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Picca Automation Business Cup blev
afviklet den 8. juni i delikat vind og
her med den senere vinder Jyske Bank
i front
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Telefon
2671 8421
2523 1662
2015 0601
4046 1718
5151 6509
3062 0212
2463 9703
2046 5280
2461 0263
2346 5603
5123 8113
2140 1438

Udvalg mm.			
Materiel- og bygningsudvalg
Svend Smedegaard
materiale@horsens-sejlklub.dk
2523 1662
Matchrace
Lena Weihrauch
lena.weihrauch@gmail.com
Sponsorudvalg
Henrik Frederiksen
henrik-karin@mail.dk
5151 6509
Kapsejlads
Knud Erik Feldt
kefeldt@get2net.dk
2894 8393
Ungdom
Anne Skjerning
hulvej100@stofanet.dk
2282 4808
Sejlerskolen
Hans Chr. Koch
dk-c@ofir.dk
5276 7699
Kapsejladsskolen
Nils Buhl
nb@godtvejr.dk
2929 1907
Tursejlerne
Søren Refsgaard
sre@videowall.dk
2461 0263
Pigesejlerne
Lena Schroll
askevej.34@gmail.com
6168 7914
Web
Tue. S. Andersen
tsa@neets.dk
4092 4743
Klubblad
Hanne Jeppesen
hanne@tunet10.dk
4018 4501
Carl Gerstrøm
gerstroem@mail1.stofanet.dk
2346 5603
Ole Glerup
glerup@dadlnet.dk
2046 5280
Ole Harby
oh@learnmark.dk
2463 9703
Klubmåler
Claus Bjørnhart
claus.bjornhart@velux.com
2174 0462
Pladsmænd østplads
Oluf Holm		
2341 6044
Knud Hjersing		
2084 3674
Pladsmænd vestplads
Knud Erik Feldt		
2894 8393
Verner Jensen		
2889 3375
Havnefoged
Steen Andersen
sta@horsens.dk
2080 1338
Lystbådehavnens hjemmeside 		
www.horsenslystbaadehavn .dk
Restaurant
Mads Valentin-Hjort
restaurant@horsens-sejlklub.dk
7562 1975
Horsens Sejlklub
www.horsens-sejlklub.dk
hsh@horsens-sejlklub.dk
7562 8261
Pengeinstitut
Sydbank reg. nr. 7160
konto nr. 0001463293		
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Bjarne

AUTORI S ERET REPARATI ON • S ERVI CE AF AL L E M Æ RKE R
RES ERVEDEL E • 4 S ERVI CE VOGNE • VI KØRER/ S E N D E R O V E RAL T

Deadline næste blad: 21.08.2013

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
Sponsor
Henrik Frederiksen
henrik-karin@mail.dk
Ungdom
Kiki Visby
ungdom@horsens-sejlklub.dk
Sejlerskolen
Ole Harby
oh@learnmark.dk
Suppleant
Ole Glerup
glerup@dadlnet.dk
Tursejlerne
Søren Refsgaard
sre@videowall.dk
			
Sejlklubbens Venner			
Formand
Carl Gerstrøm
sejlklubbensvenner@horsens-sejlklub.dk
Kasserer
Birger Iversen
bbi@email.dk
Udnævnt af bestyrelsen
Erik Nørgaard
e.junker@stofanet.dk

29 år i bådbranchen

2 5 m / 5 0 t o ns i H o r s e ns • M a x 3 0 t o ns i J ue l s mi nd e • S e j l b å d e o p t a g e s i J u e l sm i n d e

Jens Hjernøesvej 14 • 8700 Horsens

Havnegade 12 • Juelsminde

75 61 66 77

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

H O R S E N S

S E J K L U B

hos Vagns Radio & Bang & Olufsen Horsens

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

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

(Kontakt Vagn Christensen på 7025 1188)

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

Langmarksvej 41
8700 Horsens

www.bang-olufsen.com/horsens

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

md@hansted.net

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

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

Her på kanten af sommerferien fylder vores nybygning af klubhus
meget. Vi er nået rigtigt langt, næsten alle aftaler med Dansk Halentreprise er på plads. MEN lige som man tror at alt er på plads,
så kommer man i tanke om: garderobeplads, hvis der kommer 140
gæster, hvor skal de 6- 8 meter tøj hænges op; handicap toilet
døren, hvordan sikrer vi at døren ikke kommer i vejen; pusleplads
til børn og børnebørn, hvor kan vi finde plads til det? farven på
vinduer og døre; affaldsplads; returflasker; kølerum; fryserum i
stedet for køle skabe og fryseskabe og m.m.m.m.m.
Nu ser det ud til, at vi har svar på det meste.
Vi har haft møde om nedpakning af alle effekterne i vores gamle
klubhus. Der er blevet en mappe, hvor alle effekterne i klubhuset
er afbilledet. Ex. er alle halvmodellerne, over 100 stk. De er alle
blevet forsynet med type, navn, skal den op igen, og hvem skal
renovere den. Bent Petersen har meldt sig til det store arbejde
med renoveringen af både halvmodeller og billedrammer. Han har
plads i sin kælder til at opbevare dem, og det er også her han har
værksted til renoveringen, hvor han med flere vil få det hele til at
se flot ud igen i løbet af vinteren.
Vi har 80 stole, der skal repareres med nyt læder på sæderne, og
de skal alle sprøjtelakeres ved Spedalsø Autolakering, der har lovet
at opbevare alle stolene frem til vi skal bruge dem igen i marts
2014. Sæderne kommer til Horsens polstring, hvor disse også
bliver opbevaret i hele perioden. Vi får altså 80 stole retur, der er
nymalede og med nye læder sæder.
Efter mandag den 15.7.2013, hvor forpagter Mads Valentin-Hjorth
forlader klubben, vil der blive opsat en container på parkeringspladsen, hvor de af sejlklubbens effekter og møbler, der ikke er
sendt til renovering skal opbevares, i byggeperioden. Containeren
bliver kørt til et tørt opbevaringssted og er stillet til rådighed af
Dansk Halentreprise, der også opbevarer den i byggeperioden.
Firmaet der skal levere det nye køkken, Bent Brandt, kommer og
tømmer køkkenet i uge 29. De ting der kan anvendes i det nye
køkken, vil blive renoveret og leveret tilbage i marts 2014.
Vi arbejder allerede nu på at arrangere indvielse af det nye klubhus, og den fastlagte dato for indvielse og standerhejsning er
Lørdag den 5. april 2014
Vi arbejder på at finde en ny forpagter til vores flotte nye klubhus,
og efter en annonce i fagbladet Visitor, har flere vist interesse
for at få forpagtningen - allerede fra dag 1, var der henvendelser.
Det er en spændende proces, hvor rigtig mange ting bliver vendt
og drejet. Det har været meget positivt, at tale med de mulige
forpagtere, som alle har rost vores projekt og synes det ser spændende ud.
Jeg har været rundt ved dem alle, med en projektmappe, og samtidig set de rammer de arbejder i nu. Alle møder er efterfølgende
afholdt med Svend Smedegaard, Carl-Erik Carlsen og jeg, og der

har med nogle af dem været afholdt flere møder. En afklaring af
dette, kommer i nærmeste fremtid.
Donationsindbetalingerne til klubhus fra medlemmerne er gået
over al forventning. I skrivende stund har alle, på nær et par
stykker, indbetalt pengene. Dejligt at pengene er kommet i kassen,
for nu ved vi på kroner og øre, hvor mange vi har, og snart ved vi
også hvor mange vi skal låne. Aftalen med Dansk Halentreprise
indeholder mulighed for finjusteringer både den ene og den anden
vej, men det er småbeløb der rykkes med.
Ungdomsafdelingen er kommet godt fra land dette forår. Lørdag
den 27. april var der annonceret event i kuben på Søndergade.
Dette for at gøre opmærksom på, at der i Horsens Sejlklub er
en ungdomsafdeling. Der blev inviteret til prøvesejlads i optimisterne, for nye sejlere mandag den 29. april. På dagen mødte
næsten 20 interesserede sejlere op med deres forældre, og flere
af dem er siden mødt til træning. Det er fantastisk at komme på
jollehavnen og se hvor mange, der er på vandet eksempelvis en
torsdag aften. Der er et mylder af unge sejlere og deres forældre.
Torsdag den 4. juli sejler ungdomsafdelingen på lejr på Borre Knob.
4 dage med sejladser, træning, hygge, badning og m.m. En tradition som har været i HSH i rigtig mange år og som vi ”betaler” for,
ved at vi renser strand og sti på Borre Knob for diverse vinteropskyl. Dette blev gjort søndag den 21. april, hvor ca. 25 personer
mødte op og gik en tur på Borre med affaldssække og højt humør.
Vi kan forhåbentlig den dag de afsejler, døbe vores nye Hobie
16 trailer, som Sydbank Fond har sponsoreret opbygningen af.
I skrivende stund ved jeg ikke, om traileren allerede den dag er
på langfart. Tak for sponsorgaven. Hvor er det dejligt at have en
bank forbindelse, der er opmærksom på, hvor stor en betydning
sponsorater har for en klub som Horsens sejlklub.
Vi nærmer os nu sommerferie sejladserne, og jeg ønsker jer alle
nogle gode sommersejladser. Vi mødes måske på kryds og tværs i
havnene i løbet af sommeren.
God Vind.
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De sidste dage med klubhuset
Så er der lagt en plan for klubhusets sidste dage. Forpagter
Mads Valentin-Hjorth har sidste dag i klubhuset den 15. juli
2013. Den 16. juli kl. 16.00 afholder formanden et møde i
klubhuset for planlægning af nedpakningen og den 17. juli
starter vi nedpakningen af alle klubbens møbler og effekter.
Detaljeret tidsplan for nedpakningen ses nedenstående.
Nedpakningen foretages af frivillige klubmedlemmer. Heldigvis har allerede nu meldt sig hjælpere. Men det er midt
i ferien, så flere hænder er absolut velkomne. Har du tid og
lyst til at give et nap så send en E-mail til nb@godtvejr.dk
eller ring telefon 29 29 19 07 og giv et signal om, hvilke dage
mellem den 17. og 31. juli du har tid / lyst.
Den 5. august 2013 starter Dansk Halentreprise nedbrydningen af det gamle klubhus for så hurtigt som muligt at
starte bygningen af Horsens Sejlklubs skønne nye klubhus.

Klubhus i perioden 15. juli 2013 og frem til
den store indvielse og standerhejsning lørdag
den 5. april 2014
I det tidsrum, hvor der bygges på vores nye klubhus kan
klubmedlemmer til HSH relaterede arrangementer booke
Mongo, som desuden i samme periode skal fungere som
klubhus og samlingssted for alle ”husvilde” medlemmer.
Nøglebrik kan købes hos Svend Smedegaard. Denne nøglebrik bliver også den nøgle, som skal bruges i det nye
klubhus. Svends mail: materiale@horsens-sejlklub.dk

S E J K L U B
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Nedpakning af klubhuset
Tid

Aktion

Emne
Nedrivning af det gamle klubhus forventes påbegyndt den 29. juli 2013.
Endeligt farvel til det gamle klubhus. Annonceres på hjemmeside og i nyhedsbrevet.

14/7

Mads har sidste dag.

15/7

Senest den 15. juli skal Mads have tømt for sine effekter. Optælling af service m.m.

CEC og BH

16/7

Dansk Hal opstiller container ved klubhuset. Den fyldes udelukkende med det,
der skal opbevares til marts 2014. Containeren placeres i opvarmet hal af Dansk
Hal til 1. marts 2014

Dansk Hal

16/7 – 29/7

Klubhuset skal tømmes for møbler og effekter

Alle

16. og 17/7

Halvmodeller og billeder pakkes i flyttekasser og køres til opbevaring og renovering
hos Bent Petersen

BP og NB

Uge 29

Sorte kvadratiske borde skilles ad. Bordplader og ben køres til opbevaring i et af
husene ved jollepladsen. I løbet af vinteren renoveres bordene i Dagplejen

Knud Hjersing m.fl.

Vinter 13/14
Uge 30

Sorte stole. Sæder afmonteres. Stellene køres til Spedalsø Autolakering for renovering. Alle
Sæderne køres til Horsens Polstring for montering af læder.

Inden

Gamle egetræsstole renoveres. Hvor og af hvem? Skal fremtidigt bruges i Sydvesten

Alle

Uge 30

Fjernelse af ishus

BH

Uge 29

Skal bordene i sydvesten renoveres? Eller skal de i opbevaringscontainer?

BH

Uge 29 og 30

Køkken inventar tømmes af firmaet Bent Brandt. De renoverer, opbevarer og leverer/
installerer i marts 2014.

Brandt

Uge 30

Lamper i bestyrelseslokalet og sydvesten, samt skib i indbygget montre nedtages af
Dansk Hal Opbevares og genopsættes af Dansk Hal.

Dansk Hal

Rettidigt

Placering af præmieskab/reoler, besluttes når lokaler er færdige.

BH og CEC

April/maj 2013 EN og NB gennemgår ”fotomappen” og skriver navn og bådtype på fotoene af alle
EN og NB
halvmodeller. Det overvejes, om der skal sættes et skilt ved/på plade ved hver model.
Vinter 2013/14 Modellerne grupperes, så de passer sammen i størrelsesforhold. Alle modeller i mørkt BH og NB
træ monteres direkte på den hvide væg. Der skal tages stilling til, om alle andre, der
ikke har bagplade, skal forsynes med en.
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Uge 29 og 30

Alle bøger pakkes i kasser. Nyt bibliotek etableres muligvis i Sydvesten

Alle

16.7.2013

Møde klokken 16.00 i Sejlklubben. Detailplanlægning af de næste 14 dages forløb

BH

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

MARINE SHOPPEN
Havnen 1A
7130 Juelsminde
Tlf: 76100101
palle@marineshoppen.dk

Sekretær i bestyrelsen Yasmeen Hollesen overrakte blomster
og gav et knus. (Foto: Ole Glerup)

SALG OG UDLEJNING

Horsens: 75 64 75 00 · Roskilde: 46 75 76 00

se mere på www.nptrucks.dk eller scan koden
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Carl Erik Carlsen, kasserer i Horsens Sejlklub, blev fejret ved
standerhejsningen. Han har 25 års jubilæum i bestyrelsen. I
alle årene har han siddet på pengekassen.
Formand Bjarne Hansen sagde: ”For to år siden blev du
æresmedlem. Nu er du kommet i fornemt selskab sammen
med Erik Laursen, Poul Ohff og Erik Nørgaard.
Du er professionel, engageret, vellidt og ærlig. Du er også en
dynamo og en arbejdshest. Tak for dit store arbejde. Det har
altid været en stor hjælp at have dig som styrmand – faktisk
ser det ud til, at vi med det nye klubhus lander lige på det
budget, som du fremlagde ved starten”.

Vores nye tøjkollection er klar
fra 1. april. bla. Henri Lloyd og
Key West.

Ring og få et godt tilbud!

anno

25 år på pengekassen

Kig forbi - vi har gode tilbud
til klargøring af din båd, inden
søsætning. Der er procenter at
hente!!

