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Vi er en fast og integreret del af erhvervslivet i Horsens og samarbejder hver dag med både store og små
virksomheder om alt fra regnskab og økonomi til skat og forretningsudvikling.
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Det betyder, at vi giver dig lokalt kendskab og kan sparre med dig om at sætte kursen for din forretning,
uanset om du har vind i sejlene eller er midt i et stormvejr. Succes skaber vi sammen ...
Revision. Skat. Rådgivning.

TILLYKKE

Mast og rig

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

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

Kontakt os eller læs mere på

www.horsensvaerft.dk

Anette og Allan
Nacra 17

Søstrene Schütt
49FX

2 gange VM sølv !

Deadline næste blad: 20. maj 2016
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Skumsprøjt fra formanden
Kort nyt
Kapsejlads
Generalforsamling HSV
Bundmaling
Nyt fra havnefogeden
Referat generalforsamling
Sejler- & kapsejladsskolen
Pinsetur
Nyt fra restauranten
Nye ansigter
Ungdomsafdelingen
On Board
Kapsejladskalender
Kom med på tur i Match 28
Standerhejsning 2016
Nyt fra Dansk Sejlunion
Spændende foredrag
Flyttedag
Plan 2020
Nyt fra pigesejlerne
Foredrag den 27. april i Mongo
Netværksmøde mellen sejlklubber
Hvad mener du ?
Vore gamle skibe
HSH i Sejlsportsligaen (4)
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Bestyrelse
Navn
e-mail	Telefon
Formand
Bjarne Hansen
formand@horsens-sejlklub.dk
2671 8421
Næstformand (materiel og bygn.)	Svend Smedegaard
materiale@horsens-sejlklub.dk
2523 1662
Kasserer
Carl-Erik Carlsen
kasserer@horsens-sejlklub.dk
2015 0601
Kapsejlads
Knud Erik Feldt
kefeldt@get2net.dk
2894 8393
Klaus D. Johansen
kdj@lmo.dk
4030 1538
Ungdom
Klaus Schubert
skipsurf@gmail.com
4092 9195
Sejlerskolen
Ole Harby
oh@learnmark.dk
2463 9703
Suppleant
Kristian Trøst Smedegaard kts@lr-p.dk
22270305
Suppleant	Morten Fjerbæk
fjerbaek@gmail.com
4046 1718
			
Sejlklubbens Venner			
Formand
Carl Gerstrøm
sejlklubbensvenner@horsens-sejlklub.dk 2346 5603
Kasserer
Birger Iversen
bbi@email.dk
7562 8913
Udnævnt af bestyrelsen
Claus Bjørnhart
claus.bjornhart@velux.com
2174 0462
Udvalg mm.			
Materiel- og bygningsudvalg	Svend Smedegaard
materiale@horsens-sejlklub.dk
Matchrace
Lena Weihrauch
lena.weihrauch@gmail.dk
Sponsorudvalg
Klaus D. Johansen
kdj@lmo.dk
Kapsejlads	Morten Fjerbæk
fjerbaek@gmail.com
Ungdom
Klaus Schubert
skipsurf@gmail.com
Sejlerskolen
Nils Buhl
nb@godtvejr.dk
Tursejlerne
Ulla Christophersen
ulla.chri@mail.tele.dk
Jane Troense
janetroense@gmail.dk
Pigesejlerne	Annette Magnussen
magnussen@mvb.net
			
Web	Anne Skjerning
hulvej100@gmail.com
Opsætning af infoskærme (stævner etc.)	Susanne Andreasen
infoboard@all-web.dk
Klubblad
Hanne Jeppesen
hanne@tunet10.dk
Carl Gerstrøm
gerstroem@stofanet.dk
Ole Harby
oh@learnmark.dk
	Morten Arndal
mortenarndal@hotmail.com
Klubmåler
Claus Bjørnhart
claus.bjornhart@velux.com
Bøjer
Jonas Troense
jonastroense@gmail.com
Pladsmænd østplads
Olaf Holmegaard Andersen		
Knud Hjersing		
Pladsmænd vestplads
Knud Erik Feldt		
Havnefoged
Henrik Grimm Vestergaard		
Restaurant
Christian & Sanne
chr.horsdal@gmail.com
Horsens Sejlklub
www.horsens-sejlklub.dk
hsh@horsens-sejlklub.dk
Pengeinstitut	Sydbank reg.nr. 7160
konto nr. 000 1463293
Lystbådehavnens hjemmeside		
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2523 1662
4046 1718
4046 1718
4092 9195
2929 1907
3091 0107
4016 5300
2396 6041
27271179
5116 4502
2346 5603
2463 9703
5280 6642
2174 0462
2284 6722
2341 6044
2084 3674
2894 8393
7562 1975
7562 8261
7562 8261

www.horsenslystbaadehavn.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)

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

Langmarksvej 41
8700 Horsens

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

Hansted
md@hansted.net

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

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

- en forkortet udgave af beretningen. Den fulde beretning kan
læses på www.horsens-sejlklub.dk
År 2015 har endnu engang været et travlt år i HSH.
Vi er en klub, der har fokuserede og målrettede elitesejlere
• der kæmper for udtagelse til OL,
• der har sejlet og vundet VM og NM
• nogle unge sejlere der er kommet på landsholdet
• 1 medlem er udtaget til at sejle WYSC 2016
• vi ligger i 1.division i sejlsportsligaen.
Vi har en stor medlemsskare, der nyder tursejladsens rolige tempo
og som måske nyder en lille kapsejlads i klubregi tirsdage, onsdage
og torsdage i både forårs og efterårs sæson.
En gruppe af frivillige der arbejder hårdt, for at det hele hænger
sammen, tak for en kæmpe indsats i året, der er gået.
Tak til bestyrelsen der har samlet trådene og også selv ydet en stor
frivillig indsats.
Anne Skjerning repræsentant for ungdomsafdelingen og hjemmeside redaktør.
Ole Harby, repræsentant for sejlerskolen. Trods sygdom har du
været med i drøftelserne i bestyrelsen.
Svend Smedegaard, foreningens næstformand, repræsentant i
havnens SU, repræsentant i materialeudvalg og klubhusudvalg,
altid forberedt og med en plan i baglommen, hvilket har gjort vores
samarbejde med kommunen frugtbart.
Carl – Erik Carlsen vores kasserer i klubben gennem 29 år og
medlem af klubhusudvalget. Der med hård, men retfærdig hånd
styrer økonomien og medlemskartoteket.
Knud Erik Feldt repræsentant og leder af kapsejladsafdelingen og
altid klar til at tage et nap. Højvandssikring, el i klubhuset, pladsmand og meget , meget mere.
Klaus D. Johansen, der har taget en tørn i sejlerskolen, og nu efterfølgende står parat til at lægge et stykke arbejde i sponsor udvalget.
Morten Fjerbæk, Suppleant og repræsentant i kapsejladsudvalget,
idé skaber til plan 2020
Ole Søndermølle, suppleant og repræsentant for ungdomsafdelingen. Vores konsulent på låneområdet(kreditforeningslån)
Yasmeen Hollesen, sekretær for formand og bestyrelse.
Tak til jer alle for en stor indsats i 2015.
Pr. den 10. januar 2016 var vi i Horsens Sejlklub 584 medlemmer,
sidste år var vi på samme dato 587 medlemmer. I det mellemliggende år er der kommet 62 nye medlemmer og så har der jo
været et frafald på 59. selv om klubben har et stort ønske om at vi
bliver flere medlemmer, så er disse tal også tegn på en foryngelses
proces. Gennemsnitsalderen er faldende.

Kommunikation/informationsformidling
HSH har en enestående informations formidling, som bl.a. er medvirkende til at understøtte sponsorarbejdet, herunder Horsens Til
OL – Rio 2016.
Vi informere mangfoldigt med klubblad, hjemmeside, nyhedsbrev,
infoskærme og face book.
Vi havde i starten af 2015 et ønske om, at være nævnt i medierne
mindst en gang om måneden, og det lykkedes over forventning, da
vi i 2015, efter min optælling, har været i medierne mere end 24
gange.
Sponsorudvalg
Der har i efteråret 2015 været behov for i klubben at samle og
koordinere indsatsen omkring sponsorarbejdet i HSH. Der var sidst
i oktober indkaldt til sponsor møde og jeg kunne glæde mig over
at 11 medlemmer tog imod opfordringen til at møde op. Alle fik
en grundig orientering om de mange tiltag, der udføres på mange
fronter og der var enighed om, at koordinere kræfterne tættere
med et udvalg med rødder i Ungdomsafdelingen, Kapsejladsafdelingen, klubblad/formidling og tæt forankret i bestyrelsen. Fremover vil navnet On Board benyttes som fælles betegnelse for arbejdet.
2015 har ikke været det nemmeste år at være sponsor udvalg i! Der
er i On Board Horsens til OL arbejdet benhårdt med at skaffe penge
til OL satsningen i 2016. Og det skal have al den ros der kan gives,
for det er et MEGET flot stykke arbejde der her er lavet. Peter Bjerremand har lagt meget energi i dette, og vil også fremover være i
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Direktør
Niels-Ove Mølh
Tlf. 7561 2166
nom@danskot
H O R S E N S

S E J K L U B

a nno

1 8 7 9

Dansk O.T.C A/S · Hors
Tlf. 7561 2166 · www.d

spidsen for sponsorafdelingen On Board. Mange klubber ville give
hvad som helst for en kopi af Peter.
Vi når langt af mange grunde, men den vigtigste er medlemmernes
arbejde for klubben. Uden jeres hjælp og frivillige arbejde kunne
vi ikke få det til at lykkes. Vi har desuden gode venner og sponsorer som støtter op om klubbens arbejde. Jeg vil gerne på klubbens vegne sige tak for den store hjælp og støtte som klubben har
fået i 2015.
I Horsens Kommune arbejder vi sammen med de øvrige talentklubber i et netværk. Horsens får 4 år mere som Team Danmark
elite kommune, en aftale med Team Danmark, der løber fra 2016
til 2019. Her er Horsens Sejlklub et forbillede for de øvrige klubber,
det var bl.a. årsagen til at underskriften på Team Danmark aftalen
blev lavet ved et arrangement i Sejlklubben. Hvor en begejstret
Borgmesteren deltog.
Samme dag blev der plads til at vores OL sejlere fortalte om deres
bestræbelser på at få en OL plads. Samtidig fik vi også lejlighed til
at sige tillykke til Iben Nielsby og Lærke Graversen med deres VM
sølv medalje fra Ungdoms VM i Malaysia i 29’er.
Ungdomsafdelingen
Vi har dygtige ungdomssejlere der træner flittigt
Vi har haft dygtige ungdomssejlere ude i verden i 2015:
Christian Winkler, var til EM i Wales. Syv sejlere kvalificerede sig til
NM i Finland, Kasper Emil Zachariassen, Liv Andersen, Nicolai Mølskov Bech, Signe Wisler Markussen, Johan Schubert og Sofie Rørby.
Maria Ravn Jürgensen deltog i EM for E-jollesejlere i Spanien
Hele ungdoms afdelingen er nu gået i træningslejr, for at forberede
NM i Horsens 2016, som kommer til at finde sted fra d. 26. juli til
den 31.juli. , hvor vi har en forventning om 300 sejlere med deres
familier. Vi håber alle på god opbakning fra alle de frivillige kræfter
i klubben. Horsens Kommune er også på banen på flere fronter. Der
er lige nu lagt et budget på omkring 300.000 kroner.
Der har været afholdt den traditionsrige Borre Knob lejr, i starten
af skolernes sommerferie, og med deltagelse af 41 sejlere og deres
forældre.
Der har været afholdt klubmesterskaber i flotteste sensommervejr
den 3.oktober
Vinderne blev:
• C-feltet: Ellen Schubert
• B-feltet: Kristine Skjerning
• A-feltet: Johan Schubert
• Zoom 8 blev vundet af Emil Madsen,
• Laser af Christian Winkler
• Europajolle Andreas Skjerning  
Dagen var samtidig sæsonafslutning og der blev sluttet af med en
dejlig middag i Sejlklubben, hvor der også var flotte lodtrækningspræmier. Til 5 heldige vindere var der gavekort á 500 kroner til restauranten, doneret af Christian og Sanne.
Tur udvalget
Har i 2015 arrangeret pinse tur til Mårup.
Kielerturen gik som vanligt godt, det var en god og hyggelig tur.
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Høsttur som vanligt til Snaptun i september.
Der har været afholdt det traditionsrige Julebanko med flotte
præmier fra mange sponsorer.
Dagplejen
Sejlklubben har hele tiden arbejdsopgaver, som de i dagplejen tager
fat på. Tak for det.
IBF beton har sponseret trappetrin til Mongo, der skal gå over højvandssikringen, og dem håber vi, kan blive monteret inden sæsonstart.
Pladsmændene
Igen i år har pladsmændene lavet et godt stykke arbejde. Det
har med al tydelighed i år vist sig, at et godt samarbejde mellem
pladsmændene og havnefogden er alfa omega. Hvis ikke det samarbejde fungerer, falder det hele til jorden.
Kapsejladsafdelingen
Aften kapsejladserne er endnu engang blevet afviklet under kyndig
ledelse af erfarne folk. Nogle gode kammeratlige sejladser, hvor vi
da gerne så flere både på vandet.
Albin Expresserne har endnu engang vist klasse, Morten Arndahl
og besætning vandt for 3. år i træk DM og efter ham kom Horsens
bådene som perler på en snor. En flot præstation.
I sejlsportsligaen har vi klaret os fint, vi er med i 1. division næste år
også. Det har været nogle fine stævner, hvoraf det ene blev afholdt
her i Horsens. Det blev betegnet som det bedste stævne til dato, og
endnu engang var alle gode kræfter sat til.
Jørgen Mortensen og besætning sejlede nogle flotte sejladser. Der
var klubmedlemmer der fulgte dem rundt i Danmark.
Pigesejlerne har haft mange gode sejladser i det forgangne år.
Onsdagssejladserne er blevet afholdt i samarbejde med den
grønne klub.

