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

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

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

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

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

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

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

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

Båd opbevaring:
Opbevaring og løft af lystbåde til 
18 meter og 25 tons. I hal eller på 
udendørs a åst plads.
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decembeR 2011
medlemsblad for
horsens sejlklub

På vej mod ol!
Onsdag 11. januar kl. 16.00 har Horsens 
Sejlklub ”besøg” af to stærke OL-kandidater: 
Anne-marie Rindom og maiken Schütt i Lazer 
Radial. de fortæller om Vm i Australien (hvor 
de netop har kvalificeret danmark til en OL 
billet) - og de modtager den dag kontant 
anerkendelse fra Horsens Kommune. 
Kom og sig til lykke. Se side 9.
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bestyrelse Navn e-mail Telefon
Formand  bjarne Hansen formand@horsens-sejlklub.dk 2671 8421
Næstformand (materiel og bygn.) Svend Smedegaard materiale@horsens-sejlklub.dk 2523 1662
Kasserer carl-erik carlsen kasserer@horsens-sejlklub.dk 2015 0601
Sponsorudvalg morten Fjerbæk fjerbaek@gmail.com 4046 1718
Tursejlerne Jens Troense tursejlerne@horsens-sejlklub.dk 4016 5300
Ungdom Kiki Visby ungdom@horsens-sejlklub.dk 3062 0212
Kapsejlads morten Stoy kapsejlads@horsens-sejlklub.dk 6120 8322
Sejlerskolen Sigbjørn christophersen sejlerskolen@horsens-sejlklub.dk 2043 9051
Suppleant Jørgen Rasmussen rasmine@stofanet.dk 7565 8040
   
sejlklubbens Venner   
Formand carl Gerstrøm sejlklubbensvenner@horsens-sejlklub.dk 2346 5603
Kasserer birger Iversen birger.hos@post.tele.dk 7562 8913
Udnævnt af bestyrelsen erik Nørgaard e.junker@stofanet.dk 2140 1438

udvalg mm.   
materiel- og bygn.udvalg Svend Smedegaard materiale@horsens-sejlklub.dk 2523 1662
Sponsorer og matchrace  Søren Klint soren.klint@horsens-sejlklub.dk 4025 5201
Sejlerskolen Hans chr. Koch dk-c@ofir.dk 7565 8585
Tursejlerne Frede Nørgaard nannan@mail.dk 2246 4252
Pigesejlerne Lena Schroll askevej.34@gmail.com 6168 7914
Web Tue. S. Andersen tsa@neets.dk 4092 4743
Klubblad Hanne Jeppesen hanne@tunet10.dk 4018 4501
 carl Gerstrøm gerstroem@stofanet.dk 2346 5603
Klubmåler claus bjørnhart claus.bjornhart@velux.com 2174 0462

Havnefoged Steen Andersen sta@horsens.dk 2080 1338
Restaurant mads Valentin-Hjort restaurant@horsens-sejlklub.dk 7562 1975
Horsens Sejlklub www.horsens-sejlklub.dk hsh@horsens-sejlklub.dk 7562 8261
Pengeinstitut Sparbank kontonr. 9890-890-5600347 
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Bjarne

Claus
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Skumsprøjt fra formanden

2011 bedre end forventet 

Så er vi kommet på den anden side af stander nedhal, en dag hvor 
mange medlemmer var samlet ved flagmasten, dejligt at så mange 
bakkede op. Vi er kommet ind i de koldere måneder, hvor andet end 
sejlads fylder de frie timer.

Sæsonen er gået enormt hurtigt, føler jeg. mange har oplevet regn 
på vandet både på turene og i sommerferien, men efteråret har 
budt på dejligt sejlads vejr.

der har været livlig aktivitet på fjorden og havnen i sæsonens løb: 
der har været afholdt danske bank cup, dm og Nordisk mester-
skab for express, e-jolle dm, klassemesterskab for contender. Vi 
har afholdt endelave Rundt, 2 – star sejlads, hvor 3 både gik på 
grund men dog kom hjem i god behold. Snaptun ballen sejladsen 
har været afholdt, og tursejlads udvalget arrangerede Pinsetur til 
mårup og Høsttur til Snaptun.
Herudover er der jo hverdagsaftnerne på vandet, med aften kapsej- 
ladser og jollernes træning.

Vi har i klubben 2 piger, som aspirerer til OL i London 2012 maiken 
Schütt og Anne-marie Rindom. de er et par travle piger med plan-
lagte rejsedage, der ligger over 130 frem til den endelige udtagelse. 
det er også nogle voldsomme budgetter, de opererer med, og de 
tager selvfølgelig gerne mod sponsorkroner. Vi ville gerne have haft 
besøg af dem til stander nedhal, men de var til stævne i Frankrig, 
herefter er de i hele december til Vm i Australien.
Klubben har modtaget 2 x 15.000 kroner som er øremærket til de 
2 piger.
Som det ser ud lige nu, bliver pengene først overrakt i januar, hvor 
pigerne så får lejlighed til, at fortælle om Vm i Australien.
Hvor og præcist hvornår vides ikke endnu.

Vi har som klub gennem årene fostret mange dygtige sejlere, et 
projekt der startede i forældregruppen for mere end 15 år siden.
Vi har i disse år haft forskellige aftaler med dansk Sejlunion. Sidst 
har vi været ”kraftcenter” i 4 år. Nu er vi ved at lægge allersid-
ste hånd på en aftale, hvor vi får titel af talentcenter for sejlsport. 
Afledt af dette har vi kunnet lave en samarbejdsaftale med Kom-
munen, som også giver nogle penge til klubben.
Horsens Sejlklub er i år og de næste 9 år frem, den glade modtager 
af 50.000 kroner pr. år fra et nyoprettet mindelegat, som Fami-
lien Hede Nielsens Fond, har oprettet til minde om afdøde medlem 
Niels Hede Nielsen. Legatet har fået navnet Niels Hede Nielsens 
Spar Konge Legat. Pengene skal gå til formål i Horsens Sejlklub, 
som Niels Hede Nielsen ville have bifaldet. 

mandag d. 14. november kl. 10 
var et repræsentativt udsnit 
af klubbens medlemmer, in-
viteret til prisoverrækkelse og 
legat uddeling på Hotel Opus. 
Andet sted i bladet er der 
omtale af denne begivenhed 
og her kan talen også læses.
For en klub som HSH hvor 
økonomien har været stram, 
og bestyrelsen har forsøgt at holde udgifterne så meget i ro som 
muligt, og derved kunnet afpasse udgifter med indtægter, er det 
dejligt med et sådant legat, der gør det muligt for os at ønske. 

Året 2011 er gået bedre end forventet, vi får stadig et kommunalt 
tilskud, og i år har vi også fået en ekstra bevilling. Vi har købt et 
nyere ledsagefartøj til ungdomsafdelingen, og på det område skal 
der på sigt bruges nogle penge, da der er stort behov for opgrade-
ring. der er nu lavet en 3 – års plan.

Økonomien ser også i år pæn ud nu, og dette kan vi blandt andet 
takke vores sponsorer for store som små, mange projekter var ikke 
mulige uden de midler vi får fra sponsorerne.

Rækken af frivillige, der yder en indsats både dagligt og ved spids-
belastninger - nogle mere skjulte end andre, sørger dagligt for at 
rigtig mange ting i klubben fungerer, og at vi ikke behøver ”fremmed 
hjælp”, hvilket også betyder rigtigt meget for økonomien.
det skal alle have tak for.

der er stadig aktivitet i og omkring klubben i hele vinterhalvåret. 
Sejlerskolen er i gang med en større reparation af den ene skolebåd, 
kapsejladsudvalget arbejder allerede nu på den kommende sæsons 
sejladser, og turudvalget er i gang med at arrangere nogle klub- 
aftener, så vi får mulighed for at møde hinanden i vinterens løb. Vi 
har jo også vores generalforsamling lørdag den 4. februar klokken 
10, med efterfølgende spisning. en servicemeddelelse til de med-
lemmer, der gerne vil planlægge i god tid, så afholder vi stander-
hejsning lørdag d. 14. april med efterfølgende fest i klubhuset.
Jul og nytår nærmer sig, og jeg håber vi ses i klubben juleaftensdag 
og nytårsaftensdag.

Alle medlemmer ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

med venlig hilsen

bjarne Skovgaard Hansen
Formand Horsens Sejlklub
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Foredrag med Christian Kamp
i Horsens Sejlklub

Tirsdag d. 21. februar Kl. 19.00

Christian Kamp er professionel sejler:

Årets Sportspræstation 2010
Verdens Mester i Match race 2010
Maxi Verdensmester 2007 og 2009
Farr40-vinder
Copa del Rey-vinder (2 gange)
Barmuda Gold Cup-vinder (3 gange)
Americas cup debut 2007

Kom og hør om et liv som professionel  
sejler
Entré  kr. 50.-
Sejlermenu bestilles senest 2 dage før.                 Kapsejladsudvalget

Vellidt og ærlig - en ægte ildsjæl

- Der står en aura af autoritet og ærlighed 
omkring den person, som nu bliver æres-
medlem. Han er vellidt og en sand arbejds-
hest. Sådan lød nogle af ordene til Horsens 
Sejlklubs kasserer, Carl-Erik Carlsen, da han 
ved afrignings-frokosten blev udnævnt til 
æresmedlem.

formand bjarne hansen sagde:
- Jeg har spurgt rundt i klubben, og har fået mange superlativer om 
carl-erik: dynamo, arbejdshest, omdrejningspunkt, personlighed, 
respektfuld og vellidt og med stor klubfølelse,
- det er nok det, der gør, at han formår at fremstå ligeværdig, hvad 
enten det drejer sig om eliten på de bonede gulve, ungdomssej- 
leren, seniormedlemmet eller kapsejleren.
I mine øjne fremstår han som en meget fornem repræsentant for 
Horsens sejlklub, og er en af de ægte ildsjæle, der er med til at 
holde sammen på klubben.
- carl- erik har aldrig været sejler. For en del år siden købte han 
sammen med sin søn en Snipe. På en af de første ture kæntrede 
jollen, og så var den båd til salg. 
- carl-erik har i mere end 20 år flittigt og nidkært passet klubbens 
økonomi og medlemskartotek.  Kasserer-jobbet er vigtigt for en 
forening, og carl-erik har spillet en stor rolle i klubbens aftale med 
skiftende forpagtere gennem årene. Han har en solid faglig bag-
grund som revisor.
- På generalforsamlingen 19. januar 1989 blev carl-erik foreslået 
til bestyrelsen og blev valgt ind med 115 stemmer. den nye be-
styrelse holdt konstituerende møde 7. februar 1990 og han blev 
kasserer og formand for økonomi-udvalget.

I den forgangne sommer har man enkelte steder kunne reservere 
plads, når man som gæst ville besøge en havn. Vi kender det her til 
lands bedst i form af, at når vi arrangere klubtur og kommer mange 
både, så er det en god ide at varsko havnefogeden. Har man en stor 
bred båd, er det en god ide at kontakte havnefogeden på forhånd 
og få en anvisning på, hvor man bedst placerer sig. 
På Samsø har der været mulighed for reservering.
 I Sverige er det blevet almindeligt i de såkaldte ”gæstehavne”. de 
havne er ofte drevet kommercielt og ofte er flere havne sluttet 
sammen i et konsortium. Her kan man ved en telefonopringning 
eller via mail reservere en plads. Også i Finland kendes fænomenet.
Tiden vil vise, om det er en tendens der vil brede sig. (cG)

-arbejdet hårdt
direkte til carl-erik carlsen sagde formanden:
- du har gennem alle årene arbejdet hårdt for klubben. I starten 
var der kartoffelkur og krise med medlemstilbagegang. Klubben 
havde i starten et underskud på 800.000 kr. men din professionelle 
tilgang til jobbet var til stor gavn. med din indtræden i bestyrelsen 
startede konsolideringen for alvor. 
- På vores sidste bestyrelsesmøde fik hele bestyrelsen at vide, så 
det kunne forstås, at pengene skulle tjenes, før de kunne bruges.
- I de 23 år har du arbejdet sammen med fem formænd, nemlig 
Nils buhl, carl Gerstrøm, Hugo Nielsen, bent Rønn og underteg-
nede. Jeg specielt håber, at du også holder 25 års jubilæum. 
du har været dybt involveret i forskellige projekter med nyt klub-
hus, og det er fantastisk, hvor energisk du stadig kæmper.
- bestyrelsen mener at du, carl- erik, fortjener klubbens fornemste 
æresbevisning i form af et æresmedlemskab.
Forsamlingen rejste sig og klappede, og der blev udbragt et leve for 
det nye æresmedlem og for Horsens Sejlklub. (TR)

Carl-Erik Carlsen får 
sat HSH-standeren 
i sit revers og er 
dermed æresmedlem 
i Horsens Sejlklub. 
Bjarne Hansen holdt 
tale, Carl Gerstrøm 
fotograferede.

Tænk hvis man før ankomst til Anholt, kunne reservere! 
Vide at der ved bro 1 Plads 22 sad et ”reserveret – LONE Horsens”

Christian Kamp med et af de mange trofæer.

det er lykkes kapsejladsudvalget i horsens sejlklub at overtale Christian 
kamp til at holde foredrag i sejlklubben.

