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Gå på ”oplevelsesjagt” og få inspiration
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hos Vagns Radio & Bang & Olufsen Horsens

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

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

Skumsprøjt fra formanden

(Kontakt Vagn Christensen på 7025 1188)

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

Langmarksvej 41
8700 Horsens

www.bang-olufsen.com/horsens

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

md@hansted.net

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

Tlf.
65 61 66
870075
Horsens
Fax
Tlf.
7575
6565
6168
6688
Fax 75 65 68 88
www.hansted.net
md@hansted.net
Mobil: 2811 9166
www.hansted.net
md@hansted.net
Mobil: 2811 9166
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2014 er/bliver et kanon år for Horsens Sejlklub. I skrivende stund
sidder jeg på båden ved Pantaenius TORM GP stævnet og skriver
lidt ind imellem starterne.
Klubhus blev indviet med en flot reception om eftermiddagen og
et brag af en fest om aftenen. Det var virkelig en god dag som klub
og forpagter kan være yders tilfredse med. Læs andetsteds i bladet.
Klubhusudvalget har jævnlige møder med Christian og Sanne. I en
positiv dialog får vi drøftet de ting der måtte være og finder løsninger. Det er mit klare indtryk, at huset er kommet godt i gang.
Jeg hører mange positive tilbagemeldinger og naturligvis er der
også nogle få, som ikke fik forventninger indfriet. En opfordring
til medlemmerne. Kom i huset! Kom efter aftensejladserne. Kom
søndag formiddag i kirketiden hvor ”ungdomsklubben” mødes.
Kom og få en fredags øl. KOM- Brug det hus!
100 år med ungdomsarbejde er ret imponerende. Når man ser, hvad
der er bedret i gennem tiden syntes jeg det meget imponerende.
Flotte sportslige resultater. Altid stor aktivitet. Horsens Sejlklub er
virkelig på landkortet i den disciplin. Også i denne sæson er der
fuld fart på i ungdomsafdelingen, - de har jo sejlet hele vinteren.
TORM stævnet er et fint eksempel på, hvordan vi kan mønstre frivillige i vores klub. Ca. 85 frivillige er med under stævnet. Flere har
brugt timer inden på planlægning o.s.v. Tak til alle der har hjulpet
til.

Aftenkapsejladserne er i gang. Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
sejles der. Vi har en række stævner hen over sommeren, og flere er
tilmeldt sejladser uden for byen. Flot ser det ud med de mange sejl
på fjorden.
Sejlerskolen er også i gang. Igen i år er der sejlerskolebåde, der deltager i aftenkapsejladserne. Der er rigtig fint!
De sociale sommeraktiviteter er annonceret med Pinsetur, Høsttur,
Optisejlads for voksne, Snaptun-Ballen o.s.v. Lad os håbe vejret vil
være med os ved disse arrangementer.
Vore 3 OL besætninger passer deres træning og sejladser og
hjemme i Horsens arbejdes der flittigt på at skaffe de midler, der
skal til at holde sådanne kampagner kørende. Med Christian Kamp
som spændende foredragsholder var der Kick Of møde i klubhuset.
En rigtig flot plakat blev præsenteret. Det ser lovende ud.
Traditionen tro inviterede Horsens Havn lystbådehavnens klubber
til dialog møde. Godt møde i en god atmosfære; men der måtte
gerne ske lidt mere.
Det bliver en kanon sæson!!!

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Kapsejlads i sæsonen 2014
I runde tal er vi 600 medlemmer. Trækker vi 100 ungdomsmedlemmer fra er der 500 voksne i HSH. Der er vel rundt regnet 100 ombord på de både, der sejler mandag, tirsdag, onsdag og torsdag eller ca. 20% af de potentielle ”kunder”,- det er vel egentlig ikke så
dårligt!

Det fortaber sig i historien, hvor mange der gennem årene har
deltaget i aftensejladserne. Der er ikke gemt data fra forgangne år.
I sæsonen 2014 ser det således ud.
• Mandage Match Race. Hænger lidt i bremsen lige nu.
• Tirsdage 17 både tilmeldt heraf 6 Express’er + 2 skolebåde
• Onsdag pigesejlerne 5 både
• Torsdag 13 både tilmeldt + 2 skolebåde
Starten gik 5. Maj og der har i skrivende stund været sejlet 3
sejladser.
Det virker som om de fleste sejlere går i klubhuset efter aftensejladserne.

Express feltet med 6 både er af meget høj sportslig kvalitet. Det så
man ved DM sidste sæson hvor vi blev 1, 2 og 3. Sådan!
Swegon X 35 sejler på et meget højt niveau.
2 KDY 15 m2 gør det også godt. Det har man kunne læse i bladet
nogle gange.
X-ONE, en af Danmarks største kapsejlere ligger i Horsens.
Uden at skulle fornærme nogen, så er det vel det, der hedder kølbådssejlads på højt niveau i Horsens.
Ka’ vi gøre noget for at få flere med?
Vi opfordrer til at tage en gast med ud, så flere kan prøve og måske
få mod på at komme i egen båd en dag. Aftensejladser og Endelave
Rundt er fine sejladser til det. Klubben er gerne behjælpelig, hvis
man ikke selv kan finde plads.
Henvendelse Knud Erik Feldt - kefeldt@get2net.dk / 28 94 83 93

Der er 36 både i HSH, der har målerbrev/certifikat for sæsonen
2014. 36 af ca. 130 kølbåde i klubben. Det har ikke været muligt
at se, hvordan udviklingen har været over årene; men det er vort
indtryk, at det er faldet betydeligt i forhold til for 10 og 20 år siden.
10 HSH både er tilmeldt Palby Fyn Cup 2014 med start i Bogense.
I alt er der tilmeldt 258 både.

Xcruising
X-Yachts udvikler og producerer sejlbåde til et
internationalt marked, som værdsætter den danske
kvalitetskultur og som ønsker sejlegenskaber i

Palby Fyn Cup har på nettet deltagerantal tilbage til 1990

1994
321
299
289

1995
284
267
238

1996
334
308
302

1997
371
354
234

1998
399
372
356

1999
393
376
356

2000
425
332
242

2001
363
349
296

2002 2003 2004 2005
2006
Tilmeldt
379
314
320
310
315
Startet
356
299
267
303
261
Fuldført
327
278
223
252
243
I det lidt større perspektiv ser det ret konstant ud.

2007
343
327
320

2008
389
370
319

2009
393
374
325

2010
383
352
292

2011
347
289
251

2012
332
aflyst
----

2013
285
272
219

Tilmeldt
Startet
Fuldført

1990
182
162
122

1991
2233
199
181

1992
253
234
184

1993
314
299
247

”World Class”.
Xc serien består af 5 modeller fra 35 til 50 fod,
fuld sandwich i håndoplagt kvalitet, og har bl. a.
X-Yachts kendte stålbundramme.
Den gennemførte byggekvalitet og hensyntagen
til de faktorer, der påvirker sejlads ”oplevelsen” er
Xcruisings seriens vigtigste ”forskellighed” til de
mere traditionelle deciderede turbåde.

