18. august 
deltaget i årets DS-Danmarksmesterskab for bådklassen BB10m, 
som blev afviklet med Horsens Sejlklub som arrangør. Selv om 
bådtypen er designet i midten af 1970´erne, er disse ”damer” sta-
dig blandt de allerflotteste både i landet, og når de slippes løs på 
kapsejladsbanen, er der stadig masser af liv og fart i dem. 
”Sidst vi holdt mesterskab for BB10-meterne i Horsens er helt 
tilbage i 1985, så det var på tide, at vi fik lejligheden til at byde 
klassen velkommen til Horsens igen”, udtaler stævneleder Morten 
Stoy, der kan se tilbage på et stævne afviklet under noget be-
sværlige vindforhold. ”Torsdag startede vi først kl. 13, og selv om 
vinden normalt frisker op over middag på fjorden, ville skæbnen at 
et kraftigt i regnvejr trak ind over fjorden og slog termikken helt i 
stykker. Alligevel lykkedes det at få afviklet to sejladser før vinden 
døde helt” fortsætter stævnelederen, og supplerer: ”Fredag star-
tede med tåge, dis og fuldstændig vindstille, men heldigvis slog 
vinden igennem over middag, og vi fik tre rigtig fine sejladser i 
kassen, og dermed et officielt DM i hus”. Lørdag blev der trods flere 
tilløb ikke gennemført sejladser, så den samlede serie består af de 
fem afviklede sejladser.
Resultatmæssigt var der kun to på banen – den suveræne Jyllinge-
båd ”Beep Beep” med Theis Palm ved roret og så alle de andre. 
Theis og co. vandt samtlige fem sejladser, og kunne lørdag efter-
middag lade sig kåre som vinder for andet år i træk. På andenplad-
sen kom den tidligere flerfoldige mester Bjarne Venø Petersen fra 

Feva-jollerne er en kæmpe-succes…

Theis Palm genvinder DM-titlen i 
BB10m-klassen

Stor glæde i ungdoms-afdelingen: De unge sejlere er begejstrede for de to nye Feva joller.

Pantaenius DS-DM for BB10-meter er netop 
afsluttet. I høj sol og drillende vind lykkedes 
det at få afviklet fem sejladser på Horsens 
Fjord, og den forsvarende mester Theis Palm 
og gaster fra Jyllinge Sejlklub vandt i overle-
gen stil!

Så Feva jollen er faktisk blevet en kæmpe succes historie i ung-
domsafdelingen.
Det har også bevirket at fire af de unge sejlere (Bjarke og Victor 
på Feva2 -  Maria og Caroline på Feva1) en lørdag drog til Solbjerg 
Søsport, hvor den stod på hygge samt træning sammen med andre 
Feva sejlere fra Solbjerg og Marselisborg.
Og det var en lørdag med hård træning.
Selv på en lille sø kan det blæse. Og da vinden kom fra syd, bød det 
på mange vindspring. Pludselige vindstød med efterfølgende vind-
stille. Så sejlerne fik virkelig prøvet kræfter med deres håndtering 
af den nye jolle.
Men vores sejlere fik lært en hel masse omkring håndtering af 
båden. Og ikke mindst: De fik vist, at HSH også mestrer denne 
bådtype, når det kommer til konkurrence. Så mon ikke der på et 
tidspunkt kommer lidt præmier hjem til HSH fra denne bådtype 
også….

Maria og Caroline hænger igennem for at beholde føringen i en 
af sejladserne, hvor de sejlede sammen med unge fra Solbjerg og 
Marselisborg

De unge på Feva jollerne er ved at gøre klar til start på Solbjerg Sø.

Tekst og foto: Jan Jürgensen

Skælskør, der til lejligheden havde den erfarne sejler Lars Jensen 
fra Skælskør med som rorsmand. Selv om de ved flere lejligheder 
var forreste båd, lykkedes det ikke at besejre Theis Palm i nogen 
af sejladserne, men fik med en meget stabil serie (2, 2, 3, 4) sej-
let sølvmedaljerne hjem. Tredjepladsen tog Michael F. Hansen fra 
Helsingør sig af, mens den tidligere vinder Søren Koitzsch fra Skive 
denne gang måtte tage til takke med fjerdepladsen. 
”Vi har trods de lidt drilske vindforhold heldigvis fået positivt feed-
back fra sejlerne omkring stævneafviklingen” fortæller Morten 
Stoy, der undervejs har haft op til 50 frivillige i spil for at få stævnet 
til at fungere. ”Vi forsøger at give sejlerne en god oplevelse både 
til vands og på land. Når vinden driller, må vi se om vi kan trøste 
lidt på anden vis, og vores tiltag med omdeling af is lørdag mid-
dag blev da også vel modtaget af sejlerne, selv om de nok hellere 
ville havde haft et par gode sejladser at tage hjem på” fortsætter 
stævnelederen.
Kapsejladsudvalget vil gerne takke alle frivillige hjælpere for deres 
kæmpe indsats i forbindelse med stævneafviklingen. ”Ingen nævnt, 
ingen glemt – men uden jeres hjælp ville afviklingen af sådan et 
stævne være helt umuligt. I har endnu engang bevist, at vi i Hor-
sens bare kan det der med at afvikle kapsejladser”,  siger udvalgs-
formand Morten Fjerbæk. ”Også stor tak til dem der har flyttet 
deres både i forbindelse med stævneafviklingen – det betyder 
meget for sejlerne, at de kan ligge 
på samme bro under afviklingen 
af sejladserne” slutter udvalgs-
formanden.

