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E-mail: info@horsensvaerft.dk

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

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

Bovpropeller 

www.horsensvaerft.dk
Kontakt os eller læs mere på 
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horsens sejlklub
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Indehaver Kurt Beck Pedersen
godkendt revisor, Cand. merc. aud.
Tobaksgården 3, 8700 Horsens
Telefon 7625 1900
kbp@plus-partner.dk
www.plus-partner.dk

Økonomisk overblik
Er din virksomhed på rette kurs?

Få en helhedsorienteret rådgivning for dig 
og din virksomhed.

Effekten af projektet OnBoard 
Horsens til OL 2016 viste allerede 
sin effekt i sommer, da Anne Marie 
Rindom vandt guld til teststævnet 
i RIO i august, i et stjernespækket 
felt fra hele verden i Laser radial. 
Sejren blev sikret i et nervepir-
rende medal race med få point til 
forfølgerne.  
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Bestyrelse
Formand Bjarne Hansen formand@horsens-sejlklub.dk 2671 8421
Næstformand (materiel og bygn.) Svend Smedegaard materiale@horsens-sejlklub.dk 2523 1662
Kasserer Carl-Erik Carlsen kasserer@horsens-sejlklub.dk 2015 0601
Kapsejlads Knud Erik Feldt kefeldt@get2net.dk 2894 8393
Sponsor Henrik Frederiksen henrik-karin@mail.dk 5151 6509
Ungdom Anne Skjerning hulvej100@stofanet.dk 2282 4808
Sejlerskolen Ole Harby oh@learnmark.dk 2463 9703
Suppleant Ole Søndermølle ole@soendermoelle.com 2033 4741
Suppleant Jens Troense tursejlerne@horsens-sejlklub.dk 4016 5300
   
Sejlklubbens Venner   
Formand Carl Gerstrøm sejlklubbensvenner@horsens-sejlklub.dk 2346 5603
Kasserer Birger Iversen bbi@email.dk 7562 8913
Udnævnt af bestyrelsen Claus Bjørnhart claus.bjornhart@velux.com 2174 0462

Udvalg mm.   
Materiel- og bygningsudvalg Svend Smedegaard materiale@horsens-sejlklub.dk 2523 1662
Matchrace  Lena Weihrauch lena.weihrauch@gmail.dk 4046 1718
Sponsorudvalg Henrik Frederiksen henrik-karin@mail.dk 5151 6509
Kapsejlads Morten Fjerbæk fjerbaek@gmail.com 4046 1718
Ungdom Anne Skjerning hulvej100@stofanet.dk 2282 4808
Sejlerskolen Jesper Lysgaard jesper.lysgaard@gmail.com 3025 7666
Tursejlerne Ulla Christoffersen chri@mail.tele.dk 3091 0107
 Jane Troense troense@ofir.dk 4016 5300
Pigesejlerne Ulla Christoffersen chri@mail.tele.dk 3091 0107
 Jane Troense troense@ofir.dk 4016 5300
Web Tue. S. Andersen tsa@neets.dk 4092 4743
Klubblad Hanne Jeppesen hanne@tunet10.dk 4018 4501
 Carl Gerstrøm gerstroem@stofanet.dk 2346 5603
 Ole Harby oh@learnmark.dk 2463 9703
 Morten Arndal mail@mortenarndal.dk 3217 8219
Klubmåler Claus Bjørnhart claus.bjornhart@velux.com 2174 0462
Bøjer Jonas Troense jonastroense@gmail.com 2284 6722
Pladsmænd Knud Hjersing                     20843674
 Olaf Holmegaard                23416044
 Knud Erik Feldt                    2894 8393
Havnefoged Helge M. Mechlenborg hmme@horsens.dk 2080 1338

Restaurant Christian & Sanne chr.horsdal@gmail.com 7562 1975
Horsens Sejlklub www.horsens-sejlklub.dk hsh@horsens-sejlklub.dk 7562 8261
Pengeinstitut Sydbank reg.nr. 7160 konto nr. 000 1463293 7562 8261
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Jens Hjernøesvej 14 • 8700 Horsens Havnegade 12 • Juelsminde                

Bjarne

Claus

Jens Hjernøes Vej 14 - Horsens

29 år i bådbranchen

AUTORISERET REPARATION • SERVICE AF ALLE MÆRKER
RESERVEDELE • 4 SERVICE VOGNE • VI KØRER/SENDER OVERALT

Havnegade 12 - Juelsminde

Stort lager af reservedele Marit im butik - kik ind

25m / 50 tons i  Horsens • Max 30 tons i  Juelsminde • Sejlbåde optages i  Juelsminde

deadline næste blad:  15.11.2014

30 ÅR I BÅDBRANCHEN
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Skumsprøjt fra formanden

En kanon sæson går så småt på hæld. Vejret har været med os og 
sejladsaktiviteten har været stor. Det ene markante arrangement 
har afløst det andet i 2014 og mere er på vej.

Endnu en lille bemærkning til klubhuset. Vi fik af TUBORG Fonden 
sponsoreret 30.000 kr. til flere borde og stole til terrasserne og en 
stor tak for det! Og når jeg er ved det med at sige tak, så skal 
der endnu engang lyde en stor tak til alle vore sponsorer. Klubben 
ville ikke kunne arbejde med det store aktivitetsniveau uden vore 
sponsorer.
For mig at se, er den første sommer med det nye klubhus forløbet 
tilfredsstillende. Takket været vejret har terrasserne været flittigt 
brugt. Klubhusudvalgets løbende dialog med forpagter parret er 
forløbet godt. 

100 år med ungdomsarbejde er blevet markant fejret. Det er også 
enestående. Ungdomsafdeling er i jubilæumsåret stadig en mar-
kant aktivitet i klubben - takket være opbakning fra klub og foræl-
dre, talenter, trænere, sponsorer for nu at nævne de væsentligste 
hjørnesten.

H O R S E N S  S E J K L U B
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Gå på ”oplevelsesjagt” og få inspiration 
hos Vagns Radio & Bang & Olufsen Horsens

www.bang-olufsen.com/horsens

Bang & Olufsen Horsens v/Vagns Radio

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

- Skærme i alle størrelser til ethvert formål

(Kontakt Vagn Christensen på 7025 1188)

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

Vi havde i denne sommer besøg fra British Kieler Yacht Club. Et 
godt besøg! Knud Hjersing og co. arrangerede 4 fine sejladser for 
vore gæster og besøget sluttede med spisning og en hyggelig aften 
på terrassen. Desværre må vi nok se i øjnene at det løber ud i 2016.

Klub og restaurant arrangerede i fælleskab Sankt Hans aften. Det 
blev en god aften selv om der manglede 5 Co på temperaturen og 
det blev til i en hast. Jeg ser gerne at vi fremadrettet får lavet en 
tradition med Sankt Hansaften på lystbådehavnen.

Bestyrelsen inviterede bormeter Peter Sørensen og formand for 
udvalg for teknik og miljø Ole Pilgård til en tur på havnene for at 
fortælle om klubben og sejlernes brug af faciliteterne. God dialog, 
der kun kan fremme forståelsen af behov og muligheder. 
Bormesteren forstod indvielsen af ”vådestedet” primo juli. Endnu 
en markering af lystbådehavnen.
Projekt ”Horsens til OL i Rio 2016” går forrygende. Sejlerne le-
verer. Anne-Maries guldmedalje i Rio lover rigtig godt. Og jeg tror 
på at Horsens Sejlklub igen leverer til OL deltagelse. 2016 bliver så 
for 6. gang.
Vi har brug for en ekstra hånd i sponsorudvalget og det tyder på at 
der bliver et par udskiftninger i bestyrelsen ved kommende gene-
ralforsamling. Er du interesseret i at stille op så ta’ en snak med 
formanden.

Snart skal vi tage hul på vintersæsonen og kombinere vore vinter-
aktiviteter og de traditioner der hører hertil med det nye klubhus. 
Vi lægger ud med Standernedhaling den 25. oktober. Vi gjorde det 
til standerhejsningen lad os gøre det igen! Møde talstærkt op og 
markere vi er en markant klub og hygge os i godt selskab i dejlige 
omgivelser. Banko som vi normalt har primo november. Se annon-
cer andet steds i dette blad. Om de videre aktiviteter vil man kunne 
læse i næste klubblad.

- vi gør dit byggeri til en god oplevelse.
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Xcruising

X-Yachts A/S   Fjordagervej 21 · Haderslev · 74 52 10 22 · x-yachts.com 

X-Yachts udvikler og producerer sejlbåde til et 

internationalt marked, som værdsætter den danske 

kvalitetskultur og som ønsker sejlegenskaber i 

”World Class”.

Xc serien  består af 5 modeller fra 35 til 50 fod, 

fuld sandwich i håndoplagt  kvalitet, og har  bl. a.  

X-Yachts kendte stålbundramme.

Den gennemførte byggekvalitet og hensyntagen 

til de faktorer, der påvirker sejlads ”oplevelsen” er 

Xcruisings seriens vigtigste ”forskellighed”  til de 

mere traditionelle deciderede turbåde.

Xc  35  38  42  45  50 

Nyt fra Havnefogeden
En hurtig grov optælling viser, at 
der er små 40 både på land. Skøns-
mæssigt ser 25% ud til at være i 
en så dårlig stand, at de formentlig 
aldrig kommer ud og sejle igen. Er 
det ikke en tikkende bombe?
Når bådene ikke kommer i vandet, 
kan der være flere grunde, - syg-
dom/økonomi. De både, som vi 

ikke kendte ejerne til, er der hen over sommeren blevet ryddet 
meget op. Der er konkret 2 vrag, som jeg ikke ved, hvordan vi kom-
mer af med. De ender med at blive skrottet; men hvor sendes reg-
ningen hen? Vi har ingen i vandet, som vi ikke ved hvem tilhører.  
Der er flere både, der aldrig/meget sjældent tilses. Lad det være en 
opfordring til jævnligt at tilse båden.
Der er lige nu ca. 85 ledige pladser. Flere navnlig små pladser er 
blevet lejet ud hen over sommeren.

Antallet af gæster er ikke gjort endeligt op; men det er mit indtryk, 
at der har været flere gæster en tidligere år. Autocamperpladsen 
har været godt besøgt. Det var ønskeligt at få den udvidet.
Omplacering af affaldsgårde er blevet fint med et mere ”rent” look 
tæt ved vandet. De små skraldespande på fortovet, der er tænk til 
småaffald, bliver desværre anvendt til større skraldeposer fra både. 

Det kræver meget hyppig tømning. Brug de store containere til 
affaldsposer! 
Flere ”event” på havnen i denne sæson har givet liv. TORM stævnet 
var fint og viste med al tydelighed, hvor meget landplads, der 
kæves ved en sådanne lejlighed.   Besøg fra British Kieler Yacht Club 
var spektakulært. Indvielse af krabbebro og ”tovfærge” gav mange 
mennesker på havne og fin omtale. Begge dele anvendes flittigt.
På næste SU ser vi på antallet af både i klubberne for at fordele 
landarealer rigtigt.
De fleste pladslejere er flinke til at vende skiltet til grønt, når man 
sejler ud mere end en  aftentur; men der er også enkelte, som glem-
mer det. En henvendelse til havnekontoret, og skiltet vil blive vendt 
tilbage. Hele den øvelse repeterer vi ved starten af næste sæson.
Der er/har været problemer med at de ”offentlige lånecykler” for-
svinder. Da skolen ved strandpromenaden startede, blev det helt 
galt.  
Generelt er mit første år som havnefoged gået godt. Samarbej-
det med rådhus, med klubber og med de enkelte pladslejer er gået 
godt. Efter at have været gennem næsten en hel årscyklus, er jeg 
blevet meget klogere.  
Husk at besøg hjemmesiden www.horsenslystbaadehavn.dk
Tak for en god sæson! 

Inger Bruhn deltog i årets Pinsetur om bord på ”Fru Chri-
stoph”. Inger har sendt disse dramatiske biller fra turen. 
Et studie i blygrå skyer og vand, - når søen selv besørger 
spuling.
(CG)
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Inger Bruhns dramatiske billeder!
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SALG OG UDLEJNING

ALTID 80 BRUGTE TRUCK PÅ LAGER

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

Ring og få et godt tilbud!

se mere på www.nptrucks.dk eller scan koden

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

·  www.horsensimplantatcenter.dk

Horsens Implantatcenter 

... privatboliger såvel som erhverv

EDC FÅR 
DIN HANDEL 
SIKKERT I HAVN

For rådgivning eller vurdering 
Ring 75 62 23 00

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

EDC Ejendoms Centret A/S

Sejlerskolen nærmer sig afslutningen på en rigtig god sæson. Vejret 
har været varmt og solrigt, og vi har kun haft søtøj på en enkelt el-
ler to gange på grund af hårdt vejr eller regn.
Det eneste, vi kunne ønske os var, om nogle af de erfarne, garvede 
sejlere i klubben ville afsætte en aften om ugen til at medvirke 
som instruktører. Selvfølgelig er det en forpligtelse, man så påtager 
sig, men det er til gengæld en stor tilfredsstillelse at være med 
til at introducere nye sejlere til den fascinerende verden at kunne 
manøvrere en båd kun ved vindens hjælp – og man bliver selv en 
bedre sejler af det!

bådene er flyttet
For at undgå for tæt sejlads med Opti-sejlerne blev det i vinter 
besluttet at flytte skolebådene til et andet bassin. Det indebar lidt 
omflytning ved ”strutten”.
Desværre opstod der nogle misforståelser ved kommunikationen, 
så nogle bådejere blev flyttet mod deres vilje. Ved hjælp af fleksibel 
og kammeratlig indstilling fra nogle bådejere lykkedes det dog til 
sidst at få kabalen til at gå op. TAK FOR DET!   

natsejlads
Den 22. august afholdt vi vores traditionelle natsejlads til Snaptun. 
Som regel har vi ”store ” både nok (instruktørernes egne både, da 
H-bådene ikke har lanterner). Vi sejler i dagslys og for sejl til Snap-
tun, branker vores medbragte grillkød og pølser over grillen medens 
solen går ned over Horsens i vest. Når det er blevet mørkt sejler vi 
hjem, som regel for motor, så vi kan illustrere, hvor let og sikkert 
det er at sejle efter de dertil indrettede ledefyr. Vejrudsigten havde 
i år lovet en del regn, men vi fik kun 10 dråber, så – en hyggelig og 
lærerig sejlads! 

duelighedsprøve i praktisk sejlads
Lørdag  den 20. september  afholder vi duelighedsprøve i praktisk 
sejlads. Vi har de senere år modtaget stor ros fra censorerne for 
elevernes høje niveau, så vi regner med at det også i år går godt 
med kandidaterne.
De skal vise at de kan mestre:
•	 tilrigning	af	båden	
•	 at	komme	sikkert	fra	havn	(kun	for	sejl)
•	 at	kunne	sejle	de	forskellige	vindretninger	(bidevind,	 
     halvvind, foran og agten for tværs og læns)
•	 at	kunne	stagvende	og	bomme	sikkert
•	 ak	kunne	sejle	en	kompaskurs
•	 at	kunne	lægge	til	bøje
•	 mand	over	bord	manøvre
•	 at	komme	sikkert	i	havn	for	sejl
•	 afrigning	af	båden

Vinterundervisning i navigation m.v. 
 I slutningen af september begynder undervisningen i navigation 
m.v. Det foregår hver mandag aften frem til slutningen af febru-
ar, hvor der er eksamen. Har man så både den praktiske og den 
teoretiske prøve, kan man få et duelighedsbevis. De kan tages uaf-
hængigt af hinanden, men mange starter med en sommer-sæson i 
praktisk sejlads, da det så er noget nemmere at forstå problematik-
ken i navigation, søvejsregler m.v. 

kerteminde sejlerskole Cup
Kerteminde Sejlklub har de seneste par år afholdt en kapsejlads for 
sejlerskolebesætninger.
Vi deltager i år for første gang med 2 besætninger. Det foregår 
den 13. september i Kertemindebugten, og bådene er H-både, som 
Kerteminde Sejlklub stiller til rådighed. Der skal være min. 3 mand 
m/k om bord, og hvis der deltager en instruktør, må han ikke være 
rorsmand. Der sluttes af med spisning, hvor man kan komme af 
med sine dårlige undskyldninger om, hvorfor det ikke gik bedre osv. 

