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

Claus

M O T O R E R • R E S E R V E D E L E • S E R V I C E V O G N E • V I K Ø R E R / S E N D E R O V E R A LT

Telefon
2671 8421
2523 1662
2015 0601
4046 1718
4016 5300
3062 0212
2463 9703
2046 5280
7565 8040
2346 5603
7562 8913
2140 1438
2523 1662
4025 5201
2461 0263
2282 4808
5276 7699
2246 4252
6168 7914
4092 4743
4018 4501
4016 5300
2346 5603
4075 2309
2174 0462

Havnefoged	Steen Andersen
sta@horsens.dk
2080 1338
Restaurant	Mads Valentin-Hjort
restaurant@horsens-sejlklub.dk
7562 1975
Horsens Sejlklub
www.horsens-sejlklub.dk
hsh@horsens-sejlklub.dk
7562 8261
Pengeinstitut	Sydbank reg. nr. 7160 konto nr. 0001463293		

2

Bjarne

Jens Hjernøesvej 14

8700 Horsens

Tlf. +45 75 61 66 77

www.havneservice.dk
havneservice@havneservice.dk

3

H O R S E N S

S E J K L U B

Skumsprøjt fra formanden

Beretning 2011
Velkommen til denne i Horsens sejlklub 133. generalforsamling. Vi
har igen i år valgt at afholde denne på en lørdag, ud fra de gode
erfaringer vi gjorde os sidste år.
Efter generalforsamlingen kan de, der har bestilt, spise 3 af Mads´
håndmadder. De, der ikke har nået at bestille, kan muligvis nå det
endnu, hvis de skynder sig.
Først skal vi have valgt en dirigent til at lede generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår Carl Gerstrøm. Er der andre forslag?
Carl er hermed valgt.
Inden jeg giver ordet videre til Carl, vil jeg gerne mindes, de af
vores medlemmer, der er døde i det forgangne år. Det er kommet
til bestyrelsens kendskab at 3 medlemmer er døde, nemlig, Poul
Ohff, Jørgen Pedersen og Niels Jørgen Løvschall, kendt som Skrald.
Jeg vil gerne bede jer rejse jer.
Tak
Æret være deres minde.
Hermed overgiver jeg ordet til dirigenten.
Beretning 2011
Jeg vil gerne starte med, at takke alle bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter for et godt samarbejde i året 2011. Tak til Morten Stoy,
Jens Troense, Kiki Visby, Morten Fjerbæk, Svend Smedegaard, Carl
Erik Carlsen, Sigbjørn Christoffersen og Jørgen Ramussen.
Året 2011 er gået hurtigt, HSH er en klub, der aldrig ligger stille
– der er altid gang i et af hjørnerne. Et begivenhedsrigt år har det
været med stævner, ture, arrangementer, aftensejladser og meget
andet.
Jeg vil gerne starte med at takke sponsorer, kommunen og andre
samarbejdspartnere for et godt samarbejde i 2011 og ikke mindst
alle jer frivillige, som gør aktivitetsniveauet i HSH muligt
Behovet for nyt klubhus har fyldt meget i det forgangne år. Ansøgninger om fondsmidler er afsendt til ca. 100 fonde m.m. Der
har været arbejdet hårdt og tænkt mange tanker både dag og nat.
Vi har den 27. januar modtaget et brev fra Nykredits Fond, hvori de
meddeler os, at de har besluttet at yde et tilskud på 75.000 kroner
til støtte til maritim belysning i Horsens Sejlklub nye klubhus.
Under eventuelt vil Svend give et status på, hvor langt vi er.
Vi har her sidst på året investeret i nye lokaler, som gerne skal
komme så mange medlemmer til gode som muligt. Huset blev
købt på tvangsauktion i december. Hele bestyrelsen er glade for, at
handlen lykkedes. Det åbnede samtidig muligheden for at skifte
bank, da Sydbank var interesseret i at lave nogle gode sponsoraftaler med klubben. Sponsoraftalen betyder, at Sydbank vil
flage på broerne i 2012.
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Vi har desuden modtaget et
pengebeløb (10.000 kroner)
fra Sydbanks fonde som hjælp
til ledsagefartøjer.
Der er godt gang i renoveringen i Division Vest, alt er
blevet set efter i sømmene
også af en byggesagkyndig,
og mange ting er allerede
udbedret. Vi har etableret et
udvalg, forankret i bestyrelsen, som skal stå for koordineringen af
udbedringerne. Vi har netop fået en sponsorgave et nyt køkken fra
Sten Skjerning, Designa til huset. Dette takker vi for
Rigtig mange er kommet med inputs til anvendelsen af huset, og
det er der stadig mulighed for at bidrage til. Det vil være oplagt
at bruge en del af huset til undervisning enten i sejlerskolen eller i ungdomsafdelingen, eller i hvilken afdeling det nu kan være
nødvendigt. Det vil kunne bruges til bureau og mødested under
større stævner.
Skippermøde for ungdomsafdelingen før de sejler ud til træning.
Tur udvalget får mulighed for at tilbyde andre klubber et værested,
når de besøger Horsens.
Vi kan for eksempel tilbyde vores venner fra Britisk Yachtklub Kiel
lidt mindre primitive forhold.
”Sejlerstue” - Vi må se hvor langt vi når.
Vi skal huske, at det nye hus er for alle klubbens medlemmer, og at
øl og spiritus derfor nydes i klubhuset.
Vi samarbejder stadig i SU på tværs af klubber på havnen samt
med kommunen. Vi har haft et godt samarbejde året igennem.
Mange medlemmer har haft et ønske om at få muligheden for at
sætte bådene på land med mast, og det er nu blevet en mulighed.
Med Horsens havn har vi også haft en god dialog, vi må se, hvor
langt det bærer. Alle havnens brugere har været samlet til informationsmøde, hvor der var mulighed for at fremkomme med ønsker.
Støv, larm, skrot, jord og sten fyldte meget, men handling på det
bliver der nok ikke, før der er penge til det.
Klubben er blevet beriget med en gruppe af pladsmænd, der har
lavet et stort arbejde med at få lavet system i placeringen af både.
Vinterpladsen er kommet til at se rigtigt godt ud, og de arbejder på
om mulig, at gøre det endnu bedre. Kommunen har også noteret
sig, at det ser godt ud og har meddelt os dette. Og vi skal alle huske
på de datoer, hvor pladserne skal være ryddet. Datoerne er at finde
på klubbens hjemmeside
Bøjeudvalget har i det forløbne år haft svære betingelser. Isen

havde taget mange af afmærkningerne, og det var svært at finde
moringerne. Mange personer har været involveret.
Juelsminde marine hjemmeværn har budt ind med hjælp til næste
år, så de lægger bøjer ud næste år i samarbejde med udvalg og
klubber. I DS regi arbejdes der på, at der muligvis skal være flere
bøjer, men vi må se, hvor det bærer hen. Det gælder sandsynligvis
ikke Horsens Fjord, da vi allerede har mange.
Ungdomsafdelingen
Kiki Visby har valgt at stoppe som formand for ungdomsafdelingen
og afløses på posten af Anne Skjerning.
Anne, kender vi, fordi hun har haft sin daglige gang i ungdomsafdelingen, fungeret som tovholder på Borre Knob lejren og for
hendes store arbejde med hjemmesiden. Samtidig vil jeg gerne
takke Kiki for hendes store arbejde som ungdomsleder, og er samtidig glad for at hun gerne tager en tørn mere i bestyrelsen.
Ungdomsafdelingen har i årets løb haft:
45 optimistsejlere fordelt på 4 hold
10 europajoller sejlere
4 Hoby 16 sejlere
4 Hoby 405 sejlere
Afdelingen er god til at fastholde sejlerne, men har stadig plads
til nye sejlere. Der har været et mylder af børn, unge og forældre
på jolle pladsen. Sejlsport er jo netop en af de sportsgrene, der er
afhængige af forældrehjælpen også på træningsaftenerne.
Vi har igen i år været godkendt til ungdomsvenlig sejlklub, og har
fået status som Dansk Sejlunion/Team Danmark Talentcenter for
sejlsport i Horsens.
Vi har allerede nu taget hul på forhandlingerne om en aftale for
de næste år. Vi har haft første møde den 12. januar 2012 med DS,
Jan Christiansen og Horsens Kommune, Nikolaj Brostrøm. Horsens
Kommune åbner for nogle tørtrænings muligheder for vores ungdomssejlere, på overbygningen. De kan bruge Sports College Horsens træningscenter, sammen med andre eliteklubber.
Trænersituationen år 2012 er på plads. Jacob skal læse et semester
i Sydney, fra slutningen af januar til slut august, så andre kræfter
tager over.
Der har i årets løb været mange store og små projekter, både sejladser og praktiske ting.
Der er etableret ny kran, som har gjort søsætning af ledsagefartøjer meget nemmere.
Husene er blevet malet og har fået nyt lys.
Vi har med succes afholdt DM for E-Joller.
Danske Bank Cup for 38. gang, Fjorden var fyldt med joller.
Borre Knop lejr blev afholdt med både vand for oven og for neden,
men med unge sejlere og deres forældre der alle havde en god
oplevelse. Der skulle dog ind imellem både omsorg og lidt varm
kakao til for at holde varmen og modet oppe.
Vi har desværre i år oplevet et tyveri i ungdomsafdelingen; Motoren på Tuborg blev frastjålet vitale dele. En rigtig træls oplevelse,
der først nu ser sin afslutning, da der netop er kommet erstatning,
efter mange skriverier og megen venten.
Energi Horsens har også de sidste dage sponsoreret et pengebeløb
til ledsagefartøjer.

