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Udvalg mm.			
Materiel- og bygningsudvalg
Svend Smedegaard
materiale@horsens-sejlklub.dk
Matchrace
Søren Klint
soren.klint@horsens-sejlklub.dk
Sponsorudvalg
Søren Refsgaard
sre@refs.dk
Ungdom
Anne Skjerning
hulvej100@stofanet.dk
Sejlerskolen
Hans Chr. Koch
dk-c@ofir.dk
Tursejlerne
Frede Nørgaard
tursejlerne@horsens-sejlklub.dk
Pigesejlerne
Lena Schroll
askevej.34@gmail.com
Web
Tue. S. Andersen
tsa@neets.dk
Klubblad
Hanne Jeppesen
hanne@tunet10.dk
Jens Troense
troense@ofir.dk
Carl Gerstrøm
gerstroem@stofanet.dk
Hugo Nielsen
hugo-nielsen@mail1.stofanet.dk
Klubmåler
Claus Bjørnhart
claus.bjornhart@velux.com

2523 1662
4025 5201
2461 0263
2282 4808
5276 7699
2246 4252
6168 7914
4092 4743
4018 4501
4016 5300
2346 5603
4075 2309
2174 0462
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Claus
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Deadline næste nr.: 20. august 2012

Bestyrelse
Navn
e-mail
Formand
Bjarne Hansen
formand@horsens-sejlklub.dk
Næstformand (materiel og bygn.) Svend Smedegaard
materiale@horsens-sejlklub.dk
Kasserer
Carl-Erik Carlsen
kasserer@horsens-sejlklub.dk
Kapsejlads
Morten Fjerbæk
fjerbaek@gmail.com
Tursejlerne
Jens Troense
troense@ofir.dk
Ungdom
Kiki Visby
ungdom@horsens-sejlklub.dk
Sejlerskolen
Ole Harby
oh@bchorsens.dk
Suppleant
Ole Glerup
glerup@dadlnet.dk
Suppleant
Jørgen Rasmussen
rasmine@stofanet.dk
			
Sejlklubbens Venner			
Formand
Carl Gerstrøm
sejlklubbensvenner@horsens-sejlklub.dk
Kasserer
Birger Iversen
birger.hos@post.tele.dk
Udnævnt af bestyrelsen
Erik Nørgaard
e.junker@stofanet.dk

Havnefoged
Restaurant
Horsens Sejlklub
Pengeinstitut
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Telefon
2671 8421
2523 1662
2015 0601
4046 1718
4016 5300
3062 0212
2463 9703
2046 5280
7565 8040

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

Jens Hjernøesvej 14

8700 Horsens

Tlf. +45 75 61 66 77

www.havneservice.dk
havneservice@havneservice.dk
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Hej alle sammen
BEOLIT 12: 5.495,-

Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning A/S

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

Langmarksvej 41
8700 Horsens

Tlf. 75 65 $CPI1NWHUGP
61 66
*GUVGFCOUICFG *QTUGPU
Fax 75 65 68 88 6NH  JQTUGPU"DGQUVQTGUEQO

Bang & Olufsen Horsens, er en afdeling af Vagns Radio

www.hansted.net

md@hansted.net

Mobil: 2811 9166

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

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

md@hansted.net

Mobil: 2811 9166

Velkommen til Horsens sejlklubs standerhejsning anno 2012
Programmet for i dag er:
• Først får jeg lov at sige noget uden afbrydelse
• Lidt om hvad der er sket i vinterens løb
• Lidt om programmet for den kommende sæson
• Derefter er der dåb af nyt fartøj
• Udlevering af eksamensbeviser til elever fra sejlerskolen
• Så skal vi alle synge mens standeren går til tops. (hurra for
sejlere, sejlsporten og Horsens sejlklub)
• Derefter går vi over i vores nye lokaler, som skal navngives, og
her får vi en øl eller en vand.
• Klokken 18.00 begynder vi at gå i klubhuset, hvor festen, for de
der har tilmeldt sig, starter klokken 18.30
Påsken faldt tidligt i år, men vi fik også tidligt en weekend, hvor
der gik forår i alt og alle. Jeg startede ud i haven, men vejret vedblev at være godt, så båden blev klargjort og kom i vandet den
28. marts, og så kom SNEEN. Nu er vi da klar til sæsonen.
Vinteren i Horsens sejlklub har været meget aktiv.
Alle udvalg har haft gang i arrangementer og projekter.
Den 23. - 24. marts i år var 4 fra HSH til generalforsamling i DS.
Fredag aften deltog Jens Troense og jeg i et seminar, ”Få vind i
sejlene”, hvor man af Dansk sejlunion kunne købe en idé kasse
med 150, forslag til aktiviteter. Jens og jeg læste det igennem
og lyttede til ordene. Vi kunne efterfølgende se på hinanden og
blive enige om, at i HSH er overlæggeren sat meget højt. Vi kunne
nærmest ikke finde en idé i den kasse, som ikke allerede eksisterede i HSH.
• Sponsor udvalget har trods økonomisk krise haft held med og
dygtighed til at hente flere penge hjem i år end sidste år. Rigtig
flot
• Kapsejlads udvalget har arbejdet på at lave aftenkapsejladserne
lidt sjovere for alle.
• Ungdomsafdelingen har haft travlt med de nye bygninger og
med planlægningen af den nye sæson.
• Tur udvalget har afholdt arrangementer og planlagt årets ture
• Sejlerskolen har haft teori kurser hele vinteren
• I Knuds værksted er der blevet repareret og snedkereret i vinterens løb.
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• Materiel udvalget har fået næsten hele ledsageflåden fornyet og
repareret.
Tuborg har fået en ny motor en 50hk Yamaha, og så håber vi, at
den kan være i fred for tyveknægte. Der er ydermere indkøbt en
ny brig 4,5 meter med en 25 hk. Motor, den er indkøbt for sponsorkroner, men sponsor ønsker først at blive offentliggjort om en
måneds tid.
Desuden er der indkøbt en brig 4,5 meter med en 40 hestes Yamaha motor den skal vi døbe senere.
Alt dette har gjort, at vi har fået en ny flåde til gavn for Horsens
sejlklub.
De kan alle ses her på plænen.
• Der har været arbejdet på at skaffe penge til det nye klubhus.
I perioder har vi fløjet og været optimistiske, og perioder hvor vi
har været noget nede. Det skal lykkes! Vi har arbejdet og arbejder
stadig på at indsamle midler blandt medlemmerne. Det har været
spændende, men også grænseoverskridende, da det ikke er en af
mine spidskompetencer at ringe til mennesker jeg knap ved, hvem
er og bede dem om at donere penge til noget, jeg synes er en god
idé.
HSH og HSV har til dato givet tilsagn om beløb over 1 million
kroner.
Vi har sendt pjecer og breve ud til mere end 200 medlemmer og
senere har vi ringet til rigtigt mange medlemmer. Vi har forsøgt at
få så mange som muligt til at donere et beløb. Rigtig mange af de
mennesker jeg har talt med, har været meget positive, og jeg vil
gerne takke alle der har givet.
Alle beløb store som små bliver modtaget med glæde. Lige nu har
vi, som sagt, samlet over 1 million kroner. Det er MEGET MEGET
flot, tak til alle. Der ligger en kæmpe signalværdi i, at så mange
har fulgt opfordringen. VI VIL DET HER
Jeg benytter lejligheden her, hvor jeg har ordet (I har selv valgt
mig) til endnu engang at opfordre til, at så mange som muligt
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Det nye klubhus
I skrivende stund har vi aldrig været tættere på at kunne igangsætte byggeriet,
end vi er nu.

donerer et beløb, at alle tænker om de kender nogen der kunne
tænkes at ville give et bidrag.
Udvalget arbejder stadig på at finde donationer eller garantier for
2 millioner. Vi tror på vi når målet, men det kræver stadig hårdt
arbejde.
• DS bøjerne er lagt ud, dejligt. Bøjerne er blevet kontrolleret og
nye moringer er lagt ud på havbunden. Der er indkøbt enkelte
nye bøjer. Der er i alt 18 bøjer. Jeg vil gerne sige tak til udvalget
og sponsorerne: point S, Vulkano der leverede 11 lastvogns dæk,
og betonværket på Sydhavnen der fyldte dem. En speciel tak til
marinehjemmeværnet, der sejlede det hele ud og til Horsens havn
der klarede landtransporten.
Kapsejladsbøjerne bliver flyttet en smule, så skulle en eller anden
have plottet dem ind på sin GPS, så vær lidt opmærksom den 1.
kapsejladsaften.
• Sejler skolen har i vinterens løb renoveret en H båd. DOA. En
gruppe af elever og instruktører har arbejdet hver tirsdag aften
siden oktober på værftet ved Søren Buhl. Båden har fået afmonteret alle beslag og er blevet slebet, repareret og malet overalt.
Der har dog også været problemer undervejs. Noget maling der
ikke duede, så det blev til en ommer. Rigtigt mange frivillige
kræfter er blevet brugt på dette arbejde. En stor tak skal lyde for
det og også til Søren Buhl, Horsens yacht værft for husly og tak til
Spedalsø autolakering for maling som duede.
Alt det hårde arbejde er udstillet her i dag, den ser jo flot ud som
den står der.
Den kommende sæson som vi indleder i dag, byder på mange
tiltag; gamle kendte men også nye
• Kapsejlads tirsdag, onsdag og torsdag
• Der arrangeres DM for BB10 meter på Horsens Fjord i perioden
16.-17.-18. august
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• Ungdomsafdelingen skal køre det sædvanlige store program
med træning, sommerlejr på Borre knob og så skal der gang i de
nye FEVA joller. De bliver spændende at følge. Den 30. april inviteres nye optimister til en informationsaften. Kender i nogen der
evt. kunne være interesserede i dette, så sig det til dem.
• Sejlerskolen kører fuldt program, herunder også kapsejladsskolen.
• For tursejlerne bliver der pinsetur, Snaptun – Ballen og høsttur.
• Vores 2 OL kandidater, Maiken og Anne Marie, mangler en
udtagelsessejlads. Det er uhyre spændende. Vore 2 piger fører
udtagelsen, men alle 4 kandidater kan i teorien vinde den forjættede OL billet. Det bliver rigtigt spændende at følge. Det at få en
med til Ol vil være kæmpe stort for HSH. Det 3. og altafgørende
stævne, foregår i Sydfrankrig, fra mandag den 23.4. uge 17 sejler
de i 5 dage á 2 sejladser dagligt og fredag den 27.4. ved vi hvem
der skal repræsentere Danmark.
Vi har fået en henvendelse fra kommunen omkring EU formandskabet. Om muligheden for, at vi kunne sejle med ca. 20 personer
fra delegationerne. Det bliver torsdag den 24. maj fra 13.00 til
15.00. Det handler om ca. 6 både, der skal stå til rådighed med
skipper og gast. Det er umuligt at sige om arrangementet bliver
til noget, for tilmelding sker først op til dagen før. Det vil sige, at
vi først får endelig tilmelding onsdag den 23. maj. Håber der er
nogle af jer, som vil bakke op om dette arrangement.
En aktiv sæson står for døren. Lad os håbe vi bliver begunstiget af
godt vejr. Jeg ønsker alle en god og aktiv sejlersæson.
Der skal fra min mund lyde en tak til alle frivillige i HSH, det er
et stort arbejde I yder for vores klub. Der skal samtidig lyde en
opfordring til, at alle der ønsker at yde en indsats for klubben
endelig ikke skal holde sig tilbage, men gerne må henvende sig til
enten en afdeling eller et bestyrelsesmedlem. Vi kan bruge alle
kræfter, og det er rigtigt sjovt.
Der skal også lyde en tak til alle vores sponsorer, og i år en særlig
tak til de medlemmer af klubben, der har valgt at sponsorere
vores nye klubhus.
Det var foreløbig ordene, nu skal vi hejse vores stander og byde
en ny sæson velkommen.
Så skal vi synge den omdelte sang
Vi skal udråbe et leve for sejlerne, sejlsporten og Horsens sejlklub