ALTID 80 BRUGTE TRUCK PÅ LAGER

S E J K L U B

Under overskriften: ”1971 Det bedste klubblad, så vidt det vides…”
kan man på side 111 i jubilæumsbogen læse.
Det går godt med medlemstallet. Adskillige nye sejlere kommer til
og der er stor søgning af unge mennesker. Og dermed knyttes også
nye forældre til klubben. Behovet for information er stigende i den
store aktive klub og i 1971 udkommer medlemsbladet for første
gang – og det er udkommet lige siden. I Horsens har vi det bedste
klubblad, så vidt det vides….
Erik Nørgaard var bladets første redaktør. Størrelsen var A5 og kun
i sort
og selv
om det ikke var stort
så dækkede
Alle tryk,
former
for specialløsninger
i rustfrit
stål til det
din behovet
båd.
for information. Med årene er bladet blevet større og har fået flere
sider.
Og farver
er kommet til.
Smede
og maskinfabrik
med speciale i forarbejdning af
Horsens
Sejlklubs
vil gerne samle
klubbladene
tilbage fra
rustfri stål, samtvenner
alt i bygningsstål
til private
og erhverv,
1971, formidle
dem
indbundet
,
så
det
kan
være
kærnen
i klubbens
herunder trapper, altaner, værn og gelændere.
bibliotek. Hvis du ligger ind med klubblade, som du vil overdrage
til vennerne Kontakt
så kontaktosCarl
Gerstrøm på telefon
for uforpligtende
tilbud.23465603 eller
mail: gerstroem@mail1.stofanet.dk

BRIMAS

®

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

www.brimas.dk

Nyt fra
havnefogeden
Af de i alt 639 pladser i Horsens Lystbådehavn er der 110 ledige.
Rigtig mange står på land dels er flere kommet sent i gang med
båden p.g.a. det kolde forår, og dels er der flere, der ikke skal i.
Billedet er generelt for hele landet, fortæller FLID (Foreningen af
Lystbådehavne i Danmark). Endnu 4 er flyttet til Juelsminde i år.
Der går rygter om tyveri fra bådene?
Der rapporteres jævnligt om tyveri fra bådene. Primært når de står
på land, men også når de er i vandet. Det er vanskeligt at dæmme
op for. Senest blev en bådtrailer hægtet af bilen ved højlys dag og
kørt væk. Hegn om vinterpladsen kunne måske dæmpe det. Jeg opfordrer til, at man melder det på havnekontoret ud over naturligvis
til politi og forsikring. Herved kunne man få et bedre overblik over
omfanget.

havnen giver tekniske udfordringer og bliver næppe der, det
hele starter. Midtbyen først.
Pladsreservation?
I FLID arbejdes der sammen med den udbyder, der servicerer
campingpladser. Det samarbejde venter jeg mig meget af. Med
det begrænsede antal gæster vi har og de ledige pladser, er det
nok ikke Horsens, hvor det er mest aktuelt.
Sikker Havn. På www.soefartensledere.dk kan man læse om
certificeringsordning. Her er Horsens nævnt.
FLID, Codan, Børneulykkesfonden og Dansk Sejlunion har I et
samarbejde, testet udstyr og udviklet en certificeringen. En videre udvikling af det sikkerheds projekt, der for nogle år siden
blev lavet i Korsør.
Havnene tiltrækker fantastisk mange mennesker - sejlere, folk
på aftentur, børnehaver, lystfiskere, osv. Alligevel er der ikke
nogle regler for, hvilket sikkerheds- og redningsudstyr, der skal
være på en lystbådehavn - i modsætning til fx campingpladser.
Vi har I Horsens det udstyr som er anbefalet; men der skal mere
til f.eks. uddannelse/instruktion.
Jeg ønsker alle en god sommer, - måtte vejret være med os i
denne sæson.
(CG)

Der har været tale om internet på Lystbådehavnen, som led i
kommunens plan for internet i dele af byen?
Det er ikke kommet så langt, som man kunne ønske. Lystbåde-

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Det går hastigt fremad med det nye klubhus
HORSENS SEJLKLUB, NYT KLUBHUS
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Vi har drøftet detaljer såsom farvevalg på vægge, lofter, vinduer,
rumbelysning, finpudset indretningen af indgangspartiet, vendt
døre, placering af teknikskabe mm.
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Opvask
10 m²

21.
Dame toilet
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Herre toilet
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23 m²

Vi har haft et længevarende forløb med Insero om mulighed for derigennem, at få etableret et varmesystem baseret på varmepumpe
(jordvarme fra piloteringspæle og “havslanger”). Anlægget skulle
etableres som et forskningsprojekt, men desværre lykkes det ikke
i sidste ende, at opnå økonomisk tilskud fra Insero-fonden til anlægsomkostningerne, så vi måtte desværre takke nej til projektet,
da det ville belaste anlægsbudgettet med ca 1/2 million kroner, og
tilbagebetalingstiden ville nærme sig anlæggets levetid.
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I stedet for har vi indgået aftale med Horsens Varmeværk om levering af fjernvarme til opvarmning, hvilket er en investering, som
vil give lavere driftsomkostninger fra dag ét både fsva selve varmeudgiften som vedligeholdelsesomkostningerne.
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Leveringen af køkkeninventar har vi indgået kontrakt med firmaet
Bent Brandt om, som bl.a. også står for demontering af det gamle

15

Vi har i løbet af detailprojekteringen holdt flere møder med Dansk
Halentreprise og Ginnerup Arkitekter, og foretaget såvel til- som
fravalg, idet vi bl.a. har tilvalgt et separat ventilationssystem til
køkkenet (lavere driftsomkostninger), en højere effektivitetsgrad på genvekssystemet, flere oplukkelige vinduer i rondellen
(forbedret mulighed for udluftning), køleanlæg på ventilationen,

02.
Grovkøkken
8 m²

ve
O

Byggetilladelsen er nu efter disse ærgrelser meddelt, så vi igen kan
kigge fremad og glæde os til den videre proces.

en større kælder - fravalgt er bl.a. en avanceret styring af elsystemet, ændring af værn mm.
Til- og fravalg balancerer økonomisk.

57

Der har været enkelte knaster undervejs, idet HBH gjorde indsigelse mod lokalplanen pga forringede udsigtsforhold. Byrådet tog
stilling til indsigelsen, som blev afvist og lokalplanen blev endelig
vedtaget uden ændringer - så vidt så godt, men desværre standsede HBH ikke med det, men forfulgte sagen på ny efter udløbet af
indsigelsesfristen, idet de fortsat fandt at vores nye klubhus skulle
sænkes og flyttes.
På baggrund af fornyede redegørelser og visualisering af forholdene fastholdt politikerne deres beslutning fra tidligere.

45

Dansk Halentreprise, som vi har skrevet totalentreprisekontrakt
med, er i fuld gang med detailprojekteringen, og der er søgt og
meddelt tilladelse til nedrivning af det gamle hus, hvilket påbegyndes 5. august i år.
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Status på anlægsøkonomien for det nye klubhus er fin, vi holder
budgettet med de indgåede aftaler med Dansk Halentreprise og
køkkenleverandøren Bent Brandt.
Fondsbidragene andrager 4,15 mill og tilsagnene fra medlemmerne

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



Primær

TN.

inventar, hvoraf det nyeste skal serviceres og sættes tilbage, men
det meste af køkkenet vil være helt nyt, idet vi dog har forbeholdt
os en optionsmulighed på at indsætte nyere brugt, hvis noget
sådant dukker op i løbet af 2013.
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7280
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GRUNDPLAN, MÅL 1:50

Primær





15
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1,13, hvoraf vi kun mangler indbetaling fra et par stykker svarende
til i alt 24.500,-.
Restfinancieringen er kreditforeningslån på 6 mill.
Vi har trods tilsagn fra Nykredit m.fl. om støtte til belysning mm på
i alt 77.000,- dog fortsat et udestående mht omkostning til inventar, hvorfor vi fortsat gerne modtager bidrag fra medlemmer hertil.
svs/c-e-c
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Kølerspecialister
- siden 1921
Børs
Kølesystemer og -komponenter til auto- og industribranchen

Finansiel rådgivning
Formue & pensionspleje

Den nye havneplan og vinterpladserne
Den plan for lystbådehavnen som Horsens Kommune offentliggjorde i foråret fik en varm anbefaling med sig fra klubberne på
havnen, idet vi dog samtidig efterlyste en nærmere drøftelse af
enkelte punkter, herunder vinterpladserne fremtid.

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

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

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

Dansk O.T.C A/S · Horsens Hus Holmboes Allé 1, 9. · 8700 Horsens

Planen, som den blev fremlagt, opretholder vinterpladser på nordhavnen til ca. 130 både, hvilket er væsentlig færre end det nuværende behov, og derfor efterlyste klubberne en afklaring af,
hvorledes dette hus skulle dækkes ind.
I den anledning havde kommunen indkaldt klubberne til en drøftelse torsdag den 23. maj.
Klubberne entydige udmelding var, at vi skulle opretholde så
mange pladser på nordhavnen som muligt, fordi det er en væsentlig del af miljøet og livet på lystbådehavnen specielt i måneder
forår og efterår, hvor der klargøres og rigges af.

Tlf. 7561 2166 · www.danskotc.dk · otc@danskotc.dk

Nissens_Adv_9x13x3_02.2012.indd 1

Dette synspunkt var der stor forståelse for, og man ville gerne
undersøge om der kunne tilvejebringes erstatningsarealer for de
vinterpladser, som måtte blive inddraget til byggeri mv. Klubberne
pegede bl.a. på ”Olie-grunden” som en mulighed eller arealerne
mellem slæbestedet og Havneservice.

01-03-2012 15:10:33

SAIL DESIGN GROUP

Uanset dette må vi imidlertid se i øjnene, at der ikke på langt sigt
vil kunne opretholdes tilstrækkelige vinterpladser på nordhavnen
til at dække behovet, og kommunen pegede i den forbindelse på
sydhavnen som en mulighed.
Klubberne udtrykte bred enighed om, at dette kunne være en acceptabel løsning, såfremt der blev etableret de fornødne faciliteter
i form af varmestue, toiletforhold mv., samt forsvarlig indhegning
med overvågning, og at arealet i øvrigt ligger således, at bådoptagning kan foretages fra sydkajen.

God lyd med simple ideer

www.vtfeet.dk

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

Valhalla Technology aps
Ølholmbygade 47, 7160 Tørring
Tlf: 24610263

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

www.sejl.dk
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Fra en enkelt side blev der fremsat forslag om, at så kunne alle
bådene vel lige så godt stå på sydhavnen, men det blev enstemmigt afvist fra klubbernes side, netop med henvisning til, at så ville
man fjerne en del af den attraktion som en levende lystbådehavn
er, og det ville være i direkte modstrid med de ideer, som arkitekt
Dan Hasløv’s plan bygger på.
Når planerne for lystbådehavnen bringes til udførelse vil det dels
komme til at ske i etaper – formentlig fra øst og ind i landet, og det
vil være en forudsætning for opretholdelsen af vinterpladserne, at
de i højere grad end i dag bliver ryddet 100% og bragt i anvendelse
til f.eks. parkering, stævneplads mv. på forud fastlagte tidspunkter.
Det vil kræve fælles stativløsning, som vi kender det fra bl.a. Bogense og mange andre havne, og det vil igen forudsætte, at vinterpladserne etableres med faste belægninger. Udgiften hertil anses

som en projektudviklingsudgift, der dækkes ind af grundsalgene.
På sydhavnen vil man ikke nødvendigvis i samme grad have behov for fælles stativløsninger, og i hvert fald ikke faste terminer
for søsætning mm., så en oplagt mulighed for en frivillig fordeling
kunne derfor være, at man valgte sydhavnen, såfremt man ikke
vil kunne indordne sig under de restriktive forhold på nordhavnen.
Det nuværende princip om, at der til en havneplads hører retten
til en vinterplads ønsker klubberne i enighed opretholdt, herunder
også, at prisen er den samme uanset om man vælger at benytte sig
af vinterpladsen eller ej. Det følger heraf, at man som nu skal have
en havneplads i Horsens for at kunne opnå ret til en vinterplads på
lystbådehavnens arealer.
Når vinterpladserne etableres i deres endelige form med faste
belægninger mv., vil det være oplagt, at man samtidig kigger på
optagningsmulighederne og f.eks. overvejer en søjlekransløsning
som kendes fra f.eks. Assens og Årøsund (kræver fællesstativer og/
eller vogne).
Ved indretningen vil man samtidig have miljøreglerne for øje, og
som minimum forberede indretning af fælles vaskepladser.
Klubberne understregede samtidig vigtigheden af, at der etableres
nye vinterpladser inden de gamle udgår.
svs

Gentagelse opfordring!!!
I sidste blad var der på side 17 et tilbud til interesserede om
komme på fjorden for at opleve det at sejle. Klubmedlemmer med båd blev opfordret til at melde sig til at lægge
båd til.
Nu er den nye sæson i gang og der er grund til at gentage
opfordringen.
Tanken er at f.eks. forældre til nye ungdomssejlere eller
andre sejlsportsinteresserede kunne komme på vandet og
opleve, hvad det er. Måske kunne det resultere i et medlemskab i Horsens Sejlklub
Meld dig til Knud Erik Feldt på 28948393 eller
kefeldt@get2net.dk
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Nyt fra Sejlerskolen

Hvad mener du?

Af Carl Gerstrøm

- Skal igen have karaktér af interview.
På Dialogmødet mellem Horsens Havn og lystbådehavnens brugere deltog By- og Havneudviklingschef Jesper Gemmer. Jesper har været så venlig at stille op til en snak om lystbådehavnen og områderne omkring lystbådehavne. Det blev til en god snak på vest terrassen en
herlig junidag.

Kort om Jesper Gemmer
Født i 1951. Bor i Egebjerg med kone og 2 børn.
Kommer fra Vejle. Flyttede til Horsens i 12 årsalderen. Været væk
fra Horsens i flere år bl.a. i Aarhus, men er nu tilbage.
Uddannet ingeniør, HD, MBA og ejendomsmægler. Har været ansat
som rådgivende, entreprenør og projektrådgiver.
Rigtig Horsensdreng? Jeg har fulgt udviklingen i Horsens i med
stor interesse i de år hvor jeg var væk fra byen. Rivende udvikling.
Kendetegnende er, at man i Horsens løfter i flok. Det frivillige Horsens står stærkt og yder en stor indsats.
Sejler? Nej! – jeg har engang taget et duelighedsbevis, men har
aldrig dyrket sejlsport. Jeg var mere til fodbold. Jeg holder meget af
at komme i havne/lystbådehavne. Der er liv og aktivitet.
Hvordan ser du ark. Dan Hasløvs plan for Horsens Lystbådehavn?
Det er flot projekt udarbejdet af en dygtig arkitekt med stor indsigt
i sejlerlivet. Kanal og ø er spændende.
Det er et godt og spændende udgangspunkt. Projektet er godkendt
I den politiske styregruppe men ikke behandlet formelt i byrådet.
Nu skal det konkretiseres, der skal udarbejde en økonomiske analyser og der skal tidplaner til. En åben dialog med alle interessenter. Det er meget vigtigt at alle taler samme sprog. Det er en stor
markant ting i byen, som skal politisk behandles. Økonomien er et
meget afgørende punkt, som vil få stor indflydelse på tidperspektivet. Det bliver med stor sandsynlighed et projekt, der vil udvikle
sig i flere tempi over en årrække.
Horsens Sejlklubs nye klubhus kan det være startskuddet? Det nye
klubhus er et flot projekt som alle glæder sig til at se færdigt. Om
det kan trække andre projekter til er svært at sige. Det afgørende
er, at investorer melder sig.