Kapsejladsudvalg
Som altid har der også i 2011, været afholdt mange kapsejladser
i HSH.
Aftensejladserne, som med gode frivillige kræfter er en fast del af
HSH. Mange sejlere sluttede af i klubhuset efter sejladserne, og til
afslutningen på både forårs- og efterårs sæsonen, hvor Jyske Bank
var vært, mødte rigtig mange op.
Der har været afholdt DM og NM for Albin Express bådene med
stor succes og megen ros til både planlægning og afvikling. Specielt er vores gode forhold på havnen blevet fremhævet, idet vi kan
samle alle stævneaktiviteterne tæt på hinanden – fælles bådbro,
morgenmad – og festtelt, campingområde, bade- og toiletfaciliteter og bureau/klubhus.
29 både (heriblandt tyske og svenske) besøgte Horsens. 6 lokale
både deltog og Kim Lago med besætning som bedste lokale båd
tog bronze medaljen i NM striden og sølv medalje i DM striden. Her
vandt Morten Stoy en bronzemedalje.
Endelave rundt blev igen i år afholdt i rigtigt godt vejr med 18
deltagende både.
3- kosten der sejles som 2-star er blevet et hit, over 20 både deltog.
Sæsonen blev afsluttet med bymesterskab den 1. oktober.
Vi ser nu frem mod nye opgaver i 2012, hvor BB10 meter bådene
skal afholde DM på Horsens Fjord, med garanti for 20 deltagende
både.
Kapsejladsudvalget arbejder på at modernisere aftensejladserne,
og det hører vi mere om inden sæsonstart.
Turudvalget
Pinseturen gik i år til Mårup. 18 både deltog. 43 personer havde
nogle dejlige dage i godt vejr, der var krydret med gåture, Troense
fortællinger, indkøb og hyggeligt samvær
Den traditionsrige Kieler tur blev også i 2011 en tur, der vil blive
husket, men i år for sit vanvittige vejr på vejen derned. 14 både
kom dog trods trængsler til Britisk Yacht klub Kiel og havde nogle
dejlige dage.
Omkring samme tid tog andre her i Horsens imod gæster fra
samme yachtklub. En festlig weekend med mange indslag, hvor mit
engelske kom noget på prøve.
Høsttur til Snaptun var som vanligt en hyggelig familie tur med
en dejlig spadseretur mod batterihagen og samvær omkring spisningen.
Banko, med sejlerret, råben og grinen, med fine præmier, hvor vi
må sige, at turudvalget måske skulle overveje at udelukke nogen
fra deltagelse næste gang grundet usportslig optræden! De vandt
simpelthen for meget!
Sejlerskolen
Certificering af sejlerskolen, som den første klub i Jylland
Sejlerskolen deltog aktivt i planlægningen af modtagelse af
majestæten, da Horsens fik besøg af Dannebrog i foråret. Hans
Kochs viden om etikette og formalia var ved den lejlighed guld
værd.
Der er med succes igen i år afholdt diverse kurser og sejladser,
og sejlerskolen har med succes lavet en overbygning, hvor match
racerne har været brugt i kapsejladsskolen.
Efter klargøring i marts/april var der træningsaftener 4 gange om
ugen i 16 uger.
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Den ene af skolebådene, H- båden DOA er en gruppe elever i gang
med at renovere, så DOA nu bliver næsten som ny. Vi får den at se
til standerhejsning.
Instruktører og undervisere lægger et stort arbejde i sejlerskolen,
og det er med til at skaffe nye medlemmer til vores klub. Det kan
forhåbentlig være med til at bringe yngre kræfter ind i klubben.
Klubblad
Informationerne og formidlingen i HSH har mange platforme
Klubblad
Nyhedsbrev
Hjemmeside
opslagstavlerne
”sladrebænkene”
Mange artikler i lokalavisen
Medlemsmøder/generalforsamlingen
Face Book
Nogen vil måske med rette sige, at intet af dette kan undværes,
men vi skal på sigt have set på, hvordan vi formidler og informerer.
Jeg vil gerne opfordre til, at alle med en mailadresse tilmelder sig
nyhedsbrevet.
Vi har igen i år udgivet 4 flotte klubblade, der kræver rigtigt meget
frivilligt arbejde. Vi takker redaktionen for det fine blad, som også
uden for klubben får stor ros.
Sponsorudvalg
Har trods den økonomiske situation formået at hente mange sponsorater hjem til HSH.
Søren Klint har i en årrække lagt et stort stykke arbejde her, men
ønsker fremover at få en mere tilbagetrukken deltagelse, stadig
med lidt sponsor arbejde, men han overlader en større del af arbejdet til de øvrige medlemmer i udvalget, som har været ude at
hente nye kræfter. Jørgen Jensen er nu en del af holdet. Vi takker
Søren for hans store arbejde.
Klubben er igen i år blevet begavet med mange sponsorater. Vi
har modtaget materiel, hjælp til diverse projekter, sponsorater til
navngivne personer, til stævner og meget mere. Ingen nævnt ingen glemt for listen ville være alenlang, hvis alle skulle nævnes. De
fleste bliver eller har været nævnt i klubbladet.
Jeg vælger alligevel at nævne at:
Familien Hede Nilsens Fond har i 2011 besluttet at indstifte et
legat, Niels Hede Nielsen Spar Konge Legatet, til minde om afdøde
medlem Niels Hede Nielsen. Legatet er indstiftet, så det i 10 år
kommer til udbetaling med 50.000 kroner til formål i Horsens Sejlklub, som Niels Hede Nielsen ville have bifaldet.
Dette gør, sammen med de øvrige sponsorater, at vi fremadrettet
får mulighed for at ønske.
Sejlklubbens Venner
Vennerne har i årets løb hjulpet til på flere måder.
Vi har fået lys på flagmasten, samt lys på det ene ungdomshus.
Optimistsejladsen for barnlige voksne blev arrangeret af dem, lige
som den hyggelige kapsejlads til Ballen.
Som noget af det sidste i år, har de sørget for en indbinding af vores
gamle klubblade.
Dejligt med venner der giver en håndsrækning.
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Økonomi
Årets resultat synes jeg er flot, vi er på ”finansloven” ved kommunen, med 134.000 kroner i år har vi fået en ekstrabevilling på
75.000 kroner hvoraf 30.000 kroner var øremærkede til OL pigerne.
Aftalen med dansk sejlunion betyder 65.000 kroner.
Disse bevillinger, hænger indbyrdes sammen, og de er bundet op
på, at vi har en ungdomsafdeling med overbygning.
Samlet set betyder det, at Ungdomsafdelingen bidrager til drift af
HSH som et hele.
Alle udgifter i hele klubben, vil igen i år blive gennemgået, og skulle
der være nogle steder der skal justeres, vil der blive det.
Søsportscenter
Her arbejdes der stadig på at opnå enighed om placering samt de
overordnede faciliteter. Udvalget arbejder og tror på det.
Det har til tider været hårdt arbejde for medlemmerne af udvalget,
da det sommetider har set ud som om historien om, hvorfor og
hvordan det hele startede (havne øen), var blevet væk.
Visionerne
Bestyrelsen har den 8. januar haft en arbejdsdag, hvor vi arbejdede
med visionerne for Horsens Sejlklub frem til 2015.
Vi vil gerne arbejde på, at Horsens sejlklub har en god sammenhængskraft på tværs af alle afdelinger. At klubbens tilbud rammer
medlemmernes ønsker og interesser. Alle typer af sejlere skulle
gerne føle sig velkomne i Horsens sejlklub.
Desuden arbejdes der på, at klubbens organisation og kommunikation er tilpasset udviklingen og klubbens situation. Vi vil gerne
nytænke og muligvis reorganisere alle ansvarsområder, og lave en
mere tydelig organisationsplan.
Det er vigtigt, at Horsens sejlklub har en solid og bæredygtig
økonomi.
Bibeholder en sund og veldreven restaurant
Prøver at rekruttere flere medlemmer og fastholde de nuværende
Sikre, at det er attraktivt at være sponsor, både for bredden og
eliten i HSH
Fastholder fokus på omkostningssiden.
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Standerhejsning
lørdag d. 14. april
Kl. 17.00
Formanden holder standerhejsningstalen og frie Hav afsynges
Standeren hejses til tops og en ny sæson starter officielt.
18.00
Går vi i klubhuset
18.30
Serveres standerhejsningsmiddagen
Menu:
Terrine af påskekylling med vårsalater
Kalv med forår
Rabarber crumble med is
195,00 kroner pr. kuvert.
Fadøl:
30 kroner eller en øl bon
Vin(glas): 30 kroner eller en øl bon + 10 kroner
Tilmelding i klubhuset eller på 75621975 senest 2 dage før

Vi har i år uddelt et æresmedlemskab, og af en eller anden grund
nævner jeg det lige nu efter fokus på omkostningssiden, for det
nye æres medlem er vores kasserer Carl Erik Carlsen. Han er blevet
medlem af en lille eksklusiv klub på syv, vi håber de øvrige har taget
godt imod ham.
Her til slut vil jeg prøve at binde enderne sammen på denne beretning.
Mandag den 23. januar 2012 afholdte Horsens sejlklubs venner ekstraordinær generalforsamling, med det formål at revidere
vedtægterne, så Sejlklubbens venner kan blive godkendt til, at
modtage fradragsberettigede donationer. Det skulle gerne bane
vejen for, at rigtig mange af Horsens Sejlklubs medlemmer får lyst
og mulighed for at give et bidrag til vores nye klubhus.
Samtidig betød ændringerne, at alle medlemmer af Horsens sejlklub bliver medlem af Horsens Sejlklubs venner, hvor det 1. år er
gratis.
Dermed endte jeg, hvor jeg begyndte ved det, som vi alle snakker
om når vi mødes på kryds og tværs i klubben, nemlig klubhus.
Hermed slutter beretningen 2011.

Musik: Duo de Luxe spiller fra ca. 20.00 til 00.30
Duo De Luxe er en alsidig duo som lægger stor vægt på kvalitet og
spilleglæde. Duo de Luxe står for en afslappet, men festlig og lun
optræden med masser af spilleglæde. Holdningen er, at først og
fremmest skal gæsterne have en vellykket aften. Derfor ”overtager”
de aldrig festen, men er hele tiden opmærksomme på, hvornår de
skal træde i forgrunden, og hvornår de skal holde igen.
Med et bredt udsnit af de sidste 60 års populærmusik er der musik
for både unge og ældre. Her er internationale stjernenavne som
Eric Clapton, R.E.M., Beatles, Elvis, Rolling Stones, Robbie Williams,
Simon & Garfunkel med flere. Af hjemlige navne kan for eksempel
nævnes TV-2, Thomas Helmig, Poul Krebs og Gasolin.

Det er formentlig sidste standerhejsning i dette
klubhus, så mød op og lad os sammen få en
festlig aften!
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Nyt fra kapsejladsudvalget

Kapsejladskalender 2012
Dato	Stævne	Klasse	Ansvarlig afdeling
17. marts

BB10m foredrag med Anders Børresen	Alle

28.-29. april	Trimstævne med North Sails

Kapsejlads + BB10m klubben

Kølbåde

Kapsejlads

1. juni	Træning Business Cup	Match 28	Match Race
2. juni

Picca Automation OnBoard Business Cup	Match 28	Match Race

22. juni

”Peter Det gæ nok’s” mindepokalsejlads
(Horsens – Snaptun)

Kølbåde - pigesejlere

Pigesejlerne

28. juni-1. juli

Borre Knob lejr

Joller - ungdom

Ungdom

16.-18. august

Dansk Mesterskab for BB10m

BB10m

Kapsejlads

25. august

Endelave Rundt

Kølbåde og flerskrogsbåde

Kapsejlads

23. september

”Trekosten” – distancesejlads
for 2-mandsbesætninger

Kølbåde og flerskrogsbåde

Kapsejlads

6. oktober

Bymesterskab for joller

Joller - ungdom

Ungdom

7. oktober

Bymesterskab for kølbåde

Kølbåde

Kapsejlads

Følg med på hjemmesiden for opdateringer af kalenderen
Tirsdag aften-matches 2012
(kølbåde)
• Første tirsdag forår: 1. maj
• Sidste tirsdag forår: 19. juni
• Første tirsdag efterår: 7. august
• Sidste tirsdag efterår: 25. september
Første start kl. 18.30 ved alle aftenkapsejladser
– både forår og efterår.

Onsdag aften-matches 2012
(pigekapsejlads, kølbåde)
• Første onsdag forår: 2. maj
• Sidste onsdag forår: 20. juni
(dog ingen sejlads d. 16. maj)
• Første onsdag efterår: 8. august
• Sidste onsdag efterår: 26. september

Torsdag aften-matches 2012
(familiekapsejlads, kølbåde)
• Første torsdag forår: 3. maj
• Sidste torsdag forår: 21. juni
(dog ingen sejlads d. 17. maj)
• Første torsdag efterår: 9. august
• Sidste torsdag efterår: 27. september

Årets sejlersæson står for døren, og vi ser i kapsejladsudvalget frem
mod et år med en række spændende begivenheder og events.
Vi starter allerede den 28. – 29. april med North Sails Trimstævne
for kølbåde, hvor sejlmagere samt topsejlere fra North Sails bistår
kapsejladsudvalget med at afvikle et spændende ”opvarmningsarrangement” bestående af teori, træningssejlads samt en række kapsejladser om søndagen. Konceptet har tidligere med stor succes
været afviklet i andre sejlklubber, og vi glæder os til at afprøve det
i Horsens også. Tilmelding og nærmere info via hjemmesiden.
Første uge i maj starter vi med vores JYSKE Bank aftenkapsejladser,
tirsdag for kølbådskapsejlere, onsdag for pigesejlerne og torsdag
for familiekapsejlerne. Kapsejladsudvalget arbejder på højtryk for
at få finpudset koncepterne for sejladserne, så de ligger klar til opstarten. Det ligger dog allerede nu fast, at der i den nye sæson vil
blive stillet krav om, at alle deltagere skal bære redningsvest mens
der kapsejles, idet bestyrelsen har besluttet at vi i Horsens Sejlklub skal gå foran med det gode eksempel. Du kan på hjemmesiden
finde mere information samt tilmelde dig til sejladserne.
Sidste års forsøg med ”kapsejlerskolen” udvides, så de to Match28både i den kommende sæson deltager i aftenkapsejladserne BÅDE
tirsdag og torsdag aften. Det lader til, at det koncept som sejlerskolen satte i søen sidste år er blevet meget vel modtaget, og vi
glæder os rigtig meget til at byde de nye kapsejlere velkommen på
fjorden i den kommende sæson!
Årets største stævne i Horsens bliver afviklingen af danmarksmesterskaberne for de fantastiske BB10m – både, der kommer til
Horsens fra den 15. til den 18. august. Vi er stolte af, at Horsens
Sejlklub fortsat har et ry som et af de allerbedste steder at afvikle kapsejladser og glæder os over at det gang på gang lykkes at
tiltrække nogle af de absolut mest attraktive bådklasser til byen!
Du kan på hjemmesiden i øvrigt altid se hvilke øvrige arrangementer der afvikles i løbet af sæsonen.
Vel mødt på kapsejladsbanerne i 2012!
Mvh. HSH Kapsejladsudvalg
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Surprise-party
i Sejlerskolen
I Sejlerskolen lærer kursisterne som bekendt at klare sig igennem
de fleste af de uventede situationer, enhver sømand m/k kan
komme ud for, når han/hun færdes på havets overflade. Men at der
også kan opstå uventede og potentielt risikofyldte situationer, når
man sidder bænket omkring et festligt bord i Sejlklubben og nyder
den gode mad til tonerne fra et herligt jazzband, oplevede man ved
den årlige Nytårskur i januar, hvor Sejlerskolen traditionelt benytter klubbens aftenarrangement til at takke instruktørerne for den
store og ulønnede indsats, de yder ved uge efter uge at drage på
havet i de røde H-både for at uddanne kursisterne til sømænd m/k,
der kan færdes med fornøden dristighed i det våde element.
Midt i orkesterets glade toner og gæsternes hyggelige småsnakken, dukkede en af Sejlerskolens instruktører, Jesper, op iført sin
slægts klenodie – en høj hat fra 1903 – og med en buket blomster i hånden. Med sømandsmæssigt målbevidste skridt begav han
sig hen til den tidligere kursist og nu fuldbefarne sejlerpige, Britt,
knælede ned, rakte buketten op til hende og med skælvende, men
beslutsom stemme spurgte, om hun ville gifte sig med ham.
Britt vurderede lynhurtigt hans devierende optræden, men da den
på ingen måde virkede misvisende, og det var ikke strømmen fra
baren eller jazztonernes afdrift, der havde ført ham til hendes sikre
havn, rødmede hun så dybt som en bagbords sideafmærkning. Til
Jespers lettelse, udstødte hun ikke fem korte grynt (”Jeg forstår
ikke Deres handlinger”), men hensukkede en stille brise i form af
et to sekundmeters ”Ja!”, hvorefter Jesper gav hende lidt undervisning i kunstigt åndedræt, orkesteret stemte i med ”Yes, sir, that’s
my baby”, den store champagnekøler blev båret frem, og så blev
der festet.
For god ordens skyld skal det siges, at begivenheden ikke er typisk
for Sejlerskolens aktiviteter, men den understreger, at ”Hvo, der vil
færdes på havet, skal stedse være beredt på lidt af hvert.”