Horsens Sejlklub 
Kapsejladsudvalg

BB´ere på kryds på Horsens Fjord
(”Sejlerlinsen”)

Theis Palm med 
Vitus Bering-pokalen
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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
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Horsens Hus
Holmboes Allé 1, 5. sal

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

www.hundsbaek.dk

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

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart

Tømrerarbejde til tiden... 
- og til aftalt pris

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

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

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

RING OG FÅ ET TILBUD
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KAN MAN 
SEJLE uDEN 
STYRMAND?

Advokatsekretær
Anne K. Skjerning

Advokat
Børge Jørgensen

Advokat
Jørgen Merrild Bie

Kom godt i havn med din juridiske “sejlads”
Få hjælp til at navigere i juraen

ADVODAN Horsens
Emil Møllers Gade 30, 1.th.
8700 Horsens
Tlf.: 75 62 16 44
horsens@advodan.dk
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Go’ tur om end det ikke var noget tilløbs-
stykke. 7 både, 22 personer 2 børn og 4 
hunde deltog.

Af forskellige grunde blev turen lagt om til Juelsminde. Primært for 
en lettere tur hjem søndag  i den gustne vejrudsigt med 10-12 m/s 
fra SV som DMI havde udsendt.. 
En bane på 20 mil var planlagt; men på dagen blev den afkortet til 
12 mil. Der var langt mindre vind end lovet lørdag . Perioder med 
helt vindstille.
Resultat af sejladsen blev, at Hans Jakobsen (Arcona 43)  
vandt foran  Peter Dam Christensen (Abin Alpha) og med Henrik K.  
Frederiksen (X-332) på tredjepladsen. Lækre vinpræmier sponseret 
af Bent Dahl til vinderne. 
Trøtspræmie til Charlotte primært for at kæmpe sig op fra en lidt 
uheldig start.
Tak til Bent for præmierne.

Bortset fra den manglende vind under sejladsen artede vejret 
sig lørdag  fra sin pæne side. Der blev grillet og spist ude, og alle 
hyggede sig. Vejret til hjemturen passede med prognosen. Masser 

Det er med stor glæde, at vi i dag skal døbe et nyt ledsagefartøj.
Vi har i den forbindelse besøg af administrerende direktør for In-
sero, Mogens Vig Pedersen. Insero har sponsoreret et dejligt stort 
beløb til Horsens Sejlklub på 40.000 kroner, som har sat os i stand 
til at indkøbe et styk ledsagefartøj.
Horsens sejlklubs ungdomsafdeling er en sto,r aktiv og velfunge-
rende afdeling, som vi i klubben er stolte af.
Horsens Sejlklub har eksisteret i mere end 125 år, og vores ung-
domsafdeling har om 2 år 100 års jubilæum. Den har gennem 
tiderne bidraget til uddannelse af tusindvis af unge mennesker til 
dygtige og sikre sejlere. Nogle er blevet tursejlere, andre har delta-
get og vundet medaljer ved nationale og internationale stævner. I 
år har 2 af klubbens medlemmer kæmpet om den ene danske OL 
plads i Laser Radial, og i denne måned skal 4 af vores helt unge 
sejlere deltage i nordisk mesterskab, det er Rebekka Madsen, Astrid 
Visby, Ida Andersen og Josephine Rindom.
Afvikling af jolletræning samt kapsejladser for såvel joller som køl-
både er yderst afhængige af velfungerende følgebåde, der er med 

Snaptun -  Ballen gik ikke til Ballen men til Juelsminde

Formandens tale

af luft fra SV, så det var vist godt, det ikke var Ballen, man skulle 
hjem fra.
Totalt set en god tur men et arrangement der kræver udpræget 
fleksibilitet og præcise instrukser, når programmet justeres. 10 
både tilmeldt - 7 kom der til start. En vind der slet ikke passede 
med prognosen.
Sigbjørn tog sig af det praktiske, - tak for det. (CG)

til at sikre, at alt foregår på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Derfor er vi glade for dette sponsorat.
Et arrangement hvor følgebådene er meget vigtige, er netop sådan 
et arrangement, som i dag sættes i gang. Over 35 unge mennesker 
er i dag på vej til sommerlejr i 4 dage på Borre Knob.
Vi siger endnu en gang tak fra Horsens Sejlklub.
Hermed giver jeg ordet til Mogens Vig Pedersen, som også gerne 
vil sige et par ord og sammen med en fra Ungdomsafdelingen 
foretage dåben af det nye fartøj.
Dejligt at se så mange forældre og sejlere her i dag. Jeg håber I 
får en god tur til Borre Knob. En tak skal lyde til alle, der lægger et 
stort frivilligt stykke arbejde i dette arrangement, rigtig god tur og 
god sommer.
Lad os råbe et trefoldigt hurra for sejlsporten, sejlerne og Horsens 
Sejlklub.

