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Medvind

Vi er en fast og integreret del af erhvervslivet i Horsens og samarbejder hver dag med både store og små 
virksomheder om alt fra regnskab og økonomi til skat og forretningsudvikling.

Det betyder, at vi giver dig lokalt kendskab og kan sparre med dig om at sætte kursen for din forretning,
uanset om du har vind i sejlene eller er midt i et stormvejr. Succes skaber vi sammen ...
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bestyrelse Navn e-mail Telefon
Formand bjarne Hansen formand@horsens-sejlklub.dk 2671 8421
Næstformand (materiel og bygn.) Svend Smedegaard materiale@horsens-sejlklub.dk 2523 1662
Kasserer carl-erik carlsen kasserer@horsens-sejlklub.dk 2015 0601
Kapsejlads Knud erik Feldt kefeldt@get2net.dk 2894 8393
 Klaus d. Johansen kdj@lmo.dk 4030 1538
Ungdom Anne Skjerning hulvej100@stofanet.dk 2282 4808
Sejlerskolen Ole Harby oh@learnmark.dk 2463 9703
Suppleant Ole Søndermølle ole@soendermoelle.com 2033 4741
Suppleant morten Fjerbæk fjerbaek@gmail.com 4046 1718
   
Sejlklubbens Venner   
Formand carl Gerstrøm sejlklubbensvenner@horsens-sejlklub.dk 2346 5603
Kasserer birger Iversen bbi@email.dk 7562 8913
Udnævnt af bestyrelsen claus bjørnhart claus.bjornhart@velux.com 2174 0462

Udvalg mm.   
materiel- og bygningsudvalg Svend Smedegaard materiale@horsens-sejlklub.dk 2523 1662
matchrace  Lena Weihrauch lena.weihrauch@gmail.dk 4046 1718
Sponsorudvalg Klaus d. Johansen kdj@lmo.dk 
Kapsejlads morten Fjerbæk fjerbaek@gmail.com 4046 1718
Ungdom Klaus Schubert skipsurf@gmail.com 4092 9195
Sejlerskolen Nils buhl nb@godtvejr.dk 2929 1907
Tursejlerne Ulla christoffersen ulla.chri@mail.tele.dk 3091 0107
 Jane Troense janetroense@gmail.dk 4016 5300
Pigesejlerne Annette magnussen magnussen@mvb.net 2396 6041
   
Web Tue. S. Andersen tsa@neets.dk 4092 4743
Opsætning af infoskærme (stævner etc.) Susanne Andreasen infoboard@all-web.dk 
Klubblad Hanne Jeppesen hanne@tunet10.dk 5116 4502
 carl Gerstrøm gerstroem@stofanet.dk 2346 5603
 Ole Harby oh@learnmark.dk 2463 9703
 morten Arndal mortenarndal@hotmail.com 5280 6642
Klubmåler claus bjørnhart claus.bjornhart@velux.com 2174 0462
bøjer Jonas Troense jonastroense@gmail.com 2284 6722
Pladsmænd østplads Olaf Holmegaard Andersen  2341 6044
 Knud Hjersing  2084 3674
Pladsmænd vestplads Knud erik Feldt  2894 8393
Havnefoged Henrik Grimm Vestergaard  
Restaurant christian & Sanne chr.horsdal@gmail.com 7562 1975
Horsens Sejlklub www.horsens-sejlklub.dk hsh@horsens-sejlklub.dk 7562 8261
Pengeinstitut Sydbank reg.nr. 7160 konto nr. 000 1463293 7562 8261
Lystbådehavnens hjemmeside  www.horsenslystbaadehavn.dk 
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Skumsprøjt fra formanden

Årets sidste skumsprøjt vil jeg starte med en opfordring til, at 
møde op til generalforsamlingen onsdag den 20.1.2016 kl. 19.00. 
Indskrivning fra klokken 18.45
husk dit medlemskort!
Klubben er vært ved en sejlerret klokken 18.00 (du betaler selv 
dine drikkevarer). det vil være en god idé at møde op allerede kl. 
17.30. Tilmelding til maden sker i restauranten på telefonnummer 
75 62 19 75, senest mandag den 18.1.2015 kl. 12.00.
der er sket mange ting i det forløbne år, som dog har været ro-
ligere end 2014. der har været kapsejladser på fjorden, ligasejlads, 
ungdomsstævner, skolesejlads, og meget andet. Vi har 4 sejlklub-
medlemmer, der kæmper for en OL plads til 2016, og vi hepper alt 
hvad vi har lært.
Kommunen arbejder på planer for Nordhavnen, og Svend Smede-
gaard og jeg har været til dialogmøde den 18. november til det 
første åbne møde om Nordhavnen, hvor by – og havneudviklings-
chef Jesper Gemmer kunne oplyse, at kommunen nu har råderet 
over det meste af nordhavnen.
borgmester Peter Sørensen bød velkommen og oplyste, at Horsens 
Kommune i 2015 til nu har haft en befolkningstilvækst på ca. 1200 
personer, og at Horsens er noget bagefter andre byer med hensyn 
til udvikling af havneområdet. borgmesteren mente dog, at det 
kunne blive en fordel for byen, da vi så kunne lære af de fejltagelser, 
de har gjort i nabobyerne.
borgmesteren takkede alle der havde budt ind med deres visioner 
for havnen. Her har Horsens sejlklub også været indbudt, og vi har 
fortalt om vores ønsker og forventninger til plads og aktiviteter, 
når pengene kommer til området. Vi ser lystbådehavnen som en 
af byens parker med plads til alle de sportsgrene, som er relateret 
til vand. Vi er villige til at arbejde for fælles fodslag og den samme 
grundfortælling.
Ved mødet sad også en del personer, som kunne være kommende 
investorer, og deres slutbemærkning var, hvis man skal investere, 
skal der også være et afkast, og det er jo klart.
Udviklingen af Nordhavnen kræver, at Horsens Kommune får lavet 
en overordnet plan over, hvor der skal være lejligheder og til hvilke 
priser, samt får styr på infrastrukturen, parkeringspladser og prom-
enaden. de kommende forsyningsmuligheder, herunder gas/fjern-
varme skal være på plads.
det er helt klart i vores interesse, hvor bliver der plads til søsports-
center og service kaj, hvordan det bliver med vinterpladser, og hvad 
den må bruges til i sommerhalvåret. Vi er i Horsens Sejlklub klar til 
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Speciale i industriautomation og SRO-anlæg 
Proficy™ Historian          Proficy™ iFIX 

PLC-programmering 
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Gå på ”oplevelsesjagt” og få inspiration 
hos Vagns Radio & Bang & Olufsen Horsens

www.bang-olufsen.com/horsens

Bang & Olufsen Horsens v/Vagns Radio

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

- Skærme i alle størrelser til ethvert formål

(Kontakt Vagn Christensen på 7025 1188)

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

at gå i dialog, hvor det ikke kun er en snak om ønsker og forvent-
ninger, men en snak, hvor der bliver sagt JA eller NeJ.
Vi arbejder på et projekt som hedder ”Vild med Vand”. Her er op-
gaven at få flere personer til at bruge landets lystbådehavne, og de 
maritime klubber. denne opgave kan kun løses, hvis alle hjælper til 
og tager godt imod nye personer på havnen. Hjælp dem, tilbyd en 
sejltur, hjælp dem med at sejle, og sørg for de falder godt til i klub-
ben. en nylig vurdering er, at der er en million potentielle sejlere i 
danmark, så vi må bare i gang.

Skønt at Anne-marie kom op på det øverste trin – Vm guld til Hor-
sens ser vi ikke hver dag.
med en reception i klubhuset blev den enestående begivenhed 
markeret, hvor godt 100 mødte op for at ønske tillykke. Sponsorer, 
politikere, embedsfolk og mange medlemmer samledes til et par 
rigtig gode timer.

Jeg vil gerne slutte med at ønske alle medlemmer og samarbejds-
partnere en glædelig jul og et godt nytår. Jeg håber, at mange af 
jer får lejlighed til at komme i klubben i vinterens løb. Husk Happy 
Hour fredag 14.00 -18.00 for medlemmer.

bjarne Hansen

- vi gør dit byggeri til en god oplevelse.
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TAK !

HUSK !

Happy Hour

Nyt fra pladsmændene

Horsens Sejlklubs 
Venner

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

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

Autokølere
Air condition
Oliekølere
Intercoolers
Varmevekslere

- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher

Henning Lund A/S
Strandkærvej 34 · 8700 Horsens

Tlf. 7564 7733

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

Det er let med SONAX:

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

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

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

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

Transportløsninger 
til dit behov

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

kvalitet · service & ærlig rådgivning

men women
1. SALSTUEN
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I 2 år har Helge marstrand 
mechlenborg varetaget 
hvervet som havnefoged 
på Horsens Lystbådehavn. 
Nu siger Helge stop.
Tak til Helge for 2 gode år! 
(cG)

en af de lokale gode traditioner 
er, at komme i klubhuset  

juleaftensdag og nytårsaftensdag. begge dage kl. 11 til 13. 

den 24/12 ønsker vi hinanden Glædelig Jul. Sanne og christian er 
vært ved glögg og æbleskiver. Vi ser gerne alle de unge møde op 
til julehygge. Ungdomsafdelingen er meget velkommen til at del-
tage i æbleskiverne og et glas koldt ”glögg” uden sprut til de helt 
unge. Kom og få en  hyggelig stund, medens I venter på gaverne.
den 31/12 ønsker vi hinanden Godt Nytår. Sanne og christian er 
værter ved en sildemad, - drikkevarer til klubpriser. 
det er rigtig hyggeligt og en god tradition. Ja! det bliver nærmest 
ikke højtid uden det smut forbi klubhuset.(cG)

Fra standeren bliver hevet ned og til den sættes igen til foråret vil 
der være happy hour for medlemmer i klubhuset hver fredag fra 
14 til 18. Prisen er halveret, - du får det dobbelte for et mærke.
Ved åbningsballet den 6. november var der 11 gæster og de havde 
en rigtig hyggelig eftermiddag med god snak og undervisning i 
iphonens mange lyksaligheder. 
Kom og være med!(cG)

Når dette blad udkommer vil bådene være på land.
Ny havnefoged og justering af havnereglementet forventes at 
give anledning til  at hele vinteropbevaringen, pladsmandsordning 
m.v. bliver taget op og drøftet på ny.(cG)

Jævnfør vedtægternes §7 afholdes generalforsamling hvert år i 
perioden fra 15. februar til 14. marts. 
der indkaldes til generalforsamling torsdag den 25. februar kl. 
18.30 i Horsens Sejlklubs Klubhus.
efter generalforsamlingen serveres der kogt torsk med det hele 
efterfulgt af  munter rafling.

bestyrelsen

Fredag den 16. oktober ved 21-22 tiden havde 2 unge biltyve behov 
for at skaffe en bil af vejen og kørte den i havnen. 
Myndighederne gjorde det de skulle med at kontrollere, om der var 
nogen i bilen og miljøsikre.
Som sejler kan man så gruble over, at det ikke kun var både, der skulle 
op den efterfølgende  lørdag. 
Måske kræver havnereglementet en tilføjelse om, at man ikke må 
køre i bil på broerne.(CG)



satte, ”vi har såvel sportsligt som økonomisk nået målsætnin-
gerne, men hvis alle 3 besætninger bliver kvalificeret til OL, bliver 
vi måske nødt til at komme igen til sponsorerne ”.      

Allerede i den kommende uge rejser Anne marie til Rio for at træne 
indtil jul, og de øvrige sejlerpiger følger efter med stop i miami.
 
”Anne marie har på ingen måde fået stjernenykker”, konkluderede 
formanden i sin hyldesttale, hvor han samtidig konstaterede hvor 
fantastisk præstationen er. 

Steen Secher sluttede talerrækken af med at fortælle om følelsen, 
som Anne marie måtte have. Han blev selv fejret for OL bronze 
og OL guld i 1988 og 1992 sammen med Jesper bang, og kender 
fornemmelsen med hårde rejser sig på armene, når man opdager, 
hvor mange der virkelig bakker en op i hjembyen.   

Anne marie Rindom har vundet Vm. Horsens Sejlklub og Horsens 
Kommune har fået en verdensmester.
Stort stort tillykke.
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Tandlægerne Rønn og Lund

Tandlægerne Rønn og Lund

· Løvenørnsgade 1a · 8700 Horsens

Tlf. 7562 1070

www.smilhorsens.dk

Specialer:

• paradentosebehandling

• kosmetisk tandbehandling

• implantatbehandling

Tandlægerne Rønn og Lund

·  www.horsensimplantatcenter.dk

Horsens Implantatcenter 

... privatboliger såvel som erhverv

EDC FÅR 
DIN HANDEL 
SIKKERT I HAVN

For rådgivning eller vurdering 
Ring 75 62 23 00

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

EDC Ejendoms Centret A/S
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Den røde løber var rullet ud. 
Verdensmesterhyldest !
I sponsorbilen fra K. Vestergaard med On board Horsens til OL 
2016 logo på siden rullede verdensmesteren Anne marie Rindom 
ind foran klubhuset med mere end 100 dannebrogsflagende støt-
ter.
Storsmilende, solbrun og helt naturlig entrerede hun den røde 
løber på sin egen dejlige facon, der ville gøre alverdens filmstjerner 
misundelige.

”Jeg er dybt rørt over denne fantastiske velkomst, og alle jer der 
er kommet for at fejre mig.  det havde jeg ikke i min vildeste fan-
tasi forestillet mig”, sagde Anne marie i sin takketale, hvor både 
sponsorer, klubmedlemmer og familie blev nævnt. ”Havde det ikke 
været for vores gode sponsorer, havde jeg aldrig kunnet fyre 30 
000 af på et Vm”, sluttede en glad verdensmester. 
 
det var ikke bare klubmedlemmer, der var mødt op i klubhuset, 
denne blæsende sidste søndag i november. Familien fra hoved-
staden, gamle sejlerkammerater og deres forældre, tidligere træ-
nere, kæresten, mange sponsorer og et stærkt fremmøde fra kom-
munen. Alle ønskede at kramme den nye verdensmester.

en veloplagt borgmester roste indsatsen for den positive branding 
Anne marie og resten af On board Horsens til OL har givet byen og 
med overrækkelsen af kommunens gave på 2 graverede shot glas 
udtalte Peter Sørensen: ” der skal jo være flere end to til en ordent-
lig julefrokost, så vi har dem klar til de næste flotte resultater”.        

Peter bjerremand, var som On board captain, tydeligt stolt over at 
kunne gøre status for sæsonen.  danmark har i år fået fem em og 
Vm medaljer i sejlsport, og heraf er de tre gået til Horsens Sejlklub.
”det viser, at det var den rigtige beslutning, vi tog for knap to år 
siden, da vi lavede On board, og derved frigjorde sejlernes tid til 
træningstimer på vandet”, fortalte Peter bjerremand.  Han fort-

borgmester Peter Sørensen  holdt tale og 
overrakte en erindringsgave

Familien Rindom Anne-marie Rindom nykåret verdens-
mester med sin træner fra ungdomsårene i 
Horsens Sejlklub Poul evers. Stort tillykke

Tale og blomster 
fra formanden
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disse virksomheder har været så  

venlige at sponsorere gevinster: 

marineshoppen Juelsminde

Lemvigh-müller Horsens

bravida Horsens

Horsens Sejlklubs Restaurant

Havneservice Horsens

café dolly Horsens

Horsens Yachtværft

Harald Nyborg A/S Horsens

biltema Horsens

effekt Lageret Horsens

Arthur Andersen Transport Horsens

Jensens Indramning og  

Kunsthandel Horsens

Torsted Fodpleje

Jysk Horsens

Svane Apoteket Horsens

Tandlægerne Rønn og Lund Horsens

Friis Optik Horsens

Papyrus Horsens

bog og Idé Horsens

Hviid Horsens

Super brugsen Stensballe

elise og carl Gerstrøm

Hans Koch

Igen i år arrangerede turudvalget andespil 1ste mandag i november. 
Rigtig mange flotte præmier havde udvalget samlet, og det blev en 
rigtig hyggelig og givtig aften. Hyggelig for alle men mærkelig nok 
er nogle, der har ufatteligt held på sådanne aftener.
Flere børn var med, - dejligt at se.
mange mødte i god tid for at indtage den forudbestilte sejlerret.
I år var det vores nye havnefoged Henrik Grimm Vestergaard, der 
råbte op. det klarede Henrik fint, så mon ikke der kan blive genvalg 
på den post til næste år. Tak for hjælpen.
Ulla christophersen og Jane Troense var kommet i fin form af at 
løbe efter præmier ved byens handlende. de fik brug for også at 
løbe på selve aftenen, - kort skulle kontrolleres og præmier deles 
ud. Tak for indsatsen. (cG)

Det flotte præmiebord.