De leverer nogle meget flotte sportslige præstationer og er samtidig nogle fantastiske repræsentanter for klubben. De forstår at
sætte HSH på verdenskortet!
En stor tak til alle der har bidraget med sponsorater og arbejde i
denne satsning.
Klubben HSH
Bestyrelsen har i årets løb arbejdet med en 2020 udviklingsplan for
HSH, samt politikker for samtlige afdelinger.
Vi har talt om Mission, Vision, mål og strategier og handleplaner. I
sidste klubblad kunne nogle af tankerne læses. Bestyrelsen ønsker
en bredere drøftelse i klubben og at de enkelte afdelinger tager
en drøftelse af deres forestillinger og ønsker for de kommende år
i HSH.
Samarbejdet med kommunen er stadig super godt. Vi har en god
dialog, men vi savner, at der snart kommer noget konkret om ny
servicekaj. Vinterpladsen, hvor stor den bliver fremover, er også
stadig et spændende spørgsmål. Om ungdomsafdelingen får lov
at blive på deres plads. Udviklingen af Nordhavnen giver bestemt
mange spørgsmål, som vi gerne vil have svar på. Vi har givet dem
vores bud på det. Så her kan vi ikke komme længere, vi må vente
på udspil. Som I kan læse i aviser og andre medier, er der meget
der rører på sig.
Som medlemmer af HSH, skal alle huske at der er nogle fordele.
• Brug jeres medlemskort
• Øl boner til 200 kr. for 10 stk.
• Sejlerret til 80 kroner
I klublokalet kan man altså købe aftensmad med en øl for 100 kroner.
Vi ser nu frem mod den kommende sæson og glæder os til igen at
komme på vandet.

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

www.sejl.dk
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Sejlerskolen
Sejlerskolen har gennem en årrække været en afdeling, der har
skaffet nye medlemmer, og det er den stadig. En utrættelig skare
instruktører har sommer og vinter kørt undervisning i praktisk
sejlads og teori. Her i vinter halvåret er der et hold på 27 elever.
Superflot
Kapsejladsskolen er fortsat en del af sejlerskolen.
xx
Klubhus/restaurant
Der har været forskellige små skavanker på vores nye klubhus. Der
har været nogle utætte døre, der var lidt der skulle limes på gulvet
og som noget nyt har vi fået etableret et fryserum i kælderen, så
der nu er en god frysekapacitet. Det var noget vi skulle, for at leve
op til regler på området.
OL aspiranterne
År 2015 vil blive husket som det år, hvor vi arbejdede for, at unge
sejlere fra HSH havde mulighederne og økonomien til en OL satsning.

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER
7943 5300
www.hundsbaek.dk
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Transportløsninger
til dit behov

Autokølere
Air condition
Oliekølere
Intercoolers
Varmevekslere

H O R S E N S

S E J K L U B

a nno

1 8 7 9

”Ny under hatten”

Læserkonkurrence

I klubblad 3.3015 kunne man læse i en artikel om optisejlads for
voksne barnlige sjæle:
Interessen for hvem der skulle ha’ ”kvejehatten” var stor. Flere
kandidater var i spil og kommentarer/forslag var mange
• en af de der kæntrede
• den/de der glemte at få øl med ud
• den/de der ikke fik markeringen bundet fast
Det endte med en split mellem Knud Erik og Kaj for deres uheld
med ankeret. Knud Erik afleverer til jul trofæet til Kaj.
I forbindelse med generalforsamlingen afleverede Knud Erik hatten til Kai. (CG)

Redaktionsudvalget udskriver igen i 2016 en konkurrence.
Skriv en artikel, tag et godt billede eller mal en akvarel over et maritimt tema til klubbladet. Du vælger selv.
Send det til gerstrøm@mail1.stofanet.dk mærket læserkonkurrence, og du deltager i konkurrencen om et gavekort til Horsens
Sejlklubs Restaurant. Konkurrencen løber fra 1. april til 15. oktober.
Redaktionsudvalget er dommerkomite, og resultatet offentliggøres
i forbindelse med standernedhalingen sidste lørdag i oktober.
Benyt lejligheden til at bringe nyt stof frem i klubbladet, så vi kan
få fornyelse.
Redaktionsudvalget

- 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

Happy Hour

Henning Lund A/S

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

Fra standeren blev hevet ned og til den sættes igen til foråret vil
der være happy hour for medlemmer i klubhuset hver fredag eftermiddag. Prisen er halveret, - du får det dobbelte for et mærke.
Der kommer ca. 15-20 medlemmer og hygger sig en times tid
efter fyraften som start på weekenden. Det er meget hyggeligt, og
man kan kun opfordre flere til at møde op.

Strandkærvej 34 · 8700 Horsens
Vi overholder den gældende lovgivning fra arbejdstilsynet
Tlf. 7564 7733

Det er let med SONAX:

Gør-de

t-selv

– eller la
d
SONAX S
ervice
gøre det
grove*

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

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

Etchell 22’eren
er snart som ny.
På generalforsamlingen nævnte formanden en række klubopgaver,
som skulle løses. En af dem var klargøring af den Etchell 22, som
klubben har fået foræret af Jakob Madsen.
I skrivende stund er arbejdet godt i gang. Skroget er slebet ned og
ved at være klar til at blive malet. Sejlerskoleformand Nils Buhl,
instruktører og elever har arbejdet flittigt, - formand Bjarne gav
også en hånd med. Horsens Yachtværft  har stillet værksted til
rådighed. Stor tak til alle medvirkende. (CG)

I samme åndedrag kan nævnes, at der hver søndag formiddag
fra 10.30 til 12.00 er et lignende træf. Det har der faktisk været
i mere end 30 år. Her drøftes verdenssituationen i almindelighed
og Horsens Lystbådehavn/Horsens Sejlklub i særdeleshed. Det er
et besøg værd.
Kom og være med!(CG)

Tak! Og blomster
Ved generalforsamlingen takkede formanden de to, der efter
trotjeneste forlod bestyrelsen og overrakte blomster.
Anne Skjerning:Tak for din tid i bestyrelsen, Tak for dit arbejde
for ungdomsafdelingen. Du har heldigvis lovet at støtte op om
hjemmesiden lidt endnu, og det er vi glade for.
Ole SøndermølleSom desværre ikke kunne deltage i generalforsamlingen. Han har sammen med Anne repræsenteret ungdomsafdelingen, og har været skarp i specifikke problemstillinger.
Han har desuden været en god rådgiver i forbindelse med vores
realkreditlån. Tak for dit arbejde.

Brødrene Iversen maskinfabrik A/S

www.sonax.dk
*Få et tilbud på det grove hos:
Satellitvej
10
·
8700
Horsens
·
Tlf.
7625
9030 · mail@brimas.dk
SONAX Service Horsens · Grønlandsvej 9T · Tlf. 7566 9998 · Mob. 2181 7949 · sonaxservice.dk
www.brimas.dk
8
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Tandlægerne Rønn og Lund

Korte nyheder
Offshore Racing Congress(ORC) er organisationen, der servicerer de meget store både.
Super Yacht Racing Association(SYRA) har lanceret 2016 versionen af ORC Super Yacht Rule (ORCsy) de sejladsbestemmelser,
der vil være gældende.
Velocity Prediction Program (VPP) er lige offentliggjort. Her kan
man selv ”lege” med måletal for båden.
Hjemmesiden www.orc.org er et besøg værd. Det er stort, det er
dyrt, det er eksotisk.
Det fremgår f.eks. at ORC World Championship 2016 finder sted i
København fra 15. til 23. juli. Det bliver noget at se på!

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

Den verdensomspændende sejlklub Cruising Association hjemhørende i London har en spændende hjemmeside
www.theca.org.uk Her er mange spændende ting, om end en del
er gemt bag et password – kun for medlemmer.

info@sailrepublic.com er en anden spændende hjemmeside, som de selv skriver et digitalt bådmagasin. Der er mange test af
sejlbåde.

I 2015 lancerede Dansk Sejlunion signalflaget ”BOB”.
BOB står for ”Børn Om Bord”, og formålet med flaget, er at
børnefamilier kan finde ligesindede på sejlturen – herunder ikke
mindst på sommertogtet.
BOB-flaget blev godt modtaget sidste år og gik som varmt brød i
Dansk Sejlunions online-butik ”Sejlershoppen”.

www.smilhorsens.dk · www.horsensimplantatcenter.dk

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

Snart starter en ny kapsejladssæson. Det bliver en travl sæson, der
ud over de kendte hjemlige aftensejladser, Endelave Rundt, 2-star,
o.s.v. byder på to store stævner.
• Nordisk Mesterskab JNoM fra den 23. – 30. Juli 2016
• DM for Laser og Laser Radial i september.
Der bliver brug for hjælpere til begge stævner!!!!!
I denne vinter har to af klubbens trofaste medlemmer - Erik Andersen og Klaus D. Johansen -uddannet sig til baneleder I. Tillykke
og tak for indsatsen. Der er altid brug for uddannede baneledere
for at kunne afvikle kapsejladser.

Kapsejladskalender
Tirsdagssejlads:
Tirsdage afvikler vi kapsejlads på “op/ned-baner”. Vi laver relativt
korte og højintense baner med krydsstart, og forsøger i videst
muligt omfang at afvikle 2 sejladser pr. aften, så vi får trænet
både starter, boathandling og mærkerundinger. Sejladserne henvender sig primært til kapsejladsbesætninger, men alle er mere
end velkomne.

EDC Ejendoms centret A/S
Strandkærvej 30, 8700 Horsens, Tlf. 75 62 23 00, e-mail: 871@edc.dk
Nørregade 51, 8700 Horsens, Tlf. 75 62 23 00 , e-mail: 870@edc.dk
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Der er lavet en aftale med Snaptun Sejlklub om, at vi tirsdag den
14. juni rykker ud på yderfjorden og laver en bane derude - et
tiltag vi startede sidste sæson, og som vi gerne vil gentage.

Onsdagsejlads:
Kapsejlads for pigebesætninger med respitstart. Afvikles i samarbejde med naboklubben og er åben for alle pigebesætninger
uanset bådetype og erfaring.
Torsdagssejlads:
Familiekapsejlads for alle typer af både med eller uden spiler.
Henvender sig til dem, der gerne vil sejle kapsejlads uden at det
nødvendigvis skal være for “vildt”. Der sejles respitstart, så første
båd i mål vinder, og hvis der er interesse for det, vil der blive løb
for 2-mandsbesætninger og evt. også singlehandsejlads.
Endelave Rundt er en traditionsrig distancesejlads, hvor øen
rundes på typisk mellem 5 og 8 timer - en super sejlads som
afvikles i samarbejde med Snaptun Sejlklub, der tænder grillen når
sejladsen er afsluttet.
Trekost Two-star er en kapsejlads for 2-mandsbesætninger, hvor
alle kan være med uanset niveau. Sejladsen tager typisk mellem 4
og 6 timer og kan sejles i ALLE bådtyper.
Har du spørgsmål til nogle af sejladserne, eller vil du gerne høre,
hvordan du kan blive en del af kapsejlermiljøet i Horsens Sejlklub,
er du mere end velkommen til at kontakte kapsejladsudvalgsformand Knud Erik Feldt på 2894 8393 eller kefeldt@get2net.dk

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

11

H O R S E N S

S E J K L U B

a nno

1 8 7 9

H O R S E N S

a nno

1 8 7 9

Hjarnø

Nyt fra Havnen

Generalforsamling i Horsens Sejlklubs Venner

Den nye lystbådehavn på Hjarnø har fået lavet en stander.
Konturen af øen i grønt på hvid bund. Rigtig flot.
Preben Henriksen fra Hjarnø er flittig gæst i klubhuset søndag
formiddag. Preben medbragte en stander som gave til klubben,
ledsaget af en omgang øl. Sikke en gestus. Tak for det. (CG)

Der tales meget om, hvad der skal ske på havnen. Horsens Folkeblad har jævnligt artikler og på ”Sladrebænken” kan den lille fjer
hurtigt blive til 5 høns.
Fakta er at i skrivende stund har vi stadig en servicekaj og byggeriet på havnetrekanten er i gang.(CG)

Fin aften, - helt i den gamle ånd. Deltagerne er modne herrer, hvor
de fleste har været med i mange år. De hygger sig, rafler mindre og
går tidligere hjem.
Formanden bød velkommen til de 38 fremmødte, og mindes
medlemmer der var gået bort i det forgangene år.
Jens Müller blev valgt som dirigent og ledede myndigt generalforsamlingen.
Kort omtale af aktiviteterne i formandens beretning.
Beretningen blev taget til efterretning uden spørgsmål/kommentarer.
Kassereren omdelte og gennemgik det reviderede regnskab, der
blev godkendt.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om uændret kontingent 150 kr.