14
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Vinterpladser er afgørende for lystbådehavnens brugere, - en kommentar? Jeg hørte på dialogmødet hvor meget det punkt fyldte.
Generelt mener jeg at vinteropbevaring en del af en lystbådehavn.
Her foregår aktiviteter forår og efterår. Her er plads til parkering
af biler om sommeren, her er plads til ”camping” og parkering af
bådtrailere ved stævner. Det høre til på lystbådehavne. En vis fleksibilitet, hensyntagen til det mulige er vigtigt at huske. De arealer
må efter min mening gerne ligne, det de er. En vis orden/system i
tingene er nødvendig; men det behøver ikke være totalt slikket.
Havnetrekant, inderhavn, Skyhouse var andre nøgleord fra dialogmødet, - en kommentar?
Det er jævnligt genstand for omtale i pressen. Der er løbende dialog om Skyhouse. Der er bevilliget penge til at få renoveret spunsen i inderhavnen.
Plads til gæstende lystbåde i inderhavnen er med i overvejelserne.
Der foregår en vurdering af hvad priserne skal være for arealerne.
En promenade fra byen langs havnen til det yderste af lystbådehavnen er en vigtig detalje som vægtes højt. Det skal tænkes med
ind.
Snakken faldt på sydhavnen og den industri der var nabo til Lystbådehavnen. Overordnet har Horsens Byråd besluttet at der skal
være industrihavn i Horsens. Det giver nogle udfordringer. Det
kræver en række kompromiser fra alle sider. Dialogmødet viste,
at der er en konstruktiv dialog mellem havne og lystbådehavnens
brugere.
Krydsfeltet mellem kommune, frivillige og andre interessenter blev
berørt. Inddragelse, dialog, åbenhed er blot nogle af nøgleordene.
Vigtigt er at alle de frivillige organisationer er enige om hovedlinjer
og har forståelse for det politiske og de arbejdsgange der lovgivningsmæssigt er knyttet til tingene. De friville står af, hvis de holdes
hen, ikke bliver hørt.
Det var en god positiv snak. Mange betingelser for udvikling i lystbådehavnens område er til stede. Der er mange gode tanker og
planer, der kan arbejdes videre med. Der er også udfordringer. Der
var enighed om at tidligere bormester Henning Jensen havde ret
når han sagde: ”Horsens Lystbådehavn er byens mest besøgt park”
Carl Gerstrøm

Sejlerskolen er kommet godt i gang. Det kølige vejr forsinkede tilrigningen en smule, men elever og instruktører spyttede i hinandens hænder, rejste master og spændte stag og vanter, og pludselig
lå de 2 røde H-både og den orange IF-båd og vuggede lokkende ved
bådebroen. Og så gik det løs.
De 22 elever er ikke helt så mange som i de foregående par år, men
det betyder måske kun, at vi har støvsuget Horsens og omegn for
potentielle sejlere. Vi er dog klar til at tage imod næste bølge, når
den kommer brusende.
Da vi i år har fået 2 udenlandske elever, gennemfører instruktør
Peder Eriksen i fineste stil undervisningen på en blanding af spansk,
portugisisk, engelsk og dansk, så sig ikke, at det er uden udfordringer at være instruktør.

Sankt Hans fest i
Sejlklubben 23. juni
Kom og vær med til den sidste store fest i
det gamle klubhus. Mange store fester skal
mindes og den sidste skal gerne på listen
over de gode fester.
Aftenen starter kl. 18.30 med et flot menutilbud fra Mads.
Sankt Hans Menu :
Skindstegt mule med ærter, radiser og skummet sauce.
Kalvefilét og hvide asparges, nye kartofler,
ørter og skud
samt rødvins sauce.
Danske jordbær som brulee sorbet og kys.

River Jazz & Blues Band

Vor nye TEGA – den donerede IF-båd - er kommet godt fra start,
og her mærker eleverne for alvor forskellen mellem en finnekølet
og en langkølet båd. Samtidig giver IF-båden os mulighed for lidt
flere oplevelser end før, for nu kan vi opfylde vores ønsker om at
blive mere sammenkittede med den øvrige Sejlklub ved bl.a. at
deltage i tursejladserne. Det bør dog ikke gå som på pinseturen til
Norsminde, hvor det pludselig blev vindstille på vejen hjem. Og så
insisterede motoren stædigt på, at en sejlbåd er en båd, der sejler
for sejl. I nødens stund er søens folk dog sande venner – det gjaldt
ikke mindst besætningen på Ni Hau, der ”vendte skuden rundt” og
kom til undsætning med en slæber. Ni Hau betyder som bekendt
”davs!” på kinesisk. Havde man tilføjet det lille formelle ord ”ma” –
”ni hau, ma?”- havde det betydet ”Goddag!” eller egentlig ”Har du
det godt?” men det havde måske været at drille den stilleliggende
besætning på Tega lidt for meget.
Nu gør vi klar til sommertoget, hvor vi håber, at begejstringen over
livet på havet bliver så stor, at eleverne nægter at gå i land, når vi
vender hjem igen. Foreløbig er moralen på sejladsaftenerne i hvert
fald høj – såvel i styrtregn som i aftensol.
Sejlerskolen

River band - still going strong. Efter at have spillet 40 år på de danske musikscener er nærvær og
engagement stadig i højsædet hos dette omrejsende,
originale jyske jazzorkester.
River Bands spillerepetoire indeholder ny og gammel
blues, gammel jazz, swing og jive, salmer, gammel
dansk og latinamerikansk rytmer.
Musikken starter kl. ca. 20.00.

Bålet tændes kl. ca. 21.00 af tidligere
brandinspektør Leif Landrock. Båltalen
holdes af sejlerskolens chef Ole Koch,
tidligere u-bådskaptajn. Midsommervisen
afsynges og musikken starter op igen.

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Jyske Bank og ”Tængerne” tog pokalen
kunne afvikles og derudover sikrede Søren Laugesen fra MRD at det
sportslige og regelmæssigt niveau blev overholdt.
Sidste år mester fra Navne sponsoren Picca Automation, Henrik
Jensen, måtte i år nøjes med en sekundær placering, da han var
uheldig med tyvstart og en styrbord/bagbord i de indledende sejladser.
Stævnet, som nu blev afholdt for 6. gang med flere og flere deltagende besætninger, er en succesfuld mulighed for On Board Horsens Sejlklub, for at skabe en stor aktivitet og eksponering af klubben, dels sponsoraktivitet og relationer, og endelig til at sikre et
økonomisk bidrag til drift af ungdomsafdelingen.

Match Racing Denmark i Middelfart stillede 6 både til frit rådighed
for On Board Horsens Sejlklub, således dette succesarrangement
Vinderne fra Jyske Bank. Fra venstre. Christian Tang, Thomas Tang,
Allan Jørgensen, og Niels Einar Gammelgaard

b

Fav
Inge
sen
derf

- Sailor of the year !
Lars Skovbjerg, direktør i Jyske Bank, var i tvivl om det
nødvendigt
at tage
pokalen med fra sidste år, da
For 7 . år I træk er Nykredit var
med
til at give
spænding
han forventede at vinde Business Cup igen.
om hvem der skal være
Det gjorde de og pokalen blev igen overrakt til Lars
samt
skipper Thomas
Nykredit sailor of the yearSkovbjerg,
i Horsens
Sejlklub
2013. Iversen tv, Keld Andersen og Lars Fensbo.
Læs mere på hjemmesiden, hvor nominering sker fra
1. -31 august og afstemning fra 15.-30. september.

Vi håber alle de deltagende virksomheder har lyst til at være med
i 2014 og hvis de ønsker at træne inden, står Horsens Sejlklubs
professionelle event arrangør, MRD i Middelfart, til rådighed med
events inden næste års Picca Automation Business Cup.

Status på OL pigerne
2016
Tak til vores Rio
sponsorer:

Der blev holdt godt øje med de tætte situationer af opmanden,
hvor Nortvig ligger lige bag den senere vinder fra Jyske Bank.

Tak til vores sponsorer:
O

N

Mange virksomheder havde fulgt opfordringen ligesom
Nykredit her og gjort sig synlige med ens teamtøj

INDUSTRIES

Tak til
vores sponsorer:
Tak til vores
sponsorer:

C
Tak
til til
vores
sponsorer:
Tak
vores
sponsorer:
RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.

Horsens-pigerne, Anne-Julie og Maiken Schütt samt
Anne Marie Rindom forbereder
sig
til OL
PAS PÅ
KNALD
GULE
GUMMIBÅD !!!
CDEN
Oegen
N2016
havde
supply med
boat, og
i år var det
I hver sin bådtype, og NP
harTruck
derfor
ikke meget
hinOle Nielsens egen ”Moleræser” fra Juelsminde,
anden at gøre på vandet
til
daglig.
der velvilligt hjalp med ved besætningsskifte.
Til Picca Automation Business Cup mødes de 2 tidligere
rivaler imidlertid igen for 1. gang siden kvalifikationen,
og her trak Maiken det længste strå, med en 7 plads
imod en 11. plads til Anne Marie.
Der var imidlertid et stort smil på læberne i stedet for
tårer, da der ikke denne gang stod en OL plads på spil.
I næste nummer kigger vi på Anne Marie Rindoms forberedelser til Rio 2016.

INDUSTRIES

14 besætninger i 6 både dominerede hele Horsens inderfjord lørdag den 8. juni, og det gamle klubhuset om aftenen.
Hver besætning repræsenterede en virksomhed som enten selv

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

O

N C

O

N

INDUSTRIES
INDUSTRIES
C CO ON N

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

Lar

Tlf. 7020 8013 . www.nortvig-as.dk
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Nykredit var det eneste rene firmahold, da alle er
ansat i koncernen.

Med ”Tængerne” i Jyske Bank båden var også Anders Jørgensen fra
Jula A/S og Niels Einar Gammelgaard fra Jyske Bank, og skægt nok,
var det netop Thomas Iversen der normalt var skipper i Jyske Bank
båden, der blev slået på målstregen med 1,25 point af Jyske Bank
båden.

Tak til vore sponsorer:

e n s S e jl k

2013

havde 2 dygtige sejlere, eller adopterede 2 Horsens sejlere for dagen. Det gav bl.a. mulighed for at se de 3 lokale OL kandidat piger
i action, men sandelig også mange andre dygtige lokale sejlere som
fik muligheden for få støvet pudset lidt af på sejlertøjet.
Thomas Iversen i Sydbank, blev 2, Peter Iversen i Nortvig 3, 4. pladsen løb Nykredit med hvor Alan Nissen var skipper, og Morten Arndal i Fertin Pharma og Jacob Nicolajsen fra VIA, sluttede således i
finalen.

Det blev Christian- og Thomas Tang (Tængerne), der med opvækst
i Horsens Sejlklubs ungdomsafdeling tog årets Picca Automation
Business Cup pokal i en spændende fight i finalen med ThomasC
Iversen i Sydbank.

H
B

lu

O

rs

D

Ho

Picca Automation
Business Cup 2013

N

BOAR

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
HUNDSBÆK & HENRIKSEN
A/S
RADGIVENDE
INGENIØRER F.R.I.
RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
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Autokølere
Air condition
Oliekølere
Intercoolers
Varmevekslere

Pinse turen til Norsminde
Fotos: Mikael Jensen

- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher

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

Henning Lund A/S

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

Tlf. 7564 7733

Det er let med SONAX:
FACEBOOK.COM/SJOERSHORSENS

Gør-de

t-selv
WOMENS WEAR
1ST FLOOR
– eller la
d
SONAX S
ervice
gøre det
grove*

DAMETØJ PÅ 1. SALEN

MENS WEAR
GROUND FLOOR
HERRETØJ I STUEN

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

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

www.sonax.dk

Jeg vil lige fortælle lidt om sejlerskolens tur til Norsminde sammen
med tur udvalget, vi var 3 personer, og vi sejlede i Tega, vores nye
IF-båd. Omkring tilmeldingen var der lidt problemer, men det må vi
have bedre styr på næste gang, der bliver lavet en ny tur.
Vi var som sagt 3 personer der sejlede fra Horsens pinse lørdag kl.
1040 i ca. 4 – 5 sekm vind, som kom fra øst, så det var på kryds
derudaf og farten var mellem 4,5 og 5,5 knob.
Sidst på eftermiddagen var vi oppe omkring Hou Røn, og der sprang
vinden 30 gr. Mod nord, så vi besluttede os at gå bag om Hou Røn,
men det gik ikke ret stærkt, da vinden ville holde en pause, så vi
startede motoren og fortsatte mod Norsminde, men pludselig
stoppede motoren, og det var op med sejlene igen, vi prøvede flere
gange at få liv i bæstet, men nej.
Ved ca. 1900 tiden var vi kommet op til kompas afmærkningen
ved Kysing Næs, og der prøvede vi igen at få liv i motoren, og det
lykkedes, der var liv i den til vi kom ind.
Inde på broen stod der nogle hjælpsomme mennesker, der hjalp os
med at fortøje båden, en anden fik vores medbragte ret, som de fik
varmet og fik kogt ris, kl. ca. 2000 begyndte vi at spise, og det var
en rigtig hyggelig aften.
Søndag morgen kom Frede Nørgård og frue med friske rundstykker,
så vi spiste morgenmad kl. 900, til frokost spiste vi resterne fra
lørdag aften, søndag eftermiddag gik vi en rundt om Kysing Næs.
Søndag aften grillede vi vores medbragte kød, og vi spiste ved 1900
tiden, og havde også her en hyggelig aften.
Mandag morgen var der igen friske rundstykker, ved morgenbordet
fik vi udvekslet nogle telefonnr. Hvis vi skulle få problemer hjem.
Kl. 0945 tog vi fortøjningerne, motoren startede og vi kom sikkert
ud af havnen, men ingen vind og meget diset, da vi var kommet
godt rundt om Kysing Næs gik motoren i stå, så vi måtte sejle for
sejl, men det gik også nogenlunde, da der var kommet lidt vind, da
vi var ud for Hou og skulle igennem den smalle stykke på kryds var

der ikke ret meget vind og ca. 2 knob modstrøm, så prøvede vi igen
om vi kunne få bæstet i gang, og det lykkedes, da vi var godt fri af
den smalle rende døde motoren igen, da vi kom ud til kompasafmærkningen ved Gylling Næs prøvede vi igen at få liv i motoren,
også denne gang lykkedes det, men kun for en kort stund.
Nede omkring det fredede område øst for Hjarnø satte vi spiler,
men der var næsten ingen vind, så vi ringede til Anna og Jørn, som
var midtvejs i Horsens fjord, flinke som de er vendte de om, og
kom ud for at hente os, så vi gik i havn kl. 1830, men trods alt en
dejlig tur.
Motoren har efter dette været en tur hos havneservice og blive
ordnet så den funker igen.
Hilsen Kaj O. Nielsen
Instruktør sejlerskolen.