Opti-/Yngligesejlads for voksne
(barnlige sjæle)
Mandag den 25. juni arrangerer Horsens Sejlklubs Venner optimistsejlads for voksne barnlige sjæle. Alternativt sejles der
Yngling, - vi regner med, at der er 3 Ynglinge til rådighed. Vi
mødes på havnen ved jollehusene kl. 18.30 til uddeling af joller
og er klar til første sejlads kl. 19.00.
Når vinderne er hyldet, starter vi grillen og hygger os med den
medbragte mad og drikke.
Arrangementet justeres efter vejret, så mød endelig op uanset vejret. Sørg for at tage din besætning, venner og bekendte
med.(CG)
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Klubhus
På generalforsamlingen primo februar orienteredes om status for det reviderede klubhus
projekt.
Kort beskrivelse af huset:
Et hævet opholdsplateau omgiver huset og danner terrasser mod
alle verdenshjørner. Trapper giver adgang til promenaden langs
havnen helt tæt på vandspejlet.
Arkitektonisk er der tale om et nyt hus, men med afsæt i Norns
oprindelige ottekantede pavillon. Dette ses både i den ydre form
– hvor ottekanten er bibeholdt samt den ligeledes ottekantede
rundel, som skyder sig op gennem tagkonstruktionen. De oprindelige 4 vinger (kahytterne) er bibeholdt i den indre rumopdeling og
vil optræde markante gennem de transparente glaslokaler mellem
vingerne.
Rundellen vil være det centrale rum – krydsfeltet – som binder
huset sammen. Klubhuset bliver et multihus, som både kan rumme
flere arrangementer på en gang eller et stort, når foldedørene
åbnes mod rundellen.
Det er et nyt klubhus – med respekt for historien.

Tilbygningen rummer affald, depot og teknik. Den vestvendte facade er udformet som en bred trappe med adgang til taget hvorfra
der er et godt overblik. Den berømte spanske trappe i Rom har fundet vej til Horsens. Den vil være velegnet til præmieoverrækkelser
efter kapsejladser eller blot stedet, hvor man nyder solnedgangen
en lun sommeraften.
Økonomien kort:
Huset er kalkuleret til 11 mio. kr. På bankbogen er 3,5. Der er begrundet håb om, at yderligere et 7-cifret beløb er på vej. En mindre
lånefinansiering kan komme på tale.
Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at starte en frivillig indsamling blandt medlemmerne. Planen er udarbejdet og materiale
i form af en folder er på vej. Ganske kort går det ud på, at ved at
sende en mail til kasserer@horsens-sejlklub.dk kan man give tilsagn om støtte. Når byggeriet igangsættes, opkræves beløbet og er
op til 14.500 kr. fradragsberettiget på selvangivelsen – for ægtepar
i alt 29.000 kr. Lad dette være en opfordring til at donere et beløb.
På www.horsens-sejlklub.dk kan man se meget mere om det nye
hus og indsamlingen blandt medlemmerne . Her er også beskrevet masterplanen for havnen herunder ”havneøen”, ligesom man
finder en detaljeret beskrivelse af klubhusets historie, flytning fra
Øen og de mange tilbygninger gennem tiderne. (CG)
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Børs
Finansiel rådgivning
Formue & pensionspleje

Medlemmerne bidrager flot til
nyt klubhus
- Dejligt at vi kan lægge så stærkt fra land. Det er godt at opleve
medlemmerne være hurtigt fremme. Det siger Bjarne Hansen, formand for Horsens Sejlklub.
Han er glad og godt tilfreds med starten af kampagnen, der inviterer klubmedlemmer og andre til at give bidrag til nyt klubhus. I
Kontakt
Kontakt
skrivende stund (søndag 11. marts) er der indkommet tæt ved en
Direktør
Fondsbørsvekselerer
kvart million kr.
Niels-Ove Mølhave
Claus N. Sørensen
- Det er et flot resultat på bare en uge, siger Bjarne Hansen. - Men
Tlf. 7561 2166
Tlf.er7561
2166at vi alle byder ind med store som små beløb. Kun
det
vigtigt,
nom@danskotc.dk
cns@danskotc.dk
ved fælles hjælp over en bred front kan vi nå det fælles mål, et nyt
klubhus.
- Nu bliver der heldigvis snart mere liv på havnen, så snak endelig
med dine klubkammerater
indsamlingen.
Dansk O.T.C A/S · Horsens Hus Holmboes
Allé 1, 9. · 8700om
Horsens
Indsamlingen gælder et nyt klubhus. Horsens Sejlklubs gamle
Tlf. 7561 2166 · www.danskotc.dk · otc@danskotc.dk
klubhus kan ikke længer klare alderen. Bygget i 1915, tegnet af
arkitekt Viggo Norn, kendt og elsket af de danske sejlere. Huset har
svært ved at holde sig oprejst – og jævnlige oversvømmelser har
yderligere gjort det aktuelt med et nyt klubhus.
Nyt projekt er godkendt. Tegnet med stor respekt for det gamle
klubhus. Charmen og stemningen i det gamle klubhus bevares i det
nye. Horsens Sejlklub vil med sit nye klubhus og sin restauration
fortsat sætte fokus på sejlsport, hygge og god mad.
Klubben råder over cirka halvdelen af det beløb, som skal bruges
kontant for at starte projektet, og klubben satser på en beslutning
i 2012.

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

KøKKENFORNÆRMELSERNE FORTSÆTTER på DESIGNa.DK

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

DESigNa hORSENS
ORMhøjGåRDVEj 17, hORSENS · TLF. 75 60 18 22

forår HoS SJørS

SAIL DESIGN GROUP

KVALITET · modE · pErSonLIg VEJLEdnIng

...gAnSKE EnKELT
Menswear

wOMenswear

Nye Sejl · Reparationer · Rullesystemer · Bompresseninger
Tlf. 7026 -1296 · Amager Strandvej 50 · 2300 Kbh. S

STIL mEd omTAnKE...

Tlf. Jylland 7553- 8953 (aften) · info@sejl.dk

www.sejl.dk
MEN & WOMEN

Søndergade 37 · 8700 Horsens · Tlf. 75 62 35 30 · www.sjoers.dk
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Tekst: Jens Troense

med andre sejlere, familien og virksomheder, så vi derigennem får
et bidrag stort eller lille til glæde og gavn for vor sport og vores
børn og unge, siger kassereren.
- Det er en fornøjelse at kigge ind på sponsorlisten på sejlklubbens
hjemmeside, siger Svend Smedegaard, næstformand. Han har det
gamle og det nye klubhus som ansvarsområde.
- Vi har fået en rigtig flot start på indsamlingen, og det er en glæde,
at så mange medlemmer har reageret positivt og hurtigt med
bidrag. Alene i den første uge kom vi tæt på en kvart million kr.
Små og store bidrag er velkomne. Jeg bliver glad, når jeg klikker ind
på hjemmesiden og ser, hvor mange penge, der er givet tilsagn om,
siger Svend Smedegaard.
Kig ind på hjemmesiden: www.Horsens-Sejlklub.dk. På forsiden
klikker du på ”Donationen til det nye klubhus er i gang” - og så når
du frem til en liste med bidragyderne. Det er en go´ oplevelse at
studere den, og det er nemt at få sit navn på listen: Giv tilsagn om
bidrag..
Horsens Sejlklub har produceret en folder, der fortæller om det
nye klubhus og vilkårene for at give bidrag. Medlemmer er velkommen til at snuppe en lille stak foldere i klubhuset – og give videre til
mulige bidrags-ydere.

Halv pris
I første omgang beder klubben om et tilsagn. En donation skal altså
først betales, når beslutningen er truffet. Og du kan støtte til halv
pris, for donationerne er fradragsberettiget.
Det er nemt at støtte projektet: Send en mail eller brev med tilsagn
om kontant støtte.
Oplys navn, adresse samt beløbets størrelse. Mailen sender du til:
kasserer@horsens-sejlklub.dk . Brev sendes til: Horsens Sejlklub,
kassereren, Jens Hjernøesvej 40, 8700 Horsens. Ved bygge-start får
bidragsyderne besked om indbetaling.
Bidrag kan trækkes fra på selvangivelsen i det år, hvor du har indbetalt. Private kan fratrække op til 14.500 kr. - ægtepar kan
fratrække op til 29.000 kr. pr år. Bidragsydernes navn bliver sat på
donor-listen på hjemmesiden. Hvis du ikke ønsker dit navn på listen, så skal du skrive det.
Godt begyndt…
- Godt begyndt, er halvt fuldendt. Vi er kommet godt fra land siden
starten 5. marts.
Det siger Carl-Erik Carlsen, kasserer i HSH.
- Vi skal gerne nå i land med et resultat, som gør, at vi kan begynde
nybyggeri i dette efterår. Jeg opfordrer alle medlemmer til at tale
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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(European Boating Association)

Hvad mener du?

Af Carl Gerstrøm

Hvad mener du? Får som så mange gange før efter en generalforsamling karakter af en
nærmere præsentation. Her af den nye ungdomsleder og de nyvalgte i bestyrelsen.
Anne Skjerning, ny ungdomsleder.
Advokatsekretær hos ADVODAN
Horsens.
Næsten 40 år.
Mor til Andreas på snart 13, der sejler optimistjolle og Jonathan og Kristine (der
desværre ikke vil sejle)
Gift med Sten (Designa Køkken og VIA)
Min svigerfar havde båd for nogle år tilbage, og har derfor været et par ture på
vandet – uden helt at vide, hvad jeg havde med at gøre – udover
at hive lidt hist og her. Men interessen for sejlads nåede jeg at få.
I efteråret 2010 købte vi så selv båden ”Chili”. Derfor går jeg nu i
sejlerskolen og håber at få mit duelighedsbevis m.v. til efteråret.
Har været ”tilknyttet” HSH siden slutningen af 2007 – hvor Andreas startede med at sejle. Var en rigtig landkrabbe og kunne ikke
rigtig bidrage med noget på havnen med de ”snore og knuder”.
Var derfor oplagt at byde ind vedr. arbejdet med ny hjemmeside i
2008 – da det lugtede lidt af kontorarbejde, som jeg nok er bedst
til. Er fortsat webmaster på hjemmesiden, udsender nyhedsbreve
m.v. – som der går en del tid med. Herudover har jeg de sidste par
år været ansvarlig for årets sommerlejr i ungdomsafdelingen på
Borre Knob – men regner med, at nogle andre skal tage lidt over
med det – da der vist ikke bliver tid til det hele.

I min formandstid håber jeg at kunne fortsætte det gode arbejde, som jeg synes ungdomsafdelingen er i fuld gang med. Der er
mange nye sejlere – så det er vigtigt at fastholde disse unge sejlere
– og ikke mindst deres forældre på et højt informationsniveau – da
de unge sejlere jo er ret afhængige af forældreopbakningen for at
kunne sejle. En sejlklub kan ikke fungere uden frivillig arbejdskraft
fra forældre – det er en rigtig god måde at lære de andre sejlere og
forældre at kende på – og dermed blive en del af fællesskabet på
havnen i det hele taget.
I min verden skal vi skabe sejlere for livet – det skal være sjovt
at komme på havnen. For hygge og gode kammerater er med til
at holde de unge sejlere ”til ilden”. Håber her vi kan drage stor
fordel af det nye klubhus – der i høj grad skal bruges til sociale arrangementer, teori for sejlerne m.v. Èn af vores målsætninger i ungdomsafdelingen er ”Ud af bredden kommer eliten”. Vi prioriterer
derfor også, at de unge sejlere kan komme til at prøve andre sejltyper for at videreudvikle deres interesse for sejlads – her glæder vi
os til at få brugt vores nye Feva-joller.
Jeg ser frem til 2 gode, arbejdsomme, lærerige og ikke mindst sjove
år på havnen.
Velkommen Anne og tak for de første 5 år som frivillig i HSH. Vi ser
frem til fortsat godt samarbejde.

Ole Glerup, nyvalgt suppleant i bestyrelsen
Jeg har været medlem af Horsens Sejlklub
i 10 år.
Det hele begyndte med at min kone Jonna
tog til et informationsmøde arrangeret af
Sejlerskolen. Der faldt hun i snak med Jørgen Jensen, som var en dygtig sælger, og
ikke længe efter var vi på fjorden i Sato.
Ingen af os havde forud nogen særlig
sejlererfaring. Men efter at vi begge havde fået duelighedsbeviserne i hus, købte vi vores første båd ”Blåhvalen”. En Elvstrøm
36 C. Vi overvejede at omdøbe den til ”Fjordkaperen” for vi var ikke
sikre på, at vi nogensinde ville vove os ud af fjorden. Det kom vi nu
hurtigt, og vi har siden fået sejlet en masse i farvandene fra Kiel til
Kosterøerne.