Servicekajen er der og mon ikke vi kan søsætte herfra, når den tid
kommer. Tankene står der yndefuldt endnu.

En særlig fødselsdag
Hvert år i februar mødes nogle HSH veteraner for at markere
dagplejens fødselsdag.
Dagplejen er som bekendt Knud Hjersings ”kindereldergarten”
I forbindelse med arrangementet uddeles der en hædersbevisning.
I år tilfaldt den Hilmer, der blev kåret som verdens bedste havnefoged, og fik overrakt et flot diplom. Ved hjælp af photoshop kan
man jo lave de mest fantastiske ting. Her var Hilmer iklædt kong
Carlos’ admiralsuniform, - sjældent ser man så mange striber på
ærmerne. 4 brede og 1 allerhelvedes bred. (CG)
Selskabet samlet
om de gule ærter

Formand for
akademisk råd Per
Clausen overrækker
diplomet.
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Carl Gerstrøm
således ud.
Claus Bjørnhardt
år.
Birger Iversen
Carl Gerstrøm

blev genvalgt som formand og bestyrelsen ser

Peter og Søren med ”sølvtøjet”. Begge har gjort et
stort arbejde i ON BOARD – Tak for det!

der er udpeget af Horsens Sejlklub for endnu et
på valg som kasserer næste år.
formand, - genvalgt for 2 år

Henrik får overrakt
Raflepokalen af
formanden, - det er
sket før!

Under eventuelt overrakte formanden Poul Ohffs jubilæumspokal
til Peter Bjerremand for det store arbejde med ON Board og Poder
pokalen til Søren Klint for at have formidlet flere personer til at
deltage i generalforsamlingen.

På havnetrekanten vil højhuset snart dække for toldbygningen
og Horsens Skyline vil total ændres, set ude fra fjorden. Det bliver
markant. Om man ka’ li’ det, er en anden sag!

Der blev sagt tak til dirigenten, råbt hurra og så gik man til bords
til dejlig torsk. Traditionen tro blev der fortalt et par historier og
Horsens Sejlersang afsunget.
I den efterfølgende rafleturnering var der få deltagere. Henrik Ohff
vandt. (CG)

DS turbøjer
Danske Tursejlere og Dansk Sejlunion har lavet et samarbejde omkring bøjerne herunder fælles indkøb af grej. Samarbejdet betyder,
at der spredt over hele landet kommer flere bøjer. Det er lykkedes
at få Friluftsrådet med i arbejdet, hvilket betyder at der herfra
tilflyder penge til bøjer; men det har så også den konsekvens, at
alle skal have adgang til at bruge bøjerne.
Der kommer før sæsonen materiale fra DS/DT om bøjernes placering og regler for brugen af dem.
Det offentliges håndtering af bøjerne er flyttet fra Søfartsstyrelsen til Kystdirektoratet.
For bøjer i og omkring Horsens Fjord skulle der ikke sker de stor
ændringer.(CG)

Sejlklubbens formand sagde et par
ord til vennernes formand
ledsaget af en flaske

Kassereren i gang med at gennemgå
regnskabet

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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179,Bundmaling, kobberbaseret 0,75 l
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I
LAVE PR

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

t
Kom og hent de
set
gratis i varehu

1 8 7 9

Kvartalsanekdote

Juleaftensdag og Nytårsaftensdag
Traditionerne blev i høj grad holdt i hævd, da Sanne og Christian
inviterede til gløgg og æbleskiver juleaftens dag og tilsvarende
Nyt-årsaftens dag til sildebord.
Begge dage blev det til et par hyggelige timer med meget stor
fremmøde. Flere unge havde fundet ned i klubhuset, og det var
dejligt at se og en god videreudvikling af traditionen.
Formanden holdt også fast i traditionen og sagde et par ord. Takkede værtsparet og ønskede henholdsvis God Jul og Godt Nytår.
Det var helt som det skulle være! Tak til værtsparret for at fastholde traditionen(CG)

I Horsens Sejlklubs jubilæumsbog kan man læse om Breving-klubben. Afsnittet slutter med:
”Christian Breving var en snurrig fyr, lidt af en livskunstner – en
sejler, der bragte smilet frem og som gav støtte til juniorerne. Der
fortælles stadig historier om ham.”
Lad os så ta’ en mere om Breving.
I sommeren 1973 havde Finn Christiansen – bedre kendt som
”Finn Finn” - en meget lang forhandling med Breving. De to sad
på sladrebænken en hel formiddag. Diskussionen gik på om ”Finn
Finn” skulle være aktiv eller passiv medlem af BREVING CLUB. En
vigtig sag, al den stund, at der var en voldsom forskel på kontingentet, - hele 2 øre.

ler biltema.dk

i nærmeste varehus el

”Finn Finn” og Christian
Breving i intens forhandlinger.
HELE FAMILIENS VAREHUS

Juleaftensdag: Så er der gang i gløggen og æbleskiverne

Anonym
danmarksmester
I forbindelse med prisoverrækkelserne på rådhuset den 1. februar
kom Christian Rindom for at være med til at hylde sin søster Anne
Marie. Da alle – næsten alle - havde fået billeder og borgmesterligt håndtryk kom det frem, at Christian havde vundet DM i E-jolle
2015. Christian fik en efterlevering og et tillykke fra bormesteren.
Historien er kort fortalt, at Christian havde lånt en jolle og nødvendigt tilbehør fra forskellige venner og stillede op og vandt. Godt
gået! Stort tillykke!
De ka’ noget i den familie!!!(CG)
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Go’ tradition

2,5 l. 499,-

HORSENS: HØEGH GULDBERGSGADE 15E
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Mange af lystbådehavnens gamle
garde, har stadig
et medlemsbevis
til BREVING CLUB

DM i Express - Igen igen!
For tredje år i træk vandt Morten Arndal og besætning DM i Express. For tredje år i træk var der erindringsgave og borgmesterligt
håndtryk på rådhuset. Tillykke , –bliv bare i vanen!(CG)
DM Express: Fra venstre Morten, Anette og Anders. Med i båden var
også Dennis og Martin.
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Nyt fra havnefogeden

I klubblad 4.2014 bragte vi en artikel om antifouling
forsøg uden brug af kobber og zink. Et uafhængigt laboratorium havde fremstillet en portion testmaling, som
Horsens Sejlklub var behjælpelig med at afprøve. 3 både
indgik i forsøget sammen med nogle testpaneler. Efter
sæsonen 2014 så resultatet lovende ud.
En af testbådene var ”damjollen”, som af forskellige årsager ikke blev malet til sæsonen 2015. Primo november blev damjollen taget på land og viste meget kraftig
begroning på testmalingen, men ikke på den standard
maling, den blev holdt op i mod. En båd, to sæsoner
er bestemt ikke et fyldestgørende forsøg; men alligevel.
Bedøm selv. (CG)

Under overskriften Ny havnefoged på
Horsens Lystbådehavn var der et portræt
af Henrik Grimm Vestergaard i sidste blad.
Horsens Folkeblad havde fået samme ide
og bragte et glimrende portræt. Fremover
bliver der i hvert klubblad det sædvanlige
Nyt fra havnefogeden.
Henrik giver selv udtryk for at være kommet godt i gang og ser frem til den kommende sæson, hvor sejlerne
kommer på havnen. Der er planer om mange spændende tiltag på
nordhavnen i den kommende tid. Det bliver spændende at følge.
Der er udført nogle reparationsarbejder hen over vinteren.

Foto øverst:
Damjollen fotograferet november 2015 efter 2 sæsoner
i vandet. Agterste styrbordside er malet med testmalingen og begroet med et tomme tykt lag muslinger.
Forskibet er malet med en standardmaling, hvor der er
enkelte rurer, men eller ser det fornuftigt ud

Nyt havnereglement er vedtaget i byrådet med enkelt præciseringer. Vi skal indstille os på, at vinteropbevaring med mast vinder
mere og mere frem.
Til den kommende sæson anskaffer vi på lystbådehavnen et
mobil anlæg til tømning af holdingtanke. En ”trillebør” med en
pumpe og en tank. Vedhjælp af pumpen kan man suge indholdet
af bådens holdingtank og aflevere det i udslagsvasken ved autocamperpladsen
Jeg ønsker alle en god sæson og glæder mig til at se sejlerne på
havnen. Kig ind i kontortiden hvis der er spørgsmål eller send en
mail: hgv@horsens.dk. Husk at besøge lystbådehavnens hjemmeside www.horsenslystbådehavn.dk(CG)

Nyt fra
pladsmændene

Foto nederst:
Damjollen november 2014 efter en sæson i vandet.
Såvel testmaling som standardmaling ser pænt ud.

Horsens Svane Apotek
ERNÆRINGSVEJLEDNING

Sæsonen 2016 står for døren.
Pladsmændene gør opmærksom på:
• Stativer der kan klappes sammen skal klappes sammen.
Sæt venligst en sikring på, så de ikke åbner sig, når de flyttes. Pladsnummer og telefonnummer og kode for klub (K1
er HSH) skal stå på stativet
• Affald, - malerbøtter, pensler o.l. skal fjernes.
• Alt løst grej - stiger, klodser, afdækningsgrej - skal
fjernes.
• Husk at få de nævnte ting gjort straks båden er sat i.
• Husk at pladsen bag de røde spidshuse – øst pladsen SKAL være ryddet 15. maj.
Ordensreglementet kan ses på lystbådehavnens hjemmeside www.horsenslystbaadehavn.dk.
Horsens Sejlklubs pladsmænd er:
Knud Hjersing
20843674
Olaf Holmegaard 23416044
Knud Erik Feldt
28948393
Pladsmændene ønsker alle en god sæson!

Optisejlads for voksne: Selv
erfarne folk kan ende i baljen!

Optisejlads for
voksne
I mere end 50 år er der blevet sejlet i optimistjolle i Horsens Sejlklub. Med få undtagelser, har der i alle årene været afholdt en sejlads
for voksne i disse joller. Det gør vi også i år.
Mandag den 27. juni arrangerer Horsens Sejlklubs Venner optimistsejlads for voksne barnlige sjæle. Forældre til optimistjollebørn er
særligt velkomne.
Vi mødes på havnen ved jolle husene kl. 18.30 til uddeling af joller
og er klar til første sejlads kl. 19.00.
Hvis man ikke skulle have mod eller krop til at sætte sig ned i en
optimistjolle, så kom alligevel.
Når vinderne er hyldet og præmierne uddelt 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)

WWW.HORSENSSVANEAPOTEK.DK
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23 bestod teori
Kort referat
fra Generalforsamling i Horsens Sejlklub den 20. Januar 2016.
Det officielle referat kan i fuld ordlyd læses på
www.horsens-sejlklub.dk.
Klubben var vært ved en lækker sejlerret inden generalforsamlingen.
Formanden bød velkommen til de ca. 60 fremmødte medlemmer.
Bestyrelsens beretning blev aflagt. En god og fyldig beretning der
kom rundt i alle kroge af klubben.
Fra salen blev der kommenteret på, at der ikke kunne benyttes
bonner ved klubarrangementer som f.eks. banko. Formand og restauratøren kommenterede, - det er en del af kontraktgrundlaget.
Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for perioden.
Regnskabet udviste et pænt overskud.
Der blev fra salen gjort opmærksom på, at det ikke er arbejdet med
indsamling til OL pigerne, der har betydet færre sponsorindtægter,
men det er, fordi der ikke har været arbejdet godt nok med sponsorkontrakter. OL satsningen og vores klubhusbyggeri, har taget
kræfter fra den sponsorsatsning, der ellers skulle have været. Det
har bestyrelsen set og sat nogle aktiviteter i gang, der skal sikre
arbejdet omkring sponsorerne.
Regnskabet blev godkendt
Budget for den kommende periode blev omdelt og gennemgået til
orientering.
Der blev spurgt ind til budget for NM. Tallene er medtaget i det
samlede budget.
Bestyrelsen fik godkendt en 3% kontingentstigning.
Generalforsamlingen fulgte bestyrelsen forslag til bestyrelseskandidater. Efter valget ser bestyrelsen således ud:
Formand Bjarne Hansen			
på valg i 2017
Næstformand Svend Smedegaard		
genvalgt for 2 år
Kasserer Carl-Erik Carlsen			
på valg i 2017
Ole Harby				
genvalgt for 2 år
Knud Erik Feldt				
på valg 2017
Klaus Schubert(Skipper)			
nyvalgt for 2 år
Klaus Johansen				
på valg i 2017
Supp. Kristian Smedegaard			
nyvalgt for 2 år
Supp. Morten Fjerbæk			
på valg i 2017

Videre nævnte formanden at klubben har nogle arbejdsopgaver,
der mangler en styrmand.
• Et hold til at reparere den mobile bar, hvis samme hold vurderer
det er muligt at reparere den
• Etchell 22 skal samles og gøres sejlklar, Formanden havde lovet
at forsøge at samle holdet, men kan ikke finde tiden i sin kalender.
• Maling af ungdomshusene. Der har tidligere været sat et hold,
men der er ikke sket så meget.
• Skraldespandsrummet skal have et tag af rivenet, så måger ikke
kan flyve ned og hugge skraldeposer, og der ikke kan hugges flasker
derfra.
• Montering af trappetrin til Mongo over højvandssikringen.
Hvis ikke der kan findes frivillige til opgaverne, er der ting her, som
ikke vil blive lavet. Nødvendige vedligeholdelsesopgaver vil der
blive sat håndværkere på.
Fra salen var der et spørgsmål, der relaterede sig til placering af
både på vinterpladsen med mast.
Formanden takkede dem der skulle takkes og afsluttede med det
traditionelle 3 foldige leve for Horsens Sejlklub.(CG)

Salen lytter intenst

Formanden indledte ”Eventuelt” med en orientering om at ”Klubliv
Danmark” var lukket ned.