Xc 35 38 42 45 50

Af større stævner i år har vi/har haft:
• 3. og 4. maj Tune Up joller
• 24. og 25. maj Pantaenius TORM GP joller
• 14. juni Picca Automation Busines Cup
• 2. og 3. august Banner 30 klassemesterskab
• 29. august ”De gæ’ nok” mindesejlads
• 30. august Endelave Rundt
• 21. september ”2-Star”
• 27. og 28. september KDY 15m2 stævne
• 5. oktober mesterskaber for klassebåde.
Stor aktivitet. Kapsejladsgrejet samler ikke støv.

Sejlsportsligaen starter nu uden HSH. De 18 deltagende klubber
mødes første gang i Rungsted i dagene 30. maj – 1. juni. Her vil de
for første gang prøve kræfter med de nye J/70’ere der benyttes ved
alle fire ligastævner. Det bliver spændende at følge, og så må vi jo
se, om ikke HSH på sigt skal med.
Man kan følge slagets gang på sejlunionens hjemmeside www.sejlsport.dk eller den specielle side www.sejlsportsliga.dk.
Knud Erik Feldt/Carl Gerstrøm

X-Yachts A/S Fjordagervej 21 · Haderslev · 74 52 10 22 · x-yachts.com
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Horsens Sejlklub

Tandlægerne Rønn og Lund

Specialer:
• paradentosebehandling
• kosmetisk tandbehandling
• implantatbehandling

Det første ungdoms hold 1914. Matroshue og ens trøjer.

Horsens Implantatcenter
Tandlægerne Rønn og Lund · Løvenørnsgade 1a · 8700 Horsens
Tlf. 7562 1070
www.smilhorsens.dk · www.horsensimplantatcenter.dk

SALG OG UDLEJNING

EDC FÅR
DIN HANDEL
SIKKERT I HAVN
... privatboliger såvel som erhverv

ALTID 80 BRUGTE TRUCK PÅ LAGER

For rådgivning eller vurdering
Ring 75 62 23 00

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

EDC Ejendoms Centret A/S

se mere på www.nptrucks.dk eller scan koden
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25 års ungdomsjubilæum 1939. Kasket

- 100 år med ungdomsarbejde
I 1914 etablerede Horsens Sejlklub, som den første sejlklub i landet,
en juniorafdeling, hvor man tog de unge ind og lærte dem godt sømandskab. Klubben var banebrydende og arbejdet dannede model
for de fleste andre klubber i landet. Ungdomsarbejdet i er stadig
outstanding.
I jubilæumsåret har klubben 97 medlemmer under 25 år og råder
over en flåde på 61 optimister, 5 klub E-joller, der er lige så mange
private, 2 ”405”, 2 Zoom, 2 Feva, 2 Hobi 16, der er lige så mange private, 1 Laser og 1 Yngling. Klubben har 7 følgebåde til ungdomsarbejde 6 gummibåde og en motorjolle.
Klubben arrangerer i sæson 2014 flere store ungdomsstævner
bl.a. et TORM Junior Grand Prix. 3 besætninger opfostret i ungdomsafdelingen er seriøse bud på at komme med til OL i Rio 2016,
- det ultimative i sejlsport.

dejlig familie, og jeg var med på mange ture, og jeg syntes selv, at
jeg blev dygtigere i de to-tre år.”
Klubbens bestyrelse gjorde et stort arbejde for at de unge skulle
få en god start på vandet, og det lykkedes i de fleste tilfælde. De
fleste bevarede sammenholdet, også selv om flere af dem forlod
byen.
Hen i tyverne svigtede tilgangen af unge, interessen var dalende,
det var fattige tider, og der var brug for alle hænder i mange familie
for at skaffe føden. Fritid var der ikke meget af, så juniorafdelingen
gik i dvale. Men hen i tredivierne kom der atter gang i arbejdet med
de unge mennesker.

”SA-WO” med plads til 10-15 juniorer + et par voksne.

De første 30 år.
Mogens Pedersen legendarisk Horsenssejler var med på det første
hold og fortalte om den gang i Horsens Sejlklubs jubilæumsbog:
”I vinteren 1914 – 15 blev vi undervist af kaffehandler Valdemar
Nielsen fra Jessensgade. Han var tidligere skibsfører, og han lærte
os navigation og alt om tovværks-arbejde.
Så blev det forår, og vi fik vores første opgave: ved øen i havnen var
der en tremastet skonnert, der havde overvintret. Den skulle varpes
over til det søndre bolværk, så klubbens egne både kunne ligge ved
øens vestlige side. Valdemar Nielsen dirigerede os, og vi asede og
masede, og det var en mægtig oplevelse.
Om sommeren blev vi forhyret som gaster på sejlernes fartøjer.
Modelsnedker Schaumann var sejladsleder, og jeg blev forhyret hos
formanden Albert Christiansen på hans båd ”Hera”. Han havde en

Strandkærvej 30, 8700 Horsens
Tlf. 75 62 23 00, e-mail: 871@edc.dk

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

9

- 100 år med ungdomsarbejde

40erne
I 1946 var Horsens Sejklub Jyllands største og havde dengang en
juniorafdeling på 40.
I dette årti supplerede klubben juniorflåden. Ud over de 3 juniorbåde bygges en 13,5 meter lang Ketch tegnet af den kendte konstruktør Berg. Et moderskib der gav plads til 12-15 unge. Båden
opkaldes efter Dir. Svend Andersen og klubbens formand købmand
Kaj Wolhardt, - ”SA-WO”. De to havde været primusmotor i at
skaffe pengene 20.000 kr. ”SA-WO” blev benyttet i en årrække,
men blev solgt, da det viste sig, at de unge hellere ville sejle i juniorbåd, hvor der ikke var en voksen med om bord.
Poul Evers legendarisk Horsens sejler og træner blev medlem i efteråret 1947. Vi fik en snak for at supplere det, der står i jubilæumsbogen. Poul sejler de første år i klubbens ældre juniorbåde og kommer hurtigt med som gast i de store både.
50erne
Det årti er præget af optimistjollens fremkomst. Jollen var tegnet 1947 af Clark Mills fra USA som en søens sæbekassebil. En
meget spændende historie som interesserede kan finde på nettet
www.optiworld.org.
Dengang byggede man selv jollerne. Tegningen kunne købes
gennem Familie Journalen og så var det ned på trælasten efter xfiner! Vordingborg Trælast lavede samlesæt, hvor alle dele blev leveret med. Hele den periode er velbeskrevet i jubilæumsbogen hvor
Ole ”Nifle” Sørensen fortæller.
Klubbens 3 juniorbåde sælges i den periode, og der indkøbes i stedet 3 piratjoller.

Juniorholdet 1947. Ingen hovedbeklædning men der er nu piger med.