Andespil  - en god tradition 

I 2009 stiftede sejlerskolen en vandrepokal i form af en an-
tik blæselampe af messing. den tildeles ved en højtidelighed i 
forbindelse med Horsens Sejlklubs standernedhaling den elev, 
instruktør-trainee eller instruktør, der i løbet af året har udvist ek-
straordinært initiativ og foretagsomhed, godt kammeratskab og 
gode sømandsmæssige holdninger.
I år tilfalder æren Jan Riskær Nielsen. Jan lærte vi at kende som 
elev i sejlerskolen, siden er han blevet bådejer et par gange og nu er 
han avanceret til instruktør i sejlerskolen. I sommer har Jan taget 
initiativer og udvist ekstraordinær hjælpsomhed i forbindelse med 
sejlerskolens aktiviteter og Jan har altid taget en tørn, når der skal 
sejles demoture med nye medlemmer. 
derfor har en enig styregruppe besluttet, at Jan er et oplagt emne, 
til at modtage blæselampen og få sit navn graveret i den, sammen 
med andre i sejlerskolen, der har udvist hæs blæsende adfærd.
Tillykke Jan.
Nils buhl

Ved et fint arrangement ultimo september ved VW på Vejlevej fik 
Horsens Sejlklub overrakt et værdibevis lydende på 14.000. 
To unge sejlere modtog donationen, og det vakte stor bifald og re-
spekt, da det blev nævnt, at den unge optimistsejler, lige var kom-
met fra træning og stadig var iført sjaskvåd våddragt, der dryppede 
fælt. 
Tak til Team best of horsens!

Fra venstre  Birthe, Lena, Morten og Matias

Årets blæselampe Donation fra Team 
Best of Horsens

 Endnu går snakken, men om lidt blir’ der stille og alle koncentrerer 
sig om spillet.

 – danmarks sejlsportscentrum.

et nyt, 3.100 m2 stort sejlsportscenter midt på Aarhus Lystbå-
dehavn skal fra september 2017 gøre sejlsport endnu lettere 
tilgængeligt og attraktivt i Aarhus. det er visionen for det nye in-
ternationale sejlsportscenter.

Aarhus internationale 
sejlsportscenter

Flere fonde har støtte projektet med betydelige beløb.
 Aarhus Internationale Sejlsportscenter vil få en spektakulær plac-
ering direkte på bugtpromenaden. byggeriet påbegyndes efter 
sommerferien 2016, og det forventes, at sejlsportscentret står klar 
til indvielse i september 2017. ... Fonden Aarhus Internationale Se-
jlsportscenter, der skal eje og drive sejlsportscentret, er stiftet af 
Sailing Aarhus i tæt samarbejde med dansk Sejlunion, Team dan-
mark , Idrætssamvirket Aarhus og Aarhus Kommune. 
Jylland / danmark er på vej til at får et sejlsportsmekka (cG)
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Henrik er udlært bådbygger ved Kvorning i 
middelfart. Har arbejdet flere år ved Luffe i 
Kolding og på Horsens Yachtværft. 
Jeg traf Søren buhl hos Luffe, senere fik jeg 
arbejde ved Søren og flyttede til Hor-sens. 
Jeg kom hurtigt med i et netværk bl.a. via 
Søren på Lystbådehavnen og Horsens Sejl-

klub, hvor jeg har været medlem i mange år. Jeg er meget opmærk-
som på, at jeg i mit nye job skal varetage ALLe klubbernes interesse.
Henrik er bosiddende i Horsens, hvor der står en Fingall 28 i bag-
haven, der er under renovering. Fruen er ikke søstærk, så Henrik har 
indset, at familiens sejlture bliver nok af kortere varighed.
Jobbet som havnefoged har været et ønske længe. Henrik har levet 
meget af sit liv på havnen og får nu sammenfald mellem interesse 
og job. en havnefoged skal primært holde ferie om vinteren??!!  
– det passer fint jeg er glad for at stå på ski!

det har været en god konstruktiv snak med kommunen. Jeg er ble-
vet præsenteret for, hvad man ønsker, jeg skal varetage. der kan 
forventes en opstramning på restanter og på bådenes tilstand i 
vandet og på land. 
Vinterpladserne kommer mere i fokus i takt med, at arealerne af 
mange ønskes benyttet til noget andet. det optræder jo jævnligt 

Også i krigsårene brugte klubben tid og kræfter på at få 
havneområdet til at se ordentligt ud. Pladsmanden 
Kristian ”Pynt” kæmpede for at få lidt grønt til at vokse.
På en generalforsamling rejste ”Pynt” sig og sagde:
”Nu har a’ plantet hyl og a’ vil ik’ ha’, at I pisser på’et. A’ 
nævner ingen navne; men ”Volle Bager” er nu en af de 
værste”.

Ak ja!- heller ikke dengang var det let at være plads-
mand.(CG)

Ny havnefoged på Horsens Lystbådehavn

Kvartalsanekdote Sejlads med børn

TEST VORES LAVE PRISERBILTEMA.DK

HELE FAMILIENS VAREHUS
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Henrik Grimm Vestergaard er pr. 1.1.2016 ansat som havnefoged i Horsens Lystbådehavn
Efter en snak med Henrik i klubhuset medio november tegnes nedenstående billede.

i aviserne. Orden og disciplin på vinterpladserne er vigtigt. Jeg vil 
tilstræbe et godt samarbejde med pladsmændene, og sammen skal 
vi nok få det til at fungere.
den administrative del af arbejdet vil nok fylde en del. Jeg for-
venter et samarbejde med kontakterne på Rådhuset ikke mindst 
omkring samarbejdsudvalget. SU er stedet, hvor de overordnede 
længere sigtede ting aftales. det er vigtigt, og jeg ser frem til et 
godt samarbejde her.
dagligdagen/særlige fokuspunkter?
der kommer ingen revolutioner fra min side fra dag et. Jeg skal 
finde mig selv i jobbet, og så udvikle det derfra. Jeg er inviteret til 
at deltage i projekt ”Vild med Vand”. Jeg ser frem til at deltage i 
det arbejde.
Sikkerheden på havnen er vigtigt, - børn skal bære redningsvest! 
Jeg vil tilstræbe at være synlig  på havnen.
det er en god tid at lave skiftet på, - en stille periode. Jeg håber, 
der bliver et overlap med den tidligere havnefoged, så vi kan have 
lidt tid sammen. 
Jeg ønsker alle på Horsens Lystbådehavn en Glædelig Jul og et 
Godt Nytår og glæder mig til samarbejdet. 

Lystbådehavnens brugere og klubber byder velkommen!(cG)

børn om bord, er et tema, som mange har måttet sande kan være 
en udfordring.
Jacob Just Hansen her fra Horsens skrev en glimrende artikel om 
det emne. Så flot at Jacob vandt dansk Sejlunions konkurrence og 
fik et fantastisk billede malet af Ken Zier. Se ”Sejler” 3.2014

der findes en åben Facebook side ”Sejlere med børn om bord”, - 
her er der mange gode tips og megen inspiration at hente. 

Hvis nogen har gode ideer, så del det med andre enten med en 
artikel her i bladet eller på facebook siden. (læs artiklen side 43 
her i bladet (cG)
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En beretning fra Bermuda

Primo november spiste jeg frokost med Christian Kamp i klubhuset 
over en meget spændende snak om sejlsport. Derude hvor sejlsport 
er blevet til videnskab. Christian lovede at skrive en artikel til klub-
bladet og vi aftalte løbende at følge Artemis Racing her i bladet. Her 
er artiklen, - nyd den og billederne. Det er unikt!
 Tak til Christian. Vi ser frem til at følge dig og teamet. 
Carl Gerstrøm

her kommer lige en lille beretning fra min seneste tur med 
artemis racing.
Vi var i ugerne 41 og 42 på bermuda for at sejle et stævne på 
den serie som hedder America’s cup World Series (AcWS) i vores 
foilende Ac45.
det var sæsonens tredje stævne af den slags, og for dem af jer der 
følger lidt med i, hvordan tingene går i America’s cup og for Arte-
mis Racing, så kan jeg vist roligt sige, at vi ikke har præsteret på et 
højt nok niveau i år…. Overhovedet.
det er blevet til en 6. (og sidste plads) i Portsmouth og en 5. Plads 
i Gøteborg tidligere på året. 

dårlige resultater betyder øget pres. et pres fra omverdenen, fra 
holdets ejer og sidst men ikke mindst, fra os selv. 
Vi skulle ganske enkelt præstere (læs ”vinde”) på bermuda, før vi 
kunne få en ordentlig nattesøvn igen.

det ved vi alle sammen, at det er nemmere sagt end gjort. Især når 
ens konkurrenter blandt andet hedder Spithill, Ainslie, barker og 
burling til efternavn. 
Vi var klar over, at nøglen til succes ville være gode starter og solid 
bådhåndtering, qua banens relativt lille størrelse. 

Tidligere i år har vi skilt os ud, på negativ vis, ved at lave graverende 
og ”amatør-agtige” fejl i forbindelse med bådhåndteringen. det har 
været fejl, der har kostet os en stævnesejr i Gøteborg og flere sid-
stepladser i sejladser. det er selvfølgelig ikke godt nok, så der er 
blevet arbejdet hårdt på at forbedre netop dette område.
det lyder banalt, men det er svært at lave store forbedringer, når 
man ikke må træne mere end én dag før stævnet. det er en regel, 
der er lavet for at begrænse omkostningerne og omfanget af de 
forskellige events.
I stedet har vi arbejdet hårdt på video-analyser, på at udvikle vores 
egen play-book og ved at ”tør-sejle” båden i dagene op til stævnet.
På den måde kan vi koordinere og orkestrere alle bevægelser og 
interaktioner med hinanden, inden man tager på vandet. det fun-
gerer overraskende godt.
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Nå, men tilbage til stævnet.
Som vejrguderne ville det, så blev det kun til én dags kapsejlads i 
stedet for to. Om fredagen, den officielle dag til træning, var der 
ingen vind. Vi drev rundt i et par timer uden egentlig at få sejlet 
meget.
Lørdag var der heller ingen vind, hvilket betød at arrangørerne ville 
forsøge at afvikle tre sejladser på halvanden time om søndagen.
Søndage tæller dobbelt, uanset antallet af sejladser. Og den korte 
tidsfrist til at afvikle sejladser, er på grund af TV-aftaler om direkte 
udsendelser.

Alle tre sejladser ville altså tælle dobbelt, hvilket igen betød, at 
fejl ville være dyre, og starterne ville være livsvigtige for et godt 
resultat.
Første sejlads gik lige efter planen. Vi lavede en fantastisk start og 
førte hele vejen rundt, lige indtil 100 m før mål, hvor vi (igen) lave-
de en håndteringsfejl, som gjorde, at Oracle snuppede os på linien. 
I start sekvensen inden 2. Sejlads, kom en umpirebåd i vejen, net-
op som vi dykkede bagom om den japanske båd. Vi kolliderede 
frontalt med gummibåden! begge fartøjer skød en fart i omegnen 
af 15 knob, så kollisionen var voldsom, og førte til, at vi knækkede 
vores bovspryd og andre kulfiber-kabler på båden, men hvad værre 
var, umpirebåden og en af dens opmænd var fastklemt under vores 
båd. 

Heldigvis blev sejladsen udsat, og redningsfolk samt vores egne 
folk blev sendt ombord på båden til at udbedre skaderne, samt at 
tilse eventuelt tilskadekomne.
Heldigvis blev ingen alvorligt skadet i sammenstødet, og vi fik fem 
minutter til at udbedre skaderne på båden. det var ikke meget, og 
vi vidste ikke, om båden kunne holde til at sejle ræs i den tilta-
gende vind.
Vi blev klar på rekordtid, og anden sejlads sad lige i skabet! Vi vandt 
starten klart, og denne gang holdt vi føringen hele vejen til mål.
2.-1. var vores score nu.
et rigtig godt udgangspunkt inden sidste og afgørende sejlads. Vi 
kunne selv afgøre, hvor på podiet vi ville ende.
Situationen var den, at hvis vi sluttede i top fire i sidste sejlads, så 
ville vi vinde stævnet.  Vores nærmeste konkurrenter var Oracle og 
Team New Zealand.

Sidste sejlads viste sig at blive mere spændende end godt var. 
Vinden var opfriskende, 18-20 knob, og lettere springende. en god 
start ville igen være afgørende.
Vi kom nogenlunde afsted. 3’er ved første mærke, lige i hælene på 
TNZ og Oracle, med et lille forspring til nr. 4.
Som sejladsen udviklede sig blev der øget spænding om resultatet. 
det eneste der stod klart var, at TNZ ville vinde sejladsen. de fik 
tidligt hul til forfølgerne og øgede afstanden igennem hele sejlads-
en. For de øvrige fem hold var der dømt maksimal spænding.
Vi runder første bundmærke som nr. 2, men bliver fanget i trafik 
og et par knapt så fordelagtige vindspring på krydset, og pludselig 
befinder vi os på sidste pladsen.
Resten af sejladsen var ren ”krig”. Hele feltet, med undtagelse af 
TNZ lå utroligt tæt, og der var flere rokeringer indbyrdes.

På sidste kryds er vi stadig på sidste pladsen, men vi er kommet 
til højre på banen, som i denne sejlads har vist sig at være den 
fordelagtige. mere tryk og et lille højre-vrid i vinden, hjælper os 
forbi det franske hold, og kort før topmærket får vi en lille bid af 
det japanske hold. de må vende foran os i et læ-slag. Heldigvis for 
os, får de lige nøjagtigt også en bid af Oracle, der prøver at krydse 
foran på bagbord for at komme ud på højre side af banen til den 
sidste lænser. Oracle må vende. Nu ligger vi tre både på stribe. Lidt 
forskudt, men vi er luv båd og kan vælge det topmærke, vi gerne vil 
runde. Vi går til højre.
Sidste lænser bliver afgørende for vores skæbne. Ja, afgørende for 
hvordan det næste halve år skal være for vores America’s cup kam-
pagne.
Vi er kun et par sekunder efter Oracle, da vi går ud på sidste lænser 
på vej ned mod mål. det hold, der eksekverer deres foilende bom-
ninger på sidste lænser, vinder stævnet. Punktum.
Heldigvis bærer alt vores træning og forberedelse frugt, og vi sæt-
ter to perfekte foilende bomninger ind, hvor farten aldrig kommer 
under 22 knob. Vi krydser foran Oracle 100 meter før mållinien, 
på bagbord halse, og kan kalde os selv vindere af AcWS bermuda 
2015!
det var stort for hele holdet. Unødvendigt at sige, at vi fejrede det 
på ”svensk manér” (læs: masser af bobler og rundtossede hoveder 
;-)).

Tilbage i år har vi lanceringen af vores nye Ac45-T2 (T står for 
Turbo).
det er en 100% skaleret båd i forhold til den Ac50 vi skal sejle i til 
America’s cup. den er 100% manuelt powered, hvilket vil sige, at 
fire af den seks mand store besætning, skal grinde non-stop.



16  www.horsens - se j l k lub .dk www.horsens - se j l k lub .dk       1 7

Vi regner med at skulle levere 220-230 Watt i gennemsnit per 
mand per 25 minutters sejlads.
For dem som ved, hvad 230 Watt føles som, når man sidder på 
en cykel og okser derudaf, så kan man jo prøve at forestille sig, 
hvordan det vil være at levere den slags energi, med armene. På 
en båd der i øvrigt hopper og danser rundt, alt imens man skyder 
en fart på 30-35 knob på kryds, med 20 knobs vind imod sig.  det 
vil sige en relativ fartvind på op imod 55 knob (25m/s). Nå ja, og 
så lige blive spulet med en kraftig vandslange samtidig…. det er 
fedt! ;)

Planen er, at lancere den nye ”Turbo” i den første uge af december i 
San Francisco. Teste alle systemer af og få en fornemmelse for hvor 
stor en udfordring båden bliver at sejle. Herefter pakker vi den ned 
igen, og shipper den og alt vores øvrige udstyr til bermuda.
Her vil den udgøre en del af vores ”flåde” af flerskrogsbåde, og vil 
sammen med Turbo 1, udgøre vores vigtigste trænings- og testred-
skab i vores forsøg på at vinde America’s cup.
det bliver helt utroligt værdifuldt at få to både på vandet hver dag, 
og validere vores udvikling, udstyr og så videre.

Vi har et enormt bjerg at bestige de næste 20 måneder. Teknolo-
gisk, logistisk, fysisk, mentalt og ikke mindst organisatorisk.
en lille side-note. det kræver omkring 85-90 mandetimer at 
søsætte og vedligeholde én Ac45-T. Heri er ikke opgraderinger og 
reparationer. de timer kommer udover de før nævnte.
det er til tider overordentligt svært at finde tiden til alle de ting, vi 
gerne vil nå; men det er som med, hvordan man spiser en elefant. 
Èn bid af gangen. bon appetit.

