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Udvalg mm.			
Materiel- og bygningsudvalg
Svend Smedegaard
materiale@horsens-sejlklub.dk
Matchrace
Lena Weihrauch
lena.weihrauch@gmail.com
Sponsorudvalg
Henrik Frederiksen
henrik-karin@mail.dk
Kapsejlads
Knud Erik Feldt
kefeldt@get2net.dk
Ungdom
Anne Skjerning
hulvej100@stofanet.dk
Sejlerskolen
Hans Chr. Koch
dk-c@ofir.dk
Kapsejladsskolen
Nils Buhl
nb@godtvejr.dk
Tursejlerne
Søren Refsgaard
sre@videowall.dk
Pigesejlerne
Lena Schroll
askevej.34@gmail.com
Web
Tue. S. Andersen
tsa@neets.dk
Klubblad
Hanne Jeppesen
hanne@tunet10.dk
Carl Gerstrøm
gerstroem@mail1.stofanet.dk
Ole Glerup
glerup@dadlnet.dk
Ole Harby
oh@learnmark.dk
Klubmåler
Claus Bjørnhart
claus.bjornhart@velux.com
Pladsmænd østplads
Oluf Holm		
Knud Hjersing		
Pladsmænd vestplads
Knud Erik Feldt		
Verner Jensen		
Havnefoged
Steen Andersen
sta@horsens.dk
Lystbådehavnens hjemmeside 		
www.horsenslystbaadehavn .dk
Restaurant
Mads Valentin-Hjort
restaurant@horsens-sejlklub.dk
Horsens Sejlklub
www.horsens-sejlklub.dk
hsh@horsens-sejlklub.dk
Pengeinstitut
Sparbank reg. nr. 7160
konto nr. 0001463293
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Bestyrelse
Navn
e-mail
Formand
Bjarne Hansen
formand@horsens-sejlklub.dk
Næstformand (materiel og bygn.) Svend Smedegaard
materiale@horsens-sejlklub.dk
Kasserer
Carl-Erik Carlsen
kasserer@horsens-sejlklub.dk
Kapsejlads
Knud Erik Feldt
kefeldt@get2net.dk
Sponsor
Henrik Frederiksen
henrik-karin@mail.dk
Ungdom
Kiki Visby
ungdom@horsens-sejlklub.dk
Sejlerskolen
Ole Harby
oh@learnmark.dk
Suppleant
Ole Glerup
glerup@dadlnet.dk
Tursejlerne
Jens Troense
tursejlerne@horsens-sejlklub.dk
			
Sejlklubbens Venner			
Formand
Carl Gerstrøm
sejlklubbensvenner@horsens-sejlklub.dk
Kasserer
Birger Iversen
birger.hos@post.tele.dk
Udnævnt af bestyrelsen
Erik Nørgaard
e.junker@stofanet.dk
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Telefon
2671 8421
2523 1662
2015 0601
2894 8393
5151 6509
3062 0212
2463 9703
2046 5280
4016 5300
2346 5603
7562 8913
2140 1438
2523 1662
5151 6509
2894 8393
2282 4808
5276 7699
2929 1907
2461 0263
6168 7914
4092 4743
4018 4501
2346 5603
2046 5280
2463 9703
2174 0462
2341 6044
2084 3674
2894 8393
2889 3375
2080 1338
7562 1975
7562 8261

Jens Hjernøesvej 14

8700 Horsens

Tlf. +45 75 61 66 77

www.havneservice.dk
havneservice@havneservice.dk
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Gå på ”oplevelsesjagt” og få inspiration

H O R S E N S

S E J K L U B

hos Vagns Radio & Bang & Olufsen Horsens

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

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

Skumsprøjt fra formanden

(Kontakt Vagn Christensen på 7025 1188)

Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning
Bang &A/S
Olufsen Horsens v/Vagns Radio
$CPI1NWHUGP *GUVGFCOUICFG *QTUGPU
$CPI1NWHUGP *GUVGFCOUICFG *QTUGPU
6NH  JQTUGPU"DGQUVQTGUEQO
6NH  JQTUGPU"DGQUVQTGUEQO

Langmarksvej 41
8700 Horsens

www.bang-olufsen.com/horsens

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

md@hansted.net

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

Tlf.
65 61 66
870075
Horsens
Fax
Tlf.
7575
6565
6168
6688
Fax 75 65 68 88
www.hansted.net
md@hansted.net
Mobil: 2811 9166
www.hansted.net
md@hansted.net
Mobil: 2811 9166
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Beretning 2012 til generalforsamling 2013
Generelt
Jeg vil gerne starte beretningen med, at præsentere og takke
alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for godt samarbejde i 2012. Tak til Morten Fjerbæk, som har været bindeled til
Sponsorafdeling og kapsejladsafdeling. Svend Smedegaard, som
har materiel og som har været uundværlig i processen om nyt
klubhus. Jens Troense, vores altid aktive skribent og bindeled til
kommunikationsafdelingen. Carl-Erik Carlsen, vores kasserer,
som har regnet og regnet på nyt klubhus og som har styr på
medlemskartoteket, med meget mere. Kiki Visby, bindeled til ungdomsafdelingen. Ole Harby, som er forbindelsen til sejlerskolen og
turafdelingen. Jørgen Rasmussen, som bl.a. har sørget for en del af
møblering af Mongo. Ole Glerup, foreningens fotograf og bindeled
til kommunikationsafdelingen.
Året 2012 har været et år, der har stået i klubhusets tegn, men
der har samtidig været gang i alle andre hjørner af denne klub.
Der har været stævner, ture, arrangementer, aftensejladser, og
meget andet. Der har været travlhed i alle afdelinger og i diverse
udvalg.
Generelt er Horsens Sejlklub en klub, hvor overlæggeren sættes
højt, og det giver respekt i andre klubber. Vi arbejder godt med
mange ting i alle afdelinger.
Jeg vil også gerne takke sponsorer, kommunen, og andre samarbejdspartnere for godt samarbejde i 2012, og en stor tak til alle de
frivillige der gør det muligt for HSH at have så højt et aktivitetsniveau. Sidst men ikke mindst vil jeg desuden gerne takke alle
de medlemmer og andre interesserede, der har givet tilsagn om
donationer til det nye klubhus.
Vi har i 2012 fået megen god omtale, dels på grund af gode
resultater, men også fordi vi som klub har taget fat i nogle af de
begivenheder, der sker i byen, vi var bl.a. værter for ”EU sejlads”,
i forbindelse med EU møderne, hvor flere af sejlerne i klubben
havde afrikanere med ude at sejle på fjorden. En god oplevelse for
både gæster og sejlere, og som da også gav fin omtale i avisen.
Som allerede sagt har projektering af nyt klubhus fyldt rigtigt
meget i det forgangne år. Vi er nået langt; grunden på 1800 m2 er
nu købt for den nette sum af 1800 kroner. Bygning af huset har
været sendt i udbud. Vi har modtaget 3 tilbud, der betragtes som
konditionsmæssige, og forhandlingerne med disse 3 er startet.
Det er Dansk Halentreprise; STB-Byg/Casa og Base erhverv.
Vi er sikre på, at det hænger sammen. Vi har allerede nu modtaget
de 2 mio. kr. fra Hede Nielsens Fond i kontanter. Og mange tak til
Hede Nielsens Fond for den hjælp, som nu sikkert er på en bank-

konto. Det var da lige ved at gå galt, da jeg på vej ud af døren den
31.12.12 opdagede, at jeg havde glemt at tage postkassen ind. Jeg
overvejede et kort øjeblik at lade den hænge, men fruen sagde, at
det var dumt. Så ned kom den, og der lå et brev i postkassen, fra
Hede Nielsens Fond, og sammen med det en check på 2 mio. Ja
den kunne jo teknisk set være blevet sprunget i luften med min
postkasse.
Vi skal have debatten om lånoptagning senere under punkt 4.
Ungdomsafdeling
Anne Skjerning overtog ved årets begyndelse formandsposten i
ungdomsafdelingen og det er gået rigtigt flot, hun fik da også 3.
pladsen ved kåringen af Nykredit Sailor of the Year. Hun har en
styregruppe bag sig, som tegner profilen i ungdomsafdelingen.
Vi har fået fornyet ledsagefartøjsflåden, dette med bl.a. midler fra
Sydbank og Insero, og den erstatning vi fik for tyveriet fra Tuborg,
og så havde Ungdomsafdelingen selv et overskud fra EM for
europajoller, der blev investeret her. Dette har betydet, at vi i dag
har en flot flåde af ledsagerfartøjer.
Der har i år været opstart af en del nye optimister, i alt 21 nye,
så der nu er 41 optimist sejlere, der er desuden 4 besætninger i
Hobi-klassen, hvoraf de 3 er på udviklingslandsholdet. Der er 15
E-jolle sejlere og 8 405/Feva sejlere.
Borre Knob Lejren blev afholdt med deltagelse af 40 sejlere og
med rigtig god forældreopbakning.
4 af optimist sejlerne deltog i NM, et lærerigt mesterskab.
Afholdelse af SYD bank cup med deltagelse af 60 sejlere, et flot
stort stævne. Dette stævne vil i fremtiden komme til at hedde
Horsens Fjord Cup.
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Vores Hobie sejlere Rasmus Antoft og Martin Hjortlund vandt en
flot DM titel.
OL: Vi havde i foråret et arrangement i klubben for Anne Marie og
Maiken, der kæmpede om en OL plads. Senere havde vi sammen
med Horsens Kommune et arrangement i Kuben på Søndergade.
Anne Marie vandt jo som bekendt pladsen og fik en flot 13. plads
ved OL, desuden vandt hun NM og DM i Laser Radial. En tak til
pigerne for en flot indsats. Begge pigerne er nu i fuld sving med
at forberede sig til næste OL. Nu i hver deres bådtype, Maiken
sammen med Lillesøster Anne Julie i 49ér, og Anne Marie fortsat i
Laser Radial.
Ved Stander nedhal, blev Anne Marie hædret, da hun af klubben
medlemmer blev kåret som vinder af Nykredit Sailor of The Year.
Klubmesterskabet i ungdomsafdelingen havde deltagelse af 50
sejlere, og der var afslutning i Klubhuset med spisning for 84
deltagere. En super flot forældreopbakning.
Fra Dansk Sejlunion får vores ungdomsafdeling stor ros og specielt vores trænere - især Jacob Nikolajsen. De er imponeret over
den måde, arbejdet foregår på. Dansk sejlunion vil gerne lære og
Jan Christiansen vil gerne have ord på, hvad det er vi gør rigtigt.
Aftalen med DS om talentcenter har kørt i hele 2012. Alt tyder
på, at de fortsætter i 2013. Aftalen betyder samtidig et tilskud på
50.000 kroner.
I 2013 starter forhandlingerne med DS om fortsat at have status
af ungdomsvenlig Sejlklub, disse forhandlinger starter i morgen
med udviklingskonsulent fra Dansk Sejlunion Allan Borch Madsen.
Aftalen med Horsens Kommune kører også 2013, og vi er som
eliteidrætsklub stadig på det kommunale budget, hvor vi modtager ca. 140.000 kroner. Vi har et godt samarbejde med eliteidrætskoordinator Nikolaj Brostrøm.
Lige nu er der vintertræning på programmet, gymnastik, styrketræning, svømning og lidt vintersejlads.
Tursejlerne
Pinse Tur gik i år til Rosenvold havn, med Rosenvold Gods, som det
kulturelle indslag. Flere af Horsens sejlerne fik forlænget weekenden, da de blev fanget af tidevandet.
Høstturen gik som vanligt til Snaptun. En dejlig traditionsrig tur,
hvor vi denne gang spillede viking spil og blev underholdt af Leif
Arndahl.
Banko blev afviklet med knap så mange deltagere som ellers, men
en fornøjelig aften.
Hold jer opdateret om arrangementer i klubbladet, og hjemmesiden. Der er arrangementer den 24. januar om Svalbard, den 7.
marts om Horsens – Rusland med Vasa, og så har vi et arrangement med X-Yacht, der er blevet flyttet til den 21. marts på grund
af sammenfald af arrangementer.
Klubbladet
bliver båret igennem af trofaste frivillige, der 4 gange om året
får dette fine blad sat sammen og trykt. Det er i årets løb blevet
forsøgt, at der i hver afdeling er en, der har ansvaret for at sende
materiale til bladet. Det ser ud til, at det går den rigtige vej.
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Det vil være en hjælp til bladøkonomien, at flere bliver selvhentere, så hermed en opfordring til det.

besætning af udvalgte kunder. Vi glæder os til igen, at være en del
af dette i 2013.

Kapsejlads afdelingen
Afdelingen har nu kørt en forårssæson og en efterårssæson
med forskellige nye tiltag, hvor man bl.a. om tirsdagen har haft
2 starter, og om torsdagen også kunne sejle med spiler og med
respit tid. Det har været godt med lidt fornyelse.
Det er besluttet, at der stilles krav om redningsvest, mens der
kapsejles, og dette er blevet vel modtaget.
På kapsejladsbanerne har båden Swegon med skipper Søren
Junker og besætning gjort sig fint bemærket med bl.a. en 2. plads
ved EM i Norge og en 1. plads ved Volkswagen cup i Malmø. Meget
flot. Ved EM i Norge var Thomas Iversen desuden ombord på
vinderbåden.
BB10 meter stævnet, var uden Horsensiansk deltagelse, men det
forløb flot, og Kapsejladsafdelingen fik stor ros for afviklingen af
både sejladser og for de sociale aktiviteter i land.
Endelave Rundt var en god og flot sejlads.
2-star sejladsen fik en vinder, men mange både kom ikke i mål på
grund af manglende vind.
På en halv kold og halv blæsende dag i oktober blev bymesterskabet for kølbåde afviklet og feltets absolut mindste båd satte de
andre til vægs i årets sidste sejlads. Torben har i juniorbåden haft
en fantastisk sæson.
I forhold til Match race bådene så arbejdes der på, at der kan sejles mere i bådene, og at flere får muligheden for at prøve denne
form for sejlads. Der er allerede nu fundet en pige besætning, som
har mod på dette om onsdagen, det ser også ud til, at de kommer
ud at sejle tirsdag og torsdag. Der bliver afholdt en informationsaften den 22. januar 2013 i Mongo fra klokken 19.00, af Lena
Weihrauch.
I den kommende weekend den 19. – 20. januar afholdes regelkursus i Mongo. Der har været stor interesse, og kurset har en
venteliste.