Bestyrelsesbordet
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Lørdag den 5. marts bestod 23 af 27 elever eksamen i den teoretiske del af duelighedsbeviset. 2 af eleverne skal til sygeeksamen. Af
disse 25 har 11 bestået den praktiske del og kan derfor få udleveret
Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis for fritidssejlere til standerhejsningen den 2. april 2015 kl. 17.
De 11, der skal have duelighedsbevis er: Anne-Lene Sand, Carsten
Tender, Helle Korsgaard, Henrik Bøge Sørensen, Ida Neermark
Thomsen, Lars Dalgaard, Litten Rolsted, Malte Porse Pedersen, Ole
Silkær, Rasmus Sand og Sanne Søgaard. Meget stor tillykke til dem.
Den teoretiske del blev bestået af: Bernt K. Andersen, Brian Bendsen, Claus Riber, Jacob Wessberg Jensen, Jan Lindhøj, Kenneth Hansen, Kåre Aarsnes, Lise Riber, Lone Carina Nielsen, Mette Amstrup
Dahlmann, Nadan Nikontovic og Sascha Maria Löwenstein. Disse
12 har alle meldt sig til at sejle skolebåd til sommer og har mulighed for at gå op til praktisk prøve den 17. september.
Stemningen i MONGO var generelt afslappet og munter, men ved
eksamensbordet havde elever og censor fokus på pensum. Instruktørerne holdt Sejlerstuen varm med kaffe til ventende / afsluttede
elever. Tidsplanen blev styret skarpt af censor.

Censor Asbjørn Høj var tilfreds med vidensniveauet og de afleverede besvarelser på besejlingsopgaven.
/Nils Buhl

Sejler- & kapsejladsskolen
Interessen for at lære at sejle er stor i år. I skrivende stund (1.
marts) er der i alt tilmeldt 34 elever til at sejle i sommer. Af disse
34 er 14 kvindelige sejlere og 24 er førsteårs sejlere. Tidligere er
der tilmeldt flest nye elever i marts og april. Er det også tilfældet i
år bliver der ”fuldt hus”. Så vil du lære at sejle eller bare have mere
rutine, så tilmeld dig nu.
I år disponerer Sejler - & Kapsejladsskolen over 5 både. To H-både,
én Etchell alle dage og to Match 28 i 2 dage om ugen. Det giver
plads til 52 elever.
Det kræver 16 instruktører i alt. 4 instruktører i kapsejladsskolen
og 9 instruktører i sejlerskolen er klar til endnu en sæson. Derfor
mangler sejlerskolen mindst 3 instruktører. Blandt klubbens mange
dygtige sejlere findes mange, der er kvalificerede.
At blive instruktør kræver som minimum duelighedsbevis, at man
er rutineret tur – og kapsejler, har lyst og evne til at lære nye sejlere
at sejle. En ”fuldtidsinstruktør” skal have lyst til at sejle 16 aftener
én gang om ugen fra maj til september. Men det er også muligt,
at 2 instruktører deler en skolebåd og dermed deler fornøjelsen.
Kontakt Nils Buhl på telefon 2929 1907 for en snak om at blive
medlem af den eksklusive gruppe af instruktører i Horsens Sejlklub.
I denne vinter har Hans Koch, John Domino og Sigbjørn Christoffersen undervist 27 elever. Det er det største antal i sejlerskolens
30-årige historie. Af disse 27 går 25 op til eksamen den 5. marts og
mange af dem har bestået den praktiske del og erhverver nu det
eftertragtede duelighedsbevis.
Fra medlemmer, der har erhvervet deres duelighedsbevis, er inter-

esse for kortere kursusforløb i f.eks. spiler sejlads, Y3 og Y1, VHF,
træning i boathandling og længere varende havture. Ikke mindst
ønsket om længere ture på havet er der stor interesse for (venteliste). Det kræver andre både end dem Sejler- & Kapsejladsskolen i dag råder over. Havgående fartøjer med + 6 køjepladser er
nødvendige. Det kan løses ved, at man blandt klubbens bådejere,
søger en skipper, der har en båd, der opfylder formålet og som har
lyst til en forlænget weekend til Anholt eller en tur rundt om Fyn
eller Sjælland med en motiveret besætning. På samme måde kan
etableres øvelse i tursejlads og boathandling ved at søge skipper og
båd, der er interesseret i at sejle med en hold kvalificerede sejlere,
med nyerhvervet dueligheds bevis, en aften om ugen i f.eks. 4 uger,
en tur ud af fjorden og tilbage igen for at øver sejlskift, navigation,
spiler sætning, sømandskab etc.
Der er en stor gruppe af bådejere i HSH, der ikke deltager i tirsdags og torsdags sejladserne med undskyldningen: Jeg kan ikke
finde besætning. Disse bådejere tilbydes hermed en besætning af
nye dygtige sejlere med duelighedsbevis og 2 års sejladserfaring.
For at gøre eleverne i sejlerskolen mere egnede, sejles det andet år
med praktisk sejlads i Match 28 eller Etchell for at stifte bekendtskab med kapsejlads – den bedste tursejler har sejlet kapsejlads.
Kære bådejere, kom en tur på vandet hver tirsdag eller torsdag eller
hver onsdag med pigesejlerne. Skippere, kontakt Sejler - & Kapsejladsskolen og få en god besætning.
Nils Buhl
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Tømrerarbejde til tiden...
- og til aftalt pris

RING OG
FÅ ET
TILBUD

S E J K L U B

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

Ingen opgave er for lille – og som regel heller ikke for stor…
På større projekter fungerer vi som hovedentreprenør med kontakt til malere,
murere, vvs-folk, elektrikere osv. Vi tager ansvaret for, at tidsplanen klapper og alt
bliver udført håndværksmæssigt korrekt. Til tiden og til den aftalte pris.
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Nyt fra restauranten
Når dette blad kommer på gaden så har Sanne og Christian været
værter i Horsens Sejlklubs Restaurant i to år. To gode år.
Klubben har afholdt standerhejsning og standernedhaling. Ungdomsafdelingen har afsluttet sæsonerne med spisning i klubhuset
. Der har været flere arrangementer omkring OL satsningen. Godt
besøgt efter aftensejladserne. De hyggelige arrangementer juleaftens dag og Nytårs aftens dag. Sankt Hans aften er blevet tradition. Banko og foredragsaftener. Søndag formiddag og i det sidste
halve år happy hour fredag eftermiddag. Vennernes torskespisning
er også en af klassikerne. Morgenkaffe i forbindelse med seniortur,
masser af sejlerretter + alt det andet. Når man lægger det hele
sammen, så danner der sig et billede af mange klubarrangementer
med mange medlemmer i klubhuset.

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

Horsens Hus
Holmboes Allé 1, 5. sal
8700 Horsens
Telefon 79 43 53 00 · Fax 75 62 38 09
www.hundsbaek.dk
Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart
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På gensyn
Turudvalget
Jane og Ulla m.fl.
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Program:
Som det er tradition ankommer vi i løbet af lørdagen den 14/5 og
afrejse er planlagt til mandag den 16/5. Hver båd sørger selv for
betaling af havnepenge, da prisen er meget individuel. Derudover
er der en egenbetaling på kr. 50,00 pr. person til dækning af diverse
udgifter. Vi er selvfølgelig også velkommen til at komme før og
blive længere hvis man har lyst.
Programmet er afslappet og de vigtigste begivenheder er nævnt
nedenfor.
Lørdag aften: Hver båd medbringer mad til fællesbordet - svarende
til det antal personer, der er på båden
Søndag morgen: Morgenmad – turudvalget sørger for kaffe/the og
noget lækkert brød/pålæg m.v.

Søndag eftermiddag: Aktiviteter i form af gåture – måske finder vi
på en eller anden form for aktivitet.
Søndag aften: Grillen tændes og du medbringer selv kød. Turudvalget sørger for tilbehør
Mandag morgen: Morgenmad – turudvalget sørger for kaffe/the og
noget lækkert brød/pålæg m.v.
Turudvalget opfordrer alle HSH’s medlemmer til at deltage. For nye
sejlere er det en god og let måde at komme ind i klublivet på. Vi har
nogle hyggelige dage og humøret er højt.
I løbet af weekenden vil der blive afholdt et lille møde, hvor deltagerne kan komme med input til, hvilke ønsker der er til turudvalgets arbejde. Her kunne vi bl.a. drøfte, om vi skal forsøge kontakt
til den klub, der overtager British Yacht Club, således at vi kan tage
turen sydpå hvert andet år. Samtidig vil vi også forsøge at få et par
ekstra medlemmer i turudvalget.
Der vil blive ophængt lister i klubhuset hvor du/I kan tilmelde jer
- ellers foregår tilmeldingen til Ulla Christophersen –
mail: ulla.chri@mail.tele.dk eller på telefon nr. 30910107

g

Knudsgade 37 · 8700 Horsens · Tlf. 23 49 51 03 · info@nortvig-as.dk · www.nortvig-as.dk
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Pinsetur
- Tursejlerne vender igen tilbage til Bogense
Turudvalget har besluttet at årets traditionelle pinsetur går til Bogense. Havnefogeden har reserveret gæstepladser til os, og klubben
har været så venlig at låne os deres dejlige klubhus, hvor der er
plads til rigtig mange deltagere. Har man ikke mulighed for at sejle
til Bogense er det let at komme der med bil, og campingpladsen
ligger lige ved siden af havnen, hvor man kan parkere sit telt eller
campingvogn.

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

a nno

Hvad siger værten?
“Det går godt! Christian sammenlignede med de 2 år under Lone i
2006-2007, og fortæller at der er der stor forskel. Dengang for 10
år siden var der flere medlemmer i det daglige. Der blev raflet og
drukket fyraftens øl næsten hver dag. Tingene har ændret sig over
de 10 år.
Vi glæder os over de trofaste klubmedlemmer søndag formiddag
og til happy hour fredag eftermiddag. Det er de samme der kommer, de hygger sig og man kan undre sig over at ikke flere slutter
sig til.

Efter to sæsoner er planlægningen blevet lettere. Vi har overstået
de mange småindkøb, der altid vil være i opstarten. Vi oplever - og
det er vi naturligvis meget glade for - positive tilbagemeldinger på
mad og selskabsarrangementer. Vi har indtryk af, at der stadig er
mange horsensborgere, der fejlagtigt tror, at huset er et klubhus
for medlemmer. Vi bør alle benytte enhver lejlighed til at fortælle,
at alle er velkomne.
Det bliver spændende at se om ”Havnens dag” kan trække mennesker herned. På samme måde burde Nordisk mesterskab også
være noget byen ville besøge.
Fra os skal der lyde et stort tillykke til OL sejlerne og til klubben.
Vi glæder os til den nye sæson, med kapsejlerne, der kommer ind
efter aftensejladserne og til at få åbnet ishuset igen.
Rigtig god sæson til alle!” (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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Mad om bord!

Nye ansigter
Horsens Kommune inviterede til reception i klubhuset den 3.
marts. Anledningen var at sige farvel til Helge Marstrand Mechlenborg afgående havnefoged og byde velkommen til Henrik Grimm
Vestergaard, der tiltrådte som havnefoged ved årsskiftet.
Klubberne på Lystbådehavnen var inviteret og mødte talstærkt op.
Aktuelle personer fra Rådhuset og fra Horsens Havn var der. Det
blev et par gode timer i de fantastiske omgivelser med dejlige pindemadder og en go’ snak.
Lystbådehavnens Havnefoged er ejet og drevet af Horsens Kommune og hører organisatorisk under Teknik og Miljø, hvor Tom Heron er direktør. Konkretiserer man det, er det i afdelingen for Affald
og Trafik hvor Allan Lyng Hansen er Afdelingschef
Lystbådehavnens kontaktperson på rådhuset er René Thinggård der
bl.a. styrer de halvårlige SU møder.
René fortalte, at han på efterskole havde sejlet optimist, E-jolle og
Laser. Lidt 14 footer var det blevet til i Egå og nu var det kitesurfing.
Allan kender vi bl.a. fra ungdomsafdelingen. Sønnike Matias var den
unge sejler, der i sjaskvåd våddragt fik overrakt gaven fra Team Best
of Horsens.