Nyt fra pladsmændene
På grund af den lange vinter er pladsen bag de røde spidshuse
først sent blevet ryddet og gjort klar til parkering/camping.
Husk at rydde op, når båden er kommet i vandet.
Pladsmændene er angivet på side 2 og på www. horsenssejlklub.dk og www.horsenslystbådehavn.dk kan regler for
benyttelse af vinterpladsen ses.

www.sjørs.dk
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Er du klar til den ultimative danske
sejler udfordring?
Klubben fik en IF’er som gave
Glæde over ”ny” båd i HSH-flåden: en velsejlende IF’er til skolesejlads og sejlture
HSH modtog i efteråret en båd, en IF’er, der er en velsejlende og
god turbåd. Medlem Henny Schrijver er den glade giver, og hun
deltog i navngivning af sejlbåden ved standerhejsningen.
Båden har alt tænkeligt udstyr, der skal være i en båd, der er blevet
brugt til aftensejladser og ferieture – plus en ny påhængsmotor.
Formand Bjarne Hansen:
- Vi er meget glade for denne gave. Den kom til os næsten samtidig
med, at en af skolebådene blev meget dårlig. IF’eren er velsejlende
og tryg, den vil gøre rigtig god gavn som skolebåd og turbåd i HSH.
Henny vil stadig have brugsret over båden en eller to uger om året,
hvis hun ønsker at tage en tur.
Det er med stor glæde, at vi i dag kan byder velkommen til Henny,
som har lovet at døbe båden om.
IF’eren var navngivet ”Pastorale”. Nu skulle den hedde TEGA, ligesom den gamle udgåede skolebåd. Medlem Sigbjørn Christophersen havde gransket de gamle bøger og sammensat ritualet.
- Med dette ydmyge offer anmoder vi om…
Bjarne Hansen udtalte med en vis patos:
”I alles navn, der har sejlet i dette prægtige skib i fortid, og som vil
sejle med det i al fremtid, påkalder vi nu de gamle guder for hav
og vind, at de må give os deres velsignelse ved denne højtidelige
handling.
Mægtige Ægir, konge over alt, hvad der rører sig i og på havet, og
Æolus, vindens utæmmelige hersker - vi bringer jer vor tak for den
beskyttelse, I hidtil har ydet dette fartøj, så det har fundet ly for
storm og uvejr og altid har ført sin besætning sikkert i havn.
Nu beder vi jer imidlertid om, at navnet PASTORALE, hvorunder
dette fartøj hidtil har været kendt og agtet på hav som i land, ændres i jeres bøger.

Med dette ydmyge offer anmoder vi om, at når hun om lidt fremstilles til velsignelse under et andet navn, vil I atter begunstige
hende, som I har gjort tidligere.”
Bjarne Hansen slynger en stor sjat champagne på agterspejlet.
- Må hun bringe lykke til alle…
”Og nu, I havets og vindens guder, overgiver vi igen dette fartøj til
Jeres almægtige herredømme og lægger atter dets skæbne i Jeres
hænder i erkendelse af, at hun altid vil være underkastet havets og
vindens uforanderlige love.”
Henny Schrijver trådte frem:
”Jeg døber dette skib TEGA. Må hun bringe lykke til alle, som sejler
med hende!”
Nu træder Sejlerskolens formand Hans Christian Koch frem, fjerner
navnet Pastorale
med et snuptag og derunder fremkommer nu skibets nye navn,
TEGA.
Bjarne Hansen træder hen ved siden af Henny Schrijver og afslutter:
”Lad os besegle denne pagt og denne dåb med et offer, som det er
skik og brug i henhold til havets årtusind gamle ritualer.”
Henny Schrijver hælder den sidste sjat boblevand ud på hækken og
ønsker held og lykke for skibet.
Bjarne Hansen:
- Kære Henny. Tak for gaven. Nu er du jo blevet gudmor til TEGA,
derfor får du denne gave, et Storm glas til lys, som du kan bruge på
din dejlige terrasse.
Tre gange hurra for HSH og de nye både.

Dansk Sejlunion og Bogense Sejlklub
søsætter Kattegat Inshore Rally for Cruisers (KIRC). KIRC er Vestdanmarks pendant
til den herostratisk berømt ØRC, der sejles
hver år fra København til Malmø.
Gule Bukser
Sejler du over Atlanten giver det ret til at bære røde bukser. Sejler
du ØRC får du den ære at være indehaver af retten til at bære
grønne bukser. Overlever du KIRC og den efterfølgende fest, kan du
fremover i al evighed stolt gå i GULE bukser. Du vil nyde de misundelige blikke du får på havnen. De gule bukser signalerer, at her går
en fra det ypperste Dansk sejlerelite.
Sejladsen
Sejladsen går fra Juelsminde til Bogense og lig med ØRC er (næsten)
alt tilladt. Du må sejle med motor eller sejl, handicap tildeles efter
forgodtbefindende af løbsledelsen (naturligvis uden nogen form
for præjudice eller bagtanke). Stafpoint under løbet kan og vil blive
uddelt af ledelsen, igen efter forgodtbefindende.

Løbet finder sted den 31/8/13 med start udenfor Juelsminde havn
kl. 14:00. Bogense Havn ar indvilliget i, at deltagene både overnatter gratis (tak Bogense Havn og Kommune). For startgebyr får du:
En lækre kvalitetspolo med KIRC logo
Middag på restaurant XXXX
En molebajer når du lander
KIRC stander til din båd
Diverse smågaver som vi finder sponsorer
En festlige aften
Og ikke mindst – retten til at bære gule bukser!

Der er ingen muligheder for at appellere hverken handicap eller
evt. stafpoint. Den oplyste og ubestikkelige ledelsesbeslutning er
endeligt.

Kapsejlads
Til højre formand Bjarne Hansen, den glade giver Henny Schrijver (der kaster champagne på bådens agterspejl) og formand for
Sejlerskolen Hans Christian Koch.

Præmier
Der gives præmier for først i mål og vinder, samt bedst udklædte
mandskab (m/k) og andre kategorier, efterhånden som ledelsen
kan opfinde dem.
En kategori skal dog nævnes, rene pigebåde bliver alle præmieret
(vi skal lige finde en præmie først – bare rolig). Vi vil ikke diskriminere, så en mandebåd i drag, vil også kunne komme i betragtning
her.

Hyggelig frokost!

De ugentlige sejladser er i gang. Tirsdag og torsdag samt
pigerne om onsdagen.
P.g.a. ombygning af klubhuset har kapsejladsudvalget valgt
ikke at afholde større stævner i år. En enkelt undtagelse
bliver et Moth stævne i august. (KEF)

“3 BAR” har doneret et beløb til Horsens Sejlklub. Tak for
det! En regnvejrsdag i maj blev aftalen beseglet over en
frokost i klubhuset. Et par hyggelige timer med gamle historier og en gennemgang af planerne for det nye klubhus.
På billedet ses fra venstre: Carl Erik Carlsen, Bjarne
Hansen, Nils Buhl, Ering Hansen, Jan Nielsen – 3 BAR- og
Carl Gerstrøm.
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Der er meget at se på når Moth-jollerne rykker ud! – her
billede fra VM i Horsens i 2006
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Tandlægerne Rønn og Lund

Fire nye både navngivet

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

Horsens Sejlklub har taget fire både i brug. Ungdomsafdelingen
er inde i en god udvikling, nye optimister kommer til, og tre nye
optimistjoller er sponseret til klubben. Fra Den Jyske Sparekasse
deltog Morten Hald, båden er navngivet ”Nærvær” og skal sejles
af Nicolai Bech, der satser på en plads på landsholdet (Han var
på dagen til talenttræning i Gråsten, så søsteren Iben Bech var
med ved dåben). Fra Nordea Fonden deltog Tina Winkler, båden
er navngivet ”Nordea” og skal sejles af Christian Winkler, der i fjor
var på sølvranglisten. Fra Designa Køkken deltog Steen Skjerning,
båden er navngivet ”Designa” og skal sejles af Liv Andersen, der i
2013 sejler i sølvranglisten. I baggrunden ses klubbens nye båd,
en IF’er. Den er skænket af Henny Schrijver, der står sammen med
HSH-formand Bjarne Hansen. Også den båd blev navngivet. (Foto:
Ole Glerup)

Tlf. 7562 1070
www.smilhorsens.dk · www.horsensimplantatcenter.dk

Palby Fyn Cup 2013
– 24. gang!
Ialt var 285 både tilmeldt. Fra Horsens sejlklub deltog
9 fartøjer. Resultater for horsensbådene:
Placering i løb Mål tid
L 23 DEN 226 TEJSTEN
skipper Mikael Mogensen:

4

Larsen 28 DEN 23
skipper Ole Harby

DNF

Lotus Scandnavia
DEN 9 PAULA, skipper
Michael Christensen

5

04,59,20

Dehler 343
DEN 530 NI HAO
skipper Jørn Petersen

9

03,12,12

Dehler 343
DEN 298 AMOUR
skipper Leif Jørgensen

DNF

X-332 DEN 5093 RIPASSO
skipper Henrik Fredriksen

3

20,08,31

XC 50 DEN 9 SIBONGA
skipper Allan Nissen

5

17,18,12

XC 50 DEN 50 JOY
skipper Klaus Madsen

1

13,19,55

ONE OFF 72 X ONE
skipper Peter Reedtz

3

10,06,05

00,51,38

Store oplevelser i Aarhus
i begyndelsen af juli
I perioden 4. til 7. juli er der Tall Ship Race i Aarhus. Masser af gamle
flotte træskibe. I samme periode er der EM i 49er og 490er FX –
de nye olympiske pigebåde, hvor søstrene Schütt her fra Horsens
kæmper om pladsen. Sejladserne foregår tæt på land, så der vil
være meget at se på.
Lørdag den 6. juli markerer Dansk Sejlunion sit 100 års jubilæum
ved en reception fra 14 til 17 i Sejlklubben Bugten på Aarhus Lystbådehavn. Klubhuset ligger lige midt mellem træskibene og jollehavnen, så benyt lejligheden til at slå 3 fluer med et smæk.
Hvis du vil slippe for problemer med parkering og tæt trafik, så sejl
der op!- Læg båden i Aarhus Lystbådehavn, og du er midt i, hvor
det hele sker.
Flere oplysninger på www.tsraarhus.dk og www.sailing-aarhus.dk

Se mere på www.palbyfyncup.dk (KEF)
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100 ÅR
DANSK
SEJLUNION

de til tiden...

RING OG
FÅ ET
100 år med sejlerglæde
TILBUD
Jubilæumsbog:

I anledning af 100 års jubilæet har Dansk Sejlunion udgivet bogen ”100 år med
sejlerglæde”. Bogen er beretningen om sejlernes union, om klublivet og fællesskabet,
om frivilligt arbejde, kapsejlads, bådtyper, bundmaling, tursejlads og to pilsnere i snor.
Alt sammen fortalt af sejlere – til sejlere.

100 ÅR
DANSK
SEJLUNION
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Jubilæumsbog:

100 år med sejlerglæde
I anledning af 100 års jubilæet har Dansk Sejlunion udgivet bogen ”100 år med
sejlerglæde”. Bogen er beretningen om sejlernes union, om klublivet og fællesskabet,
om frivilligt arbejde, kapsejlads, bådtyper, bundmaling, tursejlads og to pilsnere i snor.
Alt sammen fortalt af sejlere – til sejlere.

I anledning af 100 års jubilæet har Dansk Sejlunion udgivet bogen ”100 år med sejlerglæde”. Bogen er beretningen
Læsarbejde,
fx om splitflaget
på turbådene,bådtyper,
om sejlads i Randers
Fjord under krigen,
om det
om sejlernes union, om klublivet og fællesskabet, om frivilligt
kapsejlads,
bundmaling,
tursejlads
flydende sommerhus, der samler familien – og om brevduerne, der fløj med film fra
ogfxtoompilsnere
i snor.
OL-sejladserne i Kiel, 1972.
Læs
splitflaget på
turbådene, om sejlads i Randers Fjord under krigen, om det
flydende sommerhus, der samler familien – og om brevduerne, der fløj med film fra
Alt
sammen
fortalt
af
sejlere
–
til
sejlere.
Læs også et stort, eksklusivt interview med Paul Elvstrøm – skrevet af hans barneOL-sejladserne i Kiel, 1972.

Gik ind for sejl
i Norsminde

Ny gårdbutik
på Endelave

barn Katrine Elvstrøm Krause.
Læs også et stort, eksklusivt interview med Paul Elvstrøm – skrevet af hans barnebarn Katrine Elvstrøm Krause.

Læs fx om splitflaget på turbådene, om sejlads i Randers Fjord
krigen,
om det
sommerhus,
der
samBogenunder
er på 320
rigt illustrerede
siderflydende
i A4-format. Den
handler også om
din klub
–
for alle klubber er omtalt i bogen. Kort sagt: En mosaik af fortællinger og billeder om
ler
familien
–
og
om
brevduerne,
der
fløj
med
film
fra
OL-sejladserne
i
Kiel,
1972.
sejlads i 100 år.
Bogen er på 320 rigt illustrerede sider i A4-format. Den handler også om din klub –
for
alle klubber
i bogen.
Kort sagt: En
mosaik af fortællinger
og billeder
om
Læs
også eretomtalt
stort,
eksklusivt
interview
med Paul
Elvstrøm
– skrevet af hans barnebarn Katrine Elvstrøm Krause.
Bogen kan købes på sejlershoppen.dk. Pris pr. stk. 200 kr. + forsendelse.
sejlads i 100 år.
Bogen er på 320 rigt illustrerede sider i A4-format. Den handler også om din klub – for alle klubber er omtalt i
Klubber kan med fordel samle køb af bøger til medlemmerne. Henvendelse til DS,
Bogen kan købes på sejlershoppen.dk. Pris pr. stk. 200 kr. + forsendelse.
bogen. Kort sagt: En mosaik af fortællinger og billeder om sejlads
i 100 år.
mail: annette.borup@sejlsport.dk

Helle og Jes Russell fra Horsens har boet på Endelave i flere år. De
driver en lille butik på Kongevejen, og som årene er gået, har de
udvidet. Jes, der er tidligere murermester, er uddannet røgmester,
og hele sommeren har han ”rygende” travlt.
Jes Russell har fået godkendt fire af sine varmrøgede laks som øspecialiteter.
Nu har ægteparret udvidet med en gårdbutik i den gamle stald
med produkter fra ”De fem gårde”, blandet andet specialøl, Schakenborg Bitter og sennep. Der er også vin, Eliza Chokolade, strikkegarn og rapsolie.
Og der er hjemmelavet syltetøj og marmelade, og hjemmelavede
æg fra fritgående høns plus fersk kød på køl.
I den lille Café er årets nyhed en frokosttallerken med danske specialiteter.
- Hele vinteren går vi og glæder os til travlheden om sommeren,
siger ægteparret. – Og der er heldigvis nok at se til. Vi har mange
”faste kunder” blandt Horsens-sejlerne, og så får vi os altid en snak
om vores gamle by.
Der er åbent hver dag om sommeren kl. 10-16.

Klubber kan med fordel samle køb af bøger til medlemmerne. Henvendelse til DS,
mail: annette.borup@sejlsport.dk

Bogen kan købes på sejlershoppen.dk. Pris pr. stk. 200 kr.
+ forsendelse

alt fra vildygtige og
itet.

malere,
apper og alt
.
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Klubber kan med fordel samle køb af bøger til medlemmerne.