Nyt fra sejlerskolen
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Efter næsten 5 måneder, hvordan er så det overordnede indtryk?
Positivt! Travlt, godt vejr med udeservering, mange selskaber og en 
god a la carte, mange udfordringer, men blev løst på bedste vis. Når 
et helt år er omme, kan vi bedre vurdere,
hvor vi skal rette til.

Der har været en del selskaber, konfirmation, bryllup, barnedåb, 
fødselsdage og receptioner. Nu kommer julefrokosttiden, som 
vi har meget fokus på lige nu, det bliver en travl tid med mange 
gæster i restauranten.
Planlægning af konfirmationer til 2015, og reservationer til 2016 
og 2017 er begyndt.

A la carte er ofte uforudsigeligt. Der har været aftener, hvor vi kun 
havde enkelte reservationer, og pludseligt var der stuvende fuldt. 
Det er naturligvis dejligt, men giver udfordringer m.h.t bemandin-
gen i køkkenet og restauranten. Lad det være en opfordring til at 
bestille bord. Terrasserne har været et stort plus i den gode som-
mer, vi har haft; men det er helt afhængigt af vejret. Det var rigtig 
godt, vi fik forøget antallet af borde og stole. Sejlene er både de-
korative og effektive. Vi overvejer, om vi med passende parasoller 
kan gøre det mere attraktivt at sidde ude.

Blomsterkasserne har været fine. Der er gjort meget fo,r at de blev 
passet og hele tiden så pæne ud. Vi overvejer lidt andre krukker til 
næste år. 

Vi indledte jo med en forrygende standerhejsning/indvielse af 
klubhuset, og der har været flere andre klubarrangementer. Der er 
pænt besøgt efter sejladserne tirsdag, onsdag og torsdag. En tro-
fast kerne af medlemmer kommer søndag formiddag. Det store 
medlemsfremmøde, der for 30-40 år siden var hver eftermiddag, 
er tiden for længst vokset fra. Men vi så gerne flere medlemmer i 
klublokalet.

Vi har haft et og skal have et mere firma Match Race arrangement. 
Det er spændende dage og giver liv.

I september kommer et arrangement med M/S Tunø, hvor sejlads 
på fjorden kombineres med først frokost og senere middag. Det 
håber vi kan blive tilbagevendende.

Sankt Hans var en fin aften, om end temperaturen ikke var som 
ønsket. Vi vil gerne gøre mere ved Sankt Hans næste år; med mere 
annoncering tidligere og bredere. En Sankt Hans aften for alle lyst-

Nyt fra restauranten
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bådehavnens brugere og byens borgere. Det måtte gerne blive en 
fast tradition.

Nu kommer efterår/vinter, som vi jo ikke har prøvet. Som nævnt 
julefrokoster og selskaber.

Den 11 november afholder vi Mortens aften. Læs mere på hjemme-
siden.

Vi holder fast i, at Horsens Sejlklubs Restaurant har åbent hele året, 
ser frem til Standernedhaling, banko og de traditionsrige arrange-
menter 24. og 31. december - mere om det i næste klubblad.
Vi bestræber os på at gøre gæsterne tilfredse, men erkender, at det 
kan man ikke altid. Vi skal drive en forretning i et klubhus, hvor vi 
har lejet os ind. Det giver udfordringer som så ofte sagt. (
CG)

På Dansk Sejlunions hjemmeside var der primo august en artikel 
om Anne-Marie Rindoms guldmedalje i Rio. Flere kommenterede 
på artiklen bl.a. kunne man læse:
Horsens Sejlklubs Restaurant
Stort tillykke super flot. Hilsen Sanne & Christian
Flot at vort travle værtspar tager sig tid til at sende en sådan hilsen! 

Sanne og Christian

Der er gået 5 måneder siden vi indviede klubhuset, og Sanne og Christian rykkede ind.
En snak med Sanne og Christian kort før deadline på dette klubblad.
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Tursejlerne går på indkøb, for at sikre mange og 
gode gevinster til bankospillet

mandag den 
3. november
 
Årets første jule-tradition venter forude. Tursejlerne er 
allerede i gang med at forberede julebanko, og tursejler-
gruppen går i år på indkøb. Mandag 3. november bliver 
tallene råbt op. Vel mødt til en hyggelig aften. Vi starter 
med spisning, og mødetiden er sat til kl. 17:30, sejler-
retten serveres kl. 18.00.

Tursejlerne har en mangeårig tradition for at holde 
bankospil, når julen nærmer sig. Mange af gevinsterne 
kan ende som gaver under juletræet - eller bare være en 
tidlig julegave til den heldige vinder.

Tursejlerne bruger overskuddet til aktiviteterne i løbet 
af sommeren og til foredrag om vinteren. Og i år graver 
de pengekassen op og går på indkøb. De fleste af gevin-
sterne er sponseret, og mængden skifter fra år til år.
Et tilskud fra tursejlernes nedgravede reserver sikrer, at 

Bankospil
med flotte præmier

7
der også i år er mange og gode gevinster. Der kommer 
ænder på gavebordet – og rødvin – plus alle de andre 
gevinster.

En ny tradition er ved at komme i gang: Det er ikke blot 
kommercielle sponsorer, der leverer gevinster. Adskillige 
sejlere har givet præmier: brugte ting og sager, måske et 
fejlkøb, måske en kikset gave, måske noget, som kunne 
skaffes nemt.
Det er dejligt med nye, frivillige sponsorer. Så også i år 
modtager tur-udvalget gode sponserede gaver, som kan 
glæde enhver sejler. Har du et tilbud om præmier til 
banko-spillet, så ring til Frede Nørgaard på 2246 4252.
Mødetiden er sat til kl. 17:30. Så er der tid til at bestille 
drikkevarer, og sejlerretten bliver serveret på slaget kl. 18. 
Hvis man ønsker en sejlerret, så skal den bestilles i for- 
vejen, senest samme dag om formiddagen. Ring til 
værten Christian Horsdal på 7562 1975.

Julebanko starter kl. 19:00. Turudvalget satser på igen i 
år at få mange præmier hjem, så aftenen bliver lige så 
fornøjelig og underholdende, som tidligere år - og lige så 
præmiefyldt. Der er altid en lidt spændt og meget mun-
ter stemning. Vel mødt og held og lykke.

nærmere information om 
spisning følger.

Der har været god tilslutning til aftensejladserne mandag, tirsdag, 
onsdag og torsdag. 
Nogle aftener bedre end andre, men i alt ca. 30 både med ca. 3-4 
i hver båd altså ca. 100 mennesker. Hertil de ca. 10 officials. Vi er 
ca. 600 medlemmer og tager vi unge og passive fra er der vel 500 
tilbage. 20% af den aktuelle population er med i aftensejladser!!!

resultater fra foråret.
Tirsdag var der 18 deltagende både  heraf 7 Expresser. Der blev 
sejlet 15 sejladser over 8 aftener. 
Samlet vinder
løb 1 Jørgen Rasmusen - Nordisk Folkebåd 
løb 2 Morten Stoy - Express
løb 3 Henrik Frederiksen - X 332  

Torsdag var der 15 deltagende både. Der blev sejlet 8 sejladser
vinder Torben Pedersen - KDY 15 m2 
Sejlerne har været flinke til at gå i klubhuset efter sejladserne.

Til efterårssejladserne er der tilmeldt 18 både tirsdag og 8 både 
torsdag. Der er plads til mange flere

andre sejladser:
Banner 30 stævnet løb ud i sandet og blev ikke til noget.
Bymesterskaber for kølbåde afvikles o. Oktober.

KAPSEJLADS

Endelave Rundt blev sejlet 30. august
2 kost sejladsen sejles som to star den 21. September.
De ge nok mindesejlads for pigerne blev sejlet 29. august.
Ungdomsafdelingen afholder  6.-7. september Horsens Fjord Cup 
Ry Open Revivel for KDY 15 m2 afholdes i Horsens 27.-28. septem-
ber med 10 både heraf flere tyske deltagere.

Et meget travlt efterår for kapsejladsudvalget, - èn weekend i sep-
tember, hvor der ikke er sejlads. Godt gået!
(KEF/CG)

Hygge på terrassen efter sejlads

Billedet viser en 15 sek. gammel start fra 2. start 
på tirsdagssejladserne i starten af september 
med desværre kun 3 både.  Hvorledes får vi flere 
deltagere med på aftensejladserne på fjorden? 
 Lad os alle diskutere nye  muligheder i de 
mørke vinteraftener i klubhuset. I første start 
for mindre både med bl.a. Expres og folkebåde 
er der heldigvis altid mere end 10 startende og 
stigende deltagelse. 
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Tekst: Jens Troense · Foto: Inger Bruhn

Der var et særligt arrangement, da tursejlerne var på Pinsetur til 
Strib: eksklusivt besøg på landets flotteste og mindst kendte au-
tomobil-museum.
Enkelte både ankom fredag aften 6. juni, og ellers dukkede resten 
op i løbet af lørdagen. Der var solskin og godt humør. Hvert man-
dskab bidrog lørdag aften med mad til fælles bord, og der var flere 
spændende retter. Det var en lun sommeraften, og der var spisning 
på kajen. En munter aften og alle blev mætte.
Rundstykker og andet godt blev hentet tidligt hos den lokale bager, 
og efter en stille, men hyggelig morgen var der besøg på Danmarks 
mindste kendte automobilmuseum.
Eigil Hindsgaul Madsens liv har været biler: han drev en bilfor-
retning – og i fritiden arbejdede han på gamle biler. Han åbnede 
dørene for sejlerne, og det var en særlig oplevelse at høre hans 
beretninger. Alle biler er i fineste stand og kan køre. Flot bygning, 
fantastisk flotte biler – og motorcykler.
Således beriget var det tid til eftermiddagskaffe på havnen i Strib. 
Jens Troense inviterede på historisk tur langs stranden rundt om 

Tursejlerne kiggede på gamle automobiler

Strib Fyr, og ved aftensmad havde han en kort, men spændende 
beretning om Strib: i mange år en driftig færgeby, så kom Lille-
bæltsbroen i 1935 og byen ”døde”. Havnen blev i nogle år ”akvar-
ium” for Marsvin, hvor videnskabsmænd undersøgte deres sonar-
kommunikation. Sidenhen byggede sejlerne selv en havn – gratis 
materialer var jernbaneskinner samt brædder fra tømmerladerne 
ved en gammel trælast.
Tursejlergruppen lavede tilbehør, og sejlerne grillede selv. Det blev 
en lang og lun sommeraften med et par sange. Søndag formiddag 
kunne sejlerne muntre sig over sejlads på Lillebælt: nordfra kom-
mende sejlbåde gik i stå midt i Lillebælt, for strømmen var stærk. 
Sejlene stod flot, og der blev sejlet, men strømmen blev stærkere, 
og så sejlede de bagud – for fulde sejl.
Tursejlergruppen inviterede på stort morgenbord mandag. Så var 
alle rustet til den videre sejlads: hjem til Horsens eller måske rundt 
om Fyn. Endnu en dejlig pinsetur var til ende. Tursejlergruppens 
indsats blev leveret af  Ulla Christophersen, Frede Nørgaard og Jane 
Troense.

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

ØSTJYSK VÅBENHANDEL, NYT DOMICIL OG BUTIK *2014

FREDERIKSGADE HORSENS, NYE BOLIGER *2014

Søndergade 37 · 8700 Horsens · 75 62 35 30 · www.sjors.dk

kvalitet · service & ærlig rådgivning

men women
1. SALSTUEN

Lena Schroll har efter flere år som formand for pigesejlerne ønsket 
at trække sig. Ingen meldte sig som kandidat til formands-posten. 
I stedet er der nu lavet en turnus, hvor besætningerne efter tur 
tager ledelsen.
Lene Schroll fik stor tak for sin indsats, og der blev klappet. Hun 
har været formand i seks år. Der var tilfredshed med den nye form 
for ledelse.

Pigesejlerne har nu besætningen på ”Fru Christoph” som leder af 
pigesejler-gruppen. Kontaktpersoner er Ulla Christophersen og 
Jane Troense. I forårssæsonen overlapper besætningen på ”Mag”, 
så den er klar til at overtage fra efteråret 2015.
Pigesejlerne har oplevet et fantastisk forår med god vind og sol 
– og dermed pragtfulde sejladser på onsdagene. Forårets kap- 
sejladser blev vundet af ”Ripasso”.

Ny ledelse hos pigesejlerne
Pigesejlerne har haft kontakt til Horsens Bådeklub, kaldet ”den 
grønne”.
Klubben har kapsejlads på onsdage samtidig med Horsens Sejl-
klubs pigesejlere, og det er da sket, at sejlerne fra de to klubber har 
mødt hinanden på hver sin bov ved mærkerundingerne…
Allerede ved den første kapsejlads, hvor begge klubber var med, 
var der god stemning på vandet med fine tilråb mellem de enkelte 
både.

Pigesejlerne har aftalt med bestyrelsen, at de to klubber kan have 
fælles kapsejlads på onsdage i efterårssæsonen. Så vil man evalu-
ere og tage beslutning om fremtidige muligheder.
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Børs

Finansiel rådgivning

Formue & pensionspleje

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

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

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

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

SAIL DESIGN GROUP

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

www.sejl.dk

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

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

www.hundsbaek.dk

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

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart

Tømrerarbejde til tiden... 
- og til aftalt pris

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

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

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

RING OG FÅ ET TILBUD

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

Pigesejlerne havde både god vind og ingen vind, da fire ud af 
fem både sejlede om kap i den traditionelle kapsejlads om Pe-
ter De’ Gæ’ Nok’s mindepokal fra Horsens til Snaptun  fredag 
29. august.
Vejret var dejligt: lidt lunt, lidt solskin og en brugbar vind. Men 
vejret skiftede hurtigt. Så var der vind her – og der – og ingen 
steder. Der var mange huller i vinden, og det gav en god af-
stand mellem bådene, og et par både, der lå og drev, kunne se 
konkurrenterne med fyldte sejl længere fremme. To af bådene 
fik meget vand: en kraftig regnbyge slog til kort før Snaptun og 
vinden kørte 360 grader rundt. Sidste båd brugte tre timer fra 
Horsens til Snaptun.
Vinder blev ”Episerver” med Lena Schroll som skipper. Hun fik 
overrakt Peter De’ Gæ’ Nok’s mindepokal. ”Episerver” har vun-
det pokalen tre gange, men det giver ikke ret til ejendom, så 
mindepokalen kan vindes igen om et år.
Og så hyggede pigerne i Snaptun. Havnebistroen serverede 
”Stjerneskud”, og der var god stemning og højt humør.
To besætninger sejlede hjem til Horsens sidst på aftenen.  
Vinden var forsvundet, og ”Episerver” kan kun sejle for sejl, så 
båden kom på slæb efter” Mag’s”. De to både nåede hjembyen 
efter midnat.