Mongo
Det var godt at vi investerede i Mongo, og en tak skal lyde til alle,
der har været i gang med diverse reparationer og installationer,
fornyelser og vedligehold.
Montering af varmepumper er på plads, da varmeanlægget var
meget ustabilt. Vi har fået huset indrettet i stueplan med køkken
sejlerstue og det store rum, der anvendes til undervisning og
møder m.m.m.
Der er investeret i nøglebrik system til 65.000 kroner. Nøglebrik
kan købes ved Svend Smedegaard. Vi forventer, at dette nøglebrik
system også kommer i anvendelse i det nye klubhus.
I vinterens løb vil en gruppe af frivillige få lavet noget på 1. sal. Jeg
har til dato modtaget 4 navne: Ole Harby, Frede Nørgaard, Knud
Erik Feldt, Erik Andersen og undertegnede. Jeg så gerne, at flere
gav en hånd med, så sig til eller send mig en mail, så samles vi til
planlægningsmøde. Det bliver dejligt at få et mødelokale og et
teorilokale deroppe, da huset jo skal fungere som klubhus i den
periode, hvor vi bygger nyt.
I 2012 er det blevet besluttet, at Spar Konge Legatet på 50.000
kroner skal gå primært til varmepumpeinstallation og reparation
af 1. salen i Mongo. Det betyder meget, at vi ikke skal spekulere
alt for meget i, hvor pengene skal komme fra til dette, og jeg siger
derfor endnu engang tak for hjælpen.

Sponsorafdelingen
Vi vil gerne fra bestyrelsen sige tak for det arbejde, der er leveret
i sponsorafdelingen, og der arbejdes på fremadrettet at lave en
sponsorstrategi for HSH.
Sponsorafdelingen består p.t. af Maibritt Thomsen, Jørgen Jensen,
Søren Refsgaard og Søren Klint og i den forbindelse skal der lyde
en tak til Morten Fjerbæk for det arbejde, han har præsteret i de
sidste 2 år. Han ønsker at træde ud af både Sponsorafdelingen og
bestyrelsen. Bestyrelsen håber naturligvis på, at vi i dag ved nyvalg til bestyrelsen får valgt en person, der ønsker at være linket
mellem sponsorafdelingen og bestyrelsen.
Picca Automation Business Cup var et superarrangement, hvor der
efterfølgende også var en hyggelig afslutning i klubhuset. Direktøren for Picca Automation, Henrik Jensen vandt Stævnet med en

Sejlerskolen
Fungerer upåklageligt, Formand Hans Koch har en engageret
styregruppe og engagerede instruktører bag sig. De yder år efter
år et stort stykke arbejde. De blev ved årets kåring af Nykredit
Sailor of the Year hædret med en flot 2. plads. Dansk Sejlunion
barsler med standard krav til sejlerskoler, og her er HSH blevet
fremhævet som en klub, der netop havde styr på dette. Også set
i lyset af at Hans Koch var primus motor i udarbejdelsen af den
håndbog for HSH’s sejlerskolen, der blev lavet for 2 år siden. Han
er i den forbindelse blevet spurgt, om han vil have en konsulentrolle i forhold til det arbejde, der nu skal foregå i DS.
Hans er desuden i gang med et tjek af sikkerheden på skolebådene, dette set i lyset af Præstø sagen,, og reelt ser det ud til
blot at dreje sig om godt sømandsskab.
Igen i år er der udklækket nye sejlere via sejlerskolen, 16 elever
har bestået, og alle har fået ros af censor.
Pladsmændene:
De har fået styr på vinterpladserne, Flot arbejde. Den nye mini
gummiged er blevet taget godt imod og er et køretøj, der er
meget anvendelig. En god investering af Samarbejdsudvalget.
Referaterne fra disse møder er at finde på lystbådehavnens
hjemmeside. Pladsmændene har et godt samarbejde med Steen
”havnefoged”.
Søsportscenter
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Der er stadig gang i idéer og tanker omkring et søsportscenter
i Horsens, og Horsens kommune arbejder i øjeblikket på en udviklingsplan for Lystbådehavnen og har engageret planlægningsfirmaet Hasløv og Kjærgaard til at hjælpe med dette. Klubberne
bliver inviteret til en præsentation og drøftelse af oplægget i de
nye år.
Sejlklubbens Venner
De har i året der er gået doneret hele deres egenkapital til det nye
klubhus, de har desuden arbejdet på og er blevet godkendt til at
modtage fradragsberettigede donationer til klubhuset. De har i
årets løb stået som arrangør af Snaptun-Ballen sejladsen, som på
grund af vejret gik til Juelsminde, men en god tur trods vejret.
Vennerne har ordinær generalforsamling tirsdag den 14.3.2013
Afrunding
Vi er i efteråret blevet begavet med en IF’er. Henny Schrijver forærede klubben sin velholdte IF’er, med alt udstyr samt
påhængsmotor. Bådgaven kom meget belejligt, da sejlerskolens
H-båd Tega i efteråret blev meget syg. På sidste bestyrelsesmøde
besluttede vi, at lade IF’eren erstatte H-båden, og få forsikringssummen for H-båden udbetalt.
Vi har desuden solgt 2 stk. ynglinge for henholdsvis 25.000 kroner
og 18.000 kroner. Dette er sket efter de i 2 år eller mere ikke har
været brugt, pengene kunne bruges fornuftigt andet sted i klubben. Den sidste yngling vil blive lavet sejlklar, så den kan bruges
blandt andet af tidligere sejlerskoleelever. Jesper Lysgaard vil stå
for planlægningen.
Jeg vil gerne her, inden jeg helt slutter af, sige tak til de frivillige,
der holder klubhuset åbent for medlemmerne her i vinteren. Erik
Nørgård, Birger Iversen og Svend Løvschall, har holdt åbent mandag, tirsdag onsdag og Nils Buhl har holdt åbent om søndagen her
efter jul. Måske skulle vi her prøve kun at holde åben eks. Onsdag
og Søndag
Vi arbejder på en afklaring i forhold til forpagtning af restauranten, der er forhandlinger i gang. I august 2012 talte vi med Mads
og hans advokat, og en kontrakt blev skrevet, hvori vi imødekom
Mads’ ønske om at rykke byggeriet, så han kunne få foråret med,
til afvikling af f.eks. konfirmationer. Den kontrakt vi har med
Mads løber til 15.07.2013, vi har lavet udkast til ny kontrakt. Da
finansieringen af det nye klubhus er afhængig af en forpagtningskontrakt, der er på plads, havde Mads også en deadline der sagde
10. januar 2013, herefter ville bestyrelsen ikke være forpligtet til,
at forhandle kun med ham.
2013 bliver et spændende år. Der bliver forskelligt, der skal repareres under tømning af klub lokalerne. Der er nok nogle ting, der
skal males, pudses, lakeres, der er planlægning af udsmykning i
det nye klubhus og meget andet. Håber at de frivillige, der melder
sig er en blanding af gamle kendinger og nye hoveder, da det er
vigtigt at få sjælen fra det gamle med, men også få friske øjne på
vores nye klubhus.
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Det mener formanden!
Et kort supplement til ”Skumsprøjt” der er
helliget generalforsamlingsberetningen.
De næste par år bliver markante i klubbens
historie?!
Det tør siges.

SALG OG UDLEJNING

ALTID 80 BRUGTE TRUCK PÅ LAGER

Ring og få et godt tilbud!
Horsens: 75 64 75 00 · Roskilde: 46 75 76 00

se mere på www.nptrucks.dk eller scan koden
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Under overskriften: ”1971 Det bedste klubblad, så vidt det vides…”
kan man på side 111 i jubilæumsbogen læse.
Det går godt med medlemstallet. Adskillige nye sejlere kommer til
og der er stor søgning af unge mennesker. Og dermed knyttes også
nye forældre til klubben. Behovet for information er stigende i den
store aktive klub og i 1971 udkommer medlemsbladet for første
gang – og det er udkommet lige siden. I Horsens har vi det bedste
klubblad, så vidt det vides….
Erik Nørgaard var bladets første redaktør. Størrelsen var A5 og kun
i sort
og selv
om det ikke var stort
så dækkede
Alle tryk,
former
for specialløsninger
i rustfrit
stål til det
din behovet
båd.
for information. Med årene er bladet blevet større og har fået flere
sider.
Og farver
er kommet til.
Smede
og maskinfabrik
med speciale i forarbejdning af
Horsens
Sejlklubs
vil gerne samle
klubbladene
tilbage fra
rustfri stål, samtvenner
alt i bygningsstål
til private
og erhverv,
1971, formidle
dem
indbundet
,
så
det
kan
være
kærnen
i klubbens
herunder trapper, altaner, værn og gelændere.
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)

www.brimas.dk

• Klubhus med de udfordringer det giver på mange fronter.
Tak for det massive ja på generalforsamlingen. Som man kan
se andetsteds i bladet skal vi flytte ud til sommer og her
bliver brug for hænder!! Vigtigt at vi får sjælen flyttet med.
En stor del af vore gamle klenodier passende suppleret med
nyt.
• Havneplaner med ”søsportscenter” og udfordringer
omkring vinteropbevaring og vaskeplads.
• 100 året for ungdomsafdelingen i 2014, - landets første
selvstændige ungdomsafdeling.
• Færdiggørelsen af MONGO, hvor et kompagni af tordenskjolds soldater arbejder på første salen. Styregruppen har
lavet en plan, der indeholder møderum, depot, kontor og
teorilokale. Efter en indledende oprydning, er man godt på
vej. Knud Erik Feldt koordinerer arbejdet, og til standerhejsningen bliver der lejlighed til at besigtige resultatet. Stor tak
til hele holdet!
• Ved standerhejsningen skal vi døbe 3 nye sponserede optimistjoller. Vi præsenterer en trailer til Hobie 16 katamaranerne og IF’eren, der er blevet malet. Husk at standerhejsning
2013 er sidste gang i det nuværende klubhus, så kom og
være med!

1 8 7 9

Hyggelig spisning efter
generalforsamlingen.
Rigtig god stemning.

• Økonomisk set bliver det et par år, hvor vi kommer til at
mangle nogle indtægter. Økonomien bliver stram og under
konstant overvågning. Aktiviteter skal være selvfinansieret,
- pengene være der inden aktiviteter iværksættes. Fokus på
udgifter, men også indtægterne. Opkrævning af de lovede
donationer er i gang, og jeg opfordrer til, at de betales.
• Horsens til OL i 2016. Ja naturligvis! - med Anne-Marie Rindom og søstrene Schütt. Der arbejdes på flere fronter med
at skaffe midler til deres satsning.
• Forsikringsafgiften blev sat op – trumfet igennem - trods
protester. Via Dansk Sejlunion arbejdes der med den problematik.
Der er stort aktivitetsniveau, mange udfordringer og rigtig
mange engagerede frivillige til at arbejde med tingene i vor
hæderkronede klub. Det bliver spændende! (CG)

Er din kvinde kun til pynt?
Er du frisk til at svømme 30 sømil ind til land, hvis du falder
overbord? Eller har din hustru/veninde lært at tumle jeres
båd og fiske dig op?
Sidder hun forskræmt i cockpittet, når stormen kommer
brølende, og du giver storsejlet den femte rebning, eller
griber hun beslutsomt pinden og kyler svinet op i vinden?
Med andre ord: er det kun DIG, der kan sejle jeres båd?
I får begge to mindst ti gange mere udbytte af jeres sejlads,
hvis I er ligeværdige partnere under sejladsen, og din hustru/
veninde er ligeså skrap til at tumle jeres båd som dig.
Det kan hun lære i Sejlerskolen.
Vi har deltagere fra næsten alle aldersgrupper, og vi mødes
den 9. marts for at hilse på hinanden, før vi den 22. april står

til søs med de første både for at øve alle de ting, man skal
kunne for at færdes sikkert på havet.
Var det mon ikke værd at få en snak med Hans Koch på
7565 8585 eller med jesper.lysgaard@gmail.com, tlf. 3026
7666. Det er ham, der står for tilmeldingen af nye deltagere
i Sejlerskolen. Vi vil med fornøjelse gøre din hustru/veninde
til en bedre sejler end dig – bare lad det komme an på en
prøve!
Eller tør du ikke? Er hun virkelig kun til pynt, eller skal hun
være en makker, du trygt kan stole på, hvis der skulle ske
dig noget?
Med tankevækkende hilsen
Sejlerskolen

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Én klub – én kasse
Vi vil gerne en gang for alle slå fast, at det nye klubhusbyggeri
ikke kommer til at belaste klubbens daglige økonomi – problemet
er den anden vej rundt:
Klubhuset bidrager i en periode ikke til klubbens drift – og derfor
er der færre penge end tidligere!
Fakta er, at klubben i 2013 og 2014 vil komme til at mangle forpagtningsafgift, hvilket ikke kan komme som nogen overraskelse,
da vi jo ganske enkelt ikke har noget hus at forpagte ud fra 15.
juli 2013 til 1. april 2014, samtidig med, at vi bl.a. på grund af det
gamle hus´ tilstand har måttet acceptere en reduceret forpagtningsafgift i denne vinter.
Samlet over de 2 år kommer vi til at mangle ca. 300.000 kroner,
som vi ellers ville havde haft til at ”lege” med.
Vi har pt. 123 medlemmer, som endnu ikke har betalt det forfaldne kontingent, hvad enten dette så skyldes sløseri, glemsomhed eller manglende indbetalingskort, så mangler de penge også
i kassen.