Den genoplivede afdeling rådede over tre juniorbåde. Navnene på
bådene var ”SATO”, ”DOA” og ”TEGA”. Det betyder en-to-tre på
malaysisk. Navnene er stadig i brug den dag i dag på sejlklubbens
skolebåde.
Juniorerne var i øvrigt alle sammen drenge. Sejlernes verden dengang var en mandfolke-verden, og det var helt naturligt i tiden, at
det kun var drenge, der blev ”forhyret” på de store både.
Midt i tredivierne havde mange klubber junior-afdelinger, og i Horsens inviterede man til junior-kapsejlads i starten af august 1935.
Det var første gang der var junior-kapsejlads i Horsens. Sejladserne
forsatte senere under navnet Landsjuniorstævnet.
De unge knægte kom til Horsens enten sejlende i egne klubbåde
eller med tog, for i Horsens stillede man fartøjer til rådighed for
dem, der ikke selv havde skibet med.
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Juniorholdet 1952. Peder ”de’ gæ’ nok” Sørensen som juniorleder
helt til venstre. Nu er det tophue.

Familien ”de’ gæ’nok” Sørensen, har været meget aktive i HSH.
4 generationer fra venstre Peders kone Dagmar, Ole, Salomon og
Majbritt

60erne
Poul Evers er væk fra byen i 3 år og kommer tilbage i 1962 og bliver
træner/juniorleder i 62 til 65. I perioden anskaffer klubben igen
juniorbåde. 3 nye bygges hos Benny Rasmussens bådeværft her i
Horsens. Mange private køber juniorbåd og midt i 60erne er der 17
Juniorbåde i byen. Horsens Sejlklubs juniorafdeling er Danmarks
bedste i de år. Daglig træning med de ”gamle” sætter sine spor.
Dengang som nu er et godt træningsmiljø af afgørende betydning.
Juniorerne sejlede rundt til stævner dengang. Poul husker en tur
til et stævne på Bogø, hvor det blev lidt vel livligt, - der blev festet
igennem.
Optimisterne var også i dette årti meget aktive. Stor opfindsomhed
blev udvist, når joller og børn skulle transporteres rundt. Fine resultater også dengang. Landskolekapsejlads der var det uofficielle DM.
Flere Horsens optimister var med ved NM i de år. Der blev trænet
organiseret 2 gange om ugen men sejlet alle ugens dage. Blot man
var 3, kunne man tage på vandet.

Marina ligger. Kæmpe teltlejr med 25 nationer repræsenteret. Poul
Elvstrøms nevø Hans Fester vandt det individuelle. Henrich blev nr.
25 og Danmark vandt holdkonkurrencen. I 76 var der VM i Tyrkiet
her blev Henrich nr. 10 og året efter i 77 var VM i Jugoslavien hvor
Henrich og Henrik Pedersen var med fra Horsens. Det blev igen til
en sejr i holdkonkurrencen - 3die og en 4de plads individuelt.
To andre Horsens optimister Steen Friis og Søren Andersen var til
NM og med til at vinde holdkonkurrencen for Danmark. Horsens
styrede hele optimistklassen i de år. Et gyldent årti i Horsens Sejlklubs ungdomsarbejde.
Horsens optimisterne drog til Kiel hvert år i påsken og ryddede
præmiebordet.
Der var ofte optimisttræningslejr i Horsens med de bedste danske
sejlere. I 78 var det thailandske landshold her før VM i Frankrig.
Vejret var koldt og gæsterne måtte låne vindjakker, der passede
til vort klima. Forud havde Poul været udsendt af IODA (international optimist organisation, ledet af Viggo Jacobsen fra Århus)
2 måneder til Thailand som træner.
80erne
Her sejler Henrich Snipe og vandt bronze ved junior VM. Der var
mange nye optimister. Sommerlejr på Borre Knob var et stort hit
i ungdomsafdelingen. Man sejlede ud og hjem, og der var intens
træningslejr med indlagt is-tur til Snaptun og sejlads Hjarnø Rundt.
Kredstævner var vigtige i de år. Kredsmesterskaber var adgang til
DM, hvor der var deltagerbegrænsning. I slutning af årtiet er der
mange gode E-jolle sejlere i Horsens med Lise Mikkelsen og John
Nielsen i front. Juniorbådene udskiftes med ”606” som Horsens

I 1950’erne kommer optimistjollen. Fra venstre Flemming Buur,
Ole ”de’ gæ’ nok” Sørensen og Henrik Ohff

70erne
Hans Jakobsen var træner for optimisterne i den periode. Finn Vartov og Egon Fris tog sig af det praktiske og administrative. Ind imellem trænergerningen sejlede Hans og Poul selv Snipe på højt plan.
Der var et tæt samarbejde med Roskilde og Skovshoved i de år. Her
var der også blomstrende optimistarbejde. Poul husker, at der var
VM for optimist i Svendborg i begyndelsen af 70erne hvor Allan
Nissen var med og fik en flot 6te plads. Pouls søn Henrich var som
12 årig med til VM i Århus i 75. Afholdt fra stranden hvor nu Egå
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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- 100 år med ungdomsarbejde
Juniorholdet ved Horsens Sejlklubs 100 års jubilæum i 1979.
og EM i E-jolle. Er i dag skattet ungdomstræner - cheftræner - i
Horsens Sejlklub, – payback time! Træner primært E-joller.
Vi mødtes til en snak i klubhuset.
Jacob forventer at flere opti- og E jollesejlere bliver udtaget. Der er
ikke så stor og homogen gruppe som i 90erne, men mange er godt
på vej. 6 gode optimister kan, hvis de vil, nå langt.
Horsens har et godt samarbejde med DS talentudvikler Jan Christiansen fra Århus. Jacob arbejder også sammen med Nicolas. Jacob
sejler selv lidt med, hvor en lejlighed byder sig, - lige nu Express. Er
lige blevet færdig med en uddannelse som ingeniør, så der var også
noget, der skulle passe.
Jacob har været træner i 10 år og syntes det er spændende at se,
hvordan sejlerne udvikler sig!
Horsens en af de største i landet. Har gode traditioner. Lidt i
bølgegang men aldrig helt nede.
Kølbådsafdeling har ikke været noget særligt i min tid. Der var lidt
i mine første år
Ledelsen i dag er en styregruppe med en ungdomsleder, der har
rødder bestyrelsen + 10 forældre + Cheftræneren. Cheftræneren
har 10-12 træner til at hjælpe sig. Olivia Nissen har i dag ansvaret
for træning af de bedste optimister. Har desværre måtte stoppe en
aktiv karriere p.g.a. sygdom.
Forældre opbakning er meget afgørende. Kører rundt med børnene,

Nicolas Brandt Hansen i optimistjolle. Sølv ved EM i 1993.