Klubhus

Som nogen sikkert har bemærket har Franck Geoteknik 
A/S foretaget boreprøver. Prøverne er blevet foretaget 
uden beregning, og der skal lyde en stor tak for det. 
Resultatet af den efterfølgende analyse foreligger i 
skrivende stund ikke. 
På generalforsamlingen lørdag d. 4. februar vil der blive 
fremlagt en status på klubhusprojektet og et forslag til 
en handleplan.(CG)

Pladsreservation i havne
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det er et møde, som har været svært at få planlagt, for de to OL-
kandidater er sjældent hjemme. de træner eller sejler i konkur-
rence rundt om på kloden, og deres rejseaktivitet er heftig – og 
kostbar.
mailen Schütt og Anne-marie Rindom er begge vokset op i Horsens 
Sejlklub. de vil fortælle om deres oplevelser fra Vm i Australien, 
som de deltager i netop i denne julemåned – og de beretter om 
deres planer og søvejen frem mod den endelige udtagelse.
Også et par ord om at være sejler-kammerater og konkurrenter, for 
kun én af dem kan nå målet: at deltage i OL i London.
Horsens Sejlklub og Horsens kommune har en samarbejdsaftale i 
forbindelse med Team danmark-aftalen, og via HSH modtager de 
to dygtige sejler-piger en kontant støtte fra Horsens kommune. 
Pengene bliver overrakt denne eftermiddag.
den kontante støtte og anerkendelse er målrettet til trænings- og 
konkurrence-aktiviteter frem mod OL 2012.
denne onsdag eftermiddag er HSH-medlemmernes 
mulighed for at høre pigerne fortælle – og sige til-
lykke med den kontante støtte. Sejlklubben er vært 
ved et glas vin. (TR)

Kapsejleren morten Stoy har erfaret, at fem knob ikke er det 
samme som fem meter. Han modtog ved afriggerfrokosten Årets 
Grundstødnings-pokal, fordi han fejllæste instrumenterne i sin nye 
båd.
morten Stoy var i starten af august til søs i sin nyerhvervede båd, 
en Albin express, og kursen var nær Sælgrunden. båden var på kryds 
med god krængning, og der var en god fart. Vanddybden var også i 
orden. Loggen viste fem meter. Pludselig lød der et brag, båden lå 
helt stille og der var lidt tummel om bord.
de tre mænd prøvede at krænge båden endnu mere for at få den 
fri af stenene på Sælgrunden. en forbipasserende sejler kastede en 
line og fik Albin expressen fri. men der gik noget tid med det, og der 
var sved på panden.
Siden kunne morten Stoy konstatere, at han havde fejllæst instru-
menterne i sin nye båd.
Loggen viste ikke fem meter vanddybde.
Loggen viste fem knob.
Havde han kigget det rigtige sted, så ville han have set, at vanddyb-
den var under 1,4 meter. For det er lige det en Albin express stikker.
morten Stoys båd fik et ordentligt hak i kølen, men Søren buhl på 

I sidste klubblad var omtalt pladsmandsordningen og de fire for 
Horsens Sejlklub blev præsenteret. Lad os kort gentage navnene: 

Mød to spændende OL-kandidater

Onsdag 11. januar kl. 16.00 har Horsens Sejlklub ”besøg” af to stærke OL-kandidater: 
Anne-Marie Rindom og Maiken Schütt. De fortæller om en hård og spændende forberedelse 
– og de modtager den dag kontant anerkendelse fra Horsens kommune. 

Fem knob er ikke lig med fem meter!

Erik Nørgaard  (til højre) overrækker Grundstødnings-pokalen til 
Morten Stoy, der stod fast – meget fast – på Sælgrunden.

Knud Erik Feldt

Oluf Holmegaard

Knud Hjersing

Brandvejen langs husene er overholdt.

Verner Jensen

Østpladsen bag “nyboder” varetages af:
oluf holmegaard 2341 6044
knud hjersing 2084 3674

Vestpladsen  ved “den røde hal” varetages af:
knud erik feldt 28948393
Verner jensen 2889 3375

Reglerne for brug af vinterpladsen kan ses i sidste klubblad og på 
Lystbådehavnens hjemmeside www.horsenslystbaadehavn.dk 
I ”Nyt fra havnefogeden” kan man læse om havnemyndighedens 
begejstring for ordningen.
en kort snak med en af pladsmændene gav et meget positivt ind- 

Nyt fra Pladsmændene

Horsens Yachtværf arbejdede hurtigt og fik skibet sejlklart til Albin 
express-stævnet.
erik Nørgaard overrakte den ret flotte grundstødningspokal og øn-
skede morten Stoy til lykke med den solide grundstødning. (TR)

tryk. Samarbejdet mellem pladsmændene indbyrdes og med 
havnefogeden er forløbet fint. med en enkelt undtagelse er dia-
logen med bådejerne ligeledes forløbet vældig godt. der er ting 
som med erfaringerne fra denne sæson kan gøres lettere og bedre 
næste år. bl.a. vil reglerne være bedre kendt næste år.
Når man kommer på havnen, kan man ikke undgå at se den store 
forskel der er fra tidligere på, hvor ordentlig det hele ser ud. Istand-
gørelse af pladserne, oprydning og bedre placering af bådene gør 
en verden til forskel.
Tak til pladsmændene for deres arbejde! (cG)
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Onsdag 11.01.20128
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“Man bli’r faktisk afhængig”

Ultralydsscanning

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

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

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

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

Ring og få en tid.

MØBEL
KUNST

DESIGN-
MØBLER

BELYSNING

INDRETNING

���������������������������������������������
��������������
	���������������������
	

TEGNESTUEN ØSTJYLLAND AS

ARKITEKTER

ÅBOULEVARDEN 85 · 8700 HORSENS · 75 61 36 00

PRIVAT:

ARKITEKT BO CHRISTENSEN · 75 68 49 76

ARKITEKT JENS VANDVIG · 75 65 80 75Grønlandsvej 8 · 8700 Horsens · Tlf. 7564 8722
info@jacobsenplus.dk  ·  www.jacobsenplus.dk

Pluspartner Revision + rådgivning
Tobaksgården 3, 8700 Horsens
Telefon 76 25 19 00
Fax 7625 1909
www.plus-partner.dk
kbp@plus-partner.dk

Holder du kursen?

Vi har traileren
til din båd

Vi har traileren
til din båd

- og til din bil

Dansk kvalitet

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

STENSBALLE TRAILER
CENTER

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

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

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

KVALITET · modE · pErSonLIg VEJLEdnIng
...gAnSKE EnKELT

STIL mEd omTAnKE...

Menswear    wOMenswear

A.O

forår HoS SJørS

nYT mÆrKE 
HoS SJørS

nYT mÆrKE 
HoS SJørS

FORÅRSKLARGØRING 

SJOV PÅ VANDET 
Firma arrangementer - blå mandag -  polterarbenter               

vandski - wakebord - tube-  kursus i kitesurfing - banan 

SØSÆTNING AF SEJL –OG MOTORBÅDE 
GLASFIBER OG TRÆ 

MAST OG RIG 
ALT BÅDBYGGER ARBEJDE UDFØRES 

JONAS TROENSE 
22846722 

jonastroense@gmail.com 

KLAR TIL SØSÆTNING?

DET ER IKKE FOR TIDLIGT AT TÆNKE PÅ,
AT DIN BÅD SKAL I VANDET. 

HAR DU BRUGFOR EN HJÆLPENDE HÅND, SÅ 
SKRIV DETPÅ ØNSKESEDLEN. 

HVAD MED ET GAVEKORT
PÅ TRE TIMERS ASSISTANCE PÅ HAVNEN?

JONAS TROENSE
22846722

jonastroense@gmail.com

SÅDAN KØBER DU ET GAVEKORT:
Ring eller send en mail. Så udfærdiger jeg et gavekort

på det ønskede antal arbejdstimer, og du får en regning.
Alt bådbygger-arbejde udføres – også søsætning.

Henning Eliasen - hædret med pokal

Volvo Ocean Race 2011-2012

- Han har på sin egen stille facon fået lavet rigtig meget arbejde for 
Horsens Sejlklub, og det vil vi gerne takke ham for.
Sådan sagde formand bjarne Hansen, da årets Kammeratskabs-
pokal skulle uddeles. Ordene gælder Henning eliasen. Formanden 
begrundede hæderen således:
- Pokalen bliver hvert år givet til et medlem, som har gjort en lang 
indsats i klubben.
I år bliver den givet til Henning eliasen, som i over 20 år har arbej-
det for klubben.
Han har hjulpet på Fjorden specielt om tirsdagen sammen med 
Knud Hjersing. Han er altid klar med en hjælpende hånd ved alle 
de andre arrangementer, som vi i klubregi finder på.  For eksempel 
både der skal pakkes, eller mærker der skal gøres klar til stævner. 
Og han er med som gast på dommerskibe.
Han og Knud har i mange år været et godt makkerpar, og Henning 
har været en stabil gæst i Knuds dagpleje. Han har i min tid som 
formand bedt om ”lønstigning” to gange, og vi er hver gang blevet 
enige om, at det blev samme stigning som sidste år: nul kroner. 
Kraftige klapsalver fortalte, at Henning eliasen har fortjent hæder-
en. Pokalmodtageren var sygemeldt, og han har siden fået overrakt 
pokal og formandens tale. Kammeratskabspokalen er indstiftet af 
Jenny Poulsen efter Jan Poulsens død. Han var medlem af sejlklub-
ben i mange år. (TR)

den berømte kapsejlads rundt om jorden er netop startet fra Ali-
cante I Spanien.  6 hold er med.
den første nat blev sejlet i ”frisk” vind 25 m/s, og her kom der 
allerede frafald. Første ben går til cape Town.

Hvid Jul eller ej, men i Horsens Sejlklub er der den 

gode tradition, at man mødes i klubhuset Juleaftens- 

dag og Nytårsaftens dag ved frokost tide for få ønsket 

henholdsvis God Jul og Godt Nytår. det er en rigtig 

god tradition. det behøver ikke tage lang tid, og man 

kan let nå det ind imellem maden og de andre for-

beredelser. Ska’ man  udenbys for at fejre højtiden der, 

så planlæg afgang Horsens efter 13.00. Lad det være 

en opfordring til at møde op! Kom mellem 11.30 og 

12.30 så vi mødes alle sammen på en gang. (cG)
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Henning Eliasen – en værdig modtager af Kammeratskabspokalen.

Følg sejladsen på www.volvooceanrace.com . der er mange drama-
tiske billeder, mange fascinerende videoklip, og så kan man løbende 
følge placeringerne.(cG)

Hvid Jul – Måske!
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På generalforsamlingen I 1998 kritiserede 3 x dir. Nielsen 

m.fl. bestyrelsen skarpt. Pengene fossede ud af kassen, 

medlemmerne flygtede, de unge lærte ikke at sejle og be-

styrelsen gjorde ingenting!!! 

Timingen var perfekt valgt. Dagen efter generalforsamlingen 

skulle Erik Nørgård af DIFs bestyrelse have overrakt Dan-

marks Idrætsforbunds Hæderstegn, så man var sikker på ro.

Ro var der. Ingen talte mod kritikken og året efter, blev der en 

større udskiftning i  bestyrelsen.

Nu ca. 13 år og et par formænd efter trækker vi 3 af kritik-

erne ind i ”hvad mener du?” for en kommentar.

Hvad mener du?

Generalforsamlingen i 1998 er åbenbart 
ikke glemt. der er sket rigtig meget i 
klubben siden da. Når carl tager udgangs-
punkt i det der skete dengang, må vi vel 
se på klubben i dag ud fra den kritik der 
blev rejst i 1998.
der har efterfølgende været styr på øko-
nomien med stram omkostningsstyring 
og aktive tiltag i forbindelse med opsøg-
ning og pleje af sponsorer. det har resul-
teret i løbende overskud på driftsbudget-

tet, hvilket er en absolut forudsætning for at opretholde det høje 
aktivitetsniveau vi har haft i de seneste 10 – 12 år.
der blev også talt om gennemslagskraft overfor kommunen. be-
styrelsen fra 1999 gik til åbent angreb mod den første udvidelse af 
slambassinet lige over for Sejlklubbens klubhus. Vi argumenterede 
for at lægge det ovre ved åens udløb ud mod lossepladsen. Vi havde 
langt de bedste argumenter, - men vi tabte ”slambassin-krigen”. 
Resultat var, at vi fik mange uvenner både i forvaltningen og blandt 
politikerne. Vi måtte erkende, at slaget var tabt. Så en nytårsaf-
tensdag mødte jeg Vagn Rye i en døgnkiosk på Sundvej. Her gav 
vi hinanden hånd på at erklære fred. Jeg lovede, at vi ophørte med 
enhver form for kritik af den tagne beslutning, og Vagn Rye lovede 
at normalisere forholdet mellem kommunen og Horsens Sejlklub. 
Og sådan blev det. den efterfølgende bestyrelse med bent Rønn i 
spidsen anvendte genialt diplomati, i stedet for ”krig”. det har vist 
sig at være langt bedre, og den nuværende bestyrelse følger for-
mentlig samme linie. det er utrolig vigtigt med et godt forhold til 
kommunen, især nu hvor vi står foran et nyt klubhus og et søsport-
scenter. 
Ungdomsafdelingen havde udviklet sig lidt søspejderagtigt med 
hovedvægt på hygge og det sociale samvær. der kom andre boller 
på suppen. der blev indført en ny parole: ”Først træning, træning 
og kapsejlads, - derefter kakao og boller”. der blev investeret i nyt 

det er rigtigt at generalforsamlingen i 
1998 var en nødvendig paladsrevolution 
for at få gang i elitesejlsporten og almin-
delig udvikling af HSH. Jeg er glad for at 
kunne konstatere, at i alle årene efter 
denne generalforsamling er carl Ger-
strøm stadig en af de mest engagerede 
og flittige medlemmer i HSH til glæde for 
klubben og udviklingen af sejlsporten.
det er også rigtigt, at klubbens udvikling 
på alle leder er gået som ønsket med dyg-

tige kompetente ledere. Samtidig har vi været heldige, at den al-
mindelige økonomi i samfundet har smittet af på klubben, så HSH 
er vel forsynet med alt nødvendigt udstyr og hjælpebåde.
hvad er der så at kæmpe for? meget!!
Nu kæmper vi for den generelle overlevelse og forståelse i kom-
munen. det første er selvskabt, nemlig den nye plan for klubhus 
og restaurant til 13/14 mil. kr. det ser ud til på trods af heftig ak-
tivitet er det en meget svær opgave - måske umulig. derfor er det 
vigtigt, at bestyrelsen ikke trækker beslutningen i langdrag, så det 
hele smuldrer og forgår. Plan b bør igangsættes, hvis en totalløs-
ning ikke meget snart viser sig, dvs. en gennemgående restaurering 
af det gamle klubhus. det andet er kampen om miljøet på havnen. 
Hvordan forhindrer vi forøget forurening af havnen med skrot, 
sten og slam. Tingene bør forbedres ellers mister vi medlemmer 
til Juelsminde.
Klubben bør måske arbejde positivt for den foreslåede udvidelse af 
muslingefabrikken på bekostning af det efterhånden store sten- og 
gruslager på sydhavnen.
Lige til sidst - jeg synes HSH er alle tiders klub og vil gerne være 
med til at bevare den.

claus Nielsen

Vi har i dag har en god og velfungerende 
klub. Om det skyldes kritikken i 1998 eller 
den almindelige udvikling, har jeg ingen 
kommentarer til. men der er ingen tvivl 
om, at klubben er inde i en rigtig positiv 
udvikling, især hvad angår aktiviteterne i 
ungdomsafdelingen. 
På trods af klubhusets dårlige stand er 
det velfungerende, og restauranten er 
godt besøgt af klubmedlemmer og gæ-
ster udefra, hvilket i høj grad skyldes en  
særdeles dygtig forpagter.

Vi har dog opgaver, der skal håndteres, hvis vi ønsker en fort-
sat positiv udvikling af klubben:

1. Klubbens placering op ad en stadig voksende losseplads med 
hvad der heraf følger af støj, sand- og jernstøv er bestemt ikke be-
fordrende for klubbens fremtid. en del både er allerede flyttet til 
andre havne med et renere miljø og andre følger efter eller finder 
andre fritidsaktiviteter, hvis der ikke sker en reduktion af støj- og 
støvgenerne.