Efter et par år skiftede vi båd til ”Time Out” en Bavaria 36 – en
ægte turbåd, og jeg er da også først og fremmest tursejler.
Jeg har dog i en årrække været ”bøf” på Xantippe og efterhånden
været med til mange tirsdags- og torsdagssejladser og en del ture
Fyn Rundt, hvilket er utroligt lærerigt og har været til rigtig stor
gavn, når vi har været ude i hårdt vejr med egen båd. Efter at jeg
begyndte at deltage i kapsejlads rykkede mine grænser for, hvad
der er godt sejlvejr sig betydeligt.
Jeg synes vi har en meget velfungerende sejlklub, men jeg kunne
godt tænke mig, at der var lidt flere fællesaktiviteter for tursejlere
i vores egen havn året rundt og måske et fælles værksted, hvor man
kunne hjælpe hinanden med småreparationer og gode råd.
Velkommen til arbejdet Ole G. Vi ser frem til samarbejdet

Ole Harby, nyvalgt til bestyrelsen.
Ole Harby blev medlem i
HSH tilbage i 1987 hvor en
Drabant 22 blev anskaffet.
Sejlede samme år DM med
et par erfarne Drabant sejlere
som
klasseorganisationen
anviste. Vandt DM i klassen i
1993. Har i dag en Larsen 28
der smykkes med navnet ”Pandora”.
Selv om Ole H er nyvalgt i bestyrelsen, er han godt
kendt med bestyrelsesarbejde. Har overlevet 3 formænd og har så nu efter en pause taget hul på den
4de.
Ole har været instruktør i sejlerskolen i 17 år og vil
primært varetage sejlerskoleinteresser i bestyrelsen +
det løse. Er med i turudvalget.
To mærkesager for den nygenvalgte. To sager som
Ole gerne vil huskes for at have været med til at få
gennemført. Sejlerskolen skal fortsat være et godt tilbud. Det at sejle er/kan være mange ting. Sejlerskolen skal hjælpe i gang. Eleverne skal lære at håndtere
båden sikkert og have glæde ved at færdes til søs.
Tanker om en fornyelse af sejlerundervisningen finder
Ole spændende og ser frem til, at det kan omsættes til
praksis. Klubhuset – NU SKAL det være! Vi skal lykkes
med den renovering. Igangsættelse i indeværende år.
Velkommen tilbage Ole, - dejligt du har mod på en tur
til!

I forbindelse med bådudstillingen I Düsseldorf i januar blev der afholdt møde i ISO arbejdsgruppe 8 omkring en ISO-standard for
lystbådehavne på området miljø og sikkerhed. Det forventes at
blive regler tæt på de krav Blå Flag stiller. Ikke voldsomme krav;
men dog noget der skal fokuseres på. Tidshorisonten er nogle år,
inden det når gennem ”møllen”.
Bortskaffelse af gamle både er et tema i Europa. På det kommende
møde i EBA på Mallorca medio april er inviteret en italiensk ekspert
på området. Bortskaffelse af fysisk store komplekse enheder med
materialegenbrug i fokus.
Problematikken med lystfartøjer som redskab for terrorister udvikler sig eksplosivt. Krav om registrering i fælles europæisk register, numre på bådene og AIS (Automatisk Identifikations System)
lyder igen og igen. Hændelser der forekommer sjældent, men som
har meget stor konsekvens, vil man fra politisk hold ofre meget
opmærksomhed på. EBA kæmper for at lade det være op til de
enkelte lande at beslutte og ikke gennemtrumfe det som et EU
regelsæt. I Danmark bliver register let til afgift/skat.
EU’s Committee on the Internal Market and Consumer Protection
har barslet med et udkast til revision af RCD (Recreanational Craft
Directive) - det lovgrundlag, der sætter kravene til lystbåde i EU.
En hurtig gennemgang af de 30 sider viser, at der er stramninger
om motorers støj og udstødning. Krav om at holdingtanke- det har
tidligere kun været reguleret i Østersøen. Jetski og vandscootere er
kommet med. Der er stramninger om ”do it your self”. Hvor store
ændringer må man foretage på et CE mærket fartøj.(CG)

Optagning – vinteropbevaring – vask
EU lovgivning må forventes at ville sætte krav til spildevand fra
bådvask - vaskeplads.
Ny teknologi til løft og transport af bådene vinder frem. Flere
havne i vor nærhed har fulgt med i udviklingen. Hvad gør vi?
Kai Nielsen har sendt disse billeder fra Contest Yachts i Holland, deplacement 18 ton.
Skal vi ikke i gang med at drøfte hvad vi gør i Horsens?
Fortsættelse følger i næste klubblad. (KN/CG)

LØFT

TRANSPORT

OPBEVARING
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Autokølere
Air condition
Autokølere
Oliekølere
Air condition
Intercoolers
Oliekølere
Varmevekslere
Intercoolers
Kølesystemer
og -komponenter til auto- og industribranchen
Varmevekslere

Kølerspecialister - siden 1921

En inspirerende aften
Christian Kamp gjorde det bragende
godt, da han holdt mere end 30
klubmedlemmer tryllebundet med
filmklip, billeder og site reps. i 3
timer fra nogen af de mest spektakulære stævner og events i verden
gennem de sidste 10 år.
Fra Andreas Skjerning på 12 år og til
Preben Pepsi på 60+, sad alle på nåle
og nød fortællinger fra da Christian
blev verdensmester i Match Race sammen med Ben Ainslie
(Flere gange OL guld og ham der sprang over og ruskede en TC
fotograf til VM i Perth) til han blev kontaktet af Russel Coutts
( 4 x AC vinder) for at være trimmer i en sæson i Match race.

- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher
- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher
Nissens A/S
Ormhøjgårdvej 9
Nissens
A/S
8700
Horsens
Ormhøjgårdvej
9
Tlf. 7626 2626
8700
Horsens
E-mail:
nissens@nissens.com
Tlf. www.nissens.com
7626 2626
E-mail: nissens@nissens.com
www.nissens.com
Nissens_Adv_9x13x3_02.2012.indd 1

Nissens A/S
Ormhøjgårdvej 9
DK-8700 Horsens
Tel.: +45 7626 2626
www.nissens.com

Aut. el-installatør

Henning Lund A/S
Henning
Lund A/S
Strandkærvej 34 · 8700 Horsens
Strandkærvej
34 · 8700
Tlf. 7564
7733Horsens
Tlf. 7564 7733

Vi har i Horsens, en af Danmarks eneste professionelle sejlere,
der ikke kun er prof fordi han lever af det.

Han er prof. til det yderste i hele hans tilgang til sejlsport,
træning, udholdenhed, kommunikation og en tilgang til sit arbejde, som rigtigt mange kunne lære af i det daglige arbejde.
Ligesom Steve Jobs ved Apple gjorde indenfor PC og telefon,
så omgives Christian til dagligt kun af det absolutte A hold
indenfor sejlsport, og det har en fantastisk afsmittende effekt.
Skulle du have mulighed for en anden gang at høre Christian
Kamp fortælle om sine meritter, så tøv ikke, for det vil for altid
ændre din opfattelse af hvordan det virkeligt foregår i den professionelle sejlsportsverden.
Christians næste mål er at komme med til Americas Cup 2013
ud for San Fransisco, hvor Oracle skal forsvare titlen i en 72
fods katamaran med vingesejl, og han åbnede op for at kigge
forbi klubben efterfølgende og fortælle hvordan det så gik.
Søren Klint

Kursus for sejlerskole
instruktører

Sejlerskolen
2012

Lørdag den 21. januar var Sejlerskolen vært for et DS sejlerskole
instruktør kursus. Der var mødt 16 instruktører fra Silkeborg,
Marselisborg, Ringkøbing og Horsens. Kurset blev under ledelse af
Steen Windlev fra Dansk Sejlunion afholdt i “Den Grønne”.
Det er målsætningen, at alle instruktører på danske sejlklubber under Dansk Sejlunion skal deltage i unionens kursus med jævne mellemrum. Den målsætning overholder Horsens Sejlklubs sejlerskole,
idet alle instruktører har været på kursus inden for de sidste 3 år.
Som på alle kurser er måltiderne vigtige. Vi startede med kaffe og
rundstykker. Mads leverede lækre håndmadder til frokost, og vi
sluttede af med en fornem luksus sejlerret i klubhuset. Det var en
rigtig fin dag.
Sejlerskolen/Nils Buhl

Den 12. marts var der mønstring i sejlerskolen. 26 elever
står klar til en ny sæson på
vandet i vores tre skolebåde.
Den 20. marts var der 26 tilmeldte elever af 36 mulige. Hvis man
vil deltage i sejlerskolen sommeren 2012 kan kalenderen for sæsonen ses på www.horsens-sejlklub.dk og tilmelding kan finde sted
på nb@godtvejr.dk.
I marts afholdes temaaftener på mandage i sikkerhed til søs, tovværk og knob, førstehjælp til søs og sejl og trim.
Undervisningen på vandet starter den 23. april, og der sejles ugens
4 første dage med alle tre både og 9 elever hver aften.
Sejlerskolen/Nils Buhl

01-03-2012 15:10:33

Det
er
let
med
SONAX:
Det er let med SONAX:

HORSENS CENTRET /
HORSENS SUNDHEDSHUS

Gør-de
Gø–r-ellderela t-selv
td-selv
–SOellNAX Serv
er lad ice
SgOøNrAeXdeSt grove*
er
gøre det vice
grove*

NY VILLA
STRANDVEJEN, JUELSMINDE
QURIOS - FIRMADOMICIL I HORSENS

DOA renoveres

Rens, polér og forsegl fra for til agter.
Rens,
forsegl fra
for til agter.
Hold polér
bådenogi topform
– gennem
sæsonen.
Køb produkterne
Strandpromenaden,
Horsens.sæsonen.
Hold
bådenhos:i YX-Energi,
topform
– gennem
Køb produkterne hos: YX-Energi, Strandpromenaden, Horsens.
*Få et tilbud på det grove hos:
SONAX Service Horsens · Grønlandsvej 9T · Tlf. 7566 9998 · Mob. 2181 7949 · sonaxservice.dk
*Få et tilbud på det grove hos:
SONAX Service Horsens · Grønlandsvej 9T · Tlf. 7566 9998 · Mob. 2181 7949 · sonaxservice.dk
SØNDERGADE 2-4 / DK-8700 HORSENS / TLF. 75620500 / WWW. GINNERUPARKITEKTER.DK
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www.sonax.dk

www.sonax.dk

For tre år siden fik vores ældste skolebåd Sato den helt store tur.
I år er det skolebåden Doa, der bliver som ny. 12 elever og et par instruktører arbejder i to holds skift hver tirsdag aften. Under kyndig
vejledning af bådebygger Søren Buhl er båden blev totalt strippet
for alle beslag, luger og vinduer. Alle skrammer er spartlet og alt er
slebet ned. I uge 10 bliver Doa sprøjtelakeret overalt udvendigt af
vores egen brandmand Leif Landrock.
Arbejdet foregår på Horsens Yachtværft, hvor båden hver tirsdag
er kørt ind på værkstedet. Her er der ideelle forhold til at arbejde
under miljømæssigt korrekte forhold.
Alt genmonteres og båden er som ny klar til en aktiv sæson i Horsens Sejlklubs Sejlerskole.
Sejlerskolen/Nils Buhl

GINNERUPARKITEKTER
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Vil du sejle med EU-gæster?

påske frokostbord kl. 11.30 - 15.00

Årets
Pinsetur
går til Rosenvold Havn

Serveres torsdag til mandag
Stenbiderrogn og kartoffel
Skidne vagtelæg
Rødspætte filet med hjemmelavet remu og Citron
Unghane salat med sprødt
Lammeculotte med ramsløg
Forårsgrønt
Pris pr. person
Vores gode hjemmebagte brød
250 kr
Rabarber triffli
Børn under 10 halv pris

Igen i år inviterer Horsens Sejlklub alle medlemmer
til at deltage i årets første fælles tur, Pinseturren.
Destinationen er Rosenvold Havn hvor vi er velkommen og klubhuset er klar til at modtage os. Vi er blevet
lovet minimum 2 m vand i indsejlingen og havnen.