Juniorholdet fra 1990

valgte i fremfor ”Yngling”. Senere skiftede man til Yngling. Der var
god gang i juniorkølbådsarbejdet i de år. Der blev sejlet meget, og
man hyggede sig.
Per 112 og Hans Jørgen ”Skolelærer” var de ledende kræfter i perioden
90erne
I dette årti får Horsens igen en førerplads i optimistklassen. Hold
DM i 91 med Martin Høedholdt, Peter Iversen og Nicolas Brandt
Hansen. Sidstnævnte blev 2 ved EM i Irland i 93,- kun en grov dommerfejl kunne frarøve ham mesterskabet. Peter brækkede armen
på ski og kom ikke til VM i Argentina men Martin kom med og blev
20. Martin deltog også på det danske hold ved VM i Portugal.
Nicolas bliver senere optitræner i Horsens, hvor Poul helliger sig
E-jolle træningen. Nicolas er i dag ansat i Dansk Sejlunion som
konsulent.
Horsens inviterer alle interesserede til en debatdag om ung-
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domsarbejde afledt af en kritisk holdning til flere af Dansk Sejlunions dispositioner. Det blev en god dag, velbesøgt og med en god
debat. Politikkerne fik noget med hjem, - kritik men også forslag
til løsninger.
I Østjyllandskredsen stiller bestyrelsen 12 lokale personer med
tilknytning til ungdomssejlsport – forældre, trænere, leder m.fl. –
en række spørgsmål omkring, hvorfor ungdomsarbejdet i Horsens
Sejlklub var så konstant succesfyldt. Tanken var at andre skulle lære
af det. Mange gode svar blev kogt sammen til et ord: ENGAGEMENT.
2000 og frem.
I tiden efter årtusindskifter fortsætter Horsens Sejlklub med at levere flotte resultater i optimisten. DM i hold 2001 ved Christian Rindom, Thomas Tang og Jacob Nikolajsen, - sidstnævnte barnebarn
af Poul Evers. Jacob havde en flot optikarriere og sejlede nogle år
E-jolle. DM sølv som bedste resultat i 2009. Deltog ved flere VM
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Medlemstilbud fra Dansk Sejlunion
Dansk Sejlunion Bådforsikring er et tilbud til dig, som er medlem af
en klub i Dansk Sejlunion.
Det tidligere forsikringssamarbejde mellem Dansk Sejlunion og
Codan stoppede 1. januar 2014. Vi har brugt lejligheden til at
nytænke Dansk Sejlunion forsikringstilbud. Dansk Sejlunion kan
derfor, som den eneste organisation, tilbyde uafhængig forsikringsrådgivning af sejlerne.
Træner Poul Evers

og man kan se en sammenhæng mellem det og resultaterne.
Sara Bregendahl har flotte resultater i optimist og fortsætter efter
2003 i E-jolle, hvor det bliver til en andenplads ved Junior EM og i
2004 plads på det danske hold ved ungdoms VM. Men der er andre
Horsens piger der gør det flot. Anette Viborg bliver Nordisk mester
2003 i optimist og klarer sig efterfølgende flot i E-jolle. En kort
periode i 470 jolle med henblik på OL. Er lige nu med i den trup af
horsenssejlere der forsøger at kvalificere sig til OL i Rio 2016. Anne
Marie Rindom leverer en række flotte resultater først i optimist
senere i E- jolle for så at skifte til den olympiske Laser jolle. Anne
Marie var med ved OL i London 2012 og fik en meget flot placering
som nummer 12. Anne Marie arbejder på at komme med til næste
OL i Rio 2016. Søstrene Schütt har begge en stor optimistkarriere
bag sig har begge sejlet E- jolle og Laser. Maiken kæmpede bravt
med Anne Marie om pladsen ved OL i 12. Nu sejler søstrene sammen i ”49ner FS” og udgør den 3die horsensbesætning der stiler
mod OL i Rio.
Afsluttende bemærkning.
Hvorfor har Horsens Sejklub kunnet klare sig så godt på ungdomssiden i gennem 100 år?
Der er nok ikke et enkelt entydigt svar på men følgende stikord har
nok haft en stor rolle:
Altid været prioriteret højt i bestyrelsen, det skulle der være penge
til! Godt grej og gode trænere. Stor opbakning fra union, klub og
forældre. Generøse sponsorer i byen og opbakning fra kommunen.
Talenterne har været der, og de har VILLET. Man har evnet at skabe
et godt miljø, hvor børn og unge havde det sjovt og godt med hinanden. Det sammenhold, det kammeratskab kan holde for livet.
Bare se ”Tokosten”, ”Lystønden” og ”Mongo” tidligere ungdomsklubber i ungdomsafdelingen, de viste ved standerhejsningen at
de ka’ endnu!
Efterskrift.
Skal man beskrive Horsens Sejlklubs ungdomsarbejde gennem 100
år, skal det ikke være i en artikel i klubbladet. Det skal være en bog!
Der er så meget at fortælle, billeder at vise. Her er medtaget nogle
udpluk som supplement til det, der står i Jubilæumsbogen.
Carl Gerstrøm
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DM for hold 2003. HSH øverst Chr. Rindom, Anne Marie Rindom,
Chr. Tang, Anette Viborg Andresen og Jacob Overgaard.

Cheftræner Jacob Nikolajsen

Vejen til den rigtige bådforsikring
• På sejlsport.dk/bådforsikring fortæller du, via en formular, hvilket
forsikringsbehov du har.
• På baggrund af din profil indhenter vores uafhængige mægler
tilbud til dig fra de bådforsikringsselskaber, som Dansk Sejlunion
samarbejder med.
• Du får alle tilbuddene retur samt en begrundet anbefaling fra
mægleren.
• Du står frit, om du vil benytte dig af mæglerens tilbud, men
benytter du dig af et af tilbuddene, betyder det, at du har en
uafhængig mægler tilknyttet din forsikring.
For Dansk Sejlunion har det været vigtigt at skabe en forsikringsmodel, der tager udgangspunkt i sejlerens behov, og som
tilbyder sejleren professionel assistance.
Dansk Sejlunion arbejder på, at vores samarbejdspartnere er
konkurrencedygtige og tilbyder en god service. Vores slagkraft er
naturligvis afhængig af opbakning fra sejlerne.
Læs mere om Dansk Sejlunion Bådforsikring på sejlsport.dk/bådforsikring.

Afmærkning
Ved sydkajen lige uden for havneindløbet ligger en slange i
vandoverfladen. Den er lagt ud i f.m. at man lavede den nye
spunsvæg og blev anvendt til at kunne pumpe vandet bag
spunsvægen væk. Den er nu tydeligt afmærket, men enkelte kom ved den første aftensejlads i ”nærkontakt” med
slangen. HUSK at holde god afstand. (CG)

Optitræner Olivia Nissen

HSH er blevet medlem af
Danske Tursejlere
Gennem en årrække har der været et samarbejde mellem Dansk
Sejlunion og Danske Tursejlere. Samarbejdet resulterede i, at Danske Tursejlere fornylig blev associeret medlem af Dansk Sejlunion.
Det er vigtigt, at de organiserede sejlere i Danmark står sammen
overfor f.eks. myndighederne.
HSH har just meldt sig ind i Danske Tursejlere og støtter dermed
samarbejdet og giver tursejlerne i klubben mulighed for at trække
Danske Tursejleres tilbud.
Se mere om Danske Tursejlere på www. dansketursejlere.dk. (CG)
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Nyt fra DS
Sommeraktiviteter 2014
Hej sejler! Om lidt går det løs. Inden vi ser os om, er sommerferien i gang – hvad skal du lave? Du skal da sejle!! Så
tjek lige de mange sommeraktiviteter, du kan deltage i på
www.sejlsport.dk/sommer. Skal du også være med til sommeraktiviteter ligesom over 1000 andre unge sejlere? Husk
der er en tilmeldingsfrist d. 15. juni!