Den 1. februar tiltrådte Claus Holm Christensen som ny havnedirektør. Han er i fuld gang med at lære både virksomheder og nye
og gamle kunder på havnen at kende, og vil også meget gerne i god
dialog med naboerne til erhvervshavnen.
-Horsens Havn har et stort potentiale, og min opgave bliver bl.a. at
gøre endnu flere lokale og regionale virksomheder opmærksomme
på de transportmæssige fordele, havnen kan tilbyde. Samtidig bliver det en spændende opgave de kommende år at binde havnen og
byen tættere sammen. Det skal vi løse i fællesskab gennem åbenhed og dialog, så vi opnår et godt naboskab, hvor begge parter giver
plads til hinanden, siger den nye havnedirektør
Claus er 52 år og kommer fra et tilsvarende job i Kolding, hvor han
har været i tre år. Forinden har han været havnekaptajn i Aarhus
fem et halvt år og ansat i Søværnet i 23 år.
Da jeg læste det hæftede jeg mig ved ”åbenhed og dialog, så vi
opnår et godt naboskab”. Den korte snak vi havde ved receptionen
tyder på, at det passer. Velkommen til Horsens.

Laksecarpaccio
• 4 skiver tyndt skåret pr mand
• 1 fed hvidløg
• frisk reven ingefær
• 6 spsk. oliven olie
• 2 spsk. sesam olie
• 6 spsk. soja
• 3 spsk. citronsaft
• tyndt skåret fennikel
• evt. granatæblekerner
Skær laksen tyndt ud, og anret det pænt på en tallerken.
Pres hvidløg og ingefær og bland det med soja og citronsaft.
Få kernerne ud af æblet, og skær fennikel meget tyndt.
Varm sesam og oliven olien sammen op i en gryde, så det er
lige før det koger, og hæld det ud over laksen.
Hæld derefter soja og citron blandingen over, og anret med
kerner og fennikel, og evt. noget grønt.
Hvis du har nogle spændende opskrifter der egner sig til at
lave om bord, så del det med dine klubkammerater og send
det til gerstroem@mail1.stofanet.dk

Ungdomsafdelingen
2. mxaj er opstartsdag for nye sejlere, og vi vil vanen tro
stille med trænere og hjælpere til at byde velkommen og
tage os godt af fremtidens sejlere. Så kender du en, der
kunne tænke sig at prøve kræfter med sporten, så er det
mandag d. 2. Maj kl. 18.00
Hvis man vil hjælpe motivationen på vej, kan det være
en god ide at komme på , og se hvordan det foregår, en
tirsdag eller torsdag inden 2.maj omkring kl 17.3o for at
se, hvordan det ser ud. Børn omkring 7-9 år har gavn af at
spejle sig i nogen på ca. samme størrelse. De rutinerede
optimistjollesejlere starter fra d. 29/3 med tirsdag og torsdags træning. Storjoller starter 30/3 med onsdagstræning.
Ny træner i ungdomsafdelingen er Claire Walker.
Claire er landstræner for det Sydafrikanske optimist landshold, og hun har en universitetsuddannelse i idræt, vi
glæder os til, at de største jollesejlere således får undervisning i engelsk og sejlads på samme tid. Claire forfølger en
drøm om at blive dygtigere som træner og et ophold i en
dansk sejlklub skal hjælpe hende med det.
Nordisk mesterskab er under planlægning og interesserede
kan følge projektet på jnom2016.dk (KLS)

Carl Gerstrøm

Horsens Havns nye direktør var der og fik en snak med naboerne
mod nord. I det seneste nyhedsbrev skriver havnen:

Havnedirektør
Claus Holm Christiansen

nordic

Championship
HORSENS july 23.-31. 2016

Hjælpere til Nordisk Mesterskab
Henrik til vestre og Helge til højre. Stor tak til Helge og
velkommen til Henrik.

Fra venstre René, Henrik og Allan

Når Horsens Sejlklub holder Nordisk Mesterskab JNoM fra
den 23. – 30. Juli 2016 (uge 30) har vi behov for alle de frivillige kræfter, vi kan mønstre. Der kommer ca. 200 sejlere med
deres familier, og det giver en masse spændende opgaver, som
vi skal løfte i flok.

• Kapsejladsbanen v. Klaus Schubert – Skipper 40 92 91 95
• Forplejning v. Tina Laulund 40 21 00 27
• Land / camping praktik v. Erik Andersen 20 10 35 55
• Bureau – registrering – information v. Tina Winkler,
tlf. 28 66 22 66.

Så hvis du har lyst til at hjælpe, så skal du blot kontakte os.

Ellers kontakt os på mail nordisk2016@gmail.com
Vi glæder os at høre fra dig.
Sejler hilsen
Ungdomsafdelingen

Vi har delt opgaverne op i 4 områder med hver en ansvarlig.
Som du blot kan kontakte. Alt har ret, om du har lyst til at
hjælpe flere dage eller blot nogle timer, så kontakt os, der hvor
du kunne tænke dig at hjælpe.
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VM sølvtøj, når der er mere
end én sølvmedalje
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Peter Sørensen hygger sig tydeligt sammen med de unge sejlerpiger,
hvilket også var gældende denne blæsende januardag.
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Horsens Sejlklubs
Business Cup 2009
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Rio - Here we come !

Anne-Marie Rindom

Anette og Allan udtaget til OL.
Anne-Marie må vente til april.

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.

var nomineret til årets sportsnavn 2016
i Herning

Til VM for Nacra og 49er i Clearwater USA, blev det afgjort, at
Anette Viborg og Allan Nørregaard bliver den første danske besætning til OL i Nacra 17. Selv om deres danske konkurrenter i meget
fin stil vandt medal race til VM, så vandt Horsens til OL holdet VM
sølvmedaljen og sikrede sig den eftertragtede billet til Rio i august.
En VM sølvmedaljer var imidlertid ikke nok for ”The Schütt Sisters”,
som TV speakeren nød at kalde Maiken og Anne Julie Schütt. De
var desværre nødt til at erkende andenpladsen i det interne danske
opgør med 3 besætninger, men afslutter med maner VM sølv og
en fantastisk rejse igennem de sidste 3 år, fra 49er FX novicer til
verdens næstbedste i klassen.
Anne-Marie kunne selv have afgjort udtagelsen i Miami, men
en fantastisk velsejlende dansk konkurrent, Sara Gunni, udsatte
spændingen til VM for Laser Radial i Mexico i april.
Anne Marie er 14 point foran sin konkurrent inden sidste stævne,
så hun kan tillade sig at have op til 13 placeringer i Mexico imellem
Sara og sig selv. Vi krydser fingre.

besætninger
med erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklubEkstraordinært blev Anne-Marie, i sidste øjeblik efter8VM
medaljen,
ber sejlede
mesterskabet i meget hård luft, der gav tætte og spektakulære
nomineret til årets sportsnavn i Herning, der overrækkes
af H.K.H
dueller. Dette var meget se værdige for de tilskuere, der fulgte dramaet fra
Kronprinsen. Kajakroeren René Holten Poulsen løb med
sejren, men
nært hold på ydermolen i Horsens Lystbådehavn.
Anne Marie udtalte, ”Det var stort bare at være nomineret”.
I den afsluttende match imellem vinderne fra Jyske Bank og Nykredit gik
BådeLars
familie,
OL direktør
veninderne
og udvalgte
fradet
sejlklubben
var inviSkovbjerg,
i Jyske Bank,
var i tvivl om
det så hårdt til, at Thomas Iversen faldt i vandet inden starten i en duel og
nødvendigt
tage pokalen med fra sidste
år, da
teretvar
med
til åretsatsportsbegivenhed,
og alle
fik en fantastisk
oplemåtte samles
op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.
han forventede at vinde Business Cup igen.
velse.Det gjorde de og pokalen blev igen overrakt til Lars
Besætningerne var suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke

Team Danmark og
Horsens Kommune
forseglede ny 4 årig aftale
i klubhuset

Skovbjerg, samt skipper Thomas Iversen tv, Keld Andersen og Lars Fensbo.

kræfter naturen kan påvirke en sejlbåd med.
Frank Panduro, der sejlede for Dansk OTC, var ikke sen til at indrømme, at
mave- og armmusklerne skulle trænes væsentligt, hvis han skulle gentage
en succesfuld 3. plads med Peter Iversen som skipper, til næste år.
Morten Stoy fra CON Industries blev nummer 2 og Nykredit med Søren
Andersen blev nummer 4.
Mia Nielsen fra NP Truck havde på grund af afbud, ikke sin sædvanlige skipper, der ligger 4 på verdensranglisten, og der gav en placering lidt nede i
rækken.

OL pigerne sørgede efterfølgende for at
give kommunens øvrige elite-samarbejdsklubber,
borgmester
og Team Danmark
Tak
til vores
sponsorer:
direktør samt sponsorer, en inspirerende
indsigt
elitesejleres
hverdag.
Der er allerede nu sat dato
for næstei års
Business Cup 2010,
der afvikles

C

den 12. juni og hvor der forventes at 12 besætninger og 6 både sætter hin-

Nykredit var det eneste rene firmahold, da alle er
anden stævne.
ansat i koncernen.
H.K.H.Kronprins
Frederik fik muligheden for at tage en selfie

O

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.

Automation
Business Cup 2016

Picca Automation Business Cup, der arrangeres af On Board,
bliver den 11. juni 2016.
Hent bare indbydelsen på hjemmesiden, hvis du har lyst til
at få en oplevelse med din virksomhed.
Mere information - så send en mail til
soren.klint@novotek.com

Det var en glad borgmester der kunne forevige sig med OL pigerne,

INDUSTRIES

udvikle sig som de har.
Lone Hansen, direktør i Team Danmark påpegede i sin tale, at det
var en forbilledligtNy
samarbejde,
båd sponsor ider
2010har være med Horsens KomNissen, som
både styrer
mune i de sidste 2Alan
perioder,
og hun
håbede, det kunne fortsætte
Nissens Kølerfabrik og her båden
og udvikle sig. Horsens
Kommunes
elite
idræts koordinator, Nikolaj
”Nissen” til Business Cup, har
Brostrøm, som Onmeddelt,
Board at
Horsens
til
OL
2016 har et blændende
virksomheden stadig
ønskerfremhævet
at være med i som
On Board,
samarbejde med, blev
en fantastisk kontinueret
men ikke som båd sponsor. Der er
samarbejdspartnerallerede
i forløbet.
nu flere virksomheder,
har nye
vist interesse
dette
Horsens Sejlklub ogder
vort
klubhus,forChristian’s
gode mad og klubattraktive sponsorat, og har du
bens dygtige sejlereogså
blev
en
kold
januar
eftermiddag
fantastisk flot
lyst til at høre mere om alle
vedøvrige
et bådsponsorat,
eksponeret over formulighederne
kommunens
idrætsklubber,
kommunens
HUNDSBÆK
& HENRIKSEN A/S
RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
så kontakt sponsorudvalget.
medarbejdere og ikke
mindst Team Danmark.

Tak til vores sponsorer:
Tak til vores sponsorer:

40
Tak
til OnBoard sponsorer:

C

O

N

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

INDUSTRIES

C

O

Dansk Sejlunions sportschef Thomas Jakobsen var i godt selskab
med de 3 sølvmedaljevindere

N

Har du lyst til at deltage efter
i Business
Cup4-årige
så reserver
dagen
send en forat den
aftale
varogsigneret,
da det netop er igennem
håndsbookning på mail tilTeam
soren.klint@horsens-sejlklub.dk.
allerede
Danmark aftalen, at de 4DerOLer piger
har haft mulighed for at
nu forhånds booket 3 besætninger.

sammen med ¾ af besætningen fra Horsens til OL 2016.

Med Allan og Anettes VM sølv i Nacra og Søstrene Schütt’s VM
sølv i 49’er, er skabet næsten fuldt, inden det går løs til OL. De 2
sidste medalraces søndag aften, var top drama, i forhold til DR’s
Bedrag, der måtte se sig forbigået som aftens top underholdning.
Nacraen’s Match Race imod deres enlige konkurrent fra Østrig og
49’er feltet hvor 6 besætninger kunne få medaljer. Udsendelsens
højdepunkt var 200 m fra mål, da vinden skiftede 180°, og de forreste både fik skarpt kryds på det sidste af løbebenet. Schütt Sisters
lå 5 med sølvmedaljen i hus, men så kom de resterende 5 både
blæsende på læns. Meningsudvekslingen på den danske båd kunne
høres helt ind til land, men heldigvis var de så prof., at der skulle
mere til at bringe dem ud af fatning. De holdt 5. pladsen og sikrede
den 2. VM sølvmedalje til Danmark og Horsens den eftermiddag.

Årets Sportsnavn i Horsens
2015 Anne-Marie Rindom
Direkte hjemvendt fra World Cup i Miami, kom den unge dame til
rådhuset den 1. februar, for at modtage salens hyldest for årets
sportsnavn i Horsens. Det skete i forbindelse med kommunens
hyldest til alle de sportsudøvere fra kommunen, der har vundet JM,
DM, NM, EM og VM i 2015.
On Board Horsens til Ol havde sørget for, at hendes Laserjolle
stod parkeret i rådhussalen, så både unge og gamle kunne for en
fornemmelse for hendes ”arbejdsplads” de sidste 8 år.
Stort tillykke til Anne Marie og stor tak til kommunen samt Advokatgruppen for prisen.

Årets sportsnavn flankeret af Lars Brandt og Søren Merrild Bie fra
Advokatgruppen med det synlige bevis.