Vi har nu omkring 100 mand, der arbejder på Artemis Racing. Kun 
12 af disse er sejlere. Tankevækkende når man tænker på, hvordan 
fordelingen har været i tidligere Ac’s. I Valencia i 2007 var vi 36 
sejlere på Prada, og 10-14 designere. Nu er tallene byttet om, og 
lidt til.
Kravene til systemerne ombord er massive. Vi sætter utroligt 
mange ressourcer ind på at udvikle hydraulikken ombord, de for-
skellige interfaces til cpu’en ombord, input og output, kontrolsy-
stemer til daggerboards og vinge, og ikke mindst aerodynamikken, 
som bliver eksponentielt vigtigere jo hurtigere det går.

det har, som tidligere nævnt været et udfordrende år for Artemis 
og jeg selv.
Som nogen af jer ved, så har jeg selv været ramt af skader i en stor 
del af året. Skader som kommer dels på grund af de fysiske krav 
der er til at sejle disse både, men også skader forårsaget af uheld 
på båden.
Når man nu er 37 år, som jeg er, så ved man også godt, at kroppen 
har sejlet en del sømil, så at sige, og den er ikke helt som den var 
da man var 20 eller 25 år.
det har været møg frustrerende, men jeg er nu ved at være tilbage 
igen.

I sidste uge i San Francisco, hvor vores base har ligget indtil nu, 
havde vi vores kvartals fysiske test. de gik ok, så den gamle kan 
endnu ;-)
det næste store skridt for mig selv er, at vi den 27. december flyt-
ter til bermuda. Jeg selv og hele min lille familie. Vi har fundet et 
hus på bermuda, børnene har fået en skole og min kone dorte, har 
fået orlov fra sit job.
det er unødvendigt at sige, hvor meget jeg glæder mig til at 
komme hjem til min familie hver dag, efter jeg de sidste 2-3 år har 
haft omkring 250-270 dage i udlandet, per år.
Jeg vil også gerne, her i bladet, takke for den store interesse mange 
af jer har vist. det er fantastisk at mærke, hvordan Ac-ilden også 
brænder inde i jer. Jeg lover at holde jer opdateret undervejs.

For os, og for holdet, bliver det fantastisk at være sammen i 19 
måneder.
Vi glæder os alle til det næste kapitel i Ac-historien, og til at arbej-
de hårdt og målrettet mod at vinde det ypperste trofæ i sejlsport.

det bliver et stort eventyr for os alle sammen, og vi håber 
selvfølgelig at se nogen af jer derovre ;-)

Rigtig god vind til jer alle.

med venlig hilsen
christian Kamp

sejlerskolen
elever og instruktører har rigget af og taget skolebådene på land, 
hvor de nu står vinterklar til et nyt hold elever, bådsmænd og in-
struktører kaster sig over klargøring og søsætning, så bådene er 
klar til at sejle med nye spændte sejlere fra sidst i april.
Feberen med Fjerne Kyster og Vild med Vand er over os. Flere dan-
skere end nogensinde søger søsport relaterede aktiviteter. det 
smitter heldigvis af på Horsens Sejlklubs Sejler – og Kapsejlads-
skole. 
På vinterholdet, hvor der hver mandag fra oktober til marts under-
vises i navigation og sømandskab, er der i denne vinter tilmeldt 27 
sejlere. Vi har aldrig før været så mange og det er grænsen for, hvad 
vores dygtige instruktører magter og mongo kan rumme. men godt 
vi har mongo. Lokalet er meget velegnet til undervisning. Af de 27 
deltagere er 18 nye sejlere, der skal starte det praktiske forløb til 
april. det betyder, at allerede på nuværende tidspunkt, er halvdelen 
af vores kapacitet på 36 elever, fordelt over 4 hverdagsaftener om 
ugen, besat af nye sejlere. det er da succes.
Som sædvanligt er kapaciteten begrænset af antallet af instruktør-
er – det kræver 12 faste instruktører at sejle med 3 både 4 dage om 
ugen. Flere af vores dygtige tidligere instruktører, har igen meldt 
sig på banen, men for at have plads til et afbud og sygdom vil 2 
– 3 nye instruktører være meget velkomne.  Kravet for at blive in-
struktør er, at du har duelighedsbevis, erfaring i sejlads, også gerne 
kapsejlads og at du har lyst til at lære nye sejlere op til et liv til søs. 
Undervisning kan vi lære nye instruktører ved, at de sejler første 
år som trainee og deltager i instruktør kursus hos dansk Sejlunion 
den 9. og 10. april 2016.

kapsejladsskolen
I sommeren 2014 og 15 har kapsejladsskolen ligget lidt under-
drejet. det laver vi om på nu og satser som minimum på, at vores 
to match 28 skal på vandet til aftenkapsejladserne tirsdag og tors-
dag. det kræver kun 16 elever at besætte bådene 2 dage om ugen. 
Rutinerede instruktører har vi.

Kapsejladsskolen henvender sig til alle, der vil lære lidt mere end 
man har lært i sejlerskolen eller ved tursejlads i egen eller med 
andres båd. den dygtigste tursejler er den sejler, der har erfaring 
fra kapsejlads. den største glæde af båden og ved sejladsen, opnås 
ved at lære at trimme til optimal fart og dermed den behageligste 
sejlads. det lærer man i kapsejladsskolen.  eneste krav er, at man 
har bestået den praktiske del af duelighedsbeviset.

overbygning.
I denne vinter undervises der i Yachtskipper 3. Kurset afholdes af 
Asbjørn Høj og foregår i mongo om tirsdagen. der er 8 elever på 
holdet, som satser på udnævnelse til Yachtskippe af 3. grad efter 
bestået eksamen i marts.

Planerne om kurser over flere dage og mange sømil arbejder vi 
med. Når vi har konkrete planer på bordet hører alle, der har vist 
interesse for idéen, direkte fra Sejlerskolen og det vil blive bekendt-
gjort i alle vores sædvanlige medier.

Vil du lære at sejle eller bare have lidt mere rutine så skynd dig at 
tilmeld dig via hjemmesiden 
www.horsens-sejlklub.dk/sejlerskolen/tilmelding eller på telefon 
2929 1907. 

Nils buhl

Sejler- & kapsejladsskolen
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Børs

Finansiel rådgivning

Formue & pensionspleje

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

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

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

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

SAIL DESIGN GROUP

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

www.sejl.dk

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

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

www.hundsbaek.dk

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

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart

Tømrerarbejde til tiden... 
- og til aftalt pris

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

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

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

RING OG FÅ ET TILBUD

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

Nyt fra pigesejlerne

Sikring af plinten

det er blevet efterår og mange både er kommet på land. Vinter-
aktiviteterne starter, men som pigesejlere kan vi se tilbage på en 
sæson med mange flotte onsdagssejladser. Vejret viste sig de fleste 
aftener fra den gode side. der kunne godt være flere både på van-
det, men vi har, igen i år, haft en aftale med den grønne klub om 
at sejle sammen med deres onsdagsbåde, hvilket har givet mere 
konkurrence og til tider trængsel på målstregen.
Sæsonafslutningen i klubhuset blev fejret med sejlerret og poka-
loverrækkelse, samt en stor tak til Jørgen og Hans, der troligt har 
startet os og taget os i mål onsdag efter onsdag.
der blev uddelt følgende pokaler:
”Niels Sædholm pokalen” til den båd med flest førstepladser i år 
gik til ”Ripasso”.
”Pomerol” vandt pokalen som overalt vinder.
belønningen for den flittigste båd gik til deling mellem ”mag`s” 
og ”Ripasso”.
”Thereses mindepokal” blev af sidste års modtager, bodil Hansen, 
overdraget til Jane Troense som dette års pigesejler.
det er besluttet, at formandsskabet hos pigesejlerne går på om-
gang, dvs. Fru christoph`s besætning har haft formandskabet i 
2015. Tak for jeres indsats.
Formandskabet overdrages nu til ”mag`s” besætning, gældende 
for det næste års tid.
2016 startes med mønstring i klubhuset onsdag den 27.april, hvor 
vi mødes efter vintermånederne og udveksler forventninger til den 
nye sæson. 
Sejladserne starter på grund af Kr. Himmelfartsdag først onsdag 
den 11. maj. Skippermødet afholdes som sædvanligt ved klubhuset 
kl. 18.00 og starten går 18.30. 
God vinter og glædelig jul til alle pigesejlere.

Lidt klister skal der til!

Diskret og alligevel 
meget synligt.

Vi byder meget gerne velkommen 
til nye pigesejlere. 

Har DU lyst til at være med? 

Vi er en flok piger i alle aldre der gennem hyggeligt 
samvær kan byde på en masse frisk luft, vind i håret og 
de flotteste solnedgange over Horsens by. Fællesnæv-
neren er, at vi elsker at komme på vandet, har glæden 
ved at sejle, vores sejlerfaring og maritime kundskaber er 
på forskellige niveauer, men i fællesskab kommer vi alle i 
mål og har nogle rigtigt dejlige aftensejladser.
Uanset om du ønsker at være gast, skipper eller lægge 
båd til, så kontakt os og lad os sammen forsøge at indfri 
dit ønske. de eneste forudsætninger er, at du er medlem 
af Horsens Sejlklub og har lidt sejlererfaring evt. fra 
sejlerskolen eller egen/andres båd.

Vil du vide mere så kontakt annette, ”mag’s”, 
på tlf. 23966041.

Formand og søn har fræset katteøjne ned på strategisk vigtige 
steder på plinten. et tiltag der skal sikre, at der ikke er nogen der 
overser, at her ophører plint/trappe. Fint initiativ!(cG)
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Stor dag i sejlerskolen. 
Alle elever bestod prøven og fik ros!
den 19. september skrev instruktør John domino på Facebook:
Sejlerskolen har i dag haft 11 elever til praktisk prøve i sejlads. da-
gens prøver blev afholdt i et fantastisk vejr, med en passende vind 
fra en gunstig retning, så havnemanøvrer ikke blev til alt for stor 
en udfordring. diverse manøvrer og især den lidt frygtede ‘mand-
over-bord’ øvelse blev af alle udført med sikker hånd i god ro og 
orden, og censor havde derfor ekstra god tid til at følge med i den 
enkelte elevs præstation. For en gang skyld var det også tørvejr, 
hvilket vi sandelig ikke har været forvendt med i de seneste ugers 
undervisning. 
Resultatet af dagens anstrengelser er at alle 11 elever har bestået 
prøven. Tillykke til jer alle! 
eleverne viste ikke alene at de kan arbejde sammen som en del af 
en besætning, men også at de hver især kan være skipper og styre 
slagets gang på vandet, når de selv står ved roret. 
Som instruktør i sejlerskolen er jeg da også en smule stolt af dagens 
resultat. dette er i første omgang på elevernes vegne, men sand-
elig også på sejlklubbens vegne. Horsens Sejlklub har en sejlerskole, 
hvor vi har et uddannelseskoncept, der bare virker! Hos os er ve-
jen fra landkrabbe til nyuddannet sejler med eget ‘duelighedsbevis’ 
ikke kort. Faktisk tager et ‘normalt’ forløb hos os 1½ år. Sejlere, 
der har gået på sejlerskole i Horsens Sejlklub, har ikke blot været 
igennem et ‘minimumsforløb’, for lige nøjagtige at opfylde kravene 
en pensumplan. de har i 1½ år brugt en god del af deres fritid på, at 
erhverve sig viden og kunnen i en grad, der gør dem i stand til at stå 
ved rorpinden i egen båd. elever fra Horsens Sejlklubs sejlerskole 
har rigtig mange timers sejladserfaring, når de går til prøve. dette 
betyder at det ikke er helt ‘grønne’ sejlere, der nu skal på vandet, 
men sejlere der har et videns- og erfaringsniveau, der gør, at vi alle 
være trygge ved at møde på vandet. 
de af eleverne, der tidligere har bestået den teoretiske del af 
prøven, vil i nær fremtid modtage ‘bevis for duelighedsprøve i se-
jlads for fritidssejlere’ fra Søfartsstyrelsen. Resten af eleverne skal 
nu i gang med den ‘boglige’ del af uddannelsen, som foregår vin-
teren over i mongo. Vinterens anstrengelser skal munde ud i en 
prøve i navigation og søvejsregler i starten af marts 2016.

Jeg ringede til censor carsten madsen, der supplerede:
Stor respekt for Horsens Sejlklubs sejlerskole. Kompetente og 
meget engagerede sejlere underviser nye sejlere, og man kommer 
virkelig igennem et bredt pensum. bådens klargøring og afrigning, 
fortøjning, ankring, sejlads i mørke, bredt omkring selve sejladsen 
herunder ind og ud af havn og mand over bord. For slet ikke at tale 
om den teoretiske undervisning i navigation m.m., der foregår om 
vinteren.

Jeg hæfter mig også ved, at eleverne inddrages i klubben. en snak 
efter sejladserne. med til klubbens arrangementer.
Selve prøven afslørede et meget stort engagement både blandt 
elever og instruktører. det var et team, der bakkede op og hjalp 
hinanden. mange gode kommentarere og relevante spørgsmål.

På skift optrådte eleverne som skipper og den resterende del af 
besætningen som gaster. Skipper/rorgænger var meget skarpe på 
at uddelegere, så enhver viste, hvad vedkommende skulle.
der blev lavet en enkelt fejl; men den blev omgående rettet og 
kommenteret af de pågældende. 
efter min menig har eleverne fået en god ballast, og jeg ønsker dem 
mange gode stunder på vandet og i klubben.
carl Gerstrøm

Censor i ”kistebænken” overvåger 3 koncentrerede elever

Eksaminanderne lægger til ved broen, hvor en større skare 
kammerater og instruktører tager imod dem.

Plan 2020

3. MÅL nr. 3:

.
3. MÅL nr. 4:

3. MÅL nr. 5:

UDVIKLINGSPLAN for Horsens Sejlklub 2020
3. MÅL nr. 1:

1. MISSION: 

3. MÅL nr. 2:

2. VISION

Det er Horsens Sejlklubs mission at virke til gavn for sejlsporten og skabe ”sejlere for livet”. Dette gøres ved at tilbyde de bedst 
mulige rammer for træning, uddannelse, kapsejlads og tursejlads uanset alder og niveau.  

Det er Horsens Sejlklubs vision 
at skabe et klubmiljø, hvor 
medlemmerne på tværs af alder 
og niveau kan dyrke deres 
passion for sejlsport.

Horsens Sejlklub vil desuden 
være en aktiv og værdsat 
idrætsklub, der uddanner 
sejlere på alle niveauer, 
herunder sejlere, der markerer 
sig på topniveau i nationale og 
internationale sammenhænge.

At øge antallet af 
medlemmer til >800

Et aktivt kapsejlads-miljø 
med øget medlems-
deltagelse på tværs af 
aldersgrupper

>80% af medlemmerne er tilfredse med 
medlemsskabet og klubbens udvikling

En sund økonomi med overskud 
på driften

Mindst 4 sejlere med rødder i HSH er 
relevante i forhold til OL-deltagelse i 2020

3. MÅL nr. 6:

>10 medlemmer uddannes årligt 
inden for ledelse eller træning af 
sejlads. > 30 medlemmer 
gennemfører årligt sejlerskolens 
uddannelse

Medlemstilfredshed:
- Måling af tilfredshed
- Aktiviteter på tværs af alder og afdelinger
- Kommunikation og information (ny hjemmeside?)

OL/elite-sejlere:
- Træningsmiljø for ungdomssejlere
- Talentscreening og pleje
- Materiel
- Støtte fra klubben

Sund økonomi:
- Sponsorpolitik og -pleje
- Indtægtsskabende initiativer i afdelingerne

Medlemsantal:
- Sejlerskole
- Brobygning mellem afdelingerne
- Synlighed af værdier og fællesskab
- Involvering af alle medlemmer
Kapsejlads:
- Ligasejlads, fast deltagelse 
- Bredde- og brobygningskapsejlads
- Revision af aftenkapsejladskoncept

3. MÅL nr. 7:

Tursejlerafdelingen afholder hvert 
år min. 4 arrangementer hvert år 

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

bestyrelsen arbejder for tiden med en udviklingsplan for Horsens 
Sejlklub frem til 2020
Her tales om 
1. mission
2. vision
3. mål
4. strategier og handleplaner 2015- 2020
Herudover nogle politikker og mål for de enkelte afdelinger.
I nedenstående figur er tankerne koncentreret.
bestyrelsen ønsker en bredere drøftelse i klubben og vil derfor ind- 
byde til et møde ( inkl. morgenkaffe/frokost)

Vi vil komme omkring alle afdelinger og vi ser på den samlede klub. 
Ambitionen er, at der ud af mødet kommer et skriv – en plan for 
arbejdet  frem mod 2020 - som alle kan tager ejerskab af.
Alle er velkomne. Tilmelding af hensyn til det praktiske til for-
manden.
dansk Sejunions konsulenter Leon Träger bliver tovholder til mø-
det.(cG) 

 Lørdag den 27. februar kl. 08.30 til 13.007
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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:

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:

det blev to fra sejlsportens ”bagland”, Jørgen Jensen og Hans Oles-
en, der hver uge sørger for at pigekapsejladserne bliver effektueret 
til lands og til vands, der fik 1. pladsen i  Nykredit - Saílor  of the 
year 2015 . Andenpladsen gik til OL pigerne I Horsens til OL Pro-
jektet og liga stævnearrangør morten Fjerbæk løb med 3. pladsen.
Nykredit-Sailor of the year prisen er sejlerne egen pris, og den af-
gøres ved afstemning i mellem klubbens medlemmer og i år var 
det 7. gang i træk.