Møder i det nordiske og det
europæiske samarbejde
Ultimo april var der generalforsamling i EBA (European Boating
Association), og da man var samlet benyttedes lejligheden til et
møde i Nordisk Bådråd.
Med det engelske bådblad Boat Digest som koordinator er der
startet et større EU støttet projekt om bortskaffelse af gamle både.
Det er stort set udelukkende industrien og enkelte universiteter,
der er med i projektet. EBA træder nu ind og repræsenterer bådejerne. Det er for pokker os, der skal betale, når båden skal skrottes.
En ny ISO-standart er på vej for havne med en række krav til
havnenes indretning. Man har stadig store problemer med klart at
definere, hvad man skal forstå ved en havn!
Der er startet et projekt i østersøområdet, hvor man prøver at få
tal på fritidssejlads. Antal både, økonomi, antal beskæftigede o.s.v.
Som noget helt nyt vil man prøve at kortlægge, hvor fritidssejlerne
sejler. Jeg har bedt 10 Horsenssejlere om at udfylde et enkelt skema om hvor man sejler fra og til, hver gang man er ude. Jeg håber
at høste nogen erfaring, inden vi forhåbentlig i 2015 skal i gang i
hele østersøområdet.
For år tilbage optog toiletaffald/holdingtanke/pumpestationer
sammen med bundmaling en stor del af møderne. Nu hører man
intet om det.
Et større forsøg med oppustelige redningsveste i Norge er desværre blevet aflyst p.g.a. manglende finansiering. De nordiske lande
prøver i fælleskab at skaffe midler til at gennemføre forsøget. Det
er ikke, som mange tror, den mekaniske del med CO2 – patronen,
der fejler i de tilfælde, hvor der er svigt. Oftest er det ”ballonen”,
der delaminerer – går op i svejsningen.
I Norge har man i mange år betalt en statsafgift 130 Nkr. Pr. HK
på nye bådmotorer. Beløbet var så lille, at organisationerne ikke
bekymrede sig om det. I dette forår har Stortinget ophævet denne
afgift!!!!- til manges store overraskelse. Argumentet syntes at være,
at fremme moderne 4T motorer og skrotte de gamle forurenende
2T.
I Sverige er der megen debat om vandscootere/jetski og organisationerne arbejder hårdt på at få dem forbudt i skærgården.
Carl Gerstrøm
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Fra

149,-

Mod begroning af vandorganismer på fritidsbåde og andre
fartøjer med en egenvægt over 200 kg. Tilladt på den svenske
vestkyst, samt norske og danske farvande. Selvpolerende.
Kan overmales på de fleste bådmalinger på markedet, såvel
hårde som selvpolerende.
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Flot vejr med mange gode sejladser.
Vinderne blev:
Optimist A
Christian Spodsberg, Middelfart
Optimist B
Johan Schubert, Horsens
Optimist C
Dagmar Wittrup, Horsens
E-jolle Søren Johnsen, Skive
Se mere på www.horsens-sejlklub.dk (CG)
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Tune Up

Bundmaling - kobberoxidbaseret

Fåes i sort, blå, rød og hvid.

S E J K L U B

11,5 ton motorkatamaran højt til vejrs i havnens kran

Og så blev den søsat
og døbt!
I blad 3.2014 var en beskrivelse af den motorkatamaran som Peter
Hofman har bygget. Nu er båden søsat og døbt. Ved en reception i
inderhavnen blev båden navgivet ”Jette” efter fru Hofman. Tillykke
med resultatet og held og lykke fremover! (CG)
Navn og hjemhavn pryder hækken

Livredder Patruljen
Den 4. juli kl. 11.00 kommer Tryg Fondens
livredderpatrulje til Horsens.

Jette og Peter Hofman om bord for første
gang med vand under pontonerne.
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Børs
Finansiel rådgivning
Formue & pensionspleje NYHED til frokost...

Tømrerarbejde til tiden...
- og til aftalt pris

RING OG
FÅ ET
TILBUD

Lækker Sejlerburger

Kontakt
Kontakt
Direktør
Fondsbørsvekselerer
Mølhave
N. Sørensen
OG MEGET
MERE PÅ WWW.NORTVIG-AS.DK
S E REFERENCER Claus
Hos nortvig ejendomsrenovering har vi specialiseret os i renovering af alt Niels-Ove
fra villaer til større etage- og erhvervsejendomme. Firmaet beskæftiger fem dygtige
og
Tlf. 7561
2166
Tlf. 7561 2166
erfarne tømrersvende, der brænder for håndværksløsninger af høj kvalitet.
nom@danskotc.dk
cns@danskotc.dk

HORSENS SEJLKLUBs
RESTAURANT

Ingen opgave er for lille – og som regel heller ikke for stor…
På større projekter fungerer vi som hovedentreprenør med kontakt til malere,
murere, vvs-folk, elektrikere osv. Vi tager ansvaret for, at tidsplanen klapper og alt
bliver udført håndværksmæssigt korrekt. Til tiden og til den aftalte pris.

Dansk O.T.C A/S · Horsens Hus Holmboes Allé 1, 9. · 8700 Horsens
Knudsgade 37 · 8700 Horsens · Tlf. 23 49 51 03 · info@nortvig-as.dk · www.nortvig-as.dk
Tlf. 7561 2166 · www.danskotc.dk
· otc@danskotc.dk
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SAIL DESIGN GROUP

RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.

Nye Sejl · Reparationer · Rullesystemer
Horsens Hus· Bompresseninger

Holmboes Allé 1, 5. sal
8700 Horsens

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

Telefon 79 43
53 00 · Fax 75 62 38 09
www.sejl.dk
www.hundsbaek.dk
Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart
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Nyt fra Havnefogeden
Det er aftalt med de konkrete sejlere, at de både, der står på land
ved servicekajen, fremover betaler
½ landpladsleje for denne ydelse.
Containergårdene skal flyttes, så
lastbilen der kommer og tømmer
ikke behøver at bakke. Det forventes at finde sted i juni måned
efter en række møder og besigtigelser. Der skal mange ind over, når det er kommunalt regi.
Vanddybden i den østlige del af havnen er for lav. Der arbejdes på
en uddybningsplan med de dertil hørende myndighedsgodkendelser. Uddybningen forventes udført i den kommende vinter.
Der er bevilliget penge til at lave flisebelagt fortov fra klubhuset
langs vandet til ”filosofbroen”. Uvist hvornår det bliver udført.
Grillplads i stil med det man har i Snaptun har været drøftet. Opgaven er nu placeret på Rådhuset, og hvad der konkret sker vides
ikke.
På lystbådehavnens kirkegård står flere gamle stativer og fartøjer
uden ejer. I alt er der 6 fartøjer som ingen vil kendes ved. Der er
indledt de procedurer, der nu engang skal til for at man kan skrotte
disse både uden senere, at blive konfronteret med krav fra en ejer,
der pludselig dukker op. Når alt juristeriet er på plads, kommer så
den praktiske del af festen, - hvad gør man ved fartøjet? Regningen
må lystbådehavnen betale d.v.s. den tørres af på pladslejen altså
brugerne.
Når dette blad udkommer har der været TORM GP stævne og et
træf for små jagtbåde i Kr. Himmelfartsferien.
Opgradering af Lystbådehavnens hjemmeside www.horsenslystbaadehavn.dk skulle være blevet opprioriteret på Rådhuset men….
Der er Hot spot lige omkring Servicebygningen med koden Horsens
2012. Der er ikke planer om at dække hele havnen.(CG)
Lystbådehavnen har fået 10 af de cykler, der
placeres rundt i byen til fri afbenyttelse