N

INDUSTRIES

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:
C

O

N

INDUSTRIES
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HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
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Langtur (dagstur)
i klubbens Match 28

1 8 7 9

Kapsejladskalender 2016

– Horsens Sejlklub og omegnsklubber

Dato	Arrangement	Sejladstype	Arrangerende klub
9. – 10. april

Optimist Landslejr	Træningssejladser for joller

16. – 17. april	Tune Up

Kapsejlads for joller

Horsens Sejlklub

3. maj – 21. juni	Tirsdagssejladser
9. august – 27. september

Kapsejlads på op/ned-baner

Horsens Sejlklub

4. maj – 22. juni
10. august – 28. september

Kapsejlads med respitstart

Horsens Sejlklub

12. maj – 23. juni	Torsdagssejlads
11. august – 29. september

Familiekapsejlads med respitstart

Horsens Sejlklub		

21. maj

Juelsminde Cup

Distancesejlads ved Juelsminde

Juelsminde Sejlklub

27. – 29. maj

Fyn Cup

Distancesejlads rundt om Fyn

Bogense Sejlklub

Onsdagssejlads
for pigesejlere

11. juni
Picca Automation Business Cup
			

Firmakapsejlads i Match28´ere		
Horsens Sejlklub

3. – 5. juni

Kerteminde Sejlklub

Classic Fyn Rundt

11. – 12. juni	AFI 2-star, Aarhus

Distancesejlads rundt om Fyn

30. juni – 3. juli

Borre Knob	Sommerlejr for jollesejlere og familier

Horsens Sejlklub

25. juni

Njord Sejladsen

Distancesejlads for kapsejlads- og turbåde

Juelsminde Sejlklub

23. – 31. juli

JNoM for ungdom

Kapsejlads for joller

Horsens Sejlklub

27. august

Endelave Rundt

Distancesejlads rundt om Endelave

Horsens og Snaptun Sejlklubber

3. september	Tunø Rundt

Distancesejlads rundt om Tunø

Hou Bådelaug

3. – 4. september

Kapsejlads for joller

Horsens Sejlklub

Horsens Fjord Cup

3. – 4. september
DM for Laserjoller	Mesterskabsstævne for Laserjoller
			

Horsens Sejlklub /
Laser Association Denmark

24. – 25. september

Kapsejlads for KDY 15 kvm.

Horsens Sejlklub / J-klubben

25. september	Trekost Two-star

Distancesejlads for 2-mandsbesætninger

Horsens Sejlklub

1. oktober	Snaptun Cup

Distancesejlads	Snaptun Sejlklub

1. oktober

Bymesterskab for joller

Kapsejlads på jollebaner

Horsens Sejlklub

2. oktober

Bymesterskab for kølbåde

Kapsejlads på op/ned-baner

Horsens Sejlklub

KDY-stævne
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Således ser Match 28 bådene ud, som du som
klubmedlem, kan få en gratis dags tur i den
10. eller 12. juni.

Distancesejlads for 2-mandsbesætninger	Aarhus Sejlklub

Sejlsportsliga: 20. – 22. maj Lundeborg, 10. – 12. juni Juelsminde,
26. – 28. august Thisted, 16. – 18. september Skovshoved
DM ScanCap/Ylva/BB10m: 18. – 21. august Juelsminde.
DM og NoM Albin Express: 19. – 20. august i Kerteminde.
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Horsens Sejlklub

Mange af klubbens medlemmer har i årenes løb set misundelige
på klubbens match 28 racere og spurgt; ” hvorledes kommer jeg
ud at prøve dem?”
Det sker imidlertid nu:
Alle sejlklubbens medlemmer tilbydes at prøve klubbens lækre
Match 28 på en dagstur.
Fredag den 10 juni. kl. 8 fra henholdsvis Vejle og Middelfart og til
Horsens samt søndag den 12. juni kl. 9 fra Horsens til Middelfart
og Vejle.
Det kræver ikke stor forudgående sejlererfaring, men det er absolut
ingen hindring. Besætningerne vil blive sammensat, således at
alt er erfarings- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Turen tage typisk 6-8 timer, og det koster kun en togbillet samt
en stor madpakke.
En fantastisk oplevelse for sejlerskoleelever, bolværksmatroser,
rulleforsejlsgarden samt de erfarne ”deep water” sejlere.
Sæt kryds allerede nu, og tilmeld dig og din mand, kone kæreste
eller kammerat på mail: Soren.klint@novotek.com

Prisliste
Horsens Sejlklub
Kontingenter
Vedtages hvert år på generalforsamlingen gældende
for det næste år.
A - Myndig aktiv sejler
1044
B - Umyndig aktiv sejler
882
C - Samboende par
2722
D - Ikke aktiv
522

Sejlerskole
Vedtages af bestyrelsen efter indstillingen fra sejlerskoleudvalget.
• Praktisk sejlads
1800
• Kapsejladssejlerskole
1800
• Teori
1800

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

Klubpriser
i Horsens Sejlklubs Restaurant
RETTELSE!
I sidste blad blev resultaterne fra efterårets aftensejladser
beklageligvis angivet forkert.
De rigtige resultater er:
1. start:
1 KDY 15 m2 418
2 NF
843
3 NF
544
2. start (Express):
1 826
2 434
3 293
3. start:
1 X-323
5093
2 X 102
1118
3 Banner 30 15
4 Luffe 44
35

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

HUSK:
• at støtte vore sponsorer og annoncører, - dermed
støtter du også Horsens Sejlklub.
• happy hour – halv pris -  hver fredag kl. 14 -18 i
perioden standernedhal til standerhejsning.
• at sende din mailadresse til
kasserer@horsens-sejlklub.dk
• at tilmelde din kontingentbetaling til betalingsservice.
Link på www.horsens-sejlklub.dk / sejlklubben /
bestyrelse / kasserer
• at kontakte Carl Gerstrøm,
gerstroem@mail1.stofanet.dk/23465603, hvis ikke
du får Dansk Sejlunions medlemsblad ”Sejler”

Beklager! (CG)
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Standerhejsning
i Horsens Sejlklub
Lørdag den 2. april 2016
Kl. 17.00:
Formanden holder standerhejsningstalen ved flagmasten
Sejlersangen synges, mens standeren går til tops og en ny sæson starter
Båd dåb af en ny laser jolle sponseret af Sydbank og af vores nye Etchell 22, sponseret af Jacob Madsen
Herefter er der øl og vand til medlemmerne.
Kl. 18.00
Går vi i klubhuset til en standerhejsningsmiddag og fest.

Christian Kamp og
Artemis Racing

Nyt fra Dansk
Sejlunion

I sidste klubblad skrev Christian en fantastisk artikel.
En kort opfølgning via et hurtigt blik på hjemmesiden artemis-racing.americascup.com viser at teamet på Bermuda
tester 2 nye både.

Som beskrevet under Netværksmøde mellem sejlklubber i Østjylland er der navnlig 4 emner, der fylder i DS lige nu og som vil fylde
på generalforsamlingen den 8. og 9. april i Svendborg.
Valg er altid et vigtigt punkt på en generalforsamling.
Formand Hans Natorp er på valg og genopstiller. Kan genvælges for
en sidste 2-årig periode.
Line Markart fra Hellerup Sejlklub og Henrik Voldsgaard Aarhus
Sejlklub er begge på valg og genopstiller. Mads Christensen fra KDY
er på valg, men genopstiller ikke.
Der er med andre ord brug for en ny kandidat til unionens bestyrelse.
Vores egen Peter Bjerremand Jensen har sagt ja til at stille op.
En bedre kandidat findes ikke. Peters har en god baggrund i erhvervslivet og kendskab til idrætten via årene i Stensballe Golf.
Peter store engagement i Horsens Sejlklubs On Board og den
succes, det har været sportsligt, økonomisk og mediemæssigt gør
Peter til en fremragende kandidat.
Når bladet udkommer er fristen for at opstille kandidater udløbet
og på www.sejlsport.dk vil man kunne se, om der er andre kandidater. Der kan ikke opstilles kandidater fra salen på dagen. Dagsorden, beretning o.s.v. bliver tilgængeligt på www.sejlsport.dk

Stillingen i Louis Vuitton America’s Cup World Series efter 3
sejladser er:
1 Emirates Team New Zealand
122
2 ORACLE TEAM USA
112
3 Land Rover BAR
109
4	Artemis Racing
105
5	SoftBank Team Japan
100
6 Groupama Team France
82
Program for 2016:
• Muscat, Oman (27-28 feb.)
• New York, USA (7-8 maj)
• Chicago, USA (11-12 juni)
• Portsmouth, UK (23-24 juli)
• Toulon, France (10-11 sep.)
Det næste, nummer 35 i rækken, America’s Cup bliver i maj
2017 på Bermuda. Spændende. (CG)

Menu
Forret
Dagens fangst
Rogn & blå muslinger
Musling beurre blanc med purløg
Brød & smør.
Hovedret
Kalvefilet
Porre timbale & forårets grønt
Dijon creme sauce med spinat
Små ovnbagte kartofler.

I forbindelse med Dansk Sejlunions generalforsamling uddeles
TORM prisen.
Med TORM Prisen hædrer TORM Fonden og Dansk Sejlunion hvert
år en frivillig leder eller en sejlklub, der har gjort en særlig indsats
i sejlsporten.
Med TORM Prisen følger en check på 30.000 kr. til udvikling af
sejlsporten.
Horsens Sejlklub er en af de 8 nominerede. Man kan gå ind på DS’
hjemmeside www.sejlsport.dk og søge på “TORM prisen” og se alle
de nominerede.
Fra Horsens Sejlklub vil formanden, Peter Bjerremand Jensen og
Carl-Erik Carlsen deltage. Derud over deltager Carl Gerstrøm i sin
egenskab af medlem af DS ordensudvalg. Et kort referat vil blive
bragt i næste klubblad.

Pris kr. 298,Musik:
Jesper Bjarnesen spiller fra klokken 19.00
Lad os fylde det flotte klubhus med stemning og fest endnu engang.
Ring til andre medlemmer og få samlet et bord til denne aften. Så sørger vi for, at I kommer til at sidde sammen.
Tilmelding til formanden på: formand@horsens-sejlklub.dk
eller på telefon 26 71 84 21 senest torsdag den 31.marts 2016.
Husk denne dag ingen øl boner.

Vel mødt til en hyggelig aften!
28
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Horsens både under fjerne
himmelstrøg
Charlotte og Søren Refsgaard i det gode skib Valhalla ligger i
Spanien - Cartanga. Her overvintres Sidste rejsebrev slutter:
Hvad skal vi så få de næste mdr. til at gå med ? Ja, vi har nogen ting
på båden, som skal laves så som reparationer og forbedringer som
er kommet til undervejs, og så vil vi forsøge at få lært lidt spansk.
Derudover vil vi blot nyde vores nye tilværelse her i Spanien.
Vi ses til foråret……
Hjemmeside www.sy-valhalla.dk. Her er der interessante rejsebreve og mange flotte billeder.
”Havfruen” er kommet hjem og er solgt.
Er du interesseret i at sejle langt, så kan det anbefales at se på
www.ftlf.dk som er Foreningen Til Langtursejladsens Fremme.
Hvis du kender til Horsens både, der sejler ude i den store verden,
så send en mail til gerstrøm@mail1.stofanet.dk (CG)

Peter Bjerremand Jensen
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29

H O R S E N S

S E J K L U B

a nno

1 8 7 9

Spændende aften om bord
på skoleskibet ”Danmark”
Asbjørn Høj og Søren Buhl var helt enige:
”Fantastisk at sejle med ”Danmark”
– vores liv blev ændret”
Det blev en spændende og underholdende aften, da to HSHmedlemmer i klubhuset fortalte om deres oplevelser om bord på
skoleskibet ”Danmark” – og flere tilhørere tilføjede gode minder. Et
halvt hundrede sejlere lyttede.
Asbjørn Høj påmønstrede ”Danmark” i 1974 og var med til 1984,
bortset fra få pauser. Han vekslede mellem jobbet som styrmand
og kvartermester. Skoleskibet er en tremastet fuldrigger, bygget i
1932 som erstatning for det forliste skoleskib ”København”. Oprindelig var der 120 elever med på togterne – kravet var mindst to års
sejlads med et sejlførende skib for at blive befaren matros.
Siden er fuldriggeren moderniseret nu med plads til kun 80 elever,
fordelt på to banjer. Der er 15 besætningsmedlemmer. Målet har
altid været, at de unge mennesker skulle have en uddannelse til
søs.
Skoleskibet er bygget mere sikkert med ”Københavns” forlis in
mente.
Da Asbjørn Høj og siden Søren Buhl var påmønstret, foregik det
meste på gammeldags facon: alle sover i hængekøjer, som skal
surres og stuves væk hver dag, arbejdstøjet bliver vasket og skuret

på dækket – og så er der læren om knob og stik, splejse tovværk og
stålwirer og lægge taklinger.
Også i dag er man først ”en rigtig sømand”, når man er kravlet op i
masten og har kysset toppen af den højeste mast, 40 meter oppe.
Eleverne indgår helt og fuldt i dagligdagen og lærer om alt det
forefaldende arbejde, der skal udføres for at holde skibet i optimal
stand. Ud over praktisk sømandskab bliver der stadig lagt stor vægt
på personlig udvikling, evnen til tæt og intenst samarbejde med
andre, samt evnen til at være dynamisk og arbejdsom.
”Danmark” er 77,4 meter i længden, har 27 sejl – og der er cirka
250 ender til dæk, altså reb til sejlføringen. Eleverne kunne først få
landgang, når de havde udpeget 10-15 ender. De unge søfolk havde
skiftende vagter: døgnet rundt er der folk på job.
- Det handler om at kunne indrette sig efter forholdene, opføre sig
ordentligt over for andre og vise respekt for officererne, fortalte
Asbjørn Høj.
- Vi lærte at samarbejde
Søren Buhl var 16 år, da han påmønstrede ”Danmark”. Han kom ind
i en helt anden verden, end den han kendte:
- Vi skulle selv pakke køjerne, og en officer tjekkede. Hvis der var en
køje, der ikke var i orden, så var der ingen morgenmad til striben. Vi
lærte at være en del af en stor gruppe, og vi lærte at samarbejde.
Det var hårdt arbejde, når dørken skulle skures med kalksten.
En dag, hvor Søren Buhl var på vej i land, sagde officeren:
- Stik mig en smøg.
- Jeg ryger ikke, svarede Søren Buhl.
- Så se at få det lært, lød det skarpe svar fra officeren.
Søren Buhl og Asbjørn Høj var helt enige: ”Det var ikke den samme,
der kom hjem. Der skete så meget undervejs, og vi havde fået en
anden tilgang til livet”.
Der blev vist et par spændende film fra togter med ”Danmark”.
Hen mod slutningen den aften var der mange spørgsmål, lyset blev
tændt, og vi opdagede, at der var ret mange af tilhørerne, der har
sejlet med ”Danmark”. De kunne ikke holde sig væk, og de fortalte
mange gode anekdoter.
En god og underholdende aften med to spændende beretninger.