Besætningen på ”Episerver”, vinder af mindepokalen for Peter 
De Gæ Nok, fra venstre: Wenche Svenning, Lena Schroll og 
Birgit Hald. Ulla Christophersen  overrakte.

Vandt 
mindepokal 

for tredje gang

BeddingenUnder overskriften ”Dyr Mercedes druknede i havnen” 
havde Horsens Folkeblad en stor artikel den 17. juli. 
Hændelsen må vel tilskrives et samspil af flere uheldige 
omstændigheder og skal ikke kommenteres yderligere 
her.
Trailerbare både er blevet meget populært i de sene-
ste år. Se blot på bådudstillinger hvor stort et areal, de 
optager. Derfor disse få ord om beddingen i Horsens.

Langt tilbage byggede den grønne- og den blå klub sam-
men beddingen, og i mange år var det den klubbernes 
medlemmer benyttede til søsætning og tagen på land. 
Det behov har klubberne ikke mere. Uden betaling kan 
alle i dag benytte beddingen. Stort aktiv for Horsens 
Lystbådehavn, - i Juelsminde koster det f.eks. 40 kr. hver 
vej! Det vides ikke præcist, hvor mange der årligt benyt-
ter beddingen, men i de weekends, hvor der er virkelig 
er run på, er der talt op til 25 tomme trailere i området.
Der er skiltet tydeligt til slæbestedet, og ved selve 
slæbestedet er der opsat skilte med ”spillereglerne”.

Klubberne får lidt hjælp fra kommunen til vedligehold-
else af beddingen, men har også ikke uvæsentlige om-
kostninger til driften. 
Der har ved flere lejligheder været drøftet ny bedding 
med bom og betalig, uden at det er blevet til noget. For-
mentlig blandt andet fordi man ikke aner, hvor man skal 
lave den. (CG)
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JNoM i Horten i Oslofjorden er afviklet og HSH har fået fine pla-
ceringer.
Vores 4 optimist sejlere der deltog i de Nordiske Mesterskab, har 
udvist stor udholdenhed og styrke sammen med det danske lands-
holdsteam. De har alle lært en masse, og udviklet nye venskaber 
på tværs af klubberne.
Norge bød på en usædvanlig varm uge - op til 33 graders varme og 
meget lidt vind. Det betød, at de sidste sejladser blev afviklet den 
sidste stævnedag, hvor sejlerne mødte op til skippermøde kl 5 og 
derefter gik de på vandet. De kom ind igen kl 16. 
Lejren blev kyndigt ledet af landstræner Dennis Paaske med 
trænerkapaciteterne Jeppe Bregendahl og Kasper for drengene, 
samt Erik Dahl og Henriette for pigerne.
Det blev en dansker Emil Kjær, Skovshoved, der vandt for drengene, 
for pigernes vedkommende fik Josephine Nøjgaard, Fredericia 
bronze. Horsens Sejlklub fik også gode resultater: Christian Winkler 
nr. 18, Nicolai Mølskov Bech nr. 22, Kasper Emil Zachariassen nr. 
50 og Signe Markussen nr. 47. I alt deltog 136 optimist-sejlere ved 
stævnet. 

46 store og små sejlere mødtes på havnen torsdag eftermiddag. 
Der skulle sejles til årets Camp Borre. Det blæste meget for de små 
sejlere, men for de store var der ingen problemer. Da vi endelig 
nåede Borre (den første opti-sejler efter 1 time og 12 min.) var 
det dejligt og det var rigtig hyggeligt. Efter vi havde spist vores 
madpakker skulle vi i seng.  

Fredag morgen skulle vi tidligt op for vi skulle lave morgengymna-
stik. Da vi var færdige med morgengymnastik var der morgenmad. 
Cirka en time efter skulle vi ud og træne på vandet. Vi kom ind på 
land og spiste frokost. Efter frokost skulle vi ud på vandet igen. 
Da vi kom ind igen måtte man bade med ting fra TORM aktivitet-
straileren med surfer, kajakker m.v. hvis man havde lyst.
Så var der aftensmad. Efter aftensmad havde hold 1 lavet et 
”stjerne løb” til alle andre og det var rigtig sjovt.  Her var opgaverne 
bl.a. ro rundt om et mærke i en kajak, lave en tøjkæde, transportere 
så meget vand man kunne op i en spand, og finde mønter i sandet. 
Herefter skulle vi i seng.

Lørdag morgen startede vi med morgen træning igen. Bagefter 
skulle vi spise morgenmad og smøre madpakker, for det var nem-
lig lørdag vi skulle sejle rundt om Hjarnø. Vinden var god så det 
blev en fin tur. Vi sejlede to sejladser, og de blev gode. Da vi kom 

4 HSH optier til Nordisk mesterskab 
              - sådan gik det

Camp Borre 2014 
               - fortalt af Kristine Skjerning

til Snaptun var der muslingefestival, så der var mange mennesker, 
men vi fik en is alle mand. Vi var alle trætte så vi blev trukket hjem 
til Borre.

Søndag var det tid til at vende hjem af, vi stod op og spiste morgen 
mad og derefter begyndte vi og pakke telte sammen og alle vores 
ting. Da vi var færdige havde vi skippermøde og så sejlede vi hjem.
Da vi kom hjem til havnen var der pølser, brød og sodavand. 
Derefter var der præmieoverrækkelse og alle fik en flot T-shirt hvor 
der stod Camp Borre 2014 og HSH.
Den traditionsrige “forældresejlads” blev desværre ikke til noget i 
år pga. voldsom regn og blæst lørdag aften. Men det overvejes at 
denne disciplin bliver afviklet en aften i august.

KLUBEFFEKTER Gør din klub synlig

Sælges i klubhuset hver tirsdag, onsdag og torsdag før aftenkapsejladsstart, hos havnemester Helge Marstrand Mechlenborg på 
havnekontoret eller hos Knud Hjersing i værkstedet.
Den store stander bestilles på tlf. 2929 1907 eller nb@godtvejr.dk.  Alt sendes gerne pr. post mod tillæg af porto. 
For at have plads i Horsens Lystbådehavn skal man være medlem af en af klubberne på havnen og fører sin klubs stander på båden.

Til både under 30 fod 20x40 m trykt   kr. 50,00
Til både over 30 fod 25x50 mm trykt  kr. 50,00
Til både over 40 fod 40x80 mm syet   kr. 200,00

Broderet Ø 80 mm emblem til at sy 
på blazer, jakker, bluser, sejlertøj, 
skjorter etc.                                              
kr.   50,00

Label Ø 100 mm til at klistre 
på bilen, båden, cyklen, bar-
nevognen, etc.            
kr.   20,00



Lejren er dels et tilbud til vores egne optimistsejlere, men 
også et tilbud vi sender ud til alle folkeskoler  i brochuren 
“Det for børn og unge”. Hvor vi tilbyder, at man kan komme 
ned og prøve sejlads i 3 dage af sommerferien, og ellers hygge 
sig med en masse sjov og vandleg.  

På årets lejr havde vi det største antal deltagere i lejerens treårige 
historie. Hele 40 sejlere var tilmeldt lejeren, hvoraf 22 var klub-
bens egne optimistsejlere, mens 18 var børn i alderen 5-14 år, der 
aldrig havde prøvet at sejle før. 

Vejret var med os, og vi havde 3 helt fantastiske dage med sol og 
let vind, perfekt for alle de “nye”. Så i løbet af lejeren fik de nye 
både sejlet med de gamle sejlere, 2 og 2, sejlet på egen hånd, lavet 
vælteprøve, badet, leget, bundet knob og lært hinanden at kende. 
Så da lejren sluttede kunne de modtage deres første sejldiplom, 
sældiplomet, som bevis på hvad de havde lært i løbet af lejeren. 

De gamle sejlere fik sig nogle gode timer på  vandet, og brugte 
også lejren på at prøve et par nye jolleklasser af, Zoom 8 og Feva, 

Torsdag aften var der tændt op i grillen, og pølserne smidt over, 
sejlerne havde taget deres forældre og søskende med, og vi i alt 
100 mand til en hyggelig aften på jollepladsen. 

Mandag d. 11. august startede vi så for alvor efterårssæsonen op 
med opstart af nye sejlere. 12 af dem der havde været med på 
sensommercampen var klar til at starte til optimist, men oven i 
det dukkede der 17 andre op for at prøve om optimistsejlads 
var noget for dem, så vi havde svært ved at finde joller til 
dem alle, men med lidt rykken rundt lykkedes det. Og nu 
her et par uger inde i sæsonen har vi 25 sejlere på vores 
hold for nystartede, hvilket må siges at være en kæmpe 
succes og det største hold i mine 10 år som træner i klub-
ben. I alt tæller optimistafdelingen dermed 55 aktive sejlere 
fordelt på 4 hold. 

Med dette skriv vil jeg gerne byde alle de nye sejlere velkom-
men i Horsens Sejlklub. 

Cheftræner
Jacob Nikolajsen
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Sensommercamp
For 3. år i træk sluttede vi i ungdoms-
afdelingen sommerferien af og skød 
efterårssæsonen i gang med 3 dages 
sensommercamp d. 6-7-8. august. 

Sensommer-       camp 2014

Der var optimistsejlads for voksne mandag den 30. juni. 9 joller 
kom på vandet i et fantastisk vej. Med alle de tilløbne var der godt 
20 til grill efter sejladserne.

4 gode sejladser blev det til, præget af hård kamp mellem de gar-
vede.
resultatet blev:
2 erik andersen 
3 niels sædholm
4 lena schroll
Når resultatlisten starter ved 2 er det ikke en fejl. Liv Andersen 
ville gerne med på vandet for at tæve sin far, og der blev givet 
en dispensation. Dommerene var så sikre på, at Liv ville ende med 
lutter 1ste pladser, at det på forhånd blev aftalt, at 1ste præmien 
var en stor is, og at kampen og vinpræmierne var mellem de vok-
sne.  Det holdt stik! Liv var klart bedst i alle faser: start, kryds, læns 
m.m. Vi taler ikke om vægt og størrelse; men det havde nok en vis 
indflydelse.
Som noget nyt blev sidste års vinder iklædt en vest fra OL i London. 
Så kunne man se, hvem der skulle holdes øje med. 
Wenche var debutant. Efter et par ture i vandet og ”enetime” ved 
Liv gik det rigtig fint. Som Carl sagde ved præmieoverrækkelsen. 
Den stejleste læringskurve, der var set. Det var rigtig godt gået og 
det udløste en præmie. 
”Hatten” gik ikke som kvajehat i år; men tværtimod som anerkend-
else til Niels Sædholm, der meget galant hjalp Wenche med at øse. 
Tillykke med det!
Frede og Lars assisteret af Birger havde en stor aften i damjollen og 
efterfølgende ved grillen. 
Knud Hjersing havde overladt stævneleder/baneleder rollen til 
Knud Erik der dermed også var enedommer i konkurrencen om 
”hatten”. Tak for en fin aften! (CG)

Optimistsejlads for voksne

Liv Andersen i 
fornem stil, - fin 
plads under bom-
men!

Vinderen 
Erik Andersen

Svend fra Havnen deltog og viste sig som en habil optisejler.  

Wenche øser godt hjulpet 
af Niels Sædholm 
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De glade vindere er fra venstre Carsten Scrøder,  Per Alhgren, Steen 
Lundhild samt Jannik Haarh.
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Favoritten vandt igen

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

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

derfjord midt i juni.

8 besætninger med erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklub-

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

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

nært hold på ydermolen i Horsens Lystbådehavn.

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

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

måtte samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.

Besætningerne var suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke

kræfter naturen kan påvirke en sejlbåd med.

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

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

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

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

Andersen blev nummer 4.

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

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

rækken.

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

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

anden stævne.

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

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

nu forhånds booket 3 besætninger.

Horsens Sejlklubs 
Business Cup 2009 

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

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

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

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

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

Tak til vore sponsorer:

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

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

Skipper Henrik Jensen fra Picca Automation og Skovshoved sejl-
klub tog selv pokalen I Horsens Sejlklubs Picca Automation Busi-
ness Cup 2014, der blev afholdt på Horsens Fjord den 14. juni.
Fantastisk vejr med høj sol, 23 grader og 6m/sek fra nord gav de 
perfekte rammer for stævnet, der havde samlet 12 besætninger fra 
virksomheder i Østjylland.
Match Racing Denmark havde stillet 6 både til rådighed, og med 
afvikling af 8 sejladser plus et dobbelttællende medal race, blev 
det mere end spændende, inden Henrik Jensen havde trukket sig 
med sejren.
Den springende nordenvind gav store udfordringer for sejlerne, og 
10 bådslængder, inden den endelige målgang i medal race, kunne 3 
besætninger løbe med den samlede sejr.

Golfbolde var nok, for første gang I Horsens Sejlklubs historie, 
præmierne ved en kapsejlads, og de var sponseret af Nykredit.
Det var i forbindelse med arrangementet, Sail and Golf, hvor del-
tagerne både sejler match race en halv dag og spiller 9 huller golf.
Pointene lægges sammen efter et sindrigt system, og de glade vin-
dere ses her af dette samarbejde imellem Stensballe Gaard Golf, 
OnBoard Horsens og Match Racing Denmark.

I eftersommeren har det været muligt at nominere sejlerkamme-
rater til årets Nykredit Sailor of the year.
Fra 15. september til 15. oktober kan alle medlemmer stemme på 
de nominerede I årets Nykredit Sailor of the year 2014. Alle nomi-
nerede er beskrevet på hjemmesiden med bedrifter. 
Send en mail til Soren.Klint@novotek.com med nummer og navn 
på den eller de nominerede fra hjemmesiden og den heldige vinder 
får et gavekort til Surf og Ski på kr. 5000,-

OnBoard Horsens til OL 2016 fik en fantastisk start allerede fra kick off mødet i april med 
mange nye samarbejdspartnere, og i sommer er det blevet fulgt op med bl.a. Horsens Folkeblad 
og Horsens Svane Apotek som guldsponsor samt er række både virksomheder og privatper-
soner. Se alle sponsorer på www.horsenstilol.dk , hvor alle projektets aktiviteter kan følges.

Virksomheden trådte i foråret til og stillede en bil til rådighed for 
sejlerne, således de kunne komme rundt i Europa med trailer og 
både. Den flotte Renault kassevogn er nu i Nordspanien, men har 
været op og ned af Autobahn Sieben flere gange i sommer.

Navnesponsor Picca 
vandt selv pokalen !!!   