Horsens Idrætsarkiv
Vi er derfor som klub nødt til at sikre os, at alle tiltag, uanset
hvor geniale de er, er selv- finansierede, idet pengene jo ellers vil
mangle et andet sted.
Derudover vil vi understrege, at det ikke hjælper isoleret at kigge
på indtægter og udgifter i den enkelte afdeling, da der jo også er
generalomkostninger i form af drift af huse, følge både, forsikringer, benzin, kontingent DS m.v., som skal betales.
Vi har heldigvis en klub med stort aktivitetsniveau og med mange
frivillige som lægger en stor indsats i klubben, men der er tale om
én klub og én kasse, hvori alle indtægter indgår og tilsvarende alle
udgifter hæves.
Med venlig hilsen
Forretningsudvalget
Carl – Erik Carlsen, Kasserer
Svend Smedegaard, Næstformand
Bjarne Hansen, Formand

status

Nyt klubhus –

I fortsættelse af generalforsamlingsbeslutningen om, at iværksætte byggeriet af det nye klubhus, har vi afholdt møder med
de 3 bydende firmaer, som afgav konditionsmæssige bud: Base
Erhverv, STB/Casa og Dansk Halentreprise.
På den baggrund besluttedes det, at indgå kontraktforhandling
med sidstnævnte, som vurderedes at have givet det samlet set
bedste tilbud, og vi har den 6. februar skrevet kontrakt med Dansk
Halentreprise.
De er allerede i fuld gang med detailprojektering med kontakter
til brandmyndigheder, bygningsinspektorat m.fl.
Tidsplanen er som tidligere oplyst, at nedrivning af det gamle
klubhus påbegyndes 1. august i år og med aflevering af det færdige hus 1. marts 2014, hvorefter der er 1 måned til indretning af
køkken mv. inden åbning den 1. april 2014.
Klubbens købstilbud på grunden blev jo godkendt af Byrådet i
efteråret, og i løbet af et par måneder får vi det praktiske på plads
med skøde mv.
Lokalplanen blev ligeledes udarbejdet i efteråret og herefter fremsendt i offentlig høring.
I høringsfasen indkom kun én indsigelse, og den er fra vores nabo
HBH, som mener, at det nye klubhus ville komme til at genere
deres udsigt!
Historien melder ikke noget om, hvad HBH så forestiller sig, at vi
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undlader at bygge eller flytter huset væk fra den placering, det
har haft i de sidste 82 år!
Gulvhøjden er dikteret af klimahensyn (min kote 2,50 m) og vi
bygger kun i én etage, og ikke som HBH´s eget klubhus i 2 etager
og med tagryg på tværs af fjorden.
/svs

– glemt olympisk HSH sejler.
Ved receptionen i ”Kuben” for OL pigerne - Anne Marie og Maiken
- mødte jeg Gunner Lindbæk Knudsen fra Horsens Idrætsarkiv. Vi
fik en længere snak og aftalte, at jeg efter sommerferien skulle
besøge idrætsarkivet. Dels for at aflevere nogle effekter efter Poul
Ohff og dels for at tale om Jens Juul Wolhardt der var reserve ved
OL i 1964.
Arkivet er et spændende sted, der bestemt er værd at besøge
Adressen er
Horsens Idrætsarkiv
Gasvej 21
8700 Horsens
Der er åbent tirsdag fra 9 til 12 og søndag fra 13 til 16.
På www.horsenskom.dk › Kultur og natur › Museer og arkiver kan
man se lidt om arkivet.
Jens Juul Wolhardt er fætter til Peter Wolhardt, som stadig kommer i klubben. Jens bor i dag i Taiwan. I 60erne sejlede Jens Snipe
med sin lillebroder Klaus. Jens var med som gast ved Ole Berntsen
i Drage ved for OL i 63, hvor de vandt. Til selve OL var Jens med
som reserve og kom ikke i kamp.
Horsens Sejlklub har altså 6 OL deltagere - Poul Ohff med besætning, Steen Secher, Anne Marie Rindom og Jens Juul Wolhardt.
Carl Gerstrøm

Gode traditioner
Godt 30 var mødt op i klubhuset til glögg og
æbleskiver juleaftens dag. Hyggeligt samvær
en times tid og så hjem til familien. Tilsvarende
nytårsaftensdag, - her stod den på sildebord.
Tak til forpagteren for begge dele.

S E J K L U B

anno

1 8 7 9

100 år
Dansk Sejlunion kan den 13. juni 2013 fejre 100 års jubilæum. Det
skal fejres!
Mange arrangementer rundt i landet ofte hægtet på andre arrangementer f.eks. Tall Ship Race i Århus, Fyn Rundt og Limfjorden
Rundt for de gamle træskibe, i forbindelse med en række internationale kapsejladsstævner og meget andet.
I anledning af jubilæet udgives en jubilæumsbog, der præsenteres
på unionens generalforsamling.
Se nærmere i ”Sejler” og på www.sejlsport.dk
Unionen lægger op til, at de 271 medlemsklubber slutter op om
at fejre begivenheden på dagen.
Klubberne vil få tilsendt materiale, men her er en skitse til
idékataloget.
• Flage i flagtiden i egen klub og i alle klubber på havnen
• Sørge for omtale i lokalpressen. Vi flager i dag, fordi….
• Sælge DS jubilæumsbog
• Uddele jubilæumsfolder
• Arrangere flotillesejlads
o I ungdomsafdelingen
o For klubbens kølbåde
• Klubaften med grill af medbragt mad
• Tale af formanden
• Ta’ et klubbillede af hele klubben
• Gi’ en ”moleøl” / sodavand til ungdommen, - udbringe en skål.
• Skyde salut
Nærmere detaljer følger på hjemmesiden og på opslagstavlen.
(CG)

100 ÅR
DANSK
SEJLUNION

Formanden tog ordet og nævnte kort hovedpunkterne fra et begivenhedsrigt år i Horsens Sejlklub.
Ørerne stod på stilke, da formanden kom med det
seneste nye omkring klubhuset. Formanden slog
fast, at projektet bliver til noget. Gode tilbud er
modtaget på at udføre arbejdet. Der forhandles nu
med tilbudsgiverne, og på generalforsamlingen vil
man høre mere. Her fulgte en kraftig opfordring til
at møde op.
Formanden sluttede med at ønske alle en glædelig
jul og et godt nytår samt takke for samarbejdet i
det forgangne år. (CG)

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Børs
Finansiel rådgivning
Formue & pensionspleje

Kontakt
Direktør
Niels-Ove Mølhave
Tlf. 7561 2166
nom@danskotc.dk
Nissens A/S
Ormhøjgårdvej 9
DK-8700 Horsens
Tel.: +45 7626 2626
www.nissens.com

Vinter opbevaring

Regel kursus i Mongo

Optagning/transport på land/vask af både/
vinteropbevaring!!!

Den 19. og 20. januar afholdt Dansk Sejlunion i samarbejde med
Horsens Sejlklub regelkursus i Horsens. Fint fremmøde og MONGO viste sig som et fint lokale for sådanne arrangementer. (CG)

Ved flere lejligheder har der uden held været tilløb til at drøfte
hvordan fremtidens vinteropbevaring skal foregå.
Når kravet om brug af vaskeplads bliver en realitet, så bliver der
behov for at adskille løft og landtransport. Det vil ikke være realistisk at vaske båden, medens den hænger i kranen. Proceduren må
være at løfte op og sætte af i et stativ. Transportere til vaske plads
i stativet og efter vask videre til selve vinterpladsen.
Kontakt
Horsens Lystbådehavn kan sikkert i nogle år, hvor man drøfter
Fondsbørsvekselerer
havneplaner med alt hvad dertil hører om bebyggelse o.s.v., udClaus N. Sørensen
skyde vaskeplads; - men det kommer!
Tlf. 7561 2166
Lad os dog tage en debat om, hvordan vi ønsker det, så vi kan tage
cns@danskotc.dk
projektet frem, den dag kravet kommer.
Lad det være en opfordring til SU om at få nedsat en arbejdsgruppe.
Carl Gerstrøm

Morten Fjerbæk stod for catering

Dansk O.T.C A/S · Horsens Hus Holmboes Allé 1, 9. · 8700 Horsens
Tlf. 7561 2166 · www.danskotc.dk · otc@danskotc.dk

Nissens_Adv_9x13x3_02.2012.indd 1

01-03-2012 15:10:33

SAIL DESIGN GROUP

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

Nyt fra
havnefogeden
Hvordan er Lystbådehavnen sluppet gennem vinteren?
I Horsens Lystbådehavn er der 639 pladser. Der er lige nu 90 ledige
pladser.
I denne vinter er der 63 både i vandet. Heraf bor der nogen i de 14.
I gennemsnit set over en årrække er der 3-4 både der synker hver
vinter. Ingen indtil nu i denne vinter.
En enkelt pæl har flyttet sig lidt og skal rettes.
Noget nyt om internet på Lystbådehavnen?
Der arbejdes med et system i midtbyen og i den sammenhæng ser
vi på også at få et effektivt system i Lystbådehavnen.
Gav olieudslippet fra skrotbåden problemer?
Horsens Havn informerede hurtigt klubberne, og man må sige, at
beredskabet fungerede. Der er lidt rengøring efterfølgende; men vi
slap billigt.
Husk at besøge Lystbådehavnens hjemmeside www.horsenslystbaadehavn.dk. Og husk pladsmærker, navn / hjemhavn og klubstander. Alle ønskes en god sejlsæson 2013. (CG)

Der blev lyttet koncentreret til kapsejladsreglernes mange finesser.

Horsens til OL 2016
Anne-Marie Rindom holdt et fremragende foredrag for Horsens
Østre Rotary om sin kvalifikation til og deltagelse i OL 2012 . Der
blev lyttet og stillet mange spørgsmål. Der var tydelig respekt om
den unge kønne atlet, der satser målrettet på sejlsport og samtidig
fravælger så meget andet. Ingen af tilhørerne havde forestillet sig,
hvad det indebærer at gennemføre en OL-satsning. Væk fra hjemmet i 200 dage om året, fysisk træning i store mængder, MANGE
timer på vandet, en kompliceret logistik med 3 både for at få det
hele til at gå op, test af grej o.s.v. De mange store oplevelser, det
bringer.
Og så er det hele startet forfra. Om end med flere erfaringer i bagagen denne gang.
Fejlagtigt var der nu ingen, der meldte sig som sponsor på dagen;
men det kan jo nås endnu!(CG)

www.sejl.dk
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Af Carl Gerstrøm

Vi præsenterer denne gang de 2 nye bestyrelsesmedlemmer og formanden for turudvalget.
Spørgmålene går på deres holdning til det frivillige arbejde i Horsens Sejlklub, og hvad der er
vigtigt for klubben i den nærmeste fremtid.

Knud Erik Feldt
sejler Banner 30 “Bandine”
Knud Erik er elinstallatør gift med Lotte
Feldt og har børnene Rikke og Jesper. Rikke
sejler til husbehov i “Bandine”. Jesper er
prof. sejler ansat hos North Sail (se klubblad Marts 2011)
Knud Erik har været medlem af HSH siden
1982 og har som frivillig haft en lang
række opgaver.
Blev ved valget til bestyrelsen formand for kapsejladsudvalget.
Selv siger Knud Erik:
Jeg nyder at komme i sejlklubben og vil gerne hjælpe, hvor jeg kan
gøre nytte. Det sociale sammenværd er af stor betydning for mig.
Det vigtigste i HSH i de nærmeste år må være at tage del i den
kommende udvikling af lystbådehavnen. Forsøge at beholde så
mange medlemmer som muligt og forsøge at få så mange gode
sejlere, at vi også fremadrettet kan få sejlere, som kan gøre sig
gældende internationalt.
Hvad jeg gerne vil huskes for? Den var svær, - jeg håber dog, jeg kan
gøre en lille forskel!

Søren Ahring Refsgaard
har en Jeanneau Melody 34, “Valhalla”
Søren er Salgsingeniør, gift og fruen sejler
gerne.
Medlem siden 2008. Formand i Turudvalget, medlem af Sponsorudvalget og en lille
smule involvering i sejlerskolen for et par
år siden.
Hvorfor stiller du op til frivilligt arbejde i
HSH? Det virkede som en perfekt måde at komme til at kende
sejlklubben og dets medlemmer bedre. Vi startede jo i 2008 og
tog duelighedsbevis i sejlerskolen, hvorigennem vi fik vores første
kendskab til HSH. I sejlerskolen mødte vi andre sejlere som i dag
er gode venner, så det var naturligt at forblive involveret efter det.
Hvordan kan du gøre en forskel?
Forhåbentlig kan jeg være med til at videreføre traditionerne i
turudvalget og give denne medlemsgruppe nogle gode oplevelser
med HSH og ligeledes gennem arbejdet i sponsorudvalget hjælpe
med til at sikre HSH en forsat god økonomi til at udvikle sig positivt for alle medlemmer i klubben.
Hvad er det for områder, du gerne vil arbejde med?
At klubben bliver en samlet enhed, således at både kapsejlere, ungdom, tursejlere og alle andre altid føler, de er en del af samme klub.
Hvad er det unikke i HSH set med dine øjne? At klubben giver plads
til rigtig mange medlemmer, og at alle kan blive involveret, hvis de
ønsker det.
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Pinsetur

Hvad er det allervigtigste for HSH i de kommende år?
At det nye klubhus bliver færdigt og giver HSH et lækkert og
funktionelt samlingssted for alle medlemmer. Jeg tror, det er altafgørende, hvis vi skal have medlemstallet til at stige og bådpladserne i havnen fyldt op igen.