Skoleskibet ”Danmark” er 77,4 meter
i længden og bærer 27 sejl. Skroget er
hvidt – et flot syn for fulde sejl.
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Med vemod forlades det smukke Valdemar Slot

Langsomt fyldes den gamle værftshal
og til maj vil der være klar til åbning

Flyttedag
Danmarks Museum for Lystsejlads holder flyttedag
Efter 20 år på det smukke Valdemar Slot flytter museet ind til
Svendborg til Frederiksøen midt i havnen. Der er truffet aftale
med Svendborg Kommune om leje af en værftshallerne. Foreløbig
gælder aftalen i 3 år, men det skal meget gerne blive mere permanent. Det er en stor udfordring for museet at foretage en sådan
flytning, men det giver også mange muligheder. Planen er at museet skal åbne den 1. maj og så bliver der forhåbentligt tale om et
betydeligt større besøgstal, end der har været de seneste år.
Det er en stor økonomisk udfordring i at drive museum i Danmark. Uden mange ulønnede frivillige til at udføre arbejdet og uden
støtte fra en stor støtteforening ville det ikke være muligt at drive
museet.
Se mere på www.lystsejlads.dk (CG)
Luftfoto: Svendborg kommune

Frederiksøen midt i Svendborg
havn bliver ny domicil. 150 meter
fra hvor masser af gæstesejlere
hvert år lægger til.
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Plan 2020

Nyt fra pigesejlerne

For at støtte bestyrelsens udviklingsplan for Horsens Sejklub frem
mod 2020 var der den 27. februar indbudt til workshop. De knap
20 fremmødte gik med stort engagement til opgaven og fik en fin
lørdag formiddag.

Pigesejlerne har opstartsmøde onsdag den 27. april – denne
gang i MONGO.

Bemandingen i grupperne var i den indledende fase gruppemedlemmer fra klubbens aktuelle arbejdsudvalg. Man drøftede
aktuelle og forestående opgaver og skelede lidt til det politikkatalog, som bestyrelsen arbejder med.
Kortene blev blandet. Grupperne blev brudt om, og der blev lejlighed til at høre om og kommentere på, hvad de andre udvalg i
klubben arbejder med.
Til slut fik de oprindelige udvalg lejlighed til at reflektere over de
kommentarere, der var givet undervejs, inden en afsluttende fremlæggelse i plenum.
En enkelt detalje skal nævnes her. Kommunikationsudvalget efterlyser, at ALLE medlemmer tænker formidling. Når man oplever en
hændelse/læser en tekst/ser et videoklip med relation til det maritime, så overvej om det er noget, der skal bringes frem i en eller
flere af Horsens Sejlklubs kommunikationsplatforme. Ta’ et billede
og sende det med et par ord til gerstroem@mail1.stofanet.dk. Bliv
HSH kommunikationsambassadør!!!

1 8 7 9

Der kan selvfølgelig spises i klubhuset inden mødet som sædvanligt – husk selv at bestille.
Kl. 19.00 samles vi til en kort opsummering på den nye sæson.
kl. 20.00 kan vi glæde os til foredrag af Team Ulrikkeholms forgast,
Joan V. Hansen - læs mere om arrangementet herunder.
Joan’s foredrag er åbent for alle interesserede, så inviter gerne
fa-milie og venner. Pigesejlerne serverer kaffe og kage.

Formanden bød velkommen og ”tovholder” Leon Träger konsulent
fra Dansk Sejlunion fortalte kort om de p.t. kørende DS projekter
Vild med Vand og Havets motionister.
Der blev delt op i 6 grupper relateret til udvalg i klubben.
• Pigesejlerne
• Kapsejlads
• Ungdom
• Sponsor
• Sejlerskole
• Kommunikation

a nno

Susanne fremlægger kommunikationsudvalgets tanker. Hjemmeside, facebook, nyhedsbrev, klubblad, infoskærme o.s.v. udgør en
bredkommunikationsplatform.

Der bliver samlet detaljeret op med et fyldestgørende referat.
Bestyrelsen vil gennemgå materialet og lade det indgå i strategiarbejdet. Hvor skal Horsens Sejlklub være i 2020?
Det er altid godt for en organisation at gøre sig nogle tanker om
fremtiden. Hvor skal vi hen, hvordan skal vi komme der hen, og
hvordan skal vi organisere os for få det gennemført planerne. Tak
til bestyrelsen for initiativet!(CG)

Forårets sejladser starter, grundet Kr. Himmelfartsdag, først den
11. maj.
Vi sejler hver onsdag til og med 22. juni.
Skippermødet er kl. 18.00 og starten går 18.30.
Nærmere aftales til opstartsmødet.

7

Sæt
i kalenderen
Onsdag den 27. april kl. 20 i Mongo
”Kvindehold – uden at
der går hønsegård i den”

Pigesejler gruppen fra venstre Ulla, Lene og Anette. Organiseret
pigesejlads i Horsens Sejlklub kan i denne sæson fejre 25 års
jubilæum, - mon ikke vi kommer til at høre mere til det.

Kom og hør fordækker, Joan V. Hansen, fra Verdensranglistens nr. 1 i matchrace for kvinder fortælle om:
”Kvindehold – uden at der går hønsegård i den”
Joan vil fortælle om livet som kvindelig matchracesejler, om hvordan det er at give og få tæsk og om de mange oplevelser
det giver, at rejse verden rundt og paradoksalt nok alligevel kun når at se havnene.
Og hvor meget hønsegård, er der, når 5-6 tøser skal få et hold til at fungere??
Bliv klogere på, hvordan et hold sammensættes, fungerer på vandet, i racesituationer og ikke mindst på land og om
kampen for at komme helt til tops.
Udover at være en del af Team Ulrikkeholm i mere end 10 år, er Joan diætist, mor til to piger, kæreste med Emil (som også
er professionel sejler) og hun har oplevet langturssejlerlivet med et par ture over Atlanten, samt været instruktør på Oure
Idrætshøjskoles sejlerlinie.

Pigesejlerne serverer kaffe med lidt sødt– og alle er velkomne, så tag manden, vennerne og familien med.
Kaffen er skænket og alle er klar til at bruge 4 timer på at drøfte
plan 2020.
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Ordensreglement for
Horsens Lystbådehavn
Der sket en revision af ordensreglementet for Horsens Lystbådehavn
Der er foretaget visse tilføjelser og alle opfordres til sætte
sig ind i de nye regler. De kan ses på Lystbådehavnens
hjemmeside - www.horsenslystbaadehavn.dk.
I kapitel 1 Almindelige bestemmelser er der tilføjet et
nyt punkt
1.6 Miljø og ordensbestemmelser
Affald
Det er strengt forbudt at henkaste affald herunder olie
på landarealer, broer, moler eller i vandet. Alt affald skal
anbringes i de opstillede affaldsbeholdere eller på Lystbådehavnens affaldsøer. Affaldet bedes sorteret ifølge anvisninger på affaldsøerne.
Uvedkommende effekter vil blive fjernet uden ansvar
Ferskvand
Alt unødig brug af ferskvand på land og i havnen skal
undgås.
Bilvask fra havnens haner må ikke finde sted.
Brug af vand i baderummene i servicebygningen afregnes
med brug af det opsatte betalingssystem.
Marinetoiletter
Udpumpning fra marinetoiletter eller udtømning af holding-/septiktanke i havnen er forbudt. Der henvises til
”Bekendtgørelser af lov om beskyttelse af havmiljøet”.
Overtrædelse af dette medfører øjeblikkelige bortvis-

ning fra hele lystbådehavnens område. Om nødvendigt kan
havnefogeden foranledig fjernelse af pågældende båd.
Miljøfarligt affald
Miljøfarligt affald så som spildolie, malingsrester, fortynder,
udtjente oliefiltre og akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved almindelig affaldsøer, men skal afleveres på Lystbådehavnens Miljøstation således, at havnen ikke påføres et
oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem.
Udpumpning af olieholdigt vand er strengt forbudt - både
til land og til vands. Al spildolie samt olieholdigt vand
opsuges og tømmes i særlige beholder på Miljøstationen.
Oliesuger kan lånes ved henvendelse til havnefogeden.
I kapitel 2 Fartøjer på land er der tilføjet et punkt
2.2.Tørsejlere
Både der skal stå på land, når de ikke benyttes til sejlads,
skal placeres efter havnefogedens anvisning.
Under kapitel 5 Fartøjer i havnen, er sidste afsnit skrevet
om til:
5.4 Tilsyn
Både der synker, skal omgående hæves/lænses, havnefogeden kan foranledige dette på ejers regning.
Der er tale om tilpasning til EU’s miljølovgivning, en ajourføring om både på land og en præcisering omkring både
der synker. (CG)

Netværksmøde
mellem sejlklubber
i Østjylland
I fortsættelse af det møde der blev holdt
i Horsens efteråret 2014, var der indbudt
til et nyt i Sejlklubben Bugten i Aarhus
januar 2016. 18 personer fra 10 klubber
var mødt op, og det blev en givtig aften.
Vor lokale bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion Jesper Andersen
gav en god orientering om hvad der hovedtemaerne i unionen lige
nu.
• Eksklusion af Gråsten Sejlklub
Kort om sagens forløb:.
Gråsten Sejlklub (GS) ekskluderer et medlem/medlemmet klager
til DS’ ordensudvalg, der pålægger GS at optage medlemmet igen/
GS appellerer til DIFs ordensudvalg, der giver DS’ ordensudvalg ret/
GS siger nej/behandles på DS generalforsamling 2015/DS ekskluderer GS/GS prøver sagen ved DS generalforsamling 2016.
Da sagen var oppe på DS generalforsamling 2015, blev det til en
sag om klubbernes bestemmelsesret.
Sagen er meget principiel og kan få vidtrækkende konsekvenser.

S E J K L U B
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• Økonomi
TORM har i de sidste godt 10 år doneret mange penge. Aftalen
Slutter ved udgangen af 2016. Der skal finde en ny hovedsponsor.
• Sejlsportsliga
Det der blev sat i værk er lykkedes. Flere klubber får meget ud af
det på hjemmefronten. Det er ikke lykkedes at gøre ligaen selvfinansieret. En del lønkroner fra sekretariatet + eksterne købte folk
har belastet økonomien.
• Generalforsamling
Svendborg Sund Sejlklub – landets ældste - bliver 150 år i 2016, derfor afholdes generalforsamlingen i Svendborg.
Jan Ibsen formand for Sejlklubben Neptun Vejle orienterede om
det havnearrangement, man afholdt i august 2015 – 7. gang man
afholdt arrangementet.
Kommunen er 110 % med og går forrest, - vil binde borgere sammen med fjorden. Klubberne er hjælpere og tjener en skilling ved
boder. Der skønnes at have været 10.000 mennesker på havnen
den dag.
Havnens dag i Horsens blev kort omtalt og noget tilsvarende i
Aarhus ”Den Blå Rambla” ligeså.
Den lokale DS konsulent Leon Träger fortalte om projekt ”Vild med
Vand” og tog pulsen på sejlsporten i Østjylland generelt.
Det kommende sejlsportscenter i Aarhus blev omtalt. Første
spadestik forventes august 2016 og centret er planlagt færdigt jan
2018 inden Wold Sailing 2018, der er et samlet VM for alle de
olympiske klasser. Et mega stævne med 1500 sejlere fra ca. 80 nationer, der bl.a. medbringer 600 gummibåde.
Nyt møde i Vejle aftalt til januar 2017. (CG)

• Strategi
Der er udarbejdet en ny strategi, som interesserede kan læse på
www.sejlsport.dk

I sidste klubblad var der en kort beskrivelse af projekt Vil
med Vand. Horsens har været med fra starten. Der er bred
opbakning fra klubberne, kommunen og de erhvervsdrivende
på havnen.
Havnens dag er den 29. maj. Det annonceres bredt over
hele landet. 42 havne er i skrivende stund med i projektet,
men der når at komme flere til.
Her i Horsens arbejdes på at realisere et meget omfattende
program i den sidste weekend i maj - 27., 28. og 29.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Vi vil invitere byens borgere på Lystbådehavnen og se de
mange spændende aktiviteter vi har. Der blive musik af flere
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omgange. Modeopvisning, udstilling af motorcykler og amerikanerbiler og meget meget mere. Show på vandet med jetski,
vandski m.m. Mulighed for at komme på vandet – sejle med
sejl eller motor. Mange aktiviteter for børn.
Der vil blive en særskilt markedsføring af Havnens Dag i
Horsens. Det bliver primært på klubbernes hjemmesider, når vi
kommer lidt tættere på.
Der bliver brug for frivillige til at hjælpe med. Mange mangeartede opgaver vil der være. Meld dig til at give en hånd med.
Nils Buhl 		
Carl Gerstrøm

nb@godtvejr.dk/29291907
gerstroem@mail1.stofanet.dk/23465603

Højvandssikring

Knud Erik i gang med at
støbe hullet i hegnet ud.