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
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Nils til venstre og Bent til højre

Renovering af ½-modellerne
Da det gamle klubhus blev pakket sammen i august sidste år blev
alle ½ modellerne og billeder sendt til reparation. Bent Serritslev Pedersen måske bedre kendt som ”Gobs” tog det hele med
hjem i kælderen, og shinede det op. Nils Buhl tog tjansen med at
hænge modellerne op igen. I passende orden og med vandlinjen
gennemgående. Nils arbejder på at færdiggøre et katalog over alle
½-modellerne så man kan slå op og se.
Stor tak til de herrer! (CG)

Gener med jernstøv på
lystbådehavnen
I sæsonen 2013 havde vi på lystbådehavnen igen problemer med
støv og flyverust. I klubblad blad 3.2013 og blad 4.2013 er problematikken omtalt. På dialogmødet den 28. april var problematikken igen oppe at vende.
Sejlklubbens bestyrelse har haft et møde med kommunen desangående, og det er der kommet et meget konkret brev dateret
15. Januar 2014 fra kommunens miljøafdeling ud af. Brevet er
ophængt i Mongo, så det er synligt udefra.
Ganske kort skal man
1. såfremt man konstaterer jernstøv på båden i et omfang, hvor
der kan være tale om en overtrædelse af miljøreguleringen, melde
det til miljøafdelingen på : miljoe@horsens.dk
2. hvis der er en aktuel aktivitet, der medfører betydelige mængder
jernstøv tværs over havnebassinet, anmeldes det straks til
• Inden for arbejdstiden tlf. 76292519 /76292514, - mandag til
onsdag 8-15.30, torsdag 8-17 og fredag 8 – 13.30.
• Uden for arbejdstiden (weekender m.v.) tlf. 23665713. Hvis ikke
der træffes nogen på nummeret, kan der sendes en SMS på nummeret eller en mail til CSP@horsens.dk
Tag altid billeder/video som dokumentation og eftersend den på
mail CSP@horsens.dk med cc til formanden. (CG)
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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FANTASTISK!! – intet mindre
Lørdag den 5. april 2014 vil gå over i Horsens Sejlklubs historie. Standerhejsning og
indvielse af det nye klubhus kl. 13 efterfulgt af et brag af en standerhejsningsfest
Flagene vejede over lystbådehavnen fra morgenstunden. Vejret var
ikke det allerbedste, men det holdt tørt, og det var vel det vigtigste.
Kl. 13.00 kom Horsens Garden marcherende med musik. Et festligt
syn. Op ad rampen og på terrassen mod nordvest blev der musiceret. Formanden talte. Standeren gik op medens ”Frie Hav” blev
sunget og for en gangs skyld ledsaget af musik. Sædvanen tro
klarede ungdomsafdelingen standeren med hjælp af Erik Nørgaard.
Der blev affyret en kanonsalut af Jyske Dragon regiment fra terrassens sydøstlige hjørne. Borgmester Peter Sørensen holdt tale
og klippede efterfølgende snoren godt hjulpet af to små piger. De
mange gæster - ca. 300 - fulgte borgmester og formand ind for at
tage det nye hus i øjesyn og nyde en flot receptionsbuffet. Stemning var god, alle var glade og begejstrede for, hvad de så, hvad de
smagte, og hvad de hørte, - Jesper Bjarnesen underholdt. Midt på
eftermiddagen tømtes klubhuset, så der kunne ryddes op og gøres
klar til aftenens standerhejsningsfest. Formanden og det nye værtspar kunne glædes over at første halvleg var forløbet fantastisk!
Først på aftenen var der så klar til anden halvleg. Formanden og fru
Yasmeen tog imod i døren og orienterede om, hvor gæsterne skulle
sidde. Stemningen var fra start helt i top. Jesper var tilbage med
guitaren og leverede dejlig musik. Langsomt blev huset proppet
med de 220 gæster. Alle fandt deres pladser. Det var en fornøjelse
at se så mange medlemmer slutte op om arrangementet og være
med til at markere denne milepæl i klubben historie.
Formanden bød velkommen og præsenterede aftenens toastmaster kommandørkaptajn Hans Koch fra sejlerskolen, der i dagens
anledning havde aflyst sin 70 års fødselsdagsfest for at være med.
Tillykke med den runde dag!
En fremragende 3 retters menu blev serveret ledsaget af dejlig vin.
Stemningen steg i takt med at mad og vin gled ned. Tak til personalet der venlige og smilende bidrog til god stemning.
Formanden holdt en kort tale og takkede her fruerne bag bygmesteren, Helle Frost og de 3 fra klubbens klubhusudvalg, - Yasmeen
Hollesen, Annemarie Smedegård og Yrsa Carlsen. De 4 fruer fik
overrakt blomster med en stor tak for deres tålmodighed med
ægtemænd, der i næsten et år ikke havde haft meget andet en
byggeri i hovedet.
Carl Gerstrøm sørgede for, at der fra medlemmerne var en erindringsgave til Bygmester Hans Erik Frost med tak for et flot hus
og en ditto til klubhusudvalget, - en flot gammel blæselampe med
passende inskription. Som der blev sagt, har mange frivillige ydet
en stor indsats ifm. klubhusprojektet, - klubhusudvalget i særdeleshed. Stor tak for det!
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Horsensgarden var med til at indvie det nye klubhus.

Der var taler fra de tidligere ungdomsklubber i Horsens Sejlklub,
- ”Tokosten”, ”Lystønden” og ”Mongo”. Gennemgående tema var
oplevelser, sammenhold og godt kammeratskab, som stadig holdt
den dag i dag.
Det hængeparti vi havde ved sæsonafslutningen efteråret 2013
med uddeling af grundstødningspokalen blev klaret. Erik Nørgaard
overrakte pokalen til besætningen fra ”Escape”. Tidligere modtagere af denne pokal blev kaldt på scenen og fik en lille en.

Der blev affyret kanonsalut af Jyske Dragon Regiment

Alle oplevede en enestående god stemning. Snakken gik fra første
sekund. Akustikken er rigtig god i det nye hus og de åbne døre mellem rondel og de øvrige rum bandt fint hele huset sammen. Man
skal nok i fremtiden huske som taler, at bevæge sig lidt rundt, så
også de der sidder i hjørnerne kan se taleren.