2. der mangler el-mastekraner til alle mastestørrelser, travelift og 
afrensningsplads i forbindelse med isætning og optagning af både. 
det er både dyrt og ufleksibelt med den nuværende vognmands-
baserede håndtering af optagning og søsætning af både. 

3. Renovering af klubhuset kan ikke udskydes ret meget længere. 
Hvordan løser vi disse opgaver i løbet af de næste 5 år?

•  Klubbens ledelse må fremlægge visioner, mål og strategier, så  
 medlemmerne ved, hvad der arbejdes hen imod.
•  Og så er det vigtigt, at man følger op på aftalte initiativer i  
 samarbejde med kommune og erhvervshavn om et renere  
 havnemiljø.
• Vi bør stræbe imod, at medlemmerne får ”valuta” for det, der  
 betales for en plads i Horsens havn, ellers fortsætter udflytnin- 
 gen til andre havne.  der er behov for forbedrede kranfaciliteter 
 mm. – der er langt til bogense, når man har været på grund  
 eller har problemer med skruen! 
• Måske var det en ide, at skære lidt ned på klubhusambitionerne  
 og i stedet få igangsat den tiltrængte renovering. 

Vagn Jeppesen

Af carl Gerstrøm

HSH er i 2011 karakteriseret ved: 

• Stor velfungerende ungdomsafdeling med flere jolle- 
 typer, men uden megen kølbådsaktivitet. Gode trænere,  
 stor forældreopbakning og kraftcenterstatus.
• Aktiv kapsejladsafdeling , - aftensejladser og stævner.
• Pigesejlerafdeling
• Aktivt turudvalg .
• Velfungerende sejlerskole
• Bred kommunikation via flot klubblad, nyhedsbrev og  
 hjemmeside.
• Enestående klubhus om end noget forfaldent med restau- 
 rant og offentlig adgang
• Godt samarbejde med kommune, naboklubber og erhvervs-  
 havn.
• God økonomi, - mange indtægter ved siden af kontin- 
 genter. 
kort sagt en stor velfungerende hæderkronet  
provinsklub med mange aktiviteter.

Gi’ en kommentar til  
1) beskrivelsen af klubben anno 2011,  
2) et bud på hvor HSH skal være om 5 år og  
3) hvordan vi kommer derhen.

grej og der blev ansat en betalt træner. Siden har ungdomsafdelin-
gen udviklet sig utroligt positivt. der er vundet mange mesterska-
ber i de senere år. Resultatet af det fantastiske arbejde der udføres 
i afdelingen er bl.a., at vi i dag har ikke mindre end 2 kvalificerede 
kandidater til OL 2012 i england. 
der var dengang frygt for en medlemsflugt til ”den grønne”. det 
skete heldigvis ikke. I dag er der frygt for medlemsflugt til Juels-
minde. Ikke på grund af Sejlklubben, men på grund af miljøet på 
Sydhavnen. men heldigvis kan man jo godt have sin båd liggende i 
Juelsminde, og fortsat være medlem af Horsens Sejlklub.
Så kommer det gode spørgsmål om, hvordan klubben ser ud om 5 
år. Jeg tror på en fortsat positiv udvikling. Vi har fået en rigtig god 
bestyrelse, som har vilje, lyst og kompetencer til at føre Sejlklubben 
ind i fremtiden. Hold fast i fremskridtet i en aktiv ungdomsafdeling, 
og hold fast i sejlerskolen. Sidstnævnte sejler formentlig i andre 
både i 2016.
Jeg håber meget på, at klubben fortsat vil påtage sig store kapsejl-
adsarrangementer, - både nationale og internationale. den slags 
arrangementer styrker klubbens i forvejen rigtig gode image i vide 
kredse.

Om 5 år skulle vi gerne have et nyt klubhus, hvor en del af huset 
opføres efter Viggo Norns originale tegninger. Vi kan håbe på, at 
huset vil blive brugt i større udstrækning af medlemmerne i det 
daglige end vi ser i dag. en snarlig igangsætning af byggeriet vil 
være et slags startskud til Horsens Kommunes ambitiøse plan for 
hele Lystbådehavnens område.
endelig skulle der i 2016 gerne stå et færdigt Søsportscenter. et 
center, som indeholder en række fælles faciliteter for de 3 sports-
klubber på havnen: Sejlklubben, Roklubben og Kajakklubben. derud- 
over skal huset indeholde separate faciliteter for de 3 klubber. – Så 
bliver facaden mod fjorden perfekt!
Jeg ønsker Horsens Sejlklub en rigtig aktiv fremtid. ”Go for it!!”

de allerbedste sejlerhilsener
Hugo Nielsen (rebellen fra 1998)

Hugo Nielsen 

Claus Nielsen 

Vagn Jeppesen
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bymesterskabet som afholdes i oktober kan mange gange være 
en kold og blæsende affære – men da sejlerne mødte på havnen 
søndag den 2. oktober til årets sidste kapsejlads i HSH, skinnede 
solen fra en skyfri himmel og flagene hang slapt ned – det betød, at 
den planlagte start kl. 10:00 blev udsat på ubestemt tid. Heldigvis 
kom vinden ved middagstid – udsættelsesflaget blev skudt ned, og 
de 14 både stævnede sammen med Vitus bering ud på fjorden i den 
lette vind og efterhånden over 20°c varme. Hurtigt blev der lagt en 
startlinje og kort op/nedbane.
I den lette vind var der relativ stor forskel i omsejlingstiden – den 
hurtigste båd var i mål efter blot en halv time, hvorimod det tog op 
imod en time for de mindste både at gennemsejle banen – så efter 
kun to sejladser var kl. blevet 15:00, som ifølge sejladsbestem-
melsen var seneste tidspunkt for igangsættelse af ny start – men 
da alle deltagende både var enige om, at de gerne ville have endnu 
en sejlads i den efterhånden rigtig gode vind, blev der startet en 
sidste sejlads.
efter sejladserne var der moleøl og præmieoverrækkelser på 
plænen – vinderen og bymester i kølbåd 2011 blev morten Stoy og 
besætning i Albin express ”miss Sunshine”, på anden pladsen kom 
Folkebåden ”Frida” med Jørgen Rasmussen ved roret. Verner Jensen 
tog tredje pladsen i sin Juniorbåd ”Fru Jensen”.
en dejlig dag på vandet hvor efterårsvejret var væsentlig bedre end 
mange dage i sensommeren, hvis man lige ser bort fra den mang-
lende vind først på dagen.

Bent H. Poulsen enstemmigt valgt til mod-
tager af Sejlerskolens ”Blæselampe”

bent H. Poulsen er årets modtager af Sejlerskolens blæselampe. 
Han fik den overrakt ved afriggerfrokosten. Valget af bent H. 
Poulsen var enstemmigt.
Sejlerskolens leder, Hans christian dahlerup Koch, berettede om 
blæselampen, om valget og om ”pligten til at holde blæselampen 
nypudset”. Han sagde bl.a.:
- blæselampen er en vandrepokal, der hvert år tildeles en af Sej- 
lerskolens elever, trainees eller instruktører, der har gjort en helt 
ekstraordinær indsats til gavn for Sejlerskolen og dermed for dens 
elever og i sidste ende for Horsens Sejlklub. Samtidig skal den 
pågældende være en dygtig og ivrig sejler og så vellidt blandt sine 
kammerater på Sejlerskolen, at de ”uden betænkning vil sejle over 
Atlanten i en hullet robåd sammen med ham.”

Opfylder alle de
strenge krav
- I år pegede instruktørerne enstemmigt og uden tøven på bent H. 
Poulsen, fordi han opfylder alle de strenge krav, sagde Hans chri-
stian dahlerup Koch.
- Han har gennemgået Sejlerskolen og fået sit duelighedsbevis. 
Året efter tog han Yachtskipper 3, og året efter meldte han sig som 
elev på Sejlerskolens overbygning, Kapsejladsskolen, hvor han fort-
sætter til sommer.
- Venligt drilagtige tunger påstår, at hans interesse for kapsejlads 
skyldes, at han engang under en Trekost-sejlads oplevede at sejle 
baglæns med sin nyindkøbte båd, bøvl! men det er nok kun en sø-
mandsskrøne!
- Han har altid været villig til at give en hånd med på dommer-
båden, og han har gang på gang stillet sin egen båd til rådighed, når 
Sejlerskolen havde behov for det.

Bymesterskab for kølbåde

Over Atlanten i en hullet robåd

Expressen i let luft – ro i båden! 

Sejlerskolens ”Blæselampe” blev overrakt af Sejlerskolens leder 
Hans Christian Dahlerup Koch til Bent H. Poulsen – og Birgitte 
Bøhne blev tilkaldt, så hun kunne se, hvad det er hun ”jævnligt skal 
pudse på i det kommende år.”

Hans rolige og behagelige væsen har betydet, at han såvel i øsende 
regn og storm som på de onde tidspunkter midt om natten, hvor 
en sand sømand m/k kun tænker på sin gamle mor, er en god kam-
merat og en fornøjelse at sejle med.
- Og denne overrækkelse af blæselampen bliver lidt af en familie-
begivenhed, for tidligere på dagen har Sejlklubbens formand jo haft 
fornøjelsen af at overrække bent H. Poulsens “uadskillige” ledsager, 
birgitte bøhne, duelighedsbeviset i Sejlads. Og birgitte døhne er så 
forpligtet til i det kommende år at sørge for, at blæselampen altid 
er pudset skinnende blank.
- et bedre valg til Årets blæselampe end bent Poulsen støttet af sin 
birgitte kan ingen forestille sig, sluttede Hans christian dahlerup 
Koch. (TR)

En aften om el ombord
Næsten alle både har elektriske installationer om bord. det er 
dejligt, når det funker – katastrofalt, når det ikke dur. Nu får du 
chancen for at blive klogere på det elektriske
Tursejler-gruppen inviterer til en foredrags-aften, hvor emnet 
er ”el om bord”.  det sker i et samarbejde med naboen, Horsens 
baadeklub, i daglig tale kaldet den Grønne. det sker 2. februar.
det er en ekspert, der denne aften fortæller, hvordan man gør 
– og hvordan man slet aldrig nogensinde skal gøre.
det er elektroingeniør Jens Koch, der fortæller og demon-

strerer. Han er erfaren inden for området. Han er sejler og 
medlem af Horsens baadeklub. Han giver gode råd, advarsler 
og solide tip.
det er Horsens baadeklub, der står for arrangementet, og det 
foregår i den Grønnes røde klubhus. Horsens Sejlklubs med-
lemmer er inviteret til at være med, og Horsens motorbåd 
Klub medlemmer er ligeledes inviteret. I de senere år er der 
opstået en tradition, hvor havnens klubber inviterer naboerne 
til arrangementer i vinterens løb.
Vel mødt i Horsens baadeklub torsdag 2. februar kl. 19.00. Så 
vidt vides skal der ikke betales entré. (TR)

Klubmestrene i kølbåd fra 1. og 2. start 2011
Nexus og miss Sunshine
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Horsens Sejlklubs Restaurant
Mad hos Mads

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

Horsens Sejlklub har oplevet et usædvanlig groft tyveri fra ung-
doms-afdelingens Zodiak-jolle. motor og en del motor-grej blev 
stjålet fra ”Tuborg”. en væsentlig del af værdien får klubben erstat-
tet fra Forsikringsselskabet codan.
Natten mellem 13. og 14. september fik ”Tuborg” afmonteret pro-
pel, ben, gearkasse motorcomputer, tre indsprøjtnings-dyser og 
omstyringsboks samt klippet ledningsnettet.
motoren var spændt fast og låst til jollen, som var låst fast til 
broen. der blev stjålet værdier for ca. 50.000 kr.
Netop den aften var jollen ikke som vanligt låst inde i juniorhusene, 
men lå i vandet. det er helt unormalt. Årsag: den røde kran var 
defekt, og man kunne derfor ikke løfte båden. man var enige om, at 
lade båden ligge i vandet natten over. 
Formand bjarne Hansen:
- Vi har netop hørt fra forsikringsselskabet, at selvom det ikke er 
juridisk forpligtet, så dækker codan en del af vores tab, såkaldt ku-
lance-erstatning. Vi ved dog endnu ikke, hvor meget af tabet codan 
dækker. der var i lang tid tvivl om, hvorvidt forsikringen dækker, så 
det var en dejlig meddelelse fra codan 21. november. (TR)

Det er en tradition ved afrigger-frokosten, at formanden siger et par borgerlige ord til medarbejderne i køkkenet. Bjarne Hansen: ”Mads, vi siger 
tak til dig og dine ansatte for det forgangne år.  Vi ved, at jeres arbejdsbetingelser ikke altid er så nemme. Vi husker f.eks., da der stod spande til 
opsamling af regnvand rundt omkring i klubhuset, og at vi flere gange har måttet klodse gulvet op for at undgå faldulykker. En ting skal siges, 
at vi har nydt din madlavning, både når det er en sejlermenu - og når det har været det finere køkken. Vi håber på sigt, at kunne gøre noget ved ar-
bejdsbetingelserne, og vi arbej-der meget på sagen.” Der var en flot buket til pynt i køkkenet. Fra venstre: forpagter og kok Mads Falck Valentin-
Hjorth, køkkenchef Steen Thorgaard Behrens, kokkeelev Karen Hazen, kokkelev André Thestrup, tjener Stine Engelsen og tjener Maud Mogensen. 
Der var taktfaste klapsalver fra gæsterne i klubhuset som understregede den brede tilfredshed med stabens indsats. (Tekst og foto: Jens Troense)

hvad får du af det:
1. Ingen løn

men:
2. en sommeraften om ugen med deltagelse i aftenkap-
sejladsen sammen med entusiastiske elever, som har gen-
nemgået den ordinære sejlerskole og har duelighedsbevis.
3. Hyggeligt samvær i sejlerskolen og Horsens Sejlklub.
4. møder nye mennesker og bliver medlem af teamet af 
erfarne instruktører i Horsens Sejlklubs sejlerskole.
5. Glæden ved at lære fra sig.

krav:
6. Sejlkundskaber på kapsejladsniveau og kendskab til 
spilersejlads.
7. duelighedsbevis og aktivt medlemskab af Horsens 
Sejlklub.

Har ovenstående din interesse er du velkommen til at 
kontakte nils buhl på tlf: 2929 1907 eller nb@godtvejr.dk 

Delvis erstatning af  
motor-tyveri fra “Tuborg”

INSTRUKTØRER SØGES 
TIL KAPSEJLADSSKOLEN

Igen i år, er det muligt at bestille nytårsmenu - lige til at 
tage med hjem, lune og anrette. Nemmere kan det ikke 
gøres...