anno
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Optisejlads
for voksne

Fondsansøgningerne har medført tilsagn om i alt 4 mio. kroner
(Niels Hede Nielsen, Mærsk, Inge og Asker Larsen), og indsamlingen
blandt medlemmerne er nu på i alt ca. 1.2 mio. kroner.
Vi er således kommet et langt stykke ad vejen med indsamling af
midler,

MEN
Vi kunne ønske os, at medlemmerne gav indsamlingen et nøk mere
!!! Mange bække små gør en større å.
Medlemsdonationerne fordeler sig på blot 80 tilsagn, og det betyder jo, at der er ganske mange, som ikke har givet tilsagn – i det lys
er resultatet ikke tilfredsstillende.
Der er mange store bidrag, men mindre bidrag f.eks. svarende til
ét års kontingent er også meget velkomne, så I der endnu ikke har
givet tilsagn vil vi opfordre til at genoverveje sagen – og få noget
gjort ved det.
Vi går nu ind i en fase, hvor der skal træffes beslutning om mangt
og meget omkring klubhuset, og netop belåningsgraden har jo
været debatteret tidligere, og den kan vi kun nedsætte ved at flere
medlemmer bidrager.
Hvis de resterende medlemmer hver bidrog med f.eks. 1000,- kr.
ville vi få et beløb svarende til kr. 500,000.- ekstra ind i indsamlingen. Bemærk, at der gives fradrag på selvangivelsen, så beløbet er
ca. kun det halve man giver.

Mandag den 25. juni arrangerer Horsens Sejlklubs Venner optimistsejlads for voksne barnlige sjæle. 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.
Deltagergebyret på 100 kr. går ubeskåret til renovering af klubhuset!!!
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)

Derfor, -send et bidrag nu
Byggeudvalget

HLB Klubblad
Horsens Lystbådehavns
Bådlaug (grå stander med
sort anker) har startet et
klubblad.

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Horsens Sejlklub og Horsens kommune markerer,
at Anne Marie Rindom er udtaget til OL i London.
Det sker midt på Søndergade i Horsens.

Nyt fra havnefogeden

Broerne er blevet renset i det tidligere forår. En særlig ”terrasserenser med 3 roterende børster er anskaffet til opgaven, og resultatet er blevet fint.
Der er stadig mange ledige pladser.
Der står stadig mange både på vinterpladserne. Intentionen om,

OL – det bliver ikke større
at pladsen bag ”spidshusene” skulle være ryddet medio maj, holdt
ikke. Det skal man nok tænke over, hvis man vil påberåbe sig, at
der er et aktivitetsareal til sommeraktiviteter, der også anvendes
til vinteropbevaring.
Generelt har vinterpladserne aldrig været så velorganiserede, som
efter vi fik pladsmandsordningen. Pladsmændene fortjener stor ros
for deres arbejde.
Lad os kort gentage navnene:
Østpladsen - bag ”Nyboder” - varetages af:
		
Oluf Holmegaard 2341 6044
		
Knud Hjersing
2084 3674
Vestpladsen – ved ”Den Røde Hal” - varetages af:
		
Knud Erik Feldt
28948393
		
Verner Jensen
2889 3375
Reglerne for brug af vinterpladsen kan ses på Lystbådehavnens
hjemmeside www.horsenslystbaadehavn.dk
Husk at besøge Lystbådehavnens hjemmeside
www.horsenslystbaadehavn.dk. Og husk pladsmærker, navn / hjemhavn (der skal stå HORSENS,- HSH er ikke nok) og klubstander.
Alle ønskes en god sejlsæson (CG)

OL er verdens største sportsbegivenhed og verdens største mediebegivenhed.
Horsens Sejlklub og Horsens Kommune er derfor stolte af at være repræsenteret
ved legene 2012 i London ved Horsens-sejleren Anne Marie Rindom. Det er fjerde
gang, at Horsens Sejlklub er med ved OL.
Anne Marie Rindom og Maiken Schütt fra Horsens Sejlklub har begge kæmpet om
at komme gennem nåleøjet og udleve drømmen om OL.
Vi vil gerne sige tillykke til Anne Marie Rindom – og samtidig sige tak til begge
piger for en forrygende flot og fair kamp om OL-billetten.

I den forbindelse inviteres til OL-arrangement
v/ KUBEN på Søndergade torsdag d. 21/6 kl. 16 – 17
Tommy Poulsen fra Horsens Folkeblad vil interviewe pigerne og give et indblik i
kampen om OL-billetten, om fremtidsplaner m.m. Det er muligt at møde Anne Marie
Rindom og Maiken Schütt.

En gruppe elever og nogle instruktører har hver tirsdag aften i vinter totalrenoveret
sejlerskole H-båden DOA. Der er brugt ca. mindst 300 timer på projektet. Billedet
viser “den helt nye” DOA under sejl på en af de første undervisnings aftener. Der
er ikke meget vind, men så er risikoen for skrammer også mindre. Stor tak til de 12
elever og 3 instruktører, der har brugt vinteren på projektet. Søren Buhl, Horsens
Yachtværft, har hjulpet med lokaler, råd og vejledning under hele forløbet - en helt
ubetalelig hjælp, TAK. Også tak til Spedalsø Autolakering for malingen til båden.
DOA er fra 1976, men nu er hun klar til endnu mange år i sejlerskolen.

Foto: Mick Anderson/Dansk Sejlunion

DOA blev som ny!

Program:
- Velkomst ved Borgmester Peter Sørensen
- Horsens Sejlklub v/ formand Bjarne Hansen
- Interview med Anne Marie Rindom og Maiken Schütt v/ Tommy Poulsen
Efter arrangementet er det muligt at høre mere om Horsens Kommunes eliteidrætsaktiviteter samt møde talentfulde sejlere og ledere fra bl.a. Horsens Sejlklub.
Vi håber, at I har lyst til at fejre Anne Maries flotte OL-udtagelse og ønske hende held
og lykke med OL i London 2012.
Tilmelding til arrangementet på nbro@horsens.dk
Med venlig hilsen

Tekst: Nils Buhl
Foto : Casper Magnussen

Nikolaj Broström
Eliteidrætskoordinator
Telefon direkte: 76292306
nbro@horsens.dk
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Tidligere OL-deltagere fra Horsens Sejlklub: Poul Ohff i 1952 i Helsingfors 6. plads (sammen med Ingemann Bylling Jensen og
Henning Christensen). Steen Secher i 1988 i Seoul bronze (sammen med Jesper Bank og Jan Mathiasen). Steen Secher i 1992 i
Barcelona guld (sammen med Jesper Bank og Jesper Seier)
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Der blev gjort rent på Borre Knob
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42 fra ungdoms-afdelingen på den traditionelle strandrensertur
– 900 kg affald blev samlet

Navngivning
Efter standerhejsning var der navngivning af de nye lokaler
Lige før indgangen til det nye år 2012, fik vi muligheden for at
indkøbe dette hus. Det skal gerne blive et hus for alle klubbens
medlemmer, og et hus der gerne skal løse de problemer, vi har haft
omkring undervisningslokaler m.m.
I de sidste måneder har der været hamret og banket og ryddet op
i dette nye hus.
En tak til de frivillige unge og voksne, der har lagt arbejde i det.
Og tak til sponsorer der har ydet støtte til det foreløbige arbejde. Specielt tak til Jan Jürgensen, Knud Erik Feldt og Erik Andersen
for deres store arbejdsindsats. En tak også til Frede, som har lavet
skilte til huset. En tak til Steen Skjerning, Designa køkkener for
det fine køkken. Brimas har leveret stålplade til køkkenet, murerfirmaet Munkø har skiftet klinker, VS Automatic for et nyt komfur og
Lyngsø VVS for alle VVS materialerne
Der vil hvert år i starten af året blive lavet en kalender på tværs
af ungdomsafdelingen, sejlerskolen, kapsejladsafdelingen og turudvalget. Kalenderen gælder for det store lokale. Det kan handle
om undervisning i sejlerskolen eller ungdomsafdelingen, kapsejladsbureau og skippermøde ved kapsejladser, foredrag eller
udlån til andre sejlklubber via tursejlerne. Når denne kalender er
lagt, vil det blive muligt at booke lokalerne til HSH formål på de
øvrige tidspunkter. Det er tanken, at det vil være ligesom når vi
booker ledsagefartøjer på hjemmesiden.