·  www.horsensimplantatcenter.dk

Horsens Implantatcenter 

Sigbjørn overrækker 
præmie til vinderen 
Hans Jakobsen

ved dåb af ledsagefartøj torsdag den 5. juli 2012
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• Hos Nortvig Ejendomsrenovering A/S beskæftiger vi os  
 med total- hoved- og fag entrepriser.

•  Vi løser alle opgaver indenfor nybyg og renoverings- 
 arbejder for både private, firmaer og ejendomsselskaber.

• Vi har stor ekspertise inden for renovering af etage- 
 ejendomme.

•  Vores opgaver forløber effektiv og bliver afleveret til den  
 aftalte tid og pris.

•  Vi har egen produktion af helvægselementer og tag- 
 kassetter som gør os meget konkurrencedygtige ifb. med  
 opførelse af energihuse og sommerhuse.

• Uanset størrelsen på opgaven betaler det sig at kontakte  
 Nortvig Ejendomsrenovering A/S

Vi sætter en ære i et godt  
resultat - til tiden og prisen!

Tlf. 7020 8013 . www.nortvig-as.dk

RING 
OG FÅ ET 
TILBUD

SE REFERENCER OG MEGET MERE PÅ
WWW.norTVIG-as.dk

To danske både deltog: Oxygen fra Kerteminde med Horsens-
sejleren Thomas Iversen som taktiker, og Horsens-båden  Swegon 
med Søren Junker (styrmand), Peter Iversen (taktiker), Morten 
Gantriis (pitman), Christian Blæsbjerg (trimmer), Lars Kirk (stor- 
sejlstrimmer, Anders Junker (fordækker), Jakob  Madsen (fordæk-
ker). 
Søndag aften 24. juni overtog vi båden i Skagen fra Sørens svoger, 
der var sejlet fra Horsens torsdag. Vejrudsigten var ikke den bedste, 
og der var lovet kuling fra nord mandag morgen. Planen var inden 
kulingen at komme så tæt på Hankø som muligt.
Vi gik ud fra Skagen med 1 sek.m fra nord, men efter en time var 
der 12-14 sek.m og vinden lige imod. Så det begyndte at blive en 
hård tur. Der var enkelte, der blev søsyge, og det blev besluttet 
at tage ind til Smögen SWE. Vi ankom kl. 8.30 temmelig våde og 
trætte.
Tirsdag morgen sejlede vi gennem Söderkanalen mod Strömmerne. 
Det var fint vejr, Morten stod ved roret, og Søren og jeg begyndte 
at lave nye fald. Vi ankom sidst på eftermiddagen. Onsdag satte vi 
kurs mod Hankø, men undervejs besluttede vi at slå et slag om-
kring Frederiksstad for at se de gamle fæstninger: Vi havde 3,5 knob 
modstrøm på vej derind.
Det viste sig, at vi ikke kunne komme under diverse broer før ved 
sekstiden om aftenen, så vi blev enige om at sejle retur. Det var 
første gang vi har prøvet at sejle små ti knob i en X-35 for motor.

Skulle tabe sig inden vejningen
Vi ankom til Hankø ved firetiden, hvor der var ankommet de første 
35’ere, blandt andet de forsvarende verdensmestre fra Kerteminde, 
Oxygen. Det var ikke meget vi så til dem. De var hele tiden ude at 
løbe!
De havde tilmeldt 9 gaster, og de skulle smide nogle kg inden ind-
vejning. Det var tydeligt at se på Thomas Iversen, der er taktikker 
på Kerteminde båden, at de blev kørt hårdt. De levede af en lille 
smule salat og vand.
I modsætning os, der var tilmeldt 7 mand. Vi vejede 30 kg for lidt, 
da vi tilmeldte os, og da vi vejede os ind fredag morgen var det re-
duceret til 11 kg for lidt, takket være en fælles og målrettet indsats 
fra alle mand.
De øvrige gaster ankom torsdag aften. Der var tune up fredag, men 
da det blæste op til 40 knob ude på banen, besluttede Søren, at 
vi skulle blive inde: der var ingen grund til at risikere udstyr før 
stævnet.

Horsens-sejlere kom på podiet og fik guld 
og sølv
Der var Horsens-sejlere på podiet til både guld og sølv ved EM for X-35 i Hankø, Norge 
28. juni – 3. juli 2012. Her er Jakob Madsen beretning om kapsejladsen:

Dag 1:
Lørdag morgen var vi ude ved banen kl. 9. Det blæste mellem 18 
og 25 knob. Planen var at få tjekket, om riggen og det øvrige trim 
fungerede. Det gjorde det ikke.
De andre sejlede hurtigere og højere end os. Der skulle der gøres 
noget ved. Vi sejlede indenskærs og fik en mand i masten, så vi 
kunne stille på vanterne. Første start gik kl. 12.30, og nu skulle det 
vise sig, om vi havde det rigtige trim.
Efter en af Søren’s mange kongestarter vendte vi topmærket som 
tredje båd, vi havde fat i noget rigtigt. Men vi gik ikke hurtigt nok 
ned ad bakke. Vi sluttede første dag på en femte plads.

Den rigtige kanin op af hatten
Dag 2:
Peter Iversen måtte trække en kanin op af hatten. Hvad det var 
for en kanin, han fandt, ved jeg ikke, men det var den helt rigtige. 
Det blæste mellem 18 og 25 knob. Vi lavede tre første pladser på 
andendagen. Vi lå pludselig på en delt første plads med Oxygen og 
Thomas Iversen.