Anne-Marie Rindom Verdensmester 2015
Fantastisk spændende efterår for 
OnBoard Horsens til OL Rio 2016

Nykredit Sailor of the year 2015 gik til 
”baglandet” I Horsens Sejlklub

Tak til OnBoard sponsorer:

Vinderne af Nykredit Sailor of the year 2015: Jørgen Jensen, flankeret th. af Morten Fjerbæk og Bente Jakobsen fra Nykredit.
Horsens til OL pigerne samt Christian Vinklers var alle til stævner, så de blev repræsenteret af Christians far, Keld Vinkler.

OL Pigernes 2. plads blev hurtigt dedikeret til en af klubbens nye 
talenter, christian Vinkler, der netop er skiftet fra optimist til Laser 
Radial og med OL kampagne som sit store mål. ”Han skal have 
samme støtte som vi fik i vores ungdomsår, da vi startede vore OL 
drømmene ”, udtaler Anette Viborg, der netop nu er højaktuel som 
OL kandidat sammen med Allan Nørgaard i Nacra 17.

med mindste mulig margin vandt Anne-marie verdensmesterska-
bet i Laser radial i farvandet ud for Oman,
hvor hun fik samme antal point som sølvmedaljevinderen fra Hol-
land, men Frk. Rindom havde flest 1. pladser. 
det var for mange med bidende negle, at telefonen og Pc løbende 
blev opdateret den 26. november, som Anne-marie nok også selv vil 
huske på som karrierens absolutte bedste dag. 
det er det første verdensmesterskab til Horsens Sejlklub i en OL 
klasse så vidt nogen husker og det første siden 2009 til danmark.
20 Point til Anne-marie i udtagelsessejladserne og Sara Gunni fik 
med en 26. plads ingen point i det interne udtagelse.

de 2 andre besætninger har også været i ” kamp ” i efteråret og 
kæmpet om de første point i OL udtagelsen.

I oktober skete det fantastiske at Allan Nørgaard og Anette Viborg 
sikrede sig em sølvmedalje (blev nummer 3, men en foranliggende 
australier talte ikke med ). 
Første medalje til danmark i denne nye Nacra 17 og 18 dejlige ud-
tagelses point mod den anden danske udfordrer, der fik en 7 plads 
og 14 point.
Horsens Sejlklub fik i øvrigt overdraget medaljen i glas og ramme 

fra Anette, som et symbol for den opbakning hun får fra Horsens 
Sejlklub og On board Horsens til OL 2016.

I november sejlede de 3 danske 49er FX verdensmesterskaber i 
buenos Airos i Argentina, hvor de 3 besætninger lå 3,4 og 6 inden 
medalrace,
Søstrene Schütt, der lå 6, havde mulighed for at nå en 3. plads hvis 
alt gik op en i højere enhed, havde desværre ikke heldet den dag og 
blev 8 i medal race, hvilket rakte til en samlet 7. plads.

Schütt Sisters har 14 udtagelsespoint imod de to andre dan-
ske konkurrenter, hvor Århus besætningen fik en flot Vm bronze 
medalje og 18 point og 16 point til pigerne fra Hellerup.

der er 2 udtagelsesstævner tilbage og alt kan ske i denne række, 
der endnu er helt åben. 

Fantastisk flotte placeringer til besætningerne og stolthed for os 
alle, klubmedlemmer, sponsorer,  indbyggere i Horsens og Onboard  
Horsens til OL RIO 2016.

- Sailor of the year !

2015

Automation 
Business Cup 2016   

Picca automation business Cup, der arrangeres af 
on board, bliver den 11. juni 2016.
Sæt bare kryds ved denne dato, hvis du har lyst til at få 
en oplevelse med din virksomhed.
mere information følger på hjemmesiden, nyhedsbrev 
og klubblad, eller spørg soren.klint@novotek.com

Høj koncentration i 11 sejladser hos Anne Marie i Oman, og med 
sponsornavnet, OnBoard Horsens til OL 2016 logo stratetisk 
placeret på båden. 
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der er så meget positiv omtale af Horsens Sejklub og Horsens  
Sejlklubs Restaurant som er værd at fokusere på. 
der er mange positive tilkendegivelser fra kunderne om klubhuset, 
om den unikke placering og den arkitektur, der forener det mod-
erne hus med kernen af det gamle.
mange har holdt deres selskaber her. Firmaer kommer her med 
deres gæster. det er vi glade for.
Vi havde meget lidt sommer i år, men fik heldigvis en god sensom-
mer. I august og september var der dejlige dage.
Is huset har haft en fin sæson trods vejret. Vi kan mærke, at det 
bliver mere og mere kendt og vi ser flere og flere gengangere, der 
hver søndag kommer og skal ha’ søndagsvaffel.
Ungdom kom som sidste år i klubhuset efter klubmesterskaberne 
til middag om aftenen. der var ca. 100 og det blev et fint arrange-
ment. Nu må det være blevet en tradition. det er dejligt, at de unge 
på den måde introduceres til klubhuset.
Standerhejsningen blev igen en meget hyggelig eftermiddag. Fint 
med de traditioner, der er knyttet til klubben.
banko står for døren, og vi håber mange vil finde ned i klubhuset 
til det arrangement.
Søndag formiddag har vi en gruppe trofaste medlemmer, der kom-
mer og hygger sig et par timer. Nu prøver vi i perioden mellem 
standernedhaling og standerhejsning at holde happy hour hver 
fredag fra 14 til 18, og håber at mange vil benytte sig af, at prisen 
her er den halve, - 2 øl for et mærke!
Vi minder om den gode tradition med, at medlemmerne mødes 
i klubhuset juleaftens dag og nytårsaftens dag. Traditionen tro er 
vi vært med henholdsvis glögg/æbleskiver og en sildemad. mød 
op og nyd det dejlige hus, den gode stemning og samværet med 
klubkammeraterne.

Sammen med hele personalet ønsker vi alle en Glædelig Jul og et 
Godt Nytår.

alle traditioner blev fulgt – næsten! 
Højtidelighed på plænen med taler, uddelinger og sang, medens 
standeren gled ned. Klubben var vært ved en ”plæneøl” inden 
frokost i klubhuset.

Godt 80 var samlet på plænen, da formanden bød velkommen og i 
en fin talte opsummerede hovedpunkter fra den forgangne sæson. 

Ungdomsafdelingen har næsten lige afholdt klubmesterskab, hvor 
rigtig mange var på vandet og hvor ca. 100 var til afslutning i klub-
huset om aftenen. 
Vi har haft dygtige ungdomssejlere ude i verden;
•	 1	optimistjollesejler	på	landsholdet	ved	EM	i	Wales	i	sommer,	
•	 1	E-jollesejler	var	på	landsholdet	ved	EM	i	Spanien,	
•	 6	optimistjollesejlere	på	det	danske	landshold	ved	NM	i	Finland,
På kapsejlads området har det været en aktiv sæson. der har været 
afholdt flere stævner bl.a. Ligastævne, som bliver betegnet som et 
af de bedste stævner i år.
morten Arndahl i Albin express, vandt for 3. år i træk dm. Horsens 
sejlere på de næste pladser.
Jørgen mortensen med besætning sluttede med at blive i Ligaens 1. 
division, meget flot sejlet og kæmpet. de har været oppe mod de 
bedste. der arbejdes på, hvordan vi gør til næste år.
Aftenkapsejladserne har igen i år kørt både tirs-,ons- og torsdag. 

OL kvalifikation - Vi har 3 besætninger, som kæmper om pladser 
til OL i Rio 2016.
49nerFX: Schütt søstrene er taget til buenos Aires i Argentina, 
de landede i går og alt grejet var med. de skal sejle et opvarmn-
ingsstævne og Vm. 
Nacra 17: Anette Viborg var sammen med Allan Nørgård til em i 
barcelona, hvor de fik en 3. plads og var bedste danske båd.

Nyt fra restauranten
Laser Radial: Anne-marie Rindom har lige vundet et eurosaf stævne 
i La Rochelle.  Hun er lige nu til et stævne i Oman.

Sejlerskolen - HSH’s sejlerskole uddanner hvert år ca. 20 sejlere i 
praktisk og teoretisk sejlads. Her i efteråret har følgende bestået 
den praktiske prøve og erhvervet duelighedsbevis. 
Stephan Arnold Thomsen
bent bollerup Larsen
brian Hegerman
Karsten møller Kristensen
Lars dalgaard Poulsen
Per Hartman Nielsen.

Sponsorafdelingen er blevet omstruktureret og nye folk er kommet 
til. Vi vil fremover anvende betegnelsen ”On board”
målene for det kommende år blev sat, og alle gav hinanden hånden 
på, at de var parate til en indsats. TAK for det.
Klubliv danmark. det er mikrosponsorater der med tiden kan 
komme til at skæppe i kassen. Tilmeld dig!.

Promoveringen af HSH er en fælles opgave for hele klubben. Vi skal 
benytte enhver lejlighed til at fortælle om vore mange aktiviteter, 
og de mange resultater vi når. det skal cementeres, at HSH er et 
attraktivt fællesskab at være med i, - her er godt at være! Her er 
det attraktivt at være sponsor/annoncør. 

Formanden omtalte, at der i vinterhalvåret vil være happy hour 
hver fredag 14 – 18.  Halv pris! 

Klubbens nye etchell 22 skal gøres klar til næste sæson. Hjælpere 
blev efterlyst. 

Julebanko blev omtalt. 

Vi har haft en konkurrence om den bedste artikel i klubbladet. else 
Løvschall vandt og fik overrakt gavekort. 

Nykredit Sailor of the Year blev uddelt.  

Hele besætningen, der sørgede for at frokosten klappede. 
Formanden overrakte traditionen tro blomster til forpagterne.

Sæsonen er slut 
og standeren hevet ned

Horsens Sejlklubs 139te sæson sluttede den sidste lørdag i oktober 

Hanne Jeppesen fik ”Kammerat-
skabspokalen” for sit mangeårige 
engagerede arbejde med klub-
bladet

Søren Buhl fik grundstød-
ningspokalen. Traditionen 
tro var der en lille én til de 
tilstedeværende grundejere. 
Værten gav, - tak for det!

Og så kom århundredet overraskelse. ”Frie hav” blev udskiftet med 
”Horsens Sejlersang”  Som Jesper bjarnesen sagde: ”Nu har vi brugt 
25 år på at lære ”Frie hav” og så skifter I” Tidligere formænd har 
været millimeter fra at miste hovet blot ved at forslå det. Nu blev 
det! Godt gået formand! endelig kan vi synge med.
der blev råbt et 3-foldigt leve for sejlsporten og HSH, og så var der 
plæneøl.

Formanden overrakte gavekort til 
Else Løvschall og gemalen Per

Jesper Bjarnesen 
leverede musikken

Selskabet gik i klubhuset, hvor der var frokost. Flot buffet med 
mange lækre retter. det blev en meget hyggelig eftermiddag, hvor 
de sidste formalia, der nu engang hører standernedhaling til, blev 
klaret.
carl Gerstrøm
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Er sejlklubberne i krise ? Trekost 2-star 
i magsvejrSidst i uge 47 deltog jeg som repræsentant for Sejlerskolen i dansk 

Sejlunions årlige Klubkonference. et af konferencens hovedemner 
var det generelt dalende medlemstal og den mulige udvidelse af 
sejlerbegrebet til at omfatte alle former for ”havbrugere”, fra lyst-
sejlere til surfere og vinterbadere.
da de nuværende sejlere med tiden bliver ældre, var fokus især 
rettet mod det meget store medlemspotentiale, der ligger i de 
tusindvis af unge, der i dag dyrker alle mulige andre fritidsinter-
esser end sejlsport, så forskellige forslag til initiativer og nye aktivi-
teter blev luftet. 
For HSH synes problemet ikke at være overhængende, da der er 
betydelig aktivitet inden for alle vores nuværende områder, men 
på længere sigt bør man naturligvis være opmærksom på, om vi 
nu også ”sælger” den rette vare til en langvarigt trofast ”kunde-
gruppe”.
I iveren efter at ”vækste” (på korrekt dansk ”at vokse”) må man 
formentlig i højere grad satse på gruppefællesskab og – når det 
drejer sig om de helt unge – gøre det klart for forældrene, at søs-
port har en særdeles positiv, karakterdannende virkning på deres 
sønner og døtre. en virkning, der næppe opnås i ret mange andre 
sportsgrene. Standardfraserne om, at de unge ikke har tid, holder 
næppe til en nærmere granskning, og man må ikke forfalde til at 
svække ”havsporten” ved generelt at sænke kravene, som man gør 
i det danske uddannelsessystem.
en ganske interessant indledning, der som et andet ”memento 
mori” - Husk, du er dødelig”, bør svæve over de forskellige afdel-
inger af HSH, selv om vi endnu ikke fornemmer krisen.

discount-bevis?
dagen efter den indledende pep-talk var der oprettet 5 ”boder” 
med forskellige emner, hvor man kunne gå på ”indkøb” efter behov. 
Jeg valgte Søfartsstyrelsens modul, der især fokuserede på hvilke 
krav, der kunne stilles til sejleruddannelsen. Her var det urovæk-
kende at høre, at Styrelsen er hæmmet af lovgiverne, der ikke stiller 
andre krav til undervisning, sejlerskoler, undervisere og undervis-
ningsmateriale, end at eleverne skal kunne sejle sikkert og uden 
at komme til skade. da det ikke var opstillet standardiserede og 
præcist definerede prøvekrav, er det reelt umuligt for Styrelsen at 
gribe ind med loven i hånd over for svage lærere og censorer.
Uroen blev dog ændret til stille glæde, da det oplystes, at man 
kæmper bravt for at højne niveauet ved hjælp af forskellige tiltag, 
der inden for lovgivningens lammende rammer, kan stramme op 
på de forhold, der hersker visse steder, bl.a. ved opnåelse af de 
stærkt kritiserede ”speedbådskørekort”, der ofte tages på en re-
duceret weekend, og som indgår som det praktiske sejladsmodul i 
duelighedsbeviset . 
Sejlerskolerne bør hjælpe Søfartsstyrelsen ved på lokalt plan at 
gennemføre nogle af de tiltag, Styrelsen kan foreslå, men som den 
ikke har bemyndigelse til at kræve gennemført. man kunne eksem-

pelvis udforme et program for den praktiske prøve, hvor et kast 
med terninger helt tilfældigt afgjorde hvilket udvalg af discipliner, 
en elev blev prøvet i. 

engelsk uddannelse
de 2 efterfølgende moduler blev varetaget af chief Instructor hos 
den britiske Royal Yacht Association. RYA er en kæmpemæssig in-
stitution, hvis undervisningsafdeling træner sejlere i over 40 lande 
efter et yderst stramt, centralt styret program. de er bemyndiget 
til at udstede forskellige certifikater og har således reelt monopol 
på al sejleruddannelse i UK og en lang række andre lande.
Uddannelsen ligger langt fra den danske, idet den er tilpasset 
lavest tænkelige baggrunds-niveau. I modsætning til danmark er 
england jo ingen sejlernation. en væsentligt mindre procentdel af 
englændere end af danskere er vokset op ved havet, så derfor er 
den engelske uddannelse baseret på mange små kurser i specielle 
og grundlæggende færdigheder – f.eks. et 5 dages kursus i at kunne 
hejse et sejl og gaste på en båd.
Fordelen ved den engelske uddannelse er, at der indgår en masse 
praktiske sejladsmoduler i uddannelsen.  dette er nødvendigt for 
at give eleverne den maritime forståelse, de fleste danskere har 
fra barnsben af, men uddannelsen bliver langvarig og ganske be-
kostelig. 
en RYA Yachtmaster svarer til en dansker med duelighedsbevis, og 
lærer man lidt om brug af en sekstant, og har man over 600 sømils 
ubrudt sejlads på logbogen, kan man blive Ocean Yacht master og 
dermed sejle som professionel skibsfører på en milliardærs større 
luksus-lystyacht i middelhavet eller lignende. Vi ville nok kræve 
noget mere i danmark, men england har ikke noget, der svarer til 
vores søfartsskoler el.lign.
RYAs instruktører er lønnede, og det kræver en streng styring og et 
meget tungt bureaukrati – ikke mindst da man giver nøjagtig den 
samme undervisning i over 40 forskelligartede lande, så systemet 
som sådan vil ikke kunne tilpasses den danske mentalitet og kur-
sisternes uddannelsesstade. dog skal det siges, at kravet om en vis 
mængde praktisk sejlads er positivt og bør overvejes.
RYAs uddannelse havde særlig interesse for mig, idet jeg tidligere 
har været storforbruger af engelske reserveofficerer, der har fået 
deres maritime uddannelse via RYA, så jeg har derfor haft en god 
mulighed for i praksis at kunne bedømme deres maritime kompe-
tencer.

fremtidig motivation
Som eksempler på tiltag, der kunne øge interessen for sejlsport 
og medlemmernes fastholdelse i klubberne kom dS med en række 
forslag, der er værd at satse mere på. Slagordet er, at uddannelse, 
træning og erfaringsudveksling skal være en naturlig del af klub-
livet hele året. der kan oprettes træningslejre for tursejlere, man 
kan tilbyde at lade en instruktør deltage i sejlads med nye sejleres 
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nyindkøbte både (det gør vi allerede), og man kan øge de sociale 
aktiviteter i klubregi.
en lille orm roterede dog i baghovedet på adskillige deltagere un-
der seminaret. Hvordan vil livet i sejlklubben forme sig, hvis alle, 
der muntrer sig på havet – ikke kun vinterbadere, men også almin-
delige badende - kan blive medlem af deres sejlklub? bliver Sejl-
klubben en ”havklub” med en masse særskilte ”underklubber”? Og 
bunder drømmen om øget medlemstal måske i ønsket om større 
offentlige tilskud? 
Samlet set var seminaret interessant og motiverende. Fordomme 
blev be- og afkræftet, og adskillige af emnerne gav grobund for  
eftertanke og forhåbentlig produktive tiltag, så vi i HSH kan fast-
holde niveauet og ordet ”krise” forbliver ukendt for os. 