Henvendelse til DS, mail: annette.borup@sejlsport.dk

Knudsgade 37 · 8700 Horsens · Tlf. 23 49 51 03 · info@nortvig-as.dk · www.nortvig-as.dk

Tekst: Søren Refsgaard

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

Som det efterhånden er tradition, havde tursejlerne i HSH igen i år
en dejlig pinsetur i høj solskin. Målet var Norsminde.
Tilmeldingen var lidt tynd i år, der var fem deltagende både. Vi tror,
at forklaringen er enkel: at mange endnu ikke havde fået bådene
gjort sejlklare. Vi tror, at det ikke var destinationen, for Norsminde
er en dejlig havn, og der er vand nok.
Selv landmanden (Frede Nørgaard) måtte i år overgive sig og holde
sig til landjorden for at deltage på turen, da Nanna ikke havde fået
riggen gjort klar i tide. Vi blev glædeligt overrasket over deltagelse
fra Sejlerskolen, som ankom i deres nyerhvervede IF’er med Kaj
som skipper og to sejlerskole-elever som gaster.
De fleste ankom i løbet af lørdagen i god ro og orden. Dog havde
Røgmester Jan Russell på Endelave har fået godkendt fire af
vi en lille udfordring, da Ni Hou meddelte, at de gik ind for sejl - i
de varmrøgede laks som ø-specialiteter.
næsten ingen vind, da motoren ikke helt ville, som den skulle.
Alt gik fint, da strømmen førte dem direkte ind på den pæleplads,
der blev gjort klar.
Lørdagen blev afsluttet med det planlagte sammenskudsgilde, højt
humør på terrassen i solskin - en skøn start på sejlersæsonen.
I løbet af søndagen, som også bød på sommer, blev det lavet motor
på Ni Hou, kortplotter på Vixen og meget andet - og eftermiddagen bød på en spontan gåtur ud til Kysing Næs.
Dagen sluttede med grillaften, hvor Turudvalget bød på tilbehør til
det medbragte
kød.24.
Ogjuni
denne
gang varHorsens
grillen varm
til tiden!
Mandag den
arrangerer
Sejlklubs
Venner optimistsejlads for voksne barnlige sjæle. Vi mødes på havnen ved
Pinseturen
var igenkl.i år
en dejlig
oplevelse
og enog
god
startesejlads kl. 19.00. Når vinderne er hyldet, starter vi grillen og hygger
jollehusene
18.30
til uddeling
af joller
ermåde
klar tilatførste
årets tursejladser.
Vi glæder os
til og
at se
endnu
flere på den justeres
næste efter vejret, så mød endelig op uanset vejret. Sørg for at tage din
os med den medbragte
mad
drikke.
Arrangementet
tur, som
går til British
Kieler
Yacht Club
i perioden midt i juli.
besætning,
venner
og bekendte
med.(CG)
Turudvalget ønsker alle HSH-medlemmer en god sommer med
Klar til at tage mod sommergæsterne: Helle og Jan Russell foran
mange dejlige ture.

gårdbutikken. Jan Russell har selv restaureret bygningerne.
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Tursejlerne til Kiel midt i juli
Tekst: Søren Refsgaard
Foto: Jens Troense
Horsens-sejlerne er igen i år er vi inviteret til at besøge British
Kieler Yacht Club.
Som det har været tradition i mange år skal tursejlerne også i år på
sommertogt til BKYC.
Besøget til denne spændende Engelske Yacht klub midt i Tyskland
sker i weekenden mellem ugerne 28 og 29. Altså fra fredag d. 12.
juli til søndag 14, juli. Som sædvanligt med os sejlere, ankommer
nogen lidt før og andre afsejler lidt senere, men deri ligger jo friheden ved sejlads.
Vores besøg til BKYC er ganske uformelt og kan betragtes som en
tur til en hvilken som helst anden sommerhavn, blot med den forskel, at vi vil være en del både fra HSH, der anløber havnen på
samme tidspunkt.
Arrangementet er uden fast tidsplan for perioden, men lørdag aften arrangere BKYC en grill-aften for os, ligesom pubben normalt
har åben fra 19,00 - 22,00 (Pubben er “tax free” – og både fristende
og hyggelig) - og muligheden for indkøb i deres mini shop med sejlertøj kan forekomme om søndagen, men det kan ikke loves endnu.
For instruktioner om besejling se www.bkyc.de
Som besøgende skal vi selv klare bespisning, men vi har adgang til
deres kantine lokaler (ikke køkkenfaciliteter), toiletter og bad samt
brug af grillpladsen og terrassen med en perfekt udsigt.
Der er gå-afstand (eller busser) ind til byen Friedrichsort, hvor der
kan provianteres i små butikker og supermarkeder, samt mulighed
for ture til Kiel med turbåd, busser og…
Havnepenge betaler vi normalt ikke, men dette er ikke fastlagt
endnu.
Der er strøm og vand på flydebroerne.

Fra HSH-sejlernes besøg i British Kieler Yacht Club 2011. Tid til et
glas køligt øl en formiddag på broen.

Havdambrug
Sejlsporten har i de seneste godt 20 år været gennem en markant
miljøudvikling.
Bundmalingskrige og lokums ditto har krævet omstilling, og alle
har vi måtte vænne os til at være miljøbeviste.
Horsens Sejlklub har fået følgende henvendelse:
En kreds af Hjarnø-beboere har henvendt sig til Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Friluftsrådet,
fordi de med stigende uro ser på miljøproblemer og farvandsafspærringer i forbindelse med havdambrug og fangkulturer (muslinge- og tangdyrkningsanlæg) i Horsens Fjord og farvandet lige
udenfor. Havdambrugene er store, runde bure, mens fangkulturerne består af net eller liner, der bæres oppe af lange pvcrør eller
bøjer.
- Der er nedsat en Hjarnø-gruppe med repræsentation fra ovennævnte organisationer og andre interesserede, herunder grundejere i området, der har set miljøtilstanden blive forværret de sidste
20 år.
- Vedlagte kort viser de havbrug og fangkulturer, som foreløbigt har
fået tilladelse, eller som der ligger ansøgninger for.
- Placering af havdambrug er lovgivningsmæssigt kompliceret, men
dog rimeligt gennemsigtigt og åbent for offentlig høring. Danmarks
Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund har eks.
anket Hedensted Kommunes VVM-godkendelse af havbrugene i As
Vig til Natur- og Miljøklagenævnet med det resultat, at sagerne er
hjemvist til ny behandling.
- Placering af fangkulturer er derimod beslutninger, som ikke kommer i offentlig høring endsige i høring hos naturorganisationerne,
hvilket disse finder højst uheldigt.
Horsens Sejlklub har meddelt, at men gerne vil følge med i udviklingen. Løbende vil der i klubbladet og på hjemmesiden blive
orienteret.
Hvis nogen oplever ulemper ved afspærringerne så send en mail til
gerstroem@mail1.stofanet.dk.

På www.dr.dk kunne man den 27. maj læse:
Akvafarme fylder op i Horsens Fjord
Muslinge- og tangfarme optager mere og mere plads i landets
fjorde og sætter en stopper for den frie sejllads.
I Horsens Fjord er det særligt slemt.
I fjorden er der i øjeblikket fire muslingefarme, to tangfarme og
fire havbrug.
Det gør det svært at sejle i fjorden, siger Søren Knudsen fra Hjarnø
Bådelaug, hvor medlemmerne gerne bruger fjorden til at sejle på.
- Man har privatiseret havet til produktionsformål og afspærrer
områder for almindelig færdsel som sejlads og lystfiskere.
Søren Knudsen tilføjer, at det også er et æstetisk problem med de
mange akvaproduktionsanlæg:
- Befolkningen forventer at se et frit og blå hav, når de kommer til
fjorden. Nu ser de i stedet for disse produktionsanlæg, der bliver
markeret med plastikrør, plastikflydere og plastikbøjer.
Bedre afmærkning.
I organisationen Danske Tursejlere er forretningsfører Leif Nielsen
også bekymret over udviklingen.
Fjordene får flere akvabrug, men de er alt for dårligt afmærket og
kan være svære at få øje på:
- Brugene opfylder de regler, som vi har nu, men reglerne er ikke
gode. Reglerne skal strammes op, siger Leif Nielsen.
Han mener, at anlæggene blandt andet skal afmærkes med lys og
have reflektorer på.
- Det vil gøre det lettere at se dem i dårlig sigtbarhed og i dårligt
vejr. En bedre mærkning vil ikke koste særlig meget, især hvis man
tager i betragtning, hvor meget det koster at etablere anlæggene.
Leif Nielsen siger, at mange af organisationens medlemmer har
prøvet at få garn fra anlæggene i skibenes skruer.(CG)

s

Alle interesserede kan til enhver tid kontakte
Søren Refsgaard på sre@refs.dk eller 24620163 for
yderligere information og uforpligtende tilmelding.

Turudvalget håber, at mange vil deltage på denne tur. Spørg blot
andre sejlere, der har deltaget tidligere - det er en tur, man nødigt
vil gå glip af…

HSH-sejlerne fik i 2011 fri adgang til BKYC’s stolthed, yachten
Flamingo som efter sigende blev “overtaget” fra tyskerne efter
krigen. Den blev istandsat for nogle år siden og bruges stadig som
træningsbåd og ses ofte i det sydfynske, hvor den anduver havnene
for sejl. HSH-sejlerne smed skoene og gik om bord – også de yngste
var med.
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Onsdagsvejr er måske det samme som blæsevejr?
På den tredje onsdag kom pigesejlerne til
søs – i alle tiders vejr
”Hvis man ud fra tre på hinanden følgende onsdage kan drage
statistik, så må konklusionen være: onsdagsvejr = blæsevejr med
masser af vind, torden og til tider regn.”
Den konklusion kunne pigesejlernes formand Lena Schroll drage på
den tredje onsdag i sejlsæsonen. Inden da var pigesejlerne mødt
op på to onsdage, hvor kapsejladsen blev til ord og spisning i klubhuset.
Her beretter én af pigesejlerne, Jane Troense (gast på ”Fru Christoph”), om starten på pigernes sejlsæson:
Onsdag 15. maj. Juhuuh. Vi skal sejle. Bådene er i vandet. Vi mødes
kl.17.30 foran klubhuset. Det ser ud til, at alle mandskaber er mødt.
Også vore trofaste ”startere” er mødt – Hans Svejstrup og Jørgen
Jensen.
Men det blæser. Middelvinden er over 10 sekundmeter, pustene
er 16-18 sekundmeter. Sejladsen bliver afblæst, og vi går ind og
bestiller sejlerretten.
Stegte sild!
Stegte sild? Det er da nærmest en herreret.
Den aften blev der bestilt rigtig mange Stjerneskud…
Og snakken gik…
Den aften var det kun lattermusklerne, der blev brugt. Snakken gik.
Om sidste sæson. Om den kommende sæson. Og har du hørt at…
Målerbrevene blev diskuteret. Igen. For og imod og skal der laves
nye?
En gruppe rykkede ind i ”slyngelstuen” i klubhuset, og skipper
holdt kursus for sin besætning. Det handlede bl.a. om vigepligt ved
mærkerundinger, om kampen omkring startlinjen og at komme
tæt til vinden.

Onsdagen efter blæste det igen en halv pelikan. Vi piger mødtes
foran klubhuset, sejladsen blev afblæst, ind i varmen. Men hov: der
var en besætning, der mødte i fuldt sejlerdress til hårdt vejr.
Mon de ville trodse vejrguderne?
Nej, de gik med ind i klubhuset, og det eneste, der skete, var, at de
svedte bravt hele aftenen. Aftenens sejlerret var kold kartoffelsalat
og nogle store kødklumper, der blev kaldt bøffer.
Der mødte piger fra tre både. De øvrige havde luret vejret hjemmefra, slutter Jane Troense.
Tredje onsdag: så sejler vi…
Men onsdage er ikke kun blæsevejr. Her beretter formand Lena
Schroll om den tredje onsdag:
De trofaste pigesejlere troppede op ved sejlklubben for at tage
beslutning, om vejret var til kapsejlads.
Der var stadig skumtoppe på bølgerne på fjorden, men vejrudsigten
forudsagde aftagende vind efter kl. 18, og vi besluttede at udskyde
starten en halv time.
Og det gik, som det skulle. En stabil kraftig østenvind gav en fin
krydsstart ud af fjorden.
Alle seks både bemandet med pigesejlere og en enkelt instruktør
af hankøn på Match 28 fik en god sejlads. Vinden løjede som lovet,
men dog ikke så meget, at bådene ikke kom i mål før solnedgang.
Den vanlige vinderbåd måtte se sig slået af tre konkurrenter. Måske
lidt vinterrust var årsagen? Men vær sikker på, at båden kommer
stærkt igen, når der bliver styr på starture og sejl.
Grundlovsdag bliver den sædvanlige træningsaften afholdt, hvor
hver båd har instruktør med om bord. Det plejer at give større
kamp om startlinjen resten af sæsonen - samt finpudsning af sejltrim. Altid en lærerig og sjov aften. Tak til de frivillige instruktører.
Det er dejligt endelig at være i gang med pigekapsejladssæsonen
2013. Hvis der er flere pigesejlere med lyst til kapsejlads, så er der
stadig en Match 28 med instruktør ledig. Kontakt gerne formand
Lene Schroll på 61687914.

(Fotos: Lena Schroll)

Frisk vind på Horsens Fjord: pigesejlernes
første aften på vandet. Match 28 på første
lænseben er skarpt forfulgt af Ripasso.
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Vejrudsigten holdt: vejret blev rigtig sejlervejr den
tredje onsdag. Her er det ”Epi” på spiler sejlads.
Lena Schroll og Birgit Hald fandt det gode vejr.

Det kræver tre mand for at regne ud,
hvem der har vundet: Morten Fjerbæk,
Jørgen Jensen og Hans Bank ved computeren efter årets første pigesejlads.

På den vestligste vinteropbevaringsplads gik der ild i en motorbåd,
tilsyneladende forårsaget af en el-blæser uden varme. Begge nabobåde blev ligeledes totalskadet. Forsikringen dækkede i alle tre
tilfælde. (CG)

Bøjer
Der har været forskellige problemer med at få fortøjningsbøjerne ud. Hold øje med hjemmesiden
www.horsens-sejlklub.dk
Markeringsbøjerne nord om Hjarnø skal man huske er IKKE til
at binde fast i. De ligger i et meget lille anker, der kun holder
dem på plads men ikke kan holde en båd. (CG)

Nabobåden blev også totalskadet. Gelcoaten
”kogte” helt op og stod ikke til at redde.

Status Mongo
Hen over vinteren ar der arbejdet videre med at indrette
Mongo.
Ovenpå er gulvene færdige og der er klar til at vi kan flytte
nogle af møblerne fra klubhuset ind når det lukkes ned medio
juli.
Lokalebestilling på www.horsens-sejlklub.dk (KEF)

Havneservice Marinecenter Horsens ApS,
udvider på trods af krisetiden
Efter 29 år beliggende på Horsens Havn vurderer vi, at det er
tiden til at se nye muligheder.
Vi har derfor valgt at åbne en ny afdeling i Juelsminde, Havnegade
12 (den gamle smede) midt på havnen, hvor vores fokus vil være
det tekniske i båden.
Havneservice består i dag af 8 mand og 4 servicevogne, og hvis der
er et behov er vi indstillet på at udvide med mere personale.
Vi åbner derfor en teknisk butik som vil indeholde Volvo Penta &
Mercruser motorer samt Mercury påhængsmotorer, derudover vil
vi have servicedele til disse.
I butikken vil der også være kvalitets gummibåde fra Quicksilver og
navigationsudstyr fra Garmin.
Vi vil i perioder have faste montører tilknyttet butikken så vi hurtigt kan servicere og reparere både fastliggere, faste kunder samt
turister
Sæsonvare vil blive tilpasset butikken og hvis vores kunder mangler noget specifikt, som vi ikke har i Juelsminde butikken, vil vi
kunne tilbyde at medtage dette fra vores butik i Horsens, således
at kunderne har det den efterfølgende dag.
Vi bestiller nye vare hver mandag, det gælder både Horsens og
Juelsminde, og disse vare vil så komme midt på ugen.
Butikken vil være åben i et afgrænset tidsrum men telefonen er
åben dagligt mellem 8-16.