Med god hjælp klipper Borgmester
Peter Sørensen snoren

Om garderobekapaciteten siger formanden: ”Vi har hele tiden
vidst, at garderobe kapaciteten ved sådan store lejligheder kunne
blive en udfordring, og det er besluttet, at vi fremadrettet vil anvende á la carte/ vest lokalet til garderobe med løse stativer, når
der er mange mennesker i huset, Det betyder så, at antallet af
gæster fremover vil være omkring de 200 personer. Bestyrelseslokalet skal ikke fremover anvendes til garderobe eller opmagasinering af nogen art”.

Zoom jolle sponseret af Nordea
Fond. Viceområdedirektør
Ronni Tønder talte ved dåben.

Kort før midnat blev Jesper Bjarnesen ledsaget af yderligere 3
musikere. Dejlig dansemusik fik fra første fløjt dansegulvet fyldt
op. Et kunne man med det samme mærke, straks man sprang på
dansegulvet: Gulvet gynger ikke mere!
Dansen gik lystigt og alle så ud til at more sig.
Hen på de små timer kunne formand og værtspar lukke og slukke.
Også anden halvleg var forløbet fantastisk.
Tak for en fantastisk aften! Lad det blive normen fremover med
200 til standerhejsningsfest!
(CG)

Grundstødningspokalen
fandt sin rette ejer!

Bygmester og klubhusudvalg
med fruer

Og dansen gik!
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Det er denne flotte årsplakat der kan
købes indrammet i A3 eller A4, for at
støtte de unge sejlere.

OnBoard Horsens til OL 2016

b

Fav
Inge
sen
derf

Med ovenstående placering fik de 2 søstre vist, at deres mål om
en top 10 placering ikke kun var ønsketænkning. I tætte dueller
i de sydfranske bølger var de flere gange foran de gode veninder,
men også konkurrenter til OL pladsen, EM mestrene fra Århus, der
sluttede nummer 3 sammenlagt.
Lars Skovbjerg, direktør i Jyske Bank, var i tvivl om det
var nødvendigt
at tage pokalen
med fradersidste år, da
”Der er ikke kun målet (OL 2016)
men sandelig
også vejen
han forventede at vinde Business Cup igen.
hen, vi går efter, og vi er på Det
vej”,gjorde
udtaler
skipper
Maiken
Schütt.
de og pokalen blev igen overrakt til Lars
Skovbjerg,
samt
Iversen
tv, Keld AnDe 2 piger kan også kalde sig
linselus,
daskipper
Kaffe Thomas
med Kurt
kom
dersen og Lars Fensbo.
forbi på TV syd, og lavede en rigtig god udsendelse på 11 min fra
de 2 piges vej til OL, som blev sendt en fredag i maj.
Den kan ses eller genses på www.TVsyd.dk /arkiv

Projektet blev skudt i gang til et velbesøgt Kick Off den 9. april,
hvor Horsens berømte Americas Cup sejler, Christian Kamp, der er
protektor for projektet, holdt et indlæg om professionel sejlsport.
Hele projektet er møntet på den fællesindsats alle Horsens Sejlklubs medlemmer, private, institutioner og virksomheder samt
Horsens Kommune kan gøre for at promovere Horsens udadtil
igennem de 3 besætningers OL kampagne.

Anne-Marie tog sølv til EUROSAF
Garda Trentino Olympic Week

Tak til vores sponsorer:

ansat i koncernen.

De 4 piger i et muntert øjeblik til Kick off, imens Martin var i
OCarabien
N for at sejle

INDUSTRIES
fortæller Peter Bjerremand og fortsætter: ” vi er i rigtig god dialog

helt unik og henvender sig til både presse, sponsorer og alle interesserede. Der kan man også tilmelde sig nyhedsbrevet, der
10 gange om året fortæller om de 3 besætningers bedrifter. Test
hjemmesiden, da det er virkelig flot arbejde.

med kommunen samt andre mulige sponsorer, og er sikker på, at
den koordinerede indsats hjælper sejlerne meget samt gør det lettere for virksomhederne at forholde sig til elitesejlerhenvendelser
fra Horsens Sejlklub”.
OnBoard Horsens til OL 2016 projektet er koordineret med sponsorudvalget, således de øvrige aktiviteter i Horsens sejlklub ikke
bliver berørt af projektet.
Projektet har sin egen hjemmeside (www.HorsenstilOL.dk) der er

På hjemmesiden beskrives hvilke muligheder virksomheder har for
forskellige sponsorpakker samt super lækre årsplakater, der også
kan købes af private meget fordelagtigt online.

Tak til
vores sponsorer:
Tak til vores
sponsorer:

C
Tak
til til
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sponsorer:
Tak
vores
sponsorer:

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
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til Olympic week, ved at vinde medalrace. Hun havde ligget på
en 3. plads inden sidste sejlads,
tæller dobbelt,
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store
stævne
er EMogi ijuni,
Ole Nielsens egen ”Moleræser” fra Juelsminde,
med ovenstående placeringder
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at
hun
er
i
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hjalp med ved besætningsskifte.
verdenstop.

INDUSTRIES

Nacra besætningen er nu igen intakt
Martin er nu tilbage i Nacra sammen med Anette og giver den
fuld gas, hvor de lige vandt det første Torm Grand Prix i Rungsted.
Alle besætninger i Narca klassen arbejder nu tæt sammen imod
VM i Spanien senere på året, for at bringe Danmark i front.

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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Tak til vores
sponsorer:
Nykredit var det eneste rene firmahold, da alle er
I begyndelsen af året tog Anne Marie sølvmedaljen på Gardasøen

”Vi har igennem de sidste mange år støttet elitesejlerne igennemC
OnBoard med hjælp fra sponsorer og Team Horsens”, fortæller
Søren Klint fra OnBoard og fortsætter, ”vi har nu et helt anderledes
økonomisk behov for at supportere OL deltagelse for hele 3 besætninger derfor dette projektinitiativ”.
Peter Bjerremand står som On Board Captain, og koordinerer indsatserne imellem Horsens Kommune, sponsorerne og sejlerne samt
ikke mindst sejlklubben og sponsorudvalget.

Tak til vore sponsorer:

e n s S e jl k

Søstrene Schütt fik en 8 plads til
Isaf SailingWorld Cup Hyeres

OnBoard, der som bekendt er Horsens Sejlklubs erhvervsklub, har
startet et nyt projekt, der med navnet OnBoard Horsens til OL
2016 , arbejder udelukkende med økonomisk support for sejlklubbens 3 OL besætninger, Anne Marie Rindom (Laser Radial), Søstrene
Schütt(49’er FX) samt Anette Viborg og Martin Hjortlund (Nacra).
Sejlerne har ca. 200 rejsedage om året, og de prøver også at få en
uddannelse på forlænget tid. Der er derfor et stor behov for koordineret og struktureret økonomisk support for at hjælpe dem frem
til august 2016.

”Vi har heldigvis allerede fået en meget stor samarbejdspartner,
Insero, der sammen med øvrige virksomheder og private, har lagt
det økonomiske fundament for sejlerne for de næste måneder”,
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Projektets Logo, der vil
følge besætningerne
frem til 2016

N
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Søsportens Sikkerhedsråds
oversigt over omkomne 2013

Brug vesten !!

Bevidstløs?