Dag 3: 
Det fortsatte med den hårde luft, og vi skulle ud at forsvare vores 
førsteplads. Og det gjorde vi i første sejlads med en andenplads. 
Anden sejlads lavede vi en god start, og vi vendte som tredje båd 
ved topmærket. Men da vi skulle have fokken ned indtraf uheldet.
Jeg faldt over Anders, som er den anden fordækker, det resulterede 
i en forstuvet tommeltot på højre hånd. Og på det andet spilerben 
væltede vi i den hårde luft. Og vi endte på en sjetteplads. I tredje 
sejlads var vi bange for, at vi havde lavet en tyvstart. Og vi sejlede 
tilbage over linjen. Vi endte på en sjette plads.
Så det var en slukøret Swegon-besætning, der sejlede ind den af-
ten. Nu lå Thomas Iversen med Oxygen nr. 1, og vi indtog en delt 
andenplads sammen en norsk og en svensk båd.

Dag 4:
Nu var det knald eller fald. Det blæste omkring 10 knob, og vi 
havde ændret på vores mastetrim. I første start havde vi en kolli-
sion med den norske båd, som vi delte anden plads med. Han ville 
ind mellem os og et 15 tons dommer skib, og der var ikke plads! 
Han rettede sin fejl, og vi tænkte ikke mere over det.

H O R S E N S  S E J K L U B  A N N O  1 8 7 9

- Vi var ellevilde
Vi vender først oppe ved top mærket og har en udmærket læn-
ser nedad. Peter havde spottet, at der var næsten en knob mindre 
strøm i bagbord side af banen. Vi gik i mål på en suveræn første-
plads. Hvis vi kunne lave en ny førsteplads og Thomas Iversen for 
første gang ved dette her EM ville lave en 4 plads, kunne vi vinde. 
Det skete ikke. De lagde sig på os fra start til slut, og vi fik en fjerde-
plads, og det var nok til, at vi vandt sølv og Oxygen fik guld.
Vi var ellevilde. Vi var taget til Norge med forhåbning om at komme 
i top fem, og nu skulle vi på podiet. 
Da vi kom ind, gjorde den Norske båd os opmærksom på, at de ville 
lægge protest på os, da de mente, at vi ikke havde gjort nok for at 
undgå kollision. Så måtte Søren til protestmøde. Og det faldt ud 
til vores fordel. 
Præmier blev overrakt af prinsesse Astrid.
Efter præmieoverrækkelsen tog vi tilbage til sommerhusene og fej-
rede det med oksemørbrad og rødvin. Sikken en fest, slutter Jakob 
Madsen.
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Under overskriften: ”1971   Det bedste klubblad, så vidt det vides…” 
kan man på side 111 i jubilæumsbogen læse. 
Det går godt med medlemstallet. Adskillige nye sejlere kommer til 
og der er stor søgning af unge mennesker. Og dermed knyttes også 
nye forældre til klubben. Behovet for information er stigende i den 
store aktive klub og i 1971 udkommer medlemsbladet for første 
gang – og det er udkommet lige siden. I Horsens har vi det bedste 
klubblad, så vidt det vides….
Erik Nørgaard var bladets første redaktør. Størrelsen var A5 og kun 
i sort tryk, og selv om det ikke var stort så dækkede det behovet 
for information. Med årene er bladet blevet større og har fået flere 
sider. Og farver er kommet til.
Horsens Sejlklubs venner vil gerne samle klubbladene tilbage fra 
1971, formidle dem indbundet , så det kan  være kærnen i klubbens 
bibliotek. Hvis du ligger ind med klubblade, som du vil overdrage 
til vennerne så kontakt  Carl Gerstrøm på telefon 23465603 eller 
mail: gerstroem@mail1.stofanet.dk

På samme måde vil vennerne gerne samle maritime bøger til se-
jlklubbens  bibliotek. På biblioteksskolen kan vi få hjælp til et ele-
ktronisk register over hvad biblioteket indeholder, så der kan blive 
styr på det.
Igen ta’ fat i Carl, hvis du har noget du vil lade indgå i biblioteket. 
(CG)
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Let at flytte – kraftig nok til at flytte dig.
BeoSound 3 genopfinder transistorradioen – med en ny drejning: 
Den kan afspille digitale musikfiler fra et hukommelseskort.
Det genopladelige batteri giver dig op til 10 timers uforstyrret nydelse.

BeoSound 3: Kr. xx.xxx,-

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

LOGO

BeoSound 3: Kr. 4.995,-

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

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

Specialproduktion i rustfrit stål og aluminium.

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

www.brimas.dk · mail@brimas.dk

Brødrene Iversen maskinfabrik A/S

BRIMAS®

Alle former for specialløsninger i rustfrit stål til din båd.

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

herunder trapper, altaner, værn og gelændere.

Kontakt os for uforpligtende tilbud.