Vi har ved samme lejlighed overtaget beddingen så vi i dag råder
over både bedding i Horsens og Juelsminde, men som noget nyt
kan vi nu tilbyde optagning af sejlbåde i Juelsminde.
Det er med åbning af den nye afdeling blevet nemmere at servicere
Juelsminde borgerne samt de turister der måtte have behov for
vores ekspertise, og med den nye kåring af Juelsminde som årets
havn, skal der nok komme mange turister.
Vi vil samtidig prøve at være bevidst om ikke at fjerne fokus fra
Horsens.
Det er vigtigt for os at vores trofaste kunder ikke føler sig svigtet.
Vores nye navn bliver

29 år i bådbranchen

Bjarne
God sæson og vi ses i Horsens
eller Juelsminde.

S to rt lag er af reserved ele

Claus

Med venlig hilsen
Bjarne Brodersen & Claus Brodersen
Havneg ad e 1 2 - J uelsmind e

Ma r i t i m b ut i k - k i k i nd

Jens Hjer nøes V ej 14 - Hor sens

A U T O R I S E R E T R E P A R A T I O N • S E R V I CE A F A LLE MÆRKER
R E S E R V E D E L E • 4 S E R V I C E V O G N E • V I K ØRER/SENDER OVERA LT
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Nyt fra Horsens Havn

Jeg har skiftet sejlbåden ud med en motorbåd!

Dialogmøde mellem Horsens Havn og lystbådehavnens brugere.

Efter at have været inkarneret sejler gennem mange år, var jeg lidt
tvivlende. Kunne jeg få glæden ved at sejle – uden sejl? Svaret er
ubetinget ja. Købet af en ældre, men klassisk motorbåd, har også
vist sig at være den rigtige. Navnlig mit valg af en Storebro 34 fra
1981 har ikke bare givet mig glæden ved en klassisk og flot båd,
men også givet lysten til at bevare båden som en del af kulturen
som bådejer.

Per Løkken (PLø) – formand for Horsens Havn - bød velkommen.
Der blev gennemført en præsentationsrunde.
PLø orienterede:
2012 har været et godt år for Horsens Havn. Stor fremgang på
aktiviteter
og på indtjening. Udviklingen syntes vendt, og det giver mulighed
for investeringer. Udskibning af møllevinger har været en god aktivitet. Horsens Havn arbejder løbende på at finde nye forretningsområder, - gerne nogle der forenes godt med havnens omverden.
For Horsens Havn er det vigtigt at være fleksible og servicemindede. Her var der stor ros til havnens daglige ledelse.
Politisk er der enighed om at prioritere havneområdet. Der er
ansat en person dedikeret til at udvikle havnen. Der er nedsat en
politisk følgegruppe, der skal lette den politiske behandling. Der
skal tiltrækkes investorer.
I fremtidsplanerne indgår en anden udnyttelse af den vestlige del
af nordkajen.
Der er planer om at udbygge sydkajen mod øst og flytte aktiviteterne med sten og grus mod øst. Muslingevirksomheden starter
nybyggeri i nær fremtid, øst for den nuværende placering.

Kontingentrestancer for 2013
Der findes stadigvæk 51 medlemmer, som ikke har
betalt deres kontingent for 2013,
trods 2 rykkere!!
Som omtalt på generalforsamlingen sagde jeg at alle
opkrævninger var udarbejdet manuelt , grundet en
fejl i systemet fra betalingsservice (manglende filoplysning).
Hvilket betyder, at de som har deres betaling på
betalingsservice måske tror, at de har betalt, derfor
se efter om du har betalt ellers betal straks, ellers risikerer du at blive slettet som medlem.
Med venlig hilsen
Horsens Sejlklub

Videreførelse af Ove Jensens Alle mod øst drøftes Horsens Havn og
Horsens Kommune imellem. PLa ser gerne, at der bliver let adgang
for byens borgere til det østligste punkt i området.
Havnens Bestræbelser med at minimere støvgener og forskønne
området vil fortsætte.
PLø orienterede kort om det olieudslip, der havde været, og hvordan
det var taklet. Enkelte både var blevet forurenet. Havnen havde orienteret via klubformændene. Beredskabet havde fungeret!
Den “strandede” båd VEGA forventede Peter Larsen (PLa) ville blive
slæbt til Grenå for ophugning.
By- og Havneudviklingschef Jesper Gemmer ( JG) præsenteret. JG
gjorde opmærksom på de mange problematikker, der var i spil i
processen. Først efter politisk behandling kan der meldes ud.
Danafeed området er i spil. Inden for 2 år forventes der, at der
sker noget. Ejer og/eller lejeboliger. Området øst for Ide Møbler
arbejdes der på.
Trekanten er købt af en lokal bygmester. Ikke realiseret endnu. De
gamle kajer her skal renoveres. Gæstepladser til fritidsbåde ind i
den inderste gamle havn og evt. videre langs nordkajen, er med i
overvejelserne.
Spørgsmålet om fremtidige vinterpladsen rejst under henvisning
til mødet med ark. Dan Hasløv 20. feb. 2013. Havnen kender kun
projektet fra avisen, - det ligger i tekniskforvaltning. PLa og JG vil
følge op over for kommunen på aftalen om et møde med brugerne
om hele vinteropbevaringsproblematikken.
PLø ser gerne vinteropbevaring af lystbåde syd for åen, men understreger, at der ikke er konkrete planer.
Der blev spurgt ind til “Skyhouse” projektet på havnetrekanten.
Der er en dialog men ingen konkrete planer.
Maskinværkstedet syd for HMKs gamle klubhus forventes rømmet
inden for få år.
Tankene på nordkajen er delvist i brug, men forventes væk i løbet
af få år.
Jordforurening nævnt. Dele er stærkt forurenet, men det forhindrer
ikke fremtidig byggeri.
Flere gange blev der spurgt ind til tidsperspektivet. Det forventes,
at der kommer til at ske noget allerede i 2013. Der er tale om
projekter, der skal politisk behandles, der er krav om udbud, den
økonomiske situation generelt får investorer til at holde igen o.s.v.
Det er en lang proces, som er i gang. Venter at kunne fortælle noget
mere konkret ved næste års dialogmøde.
Godt møde i en positiv atmosfære sluttede med spisning. Brugerne
er glade for orienteringen men savner konkrete planer med tidsterminer. (CG)

Storebro 34 Royal Cruiser blev konstrueret af Lindblom sidst i
70érne til Storebro Bruk AB i småland. Værftets idégrundlag var at
bygge det ypperligste med en moderne fortolkning af den maritime kultur. Det blev en succes fra starten. Faktisk var succesen så
stor, at andre lavede tilsvarende modeller i flere årtier. Storebro
forblev dog det originale eksempel, som andre – også i dag – søger
at anvende det bedste fra.
Det ypperligste dengang var et solidt glasfiberskrog, kombineret
med ædle materialer som teak og mahogni til henholdsvis dæk og
overbygning. Dertil blev bådene også bygget til vejret, som det ofte
forekommer i Skandinavien. Også når det er allerværst. Et eksempel på dette er det lukkede cockpit. Andre Storebro modeller blev
dog udført med delvist åbne cockpits. Navnlig sidstnævnte har inspireret mig, og har vel været mit eneste savn fra min tidligere
tid med sejlbåde. Nemlig muligheden for kontakten med omgivelserne, når sommeren er som den allerhelst skal være.
Jeg besluttede jeg mig derfor at give båden en overhaling. Indledningsvist fik motorerne på to stk. 230 HK en gennemgående renovering med udskiftning af alle dele, som blot havde antydning af
slid. Derudover fik skrog, dæk og overbygning en grundig gennemgang, ligesom jeg besluttede mig for ændring af cockpittet, så det
er mere åbent og i kontakt med omgivelserne. Mine overvejelser
kredsede sig især om ændringer der i enhver henseende var nænsom og havde respekt for bådens konstruktion og design.

Bevar mig vel – nænsomt!
Efter mange overvejelser og samtaler, faldt valget på Horsens
Yachtværft. Mest fordi værftet viste forståelse i dialogen. Både
for det rationelle, men også fordi respekten for det kulturelle og
”bådens ånd” virkede tillidsvækkende. Og jo, prisen viste sig også
at være den rigtige efter flere tilbud. Men en samtale med en af
værftets erfarne bådbygger, der havde renoveret op til flere Storebro, gjorde udslaget. At jeg også mener resultatet lever op til mine
forventninger skyldes en god og løbende dialog med værftet under
overhalingen.
Bunden fik en grundlig behandling. Alt lak på overbygning samt
lønninger blev fjernet og nylakeret. Enkelte trædele blev udskiftet.
Også teakdækket på agterdækket måtte udskiftes, hvorimod det
øvrige dæk var fint og i orden og kun krævede enkelte fugereparationer. Ankerspillet blev udskiftet til et tilsvarende nyt. Mest vigtig
af alt, blev dog det lukkede cockpit åbnet med helt nye kalecher
fra sadelmageren.
Bunden var god nok, men gentagne bundbehandlinger havde medført at bunden havde karakter af ”lag på lag” med en ujævn overflade. Den forrige ejer havde vel anset det, ligesom jeg nu også
anså det, for en nærmest uoverstigelig opgave. Så hvorfor ikke gøre
det grundigt! Værftet udførte en sand svirpning, hvorefter bunden
blev fuldspartlet og primet flere gange og afsluttet med en hård
Antifouling.
Den lakerede mahogni overbygning er smuk, men solen er hård ved
lakken. Lakken sprækker, og det er nødvendigt at lukke de hårfine
sprækker med en lakering. Helst hvert år. Men også her bliver lag

Carl-Erik Carlsen
fortsættes
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på lag over tid uskøn og utilstrækkelig. Lakken på overbygning og
lønning blev henholdsvis varmet, skrabet og slebet af. Mahognien
fremstod næsten som ny og efter mellemslibninger og 8 gange
lakering blev finishen igen perfekt.
Sommeren, som den allerhelst skal være.
Samtidig blev lejligheden benyttet til at åbne cockpittet.
På grundlag af mine tanker fremstillede værftet et par skitser,
og det var faktisk godt. Illustrationerne gjorde beslutningen let.
Taget over cockpittet blev bibeholdt og cockpitkarmene skåret
ned i rufhøjde. Der blev fremstillet en ny adgangsluge til dækket
samt en solid, men elegant, afstivning i rustfri stål til afstivning af

tagets bagerste del. Sadelmageren fremstillede en meget enkel,
men meget fleksibel kaleche, der giver læ i cockpittet afhængig af
vindretningen.
En perfekt afslutning af det uforudsete
Det var ikke forudset at agterdækket havde problemer med den
underliggende afstivning. Men også her viste værftets brede erfaring at være en stor fordel. Afstivningen blev udskiftet, ligesom
teakdækket agter blev udskiftet. Efter en kun afrensning af det
øvrige dæk, efterfugning samt let afslibning så hele dækket ud som
nyt.
Ankerspillet fungerede fint. Men også her havde vejrliget korroderet
overfladebehandlingen. Værftet påtog sig opgaven med henblik på
en professionel sandblæsning af de adskilte dele. Men bestræbelserne nærmede sig prisen på et nyt spil! Her var lærlingen Leo, der
havde drømme om en jordomsejling meget kvik. ”Hør her vi glemmer den tid jeg har brugt. Den køber jeg spillet af dig for” Leo, der
i mellemtiden er udlært og lige ankommet til syd Amerika med sin
båd, fik nu ikke spillet så let. Jeg aftalte således postkort undervejs
i tilgift til mit nye ankerspil.
Min Storbro er nu næsten som ny, og det åbne cockpit har givet
mig den brugsværdi fra sejlbåden som jeg savnede allermest. At
jeg også kan se frem yderst små vedligeholdelsesreparationer, gør
glæden ved at være en motorbådssejler endnu større.
Martin Juul
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”Vennerne” fylder rundt!
delig forpligtigelse at eje et sådant hus. Det er et klenodie, der skal

Den 8. September
kan Horsens Sejlklubs Venner fejre 60 års fødbevares.
Horsens Sejlklubs
harside
gennem
bidraget
til klubhuset.
selsdag. I jubilæumsbogen
kan Venner
man på
153årene
og frem
læse
om
Ved ombygningen i 1992 bidrog vennerne.
HSV – ”HSH’s Venner er rigtige venner”.
Mange gaver til klubben
er gave
det blevet
til gennem
Mest
marEn passende
til Horsens
Sejlklub i årene.
forbindelse
med
125 årsjubilæet vilvartegn,
være en renovering
af klubhuset.
kant er lystbådehavnens
flagmasten.
HSV’s bestyrelse
direkte
fortsættelse
af det arbejde, der blev
HSV er af SKAT blevet
godkendthartili at
modtage
fradragsberettigede
lavet tilbage i 1992, i nogen tid arbejdet med ideer til en gennemgaver, hvilket hargribende
væretrenovering,
en vigtigbaseret
faktorpåi arbejdet
med at samle
en professionel analyse af huset,
penge ind til detalle
nyefunktioner
klubhus.og indretninger.
Udgangspunktet
haren
været,
at husets
udseende iskal
respekteres og
50 års jubilæet blev
fejret med
hyggelig
reception
klubhuset.
så vidt
muligt føres
tilbage
til det oprindelige.
Elsebeth og Mogens
spillede.
Dansk
Sejlunions
daværende formand
Indretningen skal tilgodese klubhus og restaurant under samme
Peer Bent Nielsen
varherunder
på besøg.
Sejlklubbens
nestor og
tag,
skaffe
adgang til klublokale
og mangeårige
toiletter uden om
formand for vennerne
nu
afdøde
Poul
Ohff
var
med.
restauranten. Der skal flere medlemmer i klubhuset!
Renoveringen
skal i størst
bringe
ophin
på nutiBestyrelsen vil prøve
at genoplive
denmulige
gode omfang
stemning,
vi huset
havde
dens tekniske standart, hvad angår varmeisolering, brandsikring,
8. September 2003
og inviterer til ”fødselsdag” den 8. September
ventilation, lydforhold m.v.
2013 kl. 12.00 til
15.00
MONGO.
bliver
letkendskab
tragtement
Planen
er ati lade
en dygtigDer
arkitekt
medet
godt
til Horsens
med en sandwich,
en
øl
og
en
tår
kaffe.
Sejlklub analysere huset og dets funktioner. På baggrund af analysen, men naturligvis
forudsætning
at husets
tilstand
Maud fra restauranten
meldteunder
sig den
omgående
som
frivillig,
da retfærdiggør en renovering, skal arkitekten udarbejde et forslag til
planen blev kendt.
Så
selv
om
vi
ikke
kan
være
i
klubhuset,
bliver
renovering og efterfølgende løbende systematisk vedligehold.
der tale om et kendt
ansigt.
fordedet!
Bestyrelsen
vil Tak
samle
nødvendige midler til at ombygningen kan
februar og marts 2005 - og vi vil gennemføre
Jesper Bjarnesenforetages
kommeri januar,
og undeholder.
denne.”
Hvis nogen skulle
ønske at give en gave, så er ønskelisten ganske
Formanden for Vennerne fik generalforsamlingens enstemmige tilenkel: penge. slutning til forslaget. Et større arbejde venter nu bestyrelsen.
Endnu en gang vil Horsens Sejlklubs Venner altså sætte et stort
arbejde i gang med at skaffe penge til klubben, denne gang venter
Vennernes bestyrelse

en kæmpeopgave: renoveringen af det gamle, ærværdige og unikke
klubhus, der om få år kan fejre sit eget 100-års jubilæum. I Horsens
Sejlklub er der megen taknemlighed rettet mod ”Vennerne”.