Det lille lokale med køkkenet, er det meningen, at de af klubbens
medlemmer, der køber en ”brik”/nøgle, kan bruge frit under hensyntagen til det, der foregår i det store lokale. Det kan evt. være,
man har brug for lidt varme under en forårsklargøring.
Vi forhørt os rundt i hjørnerne af klubben, hvad de 2 lokaler skal
hedde.
Det rum, der indeholder køkkenet, vil komme til at hedde ”sejlerstuen”
Hele huset, vil blive opkaldt efter et tidligere HSH hus, et ungdomshus, som tidligere var et klubhus for damernes roklub, beliggende
nogenlunde, der hvor flagmasten er i dag.
MONGO Et navn der har rod i HSH’s historie, et hus som der sikkert er nogen der har en god historie fra.
Der blev råbt 3x hurra for Mongo, HSH og sejlsporten

Horsens Sejlklubs Venners rafleaften
Formanden bød velkommen til de 38 fremmødte og orienterede
kort om forløbet med ekstraordinær generalforsamling og de
vedtægtsændringer, der blev vedtaget.
Svend Smedegård modtog Poder pokalen for at have skaffet flest
medlemmer i det forgangne år.
Poul Ohff pokalen gik til Jens Müller for den stor hjælp med at
justerer vedtægterne.
Der blev budt til bords, og den dejlige torsk blev indtaget
Efter et 3-foldigt leve for HSH, HSV og sejlsporten gik man til bords
og nød Mads’ dejlige torsk.
Poul Outzen vandt den efterfølgende rafleturnering og dermed
raflepokalen, - en af Poul Ohffs mange flotte præmier.
En rigtig god aften i klubhuset.(CG)
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Vinder af rafleturneringen
Poul Outzen

Her er halvdelen af de 42 fra HSH ungdomsafdeling, som samlede 900 kg affald på Borre Knob – som tak for lån af halvøen til sommerlejr.
Foto: Jan Jürgensen

Store og små fra ungdoms-afdelingen i Horsens Sejlklub var søndag
22. april ”på arbejde” på Borre Knob. Det handlede om ”store strandrenserdag” – og der var rigeligt at slæbe på. Det var de særeste ting,
som blev fundet og fjernet.
Det er en gammel tradition, at børn og unge og voksne fra ungdomsafdelingen i HSH renser stranden på Borre Knob for alt uvedkommende. Den søndag var netop dagen for Danmarks Naturfredningsforenings Landsindsamling af affald i naturen.
Voksne og børn dannede kæde på tværs af stranden, og så blev
hver eneste kvadratmeter undersøgt.
Småt og stort blev fundet: øldåser, bildæk, cykeldæk, sakse, toiletbørster, papir, flamingo og patronhylstre. Men også større ting blev
slæbt væk: stolper fra badebroer, bundgarnspæle, store finérplader
og kæmperør fra havdambrug.
Der blev aset og maset og slæbt store tunge ting og samlet små
stykker papir.
Store og små havde et rigtig fint samarbejde og alle drog hjem med
friske røde kinder.
Jan Jürgensen fra ungdoms-afdelingen fortæller:
- Gennem de sidste 35 år har HSH ungdom afholdt deres sommerlejr på Schur’s Borre Knob, og som tak for at vi må holde lejren,
laver vi hvert år strandrensning. I år var mange unge sejlere i træningslejr i Egå, men alligevel mødte 42 medlemmer op på Borre
Knob. Alt i alt blev det til omkring 900 kg affald.

Der var blandet affald på stranden ved Borre Knob, blandt andet
flere store krydsfinérplader, der var drevet i land.

Om traditionen fortæller Jan Jürgensen:
- Yderst i Horsens fjord, lige før Snaptun og lige over for Alrø, ligger
den lille tange med navnet Borre Knob. Denne tange har i mange år
været ejet af Schur familien, og i dag er området fredet naturreservat. Familien Schur har altid haft deres gang i HSH - med speciel
kærlighed til ungdomsafdelingen. Derfor fik HSH ungdomsafdeling
for over 35 år siden lov til at lave en sommertur til Borre Knob, hvor
man bor i telte, bader ved stranden, sejler rundt om Hjarnø osv.
- Denne tradition har vi holdt fast i igennem alle årene. I ungdomsafdelingen i HSH er vi taknemlig for den årlige sommerlejr på Borre
Knob, og vi ”betaler” gerne tilbage med en strandrensning, siger Jan
Jürgensen.
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Finansiel rådgivning
Formue & pensionspleje

Does the winner take it all?
Nej! - Nok blev det ikke til udtagelse denne gang. Et slag blev
tabt; men der kommer nye slag. Vi glæder os i Horsens Sejlklub
til at følge dig i en ny bådtype.

Kære sponsorer, venner og familie.

VORES LÆKRE KVaLitEtSKØKKENER
ER FORNÆRMEDE DE SYNES VI SÆLGER
DEM FOR BILLIGT...

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

Kontakt
Når
der findes en vinder, så findes der også det modsatte. Den seFondsbørsvekselerer
neste
uges intense kamp under ekstremt hårde forhold fysisk som
Claus N.endte
Sørensen
mentalt,
jo som bekendt ikke i mit favør.
Tlf. 7561
2166
Efter
mange
timer i bil hjem fra Hyeres, har der været god tid til at
cns@danskotc.dk
tænke
over og efterrationalisere om, hvorfor resultatet blev som
det gjorde, samt hvordan det egentlig føles at tabe en OL-udtagelse, som har været det langsigtede mål for min lasersejlads de
sidste 4 år.
Dansk O.T.C A/S · Horsens Hus Holmboes Allé 1, 9. · 8700 Horsens
Jeg tror ikke man kan forberede sig på at tabe, og det skal man nok
Tlf. 7561 2166 · www.danskotc.dk
· otc@danskotc.dk
heller ikke bruge energi på, men nu hvor det så er en realitet, så skal
der til gengæld bruges energi på at bearbejde nederlaget og komme
videre mod nye udfordringer, hvor alle erfaringerne fra de sidste 4
år bliver værdifulde.
Jeg må indrømme, at jeg har været en smule eksistentialistisk de
seneste døgn, og tankerne har kørt rundt i hovedet i forsøget på at
overbevise mig selv om, at det alligevel giver mening, og at det har
været det hele værd.
Jeg er kommet frem til, at uanset om jeg havde stået som vinder
nu, så er det, der driver værket ikke OL i sig selv, men derimod den
selvrealisering, der ligger i at turde udfordre sig selv i hele proces-

Et Designa køkken er et stolt køkken i høj kvalitet. Både funktionelt og æstetisk er det lækkert
design og det fortjener at blive værdsat. Vi kan såmænd godt forstå, at vores køkkener er blevet
lidt fornærmede. Vi har nok også prissat dem lige skarpt nok i forhold til, hvad de er værd.
Undskyld...

KøKKENFORNÆRMELSERNE FORTSÆTTER på DESIGNa.DK

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

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

SOMMER HOS SJØRS

SAIL DESIGN GROUP

kvalitet · service · ærlig rådgivning

men

sen frem mod målet, vel vidende, at der kun findes én OL-billet at
kæmpe om i sidste ende.
At være i stand til at sætte sig et mål og gå kompromisløst efter
det giver en personlig erfaring, som jeg kan bruge i mange sammenhænge senere, både sejladsmæssigt og i mit civile liv. Man
bliver ligeledes i stand til at samarbejde med forskellige typer og
gå på kompromis for at få samarbejdet til at fungere, selv om man
er uenig om en masse ting.
Den store udfordring lige nu er at se de mange kompetencer, som
jeg kan tage med videre og ikke lade dem drukne i ærgrelsen over
ikke at gå hele vejen til OL i år.
Når det er sagt, så er jeg absolut ikke færdig med olympisk sejlsport.
Selv om skuffelsen er stor, så er lysten til sejlsport på højeste
niveau ikke forsvundet.
Dog har jeg i mit jollevalg lyst til at søge andre udfordringer. Der er
kommet nye discipliner på OL-programmet, da sejlsport skal forny
sig for at blive mere attraktivt for medier og sponsorer. Bl.a. er en af
de nye bådtyper en 49’er-lignende jolle til kvinder, som virker sjov
og som en udfordring, jeg har lyst til at tage op.
Først gælder det dog VM i Laser Radial her i maj. Jeg håber at kunne
sætte punktum for min laserkarriere med et super godt resultat.
Til lykke til Anne-Marie, jeg tabte til en bedre vinder denne gang.
Og tusind tak for opbakningen både fra sponsorer, venner og familie - det betyder alt.
/Maiken

A.O

woman

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

Maiken fotograferet ved EM
i Helsingfors 2011.

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

www.sejl.dk

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

3 markante medlemmers bemærkninger til klub, nyt klubhus, indsamling, satsning på kombination klubhus og restaurant under samme tag og meget mere.

Hans Jakobsen ”Galante”
Sejlet hele sit liv, - jolle såvel som
kølbåd. Kapsejler, træner i ungdomsafdelingen og ivrig tursejler.
Horsens Sejlklub har overordnet set
nogle unikke faciliteter. Selve klubhuset er udtjent og skal fornyes. Ungdomshusene giver og har givet gode
muligheder. Servicebygningen med
omklædning/bad for jollesejlerne er rigtig godt. Det nyeste tiltag
med Mongo er godt set af bestyrelsen. Det giver gode muligheder
for klubbens medlemmer – sejlende gæster – og ikke mindst ved
stævner.
Min generation syntes, at Horsens Sejlklubs klubhus var det flotteste og hyggeligste klubhus, der fandtes. Jeg har aldrig haft problemer med restaurant/klubhus under samme tag. Dejligt at sejlerne kunne mødes med byen. Det skal vi holde fast ved!
Indretningen af det nye klubhus er godt. Det har fint bevaret sjælen
i det nuværende med rundel og kahytterne. Det er fleksibelt og
giver mange muligheder.
Vi har i dag en flot restaurant med mad af høj klasse. Det er ændret
meget fra, da jeg var ung. Fru Jepsens æbleskiver var nu også gode,
og de samlede klubbens medlemmer.
Jeg ser det som en stor fordel, at den fine restaurant og det mere
klubprægede kan trives sammen. Jeg hører ikke til dem, der ikke
vil i klubhuset p.g.a. følelsen af at være gæst i eget hus. Glæder
mig over at komme og møde andre sejlere og gæster fra byen. Vi
har holdt flere familiefester i klubhuset, som mine forældre gjorde
det før os. Mange venner stammer fra sejlklubben. Venner som har
holdt hele livet.
Når vi sejler rundt i landet eller på anden vis kommer i en lystbådehavn, besøger jeg altid klubhuset, hvor det er muligt. Jo mere man
ser rundt omkring, jo mere glad bliver jeg for vort klubhus. Den
atmosfære der er i Horsens Sejlklub er helt unik, og det skal vi tage
med over det nye hus!
Vi er i dag ca. 700 medlemmer. Alle burde gi’ et bidrag til det nye
klubhus. Det ville være et godt signal udadtil. Et tydeligt signal om,
at klubben vil det her, og der eksistere et sammenhold. Det er klart,
at alle ikke kan give lige meget, men det er vigtigt at være med.

14

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

Lille eller stort beløb – alt tæller! Det glæder mig meget at se de
mange, der har bidraget; men jeg savner også nogle.
Jeg vil opfordre bestyrelsen til at gå i gang med huset. Sørg for at
holde traditionerne i hævd og gi’ samtidig plads til nye tiltag.
Hosens Sejlklub skal også fremover være en landets førende,
baseret på de gamle klub dyder: frivilligt arbejde, tæring efter
næring, godt sponsorarbejde, stor aktiv ungdomsafdeling o.s.v.
En afsluttende bemærkning om noget lidt andet. Jeg går ind for
kun én stander i riggen. På trods af at jeg også er medlem af Juelsminde Sejlklub og KDY, fører jeg alene Horsens Sejlklubs stander.
Skulle jeg en enkelt gang benytte en DS bøje sætter jeg også en DS
stander; men ellers er der kun én stander i Galantes rig!