Pris pr. kuvert: 395 kr. 

Bestilling: restaurant@horsens-sejlklub.dk
eller tlf. 7562 1975

Afhentning: Mellem kl. 12-15 hos 
VINOVA, Parallelevj 10 hvor vi ønsker 
jer godt nytår med hygge og et glas bobler ...

Der medfølger en lille folder med anret- 
ningstips. I samarbejde med VINOVA kan  
der bestilles en vinkasse, som passer perfekt  
til menuen. Kom og smag når du afhenter maden...

NytåRSMENU
Jomfru hummer ballotine en crut med 
hummer hummersauce og dild

Rimmet torsk med havtorn, jordskok- 
creme og trøffel

Rosastegt Oksemørbrad marineret i  
16 års lagavulin og rødvins braiseret 
okseskank med vakuum tilberedte rødder, 
pomme anne og portvins glace. 

Gateau marcel 
med solbær sorbet 
og nøddetuille
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Vi nyder din mad – tak!
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Horsens Sejlklub har atter modtaget en flot anerkendelse. Via 
kommerciel og privat sponsorering er flåden af optimistjoller øget. 
To af de unge optimistsejlere skal på vandet i hver sin splinternye 
Optimist-jolle.
Overrækkelse og dåb af de to fartøjer skete ved afrigning , og for-
mand bjarne Hansen glædede sig over, at flåden til de yngste sej-
lere nu blev udvidet. 
Leif Hede-Nielsen, Horsens, er sponsor for den ene jolle. Han har 
som formand for familien Hede Nielsens Fond flere gange været 
med til at støtte Horsens Sejlklub økonomisk, men denne opti-
mistjolle har han selv sponsoreret.
- Jeg glæder mig over, at det går godt i sejlklubben, og jeg er glad 
for at støtte de unge i deres aktiviteter på vandet, sagde han.

To navne
Optimistjollen blev døbt i saltvand, som det sig hør og bør. båden 
blev døbt emma-mette. emma er navnet på Leif Hede Nielsens 
barnebarn, og mette er navnet på hans afdøde hustru. det er Jose-
fine Rindom, der skal sejle jollen, og det var også hende, der havde 
saltvand klar i bådens øsekar.

Leo og myrna Schmidt fra Nørre Aaby har været på langtur, og 
Leo Schmidt fortæller levende og engageret. Han har en god stak 
billeder med til visning på lærred.
du bliver taget med på en rejse ad kulturens vandveje med sejl-
båden Galadriel i det østlige middelhav, et livsbekræftende fore-
drag om oplevelser langs dalmatiens kyst og i havene omkring 
Grækenland. du møder landenes kultur og historie, som er en 
vigtig del af vor egen kulturarv. du får også levende beretninger 
fra mødet med folk, en snak om livet, som det leves om bord på 
en sejlbåd under varme himmelstrøg – og hvordan du selv kan rea-
lisere en drøm om at sejle ud og opleve det ukendte på den anden 
side af horisonten. 
Aftenens gæst Leo Schmidt er gammel Horsens-dreng. Født og op-
vokset i byen, læste i Gedved, lærer i Juelsminde og siden skolein-

To Optimistjoller vakte stor glæde
 

Flagmasten synliggjort!

Med S/Y Galadriel i det østlige Middelhav

Formand bjarne Hansen sagde:
- Josefine er en flittig og dygtig sejler, der allerede har slidt én jolle 
op. Hun har lige præsteret et overbevisende bymesterskab med 
ene førstepladser. Tak til Leif Hede-Nielsen, fordi han har tænkt på 
Horsens Sejlklubs ungdoms-afdeling.

”nordea Godt”
Nordea Fonden er sponsor for den anden Optimist-jolle. Tina  
Winkler, Horsens, repræsenterede fonden:
 – Jeg ønsker held og lykke til Andreas, som skal sejle Nordea-
båden.  Vi har fundet et rigtig fint navn til båden. den skal hedde 
”Nordea Godt”.
Og så blev også den jolle døbt i saltvand, og når ”Nordea Godt” 
bliver udtalt lyder det nærmest som ”Når det er godt”.
Jollen med det særlige navn skal sejles af Andreas Skjerning, som 
skal deltage i en række udtagelsesstævner i den kommende sæson. 
– Andreas er en sejler, som vi tror på. Han har gjort det rigtig godt, 
og vi glæder os til at se ham udvikle sit talent i en ny jolle på fjor-
den og ved kapsejladserne i den kommende sæson, sagde bjarne 
Hansen.

spektør. da han gik på pension, fejrede han det med et fem måne-
ders togt omkring Grækenland og de tusinde øer i Adriaterhavet.
båden: en drabant 330 med en del ekstra-udstyr. Navn:  S/Y Gala-
driel. (Galadriel er en elver i Tolkinens bøger om Ringenenes Herre. 
Hun var en elverdronning, som besad megen visdom og var tillige 
klog og smuk. Som gave brugte hun træbåde af sorten mellyrn. Hun 
kaldes også ”Lysets frue”.)
Velkommen til en rigtig sejleraften: Torsdag 1. marts kl. 19.00. en-
tre: 25 kr. - og undervejs giver tursejler-gruppen kaffe og hjemme-
bagt kage. medlemmer i nabo-klubberne er inviteret.
Alle kan bestille sejler-ret (pris 65 kr.) til servering kl. 18.00. Kok 
mads Valentin fortæller, at sejler-retten er middelhavs-inspireret. 
bestilles senest to dage før på telefron.7562 1975. (TR)

Vi hørte om det i Hobro. Lys på flagmasten i det tidsrum, hvor 
gadelyset er tændt. efter et par forsøg med arbejdslamper, er der 
nu opsat 4 Led-lamper rundt om flagmasten.
I mørke ser det rigtig flot ud. Lyset på masten er centreret flot mod 
samlingen mellem mast og top. Klubstanderen på toppen er også 
flot belyst.
Nils buhl fik erling ”Instrutek” Nielsen, som er importør af Led be-
lysning i sit firma Led-Tek, overtalt til at sponsorere lamperne sam-
men med en ny stor kraftig Led gadelampe på ungdomshusene. 
Knud erik Feldt har monteret, og formand bjarne Hansen ”fandt” 
de rør, der skulle anvendes. Horsens Sejlklubs Venner har doneret 
de småmaterialer, der skulle til. Stor tak til sponsorerne.(cG)

Knud Erik Feldt i gang 
med at montere.

Flagmasten er et rigtigt flot syn, 
når man i mørke ad Jens Hjarnøes 
Vej nærmer sig Lystbådehavnen.

Tekst og foto:
Jens Troense

Søstenene og dermed ukrudtet 
kom væk. Til næste år vil her 
være græs.

Optimistjollen er døbt Emma-Mette. 
Fra højre giveren Leif Hede-Nielsen, skipper Josefine Rindom og 
formanden for Horsens Sejlklub Bjarne Hansen.

Andreas Skjerning skal sejle i ”Nordea Godt”, der udtales ”Når det er 
godt”. Tina Winkler fra Nordea Fonden gav gode råd, og HSH-formand 
Bjarne Hansen sagde til lykke og tak

Tursejler-gruppen inviterer til ord og billeder om et 
sejlende ægtepars oplevelser i det østlige middelhav Torsdag 1. marts 2012
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Så har der atter været højvande i Horsens Lystbådehavn. mandag 
28. november gik fjorden over sine bredder, og hele lystbådehavnen 
stod under vand i nogle timer. de fleste vidste, at det ville komme.
Når det blæser kraftigt fra vest, så bliver en del af havvandet skub-
bet ud af de danske farvande, og vandet stiger omkring Finland og 
Nordsverige. Hvis stormen over danmark stilner lidt brat, så kom-
mer vandet retur, og når det ender i bunden af Horsens Fjord, så 
siger det ”sjask” og vi får en højere vandstand end uden for fjorden. 
Vandet stemmer op nogle timer inderst i fjorden. der var 112 cm 
over daglig vande og klubhuset blev en ø i fjorden.
bjarne Hansen, formand for HSH, tog de lange støvler på og in-
spicerede forholdene - og han lavede en serie billeder. (TR)

der var god stemning og højt humør, da sejlerne var 
til bankospil i starten af november. der var megen 
morskab, og runddellen var fyldt.
det gode humør blev befordret af muntre bemærk-
ninger fra banko-opråberne. Henrik Grimm tog sig af 
den ene halvdel, og formand bjarne Hansen klarede 
den anden halvdel. begge fik flere gange tilråb som 
”ryst så posen” eller ”det er de helt forkerte tal, du 
trækker”.
der var mange vindere, og bøger og sejler-grej og 
gavekort vakte lykke. Ænderne til mortens Aften fik 
nye og glade ejere. mange spillere kom i øvrigt en 
time før bankospillet for at nyde den særlige sejler-
ret: andelår langtidsstegt i eget fedt.
Igen i år havde tursejler-gruppens medlemmer travlt 
med at hente sponsor-gevinster til banko-spillet.  
de møder megen velvilje, og mange af sponsorerne 
har været med i rigtig mange år. (TR)

10 elever og 2 instruktører har i år deltaget i tirsdagssejladserne 
med de to match 28. eleverne, der alle har taget duelighedsbevis i 
sejlerskolen, udtaler, at det har været en forrygende oplevelse med 
mange udfordringer og en noget anden form for sejlads end man 
oplever i sejlerskolens H-både. Ikke mindst at lære spilersejlads har 
været en stor udfordring. det kunne ses på resultaterne aften for 
aften, at jo mere man træner, jo bedre bliver man.
Kapsejladsskolen har i 2012 fået stillet de to match 28 til rådighed 
for deltagelse i såvel tirsdagssejladserne som torsdagssejladserne. 
det betyder, at Horsens Sejlklub og sejlerskolen kan tilbyde med-
lemmer med bestået duelighedsprøve den samme store oplevelse, 
som eleverne har fået i år. der er plads til 20 sejlere med 5 plus en 
instruktør i hver båd tirsdag og torsdag. Allerede nu er 12 elever 
tilmeldt. Tilmelding sker på nb@godtvejr.dk eller telefon 2929 
1907 til Nils buhl. Kapsejladsskolen vil også gerne i forbindelse 
med rutinerede kapsejlere, som har lyst til at sejle som instruktør. 
Se annoncen andet sted i klubbladet.
Nils buhl

112 cm over  
daglig vande !

BANKOSPILHøjt humør og gode gevinster

Sejlerne sender en hilsen og tak for støtten fra sponsorerne:

bravida
mT Højgård A/S
cafe dollys
Havne Service marine center
Klinik for Fod og Ansigt
Svane Apoteket
Friis Optik
Arthur Andersen Transport
Surf og Ski
Vinhuset Unique
Kapsejlerne i HSH
Horsens Yachtværft
Honum Æg

Hansted Tømrer- og Snedkerforretning
Østjysk bank
Anonym
Vinhuset Vignoble
Horsens Sejlklubs Restaurant
Henning Lund el
Jens Troense
Papyrus bøger og Papir
West Pharmaceutical Services
bog og Ide
Lars Lods
marine Shoppen i Juelsminde
dansk Autoglas

Kapsejladsskole igen i 2012

Match racerne på fjorden
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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:

Picca Automation har tilkendegivet at 
være hovedsponsor ved næste års busi-
ness cup i Horsens, der derved får navnet 

Picca Automation Onboard business cup.
Henrik Jensen, der er direktør i Picca og vil være skipper for Picca 
besætningen er ikke Hr. hvem som helst. Henrik har sejlet match 
race i en menneskealder og blev bl.a. nr. 3 til dm i år i Skovshoved, 
så der bliver gang i sagerne på fjorden, når de lokale helte møder 
københavnerholdet.  
Picca Automation opkøbte i november det lokale automationshus, 
Secher Automation, og Steen Secher er nu ansat som projektleder i 
firmaets afdeling i Silkeborg. det kunne måske give anledning til at 
tro, at OL guldvinderen fra barcelona, vil være at finde i blandt en 
af de 2 Picca besætninger i juni 2012.

Tilslutningen var igen stor, da de respektive aftenmatches blev afs-
luttet i klubhuset, og Jyske bank var værter. Lars Skovbjerg fra Jyske 
bank havde desværre ikke mulighed for at deltage til præmieud-
delingen, men kapsejladsudvalget morede sig tilsyneladende kos-
teligt alligevel, med at give hinanden præmier.
Stor tak for samarbejdet med Jyske bank i forbindelse med aften-
match både forår og efterår.

Tak til vore sponsorer:

On Board har fået Picca Automation som 
sponsor til Business Cup 2012

Jyske Bank Aften Match igen en stor succes

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

INDUSTRIES

C NO

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

INDUSTRIES
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Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

Picca Automation laver automationsløsninger indenfor industri, 
energi og miljø og har bl.a. lavet overvågningssystemet til Horsens 
vand- og spildevand.
Vi er i Onboard rigtig glade for at få denne tilkendegivelse allerede 
nu, således stævnet kan forberedes på bedste måde, og vi hurtigst 
muligt kan sikre, at de til 10 besætninger er klar til at dyste i juni.     
Vi vil tilstræbe at 2 af sejlklubbens erfarne match race sejlere kan 
deltage på hver af de besætninger, der ønsker det, således vi kan 
gennemføre stævnet på et rimeligt højt plan.
der er allerede nu givet tilsagn om 2 besætninger fra Picca samt en 
fra envidan og Jyske bank.
Onboard medlemmer har 1 ret til at deltage, og er man inter-
esseret, er man velkommen til at kontakte Søren Klint på 
Soren.Klint@Novotek.com

Morten Stoy og Kim Lago i hopla

VM aktuelle Team Lotte Meldgaard 
sejlede for NP Truck til Bussines Cup i 
2009. Mon hun har tid i 2012 ?

Undskyld Mads. Aftenmenuen var desværre blevet dækket til fordel 
for sponsoreksponering. Ole Nikolajsen, på billedet, skulle alligevel 
have sejlermenu, så det gik.

Nykredit, Sailor of the year 2011

- Sailor of the year !