Sail and Golf.  
Nyt initiativ fra OnBoard

OnBoard Horsens til OL 2016 er kommet fantastisk fra start

Horsens OL besætningerne på vej 
til ISAF VM i Spanien

K. Westergaard Automobiler A/S 
i Horsens fik On Board Horsens til 
OL 2016 op at køre

Først i september drager alle 3 OL besætninger til VM i Santander 
i Nordspanien, hvor halvvejs OL, eller VM for OL klasser afholdes.
Meget er på spil for de enkelte besætninger, med bl.a. nationalkva-
lifikation af bådtypen til OL, og økonomisk tilskud fra sejlunionen 
som sidemål, i forhold til de faktiske VM medaljer.
Med Rindoms guldmedalje i teststævnet i RIO i august, er forvent-
ningerne høje, men der er ifølge Anne Marie mere end 10 sejlere, 
der kan tage guldet hvis de har en god dag.
Både Nacra og 49 FX besætningerne er på deres stigende form-
kurve, og kan måske være at finde i toppen af listen på de gode 
dage. Spændende at følge med GPX tracks om bord, så klik ind på 
www.HorsenstilOL.dk  og følg med online.

Vinderbesætningen fra Picca Automation:  Henrik Jensen, Johnny 
Andersen, Klavs Vestergaard, Jens Overgaard.

Her modtager Anne Marie Rindom nøglerne fra Peter Nissen.
- Sailor of the year !

2014
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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*

Endelavevej 3 · 8700 Horsens · Tlf.: 75 62 56 77 · Fax: 75 62 15 52 · www.arthur.dk
Vi overholder den gældende lovgivning fra arbejdstilsynet

Transportløsninger 
til dit behov Nyt fra Havnen

Stor moderne fødevarefabrik på vej op. 
Imponerende!

Den sunkne kutter ved servicekajen ligger på havn-
ens område, og ejeren betaler pladsleje til havnen. 
Den er tidligere sunket og blevet hævet
Der er lagt en flydespærring om, så eventuelt udsiv-
ende olie ikke forurener.
Havnen behandler sagen i et samarbejde med kom-
munen, og den jura der skal varetages omkring 
sådanne fartøjer er iværksat. Det kan ende med, hvis 
der er fare for forurening, at kutteren tages på land 
og skrottes.
Generelt har havnen kørt en kampagne for at få 
ryddet op i de gamle både, der står på sydhavnen. 
Kendes ejeren ikke fremlyses fartøjet i 4 uger og 
hugges derefter op.
Den nye kaj skrider frem. Der er slået pæle bag 
den nye spuns, og snart støbes en aflastningsplade, 
hvorefter arealet kan tages i brug, - formentlig om 
en  god månedstid.
Wittrups nye hal skyder op. 6000 m2 som forventes 
taget i brug primo 2015. Ser rigtig flot ud fra Strand-
promenaden. 
(CG)

Endnu er kajen ikke klar til at tage i brug; men 
inden længe vil her være aktiviteter.

Den sunkne kutter ved servicekajen er 
ikke noget kønt syn. Flydespærring kan 
forhåbentlig forhindre olieforurening.
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For 17 år siden var vi tre aktive sejlere, som fik den lidt skøre ide 
sammen at skrive en kogebog for sejlere.  Det var Tove Rindom, Leif 
Grove og undertegnede. Det skulle være en blanding af madfilosofi, 
krøniker og naturligvis gode opskrifter. Vi startede med at give bo-
gen et navn. Den skulle hedde ”Skibskok med ildsjæl”

Da bogen var ca. ¾ færdig forsøgte vi at finde et forlag, som ville 
udgive der. Gyldendal var tæt på, men den person som skulle tage 
den endelig beslutning, droppede den. Jeg talte med ham i tele-
fonen og han havde en kommentar til et sted i bogen om grill-
stegning af en oksemørbrad. Der skriver I, at mørbraden har fået 
tilpas, når den med en finger svarer igen som et 17 årigt ungpige-

”En lys ide”
bryst. ”Det kan man simpelt hen ikke skrive, og i øvrigt er metoden 
særdeles usikker”

Desværre døde de herlige mennesker Tove og Leif et par år efter, og 
herefter gik projektet i stå.
Jeg er nu blevet opfordret til at finde de gamle filer frem og give et 
afsnit i hvert af de kommende klubblade.  Det vil hver gang blive et 
afsnit om en slags madfilosofi efterfulgt af en god opskrift.
Her første gang (sep. 2014) følger bogens forord.
I storm og magsvejr.

Hugo N.
 

Misforstå nu ikke overskriften til denne ret, - vi taler om en fiskeret. 
Hvem skulle iøvrigt tro, at sild og oliven ville klæde hinanden? Men 
det er tilfældet i denne forførende ret. Og hvem pokker kan finde 
på at “ofre” de dyre whisky-dråber på en dum sildefilet til kr. 3,00 
pr stk? Dette spørgsmål, kan du kun få besvaret ved at prøve at 
tilberede og smage denne ret. Den er nem lavet.

Ingredienser:
l 6 sildefiletèr
l lidt groft rugmel
l salt og peber
l lidt olivenolie
l timiankviste
l whisky

Fremgangsmåde:

Sildene skæres i 2 dele på langs og befries for ben og finner. 
De vendes i groft rugmel med salt og peber. 
Silden steges kort på panden i olivenolie, og tages fra varmen. 
Panden tørres af, og bestrøs med timiankviste. 
Silden lægges herpå, whisky hældes over, og der flamberes. 
Efter kort tids flammer lægges der låg på for at det meste 
af whiskysmagen bliver i silden, der indsuger dampene. 

Forord

“skibskok med ildsjæl” kan lyde lidt vildt og vold-

somt, men sandheden er, at vil man både dyrke sejlads og  

lækker mad, så kræver det både energi og  fantasi. 

Energi og overskud til, efter en hård dag på søen, at gå i gang 

med et større eller mindre projekt nede i pantryet, og fantasi 

og kreativitet til at kunne fremtrylle en lækker ret eller menu 

ud fra de primitive forhold og den trange plads, som er til 

rådighed i en båd.

Sejlere er gjort af et særligt stof,  og de er i rigeligt mål  be-

riget med både energi og fantasi. Derfor er forudsætningerne 

for at kombinere livet til søs med god mad, absolut til stede.

Samtidig er interessen for kogekunst og god mad vokset 

mærktbart, også blandt sejlere.

Det at lave mad er blevet en populær fritidsbeskæftigelse for 

begge køn. Det vil  derfor være en naturlig sag, at tage denne 

interesse med i båden. 

Sigtet med bogen er at åbne øjne for de uanede muligheder, 

der ligger i gastronomiens verden, og som  klart kan lade sig 

gennemføre i en båd. Vi vil også påvirke holdninger til mad-

lavning. Vi spiser ikke kun fordi vi er sultne. Livet er andet end 

pølser og gryderetter, selvom der også kan laves spændende 

retter på det gebet.

Vi vil også gerne angribe den holdning, at når man er træt, 

kan man ikke lave mad. Træthed efter en hel dags sejlads 

er en fysisk træthed, som helt fortager sig  når den rigtige 

atmosfære breder sig i båden. Overvindelsen består altså 

i at komme igang,- så er energien der, - og forventning og 

spænding breder sig i båden, og  blander sig med en hyggelig 

atmosfære. 

Et godt måltid mad til en besætning med en glubende ap-

petit skal være toppen på “kransekagen “ i kølvandet på en 

herlig dag på havet. 

Bogen henvender sig primært til frit
idssejlere, men kan også 

med fornøjelse anvendes af campingfolket og andre, som la-

ver mad under trange og lidt primitive forhold.

Tove, Leif og Hugo

Whiskyflamberede sild 

med et “touch” af oliven

Og så kommer vi til den sjældne og forførende sauce.

Ingredienser:
l 1 - 2 chalotteløg
l 1 bundt persille 
l 1 bundt basilikum
l 1 dl hvidvin
l 2 dl hønsebouillon (fra tern)
l fløde
l 1 tsk sennep 
l 8 cherrytomater 
l 2 tsk oliventapernade
l salt og peber og hvidløg
 

Løgene hakkes meget fint. 
Persille og basilikum tilsættes og lidt hvidløg presses i. 
Disse ingredienser “tørres” lidt på en varm pande. 
Hvidvin tilsættes, og koges ned. 
Hønsebouillon tilsættes og koger lidt. 
Så tilsættes fløde og oliventapernade, og der smages til 
med salt, peber og sennep. 
Der jævnes evt. med maizena.
Tomaterne halveres, og varmes i saucen.

Der serveres godt flutes til.

Velbekomme!
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Nu er det 5 måneder siden vi indviede klubhuset. I USA er der tradition for at vurdere en 
nyvalgt præsident efter 100 dage. Nu bruger vi konceptet og spørger ind til klubhuset og 
medlemmernes brug af huset. Vejret har begunstiget den første sæson med meget godt vej, 
og avisen har givet fine omtaler. Hvad mener du?

Hvad mener du?

jacob madsen, gast på sWeGon
Jeg har besøgt huset 4-5 gange og den ene gang var vejret godt, 
så vi sad ude, - fantastisk! Jeg har spist sejlermenu et par gange, 
og det har været fint. Jeg var med til standerhejsning. Det var en 
enestående aften. Jeg har ikke haft lejlighed til at benytte isboden. 
Huset er outstanding. Det kan vi være stolte af. Det ærgrer mig 
lidt, at vi fra klublokalet har den kedelige udsigt til ”lossepladsen”. 
Medlemmerne burde tilgodeses bedre.

klaus lundgaard schubert – ”skipper”
Jeg kommer ikke så ofte i klubhuset og var ikke med til stander-
hejsningsfest. Jeg har ikke spist i klubhuset men fået sejlerret med 
hjem, - Mads ku’ jeg savne i den forbindelse.
Jeg syntes, at huset på alle punkter er fantastisk.

Per hougård, - ”ungdomsfader” 
Kommer i huset jævnligt som klubmedlem. Var til standerhejsning 
og Sankt Hansaften. Begge aftener var fine. Vi har spist al la carte 
nogle gange. Det har været fint. Jeg har ikke prøvet sejlermenuen. 
Flere gange har vi siddet ude. Det fås ikke bedre! Isboden har jeg til 
gode. Huset er fremragende og passer, - moderne og alligevel med 
rødder til det gamle hus.

Peter hansen, - sejlerskoleinstruktør bedst kendt under 
”Peter kammerat”
Jeg kommer desværre alt for lidt i huset. Flere gange har jeg siddet 
ude og nydt det. Den terrasse er pragtfuld - med byens flottesete 
udsigt. Jeg deltog i standerhejsningen. Det var alle tiders aften/nat.
Jeg har spist sejlermenu nogle gange. Det har været godt, men 
prisen er i overkanten. 
Som håndværker er der nogle ting ved huset, som jeg syntes ikke 
er i orden/helt færdige. Udvendigt malerarbejde er ikke helt i top. 
Flere planker i dækket springer meget.  I restauranten mangler jeg 
duge og lys på bordene. Det ville gøre det meget mere hyggeligt.
Trods de kritiske bemærkninger er det generelt et fantastisk hus, 
som vi alle kan være glade for. Lad det være en opfordring til 
medlemmerne om at benytte det. Kom med konstruktive forslag 
til, hvad I gerne vil have, så klub og restaurant kan bevæge sig i 
den retning.

Af Carl Gerstrøm

Formanden har ordet

Nykredit Sailor of the Year

Standeren nedhales og ”Frie Hav” synges

Kl. 13.30 afrigger frokost i klubhuset

 Musik fra klokken 14 til 18
v/ Jesper Bjarnesen

Uddeling af årets Grundstødningspokal, Kammeratskabspokal
Og ”Årets blæselampe”

Tilmelding til formanden senest mandag den 20. oktober på
 formand@horsens-sejlklub.dk eller på

tlf.  26 71 84 21 mellem klokken 19-20 på hverdage.
 

Menu:
Marineret sild med hjemmelavet Karry salat og æg

Sprød fiskefilet med hjemme rørt remoulade og citron
Varm røget laks med grønne asparges og krydderurtedressing

Trøffelskinke med oliven tapenade
Kalve culotte med ratatouille

Sprøde kartofler med aioli 
Ribbenssteg med rødkål

 2 gård oste med sorte oliven og syltede valnødder
Nøddemazerinkage 

 
 Brød og smør

Pris pr. person kr. 258,-
 

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag!

Afrigger frokost 
Lørdag den 25. oktober 2014

kl. 12.30



30  www.horsens - se j l k lub .dk     www.horsens - se j l k lub .dk       3 1

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

Du danske Sommer, jeg elsker dig, 
      skønt du saa ofte 
har sveget mig...
Vejret svigtede lidt, da Horsens Sejlklubs Restaurant og Horsens 
Sejlklub fejrede Sct. Hans i klubhuset. Det var tørt, men der mang-
lede højere temperatur. 
Tradition er et af nøgleordene i sejlsport, - en del af værdigrundla-
get. Og traditionerne blev holdt i hævd og så alligevel kombineret 
med gode nye tiltag. De senere års Jazz var skiftet ud med Jesper 
Bjarnesens dejlige blues-
musik. Det er uover-
truffent til en sådan lej-
lighed. Man kan nynne 
med og tale hyggeligt 
sammen. Lad det blive 
ny tradition!
Fin buffet med lidt af 
hvert, - der var noget for 
enhver smag og det var 
godt! Stemningen var 
god og gæsterne var en 
fin blanding af kendte 
ansigter fra sejlklub-
ben og mange af byens 
borgere. Pænt besøgt, 
men helt så mange som 
til standerhejsningen var der nu ikke. Det kan jo komme til næste 
år.
Bål på sydkajen. Brandmanden sørgede traditionen tro for at tænde 
og løbende holde øje med bålet. Også her var der en lille justering. 
Ikke den sædvanlige stak af affaldstræ, gamle paller og lignende. 
Nej! I år var det et rigtigt Sct. Hansbål stablet op af grene.
Sædvanen tro var der både på vandet, hvorfra man nød sceneriet. 
Rundt langs fjorden kunne man se bål. Der hører fjordudsigt til et 
Sct. Hansbål. 

Sejlerskolens kommandørkaptajn Hans Kock holdt båltalen og kom 
her ind på forholdet mellem det nye – nemlig vort splinternye 
Klubhus – og det gamle – nemlig de gamle Sankt Hans traditioner, 
og det førte videre til forholdet mellem Klubbens unge og ældre 
sejlere. 
”De unge sejlere repræsenterer på fornem vis Klubben ved Olym-

piader og stævner, og derfor 
fortjener de al den ros, der 
kan hvile på deres unge skuld- 
re. Samtidig er unge men-
nesker med til at sikre, at 
gamle traditioner ikke støver 
til, men hele tiden tages op 
til revurdering. Unge men-
nesker stiller ofte konstruk-
tive og kritiske spørgsmål, 
som den ældre generation 
bliver nødt til at tage still-
ing til for at kunne give et 
fornuftigt svar. Det fører tit 
til, at man opdager fejl og 
svagheder, der er opstået, 
fordi tiderne skifter og de 

ydre forhold har ændret sig. Hvis vi har gjort det samme de sidste 
tyve år, skal vi måske vurdere, om det stadigvæk er den rette måde 
at gøre tingene på, eller om vi skal tilpasse os den udvikling , der er 
sket i disse tyve år.
Den lille dreng i Kejserens Nye Klæder var måske ofte en irriterende 
møgunge, men han stillede det spørgsmål, der er mest frygtet af 
suspekte sælgere, modetosser og spindoktorer, og dermed sikrede 
han en sund udvikling af samfundet.