Satellitvej 10  ·  8700 Horsens  ·  Tlf. 7625 9030  ·  mail@brimas.dk

www.brimas.dk

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

Søndergade 42 
Horsens 
Tlf. 89 89 85 00

I Pinsen deltog 2 juniorbåde fra Horsens Sejlklub i Max Oertz re-
gatta, som hvert år afholdes i Neustadt ved Lübeck. Regattaen er 
opkaldt efter en af Tysklands store konstruktører og sejlere, som er 
født i Neustadt i 1871. Regattaen er af samme type som Svend-
borg Classic regatta, og der deltager rigtig mange flotte klassiske 
både så som Knarr, Folkebåde, ”Folkejunior” som de kalder junior-
båden i Tyskland, samt Drager, Skærgårdskrydsere og mange flere. 
I alt startede 62 både.
De deltagende både fra Horsens var J 418 ”Hvorfor Det” med Tor-
ben Pedersen, som havde fået Kaj Møller (H-bådssejler) med som 
gast. Og så var det J 431 med Verner Jensen, som havde Knud Erik 
Feldt med som gast (dommer om torsdagen).
1. start gik fredag morgen kl. 09.00 på aprilvej, hvor vi mødtes med 
Arne og Alice fra Frederikshavn, og spiste fælles morgenmad, som 
vi plejer. Derefter gik turen til grænsen, hvor vi lige købte flydende 
”rugbrød” og andet vi ikke kunne undvære på en pinsetur. Efter at 
vi havde kørt en times tid videre holdt vi frokost, og nød Arne´s 
hjemmelavede fiskefrikadeller, nyrøgede ål, lidt jomfruhummer og 
Kaj´s medbragte flæskesteg. Verner´s kage blev gemt til senere. 
Turen gik videre ned over Kiel, solen skinnede, og vi nød bare det 
smukke forårslandskab.                                                        
Da vi ankom til Neustadt fik vi straks bådene sat i vandet, og Jens 
Nørgaard som Arne og Alice skulle sejle med var ankommet med 
den nyeste træjuniorbåd J 438 SVIP, som er meget smuk og med 
teak dæk. Og så er den hjemmebygget. Jens sejlede også junior-
båd i 60´erne. Derefter fik vi lige en kold til halsen og fik afreg-
net tilmeldingen, hvorefter vi kørte ud på campingpladsen, hvor 
vi overnatter i telt. Da teltene var sat op, var det tid til at spise 
”rester” De sidste frikadeller gik til ænderne, de kunne ikke lide 
jomfruhummer, så dem måtte vi selv spise. Jo vi var meget mætte, 
men Arne havde det gode råd, at hvis ikke hummerne blev ved med 
at smage godt, (hvis man har fået for mange) blander man dem 
bare med mayonaise og eddike, så glider de lettere ned.
Lørdag morgen er der fælles morgenmad på havnen, hvorefter der 
rigges til og holdes velkomst og skippermøde, hvor vi bl.a. får en 
meget fornuftig opfordring, at vi sejler med hinanden og ikke (i)
mod hinanden. Så går det mod banen, som ligger langt fra havnen, 
og der var ikke meget vind. Der er planlagt 2 sejladser lørdag med 
39 startende både i 2 starter. Alt går efter planen, vi når på banen 
og bliver registreret som deltager, og det er nu vores tur til at starte 
sammen med de andre mindre både som Knarr og Folkebåde o. 
lign. Vi får os placeret, så vi ligger til en perfekt start, blot den lille 
detalje, at dommerskibet indgår i start linien, så efter at have pres-
set en større lakeret træbåd viger vi pladsen, for ellers skulle dom-
merskibet og træbåden helt sikkert på værft!!! Men ellers går det 
derudaf i svag vind og irriterende krabsø, som kom helt fra Sve-
rige. Vi opdager hurtigt at vores fart ikke fejler noget, for vi sejler 
stille og roligt fra de andre, også J 438 ”Svip” som dog vælger at 
gå den anden vej. Efter en lille times tid kan vi konstatere, at DE 