Mad hos Mads

Lokation:
Over land: Rosenvoldvej 32,Stouby 7140
Helt præcist: 55° 40’ 30”N, 9° 48’ 47” Ø

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

Som det er tradition ankommer vi i løbet lørdagen
d. 26/5 og afrejse er planlagt til mandag d. 28/5.
Havnepenge afregnes med turudvalget.
Programmet er afslappet og de vigtigste begivenheder
er nævnt nedenfor.
Lørdag aften: Sammenskudsgilde i klubhuset
Søndag morgen: Morgenmad.
Turudvalger byder på rundstykker
Søndag eftermiddag: Noget spændende....
Søndag aften: Store grill aften. (Husk selv kødet)
Mandag morgen: Morgenmad.
Turudvalger byder på rundstykker

I forbindelse med Danmarks formandskab af EU, modtager
Horsens mange europæere.
Alle i Horsens, specielt foreninger, er blevet bedt om at byde ind
med aktiviteter, som mødedeltagerne kan benytte sig af når de
ikke sidder i møde. Derfor har Horsens Sejlklub tilbudt, at vi kunne
sejle en tur med nogle af deltagerne i en times tid. Dette skal
foregå i en af dagene den 22., 23. eller 24. maj. Der vil senere blive
meldt tilbage hvilken dag det bliver.
Er der nogen i klubben der kunne forestille sig at stille båd,
skipper og gast til rådighed?
Hvis ja, så send mig en mail eller ring til mig.
Bjarne Hansen
Formand Horsens sejlklub
Mail: bhyas@mail.dk
Tlf.: 2671 8421

Onsdagssejlads
Gennem nogle år har der været tradition for at sejle en tur hver
eller hver anden onsdag, hvad man nu kunne blive enige om. Man
mødte på havnen kl. 09.00 med en madpakke, og det man skulle
have til. Afhængigt af vejret valgte man destinationen og sejlede.
Hjemme igen senest 17.00.
SKULK har været det faste fartøj suppleret med anden/andre både
afhængig af fremmødet.
Også i den kommende sæson vil arrangementet blive gennemført.
Kontakt Carl Gerstrøm på mail gerstroem@mail1.stofanet.dk
eller på telefon 23465603 for nærmere information. Hvis vi laver
en bemandingsliste over interesserede kan vi via mail, SMS eller
telefon få aftaler sat i system. (CG)

Turudvalget vil opfordre alle HSH’s medlemmer til at
deltage. Vi har altid nogle hyggelige dage og humøret
en ganske højt. Det er en oplagt og meget behagelig
måde at tilbringe pinsen!
På gensyn
Med venlig hilsen
Turudvalget

Det er nemt at tjekke sin redningsvest, men man skal
vide hvordan. Patronen i vesten skal pilles ud og vejes, og
vægten afslører, om den er i orden.

Check af redningsvest
Sæt

8 i kalenderen:

Årets høsttur bliver d. 15.
og 16. september og går
traditionen tro til Snaptun.
18
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Vi gentager successen fra sidste år og opfordrer alle
sejlere til at komme forbi og få deres oppustelige
redningsvest checked. Datoen er ikke fastlagt
endnu, men hold øje med nyhedsbrevene og HSH’s
kalender.
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a nno

1 8 7 9

Fra sejlsport til Triatlon
Du støttede vore to OL kandidater med kr. 10.000 til hver.
Hvad var dit motiv til at gøre det?
Jeg kan godt lide, at både Maiken og Anne-Marie er virkelig konkurrencemennesker, og gør en ekstraordinær og helstøbt indsats for
at nå et mål. Jeg sponserer også andre steder, men det er en stor
tilfredsstillelse at sponsere i Horsens Sejlklub, for her bliver det virkelig påskønnet.

Det er noget af et spring, men det er ikke des tro mindre det Thomas Nortvig har gjort.
Vi mødtes en lørdag formiddag i Sejlklubben. Thomas havde forinden svømmet 4 km og løbet 23 km. Mon ikke de fleste ville se brugt
ud efter sådan en start på dagen. Men det gjorde Thomas ikke. Han
så nærmest ud til at være veloplagt til at løbe 23 km mere.

Du er 32 år, så det ”pjat” med ”ironmen” hører vel op på et
tidspunkt, - hvad så?
Jeg tror ikke jeg vender tilbage til sejlsport som tur- og hyggesejler.
Det er også jeg for meget konkurrencemenneske til. Hvad så med
en stor moderne kapsejlads båd, som kan sejles på samme måde
som en Snipe? Hvem ved? , - lyder svaret fra Thomas!!!
Hugo N.

Jeg spurgte naturligvis indledningsvis til hans tid med sejlsport.
Som dreng sejlede han rundt på fjorden i sin fars robåd, og så blev
han meldt ind i Sejlklubben. Det startede med en 3-4 år i optimistjollen under Poul Evers. Så gik springet til Snipen. Først som gast
hos Jonathan Persson fra Espergærde og senere i et makkerskab
med Thomas Iversen. De to havde stor succes i Snipen, og blev nr. 5
ved senior VM i San Diego. Året efter blev de nr. 4 ved EM i Kolding.
Besætningen ”Thomas og Thomas” gjorde det virkelig strålende.
Endelig blev det til et par år i Snipe med Otto Nielsen, som i dag er
rorsmand på sin fars Ylva.
Så skulle der springes i militæret. Det gav blod på tanden til en ny
ekstrem sport. En Ironman består helt utroligt af 3,8 km svømning,
180 km cykelløb og derefter 42 km løb. Thomas bedste tid i denne
udfordring er 9 timer og 24 minutter. Det er en god arbejdsdag plus
”lidt overarbejde”. På spørgsmålet om ikke sådanne helt ekstreme
præstationer går ud over helbredet, svarer Thomas, at det skader
ikke, og så holder det en’ i gang. Det værste er den daglige træning.
Det kræver at man følger en helt specifik træningsplan, som tager
15 til 25 timer om ugen.
Samtidig har Thomas energi til at drive sit firma Nortvig Ejendomsrenovering. Man påtager sig både nybyggeri og større ejendomsrenoverings opgaver. Der er 10 ansatte og de holder til på
Sydhavnen. Her forbereder og fremstiller man byggeelementer,

Thomas Nortvig og Thomas Iversen til
VM i Snipe i San Diego i 1997

Thomas Nortvig, den første horsensianer, der kvalificerede sig til den
legendariske Hawaii Ironman, som er det uofficielle VM i Triatlon.

som så monteres med kran ude på byggepladserne. Det er oftest
i hovedentreprise, men firmaet påtager sig alle former for tømmerarbejder. Thomas klarer sig ikke med en normal arbejdsdag, og
arbejder mindst 50 timer om ugen. I sin fremtoning virker Thomas
lidt genert, men det virker både charmerende og troværdigt.
Hvad så med samvær med familien?
Min kone hedder Lene og min datter på 1½ år hedder Anna. Der
bliver ikke tid til at glo fjernsyn, men det er også sjældent, at de
sender noget interessant. Men når vi er sammen er det 100 %
kvalitets tid. Hvilken sport har du ambitioner om at din datter skal
dyrke, når hun får alderen til det? Det bliver forhåbentlig sejlsport,
men svømning kan være et godt alternativ.

Da Nortvig Ejendomsrenovering mødte
om morgenen var soklen støbt. Efter en
dags arbejde så huset sådan ud.!
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Vi sætter en ære i et godt
resultat - til tiden og prisen!

RING
OG FÅ ET
TILBUD

• Hos Nortvig Ejendomsrenovering A/S beskæftiger vi os
med total- hoved- og fag entrepriser.
• Vi løser alle opgaver indenfor nybyg og renoveringsarbejder for både private, firmaer og ejendomsselskaber.
• Vi har stor ekspertise inden for renovering af etageejendomme.
• Vores opgaver forløber effektiv og bliver afleveret til den
aftalte tid og pris.
• Vi har egen produktion af helvægselementer og tagkassetter som gør os meget konkurrencedygtige ifb. med
opførelse af energihuse og sommerhuse.
• Uanset størrelsen på opgaven betaler det sig at kontakte
Nortvig Ejendomsrenovering A/S

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

Tlf. 7020 8013 . www.nortvig-as.dk
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Opslagstavle eller nyhedsbrev
Er HSH dygtige nok til at få nyheder og information spredt ud til dig og alle de andre?
Hvis man skal føle sig som en del af en klub, er det også vigtigt, at
man som medlem får så meget information som muligt. Men er vi
i HSH dygtige nok til det? For fem år siden blev der lavet en lille
spørgeskemaundersøgelse om vores klubblad og i artiklen ”Solid
information til klubmedlemmerne” fra blad nr. 4 i 2010, tager vi
temaet om nyhedsformidling i Horsens Sejlklub op igen.

Skema på hjemmesiden
Hvis du vil hjælpe os med at blive bedre, så find spørgeskemaet på
www.horsens-sejlklub.dk. Det tager kun 5 minutter, som de siger
i Fakta! Når man har udfyldt det, bedes det sendt til gerstroem@
mail1.stofanet.dk . Skulle man ikke benytte det elektroniske medie,
kan man henvende sig til Carl Gerstrøm på tlf. 2346 5603 og få
tilsendt/udleveret et skema, som i udfyldt tilstand sendes retur til
Carl. Resultatet bringes i næste klubblad. (CG)

Faktaboks:

Hvad synes du?
Nu har vi igen lyst til at høre din mening om kommunikationen
i HSH. Kun på den måde kan vi blive bedre til at tilpasse os til de
ønsker og behov medlemmerne har.
I 2007 var der en meget positiv respons på klubbladet, men en
mere kritisk holdning til hjemmesiden. Siden er der kommet andre
kommunikationskanaler til, og vi er nu følgende steder: klubblad,
elektronisk nyhedsbrev, hjemmeside, opslagstavlerne, ”sladrebænkene”, artikler i lokalavisen, medlemsmøder/generalforsamling
og Face Book.

• 4 klubblade pr. år.
• 250 er tilmeldt nyhedsbrevet.
• Der er ca. 30.000 besøg på hjemmeside pr. år.
• Den 10. februar 2012 hang der 24 opslag på
tavlerne i mellemgangen, heraf var 4 aktuelle.

Mænd om bord?
Et spørgsmål bliver stillet: Skal det være en mulighed at have mandlige besætnings-medlemmer om bord, som også kan fungere som
gaster. Der bliver åbnet for en snak om at invitere pigesejlere fra
naboklubberne, og alle skal bidrage med oplysninger til en gasteog bådliste.
Pigesejler-gruppen vil gerne høre ønsker for fremtidige arrangementer. Og så skal opgaverne fordeles.
- Gode forslag er velkommen, siger Lena Schroll. - Vi bringer emner
til debat. Det er muligheder, som vi skal finde en fælles retning på.
Hvordan kan vi gøre pigekapsejlads endnu mere attraktivt? Vi har
jo en rigtig god klub, som vi bare skal have gjort endnu bedre.
- Vi glæder os rigtig meget til at se alle nuværende pigesejlere, og
vi vil gerne se piger, som kunne have lyst til at sejle. Vi mødes til
en udsøgt frokost i sejlklubben 24. marts, og så får vi styr på rigtig
meget. Vi håber, at vi sammen kan få en rigtig god sæsonstart med
flere både på vandet, siger Lena Scroll.
I gruppen sidder også Ulla Christophersen og Karin Gam Hansen
Tilmelding nødvendig til: Lena Schroll 61 68 79 14.
Eller mail: askevej.34@gmail.com.
Pris for menu: Et sted mellem 150 og 200 kr.

8

Lørdag 24. marts kl. 12.00
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Invitation
Picca Automation
Business Cup
2. juni 2012

• Ca. et nyhedsbrev pr. måned.

Frokost - og debat om pigesejlernes fremtid
Pigesejlerne i Horsens Sejlklub vil have styr på sejladserne i den
kommende sæson. Pigesejler-gruppen inviterer til frokost – og debat om sommeren på fjorden. Det sker lørdag 24. marts kl. 12.00
i klubhuset.
- Fjorden er atter isfri og foråret spirer frem. Inden bådene skal
trækkes af vinterhiet og søsættes til en ny sejlersæson, så skal vi
pigesejlere - og potentielle pigesejlere – mødes til en superlækker
frokost i sejlklubben. Og vi skal snakke om fremtiden, siger Lena
Schroll, der er formand for pigesejlerne.
- Efter frokost er der en række emner, som vi skal have styr på.
I løbet af de seneste år er antallet af både bemandet med pigesejlere om onsdagen faldet. Hvordan får vi flere piger på vandet?
Og hvordan får vi flere både på vandet, kun med piger om bord?
Ideer til at tiltrække nye pigesejlere og ikke mindst flere både er
meget velkomne.
Der er mange emner til debat: Hvorfor skal vi have en afdeling for
pigesejlerne? Hvad virker - og hvad gør det sjovt og lærerigt at
være pigesejler? Hvad kan vi gøre for at få flere både og gaster?
Der bliver også en snak om respitstart kontra krydsstart - og der er
forslag om at kigge på bådenes måltal sammenlignet med bådene
”i virkeligheden”. Ønsket er en bedre fordeling af 1. pladserne.

Horsens Sejlklub

Giv din kompagnon, kunde eller medarbejder en oplevelse
for livet og tilmeld din virksomhed til årets event på Horsens Fjord.
Der sejles speed sejlads med i Match 28 både og der forventes
12 besætninger i 6 både, så alle får sejlet mindst 5 match’es.
Speed sejlads er en kapsejladsform, hvor der sejles i ens både på en kort
op-ned bane, med 2 op kryds og med start og mål i bunden. Denne
sejladsform benyttes mere og mere og giver et højt og spændende
aktivitetsniveau, og der er nu flere konkurrenter at holde øje med.
Der sejles tæt på Horsens Lystbådehavn, så kolleger og familie har
mulighed for at følge de tætte dueller fra molerne som tilskuere.
Hvis man ønsker det, stiller Horsens Sejlklub 2 erfarne sejlere
til rådighed, således man selv kun deltager med 2 gaster.
Stor gallamiddag for deltagerne i sejlklubbens restaurant
lørdag aften efter sejladserne.
Yderligere info og tilmelding www.horsens-sejlklub.dk
Tilmelding senest 5. maj 2012.
On Board medlemmer har 1. ret til deltagelse.
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OL pigerne fik en bil sponseret
af SMC-biler Horsens og Sonax

Horsens Sejlklubs
Business Cup 2009

Horsens Sejlklubs 2 OL kandidater i Laser Radial, Maiken Schütt
og Anne-Marie Rindom, kunne i dag sætte sig til rette i en ny VW
transporter, som de 2 Horsens firmaer har sponseret for at gøre
sejlernes kvalifikationsforberedelse lettere.
De 2 Horsens piger kæmper i dette forår med 2 andre danske piger
om den ene plads til OL i London i Laser Radial, og Horsenspigerne
ligger et og to i pigernes indbyrdes rangliste efter 1 ud af 3 stævner.
Ingen er i tvivl om, hvem der er bilens førere, da den er dekoreret
med billeder af pigerne både til vands og til lands, og bilen skal
bruges til at køre Europa tyndt de næste måneder til træning og
stævner.
”Vi stod bag transporten af Jesper Bank og Steen Secher til deres
OL i 1988, så det var naturligt, at vi også er med igen, når Horsens
Sejlklub har mulighed for at sende nogen til OL”, siger
Finn Jensen, der står bag produkterne fra Sonax.. ”Ja, og det gik
jo rigtigt godt den gang med en bronzemedalje, så de 2 piger har
noget at leve op til”, afslutter Thomas Søndergaard fra SMC- Biler
Horsens.