Leif Landrok ”Na-Mi”
Begyndte at sejle i 1978 i en IF’er.
Ballad, Luffe 37’ren ”Forty Four”
(bygge nummer 44) og nu Luffe 44.
Siddet i bestyrelsen i en periode.
Ivrig kapsejler, - aftensejladser,
Fyn Rundt, Endelave Rundt m.m..
Jeg går ind for, at det skal være klubhus. Det primære må ikke være restaurant. Selv om der er indbygget en konflikt i restaurant og klubhus under samme tag, vil jeg ikke udelukke det kan lade sig gøre.
Man skal sikre, at den fysiske indretning er til det. Man skal kunne
komme ind i klublokalerne i almindeligt sejlertøj uden at skulle
passere smoking klædte gæster til sølvbryllup. Det syntes jeg ser
ud til at blive bedre tilgodeset i det nye hus.
Man skal kunne købe visse sejlerretter og drikkevarer til fornuftige
priser. Øl bon’er, sejler ret og 3 håndmadder er fint, men det samlede indtryk er en restaurant i den fine ende, hvor man efter min
mening ikke kommer i almindeligt tøj. Mere markant adskillelse
kan hjælpe på det indtryk.
Fra min tid i bestyrelsen ved jeg godt, at der en økonomi, der skal
hænge sammen og at forpagtningsafgiften betyder noget i den
sammenhæng.
Det nye Mongo giver mange muligheder, som vi ikke havde før.
Men! - hvis der havde været mere fokus på klubhus , så var det vel
ikke nødvendigt. Vi skal være meget opmærksomme på, at vi får
placeret aktiviteterne de rigtige steder. Bureau ved jollestævner,
jury rum, overnatning i forbindelse med træningslejre, visse undervisnings aktiviteter og låne ud til andre klubber på f.eks. Pinsetur.
Banko, foredragsaftener, bestyrelsesmøder bør være i klubhuset.
Kun undtagelsesvis alkohol i Mongo og ingen røg!
Medlemmernes brug af klubhus har ændret sig meget over de sidste 25 år. Fyraftens øl med lidt tilhørende rafling eksisterer ikke
mere. Søndagsklubben er vel det eneste, der kan minde om det.
Samling efter aftenkapsejladser er heller ikke helt som i gamle
dage. Personligt kommer jeg på havnen for at være i båden, se hvad
der foregår og for at få en snak. Ikke for at sidde i klubhuset.
I klubregi skal vi nok være bedre til at få medlemmerne med, navnlig nye medlemmer. Det at blive integreret i sejlklubben er
ikke let. Det kræver stor indsats og vedholdenhed fra den enkelte.
Mere målrettet indsats fra klubbens side kunne måske hjælpe på
det.
Det står Horsens Sejlklub i mit hjerte. Jeg har ingen planer og at
flytte til Juelsminde trods støv. Jeg har ikke støttet klubhusprojektet endnu. Jeg vil lige se, hvor snittet mellem klubhus og restaurant
bliver. Men mon ikke jeg ender med at være med i den gode sag.

Poul Mørk ”My Fair Lady”
Sejlet side 1976 med start i en
LM 24. Haft Sagitta 35 og nu Bavaria. Har altid haft delebåd. Har
som den eneste i Horsens Sejlklub
gennemført Danmark Rundt. Aftensejladser, Endelave Rundt, Fyn
Rundt 19 gange her af 2 sejre m.m.
Kombinationen restaurant – klubhus er ikke uden udfordringer, men på den placering hører der en
vis forpligtigelse med. På en gang disciplin og samarbejdsvilje er
vigtige nøgleord, for at få det til at fungere. Indretningen kan også
bidrage til at få det til at glide. En mere markant adskillelse mellem,
hvad der er restaurant, og hvad der er klub ser ud til at være bedre
tilgodeset i det nye hus. Jeg er ikke selv flittig gæst i huset. Vi bliver
som regel i båden f.eks. efter kapsejlads. Men jeg vil gerne opfordre
til, at vi i fællesskab gør noget ved det.
Faciliteterne i den tidligere forretning åbner mange muligheder for
klubben. Der er behov for at bestyrelsen giver nogle retningslinjer
her i begyndelsen og aktivt påvirker brugen.
I en klub med 700 medlemmer vil der altid være forskelle. Nogle
har nok i en parkeringsplads til båden og nogle vil gerne deltage aktivt i fællesskabet og dyrke det. Vi har en rigtig god klub med gode
faciliteter og mangeartede aktiviteter. Der er noget for en hver
smag. Medlemsopbakning er vigtig, når der samles ind til klubhus,
når der er arrangeret aktiviteter i form af klubture, foredrag o.l. Donationslisten er glædelig læsning, men der mangler nogle!
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Kølerspecialister - siden 1921

Hvad sker der i den sydøstlige del af inderfjorden?
I hjørnet syd for Sælgrund, vest for Borre, nord for Dysbjerg er der
udlagt 4 gule afmærkninger. Der er tale om et projekt som Hjarnø
Havbrug A/S har. Projektet har været undervejs i et års tid og har
været i høring.
Hjarnø Havbrug A/S fortæller:
Vi skal have supplerende produktion for at modvirke forureningen
fra fiskene, - muslinger eller tang.
Der er ved natur og erhvervsstyrelsen givet tilladelse til på et areal
på 250x750 m at opdrætte muslinger på rør med net under. Nogle
rør er etableret og ligger i dag parallelt med kysten ved Dysbjerg.
De flyttes ud, når ankre er etableret.
- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher
- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher
Nissens A/S
Ormhøjgårdvej 9
Nissens
A/S
8700
Horsens
Ormhøjgårdvej
9
Tlf. 7626 2626
8700
Horsens
E-mail:
nissens@nissens.com
Tlf. www.nissens.com
7626 2626
E-mail: nissens@nissens.com
www.nissens.com
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Henning Lund A/S
Henning
Lund A/S
Strandkærvej 34 · 8700 Horsens

Tel.: +45 7626 2626
www.nissens.com

Strandkærvej
34 · 8700
Tlf. 7564
7733Horsens
Tlf. 7564 7733
01-03-2012 15:10:33
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Rens, polér og forsegl fra for til agter.
7561 3344
Rens,
forsegl fra
for til agter.
Hold polér
bådenogi topform
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sæsonen.
grafiskforum.dk
Køb produkterne
Strandpromenaden,
Horsens.sæsonen.
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Køb produkterne hos: YX-Energi, Strandpromenaden, Horsens.
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roll-ups

I 1953 købte et medlem af Horsens sejlklub en optimist for 250
kroner med sejl. I sejlet stod der nr. 10. Han har været medlem i
HSH i mere end 55 år, men her i dag skal han hyldes for sin frivillige
indsats gennem 25 år
Han har i 25 år hver eneste sommer brugt mindst 1 dag om ugen
på at uddanne voksenelever i praktisk sejlads.
Må vi se Bent Petersen, også kaldet GOBS...
Du har udført denne opgave på en så fremragende og motiverende
måde, at et stort antal af dine elever efter opnået Duelighedsbevis
har fået en sådan lyst til at dyrke sejlsport, at de har fortsat deres
medlemskab af Horsens Sejlklub og i mange tilfælde selv har købt
båd for at kunne dyrke deres sejler interesse.
Med en smittende iver har du været med til at fremme interessen
for sejlsporten i Horsens. Du har også ydet en imponerende indsats
for at indføre Sejlklubbens nye medlemmer i Kapsejladsens glæder,
da du selv er ivrig kapsejler i din egen båd.

I løbet af dine 25 år som instruktør har du således vist en ildhu
langt ud over det forventelige og en iver efter at præge dine elever
med den rette sejlsportsånd.
Rigtig Hjertelig tillykke med jubilæet og tak for din indsats.
Skal vi udbringe 3 gange Hurra for Bent

Formanden taler for Bent Pedersen
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Vi rådgiver dig om
din virksomheds
næste opgave.
Kontakt os for en
uforpligtende snak
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Tanken med supplerende produktion er tiltalende. Området er ikke
meget besejlet. Kun gæster til bøjen øst for Borre, kommer den
vej.(CG)

Bent Pedersen

bannere

kalendere

RUPARKITEKTER.DK

Man kan læse mere på www.havbrug.dk

Aut. el-installatør

Nissens A/S
Ormhøjgårdvej 9
DK-8700 Horsens

HORSENS CENTRET /
HORSENS SUNDHEDSHUS

Når det hele er udbygget hen over sommeren, vil man ikke kunne
sejle igennem arealet, men både syd og nord om.

Sejlerskolen sejlede, da Fyn Rundt blev aflyst
Sejlerskolens uddannelsesprogram kan nu godt sætte checkmark
ved, ”Sejlads i kraftig vind”.
Fredag morgen den 1. juni, da mange lå i Bogense Havn og skuttedes sig og håbede at Fyn Rundt 2012 ville blive aflyst, (hvilket
den jo som bekendt også gjorde), sejlede 2 match 28 både ud fra
Vejle havn med kurs mod Horsens.
Bådene skule bruges til lørdagens Business Cup, og de 5 sejlerskoleelever og en instruktør fik en planende oplevelse for krydsfok

ud gennem Vejle Fjord, og med kun samme forsejl krydsede de
til Horsens fra Bjørnsknudekosten i de optil 20 m/s.
Styrmanden Jørn var imidlertid den sejeste. Han mærkede temperaturen på Vejle Fjord, da Match 28 kastede ham af under broen,
og han sejlede de 7 timer til Horsens totalt gennemblødt. Oplagt
emne til “Nykredit, Sailor of the year”.
Stort cadeau til Sejlerskolen og de seje elever.
Søren klint
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Bundmaling

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

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

Den danske lovgivning på området kom på plads og der er igen ro
nogle år. I EU arbejder man på at få en fælleseuropæisk lovgivning
færdig, men det tager nok endnu 4-5 år.
Der er i dette forår dukket flere nye ting op på bundmalingsmarkedet.
I det svenske bådblad Båtliv nr. 3 2012 kan man læse en stor artikel
om bundmaling. I samme blad er der flere annoncer om bundmaling fra andre end de kendte leverandører bl.a. en helsides annonce
fra Biltema.

Traditionelt opdeles båden i en række felter med hver sin maling.