Så hyggeligt kan det være i Ballen!

Men den ældre generation skal passe på ikke at falde på maven for 
alt, hvad der er ungt. Ungdommens afslappede vaner og udanske 
pop-sprog og har bredt sig til medierne, så de færreste kommuni-
kationsfolk i dag er i stand til at formulere sig klart og utvetydigt, 
og mange unge kender ikke ret meget til de traditioner, der er for-
nuftige og sunde for fællesskabet. 

Her har generationen af ældre sejlere en mission. Vi har erfaring-
erne – ikke mindst fra vores færden på havet, hvor der ikke er plads 
til uklar tale eller manglende rutine. Vi har over en million billeder 
af både gode og dårlige situationer. Det er vores opgave at kombi-
nere de unges talenter og gå-på-mod med vores viden om, hvordan 
man kan bruge disse talenter bedst muligt, og hvordan gå-på-mod-
et kan styres i den rigtige retning.

Vi skal lære dem, at der er forskel på ”Fænø” og ”Fanø”, og vi skal 
indføre dem i de traditioner, der er så betydningsfulde for en na-
tions – eller vor Sejlklubs - sammenhold og fællesskab. 
Kun hvis samspillet mellem unge og ældre generationer kan gå op 
i en højere enhed, vil vi kunne opleve, at det danske flag hejses 
ved de fremtidige Olympiader, og det smælder ud af højttalerne: 
”Nummer Et blev Horsens – øh, jeg mener - øh, Danmark!” 
Og så tændte Leif Brandmand bålet og unge og gamle stemte i 
med den gamle Midsommervise. 

Den nye terrasse var en fremragende ramme. Masser af mennesker 
sad og stod mod syd og nød bålet på syd kajen. De manglende 
varmegrader fik dog hurtigt folk til at trække ind igen. Ærgerligt! 
- der var ellers gjort klar til, at man kunne sidde ude med et glas 
koldt fadøl. 
Tak for en god aften! Det var en god begyndelse på en ny tid. Per-
sonligt så jeg gerne, at hele lystbådehavnen fandt sammen Sankt 
Hans Aften. Alle klubberne til ét bål, én båltale og en fælles hyg-
gestund på terrassen ved Horsens Sejlklub. Alle skal være velkomne 
til buffet i klubhuset. 

Til næste år bliver temperaturen til terrassen! 
Carl Gerstrøm

Vinduesbord mod syd og udsigt til bålet

Bålet er tændt og ses bag bådene

Jesper Bjarnesen på terrassen 
klar til midsommervise

Hans Kock i gang med båltalen

Klar til at synge midsommervise.
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Hvor langt kan man nå på en 
sommer?
En kort beretning om Valhalla’s tur op ad 
Themsen til London.

Af Charlotte og Søren Refsgaard

Kan man sejle til London på en sommerferie. Ja hvis den er på 4 
uger og besætningen er villig til at tage et par natsejladser. Det 
hjælper også, hvis skipper ikke har noget imod at sejle for både 
motor og sejl på en gang!

Turen startede d. 29/6 i BKYC til første skippermøde for de delta-
gende både. Flotillen var arrangeret gennem FTLF, og vi startede ud 
med 10 både, for to en halv uge senere at være 5 både i Limehouse 
Marina i London. Og nej de sidste 5 både gik hverken ned eller 
kom ud for andre ulykker, men udviste den helt specielle evne som 
sejlere har og tilpassede sig situationen undervejs og valgte andre 
slutmål end London.

Vi gik gennem Kieler kanalen med stop i Rensburg og Brunsbüt-
tel og videre til Cuxhaven’s gamle marine inde i byen. Allerede på 
turen fra slusen til Cuxhaven lærer man at respektere strømmen, 
som løber meget kraftigt i Elben. Herefter sejlede vi til Helgoland 
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hvor brændstof til både diesel motorer og rom elskere er toldfri. 
En spændende ø at besøge for en dag eller to. Denne del af turen 
kan anbefales, hvis sommerferien skal gå lidt uden for de danske 
farvande, men tiden er kort. Ud og retur kan fint gøres på 14 dage 
uden at stresse og byder bl.a. på en tur gennem sluserne, 99km 
motorsejlads på verdens mest benyttede menneskeskabte kanal 
samt mange hyggelige marinaer.

Den tyske og hollandske nordkyst mellem Helgoland og Den Helder 
må siges at være kedelig. Der er ikke meget at se og farvandet er 
stærkt trafikeret af erhvervstrafik (altså de helt store!). Der er fyldt 
med trafiksepareringer, vindmølle parker, olierigge og ikke mindst 
trawlere, der jager i flok! Hertil kommer at strømmen er kraftig, så 
ca. hver 6 time reduceres fremdriften over grunden med 2-4 knob, 
og vinden altid er imod, nå ja for os var den i hvert fald. Man skal 

gøre som de lokale og tage den stående masterute, hvis man vil 
opleve noget eller afvente godt vejr (læs medvind) og tage hele 
strækket på en gang, gerne ude midt i kanalen.

Den Helder er Hollands største flådehavn, men har også flere fine 
marinaer. Byen byder på et stort maritimt museum og gode han-
delsmuligheder. Blandt sejlere er den bedst kendt for at være “stop 
over” for turen gennem, eller over, den engelske kanal. Koninklijke 
Marine Jacht Club er med flydebroer, venligt personale og et dejligt 
klubhus med egen bar og gratis tøjvask!

Efter en tur på 20 timers sejlads direkte mod vest over kanalen 
ankom vi til Lowestoft i England. Turen startende flot med 10 timer 
stort set uden vind og sluttede med 10 timer i hvad de kaldte “Gale 
force wind”, der var skabt af den front vi havde planlagt at sejle 
lige bag. Den var dog gået i stå uden at fortælle det til os sejlerne, 
der var undervejs. Første ting der adskiller Lowertoft fra de havne 
vi kender herhjemme, er at du skal kalde over VHF’en for at få til-
ladelse til at sejle gennem mol hovederne. Det er dog en fin start 
for stort set alle steder i England, skal man benytte VHF’en for at 
melde ind eller ud. Lowestoft har 2 marinaer, vi lå i den inderste der 
ligger ca. 1,5sm oppe af floden. Indsejlingen er meget grim, men 
klubben og den tilhørende pub kan anbefales.

Herefter gik turen ned langs den engelske sydøst kyst forbi Har-
wich og til starten af Themsen hvor vi lå for svej ud for Southend 
inden turen op til London begyndte dagen efter. Det passede med Panik i slusen i Kiel

Tower Bridge selfie Limehouse Marina

Limehouse Marina - indsejlingenHavnen på Helgoland Themsen Barrier London

Helgoland

starten af medstrøms perioden på ca. 7 timer. Jeg havde glædet mig 
meget til denne del af turen, men desværre er de første 30sm ikke 
særlig spændende. Vandet er beskidt, og der er ikke meget andet 
end gamle fabrikker og kajanlæg at se på. Anderledes blev det da 
Themsen Barrier blev passeret. Så startede London med alle dens 
højhuse i Docklands, O2 dome og renoverede boligejendomme. En 
spændende tur op til Tower Bridge og Limehouse Marina. At sejle 
på Themsen i dette område er dog en smule krævende, da der er 
en maks. hastighed på 30kn. Det benytter turbåde, hurtig færger og 
“Rib tours” sig af, hvilket giver meget urolig vand sammen med den 
kraftige strøm fra de ca. 5 meters tidevand. Men vi nåede målet og 
fik vores selfi med Tower Bridge i baggrunden.

Vi tilbragte 4 perfekte sommer dage i Limehouse Marine, som er et 
meget fredfyldt sted midt i London og alligevel ligger det kun ca. 
1km fra Tower Bridge. Der er adgang til hele London via metroen 
og gå afstand til Docklands. Vi nød freden, storbyen og selskabet 
med de andre sejlere. Vi var også lidt stolte over faktisk at have 
nået frem uden problemer. Både mandskab og materiel holdt og er 
klar til nye eventyr. Herefter gik det hjemad, men det er en anden 
historie. Jeg kan dog afsløre, at vi nåede hjem til tiden. 
   

Med venlig hilsen
Søren Refsgaard
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Besøg fra British Kieler Yacht 
Club
 Ultimo juli var der efter et års pause atter besøg fra British Kieler 
Yacht Club. 7 helt nye Halberg Rassy 342 leveret i marts 2014 kom 
sammen med en ledsagende motorbåd.
Tidligere tiders grill-party var skåret fra. Knud Hjersing arrangerede 
kapsejlads og det blev til 4 gode sejladser med et mærke placeret 
helt inde ved havneindsejlingen, så der var noget at se på for havn-
ens gæster.
Fin middag i klubhuset efter sejladsen, hvor vejret tillod at man 
sad ude. Præmieoverrækkelse på ”trappen” mod øst og vi kunne 
konstatere, at det egner trappen sig rigtig godt til.
Desværre lakker det mod enden med British Kieler Yacht Club. Ved 
udgangen af 2016 flyttes alle aktiviteterne til England og så kom-
mer man nok ikke lige forbi Horsens, ligesom det formentlig også 
er slut med vore klubture til Kiel.
Det engelske forsvar har 3 steder med ”sejlereskole” - Gibraltar, 
Malta og Kiel. Her kan soldaterne komme i perioder og lære noget 
om sejlads kombineret med teambuilding og personlig læring. Men 
nu trækkes det tilsyneladende hjem til UK. 
Hyggeligt besøg helt i den gamle ånd. Forhåbentlig kommer de 
igen i de næste par år, inden det slutter i 2016. Lad det også være 
en opfordring til Turudvalget om at arrangere endnu en tur til Kiel. 
Mon ikke Lars gi’r sex on the beach en sidste gang.(CG)

I  klubblad 1.2014 var der en ganske kort omtale af den sejlsport-
sligaen som Dansk Sejlunion har introduceret. Der er indkøbt  J/70 
en ny amerikansk konstruktion fra 2011, som har vist sig særdeles 
velegnet til formålet. Dansk Sejlunions projektleder Peter Volsing 
fortæller.
Bådene har klaret strabadserne til ug. Særlig en af sejladserne var 
der MEGET vind med flere kæntringer. Der skete intet med bådene. 
Udfordringen har vist sig at være logistikken. Mellem to stævner 
skal  bådene rigges af, løftes på trailer, transporteres, sættes i og 
rigges. Det er en opgave! Selve sejladserne med bøjer og gum-
mibåde o.s.v. er kendt stof, - det har vi prøver masser af gange.
 I skrivende stund er der sejlet 3 af 4 sejladser:
30. maj–1. juni, KDY, Rungsted 
20.–22. juni, Sønderborg 
22.–24. august, Hellerup 
Når bladet udkommer er også sidste sejlads sejlet 5.–7. september, 
Aarhus (ifm. Aarhus Festuge) 
18 klubber har deltaget og efter de første 3 sejladser fører Hellerup 
Sejlklub foran KDY og Kaløvig.

Når det endelige resultat foreligger 7. september rykker de 5  
nederst placerede ud. Klubber der ønsker at deltage i kvalifika-

For år tilbage var der ikke et klubblad uden artikel og bundmaling. 
Historien er desværre ved at gentage sig sagen om russtøv.
Aktiviteter på sydkajen gav i uge 34 mange bådejere, der kunne 
konstatere rustangreb på bådene. Formanden tog omgåenden af-
fære med henvendelse til kommunens miljøafdeling, der i første 
omgang afviste sagen, fordi der ikke var en entydig påvist foruren-
er??!!
Formanden rettede  straks efter henvendelse til havnen og i en god 
dialog med havnedirektøren lykkedes det at relatere forureningen 
til en konkret aktivitet ved STENA.
Der har været en dialog med STENA om problematikken. STENAs 
forsikringsselskab er koblet på, men i skrivende stund er der ingen 
endelig afklaring på hvordan problemet løses.
For en sikkerhedsskyld gentages hvad der allerede er skrevet i klub-
bladet om hvordan man forholder sig.

1. såfremt man konstaterer jernstøv på båden i et omfang, hvor der 
kan være tale om en  overtrædelse af miljøreguleringen, melde et 
til miljøafdelingen på : miljoe@horsens.dk
2. hvis der er en aktuel aktivitet, der medføre betydelige mængder 
jernstøv tværs over havnebassinet, anmeldes det straks til
•	Indenfor	arbejdstiden	tlf.	76292519	/76292514,	-	mandag	til	on-
sdag 8-15.30, torsdag 8-17 og fredag 8 – 13.30.
•	Udenfor	arbejdstiden	(weekender	m.v.)	tlf.	23665713.	Hvis	 ikke	

Sejlsportsliga

Ruststøv – igen, igen, igen….!!!

tionen til at komme med næste år, skulle melde sig senest 1. sep-
tember og i oktober bliver der så sejlet om pladserne. 
Horsens har meldt sig!
Man kan læse meget mere om sejlsportsligaen på 
www.sejlsporstligaen.dk
I næste nummer når sæsonen 2014 og kvalifikationen til sæson 
2015 er afslutte vil vi bringe mere.(CG)

der træffes nogen på numret, kan der sendes en SMS på numret 
eller en mail til CSP@horsens.dk 

Tag altid billeder/video som dokumentation og eftersend den på 
mail CSP@horsens.dk med cc til formanden. 

Tak til formanden for en 
hurtig og effektiv indsats. 
Følg med på hjemme-
siden 
www.horsens-sejlklub.dk 
(CG)

Store rustpletter som er 
ganske svære at slippe af 
med. – Der skulle stadig 
være ledige pladser i 
Juelsminde!! 
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Kapsejlads med målgang lige uden for klubhuset.

Den ledsagende motorbåd lå langskibs foran klubhuset

Bemærk hvordan de fortøjer med hækken mod broen. 
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- var overskriften på en helsiddes annonce 
i Horsens Folkeblad den 21. maj.
 Avisen inviterede sine abonnenter til 
Fyraftensmøde den 2. juni på Cafe Dollys. 

Fokus på debatten om at forvandle Nordhavnen fra industrihavn til 
ny attraktiv bydel med bl.a. nyt bibliotek og et stort antal boliger.
Der var 80 fremmødte, - en blandet skare af byens arkitekter, 
byggefolk, erhvervsdrivene, sejlere m.fl.
Horsens Folkeblads Lene Vestergård bød velkommen og udtrykte 
glæde over den store interesse. 
formål: dels at sætte området på dagordenen,  og dels høre hvad 
kommunen vil, - gøre os klogere på hvad der skal ske. 

Her efter var der oplæg ved By- og havneudviklingschef Jesper 
Gemmer og senere af bibliotekschef Lisbeth Christensen. 

fra Gemmers spændende oplæg kan kort nævnes:
Hører ofte: Der er så meget i gang i Århus, Vejle og Fredericia - hvad 
med os?
I Århusavis kunne man læse: mangler kig til vand og liv!
Horsens har stor tilvækst af borgere, det er interessant for inves-
torer. Vi kan ikke få de priser for grunden som i CPH og Århus.