32

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

H O R S E N S

anno

1 8 7 9

Ungdomsafdelingen
Michael kvalificerede sig til VM og EM
Michael Ravn Jürgensen, 17 årig, fra Horsens Sejlklub, har i Europa
Jolle efter det netop sidst afviklede ranglistestævne i Kerteminde i
pinsen, kvalificeret sig til både VM og EM.
EM bliver i år afviklet i Brest, Frankrig. Her skal der sejles under
meget vanskelige forhold, da tidevandet her har meget stor betydning for strømforholdende. VM
derimod bliver under vante himmelMichael i
strøg, da det i år afvikles i SønderE-jollen.
borg. Danmark må stille med 15
sejlere til både EM og VM, og på
den danske rangliste ligger Michael
som nummer 6 på EM listen, og som
nummer 9 på VM listen. Der bliver
op mod 200 sejlere til hvert stævne.
Michael udtaler: ” De næste 2
måneder kommer til at stå på eksamen i 1.g – Statsskolen, fysisk
træning, sejlads og passe mit arbejde
i Fakta, Vejlevej, da der jo også skal
lidt penge i kassen for at kunne tage
ud til disse stævner. Og ikke mindst
en rar chef, som kan give lidt ekstra
ferie så jeg kan nå stævnerne.”

Vælteprøver Forum Horsens
Der blev væltet joller på livet løs lørdag 11.5.2013 fra 19-21.
Super flot fremmøde på sådan en lørdag aften “i bedste sendetid”
og endda i en miniferie.......
19 unge nye sejlere og et par søskende var friske på udfordringen
med at prøve at vælte en jolle, svømme ind under den, rejse den
igen og så bagefter øse, øse og øse....
Christian Fensbo var den hurtigste af alle til at få tømt båden i
tiden 1,22 min. Flot.
Vælteprøve i svømmehallen. Så har man prøvet!

Fra venstre:Poul Ohff, Formand Emeritus, Hugo Nielsen, Formand Horsens Sejlklub,
Peer Bent Nielsen, Formand Dansk Sejlunion, Nils Buhl, Bestyrelsesmedlem Vennerne,
Alan Nissen, Næstformand Horsens Sejlklub, Erik Nørgaard, Bestyrelsesmedlem
Horsens Sejlklub, Carl Gerstrøm, Formand Vennerne, Ole Sørensen, Kasserer Vennerne.

S E J K L U B

Stolte forældre kiggede på deres poder kæmpe rundt i vandet.
Der sluttedes af med vilde kæntringsøvelser i jollerne og bl.a. en
test af hvor mange sejlere, der kan sidde i en optimist jolle - det
blev til 14 stk. inden den sank. Faktisk røg en enkelt forældre også i
vandet - med tøj.....!!!! :-)
Alle børn tog vist hjem med en følelse af, at det var en god lærerig
aften - og ikke mindst forældre der med ro i sindet kan sende deres
børn på havet.
Tror alle sov godt efter sådan en aften...
Tak til Jacob og Michael for ihærdig indsats på “vandet”.

Reklame for HSH flere steder i byen, bl.a. på pyloner og udstilling
i KUBEN på Søndergade.

Opstart nye sejlere mandag 30.4.2013
Ungdomdsafdelingen har haft stor tilgang af nye sejlere i maj
måned – 13 nye er det blevet til. Det er rigtig fint – og lader til,
at de alle ”holder ved” – dejligt. Alle joller er også ved at være i
brug….. Så der er stor aktivitet på jollepladsen tirsdag og torsdag.
Der har også været en del reklamefremstød for opstarten.
Bl.a. har vi haft reklame med på de store pyloner ved indfaldsvejene til byen og Langmarksvej i ugen op til sæsonstart.
Samtidig havde vi udstillet en optimistjolle og en fevajolle i KUBEN
på Søndergade – der blev afsluttet på Søndergade lørdag med uddeling af flyere og generel reklame for sejlklubben.
Herudover har vi annonce med i skolebrochuren ”Det’ for børn”
– der bliver uddelt til kommunens skoler 2 gange om året. Denne
brochure bliver dog elektronisk fremover.
Forberedelserne er så småt i gang til årets Camp Borre-lejr
Lejren løber af stablen fra 4.7.-8.7.2013 på Borre Knob.
Vi håber på deltagelse af mange af de nye sejlere og deres forældre
og søskende – og så selvfølgelig at vejret viser sig fra den bedste
side.
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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- En kold start på sejlsæsonen
Formanden ved standerhejsningen: - Mange
støtter op omkring sejlklubben
Formanden for Horsens Sejlklub, Bjarne Hansen, sagde tak til
mange ved standerhejsningen: - Det er en god oplevelse, at mange
giver en hånd med.
Formanden sagde blandt andet:
- Foråret har ladet vente på sig. Nogle enkelte har forsøgt at få
båden klar, men det har været for koldt. Forårsklargøringen generelt er rykket 2-3 uger.
- Vinteren er gået med gode klubaftner om Vasas tur til Rusland,
min søns og min tur til Svalbard og klubaften med x-yacht - alt i alt
nogle gode og hyggelige aftner.
- I dag kan det ses, at Sydbank flager på molerne, og her er der lavet
en sponsoraftale der dækker flere ting i løbet af året. Vi har mange
sponsorer, der med bidrag hjælper klubben igennem året. Dejligt
at så mange har lyst til at sponsere HSH og støtte op omkring
klubben.
- Et hold af frivillige har arbejdet på at færdiggøre Mongo og er
nået langt. Nu har vi på 1. sal et depot rum, et mødelokale, et undervisningslokale og et kontorområde. Det har været en god oplevelse at opleve flere byde ind på opgaven. Det skal I have stor tak for.
Nem styring af el
Der er også i vinterens løb arbejdet på vores nye klubhus, vi har
valgt til og valgt fra i totalentreprisen. El-styringen i huset bliver, så
menigmand kan tænde og slukke. Husets opvarmning har været en

Dansk Sejlunions Jubilæumsbog ”100 år med sejlerglæder” blev
frigivet få timer før standerhejsningen, og Carl Gerstrøm og Jens
Troense medbragte nogle få eksemplarer. Jens Troense overrakte en
bog til Frede Nørgaard (til højre). I bogen fortæller han om ”at være
frivillig med traktorkasket”. (Foto: Ole Glerup)
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det kommer stole og borde m.m. men vi tror på, at økonomien
hænger fint sammen.
Fra klubmedlemmer er der den sidste måneds tid indbetalt over
750.000 kroner af den tilkendegivende 1 million kr. Tak for det. Nu
glæder vi os til de sidste 250.000 kroner indgår.
Jeg vil gerne opfordre til, at så mange som muligt indbetaler nu,
så vi ved, hvor mange vi skal skaffe ad anden vej, hvor de jo koster
renter og afdrag.
Vi har fra bestyrelsen udmeldt, at i den periode, hvor vi bygger nyt
klubhus, vil der være færre penge i kassen, da vi ingen forpagtningsafgift får ind, så vi holder lidt mere på pengene.
- Derfor har sejlere, der har bedt om sponsorstøtte fra klubben, fået
et nej, men vi har samtidig sagt, at vi gerne vil hjælpe med at finde
sponsorer til formålet.
- Så da Maiken og Anne Julie spurgte om sponsorstøtte, blev problemstillingen sendt til Horsens Kommune, der i forbindelse med
samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og HSH har givet tilsagn
om sponsorstøtte til båden og til Anne Marie Rindom i samme omgang.
Flaget hejses 13. juni
I dag har Jens Troense, Carl Gerstrøm, Carl Erik Carlsen og jeg været
til generalforsamling i Dansk sejlunion. DS har 13.juni 100 års ju-

bilæum, og i den forbindelse er der udgivet en jubilæumsbog, Jens
Troense har arbejdet på den i et par år, og Carl Gerstrøm har bidraget med tekster og research i den samme periode.
- De har indsamlet materiale fra 271 klubber i Danmark. Alle er
nævnt med en lille tekst, og der er mange gode historier at finde i
bogen. Bogen er blevet mere omfangsrig end forventet, 320 sider
om danske sejlere og deres union i 100 år. På datoen 13.juni vil der
selvfølgelig blive flaget i klubben, og hvis der sker yderligere, vil
dette blive annonceret på hjemmesiden og opslagstavler.
Søsportscenter har der også været drøftelser i gang om i vinterens
løb. I den forbindelse er der lavet en ny plan for lystbådehavnen og
områderne omkring denne. Det bliver spændende at se, om kommunen får solgt idéen og får nogle investeringsselskaber til at gå
ind i dette. Vi kommer bestemt til at høre mere om dette projekt
i årene frem.
Året 2013 byder på rigtigt mange arrangementer i HSH. Ved
gennemgang af klubbens kalender for de forskellige afdelinger er
der frivillige hænder på over 250 arrangementer, det er simpelthen
fantastisk flot, tak til alle jer der lægger frivilligt arbejde i HSH.
Der skal også lyde en stor tak til de sponsorer, der lægger kroner
og gaver i den fælles kasse til både klubben og arrangementerne,
sluttede formanden Bjarne Hansen.

To både og en masse, der vil sejle match
Formand Bjarne Hansen ved standerhejsningen: - Vi tror
på, at økonomien i det kommende klubhusbyggeri hænger
fint sammen. (Foto: Ole Glerup)

lang proces. Vi forsøgte med varmepumper, men det blev for dyrt,
og efter flere forsøg er vi endt med fjernvarme. Vi tror på, at i det
lange løb vil fjernvarmen være billigste og bedste løsning.
Vi har haft møder med Dansk Halentreprise. Hele projektet ser ud
til at være på skinner. Dansk Halentreprise er 100 procent gearet
til opgaven. De har hele vejen igennem haft nogle gode løsninger.
Der bliver selvfølgelig nogle spørgsmål og beslutninger undervejs,
men dem har vi mod på at tage, ikke mindst fordi Dansk Halentreprise har vist flot forståelse for vores ønsker og i flere tilfælde er
kommet med bedre og billigere løsninger.
I perioden maj-juni tror vi på, at vi har fundet en forpagter. Det
bliver spændende.
Klubhuset vil stå færdigt, dog uden køkken 1. marts 2014. Vi har nu
en aftale med firmaet Bent Brandt i Århus: dele af det gamle udstyr
bliver gennemset og repareret.
Vi ved endnu ikke, hvornår der er ”sidste dag i det gamle klubhus”,
men det vil blive annonceret på hjemmeside og i nyhedsbrev.

Et stort ønske, to initiativtagere og en hel flok sejlere, som gerne
vil svede, når de er på vandet. Det er recepten på en succes – synes
vi selv! Hver mandag aften mødes ni ungdomssejlere og otte lidt
mere erfarne kølbådssejlere og bruger klubbens to Match 28 til det,
de er designet til. Nemlig slåskampe på vandet, der kræver koncentration, rutine og store overarme.
Korte og hektiske sejladser
En flight - som det hedder inden for matchrace - tager ca. 15-20
minutter og på den tid, har man nået to opkryds og to spilersætninger med bomning, plus en masse snurren rundt inden starten
for at komme til at ligge rigtigt. På en træningsaften når vi 4 starter
som minimum – og derfor koster det også en del svedigt tøj.
Det er ikke, det hele vi har styr på endnu, men viljen og gåpåmodet
er der. De ”gamle” – der er mellem 25 og 54 - deler ud af deres

erfaringer, og de unge er klar til at lytte og hænge i. Efter hver træning evaluerer vi aftenens sejladser, så vi kan lærer af hinandens fejl
og successer.
Der avles gaster
Med i flokken er erfarne ungdomssejlere, som gerne vil prøve kølbåd, unge sejlere, som var stoppet, fordi jollesejlads kedede dem,
og en enkelt studerende fra VIA. Det er de unge, der typisk dropper
sejlads til fordel for fester, lektier og fritidsjob. Og det er også de
unge, som mangler, når der skal findes gaster til aftenkapsejladser,
Fyn Cup og Klubmesterskab. Derfor er vi rigtigt stolte af vores succes. Matchrace træningen binder de unge jollesejlere og de mere
erfarne sejlere sammen, og den første unge sejler er allerede tilbudt plads på en af de aktive kapsejlere. Nye netværk opstår og
binder HSH bedre samme. Og så har vi det bare super sjovt sammen på vandet hver mandag!
Lena Hellström

Medlemmerne betaler nu
For nuværende ser byggeriet ud til at lande tæt på de 10 mio. Til
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Sikkerhed og sund fornuft!
I den senere tid er der sket nogle grimme ulykker til søs her i
de danske farvande. Mange gode sikkerhedsråd er givet gennem
tiderne, men ud over de gode gamle råd, er der er stadig grund til
at minde om nogle få, simple regler:
1. Hvis du er i tvivl, så bliv hjemme.
2. Tag ingen chancer – havet er stærkere end dig.
3. Kik båden efter, før du sejler ud. Det bliver hurtigt for sent at
mangle noget.
4. Det er altid koldere derude, end du tror. Husk varmt tøj.
5. Du spænder sikkerhedsselen i bilen – du tager redningsvest på
i båden.
6.Hav en mobiltelefon i lommen - i en vandtæt pose og med
indkodede numre.
7.
Når du kører, koncentrerer du dig om vejen – koncentrer
dig om havet, når du sejler.
8.
Fortæl nogen, hvor du vil sejle hen, og ring, når du er
fremme.
9.
Brug de lange stræk på at tænke: ”Hvad gør jeg, hvis xxx
pludselig sker?”
10.
Husk at nyde sejladsen – det må aldrig blive en overlevelseskamp!
Horsens Fjords Fartøjsberedskab, der dækkes af de 3 sejlklubber i
Horsens Havn samt klubben i Snaptun, råder over ca. 20 fartøjer
med erfarne og stedkendte skippere, der kan alarmeres, hvis du
kommer ud for en ulykke på fjorden eller i farvandet ud til Endelave. Ring til Politiet 114, SOK 8943 3099, Steen Havnefoged 2080
1338, eller kald VHF Kanal 16, og forklar situationen, så hjælper de.
Husk: En tåbe frygter havet, men den erfarne sejler respekterer det
!
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Nu er Det Levende Søkort
blevet endnu bedre!
Der er mange, som har Det levende søkort, som også sejler til Sverige. Indtil videre har de kun haft adgang til kort over en lille del af
Sverige – nemlig den Svenske side af Øresund.
Det kan Dansk Sejlunion gøre noget ved nu! Vi har lavet en ny
aftale med Sjöfartsverket i Sverige, som gør, at vi nu begynder at
tilbyde søkort over Sverige til brug med Det Levende Søkort.
Vi starter helt oppe ved den Norske grænse og bevæger os sydover
og rundt om Sverige. Med andre ord, bliver Sveriges vestkyst den
første kortpakke.
Næste etape bliver så Sydsverige med Hanöbugten til Kalmar,
derefter Kalmar til Stockholm og så selve Stockholm.
Vi var lige ved at tro, at det ikke skulle lykkes at udgive svenske
kort, da Sjöfartsverket havde opsagt den gældende aftale. Efter intense forhandlinger er vi nået frem til en ny aftale. Desværre betyder den nye aftale, at de svenske kortpakker bliver en smule dyrere
end annonceret.
Vi forventer at kunne levere den første Svenske søkortpakke fra
midt i juni måned. Hold øje med vores website:
www.sejlsport.dk