Det danske bådblad Båd Nyt har en stor undersøgelse af bundmalinger (effektivitet og priser), - side 56 og frem i nr. 458. Artiklen er
skrevet af Torsten Rasmussen og jeg fik lov til at henvise til artiklen.
Her er primitivt skannet fra bladet. Se original artiklen på.
http://www.baadnyt.dk/Praktisk.362.aspx?recordid362=954
Her til lands har varehusene Biltema og Bauhaus introducerede
bundmaling i deres varesortiment. Malinger der er billigere end det
vi hidtil har kendt. En del snak har der været på havnene om disse
nye produkter nu også duer. Det får vi vel først at vide til efteråret,
når bådene kommer på land. Jeg vil gerne opfordre til at bådejere
der har anvendt disse typer maling tager nogle billeder og sender
dem, gerne med et par bemærkninger, til gerstroem@mail1.stofanet.dk.
Hvis nogen har gode erfaringer med behandling af skrue og motorben, vil jeg også gerne kunne viderebringe disse informationer til
glæde for klubbens medlemmer.
Carl Gerstrøm

Skema med de malinger der indgik i forsøget. En række facts er
medtaget f.eks. prisen.

Skema med resultatet.

Omfattende analyse af fritidssejladssektoren
Det norske forbund har sammen med brancheforeningen
foretaget en meget omfattende analyse af fritidssejladssektoren. 4652 husstande blev via telefon interviewet, hvilket er
resulteret i et meget omfattende materiale om bådene, om
økonomien, om brug af bådene og om sikkerhed - herunder
ulykkes statistik, kompetence bevis m.m.
Tallene kan ikke uden videre sammenlignes med Danmark;
men her er alligevel nogle få hovedtal:
• I Norge bor 5 mio. indbyggere, Danmark har 5.5 mio.
• Norge har mere end 100.000 km kystlinje - Danmark 7.000
• 25% af de norske husstande har en båd og 30 % er medlem
af en sejlklub.
• 27% af husstandene har en påhængsmotor stående, som
ikke anvendes.
• Nordmændene sejler for at opleve naturen, friheden, freden
og for afslapning
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• Der er 750.000 både i Norge, heraf er
- 232.000 små
- 176.000 motorbåde man kan overnatte i
- 35.000 sejlbåde man kan overnatte i
Til sammenligning har vi i Danmark ca. 50.000 både man kan
overnatte i med overvægt af sejlbåde.
• Flåden på de i alt 750.000 både estimeres til en værdi på 75
mia. NOK
• Det estimeres, at nordmændene bruger 6,25 mia. NOK pr. år
på sejlsport, heraf 1,3 på brændstof.
Der er puttet en go’ million i analysen og rapporten med det
formål at have et godt udgangspunkt for politiske diskussioner
lokalt og på landsplan.
Er man interesseret i den store rapport kan man skrive til:
gerstroem@mail1.stofanet.dk.

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Instruktørsejlads med indlagt vielse
Inden Sejlerskolen starter sejladssæsonen, sejler instruktørerne
altid en tur i skolebådene for at afprøve alt udstyret og sikre sig,
at det er rigget korrekt til, og i det hele taget er i en passende
”sømandsmæssigt udhalet stand” og klar til uddannelse af de nye
sejlere.
Denne sejlads fandt sted den 21. april, men den forløb ikke helt,
som den plejer. Da alt udstyret var prøvet af, og al løbende og
stående rig var kontrolleret, spændt korrekt og i orden, gik prøveturen til Honnørkajen ud for Klubhuset.
Her lagde de tre både sig side om side – med den nyrenoverede
DOA godt beskyttet i midten – lige i nærheden af det gode sejlskib
Fars Fede. Ud over, at Fars Fede ikke havde fået rigget masten til
endnu, var det ret bemærkelsesværdigt, at der stod et vordende
brudepar og holdt balancen oven på rufdækket.
Nu kom forklaringen på, at der havde manglet en instruktør til
prøvesejladsen, for instruktør Jesper ”Sjægtegast” havde dristet sig
til at melde fra med den noget søgte undskyldning, at han vistnok
skulle giftes. De, der havde deltaget i Klubbens Jazz-aften sidst i
januar, kunne da også bekræfte, at han den aften havde friet til sin
tidligere elev, Britt ”Bagbordsmærke” (på grund af hendes ildrøde
hår), og han kunne atter identificeres på grund af sin høje hat.
Mens instruktører og fremmødt familie råbte opmuntrende ord til
det rødmende par, tonede Horsens Kommunes Kirsten Giftekniv
frem i sin officielle tjenestekappe for at varetage vielsen, der dog
ikke gik helt efter standardproceduren, for på broen et stykke bag
brudeparret dukkede pludselig og næsten lydløst en skare sejlere

H O R S E N S
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EU-gæster på fjorden
Torsdag den 24. maj stillede 5 af klubbens både op for at følge
opfordringen fra sidste klubblad og give nogle af deltagerne ved EU
mødet i Forum Horsens et indblik i, hvad fritidssejlads i Danmark
er for noget. 20 gæster troppede op, og blev fordelt i bådene. Vejret
viste sig fra sin allerbedste side med skyfri himmel og næsten igen
vind. Det blev sejlet mest for motor, men et par af bådene satte
sejl, og det afstedkom et mindre gisp, da der blev halet hjem og
båden krængede en anelse. Der blev forklaret om farvandet, vist

søkort, og alle, der havde lyst, fik lov til at styre. Der blev spurgt
ivrigt ind til mange ting. Er her fisk? Kan man brødføde sin familie
ved at fiske her? ....
Alle nød et par afslappede timer og stemningen var rigtig god.
I Horsens Folkeblad kunne man dagen efter læse en stor artikel
rigt illustreret med fine billeder, - go’ reklame for klubben. Ros til
bestyrelsen for at have taget stafetten op og til bådejerne og deres
besætning for at sætte HSH på kortet.(CG)

Sophie Muhimpundo til rors på ”Bevar mig vel”

Leif ”brandmand” Landrok med besætning.

frem med en fanebærer med Dannebrog i spidsen.
Det var Sjægtelauget fra Hjarbæk, der havde gjort
turen til Horsens for at kaste festlig glans over et
af sine mest ivrige medlemmers vielse. I dagens
anledning var det ikke øller, de holdt i hænderne,
men topsejlsræer med beslået topsejl, som de
dannede spalier med, da vielsen var gennemført,
og de nygifte vovede sig i land.
I sandhed, hvilke besynderlige ting oplever man
dog ikke, når man færdes på havets overflade og
af og til vover sig i land !
Tekst: Hans Christian Dahlerup Koch
Foto: Janne Gelhede

S E J K L U B

Besætningen på ”Mytos” med
”Galante” i baggrunden.

Nye bådtyper til OL i 2016
På www.sejlsport.dk kan man læse om de ændringer ISAF
(Internationale sejlunion) har vedtaget for, hvilke bådtyper
der skal sejles i ved OL i Brasilien i 2016.
Katamaran kommer tilbage på programmet
med en mix-besætning
Kitesurfer erstatter windsurfer
49’er med mindre rig for pigerne

Nordiske Kystkulturdage
I sidste klubblad var en kort omtale af Maritim sammenkomst i Ebeltoft 11. juli - 15. juli 2012. Nu er alle oplysninger
om arrangementet tilgængeligt på www.ebeltoft2012.dk.
Det bliver et besøg værd!
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Der blev sejlet tæt på fjorden,
og der blev enkelte gange råbt
så højt, at arbejdstilsynet ville
være gået ind, hvis det var hos
en virksomhed.
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Horsens Sejlklubs
Business Cup 2009
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.

Sponsor tog 1. pladsen til
Picca Automation Business Cup

8 besætninger med erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklubber sejlede mesterskabet i meget hård luft, der gav tætte og spektakulære
dueller. Dette var meget se værdige for de tilskuere, der fulgte dramaet fra
Henrik Jensen, direktør i Picca Automation, var beskedenheden
selv, daihan
og en
besætning bestående af udvalgte kunder,
nært hold på ydermolen
Horsens
Lystbådehavn.
tog 1. pladsen i finalen.
I den afsluttende match imellem vinderne fra Jyske Bank og Nykredit gik
Lars Skovbjerg, direktør i Jyske Bank, var i tvivl om det
det så hårdt til, at Thomas Iversen faldt i vandet inden starten i en duel og
var nødvendigt at tage pokalen med fra sidste år, da
måtte samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.
han forventede at vinde Business Cup igen.
I de 9Detindledende
sejladser,
9 besætninger
i 4 Besætningerne
både dystedevar suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke
gjorde de og pokalen
blevhvor
igen overrakt
til Lars
Skovbjerg,
skipper
Iversen tv,
Keldkamp
An- omkræfter
om retten
til samt
finalen,
varThomas
der meget
tæt
de 4 pladser.
naturen kan påvirke en sejlbåd med.
dersen og Lars Fensbo.
Panduro,
Vejret var både sol- og vindrigt, så det var med fok Frank
og reb
i stor-der sejlede for Dansk OTC, var ikke sen til at indrømme, at
mave- og armmusklerne skulle trænes væsentligt, hvis han skulle gentage
sejlet, at afgørelserne blev fundet.
en succesfuld 3. plads med Peter Iversen som skipper, til næste år.
Morten
Stoy fra CON Industries blev nummer 2 og Nykredit med Søren
Alle besætninger havde taget ideen op med deltagelse
af kunder
Andersen blev nummer 4.
og kolleger, så der var i gennemsnit kun 2 velbefarne sejlere med
Mia Nielsen fra NP Truck havde på grund af afbud, ikke sin sædvanlige skipom bord på hver båd, men amatørerne blev jo næsten fuldbefarne
per, der ligger 4 på verdensranglisten, og der gav en placering lidt nede i
sejlere i løbet at dagen i takt med at armene blev længere.
rækken.

Nyeste On Board medlem, Nortvig Ejendomsrenovering A/S, sejlede
en flot 2. plads hjem i det stærke felt.
De 9 besætninger kom fra Picca Automation A/S , Nykredit, Jyske
Bank, Sydbank, Via University College, Envidan A/S, Nortvig Ejendomsrenovering A/S og SMC Horsens A/S.
On Board Horsens Sejlklub, der stod som arrangør, fik stor ros for
arrangementet, og både sejlsporten, Horsens Sejlklub og Match
Racing Denmark blev positivt promoveret
Ifm. stævnet.
Søren Klint

De 2 finale sejladser stod imellem Picca Automation
med
Henriknu sat dato for næste års Business Cup 2010, der afvikles
Der
er allerede
den 12.
juniAlan
og hvor der forventes at 12 besætninger og 6 både sætter hinJenen som skipper, Nortvig med Otto Nielsen, Nykredit
med
Nykredit var det eneste rene firmahold, da alle er
anden
stævne.
Nissen
og
Sydbank
med
Peter
Iversen,
og
med
kraftige
vindspring
ansat i koncernen.
Har gjorde
du lyst til
var fordelingen ikke fastlagt før på målstregen, hvilket
detat deltage i Business Cup så reserver dagen og send en forhåndsbookning
på mail til soren.klint@horsens-sejlklub.dk. Der er allerede
yderst
C
O N
PASspændende.
PÅ DEN KNALD GULE GUMMIBÅD !!!