Årets Pinsetur er endnu ikke planlagt
i detaljer. Følg med på hjemmesiden
og på opslagstavlen. (CG)

Hvad vil du gerne huskes for?
Det er vist ikke så vigtigt, bare det ikke er “ham der ikke kunne
sejle”

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

Henrik Frederiksen
sejler X-332 “Ripasso”
Henrik er i det civile liv produktchef
for System Integration og Controls hos
Grundfos.
Gift med Karin, der sejler pigekapsejlads om onsdagen. Datter Maja på 7
år begyndte på optimist sejlads sidste
sommer.
Henrik har været medlem af klubben i 10-11 år og fortæller:
Jeg har altid været imponeret over, at Horsens Sejlklub spænder
så bredt. Vi har igennem tiden gjort brug af stort set alle klubbens tilbud (Sejlerskole, Kapsejlads, tursejler og ungdomsafdelingen), og synes derfor, at det er naturligt at give tilbage ved
at hjælpe med at holde klubben i gang. Derfor stillede jeg op
til bestyrelsen.

Bådudstilling
I den sidste weekend i februar og den første i marts var der
bådudstilling i Fredericia.
Fin udstilling, der kom rundt om alle søsportslivets facetter.
Dansk Sejlunion markerede jubilæumsåret med en reception på
udstillingen efter lukketid og fik hermed markeret begivenheden
over for hele branchen.(CG)

Hvordan kan du gøre en forskel?
Jeg er gennem mit arbejde vant til at lave overordnede planer
og få dem gennemført, det tror jeg også jeg kan overføre til
bestyrelsesarbejdet for HSH.
Hvad er det for områder du gerne vil arbejde med?
Jeg er bestyrelsens repræsentant i Sponsor udvalget, her er der
til dato gjort en kæmpe indsats for at finde sponsor kroner til
HSH. Jeg vil i den kommende tid sammen med de øvrige fra
sponsor udvalget arbejde på at lave en overordnet strategi for
Sponsorudvalget. Vi vil gerne have sat de forskellige produkter
mere i system, og vi vil gerne have engageret nogle flere af de
andre udvalg i at hjælpe med til at finde sponsorater.
Der ud over er en af mine personlige kæpheste en opfriskning
af fri-arealerne, jeg kunne godt tænke mig, at der i forbindelse
med opførelse af det nye klubhus også kom fokus på hele havne
miljøet, så det indbyder til at sætte sig sammen og nyde en is
eller lave noget grill mad.

Mange HSH sejlere samlet på Horsens Yachtværfts stand.

Hvad er det unikke i HSH set med dine øjne?
Absolut den store bredde (her er plads til alle, på alle niveauer),
derudover har vi en af de mest velfungerende ungdomsafdelinger, hvor der blomster talenter frem fra.

DS standen var lidt anderledes end den plejer. Et stort cockpit hvor
der var god mulighed for en snak med sekretariatet.

Hvad er det allervigtigste for HSH i de kommende år?
Det er ekstremt vigtigt for os at videreføre det aktivitets niveau,
som allerede findes i klubben i dag, det er her vi skiller os ud fra
alle andre “hygge klubber”, det er her livsnerven for HSH bliver
skabt. Derudover er det selvfølgelig vigtigt, at vi får gennemført
byggeriet af det nye klubhus så smertefrit som muligt, her må
vi alle give en hånd.
Hvad vil du gerne huskes for?
Velstruktureret Sponsorudvalg. Et levende havnemiljø. Bidrage
til videreførelse af et højt aktivitetsniveau i klubben.

Rigtig mange var mødt op for at markere, at DS i år fejrer 100 års
jubilæum. Formand Hans Natorp ses på talerstolen.

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Autokølere
Air condition
Oliekølere
Intercoolers
Varmevekslere

Standerhejsning
lørdag den 6. april
Program :
17.00
Vi mødes ved ved Flagmasten.
Formanden holder standerhejsningstalen og frie Hav afsynges,
mens standeren hejses til tops og en ny sæson starter officielt.
Dåb af 3 nye optimister samt vores ”nye” IF’er
18.00
går vi i klubhuset

- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher

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

Henning Lund A/S

Endelavevej 3 · 8700 Horsens · Tlf.: 75 62 56 77 · Fax: 75 62 15 52 · www.arthur.dk
Vi overholder den gældendeStrandkærvej
lovgivning fra arbejdstilsynet
34 · 8700 Horsens

Tlf. 7564 7733

Det er let med SONAX:
FACEBOOK.COM/SJOERSHORSENS

Gør-de

WOMENS WEAR
1ST FLOOR
t-selv

– eller la
d
SONAX S
ervice
gøre det
grove*

DAMETØJ PÅ 1. SALEN

MENS WEAR
GROUND FLOOR
HERRETØJ I STUEN

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

GINNERUPARKITEKTER
SØNDERGADE 2-4 / DK-8700 HORSENS
*Få et tilbud
på det grove hos:
TLF. 75620500 / WWW.GINNERUPARKITEKTER.DK
SONAX Service Horsens · Grønlandsvej 9T · Tlf. 7566 9998 · Mob. 2181 7949 · sonaxservice.dk

18.30
Serveres standerhejsningsmiddagen til 195 kroner
Standerhejsningsbuffet:
Marineret laks med syrlige urter
Bresaola med parmesan og rucula
Unghane med morkel sauce
Rosa stegt kalveculotte med sky sauce
Salat med spinat og beder
Grøn salat med forårs skud
Urte ristede små kartofler
Pesto tapanader smør og brød
Rabarber crumble med vanilje is
Fadøl: 30 kroner eller en øl bon
Vin(glas): 30 kroner eller en øl bon + 10 kroner
Musik: Duo de Luxe spiller fra ca. 20.00 til 1.00
Duo de Luxe står for en afslappet, men festlig og lun optræden
med masser af spilleglæde.
Standerhejsningsfesten 2013 bliver med sikkerhed den sidste i
vores nuværende klubhus. Derfor synes jeg, at vi i år skal forsøge,
om ikke at vælte det til festen så i hvert fald være enige om at
huset denne aften skal fyldes med feststemte medlemmer. Vi
har de sidste par år været omkring 80-100 personer og dette
tal kunne sagtens hæves betydeligt. Lad os denne aften vise
hinanden, at vi sammen har en opgave med at få klublivet i det
kommende nye hus til at fungere optimalt.
Tilmelding foregår i klubhuset eller på mail:
restaurant@horsens-sejlklub.dk eller
formand@horsens-sejlklub.dk eller
restaurantens telefon 7562 1975
senest onsdag den 3. april.

Opfordring!
Vi er som klub afhængig af, at vi har en stor skare af medlemmer. At sikre dette er en opgave for hele klubben. I år skal en
ny idé afprøves: vi skal tilbyde en sejltur til personer, som
kunne tænke sig at sejle.
Idéen er, at vi torsdag aften gennem hele sejler sæsonen, specielt når der sejles aftenkapsejlads, tilbyder dette.
Interesserede sejlere henvender sig til Knud Erik Feldt enten pr. telefon(28 94 83 93) eller klokken 18 torsdag aften
i bureauet, så vil Knud Erik have nogle båd skippere, som har
plads til et par gaster enten denne aften, eller der kan laves
aftale om, hvornår der er mulighed. Jo flere vi får på fjorden i
både, jo flere nye medlemmer, forhåbentlig.
Vi kan på denne måde også skabe større sammenhæng mellem de enkelte afdelinger i Sejlklubben, det kan være at
sejlerskoleelever, der gerne vil med ud, eller det kan være
forældre til børn i ungdomsafdelingen, der gerne vil forsøge
at forstå, hvad det er der fascinerer deres børn ved denne
sport.
Jeg håber at mange af de ”gamle” medlemmer vil bakke op
om dette tiltag og henvende sig til Knud Erik.

Nedpakning af
klubhus
Der er den 6. februar 2013 underskrevet kontrakt med
Dansk Halentreprise om bygning af nyt klubhus. De starter nedrivning den 5. august 2013 og mandag den 15. juli
stopper den forpagtningskontrakt Mads har med Sejlklubben. I Tiden herfra og frem til 5. august skal vi have
klubhuset tømt.
Dansk Halentreprise har tilbudt at låne os en container,
hvor vi kan pakke klubbens inventar ind i. Vi er opmærksomme på, at dette er i ferieperioden, men trods dette
beder vi om hjælpende hænder til nedpakningen.
Vi får brug for mange hænder, og ser gerne så mange som
muligt melder sig til opgaven.
Kontakt mig, på mail formand@horsens-sejlklub.dk og
oplys dit telefonnummer og din mail adresse. Så sætter
jeg holdet, og indkalder til et koordinerende møde, hvor
vi også beslutter, hvem der fremadrettet skal stå for koordineringen.

www.sonax.dk

www.sjørs.dk
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Uddeling af Horsens Kommunes idrætspris 2012
Mandag den 4. februar var der uddeling af Horsens Kommunes idrætspris på Horsens Rådhus.
Borgmester Peter Sørensen og kulturudvalgsformand Andreas Boesen overrakte priserne og holdt taler.
Anne Marie Rindom fik prisen for sit DM og NM i Laser Radial og for
den flotte 13. plads ved OL.
Rasmus Antoft og Martin Hjorthlund for deres DM i Hobie 16.
Martin kunne desværre ikke deltage på dagen.
Thomas Iversen fik overrakt pris for EM i Norge i X 35, hvor han var
taktiker på båden Oxygen, der er hjemmehørende i Kerteminde.

Talent
center
Dansk Sejlunions talentcenter i Horsens
Sejlklub fortsætter i 2013

Tommy Poulsen interviewer Anne-Marie Rindom

HSH indgik i december måned 2012 en aftale med Dansk Sejlunion om at videreføre Talent-center for Sejlsport i Horsens Sejlklub
(TC Horsens) i 2013, og af aftalen fremgår, at det er hensigten at
videreføre samarbejdet mindst til udgangen af 2014.
Vi er både glade og stolte over at det er lykkedes at videreføre
aftalen, men ser det samtidig som et godt udtryk for, at Dansk
Sejlunion værdsætter det arbejde, vi udfører i ungdomsafde-lingen
i HSH.
Det skal dog nævnes, at det har været en lang og vanskelig proces
at nå i mål med aftalen omkring TC Horsens. Vi er i hård konkurrence med andre klubber om at opnå denne status, da DS fra 2012
ændrede strukturen og dermed antallet af træningscentre fra 8 til
4 klubber.
DS overordnede træningscenterstruktur er nu bygget op på den
måde, at der er etableret 2 Kraftcentre og 2 Træningscentre placeret på følgende lokaliteter:
Kraftcenter Øst: Skovshoved
Kraftcenter Vest: Kaløvig
Talentcenter Øst Furesøen
Talentcenter Vest: Horsens

Thomas Iversen havde taget sin datter med

Anne-Marie Rindom og Rasmus Antoft

Nyt fra Pladsmændene
Der er ikke så meget at orientere om på denne årstid; men et
par ting skal man kuske, 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.
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• Husk reglerne for opbevaring af tilrigget mast på servicekajen.
• Reglerne for brug af vinterpladsen kan ses på Lystbådehavnens hjemmeside www.horsenslystbaadehavn.dk
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)

Hvad er et talentcenter:
Samarbejdet mellem Horsens Sejlklub og Dansk Sejlunion har som
vision og formål at leve op til Dansk Sejlunions Talentkoncept.
I TC Horsens tilbydes træning til de bedste sejlere fra Horsens Sejlklub sammen med sejlere fra landets øvrige klubber. Alle sejlere har
mulighed for udelukkende at træne i TC Horsens eller alternativt i
kortere selvvalgte perioder, hvor der laves målrettet træning frem
mod udta-gelsessejladser eller større stævner.
Det er Jacob Nicolaisen der er ansvarlig talentcentertræner, og
Jacob er sammen med Anette Viborg en del af Dansk Sejlunions
træningsteam ved DS generelle talentarbejde. Talentcenter-træneren er ansvarlig for, at der skabes en rød tråd mellem et godt
træningsmiljø i klubben og de udvalgte hold i Dansk Sejlunion.
Dansk Sejlunion lægger ikke skjul på, at en meget væsentlig
grund til at vi stadigvæk har status som træningscenter, er de højt
kvalificerede trænere vi har i klubben. Ungdomsafdelingen har over

en længere periode sendt mellem 6 og 8 unge mennesker på DS
trænerkurser hvert år, for på den måde at bevare det høje uddannelsesniveau vi har på trænersiden i Horsens.
Bådtyper:
I mange år har E-jollen været den foretrukne bådtype for de ældste
sejlere i ungdomsafdelin-gen i HSH, men i de senere år er flere og
flere sejlere blevet tiltrukket af 2-mandsjollerne og af vores katamaraner i form af Hobie Cat 16 og SL 16.
Fra DS er der fokus på at der i træningscentrene sejles i bådklasser
der på sigt kan føre til sej-lads i en olympisk bådklasse, og samtidig er der fokus på at træningscentrene har et tilstrækkeligt antal
sejlere i de enkelte bådklasser til, at der kan skabes et optimalt
træningsmiljø.
HSH sejlere på DS landshold og udviklingslandshold:
HSH har gennem flere år været stærk repræsenteret på DS udvalgte hold, og den tradition holder vi fint fast i, da vi her i starten af
2013 har følgende sejlere på udvalgte hold:
Landshold:
Anne Marie Rindom

Laser Radial

Udviklingslandshold:
Majken Schütt		
Anne-Julie Schütt		
Michael Ravn Jürgensen
Rasmus Antoft		
Martin Hjortlund		
Mikkel Hougaard		
Stine Thomasen		
Mathias Borreskov		
Klara Visby		

49er FX
49er FX
E-jolle
Hobie 16 Spi
Hobie 16 Spi
Hobie 16 Spi
Hobie 16 Spi
SL 16
SL 16

Der har i årenes løb være flere diskussioner omkring omkostningerne ved at drive ungdomsaf-delingen i HSH, men såfremt vi har
ambitioner om også i fremtiden at være DS træningscenter er det
helt nødvendigt, at vi fortsat satser på en løbende uddannelse af
vores trænere og der-med fortsat kan skabe nogle attraktive træningsmiljøer for vores unge sejlere.
Per Hougaard

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Nyt fra Horsens Havn

MadGlæde
a la carte · selskaber · catering & events
Mad hos Mads

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

Traditionen tro aflagde jeg et besøg på
havnekontoret i forbindelse med udgivelse af dette klubblad.
Dir. Peter Larsen fortalte.
Olieudslip fra den båd der hentede skrot? Det var et sammentræf
af forskellige uheldige omstændigheder. Et hændeligt uheld. Der
blev læsset skrot i de 2 lastrum og efterfølgende bunkret heavy
fuelolie i den tank, der er mellem de to lastrum. I bunden af båden
var der slået hul af skrotten mellem et af lastrummene og tanken.
Olie flød ud i lastrummet og udløste en alarm på broen. Vel i den
tro, at det var vand, pumper man ud. Og så….
Brand og Redning lagde flydespærringer, og olien blev pumpet op.
Et orlovsfartøj ankom omgående og senere miljøskibet Gunner
Seidenfaden; men kom ikke i aktion. Konstaterede blot, at der var
styr på tingene. Beredskabet blev testet og fungerede.
Båden blev tømt for skrot og olie. Hullet repareret, og det hele
fyldt i igen.
Klubformændene blev omgående orienteret, så de kunne orientere
de medlemmer, der havde både i vandet.
Et par både ved det gamle slæbested blev svinet til, da træktov
på grund af højvande blev ”imprægneret” i olie og efterlod noget
på fribordet. De involverede bådejere bliver holdt skades fri. Del af
stensætningen skal renses ligesom noget af broen. Det bliver gjort
snarest mulig.
Hvordan var 2012 for Horsens Havn? – 2012 var et tilfredsstilende
år med god aktivitet og fornuftig indtjening. Interesserede kan
følge med på www.horsenserhvershavn.dk
Dialogmøde? Vi vil igen i år invitere repræsentanter for lystbådehavnens brugere til et dialogmøde
Carl Gerstrøm

Træktov blev smurt ind i olie og efterlod mærker på fribordet.