Max Oertz regatta 2012
gik den rigtige vej og vi lå selv og sloges med J 431 ”Fru Jensen” 
fra Horsens, som snuppede 2. pladsen fra os, så vi kom ind som nr. 
3, men for os var det et tilfredsstillende resultat set i betragtning 
af, at vi ligger og sejler med de store både på banen, svag vind, 
som ofte giver problemer ved mærkerne, men sjovt nok så er det 
næsten altid båden med Jens, Arne og Alice som vinder, men det er 
jo altid godt med en undskyldning! Det var de andres skyld!!  Så vi 
var opsatte på, at det skulle gøres bedre i 2 sejlads, men desværre 
blev den aflyst pga. meget ringe vind. Efter en times sejlads mod 
havnen, rigger vi af og sætter os op til teltet med kolde d…..   Se-
nere var der præmieoverrækkelse og derefter fællesspisning, som 
igen i år stod på kartofler, masser af asparges og skinke, og jord-
bær/rabarber til dessert. Og så hyggeligt samvær, hvor dagens se-
jlads blev diskuteret igennem, med lidt kammeratlig mobning, så 
det endte med, at Kaj fortalte de andre juniorbådssejlere, at vi da 
bare vandt om søndagen?
Søndag morgen fælles morgenbrød, tilrigning og skippermøde, af-
gang på banen, som søndag var en laang trekantbane for bedre at 
kunne sprede de 62 startende både. Det lyder ikke voldsomt, men 
nogle af dem er over 10 meter lange, så de fylder noget og skal 
have stor manøvre plads. 
Der var stor bagbord fordel på startlinien, så vi ville prøve det 
næsten umulige, og må indrømme at når man før har haft held 
af det, bliver der holdt øje med en. Også denne gang. J 438 kom 
halsende ned af linjen sammen med en del andre både, men det 
blev muligt for os at få vendt, og komme til startlinien på styrbord 
halse og kunne netop passere flaget som afgrænsede startlinien, 
og kunne igen konstatere at vores fart og højde var ok, men denne 
gang blev vi og fulgte 438 Svip, og det gik rigtig godt, så godt at 
vi på første lænseben lå sammen med en større havkrydser, hvor 
børnene syntes, at den lille båd da sejlede noget hurtigt, vi smilte 
lidt og kvitterede med at lænse fra dem, så vi fik fri vind ved bund-
mærket. Krydsbenet op anden gang gik også fint uden de store 
problemer med store både, men med 438 100 m bagude var der 
ikke tid til afslapning, og det var da også lige ved at gå helt galt, for 
da vi igen var ved bundmærket, var der problemer med større både, 
og når en juniorbåd får yderbanen er det dyrt! Heldigvis kom 438 
også i problemer, så vi holdt hjem, med Svip 26 sek. efter i mål og 
en sejltid på lidt over 2 timer. Vores førsteplads rakte til en anden 
plads over alt, blandt både på lille bane hvoraf nogle var over 10 m 
lange, så godt gået af en lille båd som er konstrueret i 1928 og altså 
stadig har status som entypebåd efter 84 år på toppen. 
Efter endt sejlads tog vi mod havnen og fik bådene på trailer, og 
efter præmieuddeling på dansk tog vi i byen og fik et måltid mad. 
Mandag morgen pakkede vi vore telte, kørte på havnen til morgen-
mad og derefter hed den nye kurs Horsens.

Torben 
J 418
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Gotlandsvej 18
DK 8700 Horsens
Tlf. 75 63 10 00
Fax 75 63 10 11
www.gybo.dk

Rustfrit Stål Design A/S

Stål til sejlerfolket

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

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

Forhør nærmere eller klik ind på
www.gybo.dk

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

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

Musto bomulds Polo
med Canvas krave:
399,- inkl. logo
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GLASLØSNINGER TIL DIT 
HJEM OG DIN BÅD
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tlf.: 75 62 56 77   -   www.arthur.dk

Arthur Andersen Transport – lad os tage slæbet 

Vi har alt til båd og besætning.
Alt kan stort set skaffes til din 
båd. 
Vi er altid friske på en god handel 
- og en kop kaffe.

Kig forbi - vi har gode tilbud 
til klargøring af din båd, inden 
søsætning. Der er procenter at 
hente!!

Vores nye tøjkollection er klar 
fra 1. april. bla. Henri Lloyd og 
Key West.

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

gaffeltrucks, 
gas, diesel, 
elektrisk
kapacitet 1-10 
tons

Salg og udlejning

TRUCKS TIL ALLE FORMÅL

ALTID 

80 

BRUGTE PÅ 

LAGER Leasing fra kr. 1.715,-Leasing fra kr. 1.715,-
MARINE SHOPPEN
Havnen 1A 
7130 Juelsminde 
Tlf: 76100101  
palle@marineshoppen.dk
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Årets Two-star sejlads for ALLE både (med og uden 
målerbrev) afvikles søndag den 23. september. De små 
både starter først, og første båd over stregen vinder.  

Tilmelding foregår via hjemmesiden - husk at melde dig til, 
så vi for tredje år i træk kan sætte deltagerrekord!!
Har du spørgsmål til sejladsen, er du velkommen til at 
kontakte kapsejladsudvalgsformand Morten Fjerbæk på 

fjerbaek@gmail.com.

Trekost 
Two-star 
2012 6

I denne omgang gælder det kommunikationen indenfor klubben: 
hvordan orienterer vi hinanden, og hvordan får vi skabt en enkel og 
effektiv måde at kommunikere på? Hvordan sikrer vi, at nyhederne, 
de gode ideer o.s.v. ikke forbliver i en halvlukket kreds? Vi starter 
stille og roligt nu – og udvikler hen ad vejen. Det er godt at vide, 
hvad der sker her og der…
Alle udvalg/grupper udpeger sin egen kommunikationsmedarbej-
der – for nemheds skyld kaldet ”pressechef”. Hver gang der er stof 
til klubbens egne medier, så er det ham/hende, der sørger for, at 
brugbar tekst/foto bliver produceret og sendt videre til rette me-
die.
Det er ideelt, at teksten skrives af den, der har med emnet at gøre. 
Og ellers må pressechefen i gang med at hive fakta hjem og få 
skrevet en tekst (husk altid foto).
Al kommunikation fra udvalg/gruppe går gennem egen pressechef, 
som ekspederer tekst og foto videre. Det er en enkel arbejdsgang 
og giver god sikkerhed.
Det forventes, at alle udvalg og grupper leverer. Hvis udvalget ikke 
allerede har udpeget pressechef, så gør det nu.
Vi starter stille og roligt nu – og udvikler hen ad vejen. Hvert ud-
valg/gruppe skal have sin egen ”pressechef”, som skal leverer stof 
til nyhedsbrev, hjemmeside og klubblad. Når vi har fået styr på per-
sonerne, så følger en ganske enkel opskrift på, hvordan man skærer 
en tekst, så den kan bruges til vore egne tre medier: nyhedsbrev, 
hjemmeside og klubblad. (Målet er, at det skal være rimeligt nemt 
at producere tekst og foto.)
På den måde får vi en opdateret og bred kommunikation inden for 
klubbens rammer.
Jo mere hver enkelt medlem ved om klubben, des bedre vil den 
fungere. 
Jens Troense er i første omgang ankermand på projektet. Han sva-
rer gerne på spørgsmål.
Flere har vist interesse for projektet, og der tegner sig flere mulige 
”pressechefer”. Listen kunne se således ud:

Det er godt at vide, hvad der sker her og der….

Kapsejlads:  
morten fjerbæk fjerbaek@gmail.com 40461718 / 75610297
Ungdom:  
anne k. skjerning ungdom@horsens-sejlklub.dk 22824808
Sejlerskole:  
ole harby ole@bchorsens.dk 75665555
Tursejlerne: 
søren refsgaard sre@videowall.dk 24610263 
Matchrace: 
morten fjerbæk fjerbaek@gmail.com 40461718 / 75610297
Sejlklubbens Venner: 
Carl Gerstrøm sejlklubbensvenner@horsens-sejlklub.dk 23465603
Pigesejlerne: 
lena schroll askevej.34@gmail.com 61687914
Klubhus/materialer: 
svend smedegaard materiale@horsens-sejlklub.dk 25231662
Bestyrelsen: 
bjarne hansen formand@horsens-sejlklub.dk 75658421 / 
26718421

Tekster og foto leveres til:
nyhedsmail: 
lena Weihrauch lhw@stofanet.dk
hjemmesiden: 
anne k. skjerning hulvej100@stofanet.dk 22824808
foto til klubbladet: 
Carl Gerstrøm gerstroem@mail1.stofanet.dk 23465603
tekst til klubbladet: 
hanne jeppesen hanne@tunet10.dk 40184501

Horsens Sejlklub sætter nu fokus på kommunikationen, internt og eksternt.
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Vegaen blev den første masseproducerede glasfiberbåd og den 
banede vej for en storhedstid i svensk bådindustri, hvor fabrikanten 
Albin Marin udviklede sig til at være en af sin tids største båd-
producenter. Mellem 1966 og 1980 byggedes næsten 3400 Vegaer, 
som bidrog til at gøre glasfiber populært som byggemateriale.
Folkene bag Vegaen ønskede en båd, der skulle være stor nok til 
en familie med alle bekvemmeligheder, have ståhøjde, være lang-
kølet, formstabil og let. Ved siden af det skitserede man den for-
retningsmæssige del, eller grundidé. En god familiebåd med en 
god motor, fremstillet i glasfiber. Gennem effektiv fabrikation og 
direkte salg til forbrugeren ville prisen kunne holdes nede. Og man 
skulle satse på en god serviceorganisation, noget som indtil da 
havde været et ukendt begreb i branchen.

Udover at Vegaen var en af de første serieproducerede glasfiber-
både, var den også den første som havde en regulær indenbords-
motor som standardudstyr. Indtil da var der kun påhængs¬motorer, 
som skulle hægtes af og på eller svage indenbordsmotorer, som 
brugtes når man lagde til eller i vindstille. Hjælpemotorer i ordets 
bogstavelige forstand. Pludselig havde skipperen et alternativ til at 
krydse. Dette kombineret med god plads i ruffet, hvor 3 børn eller 
to voksne kunne sove i forpiken, lokkede nye kategorier af sejlere 
til. Børnefamilier, som ville have det bekvemt samt nybegyndere i 
sejlads. Vegaens cockpit er udmærket, når man ligger i havn. Det 
er bekvemt og rummeligt. Den har et bredt forskib, er langkølet, 
skødepunkterne sidder langt ude, og den har et kort og bredt sejl-
areal. Det gør, at den ikke er særlig god til at tage højde. På kryds 

VEGA - en klasikker
Klubstander 
på langfart

Vegaen blev glasfiberalderens havgående folkebåd, konstrueret i Sverige i 1966. 
Der har gennem tiden været flere Vegaer i Horsens, og vi tegner her et billede.
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er afdriften større end hos mange andre både. Man skal ikke presse 
en Vega for højt i vind. Bare man falder 10-15 grader af, så sejler 
den bedre. Både er kompromiser. Fordelen ved det brede forskib er 
en rummelig forkahyt og med den lave dybgang kan man komme 
ind i mange havne. Den lange køl bevirker, at den tåler selv kraftige 
grundstødninger. At bakke med en Vega kræver lidt øvelse.

Værftet var forrest på flere områder. Blandt andet var de først med 
en ”Håndbogen”. Ved hjælp af den kunne nybagte Vegaejere lære 
sig, hvordan man håndterede sin båd og afhjælpe småfejl, som altid 
vil opstå på nye både. Man kunne læse, hvordan båden var konstru-
eret, tankerne bag Vegaen, motorinstallation- og pasning, sejlhånd-
tering, ventilationssystemet m.m.