Tak til vores sponsorer:

Tak til vores sponsorer:
Mongo blev taget i brug til de obligatoriske skippermøde, og superlækkert at der ikke skulle lejes telt. Som sædvanligt.

nu forhånds booket 3 besætninger.

NP Truck havde egen supply boat, og i år var det
Ole Nielsens egen ”Moleræser” fra Juelsminde,
Placeringerne
blev imidlertid som ovenover beskrevet, og de 3 sidder velvilligt hjalp med ved besætningsskifte.

INDUSTRIES

ste skippere, der alle har deres sejleropdragelse i Horsens fra Optimist, Snipe til kølbåd, var noget trætte men tilfredse med egen indsats ved præmieoverrækkelsen. Henrik Jensen, der satte de lokale
sejleresser til vægs er ikke nogen hr. hvem som helst inden for
sejlsport. Han har sejlet Match race de sidste 15 år i både ind og
udland og fik en top 3 placering ved DM sidste år.

Med 9 besætninger og 4 både, var der altid 5 besætninger standby.
Peter Bjerremand var så venlig at udlåne sin Nimbus 22 til standby
O N fra Sydeuropa.
båd, og ind imellem lignede den C
et flygtningeskib

INDUSTRIES

Ny båd sponsor i 2010
Alan Nissen, som både styrer
Nissens
og her båden
Henrik Jensen fra Picca
medKølerfabrik
sin besætning
modtager den evigt
”Nissen” til Business Cup, har
vandrende Business meddelt,
Cup pokal
at virksomheden stadig
ønsker at være med i On Board,
men ikke som båd sponsor. Der er
allerede nu flere virksomheder,
der har vist interesse for dette
attraktive sponsorat, og har du
også lyst til at høre mere om alle
mulighederne ved et bådsponsorat,
så kontakt sponsorudvalget.

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

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

Tak til vore sponsorer:
40
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INDUSTRIES
INDUSTRIES
C CO ON N

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

INDUSTRIES
Lars
Larsen
INDUSTRIES

Lar

Tlf. 7020 8013 . www.nortvig-as.dk
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HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
HUNDSBÆK & HENRIKSEN
A/S
RADGIVENDE
INGENIØRER F.R.I.
RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
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Sankt Hans Fest
23. juni
Sejlklubben lørdag d. 23. juni

Horsens Sejlklub arrangerer Sankt Hans fest i Sejlklubbens gamle klubhus i samarbejde med den lokale jazzklub
JAZZHORS. Måske den sidste store fest i dette fantastiske
smukke gamle klubhus.
Der tilbydes en dejlig middag, og der vil være mulighed
for en swing om til noget af Danmarks bedste jazzmusik.
Kl. 21.30 tændes bålet på Sydkajen, og der vil blive båltale og Midsommervisen afsynges.
Derefter forsætter musikken til kl. 23.
Menuen: Skindstegt Multe med kantereller – Grillet oksefilet med sommergrønt og nye kartofler – Jordbær med
flødepannacotta – Pris 225 kr.
Medlemmer af Horsens Sejlklub og JAZZHORS:
60 kr. Gæster 80 kr.
Mad og entre bestilles i klubben og på
tlf. 2190 2013 / 2140 1438.
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Nyhedsformidling i Horsens Sejlklub
– resultat af undersøgelse.
Få svar, overvejende positive tilbagemeldinger med enkelte forslag
til forbedringer!
Efter omtalen i sidste klubblad svarede 18 på henvendelsen.
3 svarede elektronisk og 15 ved at returnere skemaet i en papirudgave. Tak til de der viste interesse og svarede.
Spørgsmålene var delt op på 7 hovedoverskrifter og her skal
kort refereres hovedtrends. Interesserede kan få detaljerne ved
henvendelse til gerstroem@mail1.stofanet.dk

1. Klubbladet
2 har skrevet en positiv bemærkning til bladets udseende og indhold. ”Måske kun 3 blade om året?” - spørger den ene.

2. Nyhedsbrevet

Vi sætter en ære i et godt
resultat - til tiden og prisen!

RING
OG FÅ ET
TILBUD

• Vi løser alle opgaver indenfor nybyg og renoveringsarbejder for både private, firmaer og ejendomsselskaber.
• Vi har stor ekspertise inden for renovering af etageejendomme.
• Vores opgaver forløber effektiv og bliver afleveret til den
aftalte tid og pris.

• Uanset størrelsen på opgaven betaler det sig at kontakte
Nortvig Ejendomsrenovering A/S

Majoriteten ser opslagstavlerne en gang i mellem. 4 finder tavlerne rodet og uaktuelle 12 nævner her nogenlunde. Kun 3 peger
på annoncer på opslagstavlen.

Hovedparten - 13 af de 18 - er tilmeldt nyhedsbrevet. Der er
tilfredshed med antallet og indholdet. En enkelt kommentar går
på flere nyhedsbreve med mere stof på færre emner.

5. Mund til mund

3. Hjemmesiden

6. Lokalavisen

Én besøger aldrig hjemmesiden. 9 besøger siden én gang om
måneden og 8 én gang om ugen. Der er tilfredshed med siden.
12 ser gerne tilmelding via siden. I en bemærkning savnes
gastetilmelding og en anden foreslår links til f.eks. LASER pigernes
resultater.

Ingen bemærkninger.

6 mener der bringes for lidt og 5, at klubben får nogenlunde
omtale.

7. Møder i klubben
2 kommer aldrig, 10 kommer en gang i mellem og 5 kommer hver
gang.

8. Face Book
15 anvender det aldrig, 1 engang i mellem og 1 hyppigt

• Hos Nortvig Ejendomsrenovering A/S beskæftiger vi os
med total- hoved- og fag entrepriser.

• Vi har egen produktion af helvægselementer og tagkassetter som gør os meget konkurrencedygtige ifb. med
opførelse af energihuse og sommerhuse.

4. Opslagstavlen

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

Som supplement til de stillede spørgsmål om formidling i Horsens
Sejlklub, fortæller ungdomsafdelingen, at man her har 2 mailgrupper med hver et halvt hundrede deltagere (optimister og
storjoller), der får 2 mails pr. måned.
Med passende hensyntagen til antal af besvarelser og spørgsmålenes udformning, kan man glæde sig over de positive tilbagemeldinger om blad, nyhedsbrev og hjemmeside. Opslagstavlen
syntes at trænge til en opstramning. Positivt er også det pæne
fremmøde ved møder i klubben. (CG)

Tlf. 7020 8013 . www.nortvig-as.dk
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Rosenvold havn er lille og hyggelig,
og Bjerre Herreds længste bord blev
etableret pinsedag om aftenen,
da tursejlerne fra Horsens satte sig
sammen. Der var gang i grillerne og
det hyggelige samvær.

Tekst og foto:
Jens Troense

Pinsetur
med god
underholdning
Der var masser af god underholdning, da tursejlerne var på pinsetur
til Rosenvold. De lokale både vendte overraskende tidligt hjem, og
det gav anledning til megen gemytlig tummel i havnebassinet.
Til gengæld blev flere Horsens-både fanget af tidevandet, da de
ville forlade havnen.
Tursejlernes pinsetur var velsignet med god vind og sol fra morgen
til aften. Målet var den private Rosenvold havn, og efter aftale ankom 16 både med 38 personer.
Enkelte både havde ved lavvande lidt besvær med at komme på
plads i havnen, men det gik rimeligt.
Det blev til to-tre-fire hyggelige dage. Pinsens traditionelle kulturelle indslag havde Rosenvold Gods som mål. Efter aftale med
Rantzau-familien fik tursejlerne adgang til godset med vandretur
rundt om hovedbygningen, hvor Jens Troense fortalte om husets
farverige historie og om slægten. Rantzau-familien har ejet godset
i 350 år. Nuværende ejer er Carl Johan Ulrik greve Rantzau, nr. 17 i
rækken. Den flotte og smukke hovedbygning står stærkt og velplejet med voldgrav og parklignende omgivelser.
Søndag begyndte det at tumle i havnen, thi mange af de lokale
både kom uventet tidligt hjem. En overgang lå der 11 både uden
for havnehullet og ventede på at komme på plads – alt i mens
Horsens-skipperne baksede med fartøjerne. Sidst på dagen var der
ro, og godt en halv snes både var pakket i bunden af havnen.
Afgang mandag startede stille og rolig, men midt på formiddagen
begyndte tidevandet at fange gæsterne: i huj og hast kom en række
Horsens-både af sted, men fem-syv både med god dybgang blev
fanget og kom først af sted midt eller sidst på eftermiddagen.
Leif Landrok i Na-Mi var den første, der sad fast på vej ud af havnehullet, og mens han lå der, kunne han tænke på samme situation,
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Med tilladelse fra greve-familien var Horsens-sejlerne på udflugt til
Rosenvold Gods, hvor Jens Troense berettede om bygningen og livet
i gamle dage.

da tursejlerne besøgte Rosenvold havn for syv år siden. Da sad Leif
Landrok fast i havnehullet på vej ind. Faktisk har Rosenvold havn
”reklameret” med, at havnen er uddybet – et faktum uden stor
dybde.
Tursejler-gruppen satser på Hov som pinse-havn i 2013 og Bogense
i 2014. Gruppen får det lidt lettere i forhandlingerne, for nu kan
man i Horsens tilbyde ”byttehandel” i pinsen: nu har Horsens Sejlklub nyt anneks i Mongo, hvor gæster kan få adgang til køkken og
klublokale.
- Vejret og humøret var flot, det var en rigtig god pinsetur, siger
Søren Refsgaard. – Vi satser på, at endnu flere har lyst til at være
med i kommende arrangementer.

Inga og Vagn Blidegn havde lavet lagkage med flødeskum til tursejlerne, og Else Landrok (til venstre) hjalp med serveringen.

Da pinsesolen gik i skjul bag skovene i vest, så var det tid til en sang
eller to. Leif Arndal lod endnu en gang stemmen og harmonikaen
lyde, og der blev sunget mange lystige viser, naturligvis også
Horsens-sangen: tursejlerne rejste sig og sang, så det kunne høre
helt til Bogense.