Dele af stensætningen har fået en ”sort streg”, - det bliver renset af.

Horsens Sejlklub sælger klubstandere
Der findes 3 størrelser:
Til både op til 30 fod 20 x 40 cm trykt kr. 80,00
Til både over 30 fod 25 x 50 cm trykt kr. 100,00
Til både over 40 fod 40 x 80 cm syet kr. 275,00
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Sælges i klubhuset hver tirsdag, onsdag og torsdag før aftenkapsejladsstart.
Hos havnemester Steen Andersen og hos Knud Hjersing i værkstedet.
Den store stander bestilles på tlf. 2929 1907 eller nb@godtvejr.dk
For at have plads i Horsens Lystbådehavn skal man være medlem af en af
klubberne på havnen og føre sin klubs stander på båden.
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Tandlægerne RønnFog Lund G

Vil du med på
matchrace-holdet?
Vi er en gruppe af unge og ældre, som glæder os til at sejle matchrace sammen i den kommende sæson. Ambitionen er, at vi vil udfordre de andre klubber, som er med i matchrace-centret.
Der bliver træning hver mandag aften fra kl. 18. Prisen for at være
med er 500 kr. for unge under uddannelse og 1250 kr. for voksne,
der betales udover klubkontingent. For det beløb har man også lov
til at låne bådene i weekenden efter aftale. Alle, der vil have mulighed for at være rorsmand, skal af forsikringshensyn godkendes af
Danish Matchracing Center. Det sker ved en praktisk test i foråret,
hvor DMC kommer til klubben.

Specialer:
• paradentosebehandling

alt fra vildygtige og
itet.

• kosmetisk tandbehandling

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

• implantatbehandling

Horsens Implantatcenter

malere,
apper og alt
.

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 · www.horsensimplantatcenter.dk

Få pladser tilbage
Der er stadig plads til lidt flere, hvis du har lyst til at prøve kræfter
med den specielle form for kapsejlads. Erfaring er ikke så vigtig, kun
lysten til at give den max gas. Vi sætter holdene sammen, så der
er erfarne sejlere at lære af. Spørgsmål og tilmelding hos Lena på
lena.weihrauch@gmail.com eller 2585 2541.

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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Samarbejde mellem
sejlsporten og HELCOM
Nordisk Bådråd holdt sin generalforsamling i Helsingfors i slutningen af september. I programmet var indlagt et besøg hos HELCOM,
der har sekretariat i Helsingfors. HELCOM blev stiftet tilbage i 1974
med en revideret aftale i 1994. Organisationen tager sig af miljø og
maritime aktiviteter i Østersøen. Det var dem, fritidssejlerne kæmpede med i slutninger af 90erne om affald herunder toiletaffald.
Til min meget store overraskelse inviterede HELCOM til et samarbejde mellem fritidssejlerne og HELCOM. Fritidssejlads er blevet skrevet ind i de dokumenter, der sætter lidt ord på de nøgne
formålsparagraffer.
Vi skitserede hurtigt et par projekter og blev inviteret til at fortælle
nærmere om det en måned senere, hvor landene mødtes på embedsmandsplan. Forslagene blev vel modtaget, og der er nedsat en
arbejdsgruppe, der skal arbejde videre frem mod et HELCOM møde
efteråret 2013 på ministerplan. Det er EBA (European Boating Association), der har kastet sig ind i arbejdet. Der er tilsyneladende
EU penge til at finansiere .
Det ene projekt, vi har foreslået, er en kortlægning af fritidssejlads i Østersøen. Hvor sejler vi og med hvilken intensitet. Det
er værdifuld information, når man planlægger f.eks. havbaserede
vindmølleparker, trafiksepareringszoner, ruter for de store skibe og
mange andre sammenhænge.
Det andet projekt går på en generel analyse af hele fritidsbådsområdet. Hvor mange både er der i landene omkring Østersøen, hvad
repræsenterer de i værdi, hvad er der af arbejdspladser tilknyttet
området og meget meget mere. Norge og Sverige har sådanne
undersøgelser, men nu arbejdes der altså på at få det for hele
Østersøområdet. Den type data ville have været meget værd i debatten om forhøjelse af forsikringsafgiften. Nu har meget bygget
på gæt og formodninger.
Carl Gerstrøm

I den kommende sæson bliver der sejlet matchrace hver mandag
aften. Hvis du vil med, så skynd dig at sikre dig en plads på holdet.
(Foto: Lena Weihrauch)

Optimistsejlads for voksne
Mandag den 24. juni arrangerer Horsens Sejlklubs Venner optimistsejlads for voksne barnlige sjæle. 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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Den bedste tørlejr
nogensinde!

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

Weekenden den 14., 15. og 16. juni
Program:
Fredag den 14.
Vi mødes i Snaptun sidst på eftermiddagen, tænder grillen og hygger os med den medbragte mad.

Lørdag den 15.
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 16.
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
den10. 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 12. juni vurderer vi vejrudsigten og kommer med en plan B hvis vejret er helt umuligt.
Horsens Sejlklubs Venner/Turudvalget/Kapsejladsudvalget
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Den 11., 12. og 13. januar var der tørlejr. Anette og Jacob stod for
arrangementet, og da vi mødte fredag aften, gennemgik vi, hvad vi
forventede at få ud af weekenden. I og med, at det var en tørlejr,
vidste vi godt, at vi nok ikke skulle teste Boathandling, men at der
nok ville være fokus på det sociale.
Derfor var det også fællesskab og samvær der først blev bragt på
banen. Vi skulle lære hinanden bedre at kende. Optimister og storjoller skulle arbejde sammen i det mest gennemførte event, som
jeg nogensinde har deltaget i. Fangerne på fortet!
Anette og Jacob havde både lavet en specialudgave af ”fangerne på
fortet”, og ”tip en 13’er”
Tip en 13’er gik ud på, at alle sejlerenes navne stod på et papir. De
stod som enten 1, x eller 2. Ud for 3 navne stod der en udfordring.
Udfordringen var dog lidt skjult, og at piske æggehvider stive i en
skål blev til: ”hvem kan først vende den på hovedet?” Man var altså
ikke helt sikker på, hvad udfordringen var, men man skulle alligevel
satse på den, man troede ville vinde. Det var samtidig en rigtig god
måde at lærer alles navne.
I fangerne på fortet skulle vi samle nøgler. Nøgler var alt lige fra
almindelige nøgler til garnnøgler og svensknøgler. Holdet med de
blandede sejlere blev sendt på forskellige udfordringer. Man skulle
blandt andet finde appelsiner i mørke og putte dem i en spand, der
var placeret i rummet.
Mit hold fik samlet 8 appelsiner, men desværre fik vi samlet dem i
lokalets skraldespand, så Jacob syntes ikke at det talte. ØV!
Om natten blev det traditionelle natløb erstattet med ”Hunter og
Svin”. Hunter og svin går ud på, at sejlerne bliver delt op i 2 grupper.
1 gruppe er Hunter, og den anden er Svin. Hunterne skal beskytte
en lyspost i en radius af 5 meter. Hvis et svin kommer indenfor
de 5 meter, får de et point. Man kan sige, at det er en blanding af
dåseskjul og tag fat. Svinene løber nemlig i forvejen og gemmer sig

i et aftalt område. Derefter kommer Hunterne og sætter posten
op. Hunterne skal derefter finde Svinene og fange dem. Hunter må
bruge lommelygter, men det må Svinene ikke. Når alle er i mål, er
fundet eller der er gået 7 minutter, bytter de 2 hold opgave.
Lørdag gik vi i gymnastiksalen på Midtbyskolen. En kombination af
boldspil, cirkeltræning og nøgleudfordringer var en tilpas kombination af hård træning og sjov.
Efter det skulle vi ned til bådreparation på Spedalsø autoværksted.
Man kunne godt mærke, at vi lige havde været oppe at træne, for
der var meget stille da Kasper Vinjeborg gennemgik en simpel bådreparation.
Lørdag aften forsatte fangerne på fortet. Vi skulle svare på gåder
hos vismanden for at få nøgler. Annette og Jacob sad i overhuset
og fortalte gåder i meget overbevisende stil! De var både klædt ud,
og snakkede som gamle mennesker. De var meget overbevisende i
deres rolle som vismand/kvinde.
Søndag var der tvivl om, hvorvidt vi skulle i svømmehal eller stå på
skøjter. Det blev til skøjter på Rådhuspladsen. Vi kom lidt tideligt,
og hvad er så bedre at få tiden til at gå med end en sneboldkamp?
Der blev kastet sne i massevis, og traditionen tro blev det hurtigt til
sejler mod træner. Skøjtebanen åbnede, og efter mange blå mærker og forslåede albuer gik turen tilbage til havnen, hvor finalen i
fangerne på fortet skulle stå. De 2 hold med flest nøgler skulle ind
til de farlige tigre (bare rolig, de var tamme) og samle slik. Efter den
fantastiske finale evaluerede vi weekenden.
Mixet af optimister og storjoller, det meget gennemførte fangerne
på fortet event og det gode samvær gjorde uden tvivl denne lejr til
den bedste tørlejr nogensinde
Mikkel Hougaard
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Prøv at sejle!
Turbo på Horsens Sejlklubs Sejler- & kapsejladsskole
SEJLERSKOLEN
Nu starter sommersæsonen for Horsens Sejlklubs Sejlerskole, og
den lægger ud med en række spændende muligheder og tilbud til
sejlerne.
Sejlerskolen tilbyder uddannelse i den praktiske del af Duelighedsbeviset for Fritidssejlere (den teoretiske del tager vi i vinterhalvåret) med 2 H-både og en IF (International Folkebåd). Det
giver mulighed for at lære at sejle i to typer både – hver med sin
køltype og dermed forskellige sejladsegenskaber. IF-båden er en
yderst gavmild donation fra en mangeårig sejler, Henny Schrijver,
der dermed har givet Sejlerskolen bedre mulighed for at målrette
undervisningen imod den enkelte elevs særlige interesser - er man
til kapsejlads eller vil man hellere udforske verden på langturssejladser.
Sejlerskolen giver også mulighed for at sejle i den mindre og mere
sprælske Yngling. En lillesøster til OL bådtypen Soling. De er tegnet af nordmanden Jan Herman Linge og er meget velsejlende. I
Ynglingen kan de, der i forvejen har Duelighedsbevis, selv danne en
besætning og sejle de samme aftener, som de andre skolebåde eller
deltage i aftenkapsejladserne. Der vil ikke være en instruktør med
i Ynglingen. Sejlerne vil således have mulighed for at tilrettelægge
deres sejlads, som de har lyst til, og de kan videreudvikle deres færdigheder og træne de former for sejlads, de foretrækker.
I år vil Sejlerskolen også slå et slag for de ”medsejlende hustruer”.
Al erfaring siger, at de får langt mere ud af sejladsen, hvis de også
har et godt kendskab til sejlads og navigation – og så øger det sikkerheden på havet, hvis både mand og kone kan tumle deres fælles
båd.

KAPSEJLADSSKOLEN
Kapsejladsskolen fortsætter i bedste stil i de to Match 28 Racere.
Eleverne træner kapsejlads og deltager i de ugentlige kapsejladser
på fjorden eller andre steder, hvor der er mulighed for at vise flaget
og vinde hæder og berømmelse.
Tirsdag og torsdag deltager Match 28´verne i klubbens aftenkapsejladser på lige fod med alle de andre private både fra Horsens
Sejlklub. Der er plads til 10 elever hver aften og der er stadig 2
pladser ledige til denne sommer.
Som noget nyt tilbyder kapsejladsskolen også pigesejlads. Hver
onsdag sejler klubbens pigesejlere kapsejlads. Det er meningen, at
Match 28’erne skal deltage i pigernes onsdagssejlads sammen med
en kyndig instruktør. Der er p.t. tilmeldt 5 sejlerpiger, men der er
plads til endnu 5 om onsdagen.
Det er vigtigt at huske på, at de bedste tursejlere er dem, der har
prøvet at sejle kapsejlads. Man får mest ud af tursejlads, når man
har lært det korrekte trim, de bedste manøvrer og den fornemmelse man får for, at nu, sejler ”hun” rigtigt. Derfor bør selv sejlere,
som ved med sig selv at han / hun er tursejler, give sig selv den
oplevelse og den viden, som kun kapsejlads kan give.
Med de nye tiltag og forøgelsen af ”Flåden” vil Sejlerskolen være
i stand til at tilbyde en bred vifte af undervisningsmuligheder –
undervisning i traditionel sejlads til Duelighedsbeviset, Kapsejlads,
Kapsejlads kun for piger og sejlads i Ynglingebåd.
Tilmelding til alle sejlerskolens aktiviteter sker til jesper.lysgaard@
gmail.com eller på tlf. 3026 7666. Tilmelding til kapsejladsskolen
sker til nb@godtvejr.dk eller på tlf. 2929 1907.