Hvad vil kommunen med Horsens Havn- og 
hvad vil du?
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Pensionskasserne investerer i CPH og lidt i Århus. Sværere når det 
er uden for de områder.
Ubrudt promenade fra by til havn for gående og cyklende. Arbejdet 
med at krydse Nils Gyllingsgade. Eksternt arkitektfirma har arbej-
det med det, - ikke bro, ikke tunnel men fancy fodgængerovergang. 
Parkering i terræn men ikke plastre havnetrekanten til med biler.
Der er lokalplaner og masterplan for områderne. Her af fremgår 
bl.a. 
* Kig igennem så man ku’ se vandet. 
* Kulturelementer med ind. 
* Området skal være en Bydel for alle, - ikke kun for velhavere. 
Gerne et ikon men det skal passe i Horsens. Designmanual er på 
vej, - fortæller om højde og drøjde. Trafikale overvejelser med i 
overvejelserne. Højvandssikret. Understreger at virksomheder på 
havnen bevares. Arbejder med at få kulturen med. 
I hjørnet i inderhavnen arbejdes der med noget – en tømmerflåde 
- til aktiviteter. træbro til gæstesejlere, - mangler godkendelse ved 
kystinspektoratet.
Ny by op mod en erhvervshavn og de udfordringer det medfører.
Der er dialog med CASA og andre private ejere på området.
Mange faktorer spiller ind f.eks. gasværksslagger der skal håndteres 
og det at bygge så tæt ved vandet kræver pilotering. Firkantet sagt 
kan vi køre løs med det projekt der dukker op eller tilgodese hel-
hed, - det sidste bremser. 
Økonomi skal afpasses ambitionerne.
Salg af jord fra erhvervshavn til kommune skal kunne stå for en 
vurdering fra tilsynsrådet. 
Man har ikke tænkt langsigtet - ny bydel - da man forhandlede 
mange af de lejemål, der er indgået.
Der arbejdes med ark. Dan Hasløvs oplæg til en ny lystbådehavn. 
Kanal med havne ø, - en ø med søsportsaktiviteter. Kanalen er dyr 
men der arbejdes med at stykke det sammen i etaper. 
Der var efterfølgende flere spørgsmål, der bl.a. relaterede sig til 
forurening, trafik, højvandssikring
Se i øvrigt klubblad 1-2014 side 34-35.

Lisbeth Christensen indledte skarpt med at spørge: Skal vi ha et 
bibliotek i 2017? Og slog fast at det skal vi!
Biblioteket er åbent for alle borgere, - alle kan komme og være der. 
Attraktivt for havnen, det giver liv.
De fysiske udlån er vigende. Intet tyder på, at der er vigende aktiv-
itet. Biblioteket får rolle,- der kommer mennesker. Transformeres 
fra et sted man alene søger information til et sted man mødes og 
søger oplevelser. Kurser, hjælp på nettet, - der er et enormt behov.
Ny vision.  Starter allerede med 15-20% færre materialer. Det er 
noget, der skal udvikler sig. Flere brugere 5-6000 pr. uge.  Kombi-
nere med cafe. Satser på at have åbent 90 timer om ugen. 8-22 
hver dag i perioder uden betjening . 

Flere eksterne aktører, - biblioteket som mødested anden for-
retningsmodel.
Attraktivt for unge og navnlig studerende.
Medie og kulturhus - folkeligt og spændende. Gerne lidt rodet 
på en struktureret måde.
Bygningen en oplevelse i sig selv 
Fleksibel, - ingen kan forudsige fremtiden 
Det nuværende biblioteket i Tobaksgården er 6500 m2 . Det nye 
planlægges til  4500 m2 , - mindre spildareal i færre i etager.  

Lene Vestergaard sagde tak for fremmødet. Der kommer meget 
i avisen om Horsens Havn i den kommende tid.

Under den afsluttende korte besigtigelse af arealet, kom der 
flere og ofte meget modstridende  tilkendegivelser.

Et par spændende timer om et par spændende emner på en 
spændende lokalitet var slut!

Carl Gerstrøm

efterskrift. 
Den 15. August kunne man så på forsiden af Horsens 
Folkeblad læse:
Venstre i kovending om placering af nyt bibliotek:
Bibliotek ved banegården i stedet for på havnen.
Ja! – man har et standpunkt til man tager et nyt. Spæn-
dende hvad det udvikler sig til og navnlig hvad det kom-
mer til at betyde for tidsplanen.

Din klub har 
brug for dig!
Vi har nogle småprojekter, der skal udføres, så hvis nogen vil 
gi’ en hånd med, vil det være MEGET velkomment. 
Gulvet og loftet under plinten skal etableres, så der bliver en 
bedre – tør – opbevaringsmulig for grej hen over sommeren. 
Klubbens traktor er helt nedslidt og skrottes. I stedet anv-
endes nu havnens traktor. Traktor garagen opgraderes med 
støbt guld og en port, så vi kan anvendes rummet til sikker 
opbevaring af havemøblerne fra terrasserne. 
Der skal etableres en trappe over højvandssikringen ved 
MONGO og hele muren skal efterses.
Ungdomshusene skal have nye plader på gavlene, som også 
skal males.
Meld dig til Knud Erik Feldt eller formanden. (CG)

Deltagerne på vej ud for at besigtige området.

By- og havneudviklingschef Jesper Gemmer bliver konfronteret med, 
at her kan man da ikke bo, med udsigt til “det rod derovre!”

hvor dybt er her?
Du ved det selvfølgelig, men alligevel… Din GPS 
kan ikke fortælle dig hvor meget vand, du har under 
kølen. Den fortæller kun hvor dybt, søkortet angiver, 
der er. Men det er ikke nødvendigvis korrekt. Inden 
for 6-meter kurven blev de fleste farvande målt op 
med så simpelt udstyr og for så mange år siden, 
at der kan være stor afstand mellem de enkelte 
lodskud.
Derfor kan du sagtens møde en stor sten eller en 
banke et sted, hvor GPS’en siger, der er et par meter 
vand under kølen. 

Maritimt TIP              !

Talentcenter
Horsens er inviteret med, når DS afholder workshop om 
fysisk træning i f.m. Ungdoms DM i Kaløvig i september.
DS arbejder på et revideret centerkoncept fra næste år. 
HSH er med i dialogen.(CG)
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Udpluk fra logbogen

Lækkert klubtøj

Det var en dejlig sommer i ”Bevar mig 
vel”. Her er et par tilfældige udpluk fra 
logbogen.

Vi startede ferien i Bogense gamle havn og stiftede for første gang 
bekendtskab med ”online booking”. Vi benyttede det nu ikke selv, 
men erfarede at man via havnenes hjemmesider kunne reservere 
en plads. Som bekræftelse modtog man en mail med nummeret på 
den reserverede plads. En god ting, hvis man kommer sent i en stor 
båd i højsæsonen. Der er mange muligheder for fejlkilder. Hvad gør 
man, hvis pladsen er optaget, båden er forladt og havnefogeden – 
en kasse på væggen – ikke er til at få i tale? 
Vi gæstede Middelfart Gamle havn. Hyggeligt sted med flere gam-
le skibe at se på. Det er nu noget andet end at ligge på rad og række 
mellem pæle.
Danmark har ca. 400 øer og vi prøvede at opsummere, hvilke vi 
havde besøgt gennem årene, og om der var mulighed for at få 
yderligere på listen. Vi lagde vejen om Baagø for blot at konstatere, 
at her havde vi været. Det var nu alligevel et hyggeligt besøg i den 
lille havn med fin badestrand lige uden for. På Baagø SKAL man 
have alt med. En lille havnekiosk et alt hvad der er, og her koster 
0,4 l øl serveret i et plastbæger 40 kr.!!!!
Den kønne tur gennem Als Sund blev taget endnu engang. Vi kom 
tidligt til Sønderborg og fik en fin plads i den gamle havn ved 
slottet. Flot promenade langs kajen og flere hyggelige restauranter 
med udeservering. Vi kan anbefale et besøg på 1864 museet og 
Dybbøl Mølle.

Attraktivt miljø med mange mennesker hele dagen og ikke mindst 
om aftenen. Hvis man spørger pænt får man en pose is med fra 
restauranten til den sidste ”night cap” i båden. 
Da ”Bevar mig vel” var ny og lå ved momskajen i Flensborg var vi 
tit dernede. Det ville vi gentage og stod tidligt op for at få en af 
gæstepladserne helt inde i bunden af havnen med 5 min. gang til 
det store gågadesystem. Vi havde en fin dag/aften. Fascinerende 
var blikket til havnepromenaden på havnens vestside. De mange-
farvede lys spejlede sig i vandet og var en spektakulær ramme, hvor 
by møder vandet. 
I avisen læste vi, at den kongelige familie havde forladt Gråsten 
Slot, så vi tænkte at så kunne vi passende flytte ind, - i hvert faldt 
gå en tur i parken. Vi lagde ind i Marina Minde lige uden for Egern-
sund og blæste inde. Det gav tid til en spændende snak med den 
lokale havnefoged. 80% af pladserne er lejet ud til tyske sejlere. 
Der er danske gæsteflag overalt. Mange sejler ikke, men har båden 
som et sommerhus. Det er en privatejet havn, hvor havnefogeden 
ejer halvdelen. Der er stor aktivitet og stort serviceniveau. Havnen 
udlejer store både sejl- og motorbåde, - ja faktisk både i alle stør-
relser og afarter. Joller til at fiske fra, speedbåde og optimistjoller 
m.f. Havnefogeden driver et firma med salg af brugte både. Som 
noget nyt havde man i havnen fået en husbåd. For at opfylde loka-
lplanen skulle en sådan kunne sejle og var derfor udstyret med en 
stor påhængsmotor. 
Jeg spurgte til hvad man gjorde med spildevande fra de mange fly-
dende sommerhuse. Blikket blev lidt fjernt, og der kom de sædvan-
lige forklaringer om, at sejlerne benyttede toiletfaciliteterne i land. 
Husbåden var som den eneste forbundet til land med rindende 
vand og spildevand. Hvordan klarer vi den problematik i Horsens???  

Du kan nu, som standard tilbud, købe mørkeblå sweatshirts, 
blå og hvide poloshirts og en dejlig hvid sommerkasket alt 
med vores nye 135 års klublogo broderet på. Disse 4 tilbud 
et til særdeles attraktive priser: Sweatshirts kr. 250, polos 
kr. 200 og kasket kr. 100 inkl. broderet logo.
På hjemmesiden kan du finde et mål og bestillingsskema. 
Du sender en E-mail til nb@godtvejr.dk og bestiller det du 
ønsker. Samtidig med bestillingen indbetaler du på konto: 
reg.nr. 7636 konto nr. 2008930 beløbet for det bestilte og 
mærker indbetalingen med navn, telefonnummer og E-
mail adresse. Ca. 8 dage hverdage efter betalingen er tøjet 
klar til afhentning – du modtager en E-mail og tøjet kan 
hentes hos Biledgaard Profil, Høegh Guldbergs Gade 1, 
8700 Horsens
Som en ekstra service kan du hos Biledgaard Profil købe 
lige hvad du vil af deres store udvalg af lækre jakker, veste, 
trøjer etc. og uden beregning på broderet Horsens Sejlklubs 
logo på.
Vores standard varer er til specialpris og SKAL bestilles 
gennem klubben på nb@godtvejr.dk. 

Som det fremgår af dette fotos fås det nye 
HSH sejlertøj i alle størrelser.

Venlige frivillige gik rundt og uddelte turistbrochurer til de gæstende 
både. Rigtig god service!

Scenen fra filmoptagelsen, - en fest på kajen og om bord på 
båden. Optagelserne foregik fra 22 til 04. Heldigvis uden musik, 
der lægges ind efterfølgende.

Fremtidig anvendelse af Frederiks- 
øen giver MEGEN debat i Svendborg. 

Her bliver en stor særudstilling i 2016, hvor 
de første sejlklubber kan fejre 150 år. 

 Jeg skulle til et møde på Svendborg Museum med hed henblik på 
en særudstilling i 2016, hvor KDY og Svendborg Sejlklub fylder 150 
år, så vi anløb Svendborg. Det blev et par begivenhedsrige døgn 
i regn og blæst. Vi mødte flere horsensbåde under turen og her 
stødte  vi på ”Baronen”, - hyggeligt! Ombord på ”Bevar mig vel” 
lærte vi noget nyt og ganske unikt. På ”Baronen” sover man når 
man er træt, spiser når man er sulten, men drikker en bajer før 
man bliver tørstig!
Der var filmoptagelse af en scene til ”Arvingerne”, så DR mødte 
op med myriader af folk og lastvognstog med udstyr. Uden held 
forsøgte jeg at fange en af skuespillerne for at få et billede med 
”Bevar mig vel” i baggrunden. Der er nok også mere prestige i at 
blive fotograferet til ”Se og hør”
Havnepenge er dyre i Svendborg. Man får 4 KWH for 15 kr. Det 
giver man 10 kr. for i Horsens
2 frivillige delte plastposer ud med turistmateriale om det sydfyn-
ske. Hyggeligt at møde et rigtigt levende mennesker og ikke alene 
være henvist til automat og brochure i en stander.

Fra Svendborg gjorde vi et stop i Troense og hastede så hjemad. 
Halvdelen af besætningen stod af i Lundeborg for at nå hjem til 
andre gøremål og den tilbageværende del af besætningen sejlede 
tappert hjem i tosset vejr med et stop i Kerteminde. 
Det var så den ferie, men forhåbentlig bliver der flere gode sejlture 
inden sæsonen er slut.

Carl Gerstrøm
”Bevar mig vel” Mange drømmer om det. De færreste gør det. Rydder kal-

ender og sejler på langfart. Ninna og Mogens Daugaard har 
gjort det. Prøv at se på www.syhavfruen.dk. Her er næring 
til drømmene og inspiration til at udleve drømmene! 
Håber vi kan overtale Ninna og Mogens til at fortælle om 
oplevelserne på en klubaften når/hvis de kommer forbi 
Horsens. (CG)

Havfruen

Luna
Også Maibritt og Hans Jørgensen i deres Hallberg-Rassy 
har efter et langt arbejdsliv vovet springet ud på de store 
vande: Via Kieler-kanalen, gennem Holland, Guernsey 
og over Biscayen til Portugal. Se meget mere på deres 
hjemmeside: syluna.wordpress.com.

Sikke et logo! 
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Dansk Sejlunion Bådforsikring indebærer konkrete forbedringer på 
flere punkter, forklarer Dansk Sejlunions sejladschef, Steen Wintlev.
”For det første, så får du tilbud på kaskoforsikringer fra tre selskaber. 
Det giver dig mulighed for at sammenligne – og vælge dét tilbud, 
der passer dig bedst. For et andet, så har du en forsikringsmægler 
med som din rådgiver i processen. Mægleren bruger sin ekspertise 
til at anbefale en løsning, men det endelige valg er naturligvis dit 
eget,” siger Steen Wintlev.

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

bestilling via sejlsport.dk
Arbejdsgangen i den nye forsikringsordning er:

Som bådejer udfylder du en forsikringsformular på Dansk Sejluni-
ons hjemmeside.
Mægleren modtager formularen – og indhenter tilbud på en kasko-
forsikring, tilpasset dine behov.