Hans chr. dahlerup Koch

Kapsejladschefen var pot og pande (grænsende til det mis-
tænkelige) med vejrguderne lørdag den 26. september, da 
Trekost 2-Star 2015 startede første båd kl. 10.00. Strålende 
sol, let til frisk vind fra mellem NV og SV skabte ideelle ram-
mer for at sejle short handed – altså med max 2 personer 
ombord.
I år deltog ingen KdY 15m², så første både i start kl. 10 var 
to folkebåde Altair og Nuser. der var i alt 19 både i start. 
Folkebådene er meget favoriserede af målereglerne så først 
kl. 10.20.18 startede de to næste både. det var Fjerbæk og 
Arndal i Albin express, som havde valgt at sejle uden spiler. 
derefter startede de øvrige 15 både spredt over de næste 43 
minutter. Største båd, en X-50 med Jørn Nissen ved roret, 
startede kl. 11.03.27.
Ved dommerstadet på plinten ved klubhuset manglede kap-
sejladsleder K.e. Feldt ingen hjælp eller gode råd. Antallet af 
altvidende ældre og yngre kapsejlere, der alle havde en men-
ing om, hvad de kapsejlende kammerater gjorde af fejl, var 
imponerende – men vejret var jo også godt, og der var dejligt 
på plinten. 
banen er på 15 sømil. Udturen med slæk på skøderne var 
problemløs for de fleste. Naturligvis flottest at se på de 6 
både, der havde valgt at tilmelde sig med spiler. Frisk gjort 
med kun 2 m/K ombord.
Hjemturen med kryds op ad fjorden krævede mere af sej-
lerne. den skiftende vind mellem NV og V gav udfordringer 
og de af sejlerne, der ved, at med norden luft, skal man ligge 
nord for renden og ikke ved dysebjerg og boller vandt mange 
placeringer. 
Første båd i mål blev X-50’seren. Fair nok, de startede sidst 
og kom først ind. Godt sejlet, og en lille detalje om, hvorvidt 
en genakker er en spiler eller en genua ændrede ikke ved det 
forhold, at Jørn og Ulrich sejlede en flot sejlads. Konklusionen 
blev vist, at man for at sejle med genakker skal være tilmeldt 
med spiler.
men flot sejlet af alle deltagerne. Korteste sejltid på 2 timer 
og 41 minutter blev X-50, nært fulgt af Kim mikkelsen i Arco-
na 40 og på 3. pladsen morten Fjerbæk i Albin express. Læng-
ste sejltid var på 4 timer og 24 minutter. Se alle resultater på 
www.horsens-sejlklub.dk/trekost 2-star.
denne dejlige dag sluttede med præmieuddeling og moleøl 
ved mongo. 

Nils buhl.

Horsens Sejlklubs besætning på klubkonference. 
Fra venstre Klaus Schubert, Bjarne Hansen, 
Knud Erik Feldt og Hans Kock 
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Horsens Sejlklub
Indkalder til generalforsamling

onsdag den 20. januar 2016 kl. 19
i klubhuset

dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse og gennemgang af det reviderede årsregnskab samt  
 forelæggelse af budget
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmer
6. fastlæggelse af årskontingent
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9. Valg af revisor
10. eventuelt

Ad.8
Svend Smedegaard på valg   modtager genvalg
Ole Harby på valg     modtager genvalg
Anne Skjerning på valg   ønsker ikke genvalg
bestyrelsen foreslår Klaus Schubert ”skipper” 
Ole Søndermølle(supp) på valg  ønsker ikke genvalg

Ad. 9
Anders Andersen og Søren Andersen   modtager genvalg

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være mulighed for at få sejlerret, sejlklubben 
betaler sejler retten, man betaler selv sine drikkevarer.
Spisningen er kl. 18.00, indskrivning til generalforsamling kl. 18.45. 
General forsamlingen starter kl. 19.00
Tilmelding til spisning til restauranten 75 62 19 75  senest mandag den 18.1.2016 kl. 12.00.

Horsens Sejlklub Kalender

Vild med vand

dato Tidspunkt arrangement                          
20. januar Kl. 19.00 Generalforsamling i Horsens Sejlklub
28. januar Kl. 19.00 Tema aften om sikkerhed til søs
25. februar Kl. 10.00 Generalforsamling i Horsens Sejlklubs Venner
27. februar Kl. 08.30 ”Plan 2020” - arbejdsmøde
5. marts  Kl. 18.30 eksamen i teori til duelighedsbevis
12. marts  Kl. 09.30 mønstring i Sejler - & Kapsejladsskolen
17. marts Kl. 18.00 Kursus i tovværk og knob. *
2. april Kl. 09.30 Forårsklargøring af skolebådene
2. april Kl. 17.00 Standerhejsning og standerhejsningsfest
9. april Kl. 09.30 Forårsklargøring af skolebåde
15. april Kl. 17.00 Søsætning af skolebåde
16. april Kl. 09.30 Rigning af skolebåde
21. april Kl. 19.00 Sejl og trim ved morten Fjerbæk *
23. april Kl. 09.30 Færdiggørelse af skolebåde
2. maj Kl. 18.00 Start på aftenkapsejladser 
3. maj Kl. 17.30 Første tirsdag aftensejlads 
4. maj Kl. 17.30 Første onsdag pigesejlads 
5. maj Kl. 18.00 Første torsdag aftensejlads
14. – 16. maj Opl. senere Pinsetur/mulighed for deltagelse af Sejlerskolen
28. - 29. maj  ”Vild med Vand” – Åben havn
Juni  Snaptun-ballen/Sommertur for sejlerskolen
Uge  26 og 27  Sejlerskolen - mulighed for ekstra aftener. 
Uge 27  Optimistjollesejlads for voksne
23. – 31. juli  Junior Nm
3. – 4. sept.  dm Laser Radial 
 
* Skipperret tilbydes for kr. 50

Husk at følge med på hjemmesiden www.horsens-sejlklub.dk der kan komme ændringer til ovenstående.
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Hen over efteråret, har der efter det indledende møde med 
Horsens Kommune, været afholdt et par møder. den loka-
le organisation er kommet på plads. en kombination af en 
række klubber, der aktivt indgår sammen med kommune og 
havnefogeden og en række klubber og erhvervsdrivende, der 
følger arbejdet/holdes orienteret.
den landsdækkende organisation med 2 ansatte er etableret 
og der har været afholdt kick off møder rundt i landet. 5 
personer her fra Horsens deltog i et sådant møde i Fredericia 

Sejlklub primo november. det var en både hyggelig og givtig 
aften. et af fokuspunkterne var, hvordan modtages gæster på 
havnen. Ofte af skilte med det må du ikke. ”Fiskeri forbudt”, 
”cykle på broerne forbudt”, ”Kun for medlemmer” o.s.v. meget 
sjælden ser man et skilt med ”Velkommen på Lystbådehavnen”. 
miljøet på en lystbådehavn er ofte indspist – en loge – og det 
kan kræve både mod og vedholdenhed at blive ”lukket ind”. 
”Havnens dag” bliver den 29. maj, - samme dag over hele lan-
det. Fra centralt hold bliver det promoveret i pressen. Vi har her 
i Horsens talt om at udvide til hele weekenden.
belært af sidste års erfaringer arbejdes der på en bred vifte af 
arrangementer, - ikke kun sejlsportsrelaterede. (Nb/cG)



balance pr.  1. november 2015

 

AKTIVER                                                                              År 2014

Indestående Sydbank (klubhus sikkerhedskonto)    100.000,00  
     
Tilgodehavender:     
   Kontingenter  / bådleje / sejlerskole   5.071,00   26.305,00 
   Tilgodehavende annonce   4.137,00  8.875,00 
     
Værdipapirer     
Nom 15.000 Tmc anparter købesum   95.000,00   95.000,00 
     
Joller etc. primo  150.953,00   
Tilgang i 2014-2015   68.000,00   
Afskrevet i 2014-2015   (81.770,00)  137.183,00   150.953,00 
     
både i sejlerskolen ( If eren)  24.000,00   
Tilgang  i 2014-2015 etchelis 22  35.000,00   
Afskrevet i 2014-2015  (15.000,00)  44.000,00   24.000,00 
     
Øvrigt driftsmateriel   primo   561.546,00   
Tilgang i 2014-2015 Rullende bar  16.235,00   
Afskrevet i 2014-2015   (69.770,00)  508.011,00   561.546,00 
     
Ungdomshuse / off. Vurdering   1.300.000,00   1.300.000,00 
    -     
Køkkeninventar    primo   489.176,00   
Afskrevet i 2014-2015   (54.352,00)  434.824,00   489.176,00 
     
mongo off. vurdering   480.000,00   480.000,00 
     
Nyt klubhus saldo 1. nov. 2014   10.858.726,00   
Afholdte udgifter 2014-2015- Fryserum   108.883,00   10.967.609,00   10.858.726,00 

akTIVer I alT    14.075.835,00   13.994.581,00 
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resultatopgørelse for  perioden 
1.  november 2014 - 31.  oktober 2015    
  

INDTÆGTER: År 2015 År 2014  
   
Kontingentindtægter 468.265,00   458.737,00 
Ungdom, tilskud, brugerbetaling og sponsorindtægter 107.803,00   200.425,00 
Talentcenter tilskud, Horsens Kommune   238.280,00   209.468,00 
Sparkonge Legatet 50.000,00   50.000,00 
matchrace indtægter brugerbetalinger 7.200,00   19.800,00 
Sponsorindtægter 99.715,00   82.642,00 
Klubblad annonceindtægter 92.325,00   97.220,00 
Kapsejladser sponsorindt. brugerbetaling 84.104,00   62.085,00 
Sejlerskolen brugerbetaling 93.806,00   104.259,00 
Forpagtningsafgift  lejeundtægt 12 mdr. 608.750,00   350.000,00 
Salg af bøger/standere 2.780,00   18.980,00 
I alT IndTÆGTer  1.853.028,00   1.653.616,00 
   
 
UDGIFTER:    
 
Følgebåde og materiel  (37.356,00)  (33.373,00)
Reparation af både  (30.660,00)  (34.410,00)
Transport, fortæring,småansk.  (18.763,00)  (42.583,00)
Trænerudgifter incl. feriepenge  (264.920,00)  (227.041,00)
Ungdom bl.a Lær at sejle (8.805,00)  (23.832,00)
Kursusudgifter (72.180,00)  (21.000,00)
Forsikringer  (66.886,00)  (66.411,00)
mongo ,Jollehuse og jolleplads  incl. el- og rep.udgifter (151.292,00)  (82.730,00)
Rengøring i mongo  (18.218,00)  (15.820,00)
Andre udgifter ungdom (1.386,00)  (17.492,00)
matchrace udgifter (38.250,00)  (55.000,00)
Klubblad distributionsudgifter og porto (141.812,00)  (133.016,00)
Kapsejladsudgifter (11.825,00)  (6.414,00)
Vitus bering og damjollen   (52.542,00)  (31.482,00)
Sejlerskole, drift af H både   (37.049,00)  (41.514,00)
Klubhus drift, rep,fors.ejdskat  (17.852,00)  (80.530,00)
Søjlekran , lovpl.syn og reparation (25.771,00)  (5.927,00)
bøjeudgifter   (3.031,00)  (3.153,00)
Kontingent dansk Sejlunion  (65.487,00)  (63.005,00)
Weekend i klubben, musik  (14.500,00)  (3.800,00)
Gæster til indvielse af klubhuset  -     (30.050,00)
Fælles udgifter ikke fordelte omkostninger  (176.759,24)  (140.635,00)
I alT udGIfTer:  (1.255.344,24)  (1.159.218,00)
    
 
RESULTAT FØR FINANSIERING     597.683,76   494.398,00  
   
Renteudgifter  (304.672,00)  (197.978,00)
bankomkostninger (12.596,76) 
Renteindtægter   -   
resultat før afskrivninger og hensættelser 280.415,00   296.420,00 
    
Hensættelse  til klubhus ( sikkerhed)  (50.000,00)  (50.000,00)
Foretagne afskrivninger   (220.892,00)  (202.190,00)
   
ÅreTs resulTaT 9.523,00   44.230,00 
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Efterårets lokale kapsejladser

Et par korte nyheder...

PASSIVER                        
  
    År 2014  

Skyldige omkostninger   -    10.144,00 
Forudbetalt Sparkonge legatet  50.000,00  
Skyldige feriepenge  25.702,00   26.434,00 
Sydbank  522.926,00   309.131,00 
     
Skyldig a skat og Am bidrag  10.968,00   2.794,00 
Skyldig merværdiagfift  4.680,00   43.651,00 
     
Prioritetsgæld    
 
Nykredit  4.572.858,00    4.669.024,00 
Nykredit 1.486.192,00    1.542.374,00 
   Horsens Kommune   83.000,00  6.142.050,00   83.000,00 
    ( Horsens Kommune skal først indfries v/salg af klubhuset)    
 
     
Hensættelser:    
 
Hensat i 2013  80.000,00    135.543,00 
Hensat til sikkerhedskonto  100.000,00    50.000,00 
Forhøjelse af huslejedepositum 7.500,00   187.500,00   -   
Formue:    
 
   Saldo primo  7.122.486,00   
   Årets resultat  9.523,00 7.132.009,00   7.122.486,00 
     
PassIVer I alT  14.075.835,00   13.994.581,00   
     
 

Horsens, den 23. november 2014     
 
carl-erik carlsen     
 
kasserer     
 
     
 
Nærværende regnskab, er i overensstemmelse med de førte bøger, som vi har revideret.  

beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.  
Foreningen har modtaget en sikkerhedsstillelse på kr. 300.000,- fra forpagter   
Samt modtaget en sikkerhedsstillelse fra et medlem på kr. 100.000,-  

Horsens, den  20. december  2015     
   
     
 
Søren Andersen  Anders Andersen  
Sign.                                                                                                Sign.  

der har været stor kapsejladsaktivitet hen over efteråret. Selv uden 
ungdomssejladserne, som man kan læse om andetsteds, var der 
mange sejladser med fin deltagelse.

afTensejladserne
Tirsdag (med spiler)
7 sejladser efter sommerpausen. Fordelt på 3 løb har 20 både del-
taget. expresserne har haft deres eget løb med 7 både heraf 2 fra 
Vejle.
Kaj møller vandt 1ste løb med sin H-båd
morten Stoy vandt 2det løb express klassen
Andersson/Viborg vandt 3die løb med deres Luffe 44
onsdag pigesejlads sammen med ”den grønne”
6 sejladser med 5 pigebåde fra HSH + 5 både fra HbH
Karin Hansen vandt i Ripasso (X-332)
Torsdag (uden spiler)
15 deltagende både. 7 sejladser.
Sejlerskolen vandt i en match 28.

