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Mast og rig

HORSENS YACHTVÆRFT APS
Gammel Havn 3
8700 Horsens
Tlf. : +45 25 57 87 81
Fax: +45 75 61 49 02
E-mail: info@horsensvaerft.dk

Horsens Yachtværft ApS udfører maritimt håndværk og
service på lystbåde samt erhvervsfartøjer.
Med egen servicekaj og værft faciliteter på Horsens Havn
omfatter fag kompetencerne lige fra det traditionelle bådebyggeri til anvendelse af de
nyeste teknologier indenfor kompositter og skibsmekanik, samt
elektronik.
Værftet kan med værksteder
indenfor støbning, snedkeri, motor og el, samt mast og rig løse
enhver opgave på lystbåde og
erhvervsfartøjer med et deplacement op til 25 tons.

Kontakt os eller læs mere på

www.horsensvaerft.dk

Begge både på bagbord halse.
12 meteren skal, som luv båd,
vige for Torben i juniorbåden
J 418 “Hvorfor det”.
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Carl-Erik Carlsen
kasserer@horsens-sejlklub.dk
Knud Erik Feldt
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Pladsmænd østplads
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Henrik Grimm Vestergaard		
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Christian & Sanne
chr.horsdal@gmail.com
Horsens Sejlklub
www.horsens-sejlklub.dk
hsh@horsens-sejlklub.dk
Pengeinstitut
Sydbank reg.nr. 7160
konto nr. 000 1463293
Lystbådehavnens hjemmeside		
www.horsenslystbaadehavn.dk
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2015 0601
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22270305
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2084 3674
2894 8393
7562 1975
7562 8261
7562 8261
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Gå på ”oplevelsesjagt” og få inspiration

S E J K L U B

hos Vagns Radio & Bang & Olufsen Horsens

- Vi sikrer de optimale løsninger
- Streaming fra Smartphones og Tablets
- Kameraovervågning af dit hjem eller mindre
virksomhed
- Skærme i alle størrelser til ethvert formål

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

Skumsprøjt fra formanden

(Kontakt Vagn Christensen på 7025 1188)

Bang & Olufsen Horsens v/Vagns Radio
Hansted Tømrer$CPI1NWHUGP &
*GUVGFCOUICFG *QTUGPU
$CPI1NWHUGP *GUVGFCOUICFG *QTUGPU
6NH  JQTUGPU"DGQUVQTGUEQO
6NH 
Snedkerforretning
A/SJQTUGPU"DGQUVQTGUEQO
www.bang-olufsen.com/horsens

Langmarksvej 41
8700 Horsens

Tlf. 75 65 61 66
Fax 75 65 68 88
www.hansted.net

Hansted
md@hansted.net

TømrerMobil: 2811 &
9166
Hansted Tømrer- &A/S
Snedkerforretning
Snedkerforretning
A/S
- vi gør dit byggeri til en god oplevelse.
Langmarksvej 41
8700 Horsens
Langmarksvej
41

Tlf.
65 61 66
870075
Horsens
Fax
Tlf.
7575
6565
6168
6688
Fax 75 65 68 88
www.hansted.net
md@hansted.net
Mobil: 2811 9166
www.hansted.net
md@hansted.net
Mobil: 2811 9166
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Secher Automation Aps

ER DER PLADS TIL EN SEJLKLUB I HORSENS ?
Hen over efteråret har formand og næstformand haft flere drøftelser med Horsens Kommune og senest med borgmester Peter
Sørensen. Vi har fuldmagt fra den grønne og den blå klub, til at
forhandle om arealer til ungdomsafdelingen, store stævner og
herunder også parkeringspladser til det samme og til hverdagen
i klubberne.
Drøftelserne foregår i en positiv ånd omend interesserne til dels
går i modsatte retninger.
Vi kæmper for, at Masterplanens udlæg af areal til lystbådehavnen
skal være gældende, og modsat møder vi et pres for, at større
arealer inddrages til boligformål.
Det er meget vigtigt for Horsens Sejlklub og ungdomsarbejdet, at
vi har de nødvendige arealer til rådighed. Det nytter ikke, at vi får
inddraget arealer, som så først helt eller delvist kommer igen på et
senere tidspunkt. Hvis vi på grund af pladsmangel må stoppe med
at afholde jollestævner i en periode, vil kompetencerne forsvinde
og vi vil få svært ved at få dette genetableret.
Hele succesen med ungdomssejlerne, OL og så videre, bygger på
frivilligt arbejdskraft, og det er kun fordi vi hele tiden performer
med stævner, at vi kan fastholde sejlerne og gode træner kapaciteter i Horsens. I Jylland er det kun Horsens og Århus-området
(Århus gammel Havn, Egå, og Kaløvig) som kan håndtere disse
stævner, og med et sejlsportscenter til 100 millioner på vej i Århus,
vil der ikke være plads til fejltrin i Horsens, hvis vi fortsat skal profilere Horsens på dette område.
Udgangspunktet fra begge sider i forhandlingen er, at lystbådehavnens brugere og restaurationens gæster skal have mulighed for
at parkere på havnen, og der skal være plads til fortsat at have en
sejlklub med både bredde og elite, store stævner osv. Vi har én opfattelse af, hvad det kræver af plads og faciliteter baseret på vores
erfaringer gennem årene, og kommunen en anden. Vi mener, at et
samlet arealbehov til parkering ved nuværende aktivitet er 400420 pladser svarende til ca. 8.500m2.
Vi spørger os selv, om der er plads til en sejlklub på Horsens Havn,
om vi fremadrettet vil kunne parkere vores biler når vi dyrker vores
sport, både i hverdagen og i weekenden.
Møder og forhandlinger fortsætter.
Det er klart, at vi er presset, og også føler, at beslutningerne er
taget; Borgmesteren er Borgmester med stort B.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Jeg vil gerne ønske alle medlemmer, venner og sponsorer en
glædelig jul og et godt nytår.
Jeg håber vi i det nye år får fundet en fornuftig løsning med Horsens Kommune, så vi også i kommende år kan have en aktiv ungdomsafdeling og plads til parkering på havnen, både til hverdag og
i weekends.
Det skulle ikke gerne blive som i Vejle, hvor der ikke er plads til
havnens brugere. Også selv om vores Borgmester synes, det er
meget fint.
Jeg håber, vi får et aktivt år i Horsens Sejlklub, hvor vi kan se frem
til kapsejladser, ture, arrangementer og gerne med engagement fra
rigtig mange af jer.
Vi vil arbejde med de svar vi får ind fra medlemsundersøgelsen, og skulle derfor gerne have mange svar at arbejde med. Alle
medlemmer, der har opgivet en brugbar mailadresse, modtager et
spørgeskema
De bedste julehilsner
Bjarne Hansen
Formand Horsens Sejlklub
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JULEHYGGE
En af de lokale gode traditioner er at komme i klubhuset
Juleaftensdag og Nytårsaftensdag. Begge dage kl. 11 -13

UDFLUGT TIL FLENSBORG

LYSBILLEDE FOREDRAG I KLUBHUSET
8. FEBRUAR 2017
Med S/Y Wasa Horsens - Rusland retur
Per Klausen og Nils Buhl fortæller om og viser billeder fra deres tur
til Skt. Petersborg i 2012.
Sejlerret bestilles senest den 29. januar på nb@godtvejr.dk eller tlf.
2929 1907. Serveres fra k. 18. Foredraget starter kl. 19.

Som man kan læse andetsteds i bladet er der fornylig
åbnet et museum for lystsejlads i Flensborg. Det er lykkedes, at få ejeren Oliver Berking til at åbne værftet for
Horsens Sejlklubs medlemmer
lørdag den 11. marts.
Der inviteres til en udflugt til Flensborg med følgende
program.
Vi mødes på Horsens Lystbådehav kl. 08.15 for at køre i
bus til Flensborg.
Der serveres et rundstykke og en kop kaffe i bussen.
Ankomst til Robbe & Berking Yachting Heritage Center,
Am Industrihafen 5, Flensborg ca. kl. 10.30
Velkomst og besigtigelse af museet
Rundvisning på værftet
Frokost i den til museet hørende restaurant kl. 12.30
• tomatsuppe
• 3 små svinesteaks med kroketter og grøntsager
• fadøl 0,4 l
13.30 tager vi afsked med Robbe & Berking og kører
til havnen, hvor man på egen hånd kan besigtige museumsbroen og værftet og/eller Søfartsmuseet. Dagen
kan slutte med en fadøl eller kaffe i restaurant ”Hansens
Brauerie ”.
Kl. 17.00 kører vi fra havnen og gør et stop ved en
grænsebutik, så man kan handle.
Forventet ankomst Horsens ca. 21.00
Prisen for buskørsel, kaffe/rundstykke i bussen, entre på
museet og frokost udgør 350 kr. som skal indbetales på
konto 7245 1533433 ved tilmelding via E-mail til Carl
Gerstrøm – gerstroem@mail1.stofanet.dk. senest den 6.
marts kl. 12.00

Den 24/12 ønsker vi hinanden Glædelig Jul. Sanne og
Christian er vært ved glögg og æbleskiver og siger:
”Ungdomsafdelingen er meget velkommen til at deltage
i æbleskiverne og et glas koldt glögg uden spiritus til de
yngste. Kom og få en hyggelig stund medens I venter på
gaverne”.

Lær at sejle i Horsens
Sejlklubs Sejler - &
Kapsejladsskole

Den 31/12 ønsker vi hinanden Godt Nytår. Sanne og Christian er vært ved en sildemad, - drikkevarer til klubpriser.

I denne vinter tilbyder Horsens Sejlklub for første gang
kursus i den teoretiske del af Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis, Yachtskipper af 3. og 1. grad og VHF/DSC
kursus. I oktober startede 30 elever med Duelighed, 13
elever med Y3 og 12 elever med Y3. VHF afvikles 4 aftener i marts og der er stadig få ledige pladser.
Mandag, tirsdag og torsdag slider de 55 deltagere ved
bordene i MONGO. Godt vi har Mongo.

Det er rigtig hyggeligt og en god tradition. Ja! det bliver
nærmest ikke højtid uden det smut forbi klubhuset.(CG)

7
24.12
31.12
19. 01
24.01
		
31.01
08.02
09.03
torsk
11.03
		
08.04
10.06

Kalender
Glögg og æbleskiver i klubhuset – God Jul
Sildemad i klubhuset – Godt Nytår
Generalforsamling i Horsens Sejlklub
Temaaften Horsens Yachtværft ”Elektronik og
navigation”
Temaaften Horsens Yachtværft ” Bundmaling m.m.”
Foredrag i klubhuset ”Rusland retur”
Generalforsamling i Horsens Sejlklubs Venner – Kogt
Udflugt til Flensborg ”Robbe & Berking Yachting
Heritage Center”
HAVNESERVICE åbent hus
”Havnens Dag”

Fra april forventes at 2 H-både, 2 Match 28 og én Etchells
22 bemandes med 68 første, anden og tredje års elever
mandag til torsdag. Der gennemføres kursus i sejlads for
begyndere, let øvede og øvede i grundlæggende sejlads,
boathandling, tursejlads og kapsejlads.
I Horsens Sejlklub lærer man at sejle en sejlbåd. Men man
kan også erhverve et Duelighedsbevis, en Y 3 eller Y1.
I 2017 vil vi også tilbyde deltagelse i Pigekapsejladsen
om onsdag.
For at gennemføre denne ambitiøse målsætning for
sommeren 2017 skal Sejler - & Kapsejladsskolen bruge
mindst 20 instruktører. I skrivende stund har vi ”kun”
17. I klubben findes mange erfarne sejlere, som er yderst
egnede til at blive en af den eksklusive gruppe af instruktører i Horsens Sejlklub. Ring til Nils Buhl på tlf. 2929
1907 og få en snak om mulighederne.
Nils Buhl

Vi håber på stort fremmøde.
Nils Buhl & Carl Gerstrøm

INLAND WATERWAYS
Vi kender det ikke i Danmark; men i England, Frankrig, Beneluxlandene og Tyskland er der lige så mange både på søer, floder og
kanaler som ved kysten.
Sejladsen er meget anderledes. Det er f.eks. andre søvejsregler, der
gælder. Krav til det ene og det andet er ofte anderledes end det
vi kender til og skifter ofte fra et geografisk område til et andet.
Jeg må med skam erkende, at jeg i min tid i den europæiske sejlunion ikke kunne mønstre den stor interesse for området. Jeg har
mødt mange sejlere, for hvem kanaler og floder var det helt rigtige.
Min gode ven Michael Clark har sendt mig disse billeder. Michael
er englænder bosiddende på den viste båd i Belgien, - fru Clark er
embedsmand i EU.
Carl Gerstrøm
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HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER
7943 5300
www.hundsbaek.dk
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Byggeri truer sejlsporten i Horsens
Primo december var der meget stor aktivitet på Horsens Sejlklubs
Facebook gruppe, på www. horsens-sejlklb.dk - ja overalt i sejlsportskredse.
Formanden skrev indledningsvis fredag den 2. december:
Horsens Kommune har netop sendt et lokalplanforslag i politisk
behandling. Lokalplanen fortrænger sejlerne og sejlermiljøet til
fordel for boligbyggeri, og om få år vil vi kun have minderne om de
store jollestævner, sejlernes klargøring af både mm. tilbage.
HSH har forgæves forsøgt at påvirke kommunen, men alle erfaringer og synspunkter er fejet til side.
Vi må desværre konstatere, at vore bestræbelser om at påvirke
Horsens Kommune til at sikre Horsens Lystbådehavn og Horsens
Sejlklub tilstrækkelig albuerum i den fremtidige havneplan ikke er
lykkedes.
Vi har henover efteråret haft flere møder med Horsens Kommune, hvor vi på ny har fremført vores syn på, hvad der skal til af
faciliteter for, at en lystbådehavn og en sejlklub med aktiv ungdomsafdeling kan fungere.
Vi kender alle de mange uheldige eksempler på, hvorledes det ikke

skal gøres, men på baggrund af det lokalplanforslag, som skal behandles på Teknik og Miljøudvalgets møde onsdag den 7. december må vi konstatere, at Horsens Kommune har valgt at gå i de
samme fodspor som de andre byer og fortrænge sejlermiljøet, og
det mangfoldige liv der følger med, til fordel for en hurtig gevinst
på boligbyggeri.
Der er såmænd ikke nogen, der ikke gerne ser en aktiv og interessant lystbådehavn med joller og kølbåde, ungdomsafdeling, store
stævner, OL-sejlere mm., der kan sætte Horsens på landkortet,
men når de gode intentioner skal udmøntes i lokalplan og handling, så hopper kæden af.
I lokalplanforslaget, som er på vej gennem politisk behandling i
disse dage, kan man se, at samtlige vinterpladser inddrages til boligbyggeri.
Pladsen bag ”Nyboder” indskrænkes af den nye kanal omtrent ved
skellet mellem ungdomsafdelingen og Horsens Roklub, og mod
vest inddrages ca. 2/3 dele af pladsen til boligbyggeri.
På den resterende del etableres parkeringspladser eventuelt i 2
etager!