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.

Nortvig Ejendomsrenovering A/S
ny On Board sponsor!!!

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.
Thomas Nortvig, manden bag Nortvig Ejendomsrenovering
A/S
I den afsluttende match imellem vinderne fra Jyske Bank og Nykredit gik
fulgteLars
opSkovbjerg,
på Horsens
Kommunes
bidrag
til pigernes OL kamdirektør
i Jyske Bank,flotte
var i tvivl
om det
det så hårdt til, at Thomas Iversen faldt i vandet inden starten i en duel og
varmed
nødvendigt
at tage pokalen
år, dakr. til hjælp til rejse
pagne,
et kontant
tilskudmed
på fra
2 xsidste
10.000
måtte samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.
han forventede at vinde Business Cup igen.
og udstyr.
Besætningerne var suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke
Det gjorde de og pokalen blev igen overrakt til Lars
Skovbjerg, samt skipper Thomas Iversen tv, Keld Ankræfter naturen kan påvirke en sejlbåd med.
dersen til
og Lars
Fensbo. sammenkomst i klubhuset først i januar,
Det skete
en hyggelig
Frank Panduro, der sejlede for Dansk OTC, var ikke sen til at indrømme, at
maveog armmusklerne skulle trænes væsentligt, hvis han skulle gentage
hvor Hanne Damgaard og Nikolaj Bostrøm fra Horsens
Kommune,
en succesfuld
3. plads med Peter Iversen som skipper, til næste år.
mange medlemmer, On Board sponsorer, og tidligere
Team HorMorten
Stoy
fra
sens formand Børge Jørgensen havde fundet vej for at høre de 2 CON Industries blev nummer 2 og Nykredit med Søren
pigers beretning fra VM i Perth og planerne indtil OL.Andersen blev nummer 4.
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
”Det er ikke opbakning, vi mangler fra hele Horsens, og det er vidrækken.

Status på OL pigerne

underligt”, siger Maiken Schütt, der glæder sig til at vise, at det
bliver en Horsens pige, der kan heppes på til sommerDer
i England.
Med
checkårspåBusiness
10.000Cup
til sejlergrej
det let at trække store smil
er allerede nu sat dato
forennæste
2010, dervar
afvikles

Tak til vores sponsorer:

Her midtsponsorer:
i marts træner pigerne på Mallorca, som de har gjort
Tak til vores

den 12. juni og hvor der forventes
at 12 besætninger
6 både
hin-glade giver Thomas
ud af de lattermilde
piger.og
Her
medsætter
den også
Nykredit var det eneste rene firmahold, da alle er
anden stævne.
Thomas
Nortvig
er
tidligere
elitesejler
og
bliver
portrætteret
side
Nortvig.
ansat i koncernen.
Har du lyst til at deltage i Business Cup så reserver dagen og send en for21 her i bladet.
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.

C

O

siden den 17. februar, sammen med mange af de andre OL sejlere.
Til påske skal de deltage i Princess Sofia Cup ud for Palma de Mallorca, og det er det 2. udtagelsesstævne.
C Tredje
O ogNsidste udtagelse
er i Hyères i Frankrig fra den 20.til 27. april.
Anne-Marie fører i udtagelsessatsningen efter 1. stævne foran Maiken og med de 2 andrepiger som 3 og 4.

N

håndsbookning på mail til soren.klint@horsens-sejlklub.dk. Der er allerede
nu forhånds booket 3 besætninger.

INDUSTRIES

Picca
Automation
Business Cup
2012

INDUSTRIES

Ny båd sponsor er
i 2010
On Boards største arrangement
hvert år Business Cup, der
Alan Nissen, som både styrer
i år løber af stablen
lørdag
den
2.
juni på fjorden, hvor der
Nissens Kølerfabrik og her båden
forventes at deltage”Nissen”
12 besætninger,
frahar
såvel lokale som natil Business Cup,
meddelt,
at virksomheden
stadig
tionale virksomheder.
Se indbydelsen
andet
steds i bladet

Efter medal race den 27. ved vi, hvem der tager til London.

ønsker at være med i On Board,
men ikke som båd sponsor. Der er
alleredehjælpe
nu flere virksomheder,
Har du lyst til at deltage,
eller bare se på, kan du konder har vist interesse for dette
takte Søren Klint påattraktive
40 25 52
01.
sponsorat, og har du
også lyst til at høre mere om alle
mulighederne ved et bådsponsorat,
så kontakt sponsorudvalget.

Sejlunionens officielle billeder præger bagruden på deres sponsorbil

Tak til vores
sponsorer:
Tak til
vores sponsorer:

C
Tak
til til
vores
sponsorer:
Tak
vores
sponsorer:

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

O

N C

O

N

RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.

Tak til vore sponsorer:
40
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Thomas Søndergaard fra SMC Biler Horsens A/S er den glade giver af
nøglerne til den fancy dekorerede transporter.

INDUSTRIES
INDUSTRIES
C CO ON N

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

INDUSTRIES
Lars
Larsen
INDUSTRIES

La

Tlf. 7020 8013 . www.nortvig-as.dk
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HUNDSBÆK & HUNDSBÆK
HENRIKSEN A/S
& HENRIKSEN A/S
RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I. RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
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mesterskaber. Og så er der 10 dages træningslejr på Mallorca.
- Det er klart, at vi bruger megen tid på sejlads, og megen tid på at
forberede os. Men der skal være plads til at være et helt menneske
samtidig med, at man dyrker elite-sport. Og det er et mål for mig,
at komme igennem som et helt menneske, sagde Maiken Schütt.
Maiken Schütts kæreste er svensker og højt placeret i kampen om
at komme til OL i herrernes laser radial-klasse.
- Vi sejler jo begge to, og så er vi sammen rundt om i verden. Og vi
ses ikke ret meget, når vi er hjemme, siger hun.

Der er stor interesse omkring Horsens Sejlklubs to OL-kandidater. Horsens Folkeblad bragte reportage og baggrundsartikel, og Maiken Schütt (bagest) og Anne-Marie Rindom
måtte ud på broen for at blive fotograferet – i bidende kulde
og t-shirt. Til venstre journalist Torben Jensen sammen med
fotograf Søren E. Alwan.

- Vi sidder helt ude på kanten
af stolen af bare spænding…
Veninder og konkurrenter: Maiken
Schütt og Anne-Marie Rindom fra HSH
fortalte spændende om OL-kampene
- Vi sidder helt ude på kanten af stolen af bare spænding. Hvem
bliver den danske deltager i de Olympiske Lege? I Horsens er vi
stolte over jer to piger. I er dygtige og flittige sejlere, og I er skarpe
konkurrenter. Men I er også veninder, og det er rigtig flot.
Sådan sagde kulturdirektør Hanne Damgaard fra Horsens kommune en torsdag midt i januar, da hun hilste på Horsens Sejlklubs
to OL-kandidater, Anne-Marie Rindom og Maiken Schütt. Hun
overrakte 15.000 kr. til hver af de to piger med hilsen fra Horsens
kommune og Horsens Sejlklub i samarbejde med Team Danmark.
- Idrætslivet er vigtigt, og det forstår I i Horsens Sejlklub. I hører
til blandt de ambitiøse klubber, og vi kan ikke snakke elite-arbejde
uden, at I er med. Horsens Sejlklub har en god talent-udvikling, og
I præsterer et seriøst stykke arbejde. Sejlklubben er en vigtig del
af sportslivet i Horsens.
- Og så har I de to dygtige piger, der er med i kampen om at
blive Danmarks repræsentant ved OL i laser radial. Det er flot, og
meget, meget spændende.
Hanne Damgaard fik klap for sine ord.
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Tekst og foto:
Jens Troense

I sejlklubben var der 42, der lyttede interesseret til de to OL-kandidaters fortælling om et liv på farten: enten i fly eller med bus
eller med tog – eller i en laser radial. På vandet trives de to piger
allerbedst.
- Hårdt arbejde, også på land
De to fortalte om deres hverdag, om de hårde træningsdage - og
om det store sus, når alt lykkes og man ligger helt fremme i feltet.
At være OL-kandidat er også hårdt arbejde på landjorden:
- Vi skal ikke bare træne, vi skal få det hele til at lykkes. Vi farer
verden rundt, og vi skal have båden med, vi skal have grejet med –
og vi skal have sjælen med. Faktisk bruger vi rigtig mange timer på
logistik, fortalte Maiken Schütt.
- At være OL-kandidat er også at være god til logistik. Vi skal have
styr på økonomien, have styr på tiden, vi skal skaffe en jolle, arrangere transport, og vi skal have et sted at bo. Og så skal vi sætte
os ind i de lokale forhold, træningsmuligheder, spisning, tøjvask, ja,
der er rigtig meget at holde styr på. Udover det centrale: at træne,
at hvile, at sejle, at vinde, sagde Maiken Schütt.
- At være et helt menneske
Og lige i tiden omkring foredraget så det sådan ud: Pigerne var lige
kommet hjem fra VM i Australien (Anne-Marie Rindom 15. plads,
Maiken Schütt 20. plads), og hu-hej fra klubhuset af sted Miami
til World Cupstævne, og siden var målet de nordamerikanske

- Guldet vindes i hverdagen
Anne-Marie Rindom: - Det er et savn at være af sted så meget. Jeg
savner min kæreste og min familie, men det er jo en spændende
tid, så det går fint. Men der er så mange ting, der skal falde på
plads – og som hele tiden stiller krav om at blive organiseret.
- Jeg tror på, at guldet vindes i hverdagen med alle de små ting,
som vi arbejder med, siger Anne-Marie Rindom.
Der er fire danske piger, der er i indbyrdes konkurrence om at blive
den danske OL-deltager. For der er kun én pige, der kan repræsentere Danmark.
De to Horsens-piger er i konkurrence med Alberte Lindberg og
Sara Gunni. Konkurrencen er skarp, men fairness kendetegner
balancen mellem de fire piger.
- Vi har tillid til hinanden, og selvom vi er konkurrenter, så fungerer vi fint sammen, siger Anne Marie Rindom. – Vi støtter hinanden undervejs, og vi hjælper hinanden. Når vi er på træningslejr,
så får vi snakket rigtig meget sammen.
Her holder hun en kort pause, smiler og siger:
- Men når vi gør klar til kapsejlads, så er vi virkelig konkurrenter.
Den sidste time før sidste kapsejlads, ja, der er der ikke nogen, der
siger noget. Da er vi koncentreret, og hver enkelt har kun fokus på
at komme på vandet – og vinde.
- I har talent og stålvilje
Bjarne Hansen, formand for Horsens Sejlklub, gav knus og blomster og gode ord:
- I to piger har både talent og stålvilje. I er fornemme repræsentanter for dansk sejlsports ungdom, og I repræsenterer jeres gamle
klub på fornem vis. Til lykke med de flotte resultater indtil nu. Vi
følger jer med spændt forventning, og vi ønsker jer held og lykke,
sagde Bjarne Hansen.

Formand Bjarne Hansen gav håndtryk og ”til-lykke-knus” til
Maiken Schütt, mens Anne-Marie Rindom er halvt gemt bag
blomster.

Der var kontant støtte til de to sejler-piger. 50.000 kr. skiftede
hænder denne eftermiddag. Til hver af pigerne var der 15.000 kr.,
overrakt af Bjarne Hansen. Støtten kommer fra Horsens kommune
i samarbejde med sejlklubben og Team Danmark. Til hver af pigerne var der 10.000 kr. fra Thomas Nortvig fra nortvig ejendomsrenovering a/s, Horsens. Thomas Nortvig er sejler. (Læs mere på
side 22 her i klubbladet)
De to OL-kandidater hører begge til i Horsens Sejlklub, hvor de er
vokset op i ungdoms-afdelingen og på fjorden.
Foråret 2012 er en tid med masser af træning og rejser. Faktisk er
der kun plads til 14 dage i Danmark fra nytår til påske. Heldigvis
lykkedes det at finde en eftermiddag i januar i klubhuset, hvor de
to OL-kandidater gav klare og direkte svar på mange spørgsmål.
Anne-Marie Rindom og Maiken Schütt tegnede et flot billede at
deres vilkår lige nu: Veninder og konkurrenter i et forunderligt fællesskab om det samme mål: at blive udtaget til OL. Der var megen
ros og hjertevarme fra tilhørerne.