I FtLFs blad november 2015 er der en skræmmende artikel om 
plastikaffald i havene. det danske skib S/Y christianshavn sejler 
som ekspeditionsskib. Ved hjælp af et trawl samler man affald i 
vandoverfladen og analyserer det. 
Af artiklen fremgår det at:
•	270.000	tons	plastaffalds	flyder	i	havets	overflade
•	Hvert	år	udledes	ca.	10	mio.	tons	plastik	i	havene
•	Det	tager	ca.	400	år	at	nedbryde	en	plastikflaske,	der	ender	i	havet
•	 Der	 er	 fundet	 store	mængder	 plastik	 i	 døde	 hvaler,	 havfugle,	
skildpadder
•	En	halv	milliard	plastikpartikler	hver	time	fra	danske	rensnings-
anlæg
•	Mikroplastik	tilsættes	bl.a.	kosmetikprodukter	og	en	enkelt	body	
scrub kan indeholde op mod 400.000 stykker mikroplastik.
FtLFs blade ligger i ”kahytten” i klubhuset. Her kan interesserede 
læse hele artiklen. (cG)

Papir søkort kontra elektroniske. 
Hidtil har Søfartsstyrelsen fortolket det således, at der skal være 
papir søkort om bord. denne fortolkning er nu ”blødt op”, således 
at man blot skal have søkort, og der nævnes ikke, om det skal være 

Ud over aftensejladserne har der været afholdt følgende sejladser:
det gæ’ nok’s mindedpokal
3 både deltog. Se sidste klubblad
Trekost / 2-star
19 deltagende både. Jørn Nissen vandt med sin X-50’er
endelave rundt
16 startende både fordelt på 4 løb. Se sidste klubblad.
klubmesterskaber
måtte aflyses p.g.a. manglende vind.

Tak til kapsejladsudvalget for god aktivitet. (cG)

papir søkort eller elektroniske søkort
Geodatastyrelsen har med godt resultat gennemført test med 
navigering efter elektroniske kort. 
I forsikringsbetingelser angives  normalt:
Kaskoforsikringen dækker ikke skader som følge af, at fartøjet ikke 
var sødygtigt. forsvarligt lænset og behørigt udrustet og bemandet, 
selv om forsikrede ikke har vist dette.
”behørigt udrustet” betyder på godt dansk, at man ikke skal sejle 
rundt uden at have nødvendige navigationsmidler om bord. (cG) 
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Ved receptionen i anledning af Anne-Marie Rindoms VM guld var der følgende kommentarer.

Hvad mener du?

formand for kulturudvalget kristian dyhr  
Fantastisk! endnu engang er Horsens kommet på landkortet. mange 
ting er gået op i en højere enhed for at opnå det resultat. Talent, 
masser af træning, målrettet satsning af klubben drevet af mange 
frivillige ildsjæle. Horsens Sejlklub har i rigtig mange år markeret 
sig som en af byens markante klubber.  det kan Anne-marie, klub-
ben og Horsens være rigtig stolte af. Fasthold det arbejde og vi får 
flere gode resultater. 

Af carl Gerstrøm

kulturdirektør hanne damgård 
det er en stor dag for den organiserede idræt, det brede for- 
eningsliv. Fantastisk hvad der kan nås via lang tids målrettet arbej-
de drevet af frivillige. Stor ros til Anne-marie, men sandelig også 
til klubben. Rigtig flot arrangement her i dag i  disse fantastiske 
omgivelser. 

eliteidrætskoordinator nikolaj broström 
det gør stort indtryk på mig, at klubben tager sig tid til at vise 
denne anerkendelse, - stoppe op og markere, at her er et unikt re-
sultat. Fortælle historien om den lange målrettede talentudvikling, 
som det her jo er et resultat af. det er taknemmeligt at skrive vel-
formulerede målsætninger på et stykke papir; men noget ganske 
andet, når det skal omsættes og fantastisk at opleve til sidst, når 
atleten står med medaljen. Jeg glæder mig til det videre arbejde og 
flere super resultater.

Tidligere ol guldvinder steen secher 
Jeg har jo prøvet det! – Jeg ved, hvor meget slid det kræver, hvor 
mange sure timer der er i lufthavne o.s.v. o.s.v.  det er rigtig flot, at 
Anne-marie har nået den medalje.
dejligt at Horsens Sejlklub bakker sådan op om hele denne sats-
ning økonomisk, og ved at arrangere en sådan reception med det 
opbud af klubmedlemmer, sponsorer, borgmester m.fl. en sådan 
opbakning betyder rigtig meget.
da jeg sejlede med Jesper bank fik vi også en stor opbakning i Frede-
ricia. Uden den havde vi ikke nået målet. Vi var dengang yderligere 
oppe mod, at sejlsport på det tidspunkt var totalt Øresundssty-
ret. dejligt at Horsens virkelig har formået at markere sig i dansk 
sejlsport. Af 5 sejlsportsmedaljer i OL klasser i år er de 3 gået til 
Horsens, - enestående! 
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Klubmesterskabet og 
sæsonafslutning 2015

Mad om bord!

den 3. oktober afviklede ungdomsafdelingen klubmesterskab for 
Optimist A, b og c samt Zoom8, Laser, og europa joller. ca. 40 børn 
og unge deltog og en lang række frivillige sikrede at alt forløb godt 
og gnidningsfrit. Vejret var med os, solen skinnede og trods let vind 
blev der afholdt mindst fire sejladser i hver bådklasse.
I optimist c-feltet var der tæt kamp i toppen, tre point skilte 1. fra 
3. pladsen. ellen Schubert løb med sejren. Kristine Skjerning vandt i 
b-feltet og optimist A blev vundet af Johan Schubert.

en let frokostret med vide muligheder for variationer. 
makrel  med……rygeost, radise, ristet rugbrød, brøndkarse og 
vagtelæg
•	 En	røget	makrel	
•	 En	spsk	rygeost
•	 Radisser	skåret	i	meget	tynde	skiver
•	 1	rødløg
•	 2	tsk	hakkede	kapers
•	 hakket	dild
•	 salt	og	peber
•	 lidt	citron	saft
•	 5	kogte	vagtelæg
•	 ristet	rugbrød
Rengør fisken for ben, og mos den med en gaffel, kom fint hakk-
ede løg og hakkede kapers i mosen,  og rør den med rygeosten, 
smag til med, salt og peber og citronsaft.
Kog æg, og pil dem, og del dem 
Skær radisserne meget tyndt
Rist rugbrød, eller køb det ristet
Kom moussen i midten, og læg æg på toppen, pynt evt. med lidt 
dild, og server det ristede rugbrød til. 

Hvis du har nogle spændende opskrifter der egner sig til at lave 
om bord, så del det med dine klubkammerater og send det til  
gerstroem@mail1.stofanet.dk.

Foto: Niels A. Hansen

Zoom8 blev vundet af emil madsen, Laser af christian Winkler og 
Andreas Skjerning vandt i europa jolle.
dagen, såvel som sæsonen, blev afsluttet med en dejlig middag og 
hyggeligt samvær på Horsens Sejlklubs restaurant. ca. 90 sejlere 
og deres familier deltog. Ud over en hyggelig aften med god mad, 
var der flotte lodtrækningspræmier til 5 heldige vindere. gavekort a 
500 kr. doneret af restauratør christian Horsdal - tak for det!
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(del 3 – forsættelse fra marts bladet)
Horsens sejlklubs første sæson i 1. division af sejlsportsligaen er 
nu overstået, og vi klarede cuttet og holdt os med nød og næppe 
over stregen, så vi er sikre på endnu en sæson i det stærkeste felt. 
Jeg berettede tilbage i decemberbladet 14 og martsbladet 15 om 
optakten til ligastarten, og lovede også at skrive i de to sommer-
udgivelser af klubbladet, for at folk kunne følge med. det glippede 
dog at få skrevet noget i tide, så i stedet kommer her en opsum-
mering for hele sæsonen. Jeg vil derfor i denne artikel give en lille 
fortælling fra hvert stævne (Skive, Horsens, Fåborg, Langelinie), 
samt en smule om hvilke planer der er for 2016.

skive
Vores debut i ligaen var ved stævnet i Skive d. 8-10 maj. et 
forårsstævne med tre blæsevejrsdage, så uden nogen erfaring i 
båden sammen, fik vi vores sag for. Første sejlads startede fredag 
middag, og fredagen var dagen med mindst vind af de tre, hvilket 
også skulle vise sig på resultaterne.
Vi lagde ud med en serie på 3-1-3-4 i vores første fire race, og 
kunne afslutte første dagen på en samlet 5. plads ud af de 18 hold. 
en start vi var mere end tilfredse med, og vi hævede derfor også 
vores forventninger til os selv de følgende dage. men i takt med at 
vinden tog til lørdag og søndag faldt vores evner til at manøvrere 
båden, og vi lavede flere småfejl, når situationerne blev tætte og 
pressede. I et meget stærkt felt, hvor sejladserne er korte, kan selv 
den mindste fejl koste dyrt, og det fik vi at mærke, så både lørdag 
og søndag måtte vi se os selv rasle ned af listen for at ende de-
buten med en samlet 17. plads. 

horsens
med hjemmebanefordel og noget der skulle indhentes efter fi-
askoen i Skive mødte vi top motiveret op i sejlklubben, hvor flere 
af klubbens medlemmer havde taget plads for at følge sejladserne 
på helt nært hold.
Vi havde siden stævnet i Skive fået trænet et par gange både i 
let og hård vind, og følte os klar til igen at tage kampen op i det 
hårde felt. Og vi havde i den grad fundet den rigtige vej rundt på 
banen om fredagen, om det var hjemmebanefordelen eller hep-
pekoret der gav pote vides ikke, men vi lå i hvert fald to’er efter 
den første dag. 
et niveau vi ikke helt kunne holde hele stævnet igennem, så om 
lørdagen måtte vi kæmpe for at holde os med i kampen. Vi evalu-
erede derfor selv efter hver eneste sejlads, og ikke nok med det, så 
havde vi to af klubbens gamle søulke siddende klar med analyse og 
kommentarer på hvor det gik galt, så snart vi kom i land. Til tider 
var jeg nærmest i tvivl om, om det havde været bedre at sende de 
to “gamle tosser” på vandet og vise os alle hvordan det skulle gøres, 
end selv at blive ved med at forsøge.

Kommentarerne og analyserne hjalp os på rette spor igen om søn-
dagen og vi sluttede stævnet som samlet 7ere. I den sammenhæng 
skal der derfor lyde en kæmpe tak til de to søulke, Hans Jakobsen 
og min morfar Poul evers, for sublim coaching og “bedrevidenhed”. 
Og selvfølelig en stor tak til de øvrige supportere, der weekenden 
igennem stak forbi havnen for at heppe, samt til de hjælpere der 
havde skabt rammen for et fantastisk stævne på hjemmebane. 

faaborg
efter en sommerpause var vi igen tilbage til anden halvdel af sæ-
sonen. Og med en fiasko i bagagen fra Skive, men en succes i Hor-
sens, var vi klar til at kæmpe det bedste vi havde lært for endnu en 
placering i bedste halvdel af feltet. 
Vi lagde igen godt ud om fredagen med at ligge samlet 6’er efter 
dagens fire sejladser. men måtte endnu en gang se os selv stryge 
ned af listen om lørdagen, en efterhånden ret træls tendens! Lørda-
gens sidste sejlads gav dog en sejr at gå hjem på, og det var godt 
for motivationen til sidste dagen. Søndag fulgte vi op med endnu 
en sejr i vores første race og et par 3. pladser og en 4. Hvilket førte 
os til en samlede 10. plads ved stævnet, ikke helt nok til at tilfreds-
stille målsætningen om bedste halvdel, men dog alligevel tilfreds-
stillende, når vi så tilbage på, hvor det havde kostet at lave fejl. 

langelinie
Finalestævnet skulle kun afvikles over to dage (lør-søn), da ligaen 
ikke kunne få lov til at sejle inde i Københavns havn om fredagen 
pga. erhvervstrafikken. der blev sejlet helt inde foran den lille hav-
frue på Langelinie, et fantastisk sted at afholde stævne for tilskue-
rne, et knap så fedt sted at sejle for sejlerne pga. de enormt svære, 
og springende forhold i den vestlige vind. 
efter de første 3 stævner lå vi på en samlet 12. plads ud af de 18 
hold, og skulle nu blot holde os i top 13 for at sikre os endnu en 
sæson i ligaen. På papiret havde vi et komfortabelt hul ned til de 
nedrykningstruede, og startede derfor ud med fuld ro på.  
efter de første 3-4 sejladser om lørdagen havde to af de nedryk-
ningstruede hold Hadsten og Silkeborg lagt sig godt fremme i 
feltet, og vi var pludselig presset med ryggen mod muren. Hele 
vejen gennem resten af stævnet lå vi lige på vippen af nedrykning, 
og først inden vores allersidste sejlads om søndagen, var vi uden 
for fare. 

næste sæson
Konceptet omkring sejlsportsligaen er super fedt både for udøverne 
så vel som for tilskuerne. Alle sejladser er tætte og sejles så tæt 
på land, at man som tilskuer let kan følge med. Vi håber derfor 
på at endnu flere skulle få lyst til at kigge forbi og heppe ved en 
af stævnerne i 2016. Rygtet lyder at et af stævnerne skal sejles i 
Juelsminde, så det er vist så tæt på hjemmebane, som det kan blive 

uden for HSH. Hvor og hvornår de øvrige stævner skal sejles vides 
endnu ikke, men der skal selvfølgelig nok komme en update på i 
starten af det nye år.
Selv om vi måske gerne havde set os selv lidt længere oppe på 
listen, er vi glade for, at vi trods alt formåede at holde klubben i 
den bedste division. 
Hvordan holdet skal se ud i 2016, er endnu uvist, men ret sikkert er 
det, at vi ikke stiller op i samme kvartet, da to fra holdet allerede 
har meldt ud, at de desværre ikke kan finde tiden til at gå 100% 
ind i projektet, og derfor ikke ønsker at stå i vejen for, at der kan 
stilles et stærkere hold. 
Personligt kan jeg dog sige, at jeg hellere end gerne stiller op til 
endnu en sæson for HSH, og så må tiden vise hvilken holdkonstel-
lation det må blive i. 

may the winter be short, and the summer bring sun and light 
breeze soon...

Følg også ligaen her:
http://www.sejlsportsligaen.dk/
http://www.sejlsport.dk/mere/sejlsportsligaen

Jacob Nikolajsen

HSH i Sejlsportsligaen
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I weekenden 18 – 20 september var horsens sejlklub vært 
ved årets sidste rigtige kapsejlads/hygge for kdY 15 m2 
juniorbåde.

Nogle af bådene ankom allerede fredag, hvor vi havde arrangeret 
hyggegrill af medbragt mad. Vi havde en super aften i mongo og 
efter indtagelse af grillmenuen, var der kaffe og jeg havde fået fat 
i et par ”citronmåner og mazarin tærter”. Karen havde fremstillet 
en squash kage. den var meget lækker, og modtog straks genvalg. 
men hvad, jeg tror egentlig ikke der var noget i vejen med citron-
månerne, men de var jo pakket ind og kunne holde sig, (længe).

egentlig har vi importeret Ry Open fra, sjovt nok Ry, hvor der på et 
tidspunkt var en del aktive juniorbåde, og det var et perfekt sted at 
afslutte sæsonen, for selv om det er lidt sent på året, bliver det ikke 
så barskt på søerne, og omgivelserne på søen er utroligt smukke på 
denne årstid.  Ikke mindst tyskerne var glade for at sejle på Knud sø. 
men desværre alting har en ende. Først forsvandt de fleste junior-
både, og desværre mistede vi også arrangørerne. men vi mindes 
dem stadig. Finn og ellen stod i mange år for forplejningen og den 
var fantastisk, og da Arne så koblede sig på juniorbådsfeltet var der 
jomfruhummere, så mange vi kunne spise, og carsten som gerne 
underholdt med harmonikaen til fællessang. Jo det var en skøn tid. 

men man kan jo også godt fristes til at nævne, om der overhovedet 
er nogle juniorbådssejlere, som ikke har haft en mindeværdig tid i 
det lille skønne skiv? da tiden var rindet ud i Ry, og tyskerne stadig 
gerne ville herop og sejle spurgte de til, om ikke vi kunne finde et 
alternativ, og heldigvis var HSH med Knud erik Feldt og Niels buhl 
i spidsen friske på ideen, og ville gerne stille baner til rådighed. det 
vil J-Klubben meget gerne takke de to herrer samt HSH for.