Det gav et gib i tursejlernes formand Søren Refsgaard, da Carl
Gerstrøm pludselig stod bag ham. Gerstrøm holdt en lille tale om
sammenhold, glæden ved at være tursejler, han mindede om DSbøjerne rundt omkring, hvor DS-standeren giver adgang til brug.
Han glædede sig over at se de mange Horsens-standere i Rosenvold
havn, og han fandt det rigtig ærgerligt, at tursejlernes formand ikke
havde fået sin stander op. Så Søren Refsgaard fik overrakt en HSHstander sammen med milde formaninger.

To af tursejlernes hovedaktører i pinsen var Frede Nørgaard til venstre og formand Søren Refsgaard i midten. Undervejs fik de et nyt
medlem i tursejler-gruppen, nemlig
Jørn Petersen (til højre). Og få minutter senere var snakken i gang
om kommende arrangementer: den gamle ”fredelige” kapsejlads
Snaptun-Ballen afvikles 15.-17. juni, og alle kan være med. Høstturen gennemføres 15.-16. september, og traditionen følges: hyggeturen går til Snaptun.
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Anne-Marie
Rindom til OL

Anne-Marie blev, som sikkert de fleste bekendt, udtaget som Danmarks repræsentant i Laser Radialklassen, efter at have vundet de
tre udtagelsessejladser.
En OL satsning fylder meget i en familie og navnlig i en families
økonomi. Fam. Rindom har været enestående i den henseende.
Rejst rundt med optimistjolle på taget, senere E-jolle inden AnneMarie blev selvtransporterende. Trods sponsortilskud, tilskud fra
Horsens Sejlklub og Dansk Sejlunion har familien selv punget ud.
Hvor er det dejligt, at det er lykkedes. Ikke kun Horsens Sejlklubs
medlemmer, men hele Horsens vil følge med, når det går løs til OL.
Vi ønsker Anne-Marie alt mulig held og lykke.
Om Anne-Marie siger Dansk Sejlunion Sportschef Thomas Jacobsen:
Anne-Marie Rindom er en fantastisk talentfuld og hårdt arbejdende atlet. Hun er altid klar til udvikling og læring. Hun er positiv,
smilende og altid i godt humør.
Anne-Maries sejlsportstalent består mest i hendes indstilling til
sporten. Viljen til at vinde er ubetinget og hendes træningsmoral
er høj.
Dansk Sejlunion vil støtte Anne-Marie så meget, det er muligt i
hendes forsøg på at vinde en olympisk medalje. Vi er ikke i tvivl om
hendes dage vil komme.

Foto: Mick Anderson/Dansk Sejlunion

I 2010 fik Anne-Marie en af priserne ved Sports Awards i Forum
Horsens. Et velfortjent skulderklap.(CG)

CV – Resultater i min Sejler karriere:
Mine bedste resultater de seneste 4 år:

Horsens Sejlklub har tidligere 3 gange haft OL deltagelse. Poul Ohff
med besætning – Henning ”Maler”Christensen/Ingemann Bylling
Jensen i 1952 i Helsingfors, Steen Secher var med i Jesper Banks
besætning i Pusan i 1988 (bronze) og i Barcelona i 1992, hvor det
blev til guld. Nu er det lykkedes igen. MEGET stort for den pågældende sejler, men sandelig også for klubben og for byen.
Anne-Marie Rindom er 20 år gammel og har sejlet i 14 år. I de
første år optimistjolle, senere E-jolle og i 2008 Laser Radia,l som
er en OL disciplin.
Anne-Marie har sejlet og vundet meget i Optimistjolle.
Ser man alene på de sidste års resultater, der er nok så relevante i
OL sammenhæng, er såvel antallet af sejlede stævner og placeringerne meget imponerende.
Et uddrag af Anne-Maries præsentationsmateriale:
I foråret 2009 blev jeg udtaget til ISAF Ungdoms VM i Brasilien,
hvor jeg som eneste båd repræsenterede Danmark. Resultatet blev
sølvmedalje og dermed en plads på landsholdet i 2010.
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I December 2011 har jeg deltaget i ISAF VM i Perth, Australien, som
samtidig er OL udtagelse. Her opnåede jeg som bedste danske deltager en 15. plads. Denne placering har medført, at Danmark for
første gang bliver repræsenteret ved OL i Laser Radial.
I maj 2011 kvalificerede jeg mig til Medal Race (blandt de 10 bedste) til et World Cup stævne i Frankrig, og samtidig blev jeg udtaget
til FOR-OL. FOR-OL er en test event, hvor arrangørerne i London
tilstræber at efterligne OL så meget så muligt, og det medfører, at
kun én Laser Radial kvinde fra hver nation udtages. Jeg repræsenterede således Danmark.
Året op til OL har jeg valgt at sætte mine studier på standby, så jeg
udelukkende kan fokusere på min sport.
Mål: For den kommende sæson er det mit mål at etablere mig blandt
de bedste i verden. Mine mål og ambitioner er rettet mod at kvalificere mig som Danmarks repræsentant ved OL 2012. Efter min 15.
plads i ISAF VM, Perth 2011 ligger jeg som bedste dansker ved den
danske OL-udtagelse. Der er yderligere to OL-udtagelsesstævner i
Foråret 2012, som afgør hvilken dansk deltager der skal til OL.
Resultatmål: Drømmeresultatet er selvfølgelig en medalje til OL i
2012, men mere realistisk er en placering i top 10.

2008 Europajolle og Laser Radial
- 2. plads ved 10th Torbole Europe Meeting, Gardasøen, Italien.
- Vinder af den danske rangliste for Europajolle
- 2. plads ved Kieler woche 2008- Tyskland
- 2. plads ved Europajolle VM Open Week - Portugal
- 2. plads ved Europajolle VM, piger- Portugal
- 15. plads ved mit første World Cup stævne i den nye bådklasse, Laser Radial. 70 deltagere. Weymouth – England.
- Guld ved DM 2008 Europajolle
- 5. plads ved DM i Laser Radial
2009 Europajolle og Laser Radial
- Sølv ved ISAF U-VM Laser Radial, Brasilien (se link: Rindom
tog sølv – Timshel bronze til U-VM)
- Guld ved VM Europajolle, Frankrig (se link: Anne-Marie
suveræn verdensmester i E-jolle)
- 4. plads ved DM Laser Radial.
- Guld ved U-DM Torm Grand Prix, pige-Europajolle.

2010 Laser Radial
- 13. plads ved World Cup Palma.
- 22. plads ved World cup Hyeres.
- 27. plads VM, Skotland
- 3. plads på den danske rangliste.
- 2. plads DM Laser Radial
2011 Laser Radial
- 15. plads ved ISAF Worlds, Perth
- 10. plads ved World Cup, Hyeres (se link Ekstrabladet:
Dansk succes ved World Cup)
- 15. plads ved World Cup, Holland
- Vinder af For-OL udtagelsen. Danmarks repræsentant ved
For-OL i Weymouth. (se link: Anne Marie Rindom - en taktisk
begavelse)
- 21. plads ved EM
- Bronze ved U-21 EM Helsinki
- 25. plads For-OL Weymouth
- 2. plads Dansk rangliste.
- Guld ved U-DM Laser Radial
- 3. plads DM Laser Radial, Aabenraa
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Tandlægerne RønnFog Lund G

North Sails Trim Cup 2012

Specialer:
• paradentosebehandling

alt fra vildygtige og
itet.

• kosmetisk tandbehandling

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

• implantatbehandling

Horsens Implantatcenter

malere,
apper og alt
.

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

www.smilhorsens.dk · www.horsensimplantatcenter.dk

KAN MAN
SEJLE uDEN
STYRMAND?

Advokat
Børge Jørgensen

Advokatsekretær
Anne K. Skjerning

Advokat
Jørgen Merrild Bie

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

/S

ADVODAN Horsens
Emil Møllers Gade 30, 1.th.
8700 Horsens
Tlf.: 75 62 16 44
horsens@advodan.dk
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Sidste weekend i april inviterede HSH og North Sails til trim cup for
kølbåde. De 11 fremmødte besætninger fik virkeligt kick-startet
sæsonen med mange timer på vandet og masser af gode tips fra de
3 erfarne North sejlmagere Jesper Feldt, Peter Westfal og svenske
Henrik Ottesen.
Lørdagen blev brugt til en kort introduktion til dagen og lidt teori
omkring sejltrim i vores nye klubhus Mongo. Det var så vidt vides
første arrangement i dette hus, og det fungerede helt perfekt til
formålet. Ret hurtigt gik bådene på vandet og sejlmagerne sprang
fra båd til båd for at hjælpe både med trim af sejl og rig samt
vejledning til taktik mv. Alle både havde besøg og fik rettet lidt på
trimmet, så man var klar til rigtig at prøve det af på kapsejladserne,
der blev afviklet om søndagen.
Henrik Ottesen, der er Albin Express specialist, tog sig udelaukkende af de 5 Expresser der deltog, imens Jesper og Peter koncentrerede sig om de øvrige både, der spændte lige fra en juniorbåd til
en First 36,7.

Søndag blev der afviklet 3 gode sejladser på op-ned baner i
forholdsvis frisk vind. Det virkede noget surt i vejret da vi mødte på
havnen, men da vi kom på vandet var det jo et rigtigt godt sejlervejr, omend man kunne have ønsket sig lidt mere varme! Også
under søndagens sejladser instruerede og rådgav sejlmagerne
fra North, og vi er sikre på, at alle deltagere - uanset niveau - fik
mange brugbare tips, der kan hjælpe sejlerne fremover uanset om
det drejer sig om kapsejlads eller hyggesejlads.
Mindste båd vandt suverænt sejladserne om søndagen med 3
førstepladser. Tillykke til Torben Pedersen + søn i KDY 15m2 juniorbåd. North Sails havde også udsat lodtrækningspræmier til alle
deltagende besætninger. Således vandt Stig Wittrup fra Snaptun
gavekort på 3000 kr., Erik Andersen 2000 kr. og Morten Stoy 1000
kr.
Kapsejladsudvalget

Nyt fra Turbøje udvalget
I år er det lykkedes at få vores DS-turbøjer udlagt i rettidigt, det
skyldes stor hjælp fra Euro Master, SG Beton, Horsens Havn og
Marinehjemmeværnet.
Fabrikation af nye mooringer:
Euro Master har leveret brugte lastbildæk, og kørt dem hen til SG
Beton, som har støbt en del nye mooringer.
Vinteropbevaring og landtransport:
Horsens Havn har været behjælpelig med at opbevare vores mooringer / bøjer vinteren over, og har transporteret dem fra vinterpladsen til kaj kanten.
Udlægning af mooringer / bøjer:
Marinehjemmeværnet har været behjælpelig med at lægge vores
mooringer / bøjer ud, lørdag den 31. marts fik vi lagt 13 bøjer ud,
og tirsdag den 3. april fik vi de sidste 5 bøjer udlagt, det gik fantastisk - med sådan noget grej går tingene jo som en leg, og vi havde
mange hyggelige timer sammen.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for hjælpen til
Euro Master, SG Beton, Horsens Havn og Marinehjemmeværnet.
Omplacering af ankerbøjer:
I 2012 vil I nok opdage, at bøjerne ikke ligger helt så tæt på land
som tidligere, mange både har en dybgang på 2 m og derover, de
skal også have glæde af vores bøjer, også ved lavvande, det skulle
der nu være mulighed for.
Ude i Hjarnø Sund (Draget) har vi tidligere haft to bøjer liggende
mellem Snaptun Havn og Batterihagen, i år ligger der kun èn bøje,
den anden er flyttet ind til Brakør, så der nu her ligger to bøjer,
hvilket vi skønner er mere anvendeligt.