Anne-Marie Rindom: 20 år, bor i Horsens. Sabbatår efter
den fireårige gymnasie-uddannelse Team Danmark. Resultater: 2007: Bronze EM Europajolle. 2008: sølv VM i Europajolle. 2009: Guld VM Europajolle. 2009: Guld EM Europajolle.
2009: Sølv UVM laser radial. 2011: 10. plads World Cup laser
radial. 2011: 15. plads VM laser radial.

Maiken Schütt: 23 år, bor i København. Læser HA (psyk)
CBC. Har sejlet laser radial i seks år. Resultater: 2006: Bronze
World Youth Sailing Championship. 2009: 4. plads World Cup
Holland. 2009: 8. plads ved World Cup Weymouth.
2010: 6. plads ved EM. 2010: Bronze World Cup Kiel.
2011: 20. plads VM i laser radial.
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Tandlægerne RønnFog Lund G

Kalender for Kapsejladsskolen 2012

Specialer:
• paradentosebehandling

alt fra vildygtige og
itet.

malere,
apper og alt
.

• kosmetisk tandbehandling

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

• implantatbehandling

Tandlægerne Rønn og Lund · Løvenørnsgade 1a · 8700 Horsens
Tlf. 7562 1070
Knudsgade 37 · 8700 Horsens · Tlf. 23 49 51 03 · info@nortvig-as.dk · www.nortvig-as.dk

www.smilhorsens.dk

KAN MAN
SEJLE uDEN
STYRMAND?

Advokat
Børge Jørgensen

Advokatsekretær
Anne K. Skjerning

Advokat
Jørgen Merrild Bie

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

/S

ADVODAN Horsens
Emil Møllers Gade 30, 1.th.
8700 Horsens
Tlf.: 75 62 16 44
horsens@advodan.dk
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26. marts

Kl. 19.00

14. april

Kl. 17.00	Standerhejsning og standerhejsningsfest

17. april

Kl. 09.00	Søsætning af Match 28 bådene

17. april

Kl. 17.30	Trim og træningssejlads. Kun for instruktører

24. april

Kl. 17.30	Trim og træningssejlads for tirsdagsholdene

26. april

Kl. 17.30	Trim og træningssejlads for torsdagsholdene

01. maj

Kl. 17.30

Første ordinære kapsejladsaften i forårsserien for tirsdagsholdene

03. maj

Kl. 17.30

Første ordinære kapsejladsaften i forårsserien for torsdagsholdene

Juni

Kl. 09.00

Lørdags kapsejlads til Snaptun, frokost og kapsejlads retur.

19. juni

Kl. 17.30	Sidste ordinære kapsejladsaften i forårsserien for tirsdagsholdene

21. juni

Kl. 17.30	Sidste ordinære kapsejladsaften i forårsserien for torsdagsholdene

07. august

Kl. 17.30

Første ordinære kapsejladsaften i efterårsserien for tirsdagsholdene

09. august

Kl. 17.30

Første ordinære kapsejladsaften i efterårsserien for torsdagsholdene

25. august

Kl. 09.00

Det forsøges at arrangerer deltagelse i kapsejladsen Endelave Rundt

25. september

Kl. 17.30	Sidste ordinære kapsejladsaften i efterårsserien for tirsdagsholdene

27. september

Kl. 17.30	Sidste ordinære kapsejladsaften i efterårsserien for torsdagsholdene

7. oktober		

Kursus i sejl og trim ved Morten Fjerbæk *

Klubmesterskaber for kølbåde

* Sejlerret kan bestilles på 7562 1975 2 dage før. Serveres kl. 18.

Det er lykkedes at få så mange meget kompetente instruktører til
kapsejladsskolen, at vi kan gennemføre kapsejladsskolen både tirsdag og torsdag.
Match Racerne søsættes den 17. april og samme aften er der træningssejlads for sejlerskoleinstruktører. Den 24. og 26. april er der
første træningsaften for hhv. tirsdags- og torsdags holdene. De
ordinære kapsejladsaftener starter den 1. maj. Det er aftalt med
lederen af torsdagssejladserne Knud Erik Feldt, at der også må sejles med spiler om torsdagen.
Der er plads til 20 sejlere på bådene plus instruktørerne. Der er p.t.
tilmeldt 15. Der er derfor plads til yderligere 5 friske kapsejlere på
torsdagsholdene.
Tilmelding og information på telefon 2929 1907 eller
nb@godtvejr.dk.
Sejlerskolen/Nils Buhl
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Værdiskabende sejlsport

Boganmeldelse
”Knob & stik” og ”Sejltrim for tursejlere”
Dansk Sejlunion har ladet oversætte 2 publikationer udgivet af RYA
(Royl Yachtin Association). Bøgerne henvender sig til nye såvel som
til erfarne sejlere. De kan læses som en lærebog, men har navnlig
værdi som opslagsværk. Hvordan var det nu lige, det var?
Om begge bøger gælder, at de er veldisponere med fremragende
illustrationer og værdifulde små tips elegant serveret som små
fodnoter.
Begge emner kræver veldefinerede navne på de ting, der omtales.
Det får man. Hvis man har hang til de maritime udtryk, er her
meget at hente.
”Knob & stik” giver gode forklaringer på, hvilke ting til hvad. Man
kommer normalt langt med et dobbelt halsstik og et pælestik på
en båd; men der er virkelig mange andre muligheder. Splejsning af
wire og tov, sammensplejsning af tov, kæde og tov o.s.v., det hele
er med.
”Sejltrim for tursejlere” er et emne, som mange andre har beskæftiget sig med. Det er grebet meget praktisk an, og alligevel er der
en passende teori beskrevet. I modsætning til mange tidligere pub-

LEDERUDVIKLING

TEAMBUILDING

PRODUKTLANCERING

KUNDEARRANGEMENT

Match Racing Denmark leverer værdiskabende sejlads til virksomheder, VL-grupper, sportshold og alle andre, der har brug for et værdifuldt boost i hverdagen eller
ved specielle lejligheder.
Få fokus på teamoplevelser, kommunikation og samarbejde. Med bådene som omdrejningspunkt sikrer vi, at I har et fantastisk værktøj til en god, inspirerende og sjov
dag.

Handy format 17x24 cm.
i paperback

likationer om emnet, er de moderne rullesystemer beskrevet f.eks
rullestorsejl i masten.
Mange tursejlere vil nok ikke anvende alle afsnit i det daglige, men
det er godt at vide.
Bøgerne kan købes i www.sejlershoppen.dk og koster for ”Knob og
stik” 249 kr. og for ”Sejltrim for tursejlere” 199 kr. Begge vil være en
blændende gaveide til sejlere, og mange ikke-sejlere vil kunne finde
praktisk og interessant viden i ”Knob & stik”.(CG)

DS jubilæum

Dagplejen

En konkurrence om at designe et jubilæumslogo blev afsluttet 1.
februar. 14 forslag blev modtaget. Vinderen afsløres i forbindelse
med unionens generalforsamling den 24. marts.
Der er fuld fart på jubilæumsbogen. Trods flere henvendelser har
kun ca. 20 af de i alt 283 klubber svaret på en henvendelse om at
sende nogle få hoveddata om klubben til brug i bogen. Skuffende!
Der arbejdes på en liste over de aktiviteter, som i klubregi kan
markere selve dagen. Det vil blive rundsendt til klubberne senere,
men man kan allerede notere sig:
• Arrangement i forbindelse med Tall Ship Race i Århus
4. - 7. juli 2013
• Selve dagen er den 13. juni 2013

Festlig frokost markerede den 2. februar fødselsdag i Knuds Dagpleje. Flere slags sild, lune retter, ost og lidt sødt til kaffen. Alle
traditioner overholdes inkl., at køretøjerne bliver stående efterfølgende. Festfyrværkeri i form af et par uskyldige overskuds bordbomber fra nytårsaften. Der uddeles ”elefantordener” til de, der
ikke er på prøve. Festtale - den specielle jargon der her hersker får
frit løb. Der moppes, og det er tilladt. Først hvis det ophører, skal
man blive nervøs. (CG).

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

KASSEREREN meddeler:
Match Racing Denmark
www.m-r-d.dk
Telefon +45 4014 3948
30

Hvis i ikke har betalt jeres kontingent pr. den 1. januar 2012 er det nu sidste frist før i skal betale et gebyr på kr. 100,Derfor betal nu straks! - det sparer både jer og mig for ekstra arbejde og ikke mindst: klubben sparer også porto etc.
MATCH RACING
DENMARK
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Nyt fra havnefogeden

Let at ﬂytte – kraftig nok til at ﬂytte dig.
BeoSound 3 genopﬁnder transistorradioen – med en ny drejning:
Den kan afspille digitale musikﬁler fra et hukommelseskort.
Det genopladelige batteri giver dig op til 10 timers uforstyrret nydelse.

BeoSound3:3:Kr.
Kr.xx.xxx,4.995,BeoSound

LOGO
Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

www.bang-olufsen.com

Lystbådehavnen er blevet
uddybet. Godt 4000 m3 er
blevet fjernet og deponeret i
indspulingsbassinet for enden
af sydkajen, SØ for lystbådehavnen.
Pæle og broer har det godt. I
skrivende stund, primo februar, har der ikke været meget
is. Kun et par forsømte mindre
både har haft problemer –
været ved at synke – men slet ikke et omfang som sidste vinter.
Der er ikke noget at bemærke til vinteropbevaringen på land.
Ca. 50 både har overvintret i vandet, og i nogle få har der boet
personer.
Normalt opsiger ca. 10% af pladslejerne deres plads hen over vinteren, og når foråret kommer, er der nye, der søger ind. Lige nu er
der 82 ledige pladser og ingen venteliste.
På dette sted i interviewet kom et par ind og spurgte efter en plads.
De berettede, at de havde søgt på nettet og fundet, at Bønnerup
og Grenå, hvor de egentlig helst ville være, var meget dyre + at
man skulle betale et indskud. De fik en liste over ledige pladser og
gik en tur for at besigtige havnen. Kom tilbage et kvarter senere
og sagde ”ja tak” til en af de ledige pladser, og de fornødne papirer
blev udfyldt.

Snakken faldt på ledige pladser, ingen venteliste og den høje
gennemsnitsalder blandt sejlerne. Der bør gøres noget effektivt
ved at skabe en anden holdning til sejlerlivet. Noget for at få
unge familier til at interessere sig for fritid til søs. Noget for at
få børnefamilierne til at sejle. Konceptet fra de campingudsendelser der vises i TV, kunne måske være en idé. Det var en kraftig
opfordring til at gør noget ved det. Branchen, sejlunionen og klubberne skal gør noget ved det, ellers dør det ud!
Husk at besøge Lystbådehavnens hjemmeside
www.horsenslystbaadehavn.dk. Og husk pladsmærker, navn/
hjemhavn og klubstander. Alle ønskes en god sejlsæson 2012. (CG)

Sirius Høj fra det lokale rederi, tog sig af oprensningen.
(foto Steen Andersen)

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

Søndergade 42
Horsens
Tlf. 89 89 85 00

Under overskriften: ”1971 Det bedste klubblad, så vidt det vides…”
kan man på side 111 i jubilæumsbogen læse.
– alle
for specialløsninger
Det går godt
med former
medlemstallet.
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Specialproduktion i rustfrit stål og aluminium.
Erik Nørgaard var bladets første redaktør. Størrelsen var A5 og kun
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så dækkede
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former
for specialløsninger
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bibliotek. Hvis du ligger ind med klubblade, som du vil overdrage
til vennerne Kontakt
så kontaktosCarl
Gerstrøm på telefon
for uforpligtende
tilbud.23465603 eller
mail: gerstroem@mail1.stofanet.dk

BRIMAS

®

På samme måde vil vennerne gerne samle maritime bøger til sejlklubbens bibliotek. På biblioteksskolen kan vi få hjælp til et elektronisk register over hvad biblioteket indeholder, så der kan blive
B r ø d r e n e I v e r s e n m a s k i n f a b r i k A/S
styr på det.
Igen ta’ fat i Carl, hvis du har noget du vil lade indgå i biblioteket.
Satellitvej 10 · 8700 Horsens · Tlf. 7625 9030 · mail@brimas.dk
(CG)

Snaptun/Ballen
Kom og vær med! – og ta’ dine sejlerkammerater med!

Weekenden den 15., 16. og 17. juni
Program:
Fredag den 15.
Vi mødes i Snaptun sidst på eftermiddagen, tænder grillen
og hygger os med den medbragte mad.
Lørdag den 16.
Kl. 09.00 - Skippermøde. Sejladsbestemmelser gennemgås.
Kl. 10.00 - Første start. Der er forskudt start med de langsomste
både først. Hver enkelt båd noterer ankomst tid til Ballen.
Kl. ??.?? - Kaldes der til ”Moleøl” og præmieoverrækkelse.
Kl. 18.30 - Grillen tændes og den medbragte mad indtages. Hvis
det helt utænkelige skulle indtræffe, at vejret ikke er til at sidde
ude, så rykker vi ind i klubhuset.
Kl. ??.?? - Aftenen/natten slutter.