Lørdag mødtes vi til fælles morgenmad i mongo. (Hvad skulle vi 
gøre, hvis vi ikke havde mongo!!) derefter var der søsætning af 
bådene, som ankom på trailer. ( hvor er vi dog heldige med at have 
egen kran, som nogen tidligere har skaffet) da bådene var rigget og 
klar, var der frokost, velkomst samt skippermøde.
Kl. 13 var første sejlads klar til at gå i gang. Vi havde super vejr, 
solskin og passende vind, således at alle kunne deltage. 

efter 5 afviklede sejladser stoppede vi ved 17-tiden og samledes til 
mole øl i mongo. efterfølgende var der bestilt stegt flæsk og per-
sillesovs i sejlklubben og istallerken til dessert. efter isen forlod vi 
sejlklubben og fortsatte i mongo et par timer med kaffe og Karen’s 
squash kage. det var meget hyggeligt, og så var vi så heldige, at 
også Knud erik deltog. det blev det ikke mere kedeligt af, og sikken 
en ”skaffer”. Tak Knud erik du var med til at sætte farve på aftenen.

dansk Sejlunion har netop offentliggjort sin kursuskalender 
for kursussæsonen 2015/16 på www.sejlsport.dk/uddan-
nelse.
Årets kursusprogram indeholder kurser rettet mod trænere/
instruktører, sejlerskoleinstruktører, kapsejladsledere, klub-
ledere og sejlere. Kursusprogrammet var en del af Sejler 3, 
som udkom ultimo september.

kurser rettet mod sejlere er:
Vejr for lYsTsejlere
besØG PÅ dmI
TrIm af rIG oG sejl
Tursejlads oG ankrInG
el I frITIdsbÅde
den Gode bÅdhandel
sØkorT, e-sØkorT, aIs oG efs - en aften med Geodata- 
og søfartsstyrelsen
flodskIPPer- oG kanalkursus (onlIne)
Vhf/srC kursus (onlIne)

du kan læse nærmere om indhold, tid og sted for de enkelte 
kurser på www. sejlsport.dk/uddannelse. På de fleste kurser 
er der en deltagerbegrænsning på 24 deltagere. Kurserne er 
forsøgt fordelt over hele landet, så alle har mulighed for at 
deltage.

dansk Sejlunion afholder generalforsamling den 9. april.
dagsorden kendes endnu ikke.
Følgende 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Formand Hans Natorp
Næstformand Henrik Voldsgaard
mads Kristensen
christina Nielsen  

Klubberne i dansk Sejlunions Østjyllandskreds dannede sid-
ste år ved et møde i Horsens et netværk.
der var planlagt et møde til ultimo oktober; men af forskel-
lige grunde er mødet udsat til ultimo januar. Nærmere herom 
i næste klubblad.

en gennemgang af Horsens Idrætsarkivs Wall of Fame , som man 
velvilligt har stillet til rådighed, viser flot resultat for Horsens  
Sejlklub. der opgøres som det fremgår nedenstående.
Første registrering for Horsens Sejlklub er Poul Ohff deltagelse i OL 
i 1952. der er herefter løbende mange registreringer for Horsens 
Sejlklub. 
Uden at have talt op på de andre klubber er indtrykket, at Horsens 
Sejlklub har langt flest hits på listen.

OL deltagelse   5 gange
OL medaljer   1 guld + 1 bronze
Vm medaljer   3
em medaljer   9
Nm medaljer   6
dm guldmedaljer* 31

* kun dm’er registreret under dIF er medtaget hvilket betyder at 
flere klassemesterskaber ikke er med. et dIF dm kræver:
•	Kølbåde	min.	15	deltagende	danske	både
•	2	mandsjoller	15	deltagende	danske	både
•	1	mandsjoller	25	deltagende	danske	både.	

F.eks. af de dm’er i express klassen, som i de seneste år er vundet af 
Horsens sejlere, er der flere der ikke er med på listen. 
en dag jeg har lidt tid i dansk Sejlunions sekretariat, vil jeg prøve 
at gnave lidt i det.
carl Gerstrøm

”Ry Open Revival” 2015Nyt fra DS

Wall of Fame

Søndag morgen samledes vi igen til morgenmaden, og var blevet 
enige om, at vi kun ville gennemføre 3 sejladser søndag af hensyn 
til de, som skulle køre langt. der var trods alt en tysker som skulle 
på den anden side af bremen. 

Sejladserne startede kl 10 med fint vejr og det meste af tiden fin 
vind, som dog var en del skiftende hvad retning og styrke angik, 
men selv om vi i J 418 havde lavet et ok resultat, så lykkedes det os 
at ”parkere” båden ved topmærket, uden nogen form for fremdrift. 
der lå vi et minuts tid, med både sejlende forbi os. Vi kom en del 
bag efter, men det viste sig dog, at vi blev belønnet for det, ved at 
modtage ”kvaje pokalen”. den uddeles af dommerne, men jeg har 
lidt på fornemmelsen at en hel del af deltagerne havde hjulpet til 
med at finde et ”offer”. 

da vi havde afviklet de 3 sejladser gik det mod havnen, hvor vi fik 
rigget af, og bådene taget på land, så de var klar til hjemkørsel. 
derefter gik vi over til ”raste” frokost og præmieuddeling. Hvad 
placeringer angår kan jeg nævne, at HSH var med både i top og 
bund, så jo vi viste vejen, og holdt os beskedent tilbage og samlede 
alle op!!
Alle syntes det havde været et super stævne og allerede nu glæder 
vi os til næste sæson, hvor vi bl.a. er inviteret til Skovshoved for at 
sejle klassemesterskab i forbindelse med KdYs 150 Jubilæum, så 
det ser vi meget frem til.

Torben
J 418
 

Foto fra tidligere stævne

Til sommer har HSH fornøjelsen af at skulle afholde et 
junior nordisk mesterskab for klasserne: optimist, zoom8, 
europa, laser og 29’er. Vi forventer ca. 300 sejlere og deres 
familier i den sidste uge af Juli – stævnet er fra 26/7-30/7 
og sejlerne forventes at ankomme fra d. 23/7. Vi forven-
ter at fylde hele fjorden med sejl, og vi får brug for alle de 
frivillige, der kunne tænkes at ville hjælpe. Har du et ledigt 
værelse i nærheden og vil du være vært for en jury eller 
dommer? Har du en ledig eftermiddag eller måske lyst til at 
hjælpe med det ene eller andet i løbet af ugen, så giv besked 
til erik Andersen, Tina Winkler eller Klaus Schubert (skipper) 
– vi får brug for alle gode kræfter, og vi leder fortsat efter 
stævnesponsorer. 
Hsh.optimist@gmail.com
det er en fornøjelse og lidt skræmmende, at dansk sejlunion 
og sejlere fra alle de klubber, jeg har talt med, siger ”Nordisk 
i Horsens .. det bliver godt !” der er høje forventninger til os, 
som resultat af tidligere afholdte stævner.
/ungdomsafdelingen

Nordisk mesterskab til 
Horsens til sommer
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med skiftende  besætninger har der været udført forskelligt spon-
sorarbejde i Klubben. 
I årene frem til det nye klubhus stod færdig i 2014 blev der arbej-
det intenst med at skaffe penge til det. Fremskaffelse at nyt grej 
til ungdomsafdelingen har stået på i de over 100 år ungdomsafdel-
ingen har eksisteret. der opstår jævnligt situationer, hvor foræl-
dre, familie eller forretningsforbindelser vil hjælpe med en opti-
mistjolle. Løbende har der været søgt sponsorer til stævner. Lige 
siden klubbladet blev startet i 1971, er der skaffet annoncører til at 
dække  omkostningerne hertil.

 I 2006 fostredes ideen til ”on bord”. de overordnede tanker var:
•	Vi	 vil	 samarbejde	med	 såvel	 lokale	 som	nationale	 samarbejds-
partnere, således der skabes værdi og oplevelser for såvel sejlklub-
ben som sponsorer
•	Vil	 igennem	 sponsorarbejdet	 kunne	 holde	 og	 udvikle	 et	meget	
stort aktivitetsniveau i vor ungdomsafdeling, som fører til interna-
tionale topresultater.
•	Vi	er	bevidste	om,	at	det	er	”give	and	take”,	så	vi	har	konkrete	
ydelser, som vi leverer til sponsorerne.
I det forgangne år har aktiviteterne i ”on board” koncentreret sig 
om:
•	Business	Cup	–	startede	sammen	med	Match	28	bådene	i	2007
•	Nykredit	Sailor	of	the	Year
•	Horsens	til	OL	Rio	2016
Sideløbende har der været arbejdet med at skaffe annoncer til 
klubbladet, sponsorer til ungdomsafdeling og til stævner. et meget 
fint materiale er udarbejdet med overordnede målsætning m.v. der 
er et meget fint ”bogholderi”, hvor man holder styr på alle aftaler.
der sker løbende udskiftninger i besætningen og i dette efterår var 
der behov for at koordinere den samlede indsats og besætning. det 
skete på et møde i klubhuset ultimo oktober.
Formanden kunne glæde sig over, at hele 11 havde taget imod in-
vitationen. 
der blev givet en grundig orientering om de mange tiltag, der 
udføres på flere fronter, og der var enighed om at koordinere 
kræfterne mere tæt med et udvalg med rødder i ungdomsafdeling, 
kapsejladsafdeling, klubblad/formidling og tæt forankret i besty-
relsen. Navnet ”on board” benyttes som fælles betegnelse for ar-
bejdet.
Udvalget består af:  Tina Winkler, Susanne Andreasen, Klaus d.  
Johansen, Peter bjerremand, Henrik Schütt, morten Fjerbæk og carl 
Gerstrøm.
Yderligere er Søren Klint tilknyttet med opgaverne business cup, 
Nykredit Sailor of the Year og Horsens til OL. 
Når dette blad udkommer har udvalget haft sit første møde. 

behovet for at få en mere detaljeret beskrivelse af, hvad vi vil med 
Horsens Sejklub blev drøftet. Vedtægterne indeholder en formål-
sparagraf, men en klar kort og præcis vision blev efterlyst. besty-

I dette efterår har jeg efter 16 år forladt mine poster som dansk 
Sejlunions repræsentant i det internationale tursejlads arbejde, -  
Nordisk bådråd (NbR)  og european boating Association (ebA). Jeg 
afløses i begge fora af Henrik Petersen fra Lynæs Sejlklub. Sammen 
har vi de sidste par år deltaget. Fremover bliver det som planlagt 
Henrik alene. 
det har været spændende år med interessante opgaver og mange 
hyggelige mennesker.
en kort status fra arbejdet lige nu.

I Nordisk bådråd drøftede vi ulykkesstatistik. chefen for den sven-
ske transportstyrelse som står for det i Sverige deltog sammen 
med chefen for Søsportens Sikkerhedsråd her i danmark.
man kan opstille megen statistik, men antallet af hændelserne er 
så få, at usikkerheden bliver stor. det skal jeg ikke bruge spalteplads 
på, men i stedet nogle tendenser, som vi uddrog af drøftelsen.
Når det gælder dødsulykker
•	Alt	alt	for	mange	bærer	ikke	redningsvest!
•	Når	der	er	sprit	indblandet,	så	er	det	promiller	på	1,8	-2,0	-	vir-
kelig høje tal. det virker derfor underligt med den politiske diskus-
sion, om det skal være 0, 0,5, 0,8 eller 1,0 0/00.
•	Der	er	mange	ulykker	i	havne.	Nogle	er	sikkert	selvmord;	men	der	
er også mange relateret til det at gå til og fra borde. Tænk over det! 
Ta’ redningsvesten på!
•	Ulykkerne	sker	kystnært.	Der	er	stort	set	ingen,	der	sker	til	havs.
•	Sommeren	2015	havde	få	ulykker.	Dårligt	vejr	giver	lille	aktivitet.
der findes optegnelser over uheld, der ikke ender med et dødsfald. 
Sjældent kommer disse tal ud. Vi brugte noget tid på at gennemgå 
dem.
der var enighed om, at man ikke kan lovgive sig til at bortskaffe 
alle ulykker til søs. der skal løbende informeres, uddannes og de-
batteres. 
der synes at være en sammenhæng mellem antal ulykker og høj 
fart/sejlads alene/sejlads i mørke/sejladserfaring.

I Sverige anbefaler man ikke sejlerne at købe en VHF til de kyst-
nære farvande,  men i stedet en vandtæt indpakning af mobiltele-
fonen. man hævder, at dækningen er OK, og at mobilen kan folk 
finde ud af!!!

bortskaffelse af gamle udtjente både er et stort emne i de 4 nord-
iske lande. mange gamle både efterlades og til sidst bliver det ofte 
fællesskabet, der må tage affære.
emnet har været drøftet over en årrække det rent teknologiske har 
man helt styr på.
Hvem der skal urede økonomien, er mere usikkert. 

I european boatings Association i daglig tale ebA passerer mange 
emner over bordet.
Recreational craft directive (Rcd) er eUs regelsæt for, hvordan 
fritidsbåde skal være konstrueret. Flere detaljer er under revision. 
Noget af det mere interessante er:
•	udsyn	fra	styrepladsen
•	lettere	at	komme	om	bord	igen	ved	overbordfald.

Sponsorarbejde i Horsens Sejlklub

Internationalt sejlsportsarbejde på 
tursejladsområdet

relsen er godt i gang med dette arbejde og vil straks i det nye 
år kalde til høring for at orientere og for at drøfte det, som skal 
vendes bredt for at opnå bred forankring.
 
Promovering af Horsens Sejlklub er en fælles opgave for HeLe klub-
ben. Vi skal benytte en hver lejlighed til at fortælle om vore mange 
aktiviteter og de mange resultater, vi opnår. det skal cementeres, 
at HSH er et attraktivt fællesskab at være med i. Her er godt at 
være, og det er godt sted at blive sat i forbindelse med, - attraktivt 
sted at f.eks. annoncere.

et par eksempler tilfældigt nævnt fra en lang liste:
HSH byens ældste idrætsklub med mere end 135 år på bagen.
en stor aktiv velfungerende ungdomsafdeling, - et godt sted at 
rekruttere lærlinge.
5 gange har HSH sejlere deltaget i OL. 2 gange har en HSH sejler 
vundet OL medalje, - 1 guld og 1 bronze. 
HSH sejlerskole uddanner hvert år ca. 20 elever i praktisk og teo-
retisk sejlads der slutter med duelighedsbevis, - kørekort til vands.
HSH har en enestående kommunikationsplatform
o ca. 48 siders klubblad 4 gange om året
o aktiv hjemmeside
o månedligt nyhedsbrev
o aktive facebook sider

Af rigtig mange grunde er det vigtigt for HSH, at have et positivt 
image i lokalsamfundet og globalt. det skal vi alle hjælpe med at 
vedligeholde og udbygge, og vi skal alle HUSKe at støtte vore spon-
sorer og annoncører!(cG)
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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.

•	lettere	at	skrotte	båden	herunder	genanvende	materialer
der vil gå adskillige år, inden det udmønter sig i de både, der bring-
es på markedet.
Som supplement til Rcd udarbejdes en række standarter. Her er 
det værd at nævne, at standarten for skroggennemføringer er un-
der revision. der forventes krav til de materialer, man f.eks. laver 
søventiler af.

Kortlægning af bådlivet har der været arbejdet en del med. Sver-
ige og Norge har med finansiering fra det offentlige gennemført 
meget detaljerede undersøgelser og ved en masse om antal både, 
hvor store de er, hvor mange der sejler, hvor mange der arbejder i 
branchen, hvor mange penge der omsættes o.s.v.
en analyse af hvor fritidssejlerne rent faktisk sejler er ikke med i 
den Norske og Svenske analyse. det er et tema, som forsøges taget 
med. Rigtig mange fritidssejlere har i dag en VHF radio, der også 
indeholder en AIS, og så kan man let udtrække data fra søværnets 
overvågning.
der har i sæsonen 2014 og 2015 været kørt et forsøg på Køben-
havns universitet, hvor man har forsøgt at kortlægge aktiviteter 
i de kystnære farvande. Ideen var at alle kunne melde ind på en 
hjemmeside og her ud af, har man så bearbejdet data og fået et 
billede af aktiviteter.
På nedenstående billede er kun medtaget sejlbåde, - kajak, vind-
surf, jetski o.l. er ikke medtaget.
det giver et meget godt billede, som jeg håber myndighederne vil 
skele til, når de skal behandle ansøgninger om fiskefarme, mus-
linge- og tangbrug.  Se mere på www.havfriluftsliv.dk
Forhåbentlig kan den måde, at samle data på, danne grundlag for 
en kortlægning af hele Østersøen.

carl Gerstrøm



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

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

S/Y Valhalla og familien Refsgård er nu 
kommet fint afsted og er flittige til at op-
datere på deres hjemmeside: 
www.sy-valhalla.dk.
Af hensyn til de læsere der ikke opererer 
på nettet kan kort nævnes.
Søren har sendt disse billeder, men der er 
meget mere på hjemmesiden.

Fjerne himmelstrøg
Sommeren 2015 sejlede vi på ferie i vores tæt lastede 28 fods maxi 
Fenix mag’s. med om bord var far, mor, storesøster cecilia på 3 år 
og Johannes på 10 måneder. Vi havde nu tre ugers sejlads foran 
os i børnehøjde, efter et blæsende forår næsten uden familiese-
jlads. Turen skulle gå mod det Sydfynske Øhav, men opdelt i min-
dre stræk for ikke at trætte mandskabet og drage det mod camp-
inglivets glæder.

da dagpleje og børnehaven lukkede fredag eftermiddag, drog hele 
familien på havnen til mag’s der var pakket og klar. Ungerne nød 
udsigten fra to cykelbørnesæder med sugekopper, som var opfun-
det til ferien og blev flyttet rundt på båden efter vejret og bådens 
kurs.  