Har du lyst til at lære at sejle og møde nye venner,
så er jolle-sejlads i Horsens Sejlklub måske noget for
dig?
• Du behøver ikke selv have en jolle – Horsens Sejlklub har
optimistjoller, der er en 1-mands jolle for sejlere i alderen
7-13 år. For de lidt ældre (eller større) sejlere har vi Fevajoller, som er en 2-mands jolle.

DR-vejret på havnen
Dansk Sejlunion fik en henvendelse fra DR-vejret. Den sidste weekend i januar skulle vejret slå om fra frost til tø, og man ville gerne
lave et indslag til TV-vejret om det at lade både blive i vandet vinteren over. Journalisten boede i Vejle, og jeg fik opgaven.
Jeg mødtes med journalisten om morgenen, og i løbet af formiddagen blev der lavet forskellige optagelser, som blev klippet sammen
til et 90 sek. indslag.
Havnemesteren deltog også. Han fortalte om det tekniske, - hvad
man skulle sikre sig mod, hvis båden skulle overvintre i vandet.
Havnefogeden blev interviewet vedrørende det havnerelaterede.
Carl Gerstrøm

• Horsens Sejlklub starter et nyt hold i april måned. Vi ser
frem til at se dig og dine forældre på Horsens lystbådehavn ved jollepladsen mandag den 29. april 2013 kl. 18.00
til introduktionsdag, hvor du har mulighed for at få en
prøvetur sammen med nogle af vores øvede sejlere.
Sejlads er både for drenge og piger. Tilmelding er nødvendig, se nedenfor.
Vi træner tirsdage og torsdage fra kl.18 - 20.
• Prisen for ungdomsmedlemskab af Horsens Sejlklub
er kr. 639,00.
Prisen for jolleleje er kr. 800,00. – dvs. i alt kr. 1.400,00
pr. år. Ved opstart august er det ½ pris, da det er en ½
sæson.

Havnefogeden interviewes på broen en iskold januar dag.

• Tilmelding er nødvendig:
hsh.optimist@gmail.com
Har du spørgsmål kan du
(efter 17:00) ringe til:
Erik Andersen 2010 3555
eller
Ole Søndermølle 2033 4741

Så galt kan det gå, hvis man ikke passer på.

Aften
kapsejladser
• Tirsdag forår: 7. maj til 25. juni
• Onsdag forår: 8. maj til 26. juni
• Torsdag forår: 9. maj til 27. juni
• Tirsdag efterår 13. august til 24. september
• Onsdag efterår 14. august til 25. september
• Torsdag efterår 15. august til 26. september
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Giftig bundmaling er ikke kun af det onde!
I slutningen af 90erne tordnede Svend Auken over bundmaling til
fritidsbåde. Ingen aktivstoffer i malingen fra …. stod der i bekendtgørelsen, der som bekendt er blevet udsat nogle gange.
Visse steder argumenterer man for det modsatte
Spredning af organismer – dyr og planter – via skibsskrog. I IMO
(Internationale Maritime Organisation) har man i mange år arbejdet på at undgå spredning af organismer via skibe. Først var det
balastvand, som skal behandles, inden det lukkes ud. Sejlernes internationale paraplyorganisation kæmpede for og fik undtagelser
for lystbåde.
I anden omgang var det spredning via det, der kunne sidde på skroget. MEPC (Maritime Environment Protection Comity) en afdeling
af IMO har i en arbejdsgruppe BLG 15 (Bulk, Liquid and Gases)

arbejdet med problematikken. Igen har der været kamp om at få
undtagelser for lystbåde. Som et annex til retningslinjerne for de
store skibe, er der skrevet hvad lystbådene bør, - ikke et krav. Det er
blevet til en 6 siders sag, som ingen vel får læst. Det vil blive kogt
ned til nogle få hovedpunkter, som der vil blive orienteret om.
De vigtigste er:
• Noter i din logbog, hvilken bundmaling du anvender, og hvornår
den er smurt på, så det kan dokumenteres, hvis der bliver spurgt.
• Trailerbare både skal vaskes, der hvor de tages på land. Ikke noget
med at tage RIP båden op i Middelhavet og så vaske, når man når
hjem til Horsens.
På IMOs hjemmeside kan særligt interesserede læse mere. www.
imo.org. (CG)

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Horsens Sejlklubs
Business Cup 2009
Status på OL pigerne

Tilbud til alle medlemmer

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.

Langtur (dagstur) i klubbens Match 28
Mange af klubbens medlemmer har i årenes løb set misundelige
8 besætninger med erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklubpå klubbens match 28 racere og spurgt; ” hvorledes kommer
jeg
ber sejlede mesterskabet i meget hård luft, der gav tætte og spektakulære
ud at prøve dem?”
dueller. Dette var meget se værdige for de tilskuere, der fulgte dramaet fra
Det sker imidlertid nu:
nært hold på ydermolen i Horsens Lystbådehavn.
Alle sejlklubbens medlemmer tilbydes at prøve klubbens
I den lækre
afsluttende match imellem vinderne fra Jyske Bank og Nykredit gik
Lars
direktør i Jyske Bank, var i tvivl om det
Match
28Skovbjerg,
på en dagstur.
det så hårdt til, at Thomas Iversen faldt i vandet inden starten i en duel og
var nødvendigt at tage pokalen med fra sidste år, da
Fredag
den 7. juni. kl. 8 fra henholdsvis Vejle og Middelfart
og tilop, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.
måtte samles
han forventede at vinde Business Cup igen.
Besætningerne
var suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke
Horsens
samt
søndag
den
9.
juni
kl.
9
fra
Horsens
til
Middelfart
Det gjorde de og pokalen blev igen overrakt til Lars
Boards
Skovbjerg, samt skipper Thomas Iversen tv, Keld Ankræfter naturen kan påvirke enOn
sejlbåd
med.største arrangement er hvert år Business Cup,
og Vejle.
dersen og Lars Fensbo.
i årOTC,
løber
stablen
den 8. at
juni på fjorden,
Panduro,
Dansk
varafikke
sen tillørdag
at indrømme,
Det kræver ikke stor forudgående sejlererfaring, menFrank
det er
abso- der sejlede for der
maveog armmusklerne
skullehvor
trænes
han skulle
dervæsentligt,
forventeshvis
at deltage
12gentage
besætninger fra såvel
lut ingen hindring. Besætningerne vil blive sammensat,
således
at
en succesfuld 3. plads med Peter
Iversen
som
skipper, tilvirksomheder.
næste år.
lokale
som
nationale
Se indbydelsen
alt er erfarings- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Morten Stoy fra CON Industries
blev
nummer
2
og
Nykredit
med Søren
andet sted i bladet
Turen tage typisk 6-8 timer, og det koster kun en togbillet samt

Horsens-pigerne, Anne-Julie og Maiken Schütt, bruger fem uger på
Mallorca i løbet af dette forår for at kick-starte deres olympiske
kampagne i den nye bådtype 49’er FX.
De er draget sydpå for at sikre kvalitet på vandet, som de ikke kan
få ved at sejle i Danmark, mens temperaturerne ligger omkring
frysepunktet. Teamet har fokus på at udvikle samarbejdet og udnytte deres forskellige styrker bedst muligt. Desuden bliver der lagt
en masse træningstimer på vandet ud for Palma, hvor de skal lære
at tæmme den hurtige skiff-jolle, der kan være noget utilregnelig i
stærk vind og bølger.
Træningen fra den spanske ferieø afsluttes med World Cup-stævnet
Pricess Sofia Throphy, der sejles i begyndelsen af april. Stævnet
bliver søstrenes første store styrkeprøve som team.
Fra maj måned foregår det meste af træningen på Aarhus Bugten.
Både Anne-Julie og Maiken bor i Aarhus. Byen, der i starten af juli
arrangerer det første Europamesterskab for 49’er FX-bådene. Dette
bliver sæsonens vigtigste stævne for de to ambitiøse Horsens-piger, fordi det er et mesterskab på hjemmebane og samtidig giver
det en god mulighed for at vise netværket, hvad 49’er FX’ens underholdningspotentiale er.
De opfordrer alle der har lyst, til at lægge vejen forbi Aarhus Havn
den første uge i juli, hvor kapsejladserne efter sigende kommer til
at byde på action helt inde under havnemolen.

Picca Automation
Business Cup 2013

Andersen blev nummer 4.

en stor madpakke.
Mia Nielsen fra NP Truck havde på grund af afbud, ikke sin sædvanlige skipHar du lyst til at deltage, hjælpe eller bare se på, kan du
En fantastisk oplevelse for sejlerskoleelever, bolværksmatroser,
per, der ligger 4 på verdensranglisten, og der gav en placering lidt nede i
kontakte Søren Klint på 40 25 52 01.
rulleforsejlsgarden samt de erfarne ”deep water” sejlere.
rækken.

Sæt kryds allerede nu, og tilmeld dig og din mand, kone kæreste
eller kammerat på mail Soren.klint@novotek.com Der er allerede nu sat dato for næste års Business Cup 2010, der afvikles
den 12. juni og hvor der forventes at 12 besætninger og 6 både sætter hinTak til vores sponsorer:

C

O

N

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

INDUSTRIES

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

For 7. år i træk er Nykredit
med til at give spænding om,
hvem der skal være Nykredit
sailor of the year i Horsens
Sejlklub.

Tak til
vores sponsorer:
Tak til vores
sponsorer:
C
Tak
til til
vores
sponsorer:
Tak
vores
sponsorer:

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

Tak til vore sponsorer:
40
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Sådan ser kalenderen ud for
Anne-Julie og Maiken Schütt 49’erFX:

Tak til vores sponsorer:Mallorca træning

Nykredit var det eneste rene firmahold, da alle er

anden stævne.
Således
seri koncernen.
Match 28 bådene ud, som du som klubmedlem
ansat
Har du lyst til at deltage i Business Cup så reserver dagen og send en forkan få en dags tur i den 7. eller 9. juni.
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.

Maiken ved roret og ”Julle” klar til trapez
I næste nummer kigger vi på Anne Marie Rindoms forberedelser til Rio
2016.

O

N C

O

Mallorca træning
World
C Cup
O Mallorca
N
Holland Regatta
EM Aarhus
VM Marseilles

INDUSTRIES

9.-24.02
9.-17.03
1.-6.04
21.-25.05
27.06-7.07
24.-29.09

2013
- Sailor of the year !

N

INDUSTRIES
INDUSTRIES
C CO ON N

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

INDUSTRIES
Lars
Larsen
INDUSTRIES

Lar

Tlf. 7020 8013 . www.nortvig-as.dk
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HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
HUNDSBÆK & HENRIKSEN
A/S
RADGIVENDE
INGENIØRER F.R.I.
RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
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Orientering om havneplanen
Horsens Kommune inviterede klubberne på lystbådehavnen til et
orienteringsmøde i MONGO om den plan som arkitektfirmaet Hasløv og Kærgaard har udarbejdet. 16 forventningsfulde klubfolk var
mødt op, og de fik et par spændende og meget interessante timer.
Stadsarkitekt Poul Houe bød velkommen hvorefter ark. Dan Hasløv
gennemgik forslaget.
Dan tog udgangspunkt i hvad kendetegner den gode havn? - den
maritime livsform, de mennesker, de begivenheder, de aktiviteter vi
værdsætter på havnen. Det blev en meget spændende tur rundt
i det maritime miljø med en virkelig ekspert som guide. Man følte
fra start, at her stod en sejler, der viste i hver en detalje, hvad det
drejer sig om. Når det samtidig er en meget dygtig formidler, ja –
så skal det blive godt. Herefter kom Dan ind på planens hovedtræk,
og til slut blev der drøftet detaljer.
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anno

1 8 7 9

Et udpluk af tilhøreskaren
der lyttede interesseret.

Det vil føre for vidt i detaljer at referere Dans gennemgang af den
gode havn, men lad mig i overskrifter nævne:
• De maritime anvendelser med stort aktivitetsniveau.
• Åben for alle. Ikke bag hegn som man ser i Sydeuropa.
• Kontinuitet kombineret med nye tiltag.
• Plads til alle aldre alle økonomier.
• Gæster af enhver art. Legeplads, krabbebro, cafe’, sladrebænk,
P-plads hvor man kan spise i bilen og nyde udsigten. Havnen er
stedet for pauser, se på det der foregår, spise/drikke. Fra den fine
restaurant til den folkelige pølsevogn/ishus.
• Havnen er i evig forandring med årstiderne, med vejret, med
aktiviteterne! Mødet mellem land og vand.
• Hvis ikke man rammer det maritime miljø, så får man tomme
arealer, hvor ingen gider være!