Vi har set det så tit! Et par gange om året stiger vandet og oversvømmer arealerne på lystbådehavnen. Det gamle klubhus var ved
sådanne lejligheder i fare. MONGO er sikret med et hegn og der
står pumper. Tidligere var der et hul i hegnet med nogle plader der
blev monteret, når vandet steg.
Pladen er blevet permanet. Hullet er støbt ud. Nu mangler der bare
at få trappen op, så man let kan komme til og fra MONGO. (CG)
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Af Carl Gerstrøm
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Vore gamle skibe

I det gamle flotte bindingsværkhus
på Sundvej 9 i Horsens har Skibsbevaringsfonden til huse.

- er denne gang et portræt af det nyvalgte bestyrelsesmedlem.
Kristian Trøst Smedegaard
er 30 år, gift med Mikkeline og
sammen har de datteren Ella
på 2 år.
Kristian har gået på Statsskolen
er uddannet jurist/advokat og
ansat ved Ladegård, Rasmussen & Partnere med domicil i
Løvenørnsgade.
Kristians sejladsmæssige baggrund udspringer i familiesejlads. Ikke optimist og E-jolle og alt det, men sejlet meget med
familien i Spækhugger, Luffe 37 og X 36S, - weekendture og sommerferie.
Snakken faldt på det at komme tilbage til ungdomsbyen, venner
og netværk.
Familien er kommet tilbage til Horsens. Det at deltage som frivil-

lig i en idrætsklub giver nye udfordringer, mulighed for nye netværk. En baggrund som advokat stiller en række kompetencer til
rådighed, som enhver forening kan nyde godt af. Ud over de bestyrelsesopgaver som knytter sig til det juridiske, så venter Kristian at
kaste sig ind i ad hoc opgaver, hvor der måtte være et behov.
Vi kom ind på idrættens egen jura med ordensudvalg i forbundene
og en appelmulighed i Danmarks Idræts Forbunds ordensudvalg.
Fint og praktisk system. Videre talte vi lidt om krav til at arkivere
klubmaterialer – referater, regnskaber m.m. Der er ikke mange krav
på området.
Nu vil jeg folde ørene ud og suge til mig af, hvad det er for en
organisation, jeg er blevet medlem af. Jeg har meget at lære. Sådan
sluttede Kristian vores lille snak.
Velkommen i bestyrelsen Kristian, - dejligt at der er nogen der vil
yde en indsats.

Spændende foredrag
Den 28. januar var der tema aften om sikkerhed. Søsportens
Sikkerhedsråd og TrygFonden har startet et storstilet projekt SejlSikkert. Lokalt udpeges sikkerhedsambassadører der skal formidle
og arrangere. Der bliver uddannet undervisere/instruktører. I det
regi var det så, at denne temaaften kom i stand.
Jens Koch satte fokus på skroggennemføringer og hovedprincipperne om el i en båd. Materialevalg, rigtig placering af afbrydere,
ledningsdimensionering o.s.v. SKAL være i orden for at sejladsen
bliver sikker.
Der vil blive arrangeret en praktisk opfølgning på denne aften i
april. Vi prøver at få Jens Koch til at give en kort introduktion, og
så er det op i båden og se, om det er lavet rigtigt i din båd. Ved at
følge en checkliste får du kontrolleret det hele, og du får mulighed
for at notere ned, så du efterfølgende kan tage stilling til, hvad der
skal laves.
Ved den lejlighed vil der også blive mulighed for at medbringe redningsvesten og foretage det årlige check.
Hold øje med hjemmesiden. www.horsens-sejlklub.dk

Vore gamle skibe er en del af den danske kulturarv. Skibene og skibsbygningshåndværket er værd at værne om og bevare. Det er der
heldigvis mange, der gør.
Træskibs Sammenslutningen er en landsforeningen til bevarelse af
ældre brugsfartøjer.
Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer er en sammenslutning for
alle, der interesserer sig for at sejle og bevare ældre lystfartøjer.
Skibsbevaringsfondens stiftere var Nationalmuseet, Handels- og
Søfartsmuseet på Kronborg og Træskibs Sammenslutningen.
Fondens formål er:
• at bidrage til bevaring og restaurering af kulturhistorisk værdifulde, danske fartøjer;
• at søge, herunder undtagelsesvis også ved køb, at bevare ejendomsretten til sådanne skibe i Danmark;
• at øge såvel skibsejeres som den øvrige befolknings forståelse
for de kulturhistoriske værdier som skibe og maritime miljøer
repræsenterer.
Fonden søger disse mål fremmet gennem alment oplysende virksomhed, konsulentbistand samt økonomisk støtte, primært ved
långivning.
Skibsbevaringsfonden er for ca. 1 år siden flyttet til Horsens. Den
har et beskedent beløb ca. 3 mio kr. pr. år at gøre godt med, og
der er mange trængende. I Norge anvender man det ti-dobbelte til
bevaring af ældre fartøjer!!!
I Horsens Havn ligger en ældre kutter, som har fondens bevågenhed. Det er navnlig motoren, der er interessant, - en af de ældre
med den helt karakteristiske lyd, som desværre ikke kan gengives
her.
Interessante hjemmesider:
www.tas-skib.dk
www.defaele.dk
www.skibsbevaringsfonden.dk

Den syner ikke af meget, men den kutter skal ikke ses
men høres.

Vi er ikke alene!
Jens havde masser af eksempler med, - både rædsler og som
det burde være.
Den 4. februar var det Dansk Sejlunion der stod for foredrag om
metrologi Spændende foredrag med mange gode tips til hvilken
vejrudsigt skal man vælge, hvor finder man den o.s.v.(CG)

Sejlerne har ikke havet for sig selv. Vandarealerne er under pres fra
mange sider med flere interessenter.
Der bygges slambassiner og fyldes op.
Der udlægges havbrug til muslinger, fisk og tang.
Der bygges vindmøller og broer.
Naturen har sine egne brugere, - Hr. Finn Hval der strander ved
Blokhus fylder som en mindre U-båd. (foto Jens Gerstrøm)
En finhval er et stort dyr.
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HSH i Sejlsportsligaen (4)
(forsættelse fra december bladet)
Så er vi kommet ind i 2016, og sejlersæsonen står snart for døren. På
bådpladserne rundt omkring i landet er folk i gang med klargøring
af deres både, og inden længe står den på søsætning. Hjemme i
stuerne planlægges sæsonen så småt, hvor skal sommerturen gå
hen? Skal man sejle aftensejlads? Hvad med Fyn rundt? Eller er det
måske andre kapsejladser, der skal i kalenderen?
For os der ikke har båd selv er planlægningen, om hvordan vi skal få
stillet vores sejlerlyst den næste sæson, også i gang. For mit vedkommende betyder det planlægning af endnu en sæson i sejlsportsligaen, hvor jeg igen i år har været så heldig at have fået retten til
at repræsentere HSH.
Tidligere har jeg beskrevet hvad sejlsportsligaen er, og hvordan sæsonen gik sidste år. Men i dette nummer vil jeg præsentere det
nye hold, der skal stille op for HSH her i 2016. Har man ikke læst
mine tidligere artikler om sejlsportsligaen, kan man tage et kig i de
gamle blade (Dec14, Mar15, Dec15)
Ny hold konstellation
Jeg sluttede i seneste blad af med at skrive at holdet fra 2015 nok
ikke ville stille op i samme kvartet, da to allerede havde meldt ud,
at det kneb med tiden. Dette er også blevet faktum, og faktisk
blev Jørgen og jeg enige om at forsøge at finde hvert vores hold,
sådan at flere kunne blive engageret. Dette ville betyde, at vi skulle
sejle en intern udtagelse om, hvem af os der skulle have lov til at
repræsentere klubben.
Inden udtagelsen blev stablet på benene, blev der åbnet op for,
at andre også kunne melde deres interesse, hvilket står alle klubmedlemmer frit for, og den mulighed greb Morten Arndal. Men da
den endelige deadline for at melde sig med et fuldt hold faldt, trak
både Jørgen og Morten sig, da de ikke mente, de ville kunne finde
tid til at sejle liga ved siden af deres øvrige sejlprojekter, og mit
hold blev dermed det eneste. Morten gav dog udtryk for, at han
gerne ville være med til at træne mod os, og fungere som reserve
og sparring til holdet, og det er netop hvad der skal til for, at vi som
klub kan komme til at klare os endnu bedre i ligaen.
Holdet
Jeg har besluttet i år at stille et hold på 5-6 mand, sådan at vi har
mulighed for at have et par reserver med på bænken til de enkelte
stævner. Det er nemlig tilladt at stille med helt op til 8 mand ved
hvert stævne, og så lave udskiftninger mellem sejladserne.
Holdet består ind til videre af 5 mand: Andreas Skjerning, Mikkel
Hougaard, Jeppe Bregendahl, Christian Blæsbjerg og mig selv, Jacob
Nikolajsen
Andreas, 16
Går i øjeblikket på Hou Maritim efterskole hvor han til daglig sejler
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i J80’er (J70erens lidt ældre og langsommere storesøster). Ellers
har han også slået sine folder i Horsens både som optimist og europajolle sejler. Desuden har han det seneste 1,5-2 år været startet
op som træner i klubben, for de nyeste optimister.
Mikkel, 21
Er for nyligt flyttet til Odense for at studere, men er ellers født
og opvokset i Horsens, hvor han også lagde ud med optimisten,
men har så siden hen sejlet Hobie16 og en smule match race. Som
samtlige af de andre holdmedlemmer har han arbejdet som træner
i HSH, og været med til at skabe nye talenter.

De fire ligastævner er fordelt således hen over året.
Stævne 1, Oure
2. division, 14. - 15. maj 2016
1. division, 20. - 22. maj 2016
Følg også ligaen her:
www.sejlsportsligaen.dk/
www.sejlsport.dk/mere/sejlsportsligaen
/Jacob Nikolajsen

Stævne 2, Juelsminde Sejlklub
1. division, 10. - 12. juni 2016
2. division, 18. - 19. juni 2016
Stævne 3, Thisted Sejlklub
2. division, 20. - 21. august 2016
1. division, 26. - 28. august 2016
Stævne 4, Skovshoved Sejlklub
2. division, 10. - 11. september 2016
1. division, 23. - 25. september 2016

Jeppe, 26
Startede sit sejlerliv i familiens båd allerede da han var helt lille,
sidenhen har han sejlet optimist og europajolle i Horsens i en
lang årrække inden han skiftede til kølbåd, hvor han bl.a. har sejlet match race med Christian og Jacob. Derudover har han en lang
træner karriere bag sig, både som træner i HSH, men også med
trænergerninger bl.a. på det danske og tanzaniske optimistlandshold. Bosat i Aarhus.
Christian, 41
Har som den eneste på holdet ikke sejlet sine ungdomsår i Horsens,
men var i nogle år træner for klubbens Ynglinge sejlere (dengang
de stadig blev brugt). Her fandt han Helle, Jacobs søster, og det har
sidenhen fået ham til at flytte til Horsens, hvor han nu har hus,
både og børn. Sejlmæssigt er der for meget at berette om her, men
han siger dog sjældent nej til en sejltur eller en kapsejlads, og ham
og Jacob sejler ofte sammen i forskellige projekter.
Jacob, 28
Nærmest født og opvokset på havnen i Horsens, hvor han startede
som optimistsejler for næsten 20 år siden, herefter har den stået
på e-jolle og match race. Har været tilknyttet HSH som træner i
over 10 år, men har det seneste år skiftet jobbet som cheftræner
i klubben ud med en fuldtidsstilling i Match Racing Danmark. Sejlede sidste år med i Sejlsportsligaen, som gast, men har i år taget
rollen som skipper og samlet sit eget hold.
Stævnerne
Stævnerne er allerede fastlagt, og sæsonen skydes, for vores vedkommende, i gang i Lundeborg på Fyn (Oure) d. 20-22 maj. Herefter har vi ved sæsonens andet stævne så godt som hjemmebane, da der skal sejles i Juelsminde d. 10-12 juni. Her håber vi
selvfølgelig at se rigtig mange af klubbens medlemmer på kajen,
med små HSH-standere og flag.
Ready – set – go!!
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