De rene facts om arealer, som det er i dag kontra det der bliver ifølge planerne, fremgår af de to kort.
Nuværende arealer (hvor vi låner Ro- og Kajakklubbens græsplæner) 16.000m²
Når kanalen inkl. promenade og vejadgang til øen trækkes fra er der 10.700m2
Herfra skal trækkes 3200 m2 til boliger, så der netto bliver tilbage
7.500m2--

Det er rigtig ærgerligt, at det ikke er lykkedes at påvirke denne plan,
og bibringe en forståelse for, hvorledes en lystbådehavn fungerer.
Forståelsen for, at det liv der følger med klargøring af både forår og
efterår, aktive sejlere på hverdage og i weekenden er selve forudsætningen for, at det er interessant at komme på havnen, er desværre ikke eksisterende.
Masterplanens mange gode intentioner, herunder udlæg af arealerne syd for kanalen og øst for Frederik Wintersvej til lystbådehavns formål, bliver fejet til side med et pennestrøg: Masterplanen
er kun vejledende.
Vi ser desværre ikke særlig lyst på fremtiden for Horsens Lystbådehavn og sejlklubbens muligheder for at opretholde det aktivitetsniveau, som vi og mange rundt om i landet kender HSH for,
og vi kan kun håbe på, at det i 11. time lykkes at råbe de ansvarlige politikere op, for når fejlen først er begået og byggeretterne er
solgt, så kan det ikke gøres om.
Det vil ikke blot være et stort tab for klubberne på havnen, men
for hele Horsens by, som dermed mister muligheden for at have
et unikt åndehul, hvor der sker noget, og hvor det er interessant
at komme.
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Tænk blot på, hvad man kunne bruge en sådan plads til, hvis man
tænkte ud af boksen.
Det er jo ikke hver weekend, der holdes stævner mv., så hvis nu
pladsen alligevel var der, så kunne der jo også være dage med
loppemarked, bagagerumssalg, veteranbiler, food-marked osv., kun
fantasien sætter grænserne.
Hvis du er i tvivl om, hvordan det bliver, så kør en tur til Vejle
og led efter sejlermiljøet…
Lokalplanforslaget kan findes på kommunens hjemmeside: www.
horsens.dk/politik. Dagsordenen for Miljøudvalget den 7/12-16.
Man kunne konstatere at i perioden var aktiviteten på Facebook
gruppen 87% større end ugen før. 9607 nåede budskabet ud til.
At bestyrelsen virkelig har været aktiv har gentagen omtale i Horsens Folkeblad vidnet om. TV Syd har været på banen og bragt interview med sejlklubbens formand og borgmesteren.
Onsdag den 7. december fulgte formanden op på www.horsenssejlklub.dk
Der har onsdag den 7.12.2016 været møde i udvalget for teknik

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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og miljø. Socialdemokraterne og Dansk folkeparti har stemt den
forelagte lokal plan igennem, mod venstres ændringsforslag. Der
var desuden et andet forslag fra LA, Dan Jensen, men de 2 partier
med flertal stemte planen igennem. Lokalplanen skal så på byrådsmøde på tirsdag den 13. december, og alt tyder på, at de to
partier også her stemmer forslaget igennem.
Herefter vil der være en høringsperiode, inden den endelige godkendelse af byrådet.
Løbet er altså ikke helt kørt endnu, men det bliver meget svært, og
vil kræve et meget stort pres fra alle søsports klubberne og resten
af byens borgere.
Kampen er ikke helt forbi, og nu er det vigtigt at lægge max pres på
Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti..
Fakta er, at klubberne mister utroligt meget plads. Plads til stævner,
parkering og andre aktiviteter.
En klub som Horsens sejlklub har brug for et miljø der fremmer og
motiverer de unges lyst til sejlsport og konkurrence, og samtidig
skaber plads og miljø, der fremmer både elite og bredde.
Vi mister livet og nerven i havnemiljøet, der fremadrettet vil blive
præget af lejligheder.
Hvem ønsker at gå en tur på havnen mellem folks lejligheder, terrasser og altaner.
Fredag den 9. december i forbindelse med happy hour i klubben
orienterede formanden de fremmødte om situationen, herunder
samarbejdet mellem lystbådehavnens klubber. Formanden opfordrede til at møde op til byrådsmødet tirsdag den 13. Formanden
understregede vigtigheden af, at det alene var stort fremmøde, der
skulle være signalet til politikkerne. Ingen mishagsytringer! Sejlerne argumenterer sobert via gode argumenter. Formanden opfordrede til at møde op i klubhuset på fredage kl. 16 i den kom-
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mende tid, hvor der vil blive orienteret og hvor man kan drøfte
situationen.
Formand for teknik- og miljøudvalget Ole Pilgård er citeret i Horsens Folkeblad for at sige, at han ikke forstår kritikken. Alle lystbådehavnenes brugere må hjælpe med at få politikkerne til at forstå,
hvad det er vi som brugere af lystbådehavnen mener. Måske bliver
de ikke enige med os, men de må forstå hvad vi mener. Det er en
forudsætning for at finde en god løsning. Næste år er der valg til
byrådet. Hust at spørge ind til denne problematik, når valgkampen
går i gang.
Der er mange følelser i en sådan problematik. Havnen er som
tidligere bormester Henning Jensen engang udtrykte det: ”Byens
mest besøgte park”. Et sted med stor aktivitet til glæde for de involverede brugere i alle aldre, men også for byens borgere. Her er
masser af aktivitet at betragte.
Ud over de her skitserede hovedlinjer, er der mange uafklarede detaljer.
Daglige P-pladser er et af dem. De mange, der skal bebo lejlighederne, skal have et sted at stille bilerne og sejlerne skal have
et sted at stillen bilen til aftenkapsejladserne tirsdag, onsdag og
torsdag samt fra fredag til søndag, når de sejler på weekend tur.

Lad ovenstående være en opfordring til at lystbådehavnens brugere står sammen og benytter høringsperioden aktivt til at forklarer byen og politikkerne vore synspunkter.
Carl Gerstrøm
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Ulykkesstatistik

Nyt fra DS

Søsportens Sikkerhedsråd offentlig gør hvert år en ulykkesstatistik
over dødsulykker i forbindelse med udøvelse af søsport.
Tallene for 2015 er kommet med 5 dødsfald, - betydeligt under de
ca. 15-20 det har været gennem en årrække. Glædeligt!

I sidste nummer af sejler udbyder Dansk Sejlunion en lang række
spændende kurser og uddannelser.
Den årlige klubkonference blev afholdt i Vingstedcenteret 24. og
25. november, - se referat andet steds i bladet.
Generalforsamling afholdes den 18. marts

De 5 ulykker er fordelt på
• 1 robåd
• 3 kajak
• 1 motorbåd
Der var et tilfælde med alkohol involveret, 1 overbordfald og 2 hvor
personen ikke bar redningsvest.
2 ulykker fandt sted i havn, 1 kystnært og 2 på sø/å.
Der var ingen udlændinge i mellem.
1 ulykke i perioden januar – marts,
1 i perioden april – maj og 3 i juni-juli
Der var én kvinde blandt de omkomne og aldersfordelingen var
• 35-44 1
• 45-54 2
• 752
Det er umuligt at sige noget fornuftigt rent statistisk med så lille
en mængde.

Der er i skrivende stund 2 store overskrifter i DS
1. Valg af ny formand i DS
DS’ nuværende formand Hans Natorp er blevet valgt som næstformand i Danmarks Idrætsforbund og trækker sig derfor ved
den kommende generalforsamling. DS bestyrelse har opfordret
medlemsklubberne til at finde kandidater til ny formand.
2. Valg af ny formand i WS - World Sailing (det der før hed ISAF –
International Sailing Federation)
Danskeren Kim Andersen stiller op til formandsposten i WS. Kim
har stor erfaring fra mange års arbejde i organisationen. Et absolut
hovedområde for arbejdet bliver at holde sejlsport inde i det olympiske program.(CG)

Det nævnes at der i de øvrige nordiske lande var følgende ulykker
i 2015:
• Norge 36
• Sverige 30
• Finland 1
Store klimatiske forskelle, forskelle i befolkningens størrelse og ikke
mindst antal både og deres brug gør det helt umuligt at sammenligne på tværs af landegrænser i norden. (CG)

Kvartalsanekdote
Vi er tilbage i 80’erne. Danesi er vært i det gamle klubhus. Dengang da der
var fyraftens øl hver dag, ofte ledsaget af munter rafling.
En kunde beder Danesi om en meter øl. Så gerne!
Danesi henter en tommestok og måler. Afsætter omhyggeligt en meter på
bordet og stiller de 11 øl, som passer på målet.
Hr. Danesi! – når jeg bestiller en meter øl, så er det en kvadratmeter!!!
(CG)
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H O R S E N S

Høstturen 2016

Vi vil gerne benytte lejligheden til at opfordre gamle såvel som nye
til at deltage i både den årlige pinsetur og høstturen. Det er en god
lejlighed til at lære andre sejlere i klubben at kende og vi – tror vi
da – er gode til at tage imod nye sejlere.

M 32
Allan Nørgård, Anette Viborgs makker ved OL i Rio - NACRA 17 –
fortalte i forbindelse med fejringen på Horsens Ny Teater om sine
fremtidsplaner. M 32 klassen blev nævnt som en mulighed frem
mod beslutning om endnu en OL satsning. Billederne fortæller
mere end mange ord, hvad M32 klassene er for noget.
En vild katamaran, hvor talemåden ”livet begynder ved 35 knob”
virkelig bliver virkelighed. God fornøjelse og gi’ en tur ved lejlighed!
(CG)

1 8 7 9

Klubmesterskab for joller

Efter traveturen blev der kokkereret på forskellig vis, så det blev en
hyggelig tur med god mad og vin.

M 32

A N N O

Sejlerskolens Natsejlads

Den årlige høsttur til Snaptun blev ikke noget tilløbsstykke – kun
få havde tilmeldt sig. Måske havde vi valgt en dårlig weekend.
Sejlerskolen havde eksamen efter sommerens sejladser – det var
nok ikke helt årsagen til den manglende tilslutning, men da vi kom
frem var der allerede flere både fra HSH som gerne ville være med
og de beskyldte hinanden hver især for at skulle sørge for tilmeldingen. Det havde vi meget sjov ud af. Vi endte med at være knap
20 og havde en dejlig weekend med travetur til gennem skoven til
As vig.

Turudvalget

S E J K L U B

Friluftsliv
Hvor er aktiviteterne på vandet og med hvilken intensitet.
Københavns universitet arbejder også i sommeren 2016 med projektet, der skal kortlægge fritidsaktiviteter på/ved vandet.
På hjemmesiden www.havfriluftsliv.dk kan man dels selv bidrage til
undersøgelsen og dels se de resultater, der allerede nu tegner sig.
Her er et par billeder relateret til vort nærområde og hele landet,
hvad angår tursejlads i sejlbåde. Der er også mulighed for at se på
andre bådtyper, andre aktiviteter m.m.
Og hvad skal man så anvende det til? Ja - f.eks. kan det trækkes
frem, når der skal gives tilladelser til fiskefarme og lignende.(CG)

Lørdag den 1. oktober blev der afviklet klubmesterskab for joller.
Som det fremgår af resultaterne nedenstående var det primært
Ungdomsafdelingen, men også ”storjollerne” var fint repræsenteret.
OK jollerne var klassen med suverænt flest deltagere - hele 12.
Meget flot! Det bliver spændende, når der næste år skal afholdes
DM i denne klasse på Horsens Fjord.
Trods kun meget let vind, lykkedes det at gennemføre 4 sejladser I
hver klasse og deltagerne havde en skøn dag på fjorden.
Klubmestre blev:
Laser: Johan Schubert, - 2 deltagere
E-Joller: Hans Frederik Klint, - 5 deltagere
OK joller: Anders Andersen, - 12 deltagere
Zoom: Dagmar Wittrup, - 5 deltagere
Feva: Kasper Bruun og Sebastian Nørgaard, - 2 deltagere
Opti C: Signe Melckenbeeck Spedsbjerg, - 5 deltagere
Opti B: Ellen Wittrup, - 4 deltagere
Opti A: Rasmus Dahlmann, - 4 deltagere
Den samlede resultatliste kan ses på www.horsens-sejlklub.dk
Tak for en super god sæson 2016!

En fantastisk øvelse med rekord deltagelse
35 elever og 10 instruktører samledes den 19. august kl. 17 i Mongo for at modtage Hans Kochs briefing om de navigationsmæssige
forhold for sejlads om natten på Horsens Fjord.
En flåde på 10 både fra 20 til 40 fod, stillet til rådighed af elever, instruktører og klubkammerater, stod ud af fjorden i strålende sommervejr og en blid brise.
Vel anduvet Snaptun Lystbådehavn samledes alle i det permanente
festtelt. 2 griller blev startet op. Et kulinarisk orgie af medbragte
madvarer blev tilberedt og fortæret under hyggeligt samvær.
Da mørket var faldet, stjernehimlen stod klar og månen rund og gul
lyste fra øst mønstrede besætningerne igen for at sejle fjorden ind
og følge de klart lysende fyrlinjer til Horsens Havn.
En fantastisk lærerig sejlads for de mange der prøvede det for
første gang og en uforglemmelig nat for alle ombord på flådens
skibe.
Nils Buhl
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Torben vinder ikke kun i
KDY 15 m2

Vild med Vand 2017
Havnens Dag bliver i 2017 den 10. juni. Her vil der i lighed
med sidste sæson blive arrangeret aktiviteter i alle havne, der
er tilmeldt projektet. I alt er 55 havne fordelt over hele landet
med.
I Horsens vil lystbådehavnens klubber og Horsens Kommune
snarest tage hul på at planlægge Havnens Dag 2017. Der blev
høstet en række erfaringer i sommeren 2016, som vil blive udnyttet i planlægningen. Ting som vi ikke vil gentage, og omvendt ting som bestemt skal med igen. (CG)

Redaktionsudvalget udsætter hvert år et gavekort til Horsens
Sejlklubs Restaurant til en, der flittigt skriver til klubbladet. Det gik
i år til Torben Pedersen for flere artikler om sejlads i KDY 15 m2. En
disciplin som Torben mestrer. Gavekortet overrækkes normalt ved
standernedhalingen, men i år blev det en fredag eftermiddag ved
Happy Hour. (CG)

2-Star
Vinderne Jørgen og Jens i Nordisk Folkebåd Altair flankeret af
Karin og Henrik 2. plads i X-332 Ripasso og Kim med farmand
som blev 3’er i Arcona 400 Eala Bin

Torben Pedersen foran klubhuset
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Turbøjerne
Med skiftende besætninger er der over en årrække være lagt turbøjer ud i og ved Horsens Fjord. Der er meget arbejde forbundet
med at håndtere bøjer. Nogle administrative pligter følger med. Tak
til de der over årene har taget slæbet.
Som tidligere beskrevet i klubladet har klubberne - HBH/HMK/
HSH - samarbejdet og etableret et bøjeudvalg.
Helt præcist den 23. oktober blev bøjer hentet ind og en vinterbøje
bundte i kæden så der let til foråret kan skiftes den anden vej.
Rene og Flemming fra HMK drog i ud i ”MANOLLI” Renes 27 fods
stålmotorbåd. En 48 HK Perkins motor og navnlig en hydraulisk
kran, gør båden velegnet til opgaven.
På land trådte Ole ligeledes fra HMK til og hjalp med at rengøre
bøjerne og stuve dem ind i den til formålet erhvervede container.
Flemming har ”bogført” i bøjelogbogen alle relevante oplysninger.
En side for hver bøje, som har fået et navn og et nummer. Nu ved
vi hvad der skal ske med hver enkelt bøje til foråret.
Rene er dykker og har været nede ved hver enkelt anker. Disse observationer er ført i logbog.

Der bliver nogle justeringer til næste år.
De bøjer, der uheldigvis ikke kom ud i 2016, vil blive lagt ud. Bøjen
ved Batterihagen flyttes, idet Rene ved dykningen observerede, at
bunden skrånede meget stejl, og det derfor var vanskeligt at få sikkert fat. Bøjen flyttes ind i fjorden og placeres ved golfbanen, så
her bliver en ekstra.
For lettere at kunne kommunikere har bøjeudvalget givet dem
navne:
Husodde (øst og vest)
Golfbanen (øst og vest)
Brakør
Boller
Borreknob vest (nord, syd og midt)
Borreknob øst (nord, syd og midt)
As Vig (nord, syd og midt)
”Kaffekrogen” 4 stk.
I alt 19 bøjer, som vist på kortet, bliver placeringerne i 2017.
Tak til Ole, Rene og Flemming for veludført arbejde.
Carl Gerstrøm
”MANOLLI” – glimrende dykker- og bøjefartøj.

Bøjecontaineren
er placeret nord
for den røde hal
ind mod Silvan.

Børn om bord - Handysit til den store (3 år) og den lille (2 mdr.)
sidder hos mor og ligger om læ. Foto Jesper Andersen

Afmærkning af Hjarnø Sund
Også i sæsonen 2017 bliver der udlagt afmærkning i Hjarnø
Sund for at lette sejladsen nord om Hjarnø, lover Jørgen
Schreiber og Per Ulmann Hansen. Tak til Jørgen og Per!(CG)
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! Maritimt TIP
Hvis man lader båden ligge i vandet vinteren over, kan
der blive en udfordring med is.
Det gamle klubhus havde en østvendt terrasse ud over
vandet. Gjort fast i huset på land og til nogle pæle ude
i vandet. De første år efter terrassen var etableret blev
pælene ”frostsikret” ved at en blæser leverede bobler,
der sikrede, at pælene ikke frøs fast og blev taget af isen.
Det system kan anvendes også til at sikre, at båden ikke
fryser fast i isen.
I Sverige kan man købe en lille ”omrører” - en enkel
pumpe - der anbringes på bunden under båden. Pumpen
tilsluttes en stikkontakt, som sætter så meget bevægelse
i vandet, at båden ikke fryser fast.(CG)

Et kig ind i containeren efter at bøjerne
rengjorte er sat ind.