Besøg fra Royal Signals, Britisk Yacht Club, Kiel
Traditionen tro får Horsens Sejlklub besøg fra Britisk Yacht Club, Kiel. Denne gang i dagene fra den 18.7 2013 til den 20.7.2013.
De plejer at komme i klubhuset og nyde en god middag, så i år må det være i Mongo, hvor vi nok finder ud af, hvordan vi får lavet
noget mad til dem.
De skal have nogle sejladser på fjorden, hvor Knud Hjersing og Co. har lovet at sørge for gode sejladser.
Det plejer at være nogle festlige dage med megen festivitas og engelsk humor.
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Flotille
BØRNEFLOTILLE i Danmark
Der er åbenbart en del interesse for at komme ud og sejle med andre, der har børn. Vi har fundet en førerbåd (andemor), som gerne
tager det arbejde, der skal til for at koordinere turen.
Vores andemor har forslået at starte fra Helsingør og sejle ned
gennem Øresund, videre ad Bøgestrømmen og derefter op gennem
Smålandsfarvandet. Turen vil fortsætte ned gennem det Sydfynske, op igennem Lillebælt, Samsø rundt og så tilbage til Helsingør
(puha!).
Nu behøver ”ællingerne” ikke sejle med hele vejen, der er mulighed
for at hoppe både af og på undervejs som det passer. Vores andemor vil sågar arrangere et par gåture undervejs for at kigge på
naturen. Så der bliver rigtige gode muligheder for at sejle, opleve
naturen, og naturligvis – møde andre børn.
Forening af Lystbådehavne i Danmark (FLID) har lovet, at de skal få
havnene undervejs til at lave diverse arrangementer for børn, f.eks.
snobrødbagning, skattejagt, aftensbål, og hvad de nu kan finde på
(der skal nok blive mange gode ting – samt deltagerne kan jo selv
komme med forslag!).
Så nu mangler vi bare flere børnebåde! Førerbåden sejler i alle
tre uger, så der er nok pladser. Men hvis I vil med, skal I melde jer!
Skriv til carsten@sejlsport.dk
Turen finder sted i uge 27 til uge 30

BØRNEFLOTILLE i den Svenske Skærgård
Der er en båd, som har meldt sig som deltager i vores børneflotille
i Danmark. De er dog erfarne sejlere, og hvis der er stemning for
det, vil de gerne være ”andemor” for en flok både til den Svenske
Skærgård. Deres første valg er dog at sejle med andre børn. Så
hvis der er nogle derude som gerne vil til Skærgården og vil sejle
Børneflotille – så er chancen her!
Men der skal nok være mindst 6-8 både tilmeldt, før denne tur bliver en realitet. Skriv til carsten@sejlsport.dk hvis du er interesseret.
Turen vil foregå i uge 27 til uge 30

I øvrigt er Stralssund en fantastisk by. Byen stammer fra det 11. århundrede og er næsten intakt. Der er forskellige markeder på byens
pladser hele sommeren.
I kan læse mere om havnene på vores webside, hvor der er en
”Turen Går til Rugen” . (www.sejlsport.dk)
Nu mangler vi så bare en flok både, der gerne sejler med! Har I lyst
så skriv til carsten@sejlsport.dk
Turen foregår fra uge 27 til uge 30

Flotillesejlads til Bornholm
Vi har også fundet en førerbåd til en tur til Bornholm. Opsamlingshavnen bliver sikkert Dragør, derefter Falsterbo, Ystad og så Bornholm i samlet flok. Der ligger mere end 20 havne på Bornholm så
sejltiden bestemmer I selv. Alt fra en time eller to til længere. Og
Bornholm hedder jo ikke solskinsøen for ingenting. Glæd jer.
Jeg kan anbefale at spise spareribs (med dertilhørende øl) på bryggeriet i Svaneke – en udsøgt fornøjelse.
Har i danseskoene kridtet godt op skal i tage til Christiansø for Karneval på Månen. Det er hele øens fest, og der danses vals (og kun
vals), hele natten til den lyse morgen. De sidste plejer at komme
listende langs kajen kl. 6 om morgen.
Der sejles så i samlet flok tilbage ad Ystad/Falsterbo. Kommer i
sydfra kan i møde op med de andre ved Falsterbo.
Så mangler vi bare nogle deltager både! Her er en god mulighed for
at komme til Bornholm sammen med andre, og sammen med en
erfaren sejler, der nok skal få alle derover.
Turen forgår i uge 27 til uge 30
Tilmelding
Du skal blot skrive til Carsten Breuning, carsten@sejlsport.dk , og
fortæl hvilken tur du vil med på, sammen med navn, e-mail, tlf. og
gerne bådtype, samt hvor mange I bliver om bord. Begge Flotiller
sejler i industriferien (juli)

Flotillesejlads til Rugen
Vi er så heldige, at der er en dygtig sejler, som har meldt sig som
førerbåd på en tur til Rugen, det tyske ferieparadis. Formatet
bliver, at bådene samles i Klintholm og sejler derfra samlet over
Østersøen til Vitte på Rugen (Hiddensee). Herfra er det hver for
sig, men der er jo ingen hindringer for at træffe aftale med en eller
flere både om at sejle sammen eller mødes undervejs. Et par uger
senere mødes bådene i Vitte igen for turen tilbage til Klintholm.
Jeg har været på Rugen to gange og kan varmt anbefale turen. Der
er mange små hyggelige havne, strande som ellers kun findes ved
Vesterhavet og så er proviantering meget billigt. I samtlige havne
vi har været i, var havnepersonale utrolige flinke.
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Vitus Bering 45 år, 12. november ’12

Horsens Sejlklubs uovertrufne ledsagebåd Vitus Bering blev søsat
første gang den 15. november 1967. Det kan vi fejre ved, at skrive
det stolte skibs historie.
I perioden 1965 til 1969 var jeg medejer af Bjørn Olsens Bådeværft
A/S i Stubbekøbing. På værftet byggede vi i disse år Nimbus 26,
Nimbus 33 og udviklede Nimbus 30, der først kom på markedet i
1970. Bjørn Olsen tegnede alle bådene, og han er også konstruktør af de kendte LA- og LD Krydsere, og han tegnede vores Vitus
Bering. Bjørn tegnede LA-Krydseren, mens han var ansat på Göta
Varvet i Gøteborg. Det var en af de første konstruktioner bygget af
krydsfiner og belagt med glasfiber. Konstruktionen solgte Bjørn til
Botved Boats, som producerede bådene i GuldborG ved Nykøbing
Falster. Bjørn døbte den LA, som Løvsavs Akademiet. I begyndelsen
af 60’serne startede Bjørn sit eget værft i Stubbekøbing og dermed
produktion af glasfiberbåde. Nimbus 26 var stadig på knækspant.
De større blev med rundspandt.
I Stubbekøbing var en pæn flåde af fiskerbåde. Bland fiskeskipperne
var Willy Madsen, som drev kasterusefiskeri med sin 26 fods træjolle. Kasterusefiskeri består i, at fiskeren, som er alene ombord,
på dybt vand kaster sine ruser om morgenen og bjærger dem igen
sidst på dagen. Willy fiskede 8 – 10 sømil øst for Falsters Kyst. Willy
var dengang ca. 35 år, gift med Helen og havde 3 små børn.
Willy var en mand andre fiskere så op til, han var formand for Lolland Falsters Fiskeriforening og havde mange idéer og planer om
effektivisering af fiskeriet. Han tænkte nye tanker og ikke alle
fiskere var enig med ham.
I efteråret 1966 henvendte Willy sig til os og spurgte, om vi kunne
konstruere og bygge en fiskejolle til ham. Den skulle være ca. 30 fod
og tom kunne sejle mindst 8 knob, så han, når ruserne var kastet
kunne sejle ind til Hesnæs og hvile i stedet for at blive på havet.
Bjørn tegnede jollen, som fik navnet WM-jollen. Willy gjorde fisk-
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eriministeriet interesseret i projektet og fik dem til at støtte udviklingen. Vi gik i gang med at udvikle jollen i snævert samarbejde
med Willy – det gav mange lærerige nætter.
Byggeriet af jollen startede med, at spant blev monteret med
bunden i vejret på en bedding og beklædt med ”planker” af skum.
De blev samlet med feder og not og syet fast på spanterne med
kobbertråd. Derefter blev det hele beklædt med glasfiber, slebet
og malet med topcoat. Kobbertrådene klippede vi over indvendig,
løftede jollen af spanterne og beklædte den med glasfiber indvendigt. Ringdæk og det selvlænsende dæk med styrehus og dam blev
støbt i en form, som vi også producerede på værftet.
Den 17. oktober 1967 drog Willy som sædvanligt ud på Østersøen
for at kaste sine ruser. Han returnerede til Hesnæs Havn på Østfalster. Man ved, at han over middag, tidligere end normalt, fordi vinden friskede og der var varslet kuling, sejlede ud fra Hesnæs Havn
for at bjærge sine garn og sin fangst. Vejret udartede sig ikke kun
til kuling, men til århundredes vesten orkan. Danmark blev lukket,
færgeruter indstillet, tusinder af hustage blev ødelagt, huse blæste
omkuld og i de danske skove oplevede man det største stormfald
i mands minde. Willy Madsen blev på havet og først 14 dage senere fandt man ham druknet, iført sin redningsvest ved Stevns
Klint. Willy efterlod sig Helen og 3 små børn. Det var ubeskriveligt
sørgeligt og kun ca. én måned før hans nye, større og hurtigere jolle
var klar til arbejdet.
Vi søsatte i stilhed VM jollen i Stubbekøbing havn og prøvesejlede
sammen med nogle af Willys kolleger. Den havde alle de egenskaber, som Willy havde planlagt. Efter Willy var der ikke rigtig nogen,
der havde lyst til enmandsfiskeri så langt til havs, så vi måtte finde
andre købere til jollen og projektet.
Værftet stod med et stort tilgodehavende og enken med en stor
gæld til fiskeribanken. I januar 1968 sejlede jeg jollen til København
for at vise den til Kongelige Grønlandske Handel, som havde vist
interesse for projektet. De var begejstrede, men ingen tog beslutninger og det blev ikke rigtigt til noget. I maj 1968 fik jeg besøg af
Viktor Jensen (formand i Horsens Sejlklub fra 1930 – 41). Han var
juniorleder i Horsens Sejlklub, da jeg blev junior i 1956 og vi havde
holdt kontakten. Jeg inviterede ham på stegte ål på Bogø Kro og
vi sejlede over Grønsund i WM jollen. Han var vildt begejstret. Det
var lige den ledsagerbåd, som Horsens Sejlklub stod og manglede.
Bjørn Olsens Bådeværft A/S skulle havde kr. 43.000 for at dække sit
tilgodehavende – det var mange penge for klubben. Og hvad med
gælden til fiskeribanken.
Viktor drog efter et par dage, hvor vi flere gange var på vandet i
jollen, hjem til Horsens for at overbevise bestyrelsen og formand
Erik ”Kit” Laursen om, at klubben skulle købe båden. Erik Kit sendte
en deputation bestående af B.W. Hansen, Christian ”Vulkano” Jakobsen, Christian Breving og Dres Majlund til Stubbekøbing for at
besigtige jollen. Det kunne naturligvis kun ske ved at sejle til Bogø
– de havde jo hørt om kroens berømte stegte ål.

I 2008 fik Vitus Bering den helt store tur under vandlinjen. Sandblæsning, nye måtter, spartling, primer og bundfarve, så nu kan hun
modstå havet i mange år.
Nils Buhl

Deputationen besluttede, at de ville tage hjem og skaffe kr. 43.000.
Vi gik i gang fiskeribanken for at få jollen frigjort til salg. I februar
1969 afskrev banken sit tilgodehavende over for enken og sit pant
i jollen.
I Horsens Sejlklub startede en storstilet indsats for at skaffe pengene, klubkassen var tom. Breving- klubben (se 125 års jubilæumsbogen side 110) og ungdomsafdelingen, med Hans Jakobsen som
primus motor, afholdt auktioner over Brevings malerier, puder,
trøjer etc. lavet af klubbens piger/damer og alle mulige andre effekter. Der blev iværksat en indsamling blandt klubbens medlemmer og specielt de unge jollesejlere, som manglede et stabilt ledsager- og dommer fartøj, skæppede flot i kassen. Det lykkedes at
samle pengene og i april 1969 kom Christian Jakobsen og Christian
Breving til Stubbekøbing med pengene, og de sejlede den nye Vitus Bering hjem til Horsens. Om denne 100 sømil lange færd gik
der mange historier – man skulle tro, at Christian og Christian ikke
havde sejlet den samme tur i samme båd. Specielt deres overnatning i Svendborg er omgivet med mystik.
Siden har Vitus Bering været en uvurderlig hjælper i Horsens Sejlklub. Den er kendt og misundt af alle andre sejlklubber.
Båden er født med en 3 cylinders Renault dieselmotor. Vitus Bering
blev hårdt brugt og i nogen grad misrøgtet på grund af pengemangel. En gang i 70´serne sank hun, fordi nogen havde glemt at sætte
bundproppen i før søsætning fra den gamle bedding.
Kun Knud Hjersing og FinnFinns store indsats, hver gang hun var
i nød, er årsag til, at vi stadig har hende i fin form. I midten af
80’serne sponsorerede Honum Æg en hovedrepareret 80 Hk Ford
diesel. Knud og FinnFinn ombyggede motoren til maritimt brug,
delvis med brug af dele fra den gamle Renault motor. Ca. 10 år senere forærede Mogens Miflex en fin Mercedes dieselmotor til klubben. Knud installerede også den, og den dag i dag kører den stadig
under Knuds kyndige pleje.

Efterskrift
Da Mærsk McKinney Møller overdrog operaen til den danske stat,
var det med ordene ”pas nu godt på den”.
Man kunne sige lidt det samme her.
Vitus Bering er et meget alsidigt fartøj, som anvendes til rigtig
mange ting - til udlægning af bøjer, til de ugentlige kapsejladser,
til stævner o.s.v. En arbejdshest, som klubben ikke vil kunne undvære. En formaning om fortsat vedligeholdelse er vel på sin plads.
Og vi skal i tide søge løsninger for at holde hende sejlende, når
Knud Hjersing går i land. Kun Knud kan holde hende kørende med
nuværende motor. Enhver fremmed mekaniker vil løbe skrigende
bort, hvis han blev sat ned i motorrummet på Vitus Bering. Vi
må forudse en dag at stå med en regning til bl.a. en ny moderne
marinemotor til Vitus Bering.
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