Søndag den 17.
Kl. 09.00 - Fælles morgenbord hvorefter man sejler hjem.
Evt. frokost/eftermiddagskaffe i ”kaffekrogen”
Tilmelding på lister i klubhuset eller til Carl Gerstrøm telefon
23 46 56 03 eller mail gerstroem@mail1.stofanet.dk senest mandag den 21. juni kl. 16.00
Startgebyr 150 kr. pr. båd + 50 kr. pr. person ombord, der dækker
havnepenge i Ballen + donation til sejlklubbens venner – nyt
klubhus.
Onsdag den 13. juni vurderer vi vejrudsigten og kommer med en
plan B, hvis vejret er helt umuligt.

www.brimas.dk

Horsens Sejlklubs Venner/Turudvalget/Kapsejladsudvalget
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Generalforsamling
i Horsens Sejlklub den 4. februar 2012.

GLASLØSNINGER TIL DIT
HJEM OG DIN BÅD

Arthur And

ersen Tran

sport – lad

os tage slæ

bet

Det fuldstændige referat kan læses på www.horsens-sejlklub.dk
Beretning og status vedr. klubhuset kan læses andetsteds i dette
blad.
Ganske kort kan opsummeres fra en fin generalforsamling afholdt
i en god og konstruktiv tone. En god debat, der braget klarhed over
en række ting.
• God beretning, der kommer rundt om alle hjørner i klubben.
Glædeligt at høre om bestyrelsens overvejelser om fremtiden, det er en meget vigtig del af bestyrelsen arbejde.
• Flot regnskabsresultat.
• Gang i indsamling blandt medlemmerne til klubhuset.
• Valg gennemført som bestyrelsens forslag.
• Fin orientering om status på klubhuset. Blev meget vel modtaget
blandt de fremmødte. Tro på at det kan lykkes inden for overskuelig
fremtid at få bygget det nye klubhus.

• Go’ debat under eventuelt.
Tak til bestyrelsen for godt arbejde i det forgangne år. (CG)
Frem mod næste generalforsamling februar 2013 ser
bestyrelsen således ud:
Bjarne Skovgaard Hansen - Formand - på valg i 2013
Svend Smedegaard, (næstformand) genvalgt for 2 år
Kiki Visby, genvalgt for 2 år
Morten Fjerbæk, på valg i 2013
Carl Erik Carlsen, (kasserer) på valg i 2013
Jens Troense på valg 2013
Ole Harby nyvalgt for 2 år
Suppleanter.
Jørgen Rasmussen på valg i 2013
Ole Glerup nyvalgt for 2 år

tlf.: 75 62 56 77 - www.arthur.dk

Vi har alt til båd og besætning.
Alt kan stort set skaffes til din
båd.
Vi er altid friske på en god handel
- og en kop kaffe.
Kig forbi - vi har gode tilbud
til klargøring af din båd, inden
søsætning. Der er procenter at
hente!!
Vores nye tøjkollection er klar
fra 1. april. bla. Henri Lloyd og
Key West.
MARINE SHOPPEN
Havnen 1A
7130 Juelsminde
Tlf: 76100101
palle@marineshoppen.dk

TRUCKS TIL ALLE FORMÅL
TRUCKS TIL ALLE FORMÅL

gaffeltrucks,
gaffeltrucks,
gas,
diesel,
gas,
diesel,
elektrisk
elektrisk
kapacitet
kapacitet1-10
1-10
tons
tons
Salg
udlejning
Salg
ogogudlejning
ALTID

ALTID

8800

TE PÅ
BRUG P
ERÅ
E
G
T
A
G
L
U

BR

LAGER

Horsens:

Horsens:
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Horsens Motorbåd Klub 75 år

Leasing fra kr. 1.715,-

Leasing fra kr. 1.715,-

75 64 75 00 Roskilde: 46 75 76 00

75 64 75 00 Roskilde: 46 75 76 00

Den 8. januar kunne Horsens Motorbåd Klub / HMK / “den blå”
fejre 75 års jubilæum.
Det blev fejret med en jubilæumsfest for medlemmer og en jubilæumsreception for samarbejdspartnere, hvor flere fra HSH
havde fundet vej for at ønske tillykke, - en rigtig hyggelig eftermiddag.
HMK’s formand Michael Ødorf havde gravet i klubbens protokoller
og holdt en meget fin tale om klubbens start og historie. Det
er også blevet skrevet ned i et meget interessant indlæg om de
første år af klubbens historie. Fra starten i 1937 og frem til 1966.
Fortællingen vidner om en klub med stor foretagsomhed. Til tider
hyppige formandsskift, udskiftning af stander, klubskib, klubhus
kaldet ”Høkassen”, aktiviteter og problemer relateret til den aktuelle tid. Det er meget interessant læsning, som er bragt i ”Skipper
Nyt” -HMK’s klubblad - og det ligger fremme i vort klubhus.
– vi ser frem til resten af historien fra 1966 og frem!

Stort tillykke med jubilæet, tak for godt samarbejde og held og
lykke i årene frem! (CG)

HMK: Horsens Motorbåd Klubs klubhus. Det vestligste i rækken.

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

Division Vest: Store oprydningsdag

er blevet arbejdstitlen for Horsens Sejlklubs nyerhvervelse. Det
tidligere ”Horsens Marine” er blevet erhvervet til flere formål i
klubregi. Den fremragende placering tæt på jolleplads m.v. giver
mange muligheder.

En frostkold solskinsdag i januar blev brugt til store oprydningsdag
i Horsens Sejlklubs nye hus, i starten kaldet Division Vest. Siden er
der snakket meget om at finde det rigtige navn – og finde ud af den
daglige brug af huset.
Der var mange hænder i gang. Nogle arbejdede med værktøj, andre
sorterede, nogle bar ud på trailerne – og så var der dem, der kørte
på genbrugspladsen. I løbet af en halv lørdag blev dobbelthuset

Endnu er det i sin vorden. Der er stort set ryddet op, og det, HSH
ikke kunne finde anvendelse for, er kørt på lossepladsen.
Som formanden sagde i sin beretning :” Vi har netop fået en sponsorgave, et nyt DESIGNA køkken fra Sten Skjerning til huset.” Endnu engang tak for det. Vi glæder os til at få det stillet op.
Huset rummer med sine 120 m2 i stueetagen og 80 m2 på første
sal rigtig mange muligheder. Et stort lokale i underetagen og 3
ovenpå. Der er endnu ikke noget fastlagt om brugen, og bestyrelsen inviterer til, at medlemmerne kommer med forslag.
Vi kender det fra båden. Ting skal have et entydigt navn, for at
man kan kommunikere sikkert. Arbejdstitlen skal erstattes af et
andet navn. Også her inviteres medlemmerne til at komme med
forslag.
Forslag til såvel brug og navn bedes sendt til:
materiale@horsens-sejlklub.dk

Endnu mangler en del oprydning i overetagen.

ryddet. Gulvet blev fejet, og de tilbageblevne brugbare effekter lagt
i orden. Det var en god dag med megen snak – og det vrimlede med
ideer til udnyttelse af de nye kvadratmetre.
De to sammenhængende huse udgør et hele, og var tidligere hjemsted for Horsens Marine. Adressen er Jens Hjernøes Vej 27, 8700
Horsens.

Højvandssikringen på plads. Endnu mangler navnet.
Der var mange små og store skilte på facaden af den tidligere
bådudstyrsbutik Horsens Marine, og de blev alle sammen skruet fri
og fjernet. Dog var der syv elementer, som blev siddende, nemlig
ordet Horsens. Der er bestilt nye bogstaver af samme udseende, så
lige pludselig en dag står der Horsens Sejlklub. Med boremaskine
er det Per Hougaard. I midten er det Michael Jürgensen og på stilladset Andreas Skjerning.

Fint slidstærkt klinkegulv i underetagen.

Skilte på gavlen blev skruet ned og tagrenden blev efterset. Fra
venstre er det Steen Skjerning, Jonathan Skjerning og Mikkel Hougaard – og formanden Bjarne Hansen er kravlet til vejrs for at give
tagrenden et eftersyn.

Åbent hus

Lørdag den 31. marts fra 10 til 12 vil der være åbent hus, hvor medlemmerne kan komme og
besigtige huset. Der skulle være kaffe på kanden! (CG)
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Der var hundredvis af
dimser og dingenoter fra
de mange dobbeltreoler i
den tidligere butik. De blev
pillet ned og sorteret, og en
del af arbejdet blev udført
af (fra venstre)
Jacob Nikolajsen, Jonathan
Skjerning, Kristine Skjerning
og Maria Jürgensen.

Det er blevet nemmere at finde ind i Horsens Sejlklubs klubhus. Indgangspartiet er malet, og de udbrændte pærer er blevet erstattet.
Førhen var garderoben ganske mørk, og det var svært at læse på
opslagstavlen. Arbejdet blev gennemført samme dag som ”store
oprydningsdag” i Division Vest, så der var masser af aktivitet. Tre var
i gang med pensel og maling: fra venstre Claus Bjørnhart, Carl-Erik
Carlsen og Carl Gerstrøm.
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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HED

NY

Nordiske
Kystkulturdage
iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

BEOLIT 12: 5.495,-

Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning A/S

I Ebeltoft vil i dagene 11. til 14. juli blive afviklet Nordiske Kystkulturdage med deltagelse fra Sverige, Norge, Island, Grønland og formentlig Ålandsøerne og Finland ud over Danmark. Det er planen,
at dette nordiske samarbejde vil afholde en konference hvert år
på skift mellem de nordiske lande. 2011 var det Husavik på Island,
2012 Ebeltoft, 2013 Karlskrona og 2014 Oslo.
I samme periode vil Træskibs Sammenslutningen afholde sejlskibsdage og Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer et træf ligeledes i
Ebeltoft.
Der forventes 70-80 ældre træskibe til byen, så der bliver noget at
se på. Måske var det en idé at lave klubtur til Ebeltoft i den periode.
(CG)

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

Sport

Awards

Der var flere indstillinger til Horsens Sejlklub ved året Sports
Awards. Nomineret var de to OL kandidater Anne Marie Rindom og
Maiken Schütt, der begge før har modtaget en pris.
Der blev ingen priser til sejlsporten i denne omgang.
Bord 46 med HSH holdet fra venstre Kirsten Schütt, Josefine Rindom
og far Ole, Formanden og fru Yasmeen, Carl-Erik Carlsen og fru Yrsa.

Langmarksvej 41
8700 Horsens
& Olufsen Horsens, er en afdeling af Vagns Radio
Tlf. 75Bang
65 $CPI1NWHUGP
61 66
*GUVGFCOUICFG *QTUGPU
Fax 75 65 68 88 6NH  JQTUGPU"DGQUVQTGUEQO

www.hansted.net

md@hansted.net

Mobil: 2811 9166

Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning A/S
Langmarksvej 41
8700 Horsens

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

md@hansted.net

Mobil: 2811 9166

Nyt fra Horsens Havn

Nyt fra pladsmændene

Lystbådehavnens brugere bliver indkaldt til et informationsmøde
ultimo marts, hvor der bliver en opfølgning fra sidste møde med
gensidig orientering. Fra havnens side vil der bl.a. blive orienteret
om et projekt med at forskønne muren ved Stena.
Uddybning af lystbådehavnen resulterede i, at 4.000 m3 forurenet
materiale blev deponeret i slambassinet. Bassinet har en samlet
kapacitet på ca. 130.000 m3. Bundprøver viste, at det navnlig var
oliekomponenter der gjorde, at det blev klassificeret som lettere
forurenet jord.
Når man passerer et årsskifte, ser man ofte tilbage på det forgangne år. I 2011 havde Horsens Havn ca. 600.000 ton over kaj.
Man kan måske bedre forholde sig til, at det svarer til 20.000 lastbiler eller ca. 80 lastbiler pr. arbejdsdag.
Der bliver ikke nogen ”havnens dag” i år. I forbindelse med cykelløbet bliver der på havnetrekanten et arrangement.(CG)

Der er ikke så meget at orientere om på denne årstid; men et par
ting skal man huske, når den nye sæson starter:
• Der skal være navn og hjemhavn på båden
• Når den tid kommer, skal man afhente et pladsmærke på havnekontoret og sætte det på båden.
• Båden skal føre en klubstander.
• Stativer skal mærkes med klubtilhørsforhold og pladsnummer.
• Man skal huske at rydde op på pladsen, når båden er sat i vandet.
• Husk reglerne for opbevaring af tilrigget mast på servicekajen.
• Reglerne for brug af vinterpladsen kan ses på Lystbådehavnens
hjemmeside www.horsenslystbaadehavn.dk

Horsens Sejlklubs Venner

Er du i tvivl spørg pladsmændene.
Østpladsen - bag ”Nyboder” - varetages af:
Oluf Holmegaard 2341 6044
Knud Hjersing
2084 3674
Vestpladsen – ved ”Den Røde Hal” - varetages af:
Knud Erik Feldt
28948393
Verner Jensen
2889 3375
Tak til pladsmændene for deres arbejde! (CG)

Den 23. januar blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling I
HSV. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter blev vedtaget, medens
et forslag om at udvide bestyrelsen fra 3 til 5 ikke fik støtte.
De reviderede vedtægter og referat fra generalforsamlingen ligger
på www.horsens-sejlklub.dk.
I et brev til sejlklubbens medlemmer er redegjort for årsagen til
vedtægtsændringen.
Som i brevet opfordres der til at melde sig ind i ”vennerne”! Send
en mail til gerstroem@mail1.stofanet.dk (CG)
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