Dan Hasløv foran MONGO.
Dan Hasløv har tegnet
mange lystbådehavne bl.a.
Marselisborg.
Som tidligere sejlunionsformand ville jeg ønske, at Dan
kunne holde det indlæg for alle havneadministratorer/de
byråd der er så heldige at have en lystbådehavn.
Tidligere borgmester Henning Jensen sagde engang:
”Lystbådehavnen er byens mest besøgte park”. Her hørte
man hvorfor!

lanen som kort beskrevet i teksten. Dan Hasløvs præsentation kan ses på www.horsens-sejlklub.dk
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Dan gennemgik selve planen. En gravet kanal, der giver
en ø med mange af de nuværende aktiviteter og en ny
opfyldt ø øst for estakadevægen med aktiviteter, hvor
bådene tages på land og et badeanlæg.
Beboelse langs kanalen. Som Dan sagde, man kan ikke
lave beboelse mod havnen med de aktiviteter, der er på
sydkajen!
Som supplement til den promenade vi i dag har i Langelinie, får vi nu en ny spændende promenade langs kanalen
og en langs den nuværende havnekaj. Kanalen bliver et
spænde farvand for kajakker og alle mindre fartøjer uden
mast.
Planen indeholder flere skure langs vejen i ”skurbyen”.
Vinterpladser der anvendes til stævneaktiviteter om
sommeren. Mange P-pladser til havnens brugere og til de
kommende beboere.
Planen blev MEGET vel modtaget. Der var stor begejstring
hele vejen rundt om end der er detaljer, som skulle/kunne
videre bearbejdes. God plan med det rigtige afsæt i det
maritime og aktiviteterne.

I den efterfølgende debat blev navnlig drøftet to ting.
• Hele vinterplads problematikken inkl. optagefaciliteter
og vaskeplads. Kommunen vil formidle en gruppe til drøftelse af problematikken.
• Rampe for trailerbåde med tilhørende p-plads for bil/
trailer.
Det videre forløb kender ingen. Hele den økonomiske side
/ finansieringen er ikke bearbejdet. Det afgørende er, at
man kan sælge nogle byggeretter. Det er provenuet herfra, der skal skabe økonomien. Tidsperspektivet kan kun
beskrives som et stort spørgsmålstegn.
Carl Gerstrøm
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Status for I550 sportsbåds projektet
Så er det endelig en realitet. Vi er i gang. I uge 4 ankom så det
første af to byggekits fra vores underleverandør. Alt havde klappet,
og det hele var gået som smurt. De modtagne DXF filer var uden
problemer blevet konverteret og programmeret i CNC fræseren, og
vi havde nu modtaget 2 x 19 stk. perfekt udskårne krydsfinerplader
- Rigtigt flot arbejde !!!
Første step Byggebedding.
Efter en større oprydning og organisering kastede vi os over
byggebeddingen og efter at have brugt en aften på at lime de lange
planker sammen, startede jeg så en lørdag morgen med at samlet
og udmålt en bedding.
Køl springet blev omhyggeligt målt ud og blev bygget op som en
slags negativform. Vi var nu klar til at bygge båden.
Andet step samling af bund og sider.
I uge 7 tog vi så torsdag og fredag i brug vi havde forinden samlet bunden, der består af 3 stykker 6 mm krydsfiner. Bunden blev
lagt ud på beddingen, alle skotter og kølkassen blevet støbt fast på
båden efter
“ stitch and glue” princippet, og vi er nu klar til at
montering af lønningsliste og en langsgående stringer i fribordet.
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De 2 sider, der udgør fribordet, er samlet og klar til at blive monteret som det næste step.
Sideløbende med skroget har vi arbejdet med ploggen til et nyt
hængslet ror med et specialdesignet balanceprofil. Der er også arbejdet med en helt ny “Ducktail” bulbkøl. En lille bulb der vejer
80 kg og er udført efter de seneste designkoncepter i et profil, der
sikrer størst muligt lift, når der sejles ned af bakke. Disse er nu
næsten klar til at lave den endelige form af. Ror og køl leveres som
færdigstøbte sæt i det færdige byggesæt.
Her i skrivende stund er vi halvvejs igennem Boat Show i Fredericia, hvor vi har deltaget med en lille udstilling af I550 sportsbåds
projektet. Vi har været så heldige at komme med i Dansk Sportsbåds Klub lille, men eksklusive stand. Vi er i fornemt selskab med
sportsbåde som Carbonite, Seascape 18 og ikke mindst Jørgen Kjær
Frandsens ekstreme australske sportsbåd. Der har de første dage
på messen været stor interesse for vores i550 på projektstadet, det
er vi jo oprigtigt glade for og har store forventninger til fremtiden.
Alle, der har lyst til at høre mere om i550, er altid velkommne til
at besøge os på yachtværftet og se hvordan processen skrider frem
Med sejler hilsen Søren og Søren
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Nyt fra DS: DS turbøjer
er flittigt benyttet overalt,
hvor de er udlagt

Jeg vil starte med at præsentere mig selv, da der formentligt er
mange af jer som ikke kender mig. Jeg hedder Carsten Breuning, og
er tursejlads-konsulent i Dansk Sejlunion. Og hvad er så en tursejlads-konsulent for noget?
Min opgave er at udvikle og udbyde tilbud til de danske klubmedlemmer indenfor tursejlads. For nylig udsendte vi et spørgeskema, som var målrettet klubmedlemmerne der dyrker tursejlads. Nu
skal jeg ikke gennemgå samtlige resultater, men nogle områder har
klart jeres interesse:
1. DS-turbøjer. Det viser sig, at rigtige mange benytter, eller vil
gerne bruge, DS-turbøjerne. Og sejlerne vil gerne have mange flere
lagt ud.
Turbøjerne betales af Dansk Sejlunion, mens der skal være en klub,
der er villig til at påtage sig arbejdet med at sætte dem ud om
foråret og tage dem ind igen om vinteren, samt vedligeholde dem.
Det er et stort arbejde for klubberne og vi er glade for indsatsen. Er
der flere klubber som ønsker at varetage turbøjer i deres område,
kan de kontakte mig eller Steen Wintlev.
2. Efteruddannelse. Mange af deltagerne i undersøgelsen har
ytret ønske om at komme på kursus i sejltrim, motorvedligeholdelse, elektronisk navigation og el om bord. Vi udbyder kurser i netop disse emner denne vinter i januar og marts. Se mere i kursuskalenderen på sejlsport.dk/uddannelse.
Der er ligeledes ønsker om kurser i VHF, praktisk førstehjælp om
bord og praktisk meteorologi. Vi arbejder på at udvikle disse og
forventer, at de kan udbydes til næste kursussæson.
3. Praktiske bådehåndterings-kurser. Lige nu arbejder jeg på, at
udvikle en et-dags kursus (i din egen båd) i havnemanøvre i hårdt
vejr. Vi ved det alle sammen, at når det blæser op (over 10 m/s) er
det oftest svært at lægge til. På kurset vil du kunne lære, at bruge
de værktøjer der skal til for at lægge båden til uden problemer.
Kurset forventes udbudt i sommeren 2013.
4. Kvindesejlads. Flere kvindelige sejlere, vi har talt med, udtrykker
ønsker om kurser, hvor de lærer de basale værktøjer, når båden skal
manøvreres. Når teknikkerne er på plads, kommer også selvtilliden.
Kurset forventes udbudt i sommeren 2013.
5. Natsejlads. En del af de danske sejlere har aldrig prøvet at sejle
om natten, og er lidt bange for det. Det er ærgerligt, da natsejlads
er noget af det skønneste, vi kan opleve som sejlere. Vi har lavet
en aftale med Marinehjemmeværnet, så man kan komme ud med
et af deres skibe. De første aftener er allerede fuldt booket, men
vi opretter flere efter behov. Se kursuskalenderen på sejlsport.dk/
uddannelse. Aftensejladsen med Marinehjemmeværnet er gratis.

Sociale Arrangementer
Deltagerne i tursejlads-undersøgelsen blev også spurgt, om lysten
til at deltage i sociale arrangementer af forskellig art. Af de adspurgte emner var der to som havde interesse:
1. Flotillesejlads. I har måske set vores announce i medlemsbladet SEJLER, hvor vi efterlyser sejlere, som vil være førerbåd
(eller ”Andemor”), for en flotillesejlads. Der er allerede indløbet
tilmeldinger, men vi mangler flere som vil være førerbåd. Kan vi
finde nogle stykker mere, vil vi sende flotiller af sted til Bornholm,
Rügen, den svenske skærgård og Femern-området. Andre områder
kan også blive aktuelle, hvis det efterspørges. ”Andemor” skal være
ansvarlige for, at bådene når frem til den aftalte destination. Derfra
sejler ”Ællingerne” selv, for at mødes for en samlet sejlads tilbage.
Kunne du tænke dig at være ”Andemor”, kontakt mig endelig.
2. Børneflotille. Flere ønsker flotillesejladser for børnefamilier.
Hvis vi kan få samlet 10-12 både med børn, kan vi lave forskellige arrangementer på turen. Foreningen af lokal havne i Danmark
(FLID) har lovet at være behjælpsom med at få havnene til at gøre
lidt ekstra for flotillen. Har du lyst til at være førerbåd eller bare at
være med på tuen, kontakt mig.
Det er så lidt om hvad vi/jeg laver af tiltag for jer – vores sejlere.
Jeg tager meget gerne imod kommentarer/forslag, så kontakt mig
gerne på carsten@sejlsport.dk.
Mere?
I kan altid følge med på Dansk Sejlunions hjemmeside, hvor jeg
skriver en blog. Jeg skriver om, hvad jeg har oplevet eller nyttige
oplysninger, gode historier og alt mellem himmel og jord. Jeg
vil skrive en ”klumme” magen til denne, hver kvartal, som vores
medlemsklubber kan bruge i deres medlemsblad. Jeg kan allerede
løfte sløret for, at næste gang vil jeg omtale vores nye ”Skipper
Tips” serie af videoer og animations film, som vil blive tilgængelig
på vores hjemmeside.
Kig ind på sejlsport.dk – der er meget godt. Også for tursejlere!
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Foredrag om tur til Svalbard
Af Søren Refsgaard.

1. Først fik formanden ordet for nogle overordnede bemærkninger.
2. Dernæst gennemgik næstformanden forløbet siden sidste
informationsmøde.
3. Revisor Kurt B. Pedersen gennemgik økonomien.
Der fulgte en meget positiv debat. Forslaget blev vedtaget
med 80 stemmer for og 2 imod.

Turudvalget vil gerne takke Hans Jørgen, Christoffer og Bjarne fordi
de brugte deres tid og energi på at give alle os andre et indblik i
deres oplevelser.
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Referat fra generalforsamling 2013
Formanden bød velkommen til de 82 fremmødte og mindedes de
klubmedlemmer, der var gået bort i det forgangne år.
Kassereren gennemgik det reviderede regnskabet, - trykt i klubbladet december 2012 – og efterfølgende driftsbudget for 2013.
Bestyrelsens forslag om at godkende optagelse af lån på op til 6
mio. kr. til bygning af nyt klubhus blev behandlet i tre trin.

I sommeren 2012 var det gode skib Skydanser fra Horsens på sit
første lange togt, som gik fra Horsens til Svalbard og tilbage igen.
Turen gik bl.a. op langs den Norske kyst og rundede 80deg Nord
som det højeste punkt på turen.
Torsdag d. 24/1 2013 holdt Hans Jørgen Stærke samt Bjarne og
Christoffer Hansen et spændende foredrag om deres deltagelse på
denne spændende tur.
Som altid var der mødt mange klubmedlemmer op for at høre om
deres oplevelser, og vi startede som så ofte før med en Sejlerret, så
alle var veloplagte til at høre om de spændende oplevelser.
Billede 1
Hans Jørgen sejlede med fra det nordlige Norge samt på turen fra
nord Norge til Svalbard. Det fremgik meget tydeligt af Hans Jørgens billeder og forklaringen til disse billeder, at oplevelsen havde
været endog meget stor, og specielt fiskeriet havde været uovertruffent. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at Hans Jørgen har fiskehistorier til mange år frem.

Christoffer og Bjarne fortalte levende og godt suppleret af billeder
og kort om turen fra Longyearbyen og op forbi 80deg N og tilbage
igen.
Uden at skulle forsøge at gengive det veloplagte foredrag kan
nævnes spændende fortællinger om våben ansvarlige, ”Nu er der
Whisky” som betyder at første isbjørn er set, badning i meget
koldt vand, en forladt Russisk by ved navn Pyramiden og nå ja så
selvfølgeligt hvaler og aggressive terner!
Efter at have hørt dette foredrag er jeg sikker på, at mange at
de tilstedeværende har været hjemme og studere Svalbard lidt
nærmere.

H O R S E N S

Bestyrelsen fik sit forslag om en kontingentstigning på 3%
igennem uden bemærkninger.
Kontingentet er gældende for perioden november 2013 til
oktober 2014 :
A. Myndig, aktiv sejler eller deltager i klubbens virke på
anden måde. 984 kr.
B. Umyndig aktiv sejler eller uddannelsessøgende aktiv sejler
under 25 år. 656 kr.
C. Samboende par med hjemmeboende umyndige børn.
2.743 kr.
D. Ikke aktiv. 492 kr.
Formand Bjarne Hansen blev genvalgt uden modkandidat med
applaus.
Morten Fjerbæk og Jørgen Rasmussen ønskede ikke genvalg og
forlod bestyrelsen.
Bestyrelsen er efter generalforsamlingen sammensat således:
Formand Bjarne Hansen, genvalgt for 2 år
Kiki Visby, på valg 2014
Svend Smedegård, på valg 2014
Knud Erik Feldt, nyvalgt for 2 år
Carl Erik Carlsen, genvalgt for 2 år.
Henrik Frederiksen, nyvalgt for 2 år
Ole Harby, på valg næste år.
Suppleanter er:
Jens Troense, nyvalgt for 2 år
Ole Glerup, på valg til næste år
De 2 revisorer Søren - og Anders Andersen genvalgt uden modkandidater.
Fra debatten under eventuelt kan kort nævnes:
• Debat om optagning af både
• Klubhusets åbningstider
• Medlemstal, - flere nye og fastholde de nuværende.
Ungdomsafdeling og sejlerskolen fremhævet.
Formanden takkede for fremmødet og alle indlæg i debatten og
mindede om, at det er vores klub. Det er os, der sammen skal få
klubben til at fungere.