Anne marie Rindom blev en flot vinder af årets Nykredit, Sailor of 
the year 2011, hvor klubbens medlemmer har stemt på de nomi-
nerede. Anne marie var til stævne i Frankrig, og det blev så hendes 
lillesøster Josefine, der fik blomster og et gavekort på 5 000 til Surf 
og Ski i Horsens
På billedet er Josefine flankeret af margit duus som nummer 2 og 
Anette Viborg og Karoline Klint fra melkes 24 team XX som 3’ er
Pigerne flankeres fra højre af Nykredits direktør 
Flemming Hansen, Kim Lago og bjarne Hansen, 
der begge var med i opløbet til titlen, samt 
Søren Klint fra sponsorudvalget.
Stor tak til Flemming Hansen og 
Nykredit for dette samarbejde.
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”Niels Hede-Nielsens Spar Konge Legat” 
blev midt i november for første gang givet 
til Horsens Sejlklub. Legatet er på 50.000 
kr. – hvert år i 10 år. den flotte gestus har 
vakt stor glæde i sejlklubben.
Familien Hede- Nielsens Fond har direktør 
Peter Sven Sørensen som bestyrelsesfor-
mand, og ved legat-uddelingen på Hotel 
Opus sagde han:
- Niels Hede-Nielsens Spar Konge Legat” 
er et nyindstiftet legat til minde om min 
onkel, fondets tidligere næstformand, Niels 
Hede Nielsen.
- Niels har i sit testamente betænkt Famili-
en Hede-Nielsens Fond med et betydeligt 
beløb. Horsens Sejlklub betød utroligt 
meget for Niels, og derfor fandt vi i fonds-
bestyrelsen det naturligt at oprette et min-
delegat.
- Legatet skal hvert år i 10 år uddeles til 
Horsens Sejlklub med 50.000 kr. pr år. det 
sker efter indstilling fra Sejlklubben, og 
pengene skal bruges til et formål, som Niels 
ville have bifaldet.
 

har nydt godt af niels’ gavmildhed
- Jeg takker Familien Hede Nielsens Fond 
fordi Horsens Sejlklub bliver betænkt med 
et legat på 50.000 kr. hvert år i 10 år. Vi 
har tidligere modtaget beløb fra fonden, vi 

Horsens Sejlklub har allerede sat forbrug på legat-portionen for 2011: Indkøb af to Feva-
joller. En sådan jolle var med på Hotel Opus. Fra venstre formanden for fondets bestyrelse 
Peter Sven Sørensen, formanden for Horsens Sejlklub Bjarne Hansen, ungdomssejlerne Ida 
Andersen og Astrid Visby og næstformand i fondsbestyrelsen Pernille Hede-Nielsen. Foran 
jollen: ungdomssejler Louise Søndermølle. Det særlige flag Spar Konge er sat på Feva-jollens 
mast. (Foto: Carl Gerstrøm)

En snak om Familien Hede-Nielsens Fond, om de unge sejlere og om 
minderne fra mange år på havet. Fra venstre: Kiki Visby (formand for un-
gdomssejlerne og i bestyrelsen for Horsens Sejlklub), Lone Hede-Nielsen 
(enke efter Niels Hede-Nielsen) og Svend Smedegaard (materiel/byg-
ninger og næstformand i Horsens Sejlklub). (Foto: Carl Gerstrøm)

Sejlklubben betød utrolig 
meget for Niels

40 flotte år med
Famlie-fondet

historien om spar konge
- Nu får I historien om Spar Konge-flaget. Jeg har talt med flere fra 
besætningen på Niels’ båd ”Joy”, specielt Henning Grøn har hjulpet 
med historien om Spar Konge. det gode skib, havkrydseren Joy 3, 
4, 5 og 6, bar i 38 år et kamp- og kendingsflag  nemlig Spar Konge. 
de fire havkrydsere af samme navn tilhørte Niels Hede-Nielsen, af 
besætningen kaldet Skipper.
- Flaget er næsten to kvadratmeter lyseblå flagdug, påsyet en sort 
spar med en gul kongekrone og rød kvast – som man ser en spar og 
en kongekrone i et spil kort.
Flaget blev skænket af den faste besætning på Joy III og overdraget 
Skipper en forårsaften 1972 ved en hyggelig sammenkomst på 
båden.
- det blev hejst, mens skipper var lokket om læ efter drinks. Ib 
Gregers Petersen holdt tale, hvor han bl.a. sagde ”Flagets navn er 
Spar Konge, og det skal bæres i, til og fra havn ved kapsejladser. 
Spar Konge - fordi Skipper til tider er en påholden mand, der holder 
lidt på kronerne, men på den anden side også viser, at når der skal 
investeres i sejl, nyt skib eller andet grej, så er det altid det nyeste 
i bedste kvalitet.
- Skipper blev denne aften meget overrasket og glad for gaven, der 
efterfølgende altid blev brugt ved kapsejladser eller lignende lej-
ligheder.
- Ib Gregers Pedersen fødte idéen med Spar Konge i en tid, hvor 
rigtig mange både deltog i de store kapsejladser Fyn og Sjælland 
rundt, Fyrskibssejladser og Skawrace. I mange af bådenes rigge  
vajede alle mulige bannere/flag i forskellige farver med diverse logo 
og reklamer. 
- Skipper var ikke meget for alt det reklame-halløj i fritiden, men 
Spar Konge, der er syet hos sejl- og flagmager mikkelsen i Horsens 
for 1300 kr., blev en fast del af garderoben på Joy.

en håndsrækning
- Horsens Sejlklub har med Niels Hede-Nielsens Spar Konge Legat 
fået en håndsrækning i en tid, hvor økonomien strammer til. det 
bliver stadig sværere at finde pengene til alt det, en klub gerne 
vil gøre for sine medlemmer. Legatet gør det muligt for klubbens 
medlemmer at tænke i indkøb, som vi med fornuft sammen må 
prioritere.
- den første legatportion bliver brugt til indkøb af to Feva-joller 
til ungdomsafdelingen. Feva-jollen giver mulighed for at nytænke 
sejlsport for de unge. den kan anvendes i overgangen mellem opti-
mist-jollen og 405-jollen – eller europa -jollen.
- Netop fordi Feva-jollen er en to-mands-jolle, kan den være med 
til at fastholde unge i klubben og på havet. dreng og pige kan sejle 
sammen, en trænet og mindre trænet kan være på vandet – båden 
er hurtig, velsejlende og manøvredygtig, og kan udfordre de unge 
sejlere.
- Jeg håber, at I en varm sommerdag vil få mulighed for at se 
jollerne i aktion til et af vore stævner i havnen. På vegne af alle 
medlemmer siger jeg tak for en stor håndsrækning fra Familien 
Hede Nielsens Fond. (TR)

Familien Hede-Nielsens Fond er stiftet i 1971, og i de 40 år har fon-
det støtte sociale, kulturelle, videnskabelige og uddannelses-formål 
– plus det velgørende og almennyttige.
På Hotel Opus var der efter legat-uddeling til Horsens Sejlklub 
overrækkelse af HN-prisen på 900.000 kr. modtager er sygeplejer-
ske connie Timmermann fra Hospitalsenheden Horsens. Hun kan 
nu forske færdig i emnet ”Æstetik, rum og omsorg”.  Hun er i gang 
med ph.d.-studie, der handler om sygehus-patienter: Hvordan på-
virkes patienterne af rare omgivelser?
Familien Hede-Nielsens Fond er stiftet af de to brødre, eigil og Ove 
Hede-Nielsen, med en million kr. i startkapital. de to stod i spid-
sen for en ret succesfuld industrikoncern i Horsens, nemlig Hede-
Nielsen A/S, som deres far, også en Niels Hede-Nielsen, havde 
startet i 1906 som Horsens cykellager.
Hede-Nielsen A/S beskæftigede sig med temmelig mange ting i sin 
90-årige historie, startende med cykelproduktion, over rørproduk-
tion til fremstilling af tekniske og medicinske gasser. 
Undervejs blev det også til radio- og TV- produktion under navnet 
Arena, produktion og udlejning af stilladser og telthaller, salg af 
svejseteknisk udstyr og robotter, fremstilling af bygningsspær og 
andre stålkonstruktioner.
Formuen i fondet er øget med tiden, senest med et betydeligt 
beløb fra Niels Hede-Nielsen, der døde i 2010. Fondet modtager 
godt og vel 1200 ansøgninger om året. Fondet støtter en række 
lokale formål med mindre donationer, som kan søges. den store 
HN-pris kan ikke søges. Fondet finder selv en prismodtager.
det står stor respekt omkring det arbejde og den støtte, som Fami-
lien Hede-Nielsens Fond udøver. (TR)

Niels Hede Nielsen døde 24. august 2010, da han på lystbåde-
havnen i Horsens blev ramt af hjertestop og faldt fra molen i 
vandet ved sin båd. Han blev 74 år.
Niels Hede-Nielsen var én af de meget markante sejlere i  
Horsens Sejlklub. Hans far, Eigil Hede Nielsen, var en særdeles  
dygtig og flittig sejler, især i 1920’erne.
Niels blev æresmedlem i Horsens sejlklub i 2001. Han kom 
næsten dagligt på havnen og var flittig gæst i klubhuset.  Han 
var en ualmindelig aktiv sejler. Mange gange Sjælland Rundt og 
Fyn Rundt. Han var med i Kieler Woche flere end 30 gange. 
Han var den klassiske sejlsportsmand med stor passion for kap-
sejlads, men som også hyggede sig med tursejlads.
Når Familien Hede-Nielsens Fond nu på eget initiativ opretter 
Niels Hede-Nielsens Spar Konge Legat, så er det som at få en 
varm sejler-hilsen fra den anden side. (TR)

Familien Hede Nielsens Fond mindes Niels Hede-Nielsen med ”Spar Konge Legat”– 
 50.000 kr. om året i 10 år til Horsens Sejlklub

En hilsen fra en sejler
husker stadig den flotte donation til vores 
forhåbentligt nye klubhus.
det sagde formanden for Horsens Sejlklub, 
bjarne Skovgaard Hansen:
- mange projekter i klubben har nydt godt 
af Niels Hede-Nielsens gavmildhed.  mange 
unge Horsens sejlere er blevet hjulpet på 
vej økonomisk. Niels Hede- Nielsen var 

heller ikke bleg for at prikke andre medlem-
mer på skulderen og gøre opmærksom på, 
at nu kunne klubben godt bruge en sponsor 
til et formål.
- Niels Hede-Nielsen blev æresmedlem af 
Horsens Sejlklub i 2001. Han kom næsten 
dagligt på havnen og var flittig gæst i klub-
huset.
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dagsorden iflg. Vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse og gennemgang af det reviderede årsregnskab samt forlæggelse af budget

4. Forslag fra bestyrelsen

5. Forslag fra medlemmer

6. Fastlæggelse af årskontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Valg af revisor

9. eventuelt

Ad. 5

carl Gerstrøm foreslår:

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at gennemføre en frivillig indsamling blandt medlemmerne 

med det formål at skaffe midler til renovering og udvidelse af klubhuset.

Gennemførelse af indsamlingen skal starte omgående og løbe i 2012. der skal løbende informeres i klub-

bladet om initiativer og resultat.

 

Ad. 7

Svend Smedegaard:           på valg, er villig til genvalg

Kiki Visby:                            på valg, er villig til genvalg

morten Stoy:                      på valg, ønsker ikke genvalg

Sigbjørn christoffersen:     på valg, ønsker ikke genvalg

 

Ad. 8

 

Anders Andersen og Søren Andersen  på valg, er villige til genvalg

 

 

mads serverer 3 håndmadder til 55 kroner efter generalforsamlingen. 

mad kan bestilles på telefon 7562 1975 senest 3 dage før.

Horsens Sejlklub
Indkalder til generalforsamling

lørdag den 4. februar 2011 kl. 10.00 i klubhuset

Tandlægerne Rønn og Lund

Tandlægerne Rønn og Lund

· Løvenørnsgade 1a · 8700 Horsens

Tlf. 7562 1070

www.smilhorsens.dk

Specialer:

• paradentosebehandling

• kosmetisk tandbehandling

• implantatbehandling

Tandlægerne Rønn og Lund
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Horsens Hus
Holmboes Allé 1, 5. sal

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

www.hundsbaek.dk

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

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart

Tømrerarbejde til tiden... 
- og til aftalt pris

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

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

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

RING OG FÅ ET TILBUD

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

Horsens Hus, Holmboes Allé 1
8700 Horsens

Telefon 7943 5300                       www.hundsbaek.dk

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER

Horsens - Vejle - Billund - Middelfart
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resultatopgørelse horsens sejlklub
for  perioden 1. november 2009 - 31. oktober 2010 

INDTÆGTER:  År 2010  
   
Kontingentindtægter 424.046 376.317
Ungdom, tilskud, brugerbetaling og sponsor 161.278 84.241
Kraftcenter tilskud 262.000 198.771
Team Horsens 0 100.000
matchrace center sponsorindt. og brugerbetaling 100.300 172.387
Klubblad annonceindtægter 120.800 135.600
Kapsejladser sponsorindt. brugerbetaling 77.997 93.574
Sejlerskolen brugerbetaling 101.915 111.664
Weekend i klubben 2.760 10.988
Forpagtningsafgift 383.805 331.106
Salg af bøger/standere 6.900 0
Sponsorat til renovering af køkkenfacilliteter 0 132.399

I alT IndTÆGTer 1.641.801 1.747.047  
   
UDGIFTER:    
   
Følgebåde og materiel -53.718 -12.470
Reparation af joller incl. 2 stk Tormpakker  -45.866 -32.432
Transport, fortæring,småansk. -56.536 -59.719
Trænerudgifter -196.696 -262.418
Ungdom, kraftcenter udgifter, fitnessudgifter -42.280 -59.665
Tilskud til sejlerne 0 -70.000
Kursusudgifter -52.875 -8.922
Forsikringer -77.229 -74.079
Jollehuse og jolleplads  incl. el- og rep.udgifter -60.693 -52.680
Andre udgifter ungdom -14.933 -8.332
matchrace udgifter -39.138 -49.820
Klubblad distributionsudgifter og porto -160.926 -157.615
Kapsejladsudgifter -24.549 -21.723
Vitus bering og damjollen  -60.121 -56.118
Sejlerskole, drift af H både -61.596 -70.215
Weekend i klubben 0 -1.900
Klubhus drift, rep,fors.ejdskat  -95.452 -115.885
Sponsor til nyanskaffelser i køkken 0 -132.399
Søjlekran incl. lovpl.syn -7.419 -5.026
bøjeudgifter vor andel -2.763 1.201
Kontingent dansk Sejlunion -65.900 -61.919
Fælles udgifter ikke fordelte omkostninger -184.873 -186.931

I alT udGIfTer: -1.303.563 -1.499.067  
    
 
RESULTAT FØR FINANSIERING 247.980 107.481  
    
Renteudgifter  -14.751 -13.494
Renteindtægter  1
resultat før afskrivninger 323.487 234.487
  
Foretagne afskrivninger  -142.062 -132408
    
Årets resultat 181.425 102.079  
   
 

balance pr.  1. november 2011 

AKTIVER                        
  
   År 2010 
Tilgodehavender:      
 Kontingenter etc.  35.376  9.802
   Tilgodehavender   22.720  7.875
    Tilgodehavende merværdiafgift  5.916  56.502
    Periodiseret forpagtningsafgift  29.782  0
      