Ankerbøjer på Horsens Fjord
2017
HBH – HMK – HSH
19 ankerbøjer

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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ander som logo kan købes hos
Tandlægerne Rønn og Lund
alget i klubhuset.

Horsens Sejlklub

o bomulds Polo
Canvas krave:
- inkl. logo

ar Musto jakke
lusiv kvalitet:
,ogo

Indkalder til generalforsamling
Torsdag den 19. januar 2017 kl. 19
i klubhuset

Specialer:
• paradentosebehandling
• kosmetisk tandbehandling
• implantatbehandling
Horsens Implantatcenter
Tandlægerne Rønn og Lund · Løvenørnsgade 1a · 8700 Horsens
Tlf. 7562 1070
www.smilhorsens.dk · www.horsensimplantatcenter.dk

EDC får din handel
sikkert i havn
... privatboliger såvel som erhverv
For rådgivning eller vurdering
Ring på 75 62 23 00

GLASLØSNINGER TIL DIT
HJEM OG DIN BÅD
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Ad.7
Formand Bjarne Hansen på valg		

modtager genvalg

Ad.8
Klaus D. Johansen på valg			
modtager genvalg
Knud Erik Feldt på valg 			
modtager genvalg
Carl–Erik Carlsen på valg			
ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Jan Riskær
Morten Fjerbæk(supp) på valg		
ønsker ikke genvalg
Valg af suppleant(for 1 år) til afløsning for Kristian Smedegaard, der er indtrådt
i bestyrelsen i stedet for Ole Harby
Ad. 9
Anders Andersen og Søren Andersen modtager genvalg

EDC Ejendoms centret A/S
Strandkærvej 30, 8700 Horsens, Tlf. 75 62 23 00, e-mail: 871@edc.dk
Nørregade 51, 8700 Horsens, Tlf. 75 62 23 00 , e-mail: 870@edc.dk
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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

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være mulighed for at få sejlerret, sejlklubben
betaler sejlerretten, man betaler selv sine drikkevarer.
Spisningen er kl. 18.00, indskrivning til generalforsamling kl. 18.45.
Generalforsamlingen starter klokken 19.00
Tilmelding til spisning til restauranten 75 62 19 75 senest mandag den 16. januar kl. 12.00.
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Resultatopgørelse for perioden
Balance pr. 1. november 2016
1. november 2015 - 31. oktober 2016				
		

AKTIVER		

INDTÆGTER:
År 2016
År 2015		
			
Kontingentindtægter
455.634,00
468.265,00
Ungdom, tilskud, brugerbetaling og sponsorindtægter
57.931,00
107.803,00
Talentcenter tilskud, Horsens Kommune
291.275,00
238.280,00
Sparkonge Legatet
50.000,00
50.000,00
Matchrace indtægter brugerbetalinger
83.831,00
7.200,00
Sponsorindtægter
233.000,00
99.715,00
Klubblad annonceindtægter
99.550,00
92.325,00
Kapsejladser sponsorindt. brugerbetaling
14.998,00
84.104,00
Sejlerskolen brugerbetaling
191.963,00
93.806,00
Forpagtningsafgift lejeindtægt.
623.969,00
608.750,00
Salg af bøger/standere
3.290,00
2.780,00
I ALT INDTÆGTER
2.105.441,00
1.853.028,00
				
UDGIFTER:				
Følgebåde og materiel
(19.003,00)
(37.356,00)
Reparation af både
(14.072,00)
(30.660,00)
Transport, fortæring,småansk.
(12.108,00)
(18.763,00)
Trænerudgifter incl. feriepenge
(103.409,00)
(264.920,00)
Ungdom Lær at sejle konsulent
(45.443,00)
(8.805,00)
Kursusudgifter
(77.520,00)
(72.180,00)
Forsikringer
(96.457,00)
(66.886,00)
Mongo ,Jollehuse og jolleplads incl. el- og rep.udgifter
(152.102,00)
(151.292,00)
Rengøring i Mongo
(13.344,00)
(18.218,00)
Andre udgifter ungdom
(90,00)
(1.386,00)
Matchrace udgifter
(37.176,00)
(38.250,00)
Klubblad distributionsudgifter og porto
(124.243,00)
(141.812,00)
Kapsejladsudgifter
(30.053,00)
(11.825,00)
Vitus Bering og Damjollen
(35.976,00)
(52.542,00)
Sejlerskole, drift af H Både
(70.856,00)
(37.049,00)
Klubhus drift, rep,fors.ejdskat
(14.014,00)
(17.852,00)
Søjlekran , lovpl.syn og reparation
(16.805,00)
(25.771,00)
Bøjeudgifter
(13.445,00)
(3.031,00)
Omlægning af kasserer posten incl. udstyr hertil
(102.116,00)
Bogholderiassistance
Kontingent Dansk Sejlunion
(60.487,00)
(65.487,00)
Weekend i klubben, musik
(14.187,00)
(14.500,00)
Fælles udgifter ikke fordelte omkostninger
(285.899,00)
(176.759,24)
I ALT UDGIFTER:
(1.338.805,00)
(1.255.344,24)
				
RESULTAT FØR FINANSIERING
766.636,00
597.683,76
				
Renteudgifter
(311.656,00)
(304.672,00)
Bankomkostninger
(8.317,00)
(12.596,76)
Renteindtægter
3,00
Resultat før afskrivninger og hensættelser
446.666,00
280.415,00
				
Hensættelse til klubhus ( sikkerhed)
(50.000,00)
(50.000,00)
Foretagne afskrivninger
(269.955,00)
(220.892,00)
				
ÅRETS RESULTAT
126.711,00
9.523,00
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År 2015

Indestående Sydbank (klubhus sikkerhedskonto)			
150.000,00
100.000,00
Indestående i Danske Bank			
486,00
					
Tilgodehavender:					
Kontingenter / bådleje / sejlerskole			
34.300,00
5.071,00
Tilgodehavende annonce			
8.875,00
4.137,00
Husleje november 2016			
65.664,00
					
Værdipapirer					
Nom 15.000 TMC anparter købesum		
95.000,00 		
Nedskrivning ultimo oktober 2015		
(30.000,00)
65.000,00
95.000,00
					
Joller etc. 1. november 2015		
137.183,00 		
Tilgang 2015-2016		
50.900,00 		
Afskrevet i 2015-2016		
(91.765,00)
96.318,00
137.183,00
					
Både i sejlerskolen 1. november 2015		
44.000,00 		
Salg If’eren		
(22.000,00)		
Tilgang 2015-2016		
32.125,00 		
Afskrevet i 2015-2016		
(24.068,00)
30.057,00
44.000,00
					
Øvrigt driftsmateriel 1. november 2015		
508.011,00 		
Tilgangang 2015-2016- Ol-både		
110.000,00 		
Afskrevet i 2015-2016		
(99.770,00)
518.241,00
508.011,00
					
Opstart ny hjemmeside			
16.200,00
					
Ungdomshuse / off. Vurdering			
1.300.000,00 1.300.000,00
			
- 		
Køkkeninventar saldo 1. november 2015		
434.824,00 		
Afskrevet i 2015-2016		
(54.352,00)
380.472,00
434.824,00
					
					
Mongo off. Vurdering			
480.000,00
480.000,00
					
Nyt klubhus saldo 1. nov. 2015		 10.967.609,00
10.967.609,00 10.967.609,00
					
AKTIVER I ALT			 14.113.222,00 14.075.835,00
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PASSIVER				
		
				
År 2015

Fra

179,Bundmaling, kobberbaseret 0,75 l

RES
TEST VO SER
I
LAVE PR

Mod begroning af vandlevende
organismer på fritidsbåde og andre
fartøjer. Selvpolerende, kobberoxidbaseret bundmaling. Til march-fart
op til 25 knob. Kan males oven på
de fleste bådmalinger på markedet,
såvel hårde som selvpolerende.
30-650, 30-652, 30-654, 30-658

2,5 l. 499,ler biltema.dk

i nærmeste varehus el

t
Kom og hent de
set
gratis i varehu

HORSENS: HØEGH GULDBERGSGADE 15E

HELE FAMILIENS VAREHUS

DANMARKS BEDSTE

SEJLERFORSIKRING

Skyldige omkostninger		
49.098,00
Periodiseret husleje		
52.125,00
Forudbetalt Sparkonge legatet		
50.000,00
Nøgledepotsitum		
200,00
Skyldige feriepenge		
11.393,00
25.702,00
Sydbank		
477.502,00
522.926,00
					
Skyldig a skat og Am bidrag		
3.741,00
10.968,00
Skyldig merværdiagfift		
60.777,00
4.680,00
					
Prioritetsgæld				
Nykredit
4.473.502,00 		
Nykredit
1.427.976,00 		
Horsens Kommune
83.000,00
5.984.478,00
6.142.050,00
(Horsens Kommune skal først indfries v/salg af klubhuset)				

					
Hensættelser:				
Hensat i 2013
80.000,00 		
Hensat til sikkerhedskonto
150.000,00 		
Forhøjelse af huslejedepositum
15.188,00
245.188,00
187.500,00
Formue:					
Saldo primo
7.132.009,00 		
Nedskrivning på anparter TCM
(30.000,00)		
Årets resultat
126.711,00
7.228.720,00
7.132.009,00
					
PASSIVER I ALT		
14.113.222,00 14.075.835,00
Horsens, den 21. november 2016					
Carl-Erik Carlsen					
kasserer					
					
Nærværende regnskab, er i overensstemmelse med de førte bøger, som vi har revideret.		

Dækning året rundt - i vandet eller på land

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,-		

Fast præmie uanset skadesforløb
Rabat ved tyverialarm og duelighedsbevis

Horsens, den 16. december 2016					
			
					

Ingen selvrisiko ved brand, totalhavari eller ved indbrud
Kontakt os for et godt tilbud

Søren Andersen
Sign.

Anders Andersen		
Sign.		

Vær godt forsikret - det betaler sig

Sejlerforsikring

Danske Tursejlere
Vesterhavnen 5
5800 Nyborg
Tlf +45 7021 4242

info@dansketursejlere.dk
www.sejlerforsikring.dk
www.dansketursejlere.dk

Danske Tursejlere samarbejder med Søassurancen Danmark
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Pigesejlerne
Efterårets sejladser blev vist noget af det fredeligste i mange år.
Ikke en dag med regn og vinden var oftere på 2 end 6 m/sec, så
ikke de store skandaler og protester i den retning. Sejlertøjet blev
højst luftet en enkelt gang, nærmest samtidigt med lanterneføring
blev aktuelt.
Vi mønstrede 5 pigebåde og tilsvarende mandebåde fra Den grønne
Klub, så der var noget at sejle om og mod. Samarbejdet forløb, som
tidligere, rigtigt fint.
Hans og Jørgen har igen i år tålmodigt stillet op og startet os, enten på vandet eller fra molen og troligt ventet på sidste båd over
målstregen. Tak til jer!
Sidste sejlads var onsdag den 21.september. Igen havde vi det flotteste vejr og kunne nyde solnedgangen over Horsens by på læns
gennem næsten fladt vand for en let østlig vind.
Efter sejladsen mødtes vi, traditionen tro, i klubhuset til hygge,
spisning og uddeling af præmier til årets vindere.
Niels Sædholm pokalen, for flest førstepladser, gik til EPI.
Overalt vinder blev ligeledes EPI, som også overraktes en flaske vin
som den flittigste båd
Stort tillykke til Lena og besætningen.
Jane Troense overrakte Thereses mindepokal til Inger Bruhn, som
årets pigesejler. Inger fik pokalen for godt kammeratskab, engagement og sit smittende humør. Tillykke, Inger!
Status ved sæsonens slutning er som nævnt, at vi er 5 både,
Pomerol, Epi, Ripasso, Fru Christoph og Mag`s. Der arbejdes på at
få 1-2 match race pigebesætninger med til foråret, og det ser desuden ud til, at der er gaster til flere både. Kender du en pige, der
kunne tænke sig at sejle, hygge og være en del af et godt kammeratskab, med eller uden båd, så lad os høre om det.
Pigesejlernes formandskab er rullende, dvs. det skifter hvert år og
går til en besætning ad gangen. Det startede med Fru Christoph”
i 2015, ”Mag`s” i 2016 og overdrages ved årsskiftet til ”Ripasso’s”
skipper Lena og besætning.
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Pigesejlernes 25 års jubilæum
Det var et festligt syn at komme på havnen 8. oktober, hvor Dannebrog var til tops og vejrede i frisk vind. Årsagen var pigesejlernes
markering af deres 25 års jubilæum og eksistens. Et pigefelt på 60
og et herrefelt på 5 deltog i festlighederne.
Gensynsglæden var stor blandt pigesejlerne, og støjniveauet var på
et splitsekund HØJT. Mange gamle minder blev genopfrisket, både
de sjove og de knap så sjove. ”Kan du huske …..”, ”og så var der
dengang, at …..” blev sagt mange gange. Der blev grinet og snakket,
som om vi lige var kommet ind fra en sejlads på vandet. Det var
også dejligt, at rigtig mange tidligere pigesejlere havde taget sig tid
til at festliggøre dagen sammen med os andre.
Karen Grøn, som er tidligere pigesejler, holdt et skønt foredrag om
”Kvinder hjælper Kvinder”. Karen kom blandt andet ind på, hvorfor
hun er en varm fortaler for, at alle kvinder skal ud at sejle i egen
båd – og gerne uden mand. Det giver ”hår på brystet”, at kunne
navigere selv, og hvis uheldet er ude, kommer man ikke til at stå i
en pludselig uvant situation – for kvinder kan godt! Karen er stifter
af ”fremtidens kvinder”, som er et netværk for kvinder. Netværket
har i dag 120 medlemmer og et godt forum til sparring på flere
områder.
Ol-bronze vinder Anne-Marie Rindom er en god fortæller og rundede dagen af, hvor hun i billeder og ord, fortalte om det hårde slid
det er at sejle på topplan. Om træningsindsats både på det fysiske og det mentale plan og selvfølgelig på vandet. Anne-Marie er
meget målbevidst og vil nu gøre sin uddannelse færdig, inden hun
går i gang med træningen til OL i Tokyo.
Besætningen på Mag´s siger tak til alle, der tog turen til Horsens
Sejlklub for at være med til at fejre pigesejlernes 25 års jubilæum.
Vi ses på vandet til foråret – både nye, tidligere og nuværende pigesejlere.