Formanden opfordrede frivillige til at melde sig til arbejdet med
det nye klubhus både oprydning og nedpakning såvel som udpakning og udsmykning.
Morten Fjerbæk blev takket for det arbejde han havde udført for
klubben i sponsorudvalg og bestyrelse. Desuden takkede formanden Jørgen Rasmussen.
De 2 nye bestyrelsesmedlemmer, Knud Erik Feldt og Henrik
Frederiksen, blev budt velkomne. Jens Troense og Carl Erik Carlsen
blev takket for, at ville tage endnu en tørn.
Formanden takkede Kurt for hans præcise og let forståelige
gennemgang af fordele og ulemper ved nyt klubhus.
Med et tak for genvalget og de 3 obligatoriske hurraer sluttede
generalforsamlingen, og man samledes om det smørrebrød som
forpagteren bød på. - Tak for det!

Kassereren aflægger regnskab, - det var 25’de gang. Godt gået!
Og en stor tak.

Maud og Mads bag baren.
Dejligt smørrebrød til deltagerne.
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Med ALOA til Shetland og Færøerne
Her fortsætter Niels Madsens beretning

Mod Lerwick igen
Aftenen før vi forlod Lerwick, fortalte luftkaptajnen noget om
strømhvirvler vi kunne møde, men det havde vi glemt alt om, da
vi sejlede fra Ullsta. Der gik dog ikke længe før søen virkede underlig, og lidt fremme kunne jeg se nogle ”store huller” i vandet.
Da jeg sammenlignede log og GPS afsløredes, at der var en forskel
på ca. 5-6 mil i vores favør, og hullerne var store strømhvirvler, jeg
havde fornemmelsen af, at vi passerede en stor centrifuge, idet vi
var meget tæt på at blive drejet 360 grader rundt. Længere fremme
havde jeg en plan om at besøge Outer Skerries, nogle øer ude i
Atlanten, som vi passerede, men jeg havde ikke fået kopieret et ordentligt kort, og vinden var lige på havneindløbet, så det må vente
til en anden gang.
Vi ankom til Lerwick ved 15-tiden og som fynbo konstaterede
Karsten straks, at der lå et Svendborg skib i havnen, en stor bugserbåd ved navnet STEVNS ARTIC. Senere på aftenen kom skipperen
forbi, og vi inviterede på en øl, men han takkede nej, de lå stand-by
og skulle kunne afgå med 20 min. varsel, hele døgnet. Han inviterede os over for at se skibet næste dag, hvis de stadig lå i havnen.
Vi havde jo kun set Yell fra søsiden (hvor Ulsta ligger) så ”de unge
mennesker” foreslog, at vi fandt en bus, der kunne bringe os op til
sundet og tage færgen over til Ulsta, så måtte der vel være nogen
offentlig transport, når vi kom så langt. Vi tog bussen nordpå kl. 8,
passerede til vores overraskelse en stor lufthavn, hvor der var livlig
aktivitet, der var fly, der startede og landede og adskillige helikoptere på jorden, men pludselig gik der op for os, vi passerede nemlig
den store olieterminal Sullom Voe, og stedet er base for transport
af mandskab og materiel til alle installationerne i farvandet mellem Færøerne og Shetland. Vi sejlede over til Yell, og der holdt også
en minibus, chaufføren var vist lidt overrasket over at se nogle som
skulle med. Han kørte mest med varer til de to andre butikker på
øen. Vort mål for besøget var at besøge et museum og derefter
se, hvad der gemte sig bag de høje bakker, vi havde sejlet langs
med dagen før. Undervejs kom vi i tanke om, at det var mandag og
ganske rigtigt ”closed” stod der på et interimistisk skilt på døren.
Set udefra var stedet nu heller ikke imponerende, en lille hvidkalket
bygning omgivet af fårefolde. Siddende i bussen diskuterede vi alternativer, og medens chaufføren blev mere og mere utålmodig,
besluttede vi at blive siddende så havde vi i det mindste læ for
blæsten, resultatet blev det, vi oprindelig var kommet for at se,
hvad der skjulte sig bag de grønne bakker. Da chaufføren kørte øen
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rundt for at aflevere sine varer, fik vi set, hvor karrige øerne i virkeligheden er. Det eneste, der gror, er lave busklignende hegn og
tundralignende marker gennemskåret af vandløb, og tusindvis af
får ses overalt.
På et tidspunkt sagde chaufføren, at han nu var hjemme og skulle
have sin morgenmad, så vi stod ud, dog først efter at have aftalt
transport tilbage til færgen en times tid senere. Tiden blev udnyttet til at stifte nærmere bekendtskab med området og vi måtte
konstatere, at det nok var en god ide, at være født og opvokset
sådant et sted, hvis man på sigt skulle overleve. Vi talte også med
chaufføren om, hvordan de enorme arealer var fordelt, og han
fortalte, at størstedelen er ejet af godsejerne, som så udlejer til
fåreavlerne.
En anden vigtig indtægtskilde er farmfishing og muslingeopdræt,
som vi så i næsten hver eneste lille vig.
Da vi kom tilbage, kørte vores nu særdeles venlige chauffør os formedels 7 pund tilbage til færgen, hvor ventetiden blev tilbragt i den
hyggelige butik.
Vi havde været af sted fra morgenen, så klokken var vel 14, da
vi var tilbage efter en begivenhedsrig formiddag, den resterende
del af dagen tilbragtes med et kort besøg på museet i Lerwick,
et nærmest futuristisk kompleks, indviet af den norske dronning
Sonja i 2006. Jeg har indtrykket af, at man blandt befolkningen i
vid udstrækning føler sig mere knyttet til Norge end til England. Et
særdeles interessant besøg på den danske bugserbåd i havnen blev
der også tid til.
Aftenen tilbragtes i sejlklubbens pub.
Tilbage via Bergen
Jeg havde besluttet at afsejle mod Norge, nærmere bestemt Bergen, næste morgen. Ugrib lovede fin vind, agten for tværs 8-10 m/s
senere aftagende, så det blev en behagelig overfart, hvor både genakker og motor blev taget i brug. Næste eftermiddag anduvede vi
skærgården syd for Bergen ved fyret Marstein og fandt en lille havn
umiddelbart efter. Efter morgenmaden fortsatte vi og nærmede os
Bergen. Lige før middag ankom vi og fandt en perfekt plads lige
ved Fisketorvet med udsigt til Tyskerbryggen. En rejesandwich købt
lige oppe på kajen udgjorde vores frokost, derefter foreslog ”underholdningschefen” et besøg på kunstmuseet, hvor Rasmus Meyer
samlingen er indeholdende værker af alle de kendte norske kunstnere, Munck, Dall og Chr. Krogh.
Min beslutning om at besøge Bergen var i høj grad inspireret af
vinterens læsning af den norske forfatter Gunnar Stålesens trilogi,
som beskriver Bergen som ”Korsbæk” gennem det 20. århundrede
Karsten havde booked fly hjem ved 18-tiden, så Jens og jeg gik
rundt i den gamle bydel, var ovre i Pudefjorden, hvor vi forestillede
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Lista, friskede vinden over Skagerak, og vi anduvede Thyborøn i 14
m/s fra SW. Det er aldrig rart at anduve land med vinden agten
ind, men nu er Thyborøn ikke det værste sted, og vi kom ind i god
behold og fik fortøjet samme sted, som vi forlod for en begivenhedsrig måned siden.

os, at de forskellige begivenheder kunne havde fundet sted.
Næste morgen blev der tid til både et besøg på Tyskebryggen, i
Domkirken samt Søfartsmuseet.
Vejrudsigten lovede regn om eftermiddagen, så kl. 14 netop som
et voldsomt og langvarigt regnvejr satte ind, forlod vi Bergen og
sejlede indenskærs sydpå, og efter ca. 25 mil i regn og for motor
ankrede vi op i Kolbeinsvigen, et lille hyggeligt sted naturligvis med
sommerhytter overalt.
Næste morgen da vi fortsatte gennem sundet, bemærkede jeg nogle finner, som kom op til overfladen på temmelig lang afstand, og
efter yderligere en god times tid var der finner over alt, jeg valgte
at gå tæt på. Det viste sig, at vi sejlede midt i en stor grindeflok,
antallet er vanskeligt at vurdere, men at der var flere hundrede, er
jeg ikke i tvivl om, Vi var på et tidspunkt så tæt på, at kun nogle
få meter skilte os fra at kunne klappe dem på ryggen. Selv om vi
gik for motor tog de ikke notits af os og fortsatte uforstyrret deres
vandring.
Vi valgte at forlade skærgården ved fyret på Slåtterøy
for at se, om der var lidt vind ude på havet. Vi havde udset os Utsira
som vores nattehavn. Lidt luft fik vi også 4-5 m/s, men fra syd, og
med 1,5 mils modstrøm, blev klokken 22, inden vi havde fortøjet.
Øen var, mens fyret var bemandet, et vejrvarslingspunkt, som man
bemærkede, om ikke så for andet så for de høje vindstyrker, der
som regel blev varslet, specielt om vinteren. Øen ligger ude i Norskehavet ca. 20 mil fra kysten mellem Bergen og Stavanger. Heller
ikke her var der trængsel, en enkelt trawler var alt vi så, en næsten
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natlig spadseretur til den anden side af øen for at se den sydlige
havn afslørede, at der var lidt liv der i form af et par sejlere. På
turen tilbage lagde vi også vejen forbi fyret.
Morgenen oprandt med en rigtig frisk sydlig vind. Der er tilsyneladende kun to fremherskende vindretninger på den norske vestkyst,
nordlig eller sydlig vind, og med 10-14 m/s samt Golfstrømmen
imod tog det os 10 timer at nå frem til Rott, som vi også besøgte
på vejen op. Afstanden fra Utsira var kun 30 mil, men vanddybden
var 300 m mellem skærene og søen utrolig kort og grov, vel en 2-4
m, så vores trackspor på GPS`s var ikke noget kønt syn.
Årsagen til at jeg valgte Rott har jeg for øvrigt ikke fortalt, da jeg
startede motoren for at komme ind til Lerwick da vi ankom sydfra,
bredte der sig en underlig brændt lugt, men jeg antog, at det måtte
være fra et bål inde på land, som vi passerede. Men den hang stadig ved, da vi nærmede os Lerwick så da vi havde fortøjet, åbnede
jeg ind til motorrummet, og der var ingen tvivl, generatoren var
brændt sammen, så efter at have konstateret, hvor galt det var,
blev stumperne puttet i en plasticpose, og der blev de, til vi kom
hjem. Vi måtte satse på landstrøm og den indbyggede Panda generator, og netop på Rott vidste jeg, at der var landstrøm fra en
automat. Så vi fik lige for 17 Nkr. strøm gratis, da en venlig person
havde købt for 40 kr. og kun brugt for 3, vi havde heller ikke nogle
20 Nkr. stykker, så det var super.
Vi startede tidligt næste morgen og satte sejl i svag vind, men da
vi kom ud på Jærens Rev drejede vinden mod syd igen og flovede
efterhånden, så det blev 20 timer for motor. Da vi var på højde med

I de hjemlige farvande igen
Næste dag fik vi besøg af vore hustruer, Jens havde valgt at stå
af, så om aftenen var vi den normale besætning i form af, Birthe
undertegnede og vore to pointere, så nu var spørgsmålet, hvordan
vi kom til Snaptun igen, vinden stod i SØ og den vindretning kunne
jo bringe os komfortabelt gennem Limfjorden, men tanken om at
besøge Hanstholm og Hirtshals tiltalte mig også. Så efter at have
sikret mig mod vindmæssige overraskelser og med lidt overtalelse,
sejlede vi ud langs havmolen igen og fulgte kysten op til Hanstholm i en afstand på 2-3 mil og kom dertil ved 18-tiden, til en,
hvad man vel nærmest kan kalde spøgelseshavn, kilometervis af
tomme kajer, og hvor de kuttere der var i havnen for flestes vedkommende, var klar til ophugning. Ikke noget opløftende syn, så vi
forlod stedet tidlig næste morgen og satte kurs mod Hirtshals, det
var som at komme fra asken til ilden, flydebroen tiltænkt sejlere
ligger lige ved en stor trappe, der fører op i byen. Vi ankom lige til
den årlige fiskefestival, der fandt sted neden for trappen, og der
var bare liv og glade dage, så vi blev der en dag ekstra, gik ture i
området ved fyret, hvor bunkerne fra 2. verdenskrig er placeret og
nød solnedgangen over Vesterhavet.
Nu var vi jo næsten hjemme, så jeg vil kun berette, at vi efter Skagen var i Sæby, Hals og Bønnerup, hvorfra vi sejlede direkte hjem til
Snaptun, hvor have og tjørnehækkene trængte til en kærlig hånd.

EFTERSKRIFT
Det er mit håb med denne lange beretning, at give andre mod på
at søge lidt længere væk end de indre danske farvande. Bortset
fra normalt sikkerhedsudstyr samt en EPIRB, kræves der vel kun
et fartøj man kender og er tryg ved at sejle, ikke nødvendigvis en
NAJAD 441.
Mht. til søkort opgav vi at investere i papirkort til norskekysten
og valgte at satse på Navionics 49xg samt laptops med Cmap og
Open CPN, fra sidstnævnte vedkommende er det muligt at kopiere
udsnit af kort, hvilket jeg gjorde om aftenen, når jeg vidste, hvor vi
ville anduve. Desuden havde vi en batteridreven GPS og uden at
være sikker, tror jeg, det opfylder kravene til den kommercielle fart,
efter at have drøftet det med skipperen på STEVNS ARTIC .
Turens samlede distance var 2350 sm, hvoraf ca. 250 var for motor.
Hele beretningen samt et fyldigt udvalg af billeder fra turen kan
ses på:
www.flickr.com/photos/ALOA_29
Niels Madsen
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