Periodiseret forsikringer  52.590  52.590
      
Værdipapirer     
 
Nom 15.000 Tmc anparter købesum 25.000   
Opskrivning til forventet værdi 70.000 95.000  25.000
      
Optimistjoller primo 2.282   
Tilgang i 2010/2011 40.970   
Afskrevet i 2010/2011 -12.472 30.780   2.282 
      
H-både primo 3.000   
Afskrevet i 2010/2011 -3.000 0   3.000 
      
Øvrigt driftsmateriel primo 113.938   
Tilgang i 2010/2011 gummibåd 50.000   
Afskrevet i 2010/2011  -80.000 83.938   113.938 
      
Ungdomshuse 1.650.000   
Nedskrivning 2010/2011 -200.000 1.450.000   1.650.000 
      
Køkkeninventar primo 122.072   
Tilgang i 2010/2011 47.536   
Afskrevet i 2010/2011 -46.590 123.018  122072
      
Klubhuset  primo 1.450.000   
Nedskrevet i 2010/2011 -150.000 1.300.000   1.450.000 

akTIVer I alT  3.229.120   3.493.061 
 

PassIVer                          
      
Skyldige omkostninger  519  11.430
Skyldige feriepenge  18.538  0
Skyldig moms  0  0
depsitum  udleverede nøgler  2.000  0
Sparbank Vest  251.517  392.153
dansk Sejlunion:      
 H- bådslån  0  3.000
      
Skyldig a skat og Am bidrag  7.847  6.603
      
Prioritetsgæld      
 Horsens Kommune   83.000   115.601 
 (Horsens Kommune skal først indfries v/salg af klubhuset)      
Formue:      
 Saldo primo 2.964.274  
 Nedskivning ejendomme -350.000       
 Opskrivning af vore anparter i Tmc 70.000     
  Årets resultat 181.425 2.865.699   2.964.274 
      
PassIVer I alT  3.229.120   3.493.061 

underskrevet 17. november af kasserer Carl-erik Carlsen. underskrevet 10. december af revisorerne søren andersen 
og anders andersen, der har revideret de førte bøger og kontrolleret, at beholdningerne er til stede.
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Som et led i undervisningen afholdt sejlerskolen igen i år en kapsejladsuge. de dygtigste tursejlere er aktive 
sejlere, der også har sejlet kapsejlads. derved opnås større forståelse af hvordan båden trimmes til højeste 
fart og grænserne for bådens formåen. Kapsejladsen afholdes på de normale træningsaftener. de 3 skole-
både dyster mod hinanden på en udlagt up/down bane mandag til torsdag. den vindende besætning fra 
hver aften går i finalen. I år afholdt sejlerskolen finalen lørdag den 17. september i frisk østlig vind på ca. 10 
sec/m. det var 3 fine sejladser. Guld gik til Tega med martin Have, Henrik Valkær, casper magnussen og in-
struktøren Peter Kammerat Hansen. Sølv gik til doa med Jan Riskær, Anders meyer, Thomas bay Johansen og 
bent Petersen som instruktør. bronze gik til Sato med connie Timmermann, birgitte bøhne, britt Kirkegaard 
Andersen og instruktør Annie Svejstrup. 
Nils buhl

en af de store opgaver i ISAF – den internationale sejl- 
union – er valg af events og bådtyper til OL. der er altid en 
stor debat om netop de emner. det der virkeligt tæller for 
en given bådtype er udbredelse (hvor mange både er der), 
antal flag (i hvor mange lande anvendes bådtypen). der skal 
være noget for de tunge drenge og noget for de, der er lette, 
- og så er der alt det politiske. et tema har i flere år været 
Starbåd eller ikke Starbåd, med USA og brasilien som stærke 
fortalere for Star.
Ved ISAF mødet i november udskød man afgørelsen til 
forårsmødet og den er så kommet.
OL 2016 i brasilien bliver med følgende events og udstyr:

1.      Board og/eller KiteBoard Mænd - udvikling

2.      Board og/eller KiteBoard Kvinder - udvikling

3.      En-personers jolle Mænd - Laser Standart

4.      En-personers jolle Kvinder -  Laser Radial
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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
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Kapsejladsuge i sejlerskolen

Valg af events og bådtyper til OL

Vinderbesætningen er forfra: Martin 
Have, Henrik Valkær, Casper Magnussen 
og instruktøren Peter Kammerat Hansen. 
Instruktøren må ikke deltage aktivt i 
sejladsen, men naturligvis rette fejl og 
give gode råd.

JU
LE

 T
IL

B
U

D
  KUN FOR HORSENS SEJLKLUBS MEDLEMMER!  

VIS DIT MEDLEMSKORT I BUTIKKEN, OG FÅ 

INDTIL 31.12. 2011
-20%* på aLLE varEr
*Gælder ikke nedsatte varer

Åbningstider:
man-fre. 10.00-17.30
Lørdag 10.00-13.00

5.      Nr. 2 En-personers jolle Mænd  - Finn

6.      Topersonersjolle med spiler mænd -  470

7.      Topersonersjolle med spiler kvinder - 470

8.      Skiff mænd - 49er

9.      Skiff kvinder – udvikling

10.    To-personers flerskrogsbåd blandet – udvikling

10 events. 5 for mænd, 4 for kvinder og en med blandet 
besætning. I 4 events er der endnu ikke sat bådtype på, ud-
vikling. det betyder at der gennemføres forsøg med nogle 
bådtyper inden det endelige valg. Set med danske øjne er 
Skiff kvinder meget interessant. Vi har nogle dygtige unge 
29er besætninger, der kunne blive gode bud.  Starbåden er 
ude og dermed er kølbåde helt ud af OL.
Se nærmere på www.sailing.org (cG)
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Gotlandsvej 18
DK 8700 Horsens
Tlf. 75 63 10 00
Fax 75 63 10 11
www.gybo.dk

Rustfrit Stål Design A/S

Stål til sejlerfolket

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

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

Forhør nærmere eller klik ind på
www.gybo.dk

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

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

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

Ølholm bygade 47  ·  7160 Tørring

Tlf: 24610263  ·  sre@videowall.dk

www.vtfeet.dk

Valhalla Technology aps

Ølholmbygade 47, 7160 Tørring 

Tlf: 24610263

God lyd med simple ideer

Videovæg - markedsføring 
i storformat

H O R S e N S  S e J K L U b  A N N O  1 8 7 9

”Lystbådehavnen skal uddybes 
i dette efterår” stod der i sid-
ste klubblad.  I skrivende stund 
den 10. november forventes 
det, at når dette blad udkom-
mer medio december, så er 
man færdig. 
Lystbådehavnens hjemmeside 
www.horsenslystbaadehavn.
dk  udvikles planmæssigt. det 
er et stort ønske at få fibernet  

installeret, så selve uploadning af data kan foregå i et andet tempo. 
Pladslejerne opfordres til at følge med på hjemmesiden. det er her 
informationer om lystbådehavnen gives.
Internet adgang på lystbådehavnen? I dag har vi den Tdc hot 
spot, der er monteret i Horsens bådeklub. den dækker ikke hele 
havnen. det var ønskeligt at få en mere moderne opkobling, der 
dækker det hele, og som gæster betaler sig adgang til via gæstelejen 
med kodeord på billetten. det er en sag, der vil blive taget op i SU.
der tales om pladsreservation for gæster, - skal vi have det i 
horsens? der har lige været konference i Foreningen af Lystbåde-
havne i danmark (FLId - www.flidhavne.dk), her drøftede vi pro- 
blematikken. de store turisthavne er meget interesserede. Nutidens 
sejlere vil nødigt sejle forgæves. den helt store forkromede model 
er, at pladslejeren via mobiltelefonen, i stedet for rød/grønt skilt 
-, tænder en Led lampe ved pladsen, og tilkendegiver hvor længe 
vedkommende er væk. dataene registreres i havnens edb-system, 
når en gæst online vil booke ved computeren, hvilke pladser der er 
ledige. Gæsten betaler via nettet, får oplyst hvilken plads, og Led 
lampen skifter automatisk farve. For at tilskynde pladslejerne til at 
anvende systemet får vedkommende en procentsats af gæstelejen. 
På konferencen var der en del diskussion af problematikken. Ikke 
alle syntes, at sådanne systemer var lykken. 
Reserveringsmuligheder kommer. det vil starte med de store og 
brede sig; men man skal ikke vente, at havne med få gæster kaster 
sig ud i det.
den kendte arkitekt og ivrige sejler dan Hasløv gav på konferencen 
et bud på fremtidens sejlerkultur. 
det var lidt nedslående. Ifølge dan mangler vi helt en genera-
tion af sejlere. Nutidens sejlere er enten ganske unge eller 55+. 
børnefamilier er der få af i havnene sammenlignet med camping-
pladser. det forstod dan godt. campingpladser havde veludstyrede 
legepladser og ofte swimmingpools. I havnene kunne børnene 
fange krabber, og det blev de hurtigt trætte af!  
besøg www.hogk.dk og se de mange spændende havneprojekter, 
som dan har været engageret i.
Vinterplads / pladsmandsordningen? I denne sæson har alle tre 
klubber haft pladsmænd. det har fungeret godt og næste år, hvor 

Nyt fra havnefogeden
erfaringer kan udnyttes, vil det blive endnu bedre. Her fra skal der 
lyde både tak og ros til pladsmændene! bådene står langt bedre 
med plads til flere. der har været enkelte, der uden om systemet 
har ”smidt” deres båd, hvor det nu passede, - hvor stativet stod!
der afholdes et møde med pladsmændene for en evaluering, så vi 
med det brev, der sendes til pladslejerne ultimo januar, kan orien-
tere om reglerne endnu engang. 
der er stadig plads til forbedringer med hensyn til pladsmærke på 
båden og navn på stativet. det vil vi følge mere op på næste år 
sammen med brug af stander, navn og hjemhavn på båden. der 
står af størrelsesordenen 20-25 både på pladsen, som ikke har 
været i vandet, og som vi ikke kender. Vi har erfaret et par ”no-
mader”. Folk som ikke er medlem af en klub, og som ikke er tilmeldt 
havnen, men som flytter båden rundt på, hvad der måtte være af 
ledige pladser. den adfærd er ikke acceptabel. det er meget res-
sourcekrævende at forfølge sådanne sager; men hen ad vejen får 
vi bugt med det. 
der er kommet fine nye postkasser ved havnekontoret til de, 
der bor i bådene. Hvor mange forventes at ville bo i båden i den 
kommende vinter?  det forventes at færre vil lade båden blive i 
sammenlignet med sidste år. 17 både forventes at være beboet.
Tak for en god sæson og godt samarbejde, -trods vejret! Alle ønskes 
en Glædelig Jul og et godt Nytår! Jeg ser frem til en god sæson 
2012. (cG)

Nye overdækkede postkasser til de, der bor i bådene.
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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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Nissens A/S
Ormhøjgårdvej 9
8700 Horsens
Tlf. 7626 2626
E-mail: nissens@nissens.com
www.nissens.com

Autokølere
Air condition
Oliekølere
Intercoolers
Varmevekslere

- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher

Henning Lund A/S
Strandkærvej 34 · 8700 Horsens

Tlf. 7564 7733

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

Det er let med SONAX:

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

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

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

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

HORSENS CENTRET /
HORSENS SUNDHEDSHUS

QURIOS - FIRMADOMICIL I HORSENS

NY VILLA 
STRANDVEJEN, JUELSMINDE

I år har 17 elever gennemført den teoretiske undervisning, og alle 
har bestået eksamen. 36 elever har fulgt den praktiske undervis-
ning i skolebådene. 27 af disse er førsteårselever, og 9 er andenårs 
elever. 9 elever fik til standerstrygningen overrakt det eftertrag-
tede duelighedsbevis i sejlads af formanden for Horsens Sejlklub. 
Sidste vinter var eleverne igennem 23 aftener/lørdags undervis-
ning. I alt ca. 60 timer plus et besøg hos SOK i Århus. Undervisnin-
gen denne vinter startede midt i oktober, og der afholdes eksamen 
3. marts 2012.
I marts afholdt sejlerskolen fire temaaftener: Sikkerhed til søs v/
Leif Arndal, Sejl og trim v/morten Fjerbæk, Tovværk og knob v/Ole 
”Nifle” Sørensen og Førstehjælp til søs v/Lena Schroll.
I marts og april klargjorde, søsatte og riggede eleverne skolebådene.
den praktiske sejlads bestod af det sædvanlige omfattende pro-
gram. Træning 4 aftener om ugen i 16 uger, Weekendtur til en-
delave, Natsejlads fra Snaptun til Horsens, Kapsejladsuge og mo-
torkursus hos Havneservice.
I denne vinter har 15 elever meldt sig til renovering af skolebåden 
doa. det sker hos Horsens Yachtværft, hvor Søren buhl har stillet 
sig selv og værftet til rådighed med rådgivning og faciliteter.
det er et omfattende program, som kræver mange frivillige in-
struktører. For at sejle træningsaftenerne skal bruges 3 instruk-

Sejlerskolen 2011

Sejlerskole
beviser

tører hver aften – altså i alt 12. det er også nødvendigt med nogle 
reserver. Sejlerskolen vil gerne i kontakt med erfarne sejlere, der 
har lyst til at viderebringe deres viden om sejlads til nye sejlere. 
Henvendelse til Hans Koch på telefon 7565 8585 eller Nils buhl på 
telefon 2929 1907.
Nils buhl

Der trænes flittigt fire aftener om ugen.

Horsens Sejlklubs Sejlerskole har igen i år haft en 
travl sæson, og ved standerhejsningen var der ud-
deling af duelighedsbeviser.  En række elever har 
bestået den teoretiske del af de prøver, der fører 
frem til det eftertragtede officielle Dueligheds-
bevis i Sejlads, og ni elever har demonstreret deres 
duelighed i praktisk sejlads over for den strenge 
censor fra Søfartsstyrelsen. Dermed kunne HSH-
formanden Bjarne Hansen (til højre) uddele bevis-
erne. Fra venstre: Jan Riskær Nielsen, Jørn Grøndahl 
Lorenzen, Martin Have, Birgitte Bøhne og Frank 
Wolff. Ikke til stede: Katrine Gybel, Torsten Beck 
Egebirk, Lone Møller Gade og Jesper Jensen.
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Vi har i den forløbne sæson oplevet en meget kraftig begroning. 
Flere har måttet tage båden på op for at rense kølevandsindtag og 
skrue. Ved optagning her i efteråret var der mange både med kraf-
tig begroning af navnlig blåmuslinger. der var flere tilfælde, hvor 
skruen var så begroet, at det var vanskeligt at sejle til mastekran og 
servicekaj for optagning.
I skrivende stund - den 8. november - har miljøminister  Ida Auken 
ikke underskrevet  udsættelse af bundmalingsbekendtgørelsen. det 
betyder at 1. januar 2012 må der IKKe må være aktivstoffer i bund-
malingen. det kan nås endnu. men det haster!!!! Jeg kender ingen 
brugbar lovlig plan b!