I dag er der 8 Vegaer i Horsens Lystbådehavn. Familien Blidegn har 
haft deres i 40 år og fortæller her lidt om historien bag.
Ingas forældre havde haft speedbåd på Skanderborg sø i en år-
række, men en tur med en bekendt i Århus, i en sejlbåd, fik familien 
til at købe en DRABANT 22 den 30. juli 1971 for den nette sum af 
30.000 kr. Samme dag stævnede familien ud på den første tur. I 
logbogen står:
Eftermiddags tur til Knebel bro. Eneste erfaring i sejlads for sejl var 
turen med Kimose i hans sejlbåd tidligere på ugen. Kom helskindet 
til Knebel bro med skibet i god behold og uden at lave ravage mod 
andre både. Kl. 19.00 gik vi igen mod Århus. Forventet sejltid ca. 
2 timer. Fik prøvet lidt af hvert, - vindstille, torden, kastevinde og 
nåede først havn kl. 1 nat. Det var en hård dåb, men vi klarede den, 
vel at mærke helt uden motor.

Året efter den 1. juli 1972 hentede familien så en helt ny Vega 
i Sverige. Pris 80.000 kr. Navnet blev TORIK, sammenskrevet af 
Tove og Erik. Inga og Vagn havde begejstret sejlet meget med i 
DRABANTEN og var klar på også fremover at sejle med i TORIK. En 
betingelse for investeringen. Turen hjem med nyerhvervelsen blev 
ikke uden dramatik. Flot beskrevet i logbogen, som er blevet ført 
minutiøst fra dag ét, og det gøres stadigt. Hvert år er der blevet 
sejlet sommer tur siden anskaffelsen. Logbogen fortæller hvorhen 
og hvornår. Særlige oplevelser er noteret herunder særlige målti-
der, hvad enten det var på en spændende restaurant eller tilberedt 
i båden. 

I logbogen finder man også en morsom beskrivelse af familiens 
besøg i den dengang nylig anlagte tyske havn Damp. Maj 73. Det 
meget moderne anlæg, der havde kostet 600 mio. DM med lej-
ligheder, indendørs bassiner med bølger og meget mere, beskrives 

detaljeret og betegnes som ”feriefabrik”. Havnepengene var 5 DM 
og der var 444 pladser.
Ingas far var ikke til paptallerkner. Det i 1972 anskaffede service er 
stadig ombord.  
Ingas far dør i 1983 og Inga og Vagn overtager båden og flytter den 
i 1986 til Horsens.

TORIK er blevet passet og vedligeholdt godt gennem alle årene. En 
ny motor kom i efter 10 år p.g.a. tæring. En Volvo MD7A på hele 
13 HK. Pris 34.000. Storsejlet er det, der i sin tid blev leveret, ny 
rullegenua monteret for 10 år siden, - står alt sammen i logbogen!
TORIK har deltaget i mange klubsejladser i Horsens Sejlklub og har 
tjent den glade sejlerfamilie godt. Konstruktøren har ramt det be-
hov som familien Blidegn havde.(CG) 

Jeg havde i vinterens løb 2011/2012 hørt, at Sky Dancer, fra 
Horsens med skipper og ejer Tom Jacobsen samt Fru Anne 
ombord skulle på langfart til Svalbard. De skulle sejle op 
langs den norske kyst. 
Sidst i maj måned afsejlede skibet og de forventes hjem ca. 
den 15. oktober. Med sig på rejsen havde skibet en stor flot 
klubstander fra HSH, 1,2 meter lang. Den kunne ses og gjorde 
reklame for vores klub hele vejen til Svalbard.
Jeg tog den 28. juli sammen med min søn med fly til Sval-
bard, hvor vi de næste 3 uger skulle med på togtet. Den sidste 
dag på vores del af togtet, blev klubstanderen skiftet og alle 
ombord skrev deres navn på standeren, som nu er kommet 
med tilbage til klubben.

faktaboks:
Længde: 8,25
Bredde: 2,46
Dybde: 1,17
Vægt 2,3 ton
Kølvægt: 915 kg
Storsejl: 14,8 m2

Fok: 13,5 m2

Genua: 19,7 m2

Spiler: 47 m2

Konstruktør: Per Brohäll

et par kuroisoteter:
50 både har netop været samlet til International Friendship 
Regatta 2012 i Hundested.. 
Der var kommet Vega-både sejlende til Hundested fra både 
Sverige, Tyskland, England, Holland og naturligvis Danmark. 
Regattaen handlede først og fremmest om hyggeligt samvær 
Vega-entusiaster imellem, men der blev også sejlet kapsejl-
ads. Hvem der vandt, var der vist ingen, der gik så højt op i. 

I Danmark kender vi Vegaen som ”filmstjerne”. I filmen ”Det 
er så synd for farmand” der havde premiere i sommeren 
1968 med Vivi Bak og Ebbe Langberg i hovedrollerne, sejler 
Vivi Bak fra Århus til København i en Vega

Inga & Vagn Blidegn ombord på TORIK

Man kan følge med i dagbogen på  
www.skydancer-adventures.dk   

Vi har haft en fantastisk tur med isbjørne, hvalrosser, tern-
er, hvaler, rener, og fisk. Vi vil gerne sammen med andre fra 
besætningen dele vores oplevelser med andre på en senere 
klubaften.