Første stræk gik til Snaptun vinden var rolig og med os og glæden 
ved at fragte familien på vandet var stor. I Snaptun fik vi besøg af 

birgitte og joachim skriver:
den korte version af 2 års sejlads fra et par middelhavsfarere. 
det er nu 2 år siden, vi solgte vores lille landbrug for at springe ud 
i projekt Freya. Freya er en malö 116 fra 1984. Vi købte hende i 
Kusadasi i Tyrkiet, og nu skulle der sejles under varme himmelstrøg. 
Springet fra en H-båd i Horsens Fjord til en 12 tons tung kølbåd i 
middelhavet var overvældende. Vores kendskab til motorer, bådin-
dretning og bådelektronik var nærmest ikke eksisterende. men nød 
lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde og vi klarer os efter-
hånden ret godt både mht. bådreparationer og sejlads. Vi har ikke 
et øjeblik fortrudt. 
det første år sejlede vi i dodekaneserne i det Ægæiske Hav. det er 
et rigtig dejligt sejlområde med mange små og lidt større øer. der 
er aldrig mere end en dagssejlads mellem øerne, og - bortset fra i 
august måned, der er højsæson – har vi altid kunnet finde en god 
og fredelig ankerplads.
I år ville vi så videre vestover. målet var balearerne i august. det 
har været et år med flere kampe. Vinden har det meste af tiden 
været fraværende eller stik imod og samtidig har der været brug 
for os på hjemmefronten, så vi har måttet afbryde sejladsen for at 
tage hjem. 
det var ikke særlig sjovt, og på et tidspunkt havde vi begge fået nok 
af at sejle under pres. Vi ændrede planerne, så vi nu kun skulle nå 
frem til malta til August. Så fik vi igen ro til at nyde solen og vandet 
og sejladsen med sejl, når det var muligt. Vi sejlede gennem Ko-
rintherkanalen til de Ioniske øer, hvor vi havde et hyggeligt møde 
med Peder eriksen med familie. Herfra over til Italiens østkyst, som 
i øvrigt ikke er noget at skrive hjem om, og ned til Sicilien. Her tog 
vi en dagstur op på etna – en stor oplevelse – og ventede så på 
oversejlingsvejr til malta. dagen blev fastlagt efter nøje granskning 
af vejrudsigten, men vinden ombestemte sig, så vi motorsejlede 
over maltakanalen. Sikke en skuffelse. På malta havde vi en aftale 
med bente og Klaus. de skulle overtage båden i 2 uger og vi over-
tog deres hus. Vel tilbage på Freya igen ventede vi atter på sejlvejr, 
til at komme tilbage til det europæiske fastland. Og denne gang 
lykkedes det. Vi havde en forrygende tur med god vind agten for 

Sejlerferie i børnehøjde

tværs hele vejen. Vi havde lige fået en autopilot, og dette var første 
gang, det lykkedes os at få den til at fungere sammen med sejl. 
der var igen brug for os på hjemmefronten, så efter blot 14 dage 
søgte vi vinterhavn i Scoglitti - en lille hyggelig sydsiciliansk fisk-
erby - pakkede båden sammen og tog tilbage til dK. 
det har vi heller ikke fortrudt, men vi har savnet Freya og mid-
delhavssejladsen. Til april starter vi igen. Så hedder det Sardinien, 
Korsika og balearerne inden vi igen tager et smut til dK.

martin Hjortlund christensen - den martin der i sin tid sejlede 
Nacra 17 med Annette Viborg – sejler nu rundt i kæmpebåde på 
verdenshavene. Han kan følges på facebook, - mange spændende 
billeder. 11 mand oppe til luv fylder ikke meget på den type både.

Hvis du kender til Horsens både der sejler ude i den store verden, så 
send en mail til gerstrøm@mail1.stofanet.dk (cG)

Interessante hjemmesider:
www.sygaladriel.dk
www.sy-valhalla.dk
www.syluna.dk
www.ftlf.dk

OS i Porto (Eiffels bro i baggrunden)

Lavvande i 
Dunquerke havn

tog et tigerspring i sin udvikling, hvor han nu skulle stå op, kravle 
og vinke til alle søens folk. 
cecilia elskede nærheden og hyggen på båden, legepladserne på 
land og de mange is. Hun var en super stolt matros, der lyste af 
stolthed, når vi gik i havn og hun kunne hjælpe med fenderne.  

Sidst på ferien endte vi i Faaborg, hvor vi kunne forvente hård vind 
i flere dage. Jesper Høstrup, fra HSH, kom i vores bil. Far og Jesper 
sejlede båden hjem på rekordtid i hårdluft, mens mor, cecilia og 
Johannes kørte hjem. det var nu også dejligt at komme hjem til 
fast grund under børnefødderne og alt legetøjet.

med venlig hilsen
casper, majbritt, cecilia og Johannes

bedstefar, bedstemor og de store fætre Sebastian og Adrian. der 
blev hygget med krabbe- og molefiskeri, legeplads og gåtur. 

Feriens sejladser var relativt korte med mange overliggerdage. des-
tinationer blev udpeget efter vind, vejr og havnens faciliteter - med 
legepladsen som det vigtigste parameter. det blev til rigtig mange 
is, Rasmus Klump pandekager og biksemad, gåture i by, skov og 
strand, cirkus, en gummiand i snor efter båden, Ipad, Lego, hygge, 
højtlæsning og besøg fra venner og familie. 

et hold venner besøgte os i middelfart, de var i sommerhus i As-
sens. God leg børnene imellem og alle fik en tur i havnebassinet i 
gummibåd mini mag’s.
mormor og morfar besøgte os i Årøsund, det var super hyggeligt. 
Vi opholdt os sammen med de lokale i klubhuset, hvor faciliteterne 
var gode og der var plads til, at Johannes kunne kravle frit rundt 
uden at skvatte ned eller banke hovedet ind i noget.

Johannes nød sejlturenes vuggen og præsterede flere gange at 
falde i søvn i stolen i cockpittet. Han elskede de blafrende sejl og 

Råd 
Sejler I også med børn eller børnebørn, så er I velkomne i Facebook 
gruppen ’Sejlere med børn om bord’. Vi snakker redningsveste, 
legepladser, bOb flag, bådindretning og glæden ved familiesejlads.

www.horsens - se j l k lub .dk       4 3
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I sommeren 1999 anmeldte jeg i Landsforeningen for bygnings- og 
Landskabskulturs tidsskrift  ”by og Land”  bogen ”Arkitekten Viggo 
Norn”, som udkom den 1.7.1999 på Poul Kristensens Forlag A/S: 
Ingen anden arkitekt har som Viggo Norn (1875 – 1967) beriget 
bygningskulturen i Horsens i første halvdel af dette århundrede 
med sin enestående beherskelse af så godt som alle stilarter, 
hvilket man i Horsens dagligt kan glæde sig over.
Gennem adskillige år har arkitekt m.a.a. Alice Finnerup møller med 
stor indlevelse studeret Viggo Norns virke. det er der kommet en 
endog meget smuk, rigt illustreret og kærligt beskrivende bog ud af.
bogens talrige illustrationer gør indholdet let forståeligt og giver et 
helt nyt og sammenhængende billede af Viggo Norns baggrund og 
de første 25 års virke som arkitekt i Horsens.
med meget lidt kontakt til København måtte Viggo Norn udvikle 
sine egne præmisser som selvstændig arkitekt i en by, hvor ud-
viklingen gik meget stærkt.
Til forståelse af arkitekturen, som den udfoldede sig som en bun-
den kunstart i begyndelsen af århundredet, giver bogen en fortræf-
felig støtte.

Om Stykgodspakhuset på havnen hedder det her:
Stykgodspakhuset
den arkitektonisk mest spændende offentlige bygning, Norn har 
tegnet i denne periode inden nyklassicismen, er Stykgodspakhuset 
opført i 1914 - 15 med Havnen som bygherre og oprindelig udle-
jet til de Forenede dampskibsselskaber. Horsens havde dengang 
regelmæssig dampskibs- forbindelse med København. bygningens 
udformning er betinget af to faktorer: Funktion og beliggenhed. 
Funktionen er meget enkel, at kunne rumme modtagelse og op-
bevaring af stykgods med dertil hørende administration.
beliggenheden er yderst på en molespids i inderhavnen.  Som nabo 
til Toldkammeret, tegnet af kgl. bygningsinspektør Hack Kamp-

Arkitekten Viggo Norn af Poul Wagner Sørensen

mann, opført to år tidligere, har det været en udfordring for Norn. 
Huset består af to meget forskellige bygningsformer vellykket sat 
sammen til en helhed. Pakhuset er i plan en ligesidet trekant med 
et todelt pyramidetag. Administration, told og lodskontor, er ud-
formet som et muret, sekskantet treetagers højt tårn afsluttet med 
en bindingsværkskonstruktion.
Tømmerkonstruktionen i pakhuset er opbygget af heltømmer, 
vinterfældet, svensk udskibet fyrretræ. Konstruktionen har en fri-
højde på 4,30 meter umiddelbart inden for skydeportene, højden 
øges herefter til 11,30 meter. Samtidig er der ved en forskydning 
i taget indføjet et ovenlys, et værdifuldt dagslysindtag til rum-
met. der er skydeporte mod perroner på de to sider parallelle med 
havnens bolværk samt mod nord.
Kontorer i pakhus er placerede i et indhug i den regelmæssige tre-
kant. Huset er opmuret af røde, blødstrøgne sten. Tagbelægnin-
gen var oprindelig norsk skifer, hvilket understregede tagformens 
lethed. Skifertagets udhæng ud over perroner er understøttet 
med granitkonsoller. den nuværende tagbelægning, sorte tegl, gør 
huset tungt og klodset. et tresidet ur øverst på pyramidetaget un-
derstreger smukt bygningens visuelle lethed.
måske har Norn lade sig inspirere af pakhusets arkitektur, da han 
året efter tegnede Horsens Sejlklubs klubhus, som blev indviet i 
sommeren 1915.
Selv om Stykgodspakhuset i ”Kommuneatlas Horsens” fra 1991 
at kategoriseret som værende af høj bevaringsværdi,  nyder byg-
ningen dog ikke samme retslige beskyttelse mod forandringer af 
klimaskærmen, - tag og facader - som den vis – a’ – vis beliggende 
fredede toldbod.
man må derfor appellere til den nye ejer, at der ved en eventuelt 
forestående restaurering ydes såvel arkitekt som bygning den re-
spekt, som dette unikke bygningsværk fortjener.

Man fristes til at antage, at Viggo Norn ved placering af Stykgod-
spakhuset på den yderste spids af havnetrekanten har ladet sig 
inspirere af sø toldstedet ”Dogana di Mare” ved indsejlingen til Ca-
nal Grande i Venezia, hvortil Norn, nok især i studieøjemed, fortog 
adskillige rejser.

Facade mod nordFacade mod vest

Det markante tårn.

Prisliste 
Horsens Sejlklub
kontingenter
 
Vedtages hvert år på generalforsamlingen gældende for 
det næste år. 
A - myndig aktiv sejler 1044   
b - Umyndig aktiv sejler 882   
c - Samboende par 2722
d - Ikke aktiv  522

sejlerskole
 
Vedtages af bestyrelsen efter indstillingen fra sejler-
skoleudvalget.
•	 Praktisk	sejlads	 1800
•	 Kapsejladssejlerskole	 1800
•	 Teori	 1800

leje af både
 
Vedtages af bestyrelsen efter indstilling fra ungdoms-
udvalget
•	 Optimistjolle	komplet.	 	700	pr.	sæson
•	 Storjolle	 1000	pr.	sæson
•	 H-båd/IF’er	 kan	lånes	efter	nærmere		
  aftale med sejlerskolen 
  weekend fra fredag til  
  søndag

klubpriser 
i horsens sejlklubs restaurant 
 
Aftales mellem forpagter og klubhusudvalget
•	 øl/vand/kaffe	 1	mærke*
•	 glas	vin	 2	mærker*
•	 sejlerret	 85	kr.
*10 mærker koster 200 kr. 

husk:
 
	•	at	støtte	vore	sponsorer	og	annoncører,	 
   - dermed støtter du også Horsens Sejlklub.
•	happy	hour	–	halv	pris	-		hver	fredag	kl.	14	-18	 
  i perioden standernedhal til standerhejsning.

Grundplan
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Horsens, den { TIME \@ "d. MMMM yyyy" } 

Pressemeddelelse. 

 
Havneservice Marinecenter Horsens & Juelsminde ApS udvider besætningen igen. 

 
For anden gang i år ansætter vi en ny montør til at servicere lystbådene i Danmark. 

 
I januar ansatte vi Mads Rud, men vi har stadig så meget at lave, at vi er i den heldige situation, at 

kunne byde Rasmus Krat velkommen, så han bl.a. kan hjælpe med at få gjort alle bådene klar til 

vinteren. 
Så nu er vi 9 ansatte og råder samtidig over 4 biler til at køre ud. 

 
Det er dejligt at mærke, at optimismen og lysten til lystbåde er kommet tilbage og at vi bevæger os 

væk fra 2008 krisen. 

 
Med hensyn til alt det spændende der er ved at ske på Horsens havn, så er vi glade for at kunne 

fortælle, at vi efter en lang, men god dialog med Horsens Kommunen er blevet enige om, at vi skal 

blive her på havnen og være med til at bidrage til et hyggeligt sejlermiljø. 

 
Samtidig er vi positive over for de nyt tiltag og forandringer. der vil komme i årene frem med 

boliger og erhverv på havnen og vi tror, at det kan skabe et nyt og spændende liv på havnen og 

derved forhåbentlig på sigt nye sejlere til Horsens. 

Vi har en forventning om, at få renoveret vores havnekaj i 2016, dette vil være et kæmpe løft for 

området og være med til at slutte pænt op til de boliger, der er på vej på begge sider af vores 

lokation og derved skabe en helhed for området. 

 
Der er mange holdninger til det nye på havnen, men vi har valgt at se fremad og tænke positivet. 

 
Det nyeste tiltag fra vores side er en aktiv Facebook side. Vi har fået rigtig mange Likes på 

Facebook, da vi har valgt at satse på at opdatere med nyheder og oplyse om kurser via vores 

facebook side, samtidig har vi også spørgsmål ol. fra vores kunder her. 

Vi tror på, at vores kunder gerne vil oplyses gennem medierne, da det er ukompliceret og Facebook 

er et mere overskueligt medie end hjemmesider 

 
Med venlig hilsen 

Bjarne Brodersen & Claus Brodersen 

 

Knap halvdelen af de danske fritidsfiskere 
og fritidssejlere bruger aldrig vesten eller 
kun, når vejret er dårligt. Samtidig har 
hver 10. fritidsfisker og fritidssejler været 
i en livstruende situation på havet inden 
for de seneste fem år. Tallene stammer fra 
en ny undersøgelse fra Søsportens Sikker-
hedsråd og TrygFonden, der nu vil sætte 
ekstra fokus på sikkerhed til søs.
Sådan lyder det på Trygfondens hjemme-
side www.trygfonden.dk  Gå ind på 
hjemmesiden og læs mere!!

sejl sikkert!
Søsportens sikkerhedsråd er sammen med Trygfonden ved at starte 
et større sikkerhedsprojekt. et af de første steps er at engagere 
lokale frivillige i klubberne, som vil påtage sig en rolle i forhold til 
sikkerhed på havnen eller i klubben, derfor søger man frivillige som 
vil være ambassadører for projektet og arbejdet med sikkerhed. Se 
mere på www.soesport.dk, her kan du også melde dig som sejl sik-
kert ambassadør, - det har jeg allerede gjort!
På www.respektforvand.dk er der en spørgeskemaundersøgelse 
vedr. søsikkerhed. Lad dette være en opfordring til at gå ind på 
hjemmesiden og besvare spørgeskemaet!
carl Gerstrøm

både der synker!
Hvert år er der af størrelsesordene 3 både i Horsens Lystbådehavn 
der synker. På landsplan er det godt 100. med lidt omhyggelighed 
og de rigtige sø ventiler kunne meget være undgået.
Kom og hør hvad du kan gøre!!

 

Halvdelen af danske sejlere 
bruger ikke redningsvest

Temaaften om  
sikkerhed til søs. 

Torsdag den 28. januar 
kl. 19 i MONGO
Program
Oplæg ved Jens Koch erfaren foredrags holder og for-
fatter til bogen “el-installationer I fritidsbåde”. Jens vil 
fortælle om de vigtigste regler vedr. bådens elinstalla-
tioner og skroggennemføringer.
efter en kaffepause vil en række lokale sejlere fortælle 
om oplevede uheld, - hvad sket, kunne det have været 
undgået, hvad kan man lære.
Kort afslutning med evaluering, - hvordan fremmer vi sik-
kerheden.

Af hensyn til det praktiske med ostemadderne, vil vi ger-
ne have en tilmelding på gerstroem@mail1.stofanet.dk.

7

Trist syn. Det koster 
dyrt at få en sådan 

båd gjort i stand.