Dansk Sejlunion Bådforsikring
Du får tre-fire tilbud retur – sammen med en anbefaling fra mæg-
leren.
Når du har valgt selskab, sikrer mægleren, at du får den rigtige po-
lice til den korrekte pris.
Hele processen foregår online. I begrænset omfang vil det også 
være muligt at komme i telefonisk kontakt med mægleren.
”Det er en vigtig pointe, at mægleren er Dansk Sejlunions partner 
– og ikke selskabernes. Det er en person, der repræsenterer dine 
interesser som forsikringstager,” forklarer Steen Wintlev og tilføjer:

hjælp ved skader
Hvis du får en skade på båden, kan mægleren hjælpe dig med 
skadesanmeldelsen, så forløbet bliver forklaret og dokumenteret 
med det rigtige ordvalg. Også, hvis du får ballade med selskabet, 
kan du trække på mæglerens rådgivning.”
Prisniveauet på forsikringerne er konkurrencedygtigt, fastslår Steen 
Wintlev.
”Dansk Sejlunions volumen gør, at forsikringen bliver billigere 
at købe set i forhold til, hvis du køber samme forsikring på egen 
hånd,” siger han.

kollektiv ansvarsforsikring
Foruden de individuelle tilbud på kaskoforsikringer, så kommer 
ordningen også til at omfatte en prismæssig attraktiv ansvarsfor-
sikring til alle bådejere i medlemsklubber under Dansk Sejlunion. 
Ansvarsforsikringen bliver et standardprodukt, administreret af 
mæglerfirmaet.

Læs mere på www.sejlsport.dk/mere/baadforsikring

For de, der gerne vi sejle nord om Hjarnø, har Jørgen 
Schreiber og Per Ullmann igen i år trofast lagt mar-
keringsbøjerne ud. – Tak for det!

Man skal huske at disse bøjer IKKE er til at binde fast 
i. Der er ikke anker til at holde en båd. Det er ren 
markering. 
(CG)

Nyt fra pladsmændene

Snart skal bådene på land og pladsmændene gør i den anledning 
opmærksom på:
•	 at	stativer	skal	være	mærket	med	navn,	telefon,	pladsnummer		
 og klub. 
•	 at	hvis	man	vil	beholde	masten	på,	så	er	det	på	vestpladsen		
 IKKE på øst bag spidshusene/nyboder.
•	 at	man	skal	kontakte	en	af	pladsmændene	inden	man	går	på		
 land.
Regler for vinteropbevaring kan se på lystbådehavnens hjemme-
side www.lystbaadehavnen.dk.
Horsens Sejlklubs pladsmænd er:
knud hjersing 20843674
olaf holmegaard 23416044
knud erik feldt  28948393

“Vådestedet”
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Nye aktiviteter for de mindste og de lidt større på Lystbådehavnen.
I begyndelsen af juli indviede Bormester Peter Sørensen 2 nye ak-
tiviteter  på Lystbådehavnen. En krabbebro for de mindste og en 
”kabelfærge” for de lidt større. I daglig tale kaldes det for ”vådest-
edet”. Det blev nævnt, at et overdækket værested på Lystbåde-
havnen var på vej. 
Krabbebroen er placeret i hjørnet ved ” Flotillebroen” lige neden 
for klubhuset og indeholder en vædeløbsbane for krabberæs. Et par 
vandkikkerter giver god mulighed for at se ned til krabberne. 
To tømmerflåder som børnene via et tov kan trække mellem to 
broer er nytænkning og giver mulighed for at stifte bekendtskab 
med det at gebærde sig på vandet. Forhåbentlig kan det føre til at 
nogle får lyst til at sætte sig i en optimistjolle.
Der er opsat kasser med et antal redningsveste i forskellige stør-
relser. Man må så håbe, at de vil blive brugt.
”Stormsalen” har udarbejdet de spændende forslagene for kom-
munen, - se www.stormsalen.dk
I sejlklubben var flagalleen sat. Det var med til at danne en festlig 
ramme om arrangementet, der var godt besøgt. Der blev serveret 
en lille forfriskning til de fremmødte. (CG)

Afmærkning af 
Hjarnøsund

Kabelfærgerne var ved åbningen bemandet af 4 opti-
mistsejlere reglementeret påklædt med veste.

Borgmesteren relaterede i sin tale de to nye aktiviteter til den række 
af aktiviteter kommunen har etableret i byen.

 Krabbebroen blev 
allerede den første dag 
indtaget af børnene og 

har siden været godt 
besøgt.
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OW og VM, La Rochelle, Frankrig, 
2014

Nyt fra Dansk Sejlunion

open Week
Jeg havde hjemmefra besluttet mig for at sejle Open Week. Open 
Week er et internationalt stævne, hvor man har mulighed for at 
kvalificere sig til VM, hvis man ikke er kvalificeret via rangliste-
stævnerne.  Det er den bedste halvdel af pigerne, og den bedste 
halvdel af drengene der kommer med til VM.
Under Open Week var vi 129 sejlere, dog blev vi inddelt i to puljer 
hver dag, en gul og en blå. Samtidig med, at det var mit første 
internationale stævne, var det også første gang at jeg skulle ud og 
sejle blandt så mange Europajoller. Det så rigtig flot ud når 129 
joller gik ud fra havnen i La Rochelle. Dog var det ikke lige så sjovt 
som det var flot.
Fordi La Rochelle ligger ud til Atlanterhavet, spiller højvande og lav-
vande samt strøm en utrolig stor rolle. Så når 129 joller plus turis-
ter, turbåde, følgebåde og nogle dage også gamle træskibe, skulle 
ud mellem to bøjer, for ikke at gå på grund blev der utrolig trængt. 
De fleste dage havde vi modstrøm når vi skulle ud til banen, så man 
kunne godt ende med at sejle det samme sted 5 gange, før man 
kom ud af havnehullet. I øjeblikket var det utrolig træls, men lige 
så snart man kom fri af strømmen, så var det hele meget sjovere.
Noget af det mest spændende der skete under Open Week var, at 
en af dagene kunne vi ikke komme ud at sejle til tiden som plan-

lagt, fordi der manglede vind. Så da vinden endelig kom manglede 
der vand i slæbestedet. Først troede man at de jokede, men da man 
gik ned og kiggede, kunne man godt se, at det var sandt. Selv dem 
som har været til VM mange gange sagde, at det var første gang de 
havde oplevet, at der manglede vand i havnebassinet. Dog kom vi 
ud at sejle 3 timer senere, da der kom vand.
Open Week varer 4 dage, og det var kun den sidste dag vi havde 
fralandsvind, ellers kom vinden fra vest.
Vi fik 8 gode sejladser, med meget forskelligt vejr.

Verdensmesterskabet
Før vi tog afsted til Frankrig var det kun meningen at jeg skulle sejle 
Open Week. Men jeg blev så kvalificeret gennem Open Week til at 
sejle VM, så det takkede jeg ja til. 
Jeg havde ikke rigtig noget mål for VM, jeg ville bare være med og 
have det sjovt, og lære en hel masse.
Ved VM sejler man 3 dage, så har man en hviledag, og så sejler man 
3 dage igen. For en nybegynder som mig, er det utrolig lang tid at 
sejle i træk, men med al den erfaring jeg har fået, fortryder jeg ikke, 
at jeg sagde ja til at sejle VM også.
De tre første dage blæste det utrolig meget, hvilket tog meget på 
kræfterne. Jeg har aldrig rigtig sejlet i Atlanterhavs bølger, så det 
var meget overvældene at skulle ud og sejle i over 2 meter høje 
bølger. Men det gav et sus i maven når man surfede på bølgen, og 
der ikke var træk i sejlet, for så vidste man at det gik stærkt.
Den første dag gik det rigtig godt. Jeg lavede nogle gode starter, og 
jeg kunne i det hele taget godt følge med i toppen af feltet. Men 
når det gik ned af bakke, tabte jeg nogle både. Men så måtte jeg 
bare hænge noget mere på kryds, så jeg kunne følge med igen.
Til VM sejler pigerne for sig, og drengen for sig. Det var også første 
gang at jeg skulle sejle i et rent pigefelt. Det er lidt anderledes. For 
det første bliver det ikke råbt så meget på startlinjen, og for det 
andet, så bliver der ikke pumpet så meget på halvvind og læns.
Efter tre dage havde vi hviledag, hvilket var godt tiltrængt. Dagen 
blev brugt på lidt shopping i La Rochelle by, og et besøg i La Ro-
chelle Aquarium. Og selvfølgelig den daglige tur i poolen på camp-
ing pladsen, hvor vi boede.
Efter tre dage med blæsevejr, kunne vi se frem til tre dage med 
meget lidt vind. Der blev blandt andet sat udsættelse fordi der 
manglede vind. Noget vi aldrig havde oplevet før var, at fiskerne i 
La Rochelle demonstrerede og spærrede havnehullet. Så vi kunne 
ikke komme ud at sejle. Jeg havde lige vinket farvel til min mor og 
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far, da en franskmand råbte efter os. Han sagde noget med nogle 
fiskere, og at vi skal sejle ind igen. Kapsejlads komitéen forhandlede 
med fiskerne, og prøvede at finde en løsning, og efter et par timer 
kunne vi komme ud at sejle. De flyttede sig ikke helt, og det var kun 
os, Europajoller og følgebådene der måtte komme fordi, alle andre 
fik en tur med vandsprøjten, hvis de prøvede at komme igennem.

De tre sidste dage var vejret meget uforudsigeligt, og vinden sprang 
en hel del. En af dagene blev der sat udsættelse fordi der manglede 
vind, men da vinden endelig kom, blev vi sendt ud. Men så sprang 
vinden for meget, så vi lå ude på vandet i yderligere halvanden 
time, før vinden blev stabil.
Efter sidste sejlads vendte vi stævnen mod havnen, velvidende 
at dette års VM var slut. For drengene blev det Lars Brodtkorb fra 
Norge der blev verdensmester, og for pigerne blev det Anna Livb-
jerg fra Kaløvig Bådelaug der nu blev tredobbelt verdensmester. Så 
selvfølgelig skulle hun også smides tre gange i vandet.
Til VM blev jeg nummer 44 ud af 61 piger. Det er jeg rigtig godt 
tilfreds med.
Ved at deltage i Open Week og VM har jeg lært en hel masse, og jeg 
har fået en hel del mere erfaring. Jeg har haft to rigtig gode uger 
nede i Frankrig. Både VM og Open Week er i hvert fald noget jeg 
aldrig vil glemme. Det var mit første internationale stævne, men 
forhåbentlig ikke mit sidste.
 

Maria Ravn Jürgensen

Anni Jensen sekretær i Dansk Sejlunion har, efter 22 års an-
sættelse, valgt at gå på efterløn.
Det har typisk været Anni der tog imod, når man kom ind i 
unionens sekretariat og som tog telefonen og stillede videre. 
Tak til Anni for lang og tro tjeneste.

Unionens formand Hans Natorp har rundet et skarpt hjørne 
– 50 år. Stort tillykke til formanden.

I sejlunionens medlemsblad ”Sejler” er i seneste nummer et 
kursuskatalog og det kommende års kurser. På tursejlerområ-
det er samarbejdet mellem Danske Tursejlere og Dansk Sejl-
union for alvor slået igennem med fælles program.

Horsens kom igen på landkortet da Jacob Just Hansen vandt  
DS’ konkurrence om det bedste sejlsports tip. I fam. Just 
Hansens båd, har man fokus på, at det skal være en behagelig 
sejlads for ALLE om bord og ikke en sportspræstation i at nå 
mange mil. Se ”Sejler”. 

FLID – Forening af Lystbådehavne i Danmark- er aktivt gået 
ind i online booking af havnepladser. 
Se mere på www.marinabooking.dk.(CG)

Den brochure som FLID 
udleverer  i de havne, 
der er tilsluttet booking 
systemet.

Familien Just Hansen 
med præmien. Et flot 
maritimt billede malet 
af Ken Zier fra 
 Ebeltoft.
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Under en dejlig køretur i Vestjylland stødte jeg på et skilt ”Bøvling 
Havn”. Det viste sig at være en lille jollehavn ved Bøvling Fjord i 
den nordlige ende af Nissum Fjord. En lokal snakkesalig fritidsfisker 
fortalte om den lille private havn.
Senere på turen kom et tilsvarende skilt med ”Falsted Havn”, igen 
en lille jollehavn i ”Falsted Kog” denne gang i den sydlige ende af 
Nissum Fjord. Her var meget hyggeligt med ca. 30 mennesker, der 
sad med kaffe og øller, - fin stemning!
Vi har ca. 400 havne i Danmark, og de 2 havde jeg ikke hørt om før. 
Ren idyl uden affaldsplaner og sugestation til toiletaffald. 
Carl Gerstrøm

Vi har i år taget den, efter vores målestok, tredje langtur med Per 
Klausens dejlige Oyster 37. Det hele startede med, at vi i efteråret 
2010 så en omtale af en tur rundt i Vest Skotland med World 
Cruise Association. Turen hedder The Malt Cruise (den sejles hvert 
år), måske derfor den vagte vores interesse. Vi tilmeldte os turen 
2011, og sejlede over Nordsøen, gennem the Caledonian Canal, 
ned gennem det irske hav til Islay of Man og syd om England via 
Frankrig, Belgien, Holland, de frisiske øer, Kielerkanalen og hjem. En 
tur på ca. 2.500 sømil og godt 2 måneder. Turen har vi fortalt om 
i klubhuset. 

Det var en stor oplevelse og gav os mod på at sejle til Skt. Peters-
borg i 2012. Vores plan var at sejle langs Sverige, over Ålandsøerne, 
Finland til Sgt. Peterborg og så hjem over Estland, Letland, Litauen, 
Polen og Rügen – altså Østersøen Rundt. Vi var i Skt. Petersborg, 
men sejlede fra Estland til Gotland og hjem. 
Når man tager på sådanne ture skal man naturligvis holde af at 
sejle. Det betyder ikke, at man hele tiden skal svømme hen i be-
gejstring, for man har mange gange sagt til sig selv, når det blæser 
og regner: Hvad h…… laver jeg egentligt her! Men på en eller anden 
besynderlig måde glemmes trængslerne, når solen igen skinner og 
man kommer til hyggelig havn, hvor man møder nye mennesker og 
anderledes levevilkår.
Alle, der kan sejle, kan gøre sådan en sørejse. Hvis man sejler som 
familie, kan man udnytte de utallige muligheder for at lige for svaj 
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Bøvling Havn” havde 6 joller ved kanterne af en gravet rende. 

En havn kan være mange ting!
Østersøen rundt med 

S/Y Wasa 
2014

Livredder Patruljen
Som annonceret i sidste nummer, fik Horsens som mange andre 
danske byer d. 4. juli besøg af Livredder Patruljen. Besøget foregik 
på lystbådehavnen, men var egentlig mere møntet på badegæster.
De unge livreddere fortalte om baderåd, livredning, hjertemassage 
og brug af hjertestarter.
   