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

23

H O R S E N S

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

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

Aftensejladser
efteråret 2016
TIRSDAG
Der har været sejlet i 3 løb med henholdsvis 8, 4 og 3 deltagere.
12 sejladser er det blevet til med 3 fratrækkere
1 løb
1 KDY 15 m2
Torben Pedersen
2 Nordisk Folkebåd Jørgen
3 Melges 22
Søren Juncker
2 løb
1 Express
Morten Stoy
2 Express
Svend Kold Johansen
3 Express
Christian Kronow
3 løb
1 X332
Henrik Frederiksen
2 Banner 30
Michael Mogensen
3 X102
Ole Rindom

”Vennerne” forærede i 1979 Horsens Sejlklub flagmasten, - anledningen var klubbens 100 års jubilæum. Masten blev Horsens
Lystbådehavns flotte vartegn. Siden har masten løbende været
vedligeholdt. Hvert 3die – 4 de år lægges masten ned efter standernedhaling, slibes og lakeres for at stå klar til standerhejsning. Sidst
var vinteren 2013 – 2014 hvor masten fik en tur og stod flot til
indvielse af det nye klubhus.
Masten er i forbindelsen med standernedhaling ultimo oktober
blevet besigtiget af Horsens Yachtværft – Søren Buhl, der vurderer
at vi først i vinteren 2017 – 2018 skal have masten ned igen. (CG)

ONSDAG - PIGESEJLADS
Der har været sejlet 4 sejladser. 5 deltagende både.
1 Express
Lena Scroll
2 Ylva
Ruth Andersen
3 X332
Karin Gram Hansen
TORSDAG
Der har været sejlet 7 sejladser. 13 deltagende både.
Under 30 fod
1 H-båd
Kaj Møller
2 KDY 15 m2
Torben Pedersen
Over 30 fod
1 Arcona 40
Kim Mikkelsen
2 Dehler 34
Jørgen Petersen
Med spiler
1 Drabant 24
Hans Matsbøll
2 Match 28
Sejlerskolen
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Dansk Sejlunions klubkonference
Traditionen tro afholdt Dansk Sejlunion klubkonference i november. Horsens Sejlklub har tradition for at være godt repræsenteret,
i år var det usædvanligt flot, - hele 9 medlemmer var der om end
ikke alle begge dage.
Majbritt Magnussen, Maiken og Anne-Julie Schütt, Anne Marie Rindom, Anette Viborg, Tina Winkler, Bjarne Hansen, Knud Erik Feldt,
Peter Bjerremand, Nils Buhl og Carl Gerstrøm.
Den store undersøgelse, Havets Motionister, den hidtil mest omfattende undersøgelse af sejlsporten i Danmark, blev der orienteret
om fredag aften.
Undersøgelsen er udarbejdet over et toårigt forløb, 2014-16, i et
samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund og Dansk Sejlunion.
Havets Motionister skal bidrage til at udvikle sejlklubberne, så de
fremstår attraktive og tidssvarende for nuværende og kommende
sejlere.
Den samlede undersøgelse består af tre delrapporter, som kan læses i deres fulde omfang på www.sejlsport.dk
I et efterfølgende gruppearbejde drøftede Bjarne, Knud Erik og
Carl fra HSH med nogle fra Kerteminde, Egensedybet og Egå undersøgelsen. Der var bred enighed om, at alle klubberne gjorde for
lidt for tursejlerne, og hvad man kunne/burde gøre. Invitere til flotillesejlads var et af budene. Det vil vi tage op i Horsens.
Efter middagen fredag aften var der indlagt et foredrag om HSHs
OL deltagelse. Maiken optrådte igen som interviewer og havde de
3 andre piger og kampagneleder på podiet – fremragende. HSH
kom på landkortet.

”Lørdagsholdet” fra venstre Tina, Nils og Majbritt

Hvad er ingredienserne i den cocktail, der har båret satsningen
”Horsens til OL”? Hvad var oplevelserne på godt og ondt? Hvor var
de store øjeblikke, og hvor var nedturene?
Med salen lavede teamet en lille øvelse i kommunikation – se selfie.
Lørdag var opdelt i flere moduler med forskellige temaer. Klubudvikling, sejlerskole, ”Vild med Vand”, Ungdom, Sejlsportsliga, DS
Strategi 2018 - status, indsatser og debat samt Worlds 2018 i
Aarhus var temaer som man kunne melde sig til og i en kombination af foredrag og debat blive meget klogere.
Ud over konkret viden får man meget ud af at deltage. Mulighed for
at dyrke et vigtigt netværk og et hyggeligt døgn med sejlervenner
fra hele landet.(CG)

”Selfie” med salen i baggrunden.
Se nærmere på www.horsens-sejlklub.dk

Horsens Svane Apotek
ERNÆRINGSVEJLEDNING
”Fredagsholdet” siddende fra venstre Anette, Peter,
Anne-Julie og Anne Marie.
Stående fra venstre Bjarne, Maiken, Knud Erik og Carl
WWW.HORSENSSVANEAPOTEK.DK
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Transportløsninger
til dit behov

Autokølere
Air condition
Oliekølere
Intercoolers
Varmevekslere

- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher

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

Henning Lund A/S

Endelavevej 3 · 8700 Horsens · Tlf.: 75 62 56 77 · Fax: 75 62 15 52 · www.arthur.dk

Strandkærvej 34 · 8700 Horsens
Tlf. 7564 7733

Vi overholder den gældende lovgivning fra arbejdstilsynet

Det er let med SONAX:

Gør-de

t-selv

Alle former for specialløsninger i rustfrit stål til din båd.
Smede- og maskinfabrik med speciale i forarbejdning af
rustfrit stål samt alt i bygningsstål til private og erhverv,
herunder trapper, altaner, værn og gelændere.

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

www.sonax.dk
*Få et tilbud på det grove hos:
Satellitvej
10
·
8700
Horsens
·
Tlf.
7625
9030 · mail@brimas.dk
SONAX Service Horsens · Grønlandsvej 9T · Tlf. 7566 9998 · Mob. 2181 7949 · sonaxservice.dk
www.brimas.dk
w w w.whwowr. hs oerns se n- ss -esjeljkl kl luubb .. ddkk
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Nyt fra Restauratørerne og Bestyrelsen
Restauratørerne og bestyrelsen har på baggrund af erfaringerne
fra de første 2½ år præciseret retningslinjerne for brug af boner
til køb af drikkevarer således, at der fremadrettet ikke er tvivl om,
hvorledes spillereglerne er.

Vi er opmærksomme på, at de hidtidige regler ikke har været lige
klare og logiske, hvilket har givet anledning til misforståelser, og
det må Bestyrelsen tage sit medansvar for, og derfor håber vi, at vi
med disse præciseringer kan undgå misforståelser.

Boner kan bruges til køb af øl, vand og kaffe alle dage, når de indtages i kahytten eller på terrassen.
Sejlerretter kan købes alle dage i tidsrummet kl. 17.30-20.00 (evt.
længere, hvis køkkenet er åbent) til indtagelse i kahytten eller på
terrassen uden for kahytten, dog kan der på særlige dage med
større arrangementer være lukket for servering.

Vi skal huske på, at vi har indgået en lejeaftale med restauratørerne
som selvfølgelig indebærer, at der skal drives en forretning, hvilket
er en forudsætning for, at de kan betale den aftalte leje, og som
Bestyrelse kan vi kun udtrykke fuld tilfredshed i den anledning, da
huslejen betales punktlig hver måned.

Derudover kan man bruge boner (hele aftenen) og købe sejlerretter
(forudbestilte) ved følgende lejligheder:
- udvalgsmøder i bestyrelsen *)
- 4 vinterarrangementer i HSH-regi samt til Banko-aften
- generalforsamling i HSH
Vinterarrangementer og Banko-aften skal ligge i månederne november, januar, februar og marts og på ugedagene tirsdag og onsdag, og aftales med restauratørerne i så god tid som muligt og
under respekt af deres vinterferie.

– eller la
d
SONAX S
ervice
gøre det
grove*
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*) Restauratørerne anmoder om, at der lige sendes en mail eller
ringes om sådanne møder så personale mv. er forberedte - og bemærk, at det må påregnes, at bestyrelseslokalet kan være optaget
på hverdage frem til kl. 17.00, idet restauratørerne har ret til at
bruge det til VIP-arrangementer mv.

Dette er også baggrunden for, at vinterarrangementerne ligger inden for ovennævnte tidsrum, da vi dermed forsøger, at ramme de
tidspunkter på året og de ugedage, hvor der erfaringsmæssigt ikke
er så stor fare for, at de må sige nej til andre arrangementer, som
isoleret set ville bidrag mere til driften end et HSH-arrangement
med boner mv.
Det er sund fornuft og til gavn for begge parter, at vi på den måde
tager hensyn.
Ovenstående ændrer ikke på, at der derudover fra gang til gang kan
laves aftale om andre arrangementer og holdes fx. Happy Hour.
Bestyrelsen vil selvfølgelig som hidtil sammen med restauratørerne finde nogle gode menuer til afriggerfesten, standerhejsning
osv, men ved disse lejligheder kan der efter gensidig aftale ikke
bruges boner.
Til slut blot en opfordring til alle medlemmer om at støtte vore
restauratører - de støtter os, ikke blot ved betaling af leje, men
også med præmier/gavekort/osv.

Paul Elvstrøm - århundredets danske
sportsnavn - er død
Den første i historien til at vinde guld ved fire Olympiske Lege i
træk. 13 VM-titler i syv forskellige bådklasser. Deltager ved OL otte
gange - over en 40-årig periode (1948-88). Medlem af World Sailings og dansk idræts Hall of Fame.
Ingen anden har betydet så meget for sejlsporten . Ganske enkelt
eneren over dem alle.
Ære være Paul Elvstrøms minde (CG)
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Bådudstilling

Børs
Finansiel rådgivning
Formue & pensionspleje

Danmarks eneste indendørs bådudstilling finder sted
i messehallerne i Fredericia 24. til 26. februar og 2. til 5.
marts 2017. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Man kan frem mod messen løbende opdatere sig på
www.boatshow.dk

Pletskud fra glemmebogen
Det gamle klubhus medens det stadig lå på øen. Formentlig kort
efter indvielsen i 1915 og stadig med de flotte vinduer med diagonale sprosser. De fleste voksne i mørkt tøj og med sejlerkasket,
- det var tider!
Hvis du har gamle lokale sejlsportsbilleder, så send dem til gerstroem@mail1.stofanet.dk, scannet i stor opløsning.(CG)

Happy Hour

OL fejring
Generationssejlads

7

Kontakt
Direktør
Niels-Ove Mølhave
Tlf. 7561 2166
Mange medlemmer møder op fredag eftermiddag ved 4’tidennom@danskotc.dk
og

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

slutter ugen med en drink/en kop kaffe og en hyggelig snak i sejlklubben. Kom og vær med!(CG)

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

7

Også Gentoftes borgmester hyldede OL sejlsportsmedalje – bronze
i 49’ner FX. Jena og Katja med Hans Toft.(CG)

Fyns Amts Avis har en maritim rubrik ”Koøjet”. I oktober kunne
man her læse om en håndfuld tyske lystbåde fra Segelclub Eckernförde, hver bemandet med en voksen skipper og en lille gruppe
unge i teenage-alderen eller yngre. Formålet med sejladsen var at
ryste klubbens unge og ældre sammen. Styrke kontakten mellem
generationerne og udvikle klubben til gavn for medlemmer i alle
aldre. Det Sydfynske blev besøgt bl.a. Lystfartøjsmuseet i Svendborg.
Det var måske et eksempel til efterfølgelse i Horsens Sejlklub.(CG)

Havnetrekanten
Tårn 2 skyder op og CASAs nye administrationsbygning er godt
på vej. Det gamle stykpakhus er ved at få en kærlig overhaling.
Den bærende del af de kommende gæstepladser i inderhavnen er
etableret, så mon ikke de som planlagt står klar ved sæsonstart.
(CG)

Nyt fra pladsmændene
Nye Sejl · Reparationer · Rullesystemer · Bompresseninger
Tlf. 7026 -1296 · Amager Strandvej 50 · 2300 Kbh. S
Tlf. Jylland 7553- 8953 (aften) · info@sejl.dk

www.sejl.dk

34
28

Vinteren står for døren. Bådene er ved at være på land.
Pladsmændene gør allerede nu opmærksom på, at pladsen
nord for de røde spidshuse skal være ryddet 15. maj!!!
HUSK! – der skal være mærke på stativet. Klub, plads nummer og telefonnummer. Mærker kan afhentes i ”værkstedet”.
Pladsmændene takker for sæsonen 2016 og ønsker God Jul
og Godt Nytår! (CG)
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Business Cup 2009
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Picca Automation er igen
med som hovedsponsor
til Business Cup i 2017.

Favoritten vandt igen
Ingen kunne holde Thomas Iversen og Jyske Banks besætning tilbage i Horsens Sejlklubs Business Cup, der blev holdt for 3. år i træk på Horsens inderfjord midt i juni.

OL bronzemedalje vinderen
Anne-Marie Rindom
fra Horsens Sejlklub blev
Nykredit Sailor of the Year
2016

8 besætninger med erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklubber 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
Lørdag
10. juni
2017
går
detvar
løsi tvivl
på om
Horsens
med Picca
Lars den
Skovbjerg,
direktør
i Jyske
Bank,
det Fjord
det så hårdt til, at Thomas Iversen faldt i vandet inden starten i en duel og
var nødvendigt
at tageCup,
pokalen
med
fra sidste år, da har mulighed for at
Automation
Business
hvor
virksomheder
måtte samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.
han forventede at vinde Business Cup igen.
dysteDet
mod
hinanden
i de blev
ens igen
Match
28 både.
Besætningerne var suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke
gjorde
de og pokalen
overrakt
til Lars
samt skipper
Thomas Iversen
Keld med
An- på hjemmesiden
Sæt Skovbjerg,
allerede kryds
i kalenderen
nu ogtv,følg
kræfter natureni kan påvirke en sejlbåd med.
dersen og Lars Fensbo.
Frank Panduro, der sejlede for Dansk OTC, var ikke sen til at indrømme, at
marts for indbydelsen.
maveog armmusklerne
skulle trænes væsentligt, hvis han skulle gentage
Det er en fantastisk mulighed for dig som virksomhed
at give
dine
en succesfuld
3. plads med Peter Iversen som skipper, til næste år.
kunder eller samarbejdspartnere en fantastisk oplevelse,
og hvis du
Stoy fra CON Industries blev nummer 2 og Nykredit med Søren
mangler en skipper, kan Horsens Sejlklub levere højstMorten
kvalificerede
Andersen blev nummer 4.
skippere.
Mia Nielsen fra NP Truck havde på grund af afbud, ikke sin sædvanlige skipper, der ligger 4 på verdensranglisten, og der gav en placering lidt nede i
Har du allerede nu lyst til at høre mere eller være
forrest på
rækken.

2016
- Sailor of the year !

Tak til vores sponsorer:

tilmeldingslisten, så kontakt søren.klint@novotek.com.
Årets vindere fra Lundhilds Tegnestue forventes at forsvare titlen
NB. 5 besætninger har allerede forhåndstilmeldt sig
hørtenu sat dato
denfor10.
juni 2017
Derdaerde
allerede
næste
års Business Cup 2010, der afvikles
C O
den 12. juni og hvor der forventes at 12 besætninger og 6 både sætter hindatoen.
Nykredit var det eneste rene firmahold, da alle er
ansat i koncernen.

anden stævne.
Har du lyst til at deltage i Business Cup så reserver dagen og send en forhåndsbookning på mail til soren.klint@horsens-sejlklub.dk. Der er allerede
nu forhånds booket 3 besætninger.

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.

N
Anne-Marie fik overrakt både vin og blomster, da hun
til Horsens Sejlklubs standernedhaling,
blev præsenteret som Nykredit, Sailor of the year
2016.
Det er klubbens medlemmer, der har nomineret og
stemt på Anne-Marie, og det er både OL medaljen i
Rio og VM guld i Laser Radial i november 2015, der
har gjort udslaget.
Andenpladsen gik til Tina Vinkler og tredjepladsen til
OnBoard Horsens til OL Captain Peter Bjerremand.

INDUSTRIES

PWC har netop kåret Årets Ejerleder ved et arrangement i Vejle. Her var Anne-Marie
Rindom inviteret til at fortælle sin historieNyfor
mange
fremmødte erhvervsfolk fra
bådde
sponsor
i 2010
Alan Nissen,
som både
styrer Bellaiche, som bl.a.
Sydjylland. Anne-Marie blev interviewet at TV2
journalisten
Michele
Nissens Kølerfabrik og her båden
spurgte ind til forberedelserne op til OL, med
særlig
interesse
i
mental og fysisk træning,
”Nissen” til Business Cup, har
som jo også er relevant for de mange erhvervsledere.
meddelt, at virksomheden stadig
ønsker
at være med
Board,
Anne-Marie har efterfølgende fået rigtig god
anmeldelse
afi On
deltagerne,
så har din virkmen ikke som båd sponsor. Der er
somhed eller forening lyst til at høre om ægte
vindermentalitet,
så
kontakt
allerede nu flere virksomheder,
der har vist interesse for dette
peter@horsenstilol.dk
attraktive sponsorat, og har du
PWC er nyt medlem af OnBoard.
også lyst til at høre mere om alle

Tak til vores
sponsorer:
mulighederne
ved et bådsponsorat,
HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
Tak til vores sponsorer: så kontakt sponsorudvalget.

Ol bronze vinder Anne-Marie Rindom sammen med
Peter Bjerremand og Bente L. Jakobsen fra Nykredit.
Tina Vinkler var fraværende pga. stævne.

RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
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Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:
C

O

N
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Efterretninger for
Søfarende
Man kan i Efterretninger for Søfarende læse følgende overskrift:
Gældende foreløbige (P) og midlertidige (T) efterretninger.

xx
Renovering
af skolebåde
I januar og februar køres sejlerskolens H-både Sato og Doa ind i
værkstedet ved ungdomshusene. Først Sato i januar og så Doa i
februar.
Hver onsdag aften og lørdag formiddag i januar og februar vil et
hold frivillige give bådene en grundig make over efter anvisning
af Søren Buhl fra Horsens Yachtværft. Ikke mindst indvendig skal
bådene gøres mere indbydende at bruge til tursejlads.
Klubmedlemmer der har erhvervet duelighedsbevis kan låne
bådene, når de ikke bruges til skolesejlads.
Bådene opdateres med lanterner og spilerud-rustning.
Vil du give en hånd og samtidig lære, hvordan man klargør en ældre
båd, så send en mail til nb@godtvejr.dk eller ring 2929 1907 og
meld dig til holdene. Alle er velkomne én aften eller flere.
Når de er færdige skal de helt være lige så flotte som Sejler - & Kapsejladsskolens Etchells 22, som et hold frivillige renoverede sidste
vinter.
Nils Buhl

Og hvad betyder det så?
(P). (Preliminary) Foreløbig EfS eller P-meddelelse. Indeholder information om en ny permanent ændring, f.eks. et havnebyggeri eller udlægning af afmærkning. Der vil altid være skrevet et start- og
sluttidspunkt på arbejdets udførelse. Forholdet er altid gældende,
indtil det er afmeldt (udgår) i en ny efterretning uanset hvilket
sluttidspunkt, der måtte stå. Når en P-meddelelse udgår, vil det
altid medføre en kortrettelse.
(T). (Temporary) Midlertidig EfS eller T-meddelelse. Advarer mod
midlertidige ændringer eller farer, f.eks. skydeøvelser, midlertidige
boringer, uddybningsarbejde osv. Der vil altid være skrevet et startog sluttidspunkt på aktiviteten. Forholdet er altid gældende, indtil
det er afmeldt i en ny efterretning uanset hvilket sluttidspunkt, der
måtte stå. Dog vil skydeøvelser og kapsejladser ikke blive afmeldt,
men udgår automatisk, da der ikke er sket nogen fysisk ændring.
- om end det nok skal læses et par gange for at stå helt klart.
En foreløbig efterretning er en efterretning om noget, der er af blivende karakter (f.eks. en ny havnemole), hvor der senere vil komme
en søkortrettelse magen til den foreløbige efterretning.
En midlertidig efterretning er en besked om noget, der er midlertidigt, altså begrænset til en angiven periode, hvorefter verden vil
være som før den midlertidige efterretning. Kunne være oplysning
om en kapsejlads eller skydeøvelse.

Nyt fra den store verden
World Sailing - det tidligere ISAF - holdt generalforsamling primo
november.
To emner er altid i fokus på disse møder: Valgene og OL-klasserne.
Danskeren Kim Andersen fra KDY blev valgt til formand i et
kampvalg med den siddende formand Carlo Croce fra Italien og
canadieren Poul Henderson.
Kim har en lang aktiv sejlerkarriere bag sig og har været med i det
organisatoriske arbejde i ISAF i mange år. Kim kender gamet!

Kim Andersen

Kims mærkesager er en mere åben og transparent ledelse af World
Sailing samt at sikre sejlsportens fremtid som olympisk idræt.
I dag er sejlsport på IOC’s liste over idrætter, der risikerer at miste
sin olympiske status. Det påhviler sejlsporten selv at styrke sin OLstatus gennem øget udbredelse, større publikumsinteresse, bedre
formidling og mere forenklede strukturer.
World Sailing indstiller alle OL-klasser til genvalg
Foruden præsidentvalget blev en række beslutninger truffet på
generalforsamlingen. Blandt andet vil World Sailing indstille til
IOC, at OL-sejladserne i Tokyo 2020 bliver med de samme ti bådklasser som ved OL i Rio, - nemlig:
• 470 jolle
kvinder og mænd
• Laser Radial
kvinder
• Laser standart mænd
• 49er FX
kvinder
• 49 er 		
mænd
• Finnjolle
mænd
• RS:X (bræt)
kvinder og mænd
• Nacra 17
mix besætning

Nyt fra Havnefogeden
2 gange om året mødes samarbejdsudvalget for Horsens Lystbådehavn, hvor alle
klubberne og havnemyndigheden drøfter
aktuelle emner og orienterer hinanden.
Fra de sidste møde ultimo september kan
kort nævnes:
• I vinteren 2016/2017 bliver der uddybet.
• Der bliver mulighed for at betale med
Mobil Pay på havnekontoret
• Havnefogeden opfordrer til at huske at hente pladsnumre.
• Vedligehold drøftet
Referatet kan læses på www. horsens-sejlklub.dk
Der er ca. 50 ledige pladser, - fortrinsvis store pladser. Det er ca. 25
mindre end samme tid sidste år. Pladser under 12 meter mangler
vi, og det skal vi huske, når der skiftes pæle.
Mange yngre nye sejlere – rigtig mange fra sejlerskolen – er kommet til med både på 26-30 fod, som de har erhvervet til billige
priser.
Uddybning kommer til at ske i januar/februar. Vejret kan skubbe
lidt på det.

Der er 33 både hvor ejeren er tilmeldt folkeregisteret på Lysbådehavnen - plads XX. ”Fastliggerne” betaler strøm via kort, og det er
et krav, at gældende toiletregler overholdes.
Den mobile toilettømmer, som havnen har anskaffet bruges – ikke
overvældende. Brugerne henter den selv via nøglekort.
Havnefogeden tillægger samarbejdet med FLID (Foreningen af
Lystbådehavne i Danmark) stor betydning. Et nyligt kursus om den
jura, der er aktuel på en lystbådehavn var meget givtig både de
konkrete emner, men også det netværk, der bliver med kolleger fra
andre havne.
1ste år er snart omme, giver det anledning til en bemærkning?
Jeg syntes, det er gået godt og er glad for mit arbejde på Lystbådehavnen. Jeg håber kunderne – pladslejerne - synes det samme. Der
har ikke været de store ting, men der er da løbende krusninger, som
der skal tages stilling til. Jeg opfordrer til, at man åbner munden,
hvis der er noget.
Jeg ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår. Tak for sæsonen
2016.(CG)

Tema aftener og åbent hus
Horsens Yachtværft, Gammel Havn 3 indbyder til 2 temaaftener
TIRSDAG DEN 24. JANUAR
ELEKTRONIK OG NAVIGATION.
Simrad/ B&G vil være til stede og forklarer om navigationsmuligheder med moderne GPS og Radar systemer.
Man vil også komme ind på installation og vedligehold af disse
systemer.
TIRSDAG DEN 31. JANUAR.
BUNDMALING OG OVERFLADE RENOVERINGER OG
VEDLIGEHOLDELSE.
Hempel yacht paints kommer og gennemgår sammen med værftet.
Gennemgang af nye bundmalings regler pr. 1/1-2018 og hvad de
betyder for fremtidig bundbehandling.

Måger
I ydersæsonen er det en
plage med de mange måger,
der indtager broerne. På
havnen i Kongebrogården
har man monteret et par
stålwire på nogle beslag
som forhindrer mågerne i at
slå sig ned. De lokale siger
det virker. (CG)

7

Gennemgang af malesystemer og muligheder i forbindelse med
vedligeholdelse og klargøring af overflader. Glasfiber, træ, stål og
aluminium.
Begge aftener er der præsentation og rundvisning på værftet fra
17.30 til 18.30 herunder en portion kartoffelsuppe og en øl
Temaet følger fra 18.30 til ca. 21.00
Se www.horsensvaerft.dk

HAVNESERVICE, Jens Hjernøesvej 14, afholder åbent hus lørdag
den 8. april. Konceptet er som tidligere år, blot bliver der flere
leverandører, der udstiller, flere kurser, flere præmier og gode
tilbud samt en enestående lejlighed for en maritim snak.
Se www.havneservice.dk

KAPSEJLADSER 2017
Helt kort om næste sæsons kapsejladser:
•
Aftensejladser tirsdag, onsdag og torsdag
•
2-Star
•
Endelave Rundt
•
Klubmesterskaber
•
joller
•
kølbåde (evt. i Middelfart i DS 37)
•
DM for OK-joller og Snipe den 24. til 26. august
•
KDY 15 m2 ultimo september

Carl Gerstrøm
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Tømrerarbejde til tiden...
- og til aftalt pris

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

RING OG
FÅ ET
TILBUD

S E REFERENCER OG MEGET MERE PÅ WWW.NORTVIG-AS.DK

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.

SØRENS ”UNGKARLE MAD”.
•
•
•
•
•
•
•
•

Små pasta supperør, en lille pose
1 ds majs
Parmesan ¾ af et stykke
¼ fløde
2 pakker bacon i tern
En lille smule smør til stegning
Hvidløgspulver
Salt og peber

g

Kog pastaen efter anvisning på pakken (helst al dente).
Husk at tilsætte salt i vandet.
Start med at stege baconternene på en brændvarm pande,
mens pastaen koger. Hæld væsken fra efter et par minutter, så det ikke koger op, tilsæt en anelse smør, så det bliver
stegt sprødt.
Når pastaen er færdigkogt sies vandet fra, og pastaen står i
en skål og venter på, de andre ingredienser bliver færdige.
Kom bacon op på noget køkkenrulle, så det forbliver sprødt.
Gem noget af fedtstoffet på panden, og kog det ind med
fløde, smag til med salt og peber.
Parmesanosten skal være fintrevet, og tilsættes lidt efter
lidt i fløden på panden, og kog det ind
De sprødstegte bacontern blandes med pastaen sammen
med majs.
Derefter tilsættes hvidløgspulver efter smag i pastaen.
Til sidst hældes den varme fløde-/oste sovs i skålen/gryden
med pastaen, og der røres godt rundt.
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Mad omxx bord!

Lidt lun flûte og en flaske god rødvin gør sig til denne ret.
(CG)

Prisliste
Horsens Sejlklub
Kontingenter
Vedtages hvert år på generalforsamlingen gældende
for det næste år.
A - Myndig aktiv sejler
1075
B - Umyndig aktiv sejler
908
C - Samboende par
2804
D - Ikke aktiv
538

Sejlerskole
Vedtages af bestyrelsen efter indstillingen fra sejlerskoleudvalget.
Praktisk sejlads (duelighedsbevis) 1800
Praktisk sejlads
1800
Kapsejladsskole
1800
(unge medlemmer u/25 år halv pris)				
Teori (duelighedsbevis)
2800
Yachtskipper Y3
2800
Yachtskipper Y1
2800
Ved deltagelse uden medlemskab af Horsens Sejlklub		
ekstrabetaling i alle kurser 1000

Leje af både
Leje af både vedtaget af bestyrelsen efter indstilling af ungdomsudvalget /sejlerskole.				
Optimistjolle komplet
800, - pr. person
Storjolle
1000,- pr. person
Hobie cat
2500,- pr. person
Hbåd/Etchell kan lånes efter nærmere aftale med sejlerskolen i weekends (fredag-søndag)				
Ved ALLE henvendelser SKAL man benytte sit medlemsnr.		
Ved indbetaling af fakturaen, evt. spørgsmål eller rettelser, vi
beder alle om, at indsende mailadressen til kassereren. Har
du fået ny eller er der fejl i din mailadresse, bedes den rettet
også af hensyn til Dansk Sejlunions udsendelse af Sejler.		
				

Klubpriser i Horsens Sejlklubs Restaurant
Aftales mellem forpagter og klubhusudvalget
• øl/vand/kaffe
1 mærke*
• glas vin
2 mærker*
• sejlerret
82 kr.
*10 mærker koster 220 kr.

HUSK:

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

Horsens Hus
Holmboes Allé 1, 5. sal
8700 Horsens
Telefon 79 43 53 00 · Fax 75 62 38 09
www.hundsbaek.dk

• at støtte vore sponsorer og annoncører, - dermed støtter
du også Horsens Sejlklub.
• at sende din mailadresse til kasserer@horsens-sejlklub.dk
• at tilmelde din kontingentbetaling til betalingsservice, ellers påføres 50,- kr. i administration.
Link på www.horsens-sejlklub.dk / sejlklubben / bestyrelse /
kasserer
• at kontakte Carl Gerstrøm, gerstroem@mail1.stofanet.dk
mobil 23465603, hvis ikke du får Dansk Sejlunions medlemsblad ”Sejler”

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart
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De godt 100 samlede medlemmer kryber i læ bag servicebygningen medens formanden taler.

Uddeling af duelighedsbeviser. Fra venstre: Jacob Wessberg
Jensen, Mette Dahlmann, Sascha Maria Löwenstein, Lone Carina Nielsen, Kåre Aarsnes og Bernt K. Andersen. Formanden
og sejlskolechef Nils Buhl.

Standernedhaling
Signe Jacobsen gør klar til at døbe en ny Zoom-jolle ”Jalmer II”
sponseret af Nordea Fonden. Filialdirektør Henriette Nymann
overrakte jollen til en taknemlig formand.

Godt 100 medlemmer var mødt op på plænen, hvor formanden
præcis kl. 12.30 den 29. oktober kaldte til samling. Vejret var som
bestilt med sol og moderat vind.
Formanden konstaterede, at sæsonen 2016 havde været en helt
fantastisk sæson for Horsens Sejlklub og nævnte bl.a.
OL satsningen der endte med to deltagere og en medalje.
Deltagelse i sejlsportsligaen med forbliven i 1ste division.
OK-jolle boomet med 10 joller på fjorden og udsigt til DM for jolletypen i sæsonen 2017.
Formanden kom ind på dialogen med kommunen vedr. arealerne
på nordhavnen. Det er ”træls” at læse i avisen, at al vinteropbevaring skal på sydhavnen, og at arealerne, som ikke kan undværes ved
stævner, kan ende med at blive bebygget. ”Hvor skal vi parkere, når
vi skal på weekendtur?” spurgte formanden.
Den nye hjemmeside, der er på vej, blev omtalt. Formanden annoncerede et spørgeskema sammen med et nyhedsbrev i december for
at få medlemmernes syn på en række spørgsmål.
Uddeling af Jan Poulsens Mindepræmie i daglig tale kammeratskabspokalen, der blev uddelt første gang i 1986, gik til Bjarne Markussen og fru Jette. Tak for en meget stor indsats over mange år!
Så fulgte uddeling af duelighedsbeviser til sejlerskoleeleverne. Den
17. september bestod 19 elever fra Sejler - & Kapsejladsskolen den
praktisk prøve til duelighedsbeviset. 10 af disse havde sidste vinter
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Kammeratskabspokalen gik til Bjarne Markussen og fru Jette
bestået den teoretiske prøve og fik derfor udleveret Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis. Troels P. Petersen, Jan Lindhøj og Claus
Riber var ikke tilstede ved ceremonien, men har også erhvervet
duelighedsbeviset. I denne vinter slider 30 nye sejlere med den
teoretiske del af duelighedsbeviset.
Annemarie Rindom blev kåret som Nykredit Sailor of the Year. Tina
Vinkler og Peter Bjerremand Jensen på de næste pladser.

Anne-Marie Rindom døber sin Laserjolle ”Bulldozeren”

I mangel på andre
kandidater fik Carl
Gerstrøm ”hæderen”
for en fem år gammel
skade.

3 både blev døbt
• Zoom jolle sponseret af Nordea Fonden
• Laser Radial sponseret af Jacobsen Plus og Louis Poulsen. Peter
Jacobsen fra Jacobsen Plus var desværre forhindret i at komme til
standernedhaling, derfor fik jollen sin stævne-debut ved de årlige
Århus-mesterskaber den dag.
Daniel Riber er den første sejler, der får glæde af jollen. Så snart en
passende lejlighed byder sig, vil jollen blive døbt.
• Laser Radial som Anne-Marie fik af On Board, er nu tilbage som
en klubjolle. Anne-Marie døbte jollen ”Bulldozeren”. Navnet kommer fra et medietræningskursus for landsholdet, hvor deltagerne
blev bedt om at sammenligne sig selv med et dyr/en ting, som de
forbandt med de egenskaber, de besad. Anne-Marie pegede på en
bulldoser – stærk, vil fremad. Bulldozeren fra Horsens blev under
OL omtalt mange gange. Jonas Høgh sølvvinderen fra OL i London
tog virkeligt navnet til sig. Far og søn speakerteamet ligeså.
Horsens sejlklub er meget taknemlige for sponsoraterne. Jollerne
giver muligheder til ungdoms-sejlere i mange år frem.
Medens Horsens Sejlersang blev sunget gled staderen ned. Det trefoldige hurra for sejlsporten og Horsens Sejlklub, og så var det tid
for den obligatoriske øl.