Som kort beskrevet i sidste klubblad har der i sæsonen være gen-
nemført antifoulingsforsøg med Ultralyd. et system udviklet i eng-
land, se www.dantronic.dk 
8 både har deltaget i forsøget 5 i silkeborg, 1 i Åbenrå og 
2 i horsens.
de 5 i Silkeborg er måske knap så interessante set med Horsens 
øjne. 2 både havde udstyret monteret og 3 fulgte med som refe-
rence. Alle bådene havde ved optagning og ved en besigtigelse 
midtvejs megen slim og snavs. der optrådte ved optagningen en 
del muslinger på bådene. Noget som er kommet i de senere år. det 
fandtes ikke, da vi lavede forsøg i slutningen af 90’erne.  da man 
jo ikke må anvende bundmaling med aktivstoffer i ferskvand var 
forsøget ikke uinteressant. det er efter min bedste vurdering ikke 
til at se forskel på, om der er ultralydsudstyr i bådene eller ikke. ej 
heller om båden er malet med biocidfri maling eller blot er primet. 
motorbåden i Åbenrå så jeg ikke blive taget på land, men billed-
erne viste en del slim/snavs og med enkelte områder med ruer/
blåmuslinger.
de to både i Horsens var klubbens damjolle og en mosquito 88. 
begge havde ultralydsudstyr monteret. damjollen havde en kob-
berholdig bundmaling påført i foråret 2010 og viste en del begro-
ning – ruer/blåmuslinger – på understøtningspunkter, hvor der ikke 
var malet.

Bundmaling-
mosquitoen havde ingen bundmaling men kun primer. billedet var 
her, hvad vi også oplevede ved forsøgene i 90’erne, - centimeter 
tyk begroning.
Rent statistisk skal man vel vare sig for alt for kategoriske konklu-
sioner på baggrund af kun en sæson og kun 3 både. Alligevel vil jeg 
vurdere, at der skal ske en betydelig forbedring af systemet, hvis 
det skal holde bunden tilfredsstillende ren.

 et par ord om eu lovgivning på bundmalingsområdet.
I foråret 1998 vedtog man biocid Produkt direktivet (bPd), der 
omfatter aktivstofferne. en analyse/vurdering af stofferne. det 
forventes at ende med en positiv liste i 2013, - de stoffer som 
må anvendes i bundmaling. I september 2013 afløses bPd af en 
biocid Produkt Regulering (bPR). med stoffer fra positivlisten kan 
producenterne lave malinger, som så skal godkendes. For at opnå 
en sådan godkendelse skal producenten demonstrere:

1. at det ikke skader mennesker, dyr og miljøet
2. at det er effektivt

det første punkt har man arbejdet med i mange år og ved præcist, 
hvordan det skal undersøges, og hvad der skal til. det andet punkt 
er straks værre. Hvad vil det sige, at en bundmaling er effektiv?
I dansk Sejlunion blev kravet defineret tilbage i slutningen af 
90’erne.
 
• Skal kunne håndteres af sejlerne.
• Skal ved en påføring ved sæsonstart holde skroget rent hele   
   sæsonen.
• Skal være til at betale.
• Det er vigtigt, at brugerne er med, når definitionen på, hvad  
   der er effektivt, skrives. 

bundmalingskrigen er langt fra ovre endnu!!
carl Gerstrøm

Mosquito 88 fra Horsens. Meget 
begroning, der kun fjernes med 
spartel. Motorben og ror var smurt 
med bundmaling og så tålelige 
ud. Der sad meget i kølevandsind-
taget.

Vask af både

Onsdagssejlads i efteråret 2011

eU’s vandramme direktiv er det overordnede lovgrundlag for ud-
ledning til havet og til søer. det udmøntes mere konkret i en række 
nationale bekendtgørelser, der stiller krav til, hvad der må udledes.
I stigende grad dukker der krav op til, hvad der må udledes, når 
både vaskes i en bedding , en plads på kajen hvor vandet løber 
tilbage i havet og til vask på vinterpladser.
I flere havne har man etableret vaskepladser, hvor man filtrerer 
vaskevandet og der igennem fjerner ruer, blåmuslinger og andre 
grove ting. I bundfældnings bassiner lader man de finere partikler 
sedimentere for senere bortskaffelse ofte sammen med havnens 
øvrige kemikalieaffald. 

Traditionen tro drager pigesejlerne i sejlklubben ud på fjorden hver 
onsdag aften i august og september. et par enkelte gange har vi 
i dette efterår været nødt til at aflyse sejladsen, da vinden peb 
i riggene, og vindmåleren på klubhuset var på overarbejde. Så er 
det godt, man kan sidde inden døre og nyde en god sejlerret. da 
bådene endelig kom på vandet, blev der sejlet om kap lige til mør-
ket brød frem. et par enkelte gange løjede vinden så meget, at visse 
både nærmest lå for anker ved indsejlingen til havnen! 
Thereses Venindepokal vandrede videre fra Jette, gast på Ripasso, 
til skipper på mag´s, Anette. Hun har i år formået at få båden til 
at sejle betragtelig hurtigere og er meget stabil til at møde op til 
sejladserne. For dette blev båden præmieret for flittigste båd i sæ-
sonen.
Pokalen for flest førstepladser i sæsonen gik igen i år til episer-
ver. Konkurrencen fremme i feltet er ikke stor. Om det er de nye 
måltals skyld, eller båden bare er i super trim, må stå hen i det 
uvisse. Vinderen af efterårsejladserne blev dermed også episerver. 
På andenpladsen kom Pomerol.
en stor tak til Jørgen og Hans som igen i år har lagt startlinie ud til 
krydsstart og haft tålmodighed til at vente i klubhuset, indtil sidste 

Tank 2 med slanger og pumper. En enkel 
løsning tilgængelig over jordniveau.

Hængene i kranen kan båden vaskes. Vandet løber ned i bassinet 
under vaskepladsen og pumpes til tank 2. 

I Silkeborg Sejlklub har man i år etableret et anlæg, som jeg havde 
anledning til at se, da vi primo november inspicerede både i bund-
malingsforsøget. Hængene i traveliften spules bådene over vaske-
pladsen hvor under der er det første af to sedimenterings bassiner. 
Fra toppen af dette bassin pumpes vandet til bassin 2.  I Silkeborg 
genanvender man vandet fra toppen i bassin 2 til at spule med.. en 
go’ ide’. Fint initiativ i Silkeborg Sejlklub. 
Se mere på www.silkeborg-sejlklub.dk og www. watercleaning.dk

carl Gerstrøm

båd kom over mållinien. Vi sætter alle stor pris på, at de har tid og 
lyst til dette.
Pigesejlerudvalget har flere ideer til vedligeholdelse af kammerat-
skabet hen over vinteren. Følg med på hjemmesiden.

Pigesejlerudvalget ved Karin, Ulla og Lena 
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Under overskriften: ”1971   det bedste klubblad, så vidt det vides…” 
kan man på side 111 i jubilæumsbogen læse. 
det går godt med medlemstallet. Adskillige nye sejlere kommer til 
og der er stor søgning af unge mennesker. Og dermed knyttes også 
nye forældre til klubben. behovet for information er stigende i den 
store aktive klub og i 1971 udkommer medlemsbladet for første 
gang – og det er udkommet lige siden. I Horsens har vi det bedste 
klubblad, så vidt det vides….
erik Nørgaard var bladets første redaktør. Størrelsen var A5 og kun 
i sort tryk, og selv om det ikke var stort så dækkede det behovet 
for information. med årene er bladet blevet større og har fået flere 
sider. Og farver er kommet til.
Horsens Sejlklubs venner vil gerne samle klubbladene tilbage fra 
1971, formidle dem indbundet , så det kan  være kærnen i klubbens 
bibliotek. Hvis du ligger ind med klubblade, som du vil overdrage 
til vennerne så kontakt  carl Gerstrøm på telefon 23465603 eller 
mail: gerstroem@mail1.stofanet.dk

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

BeoSound 3: Kr. xx.xxx,-

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

LOGO

BeoSound 3: Kr. 4.995,-

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

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

Specialproduktion i rustfrit stål og aluminium.

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

www.brimas.dk · mail@brimas.dk

BeoSound 3: Kr. 5.195.-

Brødrene Iversen maskinfabrik A/S

BRIMAS®

Alle former for specialløsninger i rustfrit stål til din båd.

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

herunder trapper, altaner, værn og gelændere.

Kontakt os for uforpligtende tilbud.

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

www.brimas.dk

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

Søndergade 42 
Horsens 
Tlf. 89 89 85 00
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Dansk Sejlunion samlede næsten to hundrede sejlere til to dages klubkonference midt i november. De kom fra hele 
landet, de snakkede og lo, fortalte gamle røverhistorie og deltog aktivt i de mange tilbud. Der var foredrag om FLID 
(danske lystbådehavne), Aldersrelateret Træningskoncept og debat om foreningskultur kontra ungdomskultur. 

Workshop for to grupper: kapsejlerne og tursejlerne. Kursus i kapsejlads-regler og foredrag om ”Elite skaber bredde!”. 
Skuespiller Jens Arentzen underholdt og gav rode råd ”Kunsten at flytte de andre – og dig selv”. 

Andre kursus-emner: Sejlerskole, Sejlunionens strategi, DS-projekt for kapsejlere under 35 år, regel-opgaver om kap-
sejlads - og der var rigtig mange til foredrag om, hvordan man gør en organisation attraktiv for de unge. 
Der var emner som det nye medlemssystem i DS, god kapsejlads (set med sejlernes øjne) og en snak om windsurfing. 

DS-formand Hans Natorp gav et par grundige orienteringer om unionens strategi og planer for den nære og fjerne 
fremtid. Og så blev der ellers snakket i pauserne, og det var halvdelen af det gode udbytte. 

Horsens Sejlklub havde fem sejlere med: Fra venstre: Bent Toft Andersen (kapsejlerne), Kiki Visby (ungdomsafdelin-
gen), Carl Gerstrøm (Vennerne, klubblad og ”nyt klubhus”), Jens Troense (tursejlerne og klubblad) og Bjarne Hansen 
(formand). Ikke på foto: Lena Weihrauch, der kun var med på første del. Hun blev kaldt på job. (TR)
(Foto: Mogens Hansen)

At blive klogere…



Speciale i industriautomation og SRO-anlæg 
Proficy™ Historian          Proficy™ iFIX 

PLC-programmering 
tlf. 75 65 55 45 
mobil: 40 33 88 45 
secherautomation@mail.dk 

Secher Automation Aps 

www.hansted.net      md@hansted.net      Mobil: 2811 9166

Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning A/S

Langmarksvej 41
8700 Horsens

Tlf. 75 65 61 66
Fax 75 65 68 88
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I klubblad 3.2011 kunne man læse om det første dialogmøde 
mellem Horsens erhvervshavn og lystbådehavnens brugere.
I fortsættelse heraf blev der aflagt besøg på havnekontoret med 
henblik på en orientering her i klubblad 4.2011.
Kort fortalt har havnen nogle tiltag i støbeskeen, som skal be- 
handles på et bestyrelsesmøde i december. efter det er sket, vil 
der blive indkaldt til et nyt orienteringsmøde sidst på vinteren.
Klubformændene er orienteret.
Hvis man følger ”Havnesporet” fra Lystbådehavnen mod byen vil 
man kunne se, at turbøjer og moringer er oplagt på arealet lige 
efter Havneservice. en plads som havnen velvilligt har stillet til 
rådighed. (cG) 

Nyt fra Horsens Havn
Bøjerne bjærget og klar til at blive klargjort til næste 
sæson. Nogle skal kasseres og resten skal rengøres.

De ca. 750 kg. Tunge moringer er uhåndterlige med 
mindre de står på en palle, og man har en truck til 

rådighed. Havnens hjælp er uvurderlig!

Ser man i jubilæumsbogen på side 111 kan man læse, at erik Nør-
gaard startede klubbladet tilbage i 1971. de første år var i A5 for-
mat. Alle blade i det format havde erik gemt, og de er sendt til 
indbinding.
de efterfølgende år var i A4 format. Her er det også lykkedes at 
samle det meste. Nils buhl havde heldigvis gemt de fleste.
Vi mangler dog følgende blade for at have samlingen komplet:

Indsamling af gamle klubblade

Årgang blad nr.
1991 1 marts og 2 Juni
1995 2 Juni
1996 3 September
2003 4 december
2004 4 december 

Hvis du har et eller flere af disse numre så ret venligst henvendelse til: carl Gerstrøm, Gl. Stensballe Strandvej 7, 8700 Horsens,
Tlf. 23465603/gerstroem@mail1.stofanet.dk
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Match Racing Denmark leverer værdiskabende sejlads til virksomheder, VL-grup-
per, sportshold og alle andre, der har brug for et værdifuldt boost i hverdagen eller 
ved specielle lejligheder.

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

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

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

LEDERUDVIKLING

MATCH RACING
DENMARK

TEAMBUILDING
PRODUKT- 

LANCERING
KUNDE- 

ARRANGEMENT

Værdiskabende sejlsport
H O R S e N S  S e J K L U b  A N N O  1 8 7 9

det gode skib S/Y WASA af Horsens har denne sommer sejlet rundt 
om england, en fantastisk og begivenhedsrig tur. To lokale sejlere 
fortæller om en spændende maritim udfordring. det sker torsdag 
8. marts kl. 19.00 i Horsens Sejlklubs klubhus.
”Rundt om england” har krævet mange forberedelser. Til gengæld 
blev det en god oplevelse. Skipper og ejer på WASA Per Klausen 
vil sammen med Nils buhl fortælle og vise billeder fra turen, der 
egentlig var planlagt over Nordsøen, gennem caledonia canal, 
nord om Skotland med Orkney Øerne og Norges vestkyst som 
delmål. men det gik anderledes.
Wasa var på hele turen bemandet skipper Per Klausen og Nils buhl. 
Henning Grøn tog tørnen med fra Thyborøn til Glasgow, og Anne-
mette Klausen (Pers datter) gav den ældre del af besætningen en 
god hånd fra dublin til Rendsburg i Kielerkanalen.
Krydret med lysbilleder vil Nils buhl og Per Klausen fortælle om en 
stor oplevelse over Nordsøen, gennem caledonia canal, Loch Ness, 
skærgården i Vest Skotland, crinan canal, Glasgow, det Irske Hav, 
Isle of man, belfast, dublin, Wales, Lands end, cowes sejlsports mek- 
ka, dover, Frankrig, belgien, Holland, Tyskland og efter cirka 2500 
sømil igen danmark.