15-20 joller, et par skure og en P-plads udgør ”Falsted Havn”

i naturhavne og ved klipper og skær. Når man sejler nogle ”gamle” 
gubber som os, er det ikke interessant at sidde i naturen og holde i 
hånd. Vi vil hellere opleve nye havne og de oplevelser det medfører.
Netop den mangfoldighed af oplevelser, som alle tursejladsens fac-
etterne giver, er vores drivkraft til endnu en tur. Derfor har vi i år: 
2014, gjort Østersøen Rundt færdig.

første besætning er Jørn Grøn og den faste stok: Per og Nils. 
Vi startede fra Horsens den 26. maj 2014 kl 10.30 efter en tåre- 
vædende afsked, på et tidspunkt 14 personer i Wasas cockpit – det 
er rigeligt + alle dem på broen. Dejligt vejr Ø-NØ 0-6 sec/m. Fra 
Fynshoved skøn halvvind i 6 – 8 sec/m. Modstrøm i Storebælt, så 
vi kom først til Agersø kl. 22. Her hyggede vi os, som båd nr. 4 
i havnen, med Kalve Frikasse og nye kartofler. I nattens løb op-
friskende fra Ø.

næste morgen havde vi fået økuller og drog til søs i 12-15 sec/m 
lige i snotten. Der var selvfølgelig også modstrøm. Så med bølger 
så høje som huse (og det var ikke dukkehuse) stred vi os frem med 
mere vand over end under Wasa og brugte ikke mindre end 8 timer 
om de 35 sømil til Stubbekøbing. Det kostede 3 totalt gennem-
blødte styrmænd. Lettest var det for skipperen for han gad ikke 
iføre sig søtøj – til gengæld kunne vi næsten ikke tø ham op igen, 
selv ved forsøg med ”medicin” indvortes og elvarmeren på fuld 
blus. I Stubbekøbing fik vi besøg af konstruktør og bådebygger  

fortalt og skrevet af nils buhl



46  www.horsens - se j l k lub .dk www.horsens - se j l k lub .dk       4 7

Peter Bjørn Olsen og vi fik udvekslet minder om de gode gamle 
dage.
28. maj blev til en hyggedag i havn, det blæste stadig frisk fra øst. 
Morgenmad, kontorformiddag og frokost. Efter frokost gik vi på in-
dkøb og pup crawling – det er let, for der er kun to værtshuse til-
bage i Stubbekøbing og i øvrigt ikke meget at se på i Stubbekøbing. 
Indkøb i Brugsen og skippers lækre entrecote bøffer med hel svine-
riet. Tidligt til køjs – en hård dag.

29. maj igen fint vejr. NØ 3 – 7 sec/m og sol, men køligt. Vi tank-
ede diesel hos den hyggelige havnemester Henrik. Han agter sig til 
Grand Canaria i sin Vindø 32. Vi fik også en snak om hans gamle 
far Vagn Rødvig – tidligere fiskeskipper, som jeg husker, som en 
af havnens hårde hunde, der sidst i 60’erne, da jeg boede i Stub-
bekøbing. Vi kastede fortøjningerne og en time efter var vi ude af 
Grønsund og satte kursen over Østersøen i 110 grader med storsejl 
og motor. 35 sømil til anduvning ved Dornbuch på Hittensee og 
Rügen. Hittensee er en lang smal ø med et par gode havne. Vi  
valgte Vitte og trafikhavnen midt i ”byen”. I de gamle øst dage var 
Hittensee en ferieø, hvor arbejderne kunne gøre sig fortjent til en 
badeferie. Det er stadig en ferieø. Den er næsten uden biler – til 
gengæld er der et vrimmel af cykler og hestetrukne ”busser”. Vi 
vandrede efter aftensmaden en tur i byen. Der var næsten øde, 
ferietiden er endnu ikke startet.

30. maj sejlede vi i herligt solskin og stille vejr videre gennem 
Stralsund til byen Stralsund. Det er næsten som at sejle i England 
med tidevande. Her er blot hele tiden ebbe og man SKAL følge de 
godt afmærkede sejlrender. En kort tur på 17 sømil, så vi anduvede 
lige til frokost tid. Efter frokost besigtigede vi byen – her var herlig 
sommer stemning. Byen er flot renoveret, der er sket meget siden 
jeg var der for ca. 10 år siden og rigtig meget, fra jeg var der i 1992. 
Den smukke domkirke Mariakirche fra 1478 er næsten færdigreno-
veret efter russernes hærgen og 2. verdenskrig. Den er renoveret 
med mursten støbt på Bygholm Teglværk. Alle facader i midtbyen, 
som præges af gavlhuse, er fantastisk velholdte. Efter en dejlig ef-
termiddag, hvor vi flittigt blandede os med lokalbefolkningen, gik 
vi ombord til en dejlig middag med hakkedrenge, nye kartofler og 
en dejlig sovs med rigeligt fløde.

31. maj kl. 8.20 var sidste broåbning før middag, så den tog vi. 
Skyet, let V-lig vind og koldt ned gennem den sydlige del af 
Stralsund. Solen fortrængte langsomt skyerne og en lidt for tidlig 
morgenandagt hjalp også på temperaturen. Fin sejlads ca. 22 sømil 
til Lauterbach med ankomst kl. 12. Frokost og siesta. Vi lagde os i 
den gamle havn ved Vilm Bootswerft GmbH. De bygger Vilm Yachts 
i mange forskellige modeller, lige fra tunge motorsejlere til mere 
moderne sejlbåde. Vi gik en tur om i den nye marina. Der er alle 
faciliteter. Der er stadig noget ”vinterlukket” overalt, men dog en 
hyggelig Imbiss, hvor vi fik karry Bratwurst med pommes, øl og 
Irish Coffee. Fin, lidt kølig aften.

næste morgen flyttede vi fra industrihavnen om i Lauterbach ma-
rina. Det var lettere end at trave om i marinaen og hente bestilte 
Brötchen. Man kan tro, at vejrguderne ved, at det ifølge kalenderen 
er første sommerdag – det blev første dag uden jakke fra morgen-
stunden. Sol og stille vejr. Kl. 11.22 afgår toget Rasender Roland på 
110 år fra Lauterbach Mole. Vi skal på udflugt til Jagdschloss. Det 
var vi også i 1992, da Inge og jeg var på KDY Family Cruise.  En tur 
på ca. 1 time. Rasender Roland har en sporvidde på kun 75 cm, er 

kulfyret og kommer, når det går godt, helt op på 30 km/t og udspy-
er uanede mængder af røg og damp. Ingen tom snak om CO². Prøv 
at se www.ruegensche-baederbahn.de. Vi fik plads i den luksuriøse 
spisevogn, beklædt med ædelt fyrretræ og med loftsbjælker af eg. 
Hyggelig betjening sørgede for forplejning på turen. Efter ophold 
på diverse stationer, ankom vi til trinbrættet Jagdschloss og tra-
vede igennem den smukke skov, af en kilometer lang brolagt vej 
med hårnålesving, til selve slottet. Det er en flot bygning med 4 
hjørnetårne og et meget højt tårn i midten. Slottet er bygget fra 
1726 til 1730 og man er nu i starten af en renovering for flere mil-
lioner Euro. Vejret var herligt og ved den hyggelige udeservering fik 
vi kartoffelsuppe til frokost. Vi travede retur til Rasender Roland 
med afgang kl. 14.31. 

Vi stod af i Putbus, en lille by 2 km fra Lauterbach. Her købte vi ind 
og forsøgte at finde en taxa hjem til Wasa. Der var ingen taxa, så 
vi beslutte at overveje situationen på det lokale Hotels terrasse. Vi 
luftede problemet for den venlige Fräulein: Der findes kun taxaer i 
Bergen 20 km fra Putbus og de gider ikke køre til Putbus for en 2 km 
tur. Men løsningen var nær: Vi havde med vores sædvanlige høflige 
og venlige væsen gjort stort indtryk på Fräulein, som tilbød at køre 
os hjem, når hun fik fri et kvarter efter serveringen af 3 glas smukt 
skænket fadøl. Høflige som vi er, modtog vi tilbuddet med tak og 
blev kørt hjem. Vejret var skønt og vi hyggede ombord med skinke, 
blomkål og gulerødder.

2. juni drog vi tidligt til søs. Vi har ca. 53 sømil til den polske havn 
Dziwnow (spændende at finde ud af hvordan det udtales). Skønt 
vejr med ingen vind fra skiftende retninger. Vi passerede Greifswal-
der Oie kl. 11. Denne ø besøgte vi i 1992. Der var dengang en ud-
mærket havn, efterladt af militæret, da muren faldt i 1989, men 
helt uden faciliteter. Øen var dengang ubeboet med undtagelse af 
en stor flok vilde heste. Da vi  sejlede forbi, kunne vi se en kran ved 
havnen, så måske er man også her i gang med renovering. Den æl-
dre Grüne tilberedte Joy sandwich til frokost – det er en specialitet 
fra de mange års kapsejlads med Niels Hede i Joy’erne. Sandwich 
brød med smør, skinke, sennep, ost og toppet med paprika og så 
lige 20 min. i ovnen.  

Ved passage af den Polske grænse skiftede vi fra Tysk til Polsk flag. 
Skipper Per befalede, at den røde halvdel var opad. Han måtte selv 
vende det ved ankomst til Dzwinow. Ifølge Kommas Havnelods fra 
2013 er Dzwinow et skodsted med kun få pladser til lystbåde i 
fiskerihavnen. Vi oplevede at blive modtaget i en spritny gæste-
havn med alle faciliteter. Man kan ikke sige det samme om byen 
– der er absolut intet. Vi fandt, gemt bag en lidt snusket facade en 
købmand, som også solgte øl. Vi valgte en ½ liter Tyskie med 5,6% 
til den svimlende sum af 2,29 ZL. Det svarer til ca. 4 kroner. Det er 
da rimeligt.

I let regn og diset vejr med N-NW 3 – 5 satte vi sejl den 3. juni og 
fortsatte østover. Til vores næste mål Kolobrezeg er der 30 sømil – 
dejlig sejlads, men lidt våd og koldt. Strækningen svarer til Odden 
/ Gilleleje og kysten er lige så ophidsende og se på – sandstrand, 
skov og en bebyggelse af og til, dog afløst af mange vindmøller. Vel 
ankommet til Kolobrezeg fik vi igen en god oplevelse: En fin marina 
på bysiden af en temmelig stor havn med bl.a. færge til Bornholm. 
Alle faciliteter for 48 ZL = ca. 96 Dkr. Vi travede en tur til byen. En 
tur på godt 1 km. 
Noget forfaldent, men med tydeligt præg af at nye tider er på vej. 

Der er renoveringer og nybyggeri overalt. Vi fandt efter megen sø-
gen en hyggelig restaurant, hvor vi fik rigeligt, veltilberedt mad og 
drikke til 3 personer for ZL 103 = ca. Dkr. 200. Vel ombord, hyggede 
vi i skæret fra petroleumslampen. 

onsdag den 4. juni kastede vi fortøjningerne kl. godt 9. Meget lu-
nere og næsten ingen vind fra en sydlig retning. Samme pragtfulde 
udsigt til den polske østersøkyst, som I går. Vi er på vej til Dalawo, 
den østligste havn i Westpommersche Segelrute etableret af en 
sammenslutning, med det formål at skabe sejlerturisme. Sejlruten 
starter i Swinoujscie går til Szcecin af floden Oder (hvoraf man kan 
fortsætte til Berlin) ud af floden ved Wolin og så ud i Østersøen ved 
Dziwinow (vores første positive overraskelse) og derefter østpå til 
Kolobrezeg, hvor vi var i går. Det er en flot plan: Kaldet “Vernetzung 
der touristischen Häfens West Pommerns” og der er ingen tvivl om, 
at det vil bringe flere sejlere til området, at man kan sejle kortere 
dagsrejser mellem gode havne af den lidt barske polske nordkyst 
mod Østersøen. Vi anduvede Darlowo efter 5½ times motorsejlads 
og sejlede ind i havnen. Et stykke inde måtte vi vente på en “rul-
lebro” der kun åbner hver hele time. I havnen blev vi modtaget af 
en meget venlig havnemester, som bød velkommen og opkrævede 
ZL 45 = 90 kr., men så er det også inkl. frit bad i spritnyt klubhus, 
strøm og Wi-Fi. I øvrigt er der fri Wi-Fi overalt, når du kommer syd 
for Danmark – det kunne vi lære af, også I Horsens. Vi brygger en 
kande kaffe og holder et “byggemøde” for at planlægge eftermid-
dagen og aftenen. 

om eftermiddagen travede vi de ca. 2 km til bymidten i Dalowo. 
Meget hyggeligt, men bar tydeligt præg af, at sæsonen endnu ikke 
er startet. Meget er smukt renoveret og endnu mere er i gang, 
men butikker m.m. er 25 år bagefter vores standard. Vi fandt en 
hyggelig restaurant Olivia. Menukortet var kun på Polsk, men vi tog 
den søde meget ”grønne” servitrice med ud på gaden og pegede 
på det, vi gerne ville have, på de opstillede reklamer med fotos, alt 
veltilberedt og til samme lave priser som tidligere oplevet, ca. en 
trediedel af Danmark. Vi returnerede ved 17 tiden og faldt i snak 
med en hyggelig dansker, som var på tur med sin kone i en Contrast 
33. Han kom til DK i 1960 på et Polsk sejlskib og blev, da han ikke 
havde nogen papirer, sat i Vester Fængsel. Efter nogle uger på det, 
der for ham dengang, var den største luksus, han i sit liv havde 
oplevet, fik han lov at blive i Danmark og der bor han stadig. Han er 
nu 76 – han taler dansk med alle kendte nuancer, men stadig med 

polsk accent. Han havde talt med Botman (havnemesteren), som 
kun kan Polsk og havde fået fortalt, at i morgen den 5. juni fra kl. 
05 til 22 er der skydeøvelse udenfor havnen og spærret 12 sømil ud 
og 20 sømil langs kysten. Det betyder en forlængelse af vores plan 
om at sejle til Leba på ca. 20 sømil. Derfor besluttede vi at tage 
en nattørn gennem skydeområdet. Fin tur, skide koldt, grov sø og 
ingen vind til at begynde med, men det flade ud og vi oplevede en 
solopgang med vindstille, helt glat sø og skyfrit. Vi ankom til Leba 
kl. 05.30 og anduvede endnu en fin marina med dejligt klubhus, 
alle faciliteter og god plads bortset fra nedad, der var ikke helt så 
meget vand som beskrevet i Kommas. VI fik en fin plads ved en af 
flydebroerne, igen med Y-bomme. KL. 6 kaldte køjerne selvom vi 
havde fået et par timer hver undervejs. Kl. 10 var der af vores mor-
genmadsmester Grüne serveret et dejligt morgenmåltid.

det er nu Grundlovsdag, som vi fejrede med at trave til byen – en 
tur på et par kilometer. Meget hyggeligt med en del mennesker og 
igen en del Sørøverskibe, som sejler udflugter. VI fandt et hyggeligt 
sted, som havde smukke grønne Carlsberg parasoller til at skygge 
for solen, lige over for et meget velholdt sørøverskib, som var ved 
at laste en utrolig masse mennesker ombord. Mens vi betragtede 
sørøverskibets afgang, opdagede at klokken var over 14 og at vi 
havde en lille hunger. Stedet var hyggelig, men udover øl og alver-
dens andre drikke serverede de kun is. Men, hvad er der i vejen med 
en stor is dessert med øl til?
Hyggelig aften i marinaen og tidligt til køjs.

(Historien fortsættes i næste klubblad)