Nykredit Sailor of the Year blev uddelt. Fra venstre Jette Markussen
stand in for Tina Winkler, Anne-Marie, Bente Jakobsen fra Nykredit
og Peter Bjerremand Jensen

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Sejlerskolens hædersbevisning – ”Blæselampen” – gik til Kaj Olander Nielsen.

Sæson 2016 var officielt slut, men der vil blive sejlet så længe
fjorden er isfri.

Oplevelser, god mad og passion

Ca. 40, heraf udgjorde sejlerskolen halvdelen, gik i klubhuset for at
spise en dejlig frokost.
Jesper bjarnesen spillede og snakken gik. Man hyggede sig.
Under frokosten er der tradition for endnu et par prisuddelinger.
Uddeling af grundstødningspokalen er et af de traditionsrige indslag ved standernedhalingen.
Der er altid spænding om, hvem der skal have ”æren”. Formanden
var også i år kreativ under sin opremsning af, hvem der ikke skulle
have den. Tidligere formand Carl Gerstrøm fik den for en hændelse,
der fandt sted for flere år siden. Carl har taget duelighedsbevis i
Horsens Sejlklubs sejlersole tilbage i 1986, men har åbenbart ikke
hørt efter, og er nu med i den eksklusive gruppe, der har navn på
pokalen. Hvert år samles ”grundejerne” ved standernedhalingen
for at drikke en lille én med den senest ankomne grundstødningsbroder.
Sejlerskolen uddeler en flot gammel blæselampe til én, der i den
forgangne sæson har gjort sig positivt bemærket. Leder af sejlerskolen motiverede og overrakte blæselampen til instruktør Kaj
Olander og takkede uundværlige Kaj for den stor indsats. (CG)

Til party
HM dronningen inviterede OL deltagerne til en reception i riddersalen på Christiansborg. Aviser og ugeblade bragte stribevis af reportager og Horsens Sejlklubs medlemsblad vil da ikke stå tilbage. I
Billedbladet kunne man læse, at Anne-Marie kom til Christiansborg
på cykel. Anette var også med til party

De to Horsens piger i riddersalen på Christiansborg
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Daniel Riber fotograferet ved stævnet i Egå, medens der var standernedhaling i Horsens.
Laser Radial sponseret af Jacobsen Plus. Peter Jacobsen fra Jacobsen
Plus var desværre forhindret i at komme til standernedhaling, derfor
fik den nye jolle sin stævne-debut ved de årlige Århus-mesterskaber
den dag.
Det er Jacobsen Plus og Louis Poulsen, der har sponseret den næsten
nye Laser-jolle, et sponsorat, som Horsens Sejlklub sætter stor pris
på. Jollen giver muligheder til ungdoms-sejlere i mange år frem.
Daniel Riber er den første sejler, der får glæde af jollen, og så snart
en passende lejlighed byder sig, vil jollen blive døbt.

Sanne Mikkelsen og Christian Horsdal fra Horsens
Sejlklubs Restaurant nyder livet på
lystbådehavnen. Selvom det er et tidskrævende arbejde
på alle fronter, nyder parret at lave mad til gæster fra
hele Danmark i eventyrlige og smukke maritime
omgivelser, der forenes med restaurantens unikke
arkitektoniske snit. Det kræver imidlertid flid,
ambassadører og mange arbejdstimer at opnå succes.
Christian byder mig velkommen, da jeg træder ind af
døren. Udenfor dufter havet godt af salt, indenfor dufter
det af kaffe. Et magisk sammenspil, der sender positive
signaler til sindet. Vi sætter os til bords i et af de
tilstødende lokaler i restauranten.
I april 2014 overtog de nøglerne til restauranten. Siden
er tiden fløjet af sted. Alt fra mesterskaber,
erhvervsarrangementer til konfirmationer har været
afholdt i lokalerne, der trækker gæster helt fra Aarhus
og generelt fra hele Danmark. Begge er enige om, at det
kræver mange timer, kontinuerlig konceptudvikling,
fokus på oplevelser at udvikle en succes. Derfor
udvikler de hver dag konceptet, øver sig i alt fra mad til
bestik.
”Vi har haft mange fantastiske oplevelser, men vi arbejder
i en branche, hvor grænsen mellem fiasko og succes er
minimal. Vi har udviklet et solidt koncept, hvor man kan
nyde alt fra en lækker rødspætte til en god flaske vin, eller
bare en kop kaffe med byens bedste udsigt. Det har mange
af vores gæster rost os for. Vi har allerede mange
ambassadører, der taler godt om vores restaurant, men vi
altid gerne have flere at fortælle om de mange lækre
muligheder i vores restaurant, hvor man kan afholde alt

til fra erhvervsmøder, konferencer til en romantisk
middag og det kan lade sig gøre i omgivelser, der
inspirerer, ” siger Christian.
I de større danske byer åbner der hele tiden nye
restauranter og cafeer, men levetiden er ofte kort.
Kædekoncepter, store brands og madsteder
sponsoreret af kapitalfonde og pengemænd vinder
frem. Det kræver derfor ekstra stor opbakning fra de
lokale at få succes. Samtidig kan det være svært at
finde dedikeret arbejdskraft, fordi mange har store
ambitioner. Mange vil lege Noma. Det får dog ikke
Christian og Sanne til at pibe:
”Vi har fået god feedback af vores gæster – og det gælder
året rundt, selvom de mørke måneder ikke altid trækker
folk ud af huset for at spise og drikke god mad og vin, så
har vi haft mange besøgende i januar og februar.
Vi brænder for at skabe rammer for gode mindeværdige
oplevelser. Vi ved, at det kræver præcision, omtanke og
opbakning fra alle. Vi arbejder hver dag passioneret for
at gøre det hyggeligt at besøge os” siger Sanne.
Parret vil udvikle en lækker restaurant på
lystbådehavnen, hvor byens borgere kører til, bliver
hængende efter mesterskaber, træning, en gåtur,
holder fødselsdage, barnedåb, konfirmation, bryllup
og meget andet, fortæller de sammenstemmene,
inden jeg går retur til min bil.
Har du ideer, lyst til at tale med Sanne og Christian,
booke bord, fester eller andet, så sig endelig til.
Vi ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår
Sanne & Christian
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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På langtur med
sejlerskolen!
I weekenden 7-9 oktober fik mit skiv og jeg den ære, at sejle med 6
sejlerskole elever rundt om Fyn.
Anledningen var, at flere elever havde udtrykt interesse i at sejle en
længere tur, hvori sø-vagt og tættere berøring med navigation indgik. Sejlerskoleformanden luftede ideen over for mig og jeg stillede
straks mig selv, og mit skiv, til rådighed. Det er jeg klar til igen.
Båden: PEPTP0-BISMOL II: 50 fods One off. Tegnet af Poul Brøker,
bygget i 1990 i glasfiber og epoxy. Vejer knap 15 tons. 95 hk diesel
motor. Masthead rigget, Ca. 115 m2 på krydsstel. 8 køjepladser.
Besætningen: Bent Larsen, Bernt K. Andersen, Jacob Weesberg
Jensen, Kurt Lykke, Stephan Larsen, Lars Dalgaard. Skipper 1: Søren
buhl, Skipper 2: Johnny Christensen.
Opgaven og planen var, at sejle en tur på et par døgn. Fra start af
skulle der indgå sø-vagt. Turen skulle så meget som muligt foregå
for sejl. Besætningen skulle indgå i de funktioner, som en sø-vagt
indeholder, for at få en fornemmelse af turnussen. De skulle også
indgå i navigationen, samt se hvor vigtigt hvile og ordentligt mad
er for sikkerhed og ens oplevelse af en sådan tur.
Alle mønstrede renvaskede og nybarberede fredag den 7. oktober
kl. 17.00. Onsdagen før dette havde vi haft et møde for at få hinanden set lidt an.
Båden blev gennemgået, brandsluknings- og sikkerhedsmaterialer, samt procedure blev vendt. Foruden det blev lyskontakter og
toiletfunktioner anvist. Fordeling af provianten rundt i skibet blev
også vendt.
Vagterne blev fordelt. Med besætning på 8 mand arbejdede vi
med to vagtskifter af fire mand. Vagterne forløb 4 timer ad gangen henover natten og 2 lange vagter på 6 timer i løbet af dagen.
Frivagten sov og vagten håndterede skibet, navigationen og forplejningen.
Sejladsplanen blev fremlagt til en tur rundt om Fyn og de sydlige
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øer. Vejret var lovende med frisk til hård nordøstlig vind aftagende
og nordgående henad søndagen. Perfekt til en tur rundt Fyn med
øen til styrbord.
Kl. 1800 stævnede vi ud af fjorden. Vinden var fra nul til vakuum,
solen skinnede og humøret højt. Skipper fik varmet den forlorne
skildpadde, som blev serveret med æg og portvin. Solen gik smukt
ned og natten startede stille og roligt. Da vi gik fri af Endelave kom
vinden. Den friskede hurtigt og et reb blev lagt i. Da vi kom fri af
Samsø, friskede den en del mere, samtidig med at søen kom. Fine
bølger fra nordøst, med pænt skum. Bevægelserne gav et naturlig
rod i kahytten og en klar fornemmelse af luv køje ikke var helt god.
Især fordi slingrekanten ikke var helt optimalt. Besætningen fik
også stille og roligt et lidt stift udtryk i ansigtet, især efter omklædning i forkahytten. Det stive udtryk, som også i visse tilfælde
gav pletter af forloren skildpadde i læsiden af cockpittet, holdte
helt ned igennem Storebælt.
Kl. 0400 lørdag morgen, lige i vagtskifte, passerede vi Storebæltsbroen. Det eneste problem var, at der ikke var vand til kaffen, da
vandtankene af en eller anden grund var helt tomme. Der var også
underlig fugtigt under dørk bundene (dette viste sig senere, at være
en brast slange på den ene tank). Dog var det et lille problem da sejlglæden var stor. Agten for tværs 10-12 m/s. Fart op til 10,5 knob
ned over bølgerne. Det var ikke svært at få folk til at styre, men det
var ikke kun fordi det gik godt.
Kl. 11 lørdag morgen bommede vi og passerede Langelands
sydspids. Frisk halv vind op langs Ærøs sydkyst, i klart frisk vejr fik
folks stive ansigtstræk rettet ud til glade smil. Man begyndte sågar
at spise igen, samtidig med at der også blev åbnet en øl eller 2.
Jo længere vi kom op i Lillebælt jo mere spids og springende blev
vinden. Ved Horneland kom der vind i gennem, hvilket gav god
mening at smide storsejlet. Det gav næsten samme fart, men rolig
sejlads. Fra Bogø kunne vi lige nøjagtigt holde Fænø op. Stadig frisk
vind, men med byger ind i mellem solskinnet. Det gav det mest
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fantastiske lys og smukke solnedgang. På et tidspunkt var der 4
regnbuer at se.
Vi tog en time out i Middelfart marina for at finde lækken i vandtanken, så vi kunne få mulighed for at få vand til at vaske op. De
næste flok dåser blev også åbnet, Denne gang boller i karry, endda
med ris. Smagte fantastisk med et stykke rugbrød til.
Ved en 21 tiden startede turen ud gennem Lillebælt. Igen nul til
vakuum vind. Da vi kom fri af Strib fyr kom vinden igen. 8-9 meter
Nordøst. Genua ud og et godt hug op mod Æbelø blev sat i gang.
Fed sejlads endnu en gang. Skivet bjærger sig perfekt og er nem at
styre på bidevind. Under Æbelø fik vi skøjten vendt og holdte fint
Bjørnsknude kosten op. Endda en gang i mellem kunne Ashoved
holdes op. Men glæden holdt ikke længe. Den lovede nordlige vinddrejning kom, og skralderen kom i fin stil. Vi fortsatte krydset helt
op til Søndergrunds kosten. Her fes vinden så meget af, at sejl blev
bjerget og resten af turen foregik med motor. Kl 0630 lå vi på pladsen og var alle egentlig godt brugte. Dog var vi en oplevelse rigere.
Det var en stor oplevelse og meget inspirerende at sejle med en
flok sejlere, der havde modet og lysten til at prøve noget nyt og
nogle grænser af. Humøret var højt også ind mellem ubehaget af
søsyge. Opgaver og udfordringer blev udført selvom forholdene til
tider var lidt barske for folk, der kun har prøvet at sejle i skolebåde
på Horsens fjord. Udover det var det en flok herlige banditter. Vil
på intet tidspunkt blinke for at tage på tur med det hold en anden
gang. Mit gamle skiv blev prøvet af og mange forbedringer blev sat
på listen.
PEPTO-BISMOL står til rådighed igen næste år, hvis det skulle have
interesse. Ros til sejlerskolen for et godt tiltag, der gør Horsens
sejlklub til en endnu mere fantastisk sejlklub.
Sejler hilsen
Søren.

Ny hjemmeside

Der arbejdes på Horsens Sejlklubs nye hjemmeside. Design og
funktionalitet efter moderne principper. Det har været vigtigt for
os, at den kan læses let på mobiltelefoner og tablets. Der gøres
meget for at gøre den nye hjemmeside let for medlemmerne at
finde rundt på og læse nyt fra de enkelte afdelinger. Det bliver
nemmere at redigere og lægge nyt på hjemmesiden, og vi kan få
flere og større billeder på. Et team af frivillige bliver ansvarlige for,
at der løbende lægges nyheder på.
Lige nu sidder en gruppe af repræsentanter fra de enkelte afdelinger og lægger indhold på og rydder op i det, der ikke skal med fra
den gamle til den nye hjemmeside.
Susanne Andreasen, All Web står for det tekniske på hjemmesiden
med at programmere, designe og styre udviklingsprocessen.
Hjemmesiden går i luften ultimo 2016 og har samme adresse
www.horsens-sejlklub.dk
Holdet bag med Susanne i spidsen glæder sig rigtig meget til at få
den nye hjemmeside i drift. Det kan medlemmerne også glæde sig
til!(SA/CG)
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Hvad mener du?
– har tidligere været benyttet til et portræt af nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.
Denne gang lidt anderledes – et portræt af en kandidat.
Jan Riskær Nielsen stiller på opfordring fra flere op til bestyrelsen
i Horsens Sejlklub ved generalforsamlingen den 19. januar.
I det civile er Jan produktionschef i
Linddana A/S, der producerer maskiner til neddeling af træ. Produktionen går primært til eksport.
Jan er gift med Helle der er i HR
afdelingen hos Nissen.
Om det sejladsmæssige kan man
kort nævne, at Jan gik på sejlerskole i Horsens Sejlklub i sommeren
2008 og deltog i den teoretiske undervisning i vinteren 2008/2009.
Foreløbig har Jan været instruktør på vandet i sæsonerne 2015 og
2016.
Blæselampen – sejlerskolens interne hædersbevisning - fik Jan sit
navn på i 2015.
I sommeren 2015 købte familien en Drabant 27.
Hvorfor stiller du op til bestyrelsen?
Jeg er og har været meget glad for at komme på havnen og i klubben. Der er en god atmosfære, - jeg kan li’ lugten i det bageri!
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Jeg har været med i sejlerskolen først som elev og siden som instruktør, det har været dejlige år, som jeg ser tilbage på med glæde.
Gode oplevelser, godt socialt samvær.
Da jeg fra flere blev opfordret til at stille op, så meldte jeg mig,
for at bidrage til fællesskabet. Hvis jeg bliver valgt, så vil jeg gerne
repræsentere sejlerskolen i bestyrelsen og være bestyrelsens link
til tursejlerne. Jeg har nogle ideer til arrangementer for tursejlerne
og er parat til at gøre noget for at få medlemmerne til at deltage.
I Horsens Sejlklub kan vi gøre mere for nye medlemmer. Få dem
med til arrangementerne og på turene. Der er en tendens til at vi
hænger ud med dem vi ”plejer” at omgås med og glemmer lidt at
invitere de nye ind.
Hvert andet år, har der været fællestur til Kiel med fornuftig tilslutning. Hvorfor laver vi ikke lignende fællesture andre steder hen? –
mange nye vil gerne sejle de åbne lange stræk sammen med andre
og måske mere erfarne.
Vi har nogle af de bedste og mest alsidige faciliteter i klubben.
Vi kan holde fester og foredrag i et enestående klubhus og vi kan
ta’ en kop kaffe i MONGO i arbejdstøj, når vi gør båd klar. Rammerne er der, men ofte skal der et lille prik på skulderen til for at
få medlemmerne med. Jeg vil gerne være med til at prikke! (CG)