Med WASA rundt om England

det er muligt på forhånd at bestille sejlerret til kl. 18.00. Naboklub-
berne er inviteret til foredrag og sejlerret, der skal bestilles senest 
to dage før på 7562 1975. entre 25 kr. Til gengæld giver Tursejler-
gruppen kaffe og kage undervejs. (TR)

Niels Buhl (til venstre) og Henning Grøn på vagt i hårdt vejr på vej 
over Nordsøen.

Formanden bød sammen med en større velkomstkomite 
velkommen hjem.

Den 16. august kl. 13.24 passerede 
WASA indsejling til Horsens Havn

Anne-Mette Klausen tog mange lange vagter over 
Nordsøen – mens skipper Per Klausen får sig en lur.
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der sker meget I vore nabohavne. Juelsminde er færdige med en 
gevaldige udvidelse, og i Vejle og Fredericia er man godt i gang. 
Hertil kommer at Hou, endelave, Snaptun og Hjarnø har udvidet 
inden for de seneste år. Vort revir er blevet/ved at blive endnu mere 
attraktivt. Inden for overkommelig afstand er der flere gode de-
stinationer.

Fredericia har i årevis kæmpet med industrihavn og kommune om 
at få uddybet, udvidet og fornyet lystbådehavnen. I årevis blev 
brugerne, et samarbejde mellem motorbådsklub og sejlklub, mødt 
med at de ikke var ønsket på det sted. Planer om en ny lystbå-
dehavn på en anden placering var fremme. men nu ser det ud til 
at ende lykkeligt med en renovering/udvidelse af den eksisterende 
lystbådehavn. der er mange spændende detaljer i projektet, som 
man kan læse mere om på www.fredericia-sejlklub.dk. et par mar-
kante ting fra projektet:

• En gradvis lejestigning over nogle år, en opsparing og indførelse 
af et indskud for kommende pladslejer gør, at økonomien hænger 
sammen. 
• Oprensningen er ikke uproblematisk, idet de øverste 30 cm ikke 
må klappes p.g.a. forurening. det skønnes at fordyre projektet med 
6-7 mio. Kr.
• De to klubber går sammen om et fælles klubhusprojekt uden res-
taurant. Førhen indeholdt begge klubhuse restaurant.
• Et særligt optagesystem/vinteropbevaring er særdeles spændende. 

Juelsminde Havn og marina ligger meget gunstigt på Østjyllands 
kyst. Kombineret med stor campingplads og attraktiv strand/som-
merhusområde giver det meget liv, - man kan sammenligne med 
Skagen.
den sidste udvidelse af havnen blev som bekendt færdig sidst på 
sommeren. det er blevet et rigtig flot havneafsnit med mange 
lækre detaljer. Klubben har flotte faciliteter til unge som voksne. 
dejligt at vi har sådan et mål kun en 3 times sejlads væk. 
Se www.juelsmindesejlklub.dk

I Vejle er der gang i et kæmpe projekt, der vender op og ned på det 
meste i havnen. Flydende klubhus til kajakroerne fælles klubhus 
til motor- og sejlklubben uden restaurant. mange rigtig flotte og 
smarte detaljer, hvor land og fjord mødes. en kanal som den der 
også arbejdes med i Horsens. Jolle afdelingen i Tirsbæk flytter ind. 
Vejle er nok ikke det naturlige mål fra Horsens, men om nogle år 
bliver her noget at sejle efter. Se mere på www.snv.dk  (cG)

Vi kan nu se tilbage på 2011 kapsejladssæsonen i HSH, som igen 
blev en aktiv sæson med mange lokale sejladser samt et par større 
nationale/internationale stævner. Vi har igen fået masser af ros fra 
de udenbys og udenlandske sejlere, som har besøgt os. de giver ge-
nerelt udtryk for, at HSH er et rart sted at komme - der er godt styr 
på både sejladserne, det sociale liv imellem sejladserne og forhol-
dene på fjorden og havnen i det hele taget. Alt sammen noget der 
er skabt af alle de involverede hjælpere – så endnu engang, mange 
tak for hjælpen. 
Aftenkapsejladserne tirsdag, onsdag og torsdag har været gennem-
ført på vanlig vis, dog med en del aflysninger på grund af meget 
kraftig vind flere gange i efteråret. Sæsonen blev afsluttet med 
spisning i klubhuset for alle besætninger sidst i september. Igen i 
år var Jyske bank vært disse aftener, hvor der også var præmieud-
deling. Resultater kan findes på hjemmesiden.
Årets aftenkapsejladser har været præget af, at der kun har været 
få store både med om tirsdagen, hvorimod de mindre klassebåde 
har været godt repræsenteret. Pigesejlerne har om onsdagen haft 
vigende deltagerantal, hvorimod torsdagssejladserne har været 
rigtig godt besøgt. Tendenserne med det vigende deltagerantal vil 
vi selvfølgelig gerne have vendt, og derfor er kapsejladsudvalget 
gået i gang med at overveje hvilke tiltag, der kan gøres for at vende 
udviklingen. Vi har netop afholdt et gruppeudviklingsmøde, hvor 
der virkeligt kom mange nye ideer på bordet. Vi vil henover vin-
teren arbejde videre med disse ideer, som så vil blive introduceret 
til den kommende sæson. Så glæd Jer allerede nu – I kan se frem 

24. december Restauranten  Ønske Glædelig Jul 11.30 - 12.30

31. december Restauranten Ønske Godt Nytår 11.30 - 12.30

7. januar Horsens Sejlklubs Venner Gule ærter med hele svineriet mellem 12.00 og 15.00 
  Hvis ikke man er til gule ærter, så kom alligevel.  
  man kan også få et par frikadeller med kartoffelsalat.

28. januar beleza/Jazz muslinger. bordbestilling på 21401438 senest 2 dage før er nødvendig.  

2. februar  Horsens bådeklub ”el ombord” elektroingeniør Jens Koch fortæller kl. 19.00.  
  Holdes hos naboen, Horsens baadeklub (den grønne)

4. februar Generalforsamling ”Håndmadder” kan bestilles på 75621975 senest 2 dage før.

9. februar Jazz Fyraftensjazz med Jazzhorse, mette Juul er solist.  
  Tilmelding og madbestilling: 7562 1975 eller 2140 1438

21. februar Kapsejladsudvalget Foredrag med den professionelle sejler christian Kamp kl. 19.00.  
  mod forudbestilling senest 2 dage før serveres ”sejlermenu” kl. 18.00

26. februar ”madholdet” madholdet serverer lækker frokost 12.00 til 15.00 
  bordbestilling nødvendig på 23465603 eller gerstroem@mail1.stofanet.dk

1. marts   Turudvalget  Om langturssejlads i det østlige middelhav. Tage Schmidt, Nørre Aaby (gammel Horsens- 
  dreng) fortæller. Sejlerret kan bestilles to dage før.

8. marts Turudvalget ”Rundt om england” Nils buhl og Per Klausen fortæller om deres tur med WASA og viser 
  billeder. Kl. 19.00 mod forudbestilling senest 2 dage før serveres ”sejlermenu” kl. 18.00

15. marts Horsens Sejlklubs Venner Kogt torsk med det hele efterfulgt af munter rafling.

14. april Standerhejsning Standeren sættes med efterfølgende fest i klubhuset

En færdig - to på vej !

Nyt fra kapsejladsudvalget

Vinterkalender i Horsens Sejlklub

På dette luftfoto af Juelsminde Havn og Marina ser man de fire 
havneafsnit med det nye i nederste højre hjørne af billedet.

Kapsejladsudvalget samlet for at evaluere og drøfte den kommende 
sæson.

I Fredericia flytter klubhus og 
restaurant til en helt ny pla-
cering. Vinterpladsen bliver  
på den anden side af Strand-
vejen, der passeres via et 
særligt lysreguleret kryds hvor 
”kranføreren” kan regulere.

I Vejle ser man tydeligt kanalen, der danner en ø. Til højre for den 
store øst/vest bro sker der et stort uddybningsarbejde.

til nogle endnu bedre aftener på kapsejladsbanerne i 2012! der vil 
naturligvis komme mere information i næste klubblad.
Næste års kølbådsstævne bliver dm for bb 10 metere, som kom-
mer til at foregå midt i august (uge 33). Vi håber, at der er en masse 
hjælpere, der har lyst til igen at medvirke til at gennemføre et godt 
arrangement for sejlerne og for klubben. 

Kapsejladsudvalget
morten Stoy



Dansk Sejlunion 100-års 
jubilæum i 2013

2STAR 
Børge Lauritsen Pokalen udsættes hvert år ved Horsens 

Sejlklubs ”Trekostsejlads” der sejles som 2STAR. 
Vinderen får en kort stund pokalen, inden den igen 

anbringes sikkert i montren på rådhuset.  
Som noget nyt uddeles et erindringskort.

Morten Stoy (til venstre) vandt i 2011. 
Jørgen Rasmussen (i midten) fik efterleveret et 

erindringskort fra 2010. Per Wohlert var ikke 
til stede, men fik tilsendt et kort for sejren

 i 2009. Carl stod for uddelingen(CG)

mange glemmer at melde adresseændring til Horsens Sejlklub. det 
giver efterfølgende problemer med udsendelse af girokort til kon-
tingent, med klubbladet og ”Sejler” dansk Sejlunions medlemsblad. 

dm i e-joller i Horsens i den sidste week-
end i september, blev et glædeligt gensyn 
med nogle af de gamle e-jolle veteraner, 
der i slutningen af det sidste årti, fejede alt 
modstand væk på verdensplan. Anette Vi-
borg og Jakob eg Friis, der ikke har sejlet top 
konkurrence i e-jolle de sidste 3 år, sluttede 
flot i toppen som henholdsvis nummer to 
og tre, i deres respektive rækker.
Fam. Toft duus stod for stævnet både på 
land og vand, og deltagernes ”take away” 
fra Horsens, var at Horsens Sejlklub endnu 
engang havde arrangeret et succesfuldt 
jollestævne.
Fredagens forholdsvise hårde vind gav 
store udfordringer for de yngste e-jolle sejl- 
ere, og feltet blev også kraftigt reduceret 
i fredagens sidste sejlads, da mange havde 
valgt havnens sikre grund. det var derimod 
ingenting i forhold til contender feltet , der 
med deres store sejlareal og høje gennem-
snitsalder, var reduceret til en god håndfuld 
inden fredagens sidste sejlads.
Lørdag og søndag bød imidlertid på an-
dre udfordringer for både arrangørerne og 
hårdvejrssejlerne, da minimal vind lagde 
fjorden helt blank. bent Toft og hele hans 
stævne crew, brugte imidlertid det vind 
der var, og der blev sejlet nogle korte, men 
retfærdige letvejrssejladser. I sidste sejlads 
blev banen afkortet ved gaten, hvilket gav 
en yderst spændende måltagning med op-
til 15 både på målstregen samtidigt.

Som led i markeringen af jubilæet udskrives en konkurrence om at 
udforme et jubilæumslogo til brug i og op til jubilæumsåret.

konkurrence betingelser:
•  Det nye logo skal fungere harmonisk på Dansk Sejlunions brev- 
 papir, hjemmeside, medlemsblad, stander og div. publikationer.
•  Dansk Sejlunions logo ”de 3 sejl” i de rigtige farver skal indgå.

•  Her ud over skal logoet også kunne anvendes sammen med  
 teksten ”dansk Sejlunion”

•  Logoet skal kunne anvendes i såvel stort som lille format
•  Forslaget skal afleveres elektronisk til anni.jensen@sejlsport.dk  
 inden 1. februar 2012.
•  Forslagene behøver ikke at være rentegnede.

Se nærmere i ”Sejler” og på www.sejlsport.dk 

Der er swingende jazz i Horsens Sejlkjlub torsdag 
9. februar – én af de mange vinter-aktiviteter på 
lørdage. Mette Juul er stjernen. Hun er vokset op i 
Hornsyld.
Det er sejlerne og Jazzhorse, der er gået sammen 
om arrangementet.
Mette Juul er vokset op i Hornsyld.
Der er fyraftensjazz i Sejlklubben, tilmelding til 
spisning sker på 7562 1975 eller 2140 1438.

Mette Juul fra Hornsyld er gæst i Horsens Sejlklub 
9. februar, et Jazzhorse-arrangement.
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Foto: Jens Troense

De gamle kan endnu

HUSK at meddele adresseændring til horsens sejlklub!

Anne Livbjerg og Thobias Hemdorf, begge 
fra Kaløvig to sig af guldmedaljerne i dame 
og herreklassen, og vore lokale ungdoms-
sejlere kunne ikke blande sig i toppen.

Anne Viborg satte de unge løver til vægs 
og fik DM sølvmedalje i E-jolle

Det krævede erfarne måltagningsofficials 
til at bestemme rækkefølgen på E-jollerne 
i sidste sejlads, der blev afkortet ude ved 
gaten. Der ligger en måltagningsbåd på den 
anden side også.
  

De glade vindere fra venstre.  Anette Viborg 
fra  Horsens, Frederik Rask fra Skovshoved 
Thobias Hemdorf, Anne Livbjerg, Jakob Eg Friis 
fra Kaløvig og Trine Bentsen fra Skovshoved.

Anne Livbjerg skulle hurtigt i havn efter  
sidste sejlads, og blev trukket af en Jurybåd.  
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derfor! – husk at meddele kassereren når du flytter! 
brug nedenstående skema, som du kan finde elektronisk på 
www.horsens-sejlklub.dk

meddelelse om adresseændring til horsens sejlklub

Sendes til: carl erik carlsen, Kildegade 34 A, 8700 Horsens.                     carl-erik.carlsen@Horsens-Sejlklub.dk

Navn 

Gade / nr. 

Postnr. / by 

medlemsnr.  

m Henter selv klubblad i klubhuset – sæt kryds 

bruG blokboGsTaVer!

Som bekendt uddeles klubbladet i Horsens by af ungdomsafdelingen for at spare frimærker. det er et stort arbejde, som ungdomsafdelingen gerne gør; men vi 
kan måske lette det lidt, ikke mindst fordi portoen stiger igen! Hvis du kommer jævnligt i klubhuset, kan du ved at sætte kryds i rubrikken ”Henter selv klubblad 
i klubhuset” tilkende give, at du selv tager klubbladet med hjem. dit blad vil blive forsynet med adresselabel og stillet i en kasse i bestyrelseslokalet, hvor du kan 
finde det. På forhånd tak for hjælpen! carl Gerstrøm

Mette Juul synger
i Sejlklubben