Vi vil få fabrikeret et nyt kort med positioner for vores ankerbøjer.
Markeringsbøjer i Alrø Sund er i år ikke udlagt, ankergrejet til disse
bøjer er ikke særlig stabilt, og vi har valgt ikke at investere i nyt
ankergrej, da det er vores opfattelse, at meget få sejlere gør brug
af dem.
Med venlig hilsen
Turbøjeudvalget
Mogens Dam
Tlf. 27 61 85 25
Igen i år har Dansk Sejlunion udgivet hæftet ”TURSEJLER” med
masser af nyttige oplysninger for tursejlerne. Man finder alle
oplysninger om havne faciliteter, herunder hvad man som gæst
skal betale i denne sæson. Alle DS-bøjerne i hele landet er med i
hæftet. Hæftet er gratis og kan afhentes i klubhuset.
I klubhuset kan man også finde en DS stander, som er adgangsbilletten til at benytte DS bøjerne. Ingen kan alene ud fra klubstanderen fastslå om det pågældende fartøj har rødder i en klub under
Dansk Sejlunion og dermed er med i det fællesskab, der giver ret til
at anvende bøjerne.
Husk, at på Horsens Fjord er klubberne fælles om bøjerne.
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Nyt fra Horsens Havn

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

I klubblad 3.2011 kunne man læse om dialogmøde mellem Horsens Erhvervshavn og lystbådehavnens brugere. I fortsættelse af
dette møde inviterede Horsens Erhvervshavn i april igen til dialogmøde. Det samlede referat kan ses på www.horsens-sejlklub.dk.
Det blev igen et godt møde med gensidig orientering og udveksling af synspunkter. Et par punkter skal kort omtales.

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

LOGO
Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

S E J K L U B

www.bang-olufsen.com

• Betonvæggen ved STENA bliver nu dekoreret.
Birgitte Dahl fra Horsens Erhvervshavn gennemgik udsmykningsplanerne for den 118 m lange Stena mur, overfor Lystbådehavnen.
Muren vil blive delvist beklædt med grønt efeu og delvist udsmykket med sorte/hvide motiver på den rå mur, inspireret af
Berlinmuren. Motiverne vil afspejle hverdagen og livet på kajen på
en let tilgængelig og humoristisk måde.
Opbygning af kummer, beplantning og udsmykning vil ske henover foråret.
Lokale virksomheder og fonde er medfinansierende på projektet,
ligesom lokale unge kunstnere udfører selve udsmykningen frivilligt.

det samme. Interesserede kan sende en mail til
gerstroem@mail1.stofanet.dk mærket ”nyhedsmail vedr. støv”.
Horsens Erhvervshavn har foranlediget en afmærkning af farvandet ved slambassinet, - sydsiden af fjorden. Røde bøjer og koste
angiver 2 meter kurven, så man skal vare sig for at komme inden
for.
Der vil ikke blive foretaget reparation af de udskredne stensætninger, før kajen skal sponses som beskrevet i masterplanen.
En havareret bøje ved sydsiden af havneindsejlingen gav haveri for
et par både, der sejlede inden om – syd om - den røde afmærkning. Den havarerede bøje er blevet fjernet, og havnen har afklaret
skaderne med bådejerne.
Afmærkningerne i renden er blevet justeret, efter isen havde
flyttet på nogle af kostene.(CG)

• Olieforurening vil der blive taget fat på. Flydespærring vil blive
udlagt for om muligt at fastlægge, hvor udsivningen stammer fra.

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

Søndergade 42
Horsens
Tlf. 89 89 85 00
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Under overskriften: ”1971 Det bedste klubblad, så vidt det vides…”
kan man på side 111 i jubilæumsbogen læse.
– alle
for specialløsninger
Det går godt
med former
medlemstallet.
Adskillige nye sejlere kommer til
og der er stor søgning
af ungestål
mennesker.
dermed knyttes også
i rustfrit
til dinOg
båd.
nye forældre til klubben. Behovet for information er stigende i den
udfører
bygningsstål,
store Vi
aktive
klub og også
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for første
herunder
trapper,
altaner
og
meget
gang – og det er udkommet lige siden. I Horsens
har vimere.
det bedste
klubblad, så vidt det vides….
Specialproduktion i rustfrit stål og aluminium.
Erik Nørgaard var bladets første redaktør. Størrelsen var A5 og kun
i sort
og selv
om det ikke var stort
så dækkede
Alle tryk,
former
for specialløsninger
i rustfrit
stål til det
din behovet
båd.
Satellitvej
10er· DK-8700
for information.
Med årene
bladet blevet Horsens
større og har fået flere
+45
76 speciale
25 90 30
sider.
Og farver
erTlf.
kommet
til.
Smede
og maskinfabrik
med
i forarbejdning af
www.brimas.dk
·
mail@brimas.dk
Horsens
Sejlklubs
venner
vil
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samle
klubbladene
tilbage fra
rustfri stål, samt alt i bygningsstål
til private
og erhverv,
1971, formidle
dem
indbundet
,
så
det
kan
være
kærnen
i klubbens
herunder trapper, altaner, værn og gelændere.
bibliotek. Hvis du ligger ind med klubblade, som du vil overdrage
til vennerne Kontakt
så kontaktosCarl
Gerstrøm på telefon
for uforpligtende
tilbud.23465603 eller
mail: gerstroem@mail1.stofanet.dk

BRIMAS

®

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

• Nyhedsmail til information om ekstra problematiske laster kan
etableres. Lystbådehavnens brugere får mulighed for at tilmelde
sig en nyhedsmail, som Horsens Erhvervshavn vil udsende, når der
er anløb af skibe med risiko for særlige støvforekomster. Man får
derved mulighed for at besigtige sin båd og afvaske evt. støv med

Dåb

Ole Søndermølle,
Sydbank

For en klub som HSH er det vigtigt at have gode sponsorer.
De hjælper til, at enderne kan nå sammen.
Ved denne standerhejsning skal vi døbe et ledsagefartøj,
som SYDBANK har sponsoreret i 2 puljer. Vi har indkøbt en
rød Brig 4,5 meter med 40 hk Yamaha motor.
Der skal lyde en stor tak til Sydbank for dette sponsorat.
Så vi i den kommende sæson kan sende de unge sejlere
på vandet, vel vidende at ledsagefartøjet kan klare enhver
situation. Sydbank er i denne vinter blevet klubbens bank,
og vi glæder os til samarbejdet. Det er også Sydbank, der i
den kommende sæson skal flage på broerne.
Båden blev døbt til standerhejsning af Ole Søndermølle fra
Sydbank, og den kom til at hedde

www.brimas.dk
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Bådoptagning

GLASLØSNINGER TIL DIT
HJEM OG DIN BÅD

Arthur And

ersen Tran

sport – lad

os tage slæ

bet

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

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

TRUCKS TIL ALLE FORMÅL
TRUCKS TIL ALLE FORMÅL

gaffeltrucks,
gaffeltrucks,
gas,
diesel,
gas,
diesel,
elektrisk
elektrisk
kapacitet
kapacitet1-10
1-10
tons
tons
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Tidligere kunne selv store både ”hænge” i kranen over korte
strækninger

Som opfølgning på artikel i sidste blad skal her kort beskrives det
system, man i Fredericia har anskaffet.
Havnefoged Bent de Jong demonstrerede og fortalte venligt. Her er
i meget kort udgave hovedpunkter:
• Den specielle ”travelift” kan tage op til 25 ton.
• Kræver speciel rampe. Der også kan anvendes til isætning fra
autotrailer
• Store hjul medfører, at der ikke er store krav til belægning
• Kan tage båden med mast monteret
• Alle stativer kan anvendes, dog en begrænsning på meget brede
vogne
• Ingen krav til krancertifikat eller ”kran” eftersyn p.g.a. meget lille
løftehøjde
• Kapaciteten er ca. 2 i timen
• Når der kommer krav om vaskeplads vil man opstille fleksible
stativer for vask. Det betyder, man skal håndtere båden 2 gange.
• I Fredericia vinteropbevares på den anden side af vejen. Opera-

Salg
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Både over 6 ton skal i blokvogn understøttet

Nyerhvervelsen med støtter indbygget i ladet.
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På sladrebænken har man kunnet høre et utal af historier om vor
lokale optagning/søsætning via mobilkraner. Brug af trailer mod
tidligere at hænge i kranen, har i visse situationer for de lidt større
både gjort det mere omstændeligt.
Hos Arthur Andersen fortæller man, at arbejdstilsynet har nedlagt
forbud mod, at bådene ”hænger” i kranen under kørsel. Det gælder
for alle både uanset størrelse.
Op til 4 ton, har man en bil med støtter monteret på ladet, så
trailer ikke er nødvendig. En ny tilsvarende men lidt større vogn
er på vej og ventes klar til efteråret. Så vil man kunne tage op til 6
ton uden brug af hænger. Glædeligt at teknologien tilpasses. Over
6 ton skal båden på trailer.
Brug af mobilkran er meget fleksibelt så længe vi ikke er mødt med
et krav om vask på bestemt vaskeplads. Set i lyset af masterplan
og usikkerheden om, hvor fremtidig vinteropbevaring skal være, er
det løsningen i Horsens.

Leasing fra kr. 1.715,-

tøren (kun havnefogeden og en assistent) kan styre lysregulering
i perioder uden for myldretiden.
• Priser ca. 1000 kr. pr. løft afhængig af vægt, - se www. fredericiasejlklub.dk
Et interessant system, som virker fleksibelt men krav om vaskeplads kan give udfordringer.(CG)

Leasing fra kr. 1.715,-

75 64 75 00 Roskilde: 46 75 76 00

Fredericias nye ”travelift”

75 64 75 00 Roskilde: 46 75 76 00
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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