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

”ARNAQ” patrulje- og depotudlægningsfartøj fra Slædepatruljen Sirius

ARNAQ foran klubhuset, klar til at lade sig beundre.
Sejlene sat i Juelsminde Havn

I forbindelse med Havnens weekend havde vi besøg af dette spændende fartøj. Det lå og så dejlig ud ved ”Honnørkajen”. Man kunne
få sig en sejltur og eller en spændende fortælling om fartøjet og
dets historie, som kommer her.
”ARNAQ” har fungeret som patrulje- og depotudlægningsfartøj fra
Slædepatruljen Sirius på Nordøstgrønland fra 1966 til 1997, hvor
hun var hjemmehørende på Ella Ø i Kong Oscars Fjord. Herfra blev
hun brugt til afpatruljering og depotudlægning i det sydlige område af den Nordøstgrønlandske Nationalpark.
Afpatruljering og depotudlægning i kutter foregik om sommeren
i fjordene, der var isfri i juli og august. Om vinteren var kutteren
opstaldet på vogn ved landbrækket på Ella Ø. Ofte i temperaturer
på under 40 graders frost. Depotudlægningen var en forudsætning
for, at Sirius kunne gennemføre omfattende hundeslædepatruljering på de frosne fjorde hele vinteren.
”ARNAQ” er karvelbygget med lukket lastrum, isforhudning med
isgitter om skruen. 2 cyl. luftkølet Lister Diesel med reversgear.
”ARNAQ” er det grønlandske ord for hunkøn, kvinde, dame eller
kvindfolk.
Hun er bygget i 1965 på A. Henningsen, Rantzausminde Baadebyggeri og Aarefabrik ved Svendborg. Her bestod fabrikationen af
fartøjer af træ af forskellig art. Man lavede fiskekuttere, rojoller,
dragebåde, racerbåde lavet af mahogni og patruljebåde til toldvæsnet, desuden var der en større produktion af årer og mastebøjler.
”ARNAQ” blev i 2013 hjemtaget af Arnaq laug, istandsat 2013 -15
og søsat i Juelsminde maj 2015. (CG)

Isforhudning og
isgitter er et must i de
grønlandske farvande
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Vitus Bering fylder 50 år i 2017

Flåde til Sankt Hansbål slæbes på plads.
der mange historier – man skulle tro, at Christian og Christian ikke
havde sejlet den samme tur i samme båd. Specielt deres overnatning i Svendborg er omgivet med mystik.

Skuespilhuset transporteres til Jernlageret i forbindelse
med Havnens Weekend.

Siden har Vitus Bering været en uvurderlig hjælper i Horsens Sejlklub. Den er kendt og misundt af alle andre sejlklubber.
Båden er født med en 3 cylinders Renault dieselmotor. Vitus Bering
blev hårdt brugt og i nogen grad misrøgtet på grund af pengemangel. En gang i 70´serne sank hun, fordi nogen havde glemt at sætte
bundproppen i før søsætning fra den gamle bedding.

viklingen. Vi gik i gang med at bygge jollen. Spant blev monteret på
en bedding og beklædt med ”planker” af Arix-skum. De blev samlet med feder og not og syet fast på spanterne med kobbertråd.
Derefter blev det hele beklædt med glasfiber, slebet og malet med
topcoat. Derefter klippede vi kobbertrådene over indvendig, løftede jollen af spanterne og beklædte den med glasfiber indvendigt.
Ringdæk og det selvlænsende dæk med styrehus og dam blev støbt
i en form, som vi også producerede på værftet.

Horsens Sejlklubs uovertrufne ledsagerbåd blev søsat første gang den 15. november 1967. Det kan vi fejre ved endnu
engang at trykke det stolte skibs historie.
I perioden 1965 til 1969 var jeg medejer af Bjørn Olsens Bådeværft
i Stubbekøbing. På værftet byggede vi i disse år Nimbus 26, Nimbus 33 og udviklede Nimbus 30, der først kom på markedet i 1970.
Bjørn Olsen tegnede alle bådene, og han er også konstruktør af
de kendte LA- og LD Krydsere. Bjørn tegnede LA-Krydseren, mens
han var ansat på Göta Varvet i Gøteborg. Det var en af de første
konstruktioner bygget af krydsfiner og belagt med glasfiber. Konstruktionen solgte Bjørn til Botved Boats, som producerede bådene
i Guldbord ved Nykøbing Falster. Bjørn døbte den LA som Løvsavs
Akademiet. I begyndelsen af 60’serne startede Bjørn sit eget værft
i Stubbekøbing og begyndte produktion af glasfiberbåde. Nimbus
26 var stadig på knækspant. De større blev med rundspandt.
I Stubbekøbing var en pæn flåde af fiskerbåde med aktive fiskere.
Bl.a. Willy Madsen, som drev kasterusefiskeri med sin 26 fods træjolle. Kasteruse fiskeri består i, at fiskeren, som er alene ombord, på
dybt vand kaster sine ruser ud om morgenen og bjærger dem igen
sidst på dagen. Willy fiskede nogle mil øst for Falsters Kyst. Willy
var dengang ca. 35 år, gift med Helen og havde 3 små børn.
Willy var en mand andre fiskere så op til, han var formand for Lolland Falsters Fiskeriforening og havde mange idéer og planer om
effektivisering af fiskeriet.
I efteråret henvendte Willy sig til os og spurgte om vi kunne konstruere og bygge en fiskejolle til ham. Den skulle være ca. 30 fod
og tom kunne sejle mindst 8 knob, så han, når ruserne var kastet,
kunne sejle ind til Hesnæs og hvile i stedet for at blive på havet.
Bjørn tegnede jollen, som fik navnet WM-jollen. Willy gjorde fiskeriministeriet interesseret i projektet og fik dem til at støtte ud-
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Den 17. oktober 1967 drog Willy som sædvanligt ud på Østersøen
for at kaste sine ruser. Han returnerede til Hesnæs Havn på Østfalster. Man ved, at han over middag, tidligere end normalt, fordi vinden friskede og der var varslet kuling, sejlede ud fra Hesnæs Havn
for at bjærge sine garn og sin fangst. Vejret udartede sig, ikke kun
til kuling, men til århundredes værste orkan. Danmark blev lukket,
færgeruter indstillet, tusinder af hustage blev ødelagt, huse blæste
omkuld og i de danske skove oplevede man det største stormfald
i mands minde. Willy Madsen blev på havet og først 14 dage senere fandt man ham druknet ved Stevns Klint, iført sin redningsvest. Willy efterlod sig Helen og 3 små børn. Det var ubeskriveligt
sørgeligt og kun ca. én måned før hans nye, større og hurtigere jolle
var klar til arbejdet.
Vi søsatte i stilhed VM jollen i Stubbekøbing havn og prøvesejlede
sammen med nogle af Willys kolleger. Den havde alle de egenskaber, som Willy havde planlagt. Efter Willy var der ikke rigtig nogen,
der havde lyst til enmandsfiskeri så langt til havs, så vi måtte finde
andre købere til jollen og projektet.

Dommerbåd, - med bøjer på siden.

Værftet stod med et stort tilgodehavende og enken med en stor
gæld til fiskeribanken. I januar 1968 sejlede jeg jollen til København for at vise den til Kongelige Grønlandske Handel, som havde
vist interesse for projektet. De var begejstrede, men ingen tog
beslutninger og det blev ikke til noget. I maj 1968 fik jeg besøg af
Viktor Jensen (formand i Horsens Sejlklub fra 1930 – 41). Han var
juniorleder i Horsens Sejlklub, da jeg blev junior i 1956 og vi havde
holdt kontakten. Jeg inviterede ham på stegte ål på Bogø Kro og
vi sejlede over Grønsund i WM jollen. Han var vildt begejstret. Det
var lige den ledsagerbåd, som Horsens Sejlklub stod og manglede.
Bjørn Olsens Bådeværft A/S skulle havde kr. 43.000 for at dække sit
tilgodehavende – det var mange penge for klubben. Og hvad med
gælden til fiskeribanken.

Kun Knud Hjersing og FinnFinns store indsats, hver gang hun var
i nød, er årsag til, at vi stadig har hende i fin form. I midten af
80’serne sponsorerede Honum Æg en hovedrepareret 80 Hk Ford
diesel. Knud og FinnFinn ombyggede motoren til maritimt brug,
delvis med brug af dele fra den gamle Renault motor. Ca. 10 år
senere forærede Tonny Miflex en fin Mercedes dieselmotor til klubben. Knud installerede også den og den dag i dag kører den stadig.
I 2007 fik Vitus Bering en ordentlig overhaling. Horsens Yachtværft
renoverede for osmose under vandlinjen og et hold fra Knud Dagpleje malede fribordet og påsatte nye tekster.
Men nu trænger hun igen til en make-over. En gang maling overalt
er nødvendigt og det er planen endnu engang at samle et hold til
at gennemføre dette arbejde i vinter, så hun står smukt i sit 50. år.
Vil du lege med så skriv dig på listen hos Knud i værkstedet ved
ungdomsafdelingen.
Nils Buhl

Viktor drog efter et par dage, hvor vi flere gange var på vandet i
jollen, hjem til Horsens for at overbevis bestyrelsen og formand
Erik ”Kit” Laursen om, at klubben skulle købe båden. Erik Kit sendte
en deputation bestående af B.W. Hansen, Christian ”Vulkano” Jakobsen, Christian Breving og Dres Majlund til Stubbekøbing for at
besigtige jollen. Det kunne naturligvis kun ske ved at sejle til Bogø
– de havde jo hørt om kroens berømte stegte ål.
Deputationen besluttede, at de ville tage hjem og skaffe kr. 43.000.
Vi gik i gang med fiskeribanken for at få jollen frigjort til salg. I
februar 1969 afskrev banken sit tilgodehavende overfor enken og
sit pant i jollen.
I Horsens Sejlklub startede en storstilet indsats for at skaffe pengene, klubkassen var tom. Breving- klubben (se 125 års jubilæumsbogen side 110) og ungdomsafdelingen, med Hans Jakobsen som
primus motor, afholdt auktioner over Brevings malerier, puder,
trøjer etc. lavet af klubbens piger/damer og alle mulige andre effekter. Der blev iværksat en indsamling blandt klubbens medlemmer og specielt de unge jollesejlere, som manglede et stabilt ledsager- og dommer fartøj, skæppede flot i kassen. Det lykkedes at
samle pengene og i april 1969 kom Christian Vulkano og Christian
Breving til Stubbekøbing med pengene og de sejlede den nye Vitus Bering hjem til Horsens. Om denne 100 sømil lange færd gik

Havnerundfart i forbindelse med Havnens Weekend.
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HSH i Sejlsportsligaen

Udpluk fra logbogen

(Del 7 - fortsættelse fra september bladet)
HSH i Sejlsportsligaen (Del 7 - fortsættelse fra september bladet)
Sejlersæsonen er afsluttet for de flestes vedkommende, og det
samme er gældende for os på ligaholdet. Det er derfor blevet tid til
at runde sæsonen af med en beretning fra vores sidste ligastævne i
Skovshoved, samt for vores deltagelse i NM/DM for J70er.
Som jeg skrev i det seneste klubblad, stod vi, 14 dage før sidste
stævne med en mulig skadesmelding fra Mikkel, og ledte efter en
reserve til holdet. Det lykkedes os dog ikke at finde en, der kunne
træde ind på holdet, så Mikkel besluttede at sejle med, med håb
om at skulderen holdt til det. Det var nødvendigt, at vi sejlede godt
i Skovshoved, hvis vi ikke skulle rykke ud af 1. division, så med en
tvivlende skulder var situationen ikke optimal. Det skulle dog ikke
være det eneste problem på vejen.

klubber, der har fået J70ere må tiden vise. Niveauet i ligaen
har kun været opadgående de to sæsoner, jeg nu har sejlet
med, så øges træningsmængden ikke så tror jeg ikke, man skal
forvente at kunne holde sig i 1. division.
Vi fire på mit hold har dog alle meldt os klar til at give den
en skalle igen næste år, men om det bliver mit hold, der igen
skal repræsentere HSH i ligaen næste sæson er uvist, da ethvert andet hold i klubben skal være velkommen til at tage
udfordringen op. Men en ting er sikkert, vi fire der har sejlet
sammen i år, giver ikke pladsen videre uden kamp.
Challenge accepted!

Nøgen og med ryggen mod muren
Ankomst til København sent torsdag aften. Tre af os skulle sove i
en lejlighed i Valby så vi havde sat Evers, der var med som træner i
weekenden, og Jeppe af på vejen. Nu skulle vi bare hurtigst muligt
under dynen, så vi kunne være udhvilet til sejlads fredag.
Da vi kommer ned til bilen fredag morgen, står den ene bildør på
klem og alt er rodet igennem inde i bilen, vores tasker med sejlertøj
er væk, og det samme er GPS, og hvad vi nu ellers havde liggende i
bilen. Lige hvad der manglede, inden tre vigtige stævnedage. Men
vi kunne ikke gøre så meget andet end at køre til Skovshoved, og så
prøve at finde ud af, hvad vi kunne låne af tøj derude, for på vandet
det skulle vi!
Trods det at vi nu var mere eller mindre nøgne (som i kan se på
billedet), og stod med ryggen mod muren i forhold til at holde os
i 1. divison, så lagde vi ud med en fornuftig første dag. Vi sejlede
serien 6-3-3-3-6 hjem, og kunne selvfølgelig ikke være helt tilfreds
med de to 6ere, men det så fornuftigt ud.
Lørdag strammede vi skruen en ekstra tand, for med serien 4-43-2-3-2 placerede vi os på en samlet 10. plads. Desværre sejlede
vores nærmeste konkurrenter i nedrykningskampen bare lige så
godt, så inden stævnets sidste dag lå vi stadig til at rykke ned.
Endelig skulle heldet være bare lidt med os! Og hvad der ellers
lignede en forbandelse forsvandt i søndagens første sejlads, hvor
det for første gang denne sæson lykkedes os at vinde en sejlads.
Men selv med en førsteplads var intet afgjort før i dagens sidste
race, hvor det med nød og næppe lykkedes os at sejle en 4er i hus,
lige akkurat nok til at slutte som 9er til stævnet, og lige akkurat nok
til at få os op over stregen.
Det betyder endnu en sæson i 1. division i 2017, og det er vi meget
glade for at have sikret HSH. Om vi så skal til at sejle nøgne fremover for at have heldet med os, det må tiden vise.
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DM/NM
Med en veloverstået ligasæson besluttede vi os for også at deltage i DM og NM for J70er som skulle sejles i Skovshoved 14 dage
efter ligastævnet. Vi fik mulighed for at leje en af ligaens både
til stævnet, og kunne dermed tage kampen op mod de 21 øvrige
besætninger på banen.
Det var på ingen måde det samme som at sejle liga, selv om det var
de samme både. For i stedet for de 10-15 minutters baner, vi var
vant til i ligaen, så sejlede vi her 45 minutter pr. sejlads. Og i stedet
for kun at være 6 både på linien, så var vi 22. Men det skulle ikke
forhindre os i at blande os i toppen.
9 – 13 – 3 – 2 – 4 – 6 – 7 lød vores serie på efter de første to dage,
og vi havde placeret os som nummer 4 samlet, og 2. danske båd.
Søndagens sejladser fortsatte i samme stil med 11 – 2 – 7 – 6 og vi
sluttede som 5er samlet kun to point fra at tage NM bronze.
Det var en utrolig lærerig weekend, og vi sejlede bedre, end vi selv
havde turdet håbe på. Det har givet blod på tanden til endnu mere
næste sæson, hvor vi forhåbentlig er klar til at sejle mere liga og
mere fleet-race i J70eren.
(På billedet ses vi i den lyseblå båd 5, hvor vi laver en kanon start og
bliver 2er i mål efter at have ført det meste af sejladsen)
2017
HSH er sikret deltagelse i ligaen i 2017, men skal der være mulighed for at blande sig længere fremme i feltet, end det har været
tilfældet de sidste to sæsoner, så skal der mere træning til. Og skal
det være en mulighed for os som hold, så skal vi have fundet en
lettere adgang til en J70er. Om det bliver i klubregi eller om det
kan lade sig gøre at låne/leje sig ind hos en af de omkringliggende

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

Trods megen blæst havde vi en dejlig sommertur. 4 uger i båden –
hele august – sammen med det par vi har båden sammen med. Vi
har haft båd sammen i 25 år..
Vi stod på i Skovshoved, hvor båden lå efter allerede at have været
væk fra Horsens i 2 uger. Skovshoved Havn er lige blevet renoveret/
udvidet og kan med en enkelte undtagelse anbefales, - der er ingen
internet og langt til bageren!!!
Videre via Dragør en hyggelig gammel by/havn men stort set ikke
brugbart internet. Videre til Falsterbo Kanalen og en overnatning i
Sydsverige og så til Bornholm.
Vi tænkte os ikke om og gik til Rønne, hvor vi i meget vestenvind lå
blæst inde i 11 dage. I Rønne er der fint internet, hvis man sætter
sig på terrassen foran havnekontoret!!!
Jeg mødte et kendt ansigt fra Rønne Sejlklub, og vi fik en hyggelig
snak. De skulle op og sejle ”Tjön Rundt” - lige nord for Göteborg
– godt 40 timer transportsejlads op og det samme hjem. Imponerende!
Det blev trods blæsten en dejlig tid på Bornholm. Pensionister kan
for medels 250 kr. købe et buskort, der gælder ubegrænset en uge.
Endelig da vejrudsigten lovede ”op til 8 m/s” sejlede vi tidligt fra
Rønne. Vejrudsigten holdt ikke, og først på eftermiddagen havde
vi mellem 14 og 18 m/s men kom i god behold til Falsterbo. Den
aften var der medal race i Laser Radial, og det SKULLE vi se. På med
Dataroaming, og en OL bronzemedalje er vel en voksen telefonregning værd.
En overnatning i Kastrup ( kun internet ved havnekontoret) og et
par dage i Langeliniehavnen ( kun internet ved havnekontoret),
hvor Copenhagen Ironman lukkede byen helt ned den ene dag. Videre til Tårbæk og en tur til Cirkusrevyen. Tårbæk er en dejlig havn
med internet og en rigtig levende havnefoged, der tager venligt
imod.
En overnatning i Gilleleje (her er der internet) og videre til Tunø
hvor nettet også virkede. Vi blev på Tunø et par dage. Vejret var
fantastisk. Mange kendte sejlere fra Horsens, Aarhus… Tydeligt at
rigtig mange Aarhussejlere tager her over.
Den gamle talemåde ”Kun en tåbe frygter ikke havet” hører man
ofte omskrevet til ”Kun en tåbe frygter ikke haven”, og der er
mange andre varianter.
I en sædvanlig overfyldt Tunø Havnen midt i det kaotiske formiddags opbrud kom en ældre og meget erfaren Aarhussejler med en
til lejligheden meget rammende variant: ”Kun en tåbe frygter ikke
havnemanøvrer”.
Aarhus Sejlklubs sejlerskole havde weekend tur til Tunø og var der
med 6 både. Dejligt at se.
Vi sejlede hjem i fint vejr og sandede udtrykket ”ude er godt men
hjemme bedst”.
Dejlig ferie men også rart at komme hjem igen.
Carl Gerstrøm
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Ry Open Revivel
Efter en fantastisk ”sejler” september kom vi frem til at skulle afholde det års Ry Open Revivel, i Horsens.
Deltagerne mødtes i løbet af fredag og samledes til fælles spisning
i Mongo fredag aften. Der var lagt op til at deltagerne selv skulle
medbringe, hvad de ønskede at fortære, men da Silkeborgsejleren
Peter Fisker dukkede op med 2 hele oksemørbrad, og lagde dem
på grillen blev en del menuer gemt væk. Vi havde en fantastisk
aften i Mongo, og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at
hvad enten de var fra ”djævleøen” Assens eller Haderslev, ja så var
alle vildt misundelige på vores gode forhold. Egentlig manglede der
kun en ting, og det var Knud Erik og Lotte, men de havde været
så letsindige at invitere familien fra Sverige samme Weekend. Det
tror jeg ikke de gør næste år! Da aftenen var ved at rinde ud gik
vi i køjen, for igen at mødes lørdag morgen til fælles morgenbuf-

fet som Verner J. og Karen stod for. Da vi igen havde fået næsten
”kampfacon”, gik vi over til at søsætte bådene, hvorefter der var
skippermøde og frokost, inden dagens sejladser. Knud Erik orienterede kort om banen samt signalerne, og da vinden var kommet
igennem fra sydlig retning tog vi på fjorden.
Min sædvanlige gast Lotte havde taget sig den frihed at sejle på
ferie med Lars i Luffen, så i stedet havde jeg hyret Kim Viborg, der
trods sin fødselsdag godt kunne sejle med lørdag. Det var en super oplevelse. Ja så stor at efter 1. sejlads mente dommeren, at vi
skulle udtages til ”doping kontrol”. Det er jo altid sjovt at være
med, når tingene fungerer. Og det gjorde de. Kim havde alt under
kontrol, ikke en tovende slap for justering, og selv fik jeg en del
opfordringer til ”justering”, hvilket jeg selvfølgelig efterkom. Da vi
efter 4 sejladser sluttede og gik i havn, fik jeg en venlig forespørgsel
på kontrol af sejl. En af deltagerne syntes det så ud som om vores
Sejlsnedkersejl var store, men ved nærmere kontrol viste det sig at
de manglede ca 5 mm. hele vejen rundt. Jeg fik en undskyldning og
alle var lige gode venner, ligesom Preben slap for at ændre mine
sejl lørdag aften.
Efter lidt molehygge og ”vand i hovedet” gik vi over til næste vigtige
punkt. Aftensmad! Verner J. og Karen som står for det praktiske
havde bestilt mad fra noget som vist nok hedder Dansk. Hold da
helt op. Det var så lækkert og rigeligt. Til forret var der Tun Mousse,
Hønsesalat og andre lækre ting. Hovedretten bestod af oksefilet
og øl marineret svinekam med div. salater og kartofler til. Jo det
var en super aften og så havde Karen lige bagt en blommekage
med creme fraise til kaffen. Hvis nogen skulle være i tvivl, så blev
Karen og Verner genvalgt til at stå for arrangementet igen i 2017.
De fortjener ros og tak for det arbejde, de havde lagt i stævnet.
Søndag morgen var der igen fælles morgen buffet, og efterfølgende
sejladser. Da Kim skulle fejres af familien søndag fik jeg hjælp fra
en tidligere sejlerskoleelev. Og jeg kan da kun anbefale/opfordre
andre at søge hjælp denne vej, også for at give dem mulighed for at
få lidt erfaring. Lars som han hed kom hurtigt efter det, og vi havde
3 super gode sejladser, også om søndagen.
Da sejladserne var færdige tog vi atter bådene på land, hvorefter
der var, ja det har du nok gættet. Fælles spisning og præmieoverrækkelse. Nogle vil nok spørge om det kun går ud på at s…., og
svaret er at dette stævne oprindelig blev afholdt på Knud Sø ved
Ry, og der var simpelthen 2 personer som hele weekenden lavede
mad og serverede for os, og lørdag aften var der fællessang og harmonika, sådan rigtig socialt og meget hyggeligt. Det er den tradition, vi forsøger at fortsætte. Resultatet af stævnet har jeg ikke helt
styr på, men ”J 418 Hvorfor Det” måtte efter 7 sejladser smide en
1. plads væk.
Håber vi får en kort men kold vinter, så vi snart kan komme på
vandet igen!
Torben J 418
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Robbe & Berking museum og
værft i Flensborg
Det berømte værft ”Robbe & Berking Classic” har ultimo oktober
2016 åbnet et museum ”Robbe & Berking Yachting Heritage Center”. De meget flotte faciliteter rummer lige nu en særudstilling om
kongelig sejlsport med klenodier fra Norge, England, Danmark m.fl.
Her findes også verdens største bibliotek, hvad angår sejlsports-

Flot ny bygning rummer det nye museum

En række 6 meter
i en af opbevaringshallerne

Over 5000 bind rummer biblioteket. Man skal
bruge stige for at nå op.

bøger. Sirligt opbevaret i aflåste glasskabe og katalogiseret, så man
via en tablet kan søge.
Jeg besøgte museet primo november sammen med to venner
fra bestyrelsen i Danmarks Museum for Lystsejlads. Vi ville også
gerne se værftet, men fik ved skranken et klart afslag. Tilfældigt men meget heldigt - mødte vi ejeren Oliver Berking i samlingen,
præsenterede os og spurgte om at se værftet. Det blev et JA og
mester viste selv rundt. Sikke en oplevelse! Her bygger og restaurere man meterbåde i træ, og der er et stort antal meterbåde ”opstaldet” for vinteren. En unik mulighed for at se det berømte værft,
der normalt ikke modtager gæster.
Oliver Berking er sølvvarefabrikant men har en passion for meterbåde. Dannede værftet sammen med en sejlerven, der siden trak
sig ud, så nu ejer Oliver det alene.
Værftet har bygget verdens senest byggede 12 meter byggenummer 434 tegnet af den legendariske nordmand Johan Anker. 434
blev færdigkonstrueret eftersommeren 1939. Som bekendt må der
kun bygges én meterbåd af samme konstruktion. Johan Ankers dør
i 1940, der var krig, magre efterkrigsår og igen interesse for 12 meter både. Hvor om alting er blev 434 først bygget i 2014. Den bærer
navnet ”SIESTA” og er ejet af danskeren Eirk Tinleff Larsen, der også
ejer 6 stk. 6 meter både. Alle nævnte 6-metere vinteropbevares hos
Robbe & Berking.
Skønheder! - den ene flottere end den anden.
På vejen hjem kørte vi forbi Museumsværftet og Museumshavnen
i Flensborg og nød synet af de mange flotte både.
Sikke en dag!
Carl Gerstrøm

En lille ”hvalunge” mellem to 12 metere.
Bemærk mastereolen. Den type grej
fylder!

En 6 meter er elegant udstillet i et hul i gulvet. Fantastisk bådbyggerhåndværk spækket med lækre detaljer.

På følgende hjemmesider kan man orientere sig nærmere:
www.classic-yachts.com - Robbe & Berking
www.museumswerft.de - Museumswerft Flensburg
http://www.flensburg.de/schiffahrtsmuseum - Flensburger Schiffahrtsmuseum
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Mere end 100 år og still going strong!

OK jollen er blevet populær i Horsens!

Ved et besøg på ”Værftet” et værksted under Korsør Produktionshøjskole oplevede jeg det stolte skib WHIMBREL, som har en
spændende historie med en vis tilknytning til Horsens.
På stedet, hvor ”Værftet”, ligger har der været bygget skibe siden
slutningen af 1700 tallet. Fiskerbåde, joller, lystbåde og mindre
handelsskibe. I 2001 blev bygningerne på området købt af Korsør
Havn og revet ned i slutningen af nullerne og i 2013 blev de nuværende bygninger rejst og igen bygges og renoveres skibe på den
historiske adresse.
Tilbage til Whimbrel. Der er udgivet en bog ”Historien om Whimbrel”, og jeg har sakset lidt i den.
Navnet Whimbrel er det engelske navn for lille regnspove. Hun er
designet og bygget til at sejle kapsejlads gerne over Atlanten og
vandt fra starten anseelse på designegenskaber og hurtighed. Bygget på et værft i Cowes, Isle of Wight, der i slutningen af 19. århundrede var det absolutte centrum for yachtbyggeri i verden. Skibet
er tegnet og bygget af de bedste, og hun har vakt opsigt siden.
Whimbrel kom til Danmark i starten af det 20. århundrede. På det
tidspunkt var kortlystbåde kun lige så småt begyndt at ændre form
til deciderede lystfartøjer. Indtil da havde man sejlet i ombyggede
fiskerbåde, der med deres lange køl og tunge brede skrog havde
en noget anden sejlads, end hvad de nye lystbåde kunne præstere.
Fra 1880-90erne skiftede man til at bygge decideret lystbåde, og
det blev hurtigt ændret i konstruktionen så de karakteriseredes af
mere spinkle skrog og blev mere kortkølet.
Whimbrel kom til København i 1902 som et godt eksempel på
disse nye løsninger. Hun har haft mange ejere gennem årene og
gennemgået mange ombygninger., - forskellige rigge, snart med
rorpind og snart med rat. Der blev installeret motor. Navnet var en
kort overgang ændret til ”ADELE”.
I perioden 1946 til 48 sejler Whimbrel som sejlerskolebåd i den
danske Sejlerskole med base i Odense. Her var tidligere formand i
Horsens Sejklub Poul Søndergård dybt engageret og sejlede meget
som instruktør.

Søndag formiddag kan men i kirketiden se mange OK joller på fjorden.
Adskillige lokale jollesejlere plus nogle udenbys fra, trodser vinterkulden og tager en tur på fjorden.(CG)

”Værftet” har til huse i en ny flot bygning.
I slutningen af 50’erne kommer Whimbrel til Horsens. Hun er på
det tidspunkt i en forfærdelig stand efter en brand. Den nye ejer
var nok mere interesseret i at restaurere end i at sejle, og den blev
solgt efter få år til fordel for endnu et vrag til restaurering.
I 1997 kommer Whimbrel så til Korsør Produktionshøjskole. I
2006 tages Whimbrel på land og over en årrække gennemføres en
gennemgribende renovering og i 2012 søsættes hun igen.
Hvis nogen skulle have lyst til at se bogen – ”Historien om
Whimbrel” – står den i biblioteket i bestyrelseslokalet.
Carl Gerstrøm

FAKTA:
• Bygget 1899 på Albert Yard i Cowes på Isle of White
• Konstruktør er marinekonstruktør Harley Mead
• 52 fods Sejlkutter
• Vægt 20 ton heraf 4,5 ton køl
• Længde overalt 16,1 m
• Bredde 3,32 m
• Dybgang 2,52 m
• Sejlareal 200 m2

Preben ”Sejlsnedker” Christensen klar til at sejle ud

Selvsejlende båd på vej!

I EBIs seneste nyhedsbrev faldt mit øje på følgende artikel.

Pakket ned for vinteren.
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Der kan blive kø i slæbestedet når så mange skal ud.

Bådindustrien er I Europa organiseret i European Boating Industry
(EBI) og world wide i The International Council of Marine Industry Associations – ICOMIA. Fritidssejlernes paraplyorganisationer
følger nøje, hvad der rør sig i disse 2 organisationer.
Fra min tid som vicepresident I European Boating Association (EBA)
får jeg stadig nyhedsbreve og følger med på deres hjemmesider.

Det enorme bovspryd giver stort sejlareal, men må være til besvær
ved havnemanøvrer
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Mød ”Roboat”: selvsejlende båd
Nu og da hører vi om test i amerikanske byer på selvkørende
biler. Det er tilsyneladende vores fremtid. Visse europæiske byer
som Venedig eller Amsterdam ville sikkert være mere interesseret
i lignende løsninger på vand ... Det er grunden til, at Amsterdam
Institute for Metropolitan Solutions (AMS) annoncerer et nyt,
femårig forsknings initiativ til at undersøge mulige funktioner af
flydende robot både.
Programmet hedder “Roboat” bliver udført af forskere fra MIT
(Massachusetts Institute of Technology) og to hollandske universiteter. Der er 25 millioner euro i støtte til arbejdet. Målet er at

have den første prototype selvsejlende båd flydende på Amsterdams kanaler i 2017.
Forskere skal undersøge ikke kun selvstændige både til transport
af varer og mennesker, men også til at skabe dynamiske og midlertidige flydende infrastruktur, som f.eks. on-demand broer, der kan
samles eller skilles ad i løbet af få timer. “Roboat” projektet skal
også undersøge dataindsamling via robotter til at hjælpe med de
offentlige sundhedsspørgsmål.
Projektet ønsker at udforske de kommercielle anvendelser af disse
systemer, ser på, hvordan spildevands-overvågningsteknologi
kunne sælges til andre byer. Ifølge projektets organisationer, er
80% af den globale økonomiske output at finde omkring kyst- og
delta, mens den samme del af jorden er hjemsted for 60% af verdens befolkning. Stigende vandstand forårsaget af global opvarmning vil sandsynligvis også øge behovet for denne form for flydende teknologi.
Et tilsyneladende meget bredt favnende projekt, som jeg ser frem
til at følge.
Carl Gerstrøm

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

51