Statistikken kom i april og viser, at der sidste år omkom
15 personer ved drukneulykker i Danmark.
En hurtig og meget grov evaluering:
• 10 bar ikke vest
• 1 bar vest
• 1 var alkoholpåvirket
• 6 havde relationer til organiseret sejlsport

Under overskriften BRUG VESTEN har TrygFonden, Søværnets
Operative Kommando og Søsportens Sikkerhedsråd i dette forår
kørt en kampagne for at få os til at bruge redningsvest.
Det kan man nok heller ikke gøres for ofte. Man slår meget på,
at moderne oppustelige veste er små, lette og ikke hæmmer bevægelsesfriheden. Ingen argumenter for ikke at tage den på!
Et kommentar til brug af oppustelige veste.
Køb kun godkendte modeller og HUSK, at en sådan skal kontrolleres mindst en gang om året.
• Ud med gaspatronen og vej den på køkkenvægten. Hvis ikke den
opfylder det, der står på den, så en ny i.
• I udløsermekanismen sidder en udskiftelig del, der bærer en
datomærkning. Hvis den er overskredet så en ny i. Husk at tage
den gamle med i forretningen, - der er flere typer.
• Pust vesten op og lad den ligge nogle timer for at se om den er
tæt. Hvis ikke så køb en ny vest.
• Hvis vesten har nogle år på bagen så kontroller de svejste samlinger. Der er konstateret flere fejlfunktioner p.g.a., at ”lungen” delaminerer/går op i svejsningen. (CG)

25 personer, der har deres gang på Horsens havn, er nu blevet klogere på, hvordan man konstaterer om en person er bevidstløs og
ikke længere trækker vejret. De deltog nemlig i et genoplivningskursus i Mongo mandag den 19. maj 2014. Her blev der trænet
helt basale genoplivningsprincipper, hvor ”tal-rusk-mærk-se” var
udgangspunktet. Kristian Friesgaard Christensen, læge på anæstesiafdelingen Horsens Sygehus, præsenterede en kort teoretisk
gennemgang af emnet, hvor det kom frem, at start med genoplivning skal gå meget hurtigt – det drejer sig om sekunder. Succes med
overlevelse efter hjertestop uden for sygehus er steget markant de
seneste 10 år, fordi flere danskere har lært basal genoplivning. Efter
en meget inspirerende teori krydret med sang, hvor blandt andet
hjertemassagerytmen (ca. 100 tryk i minuttet) kom på den meget
sigende melodi; ”Staying alive”, var der en kort kaffepause med
hjemmebagte boller. Herefter skulle alle deltagerne efter tur øve
sig på simuleringsdukker. Huske at trykke hårdt nok, når brystbenet
trykkes mod hjertet, holde rytmen og samtidigt råbe eller ringe
efter hjælp. Alle måtte konstatere, at hjertemassage med én hånd/
arm er meget svært, når den anden bliver brugt til at holde mobilen i og ringe 112. Efter 30 tryk på brystbenet skulle man give 2
gange mund til mund. Her var det vigtigt at skabe frie luftveje ved
at presset kæben fremad, hovedet bagover og samtidigt klemme
på næsen mens man puster ind gennem munden. Alle måtte kon-

statere, at man hurtigt får sved på panden og trætte arme.
Med denne aften håber jeg, at alle deltagerne nu føler sig godt
rustet, hvis den dag skulle komme, hvor der pludselig ligger en bevidstløs person uden respiration. Det er sekunderne der tæller.
Tak for god opbakning og indlevelsesevne til alle jer som meldte
jer til.
/Lena Schroll

Høstturen 2014

Arrangementet koster kr. 25,00 pr. deltager. Hver enkelt sørger selv
for afregning af havnepenge.

Ud over ovennævnte rapport fik jeg en opgørelse over drukneulykker i havne.
I perioden 2005 til 2013 altså 8 år er 24 personer druknet i en
dansk havn.
Når jeg har tallene fra de andre nordiske lande, vil jeg prøve at lave
en sammenligning.
Carl Gerstrøm

Kit med Dannebrog
I blad august 1976 står:
Ved en lille højtidelighed i Sejlklubben overrakte borgmester Holger Sørensen Horsens Sejlklub en meget flot model af skoleskibet
”Dannark”
Modellen er skænket af direktør Max Petersen, København, som en
påskønnelse af det store arbejde, der udføres i ungdomsafdelingen.

Høsttur til Snaptun – traditionen holdes ved lige
Som tidligere år inviterer turudvalget igen alle medlemmer af
Horsens Sejlklub til høsttur. Den går som altid til Snaptun, hvor vi
er velkommen til at benytte deres dejlige klubhus.
Vi mødes lørdag den 13. september (nogen kommer tidligere).
Turudvalget sørger for lidt aktiviteter i løbet af eftermiddagen.
Sidst på eftermiddagen tændes der op i grillen, så det medbragte
kød kan tilberedes. Alle sørger selv for mad/drikke til lørdag aften.
Dette nyder vi i Snaptun sejlklubs lokaler, hvor vi og andre sejlere
kan være samlet. Vi håber igen på, at der vil være en med harmonika eller andet instrument så der kan synges og hygges.
På byens plakatsøjler har man bl.a. kunne se denne plakat. Kampagnen indeholder også et element med, at man sender et billede af
sig selv iført redningsvest. Til husarene, - der er flere nydelige unge
piger kun iført vest!
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Tilmelding kan ske på listen i klubhuset eller til Ulla på mail ulla.
chri@mail.tele.dk eventuelt telefon/sms på 3091 0107 senest den
10/9.
OBS! Der kan komme ændringer i forhold til arrangementet, da
Snaptun skal reparere molen i september og får desværre med kort
varsel besked om tidspunktet. Hold venligst øje med information
på hjemmesiden.
Turudvalget

Søndag morgen mødes vi igen kl. 9:00 til morgenmad som turudvalget står for. Derefter er der oprydning i klubhuset og afsejling,
som det nu passer hver enkelt.
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Transportløsninger
til dit behov

Autokølere
Air condition
Oliekølere
Intercoolers
Varmevekslere

Referat fra dialogmøde 4 mellem
Horsens Havn og lystbådehavnens brugere

- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher

Henning Lund A/S

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

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

FREDERIKSGADE HORSENS, NYE BOLIGER *2014

kvalitet · service & ærlig rådgivning

Det er let med SONAX:

men
STUEN

Gør-de

t-selv
women

– eller la
d
SONAX S
ervice
gøre det
grove*

1. SAL

ØSTJYSK VÅBENHANDEL, NYT DOMICIL OG BUTIK *2014

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

Mandag den 28 april 2014 i Horsens Sejlklubs klubhus
Deltagere:
Horsens Havn: Susan Gyldenkilde, Per Løkken (PLØ), Jens Petersen
og Peter Larsen (PLA).
Horsens Kommune, sekretariat for teknik og miljø: Frode Frederiksen (FF)
Horsens Roklub: Claus W. Thomsen
Horsens Kajakklub: Pia Jørgensen
Horsens Bådeklub: Steen Lauridsen (SL), Steffen Jacobsen
Horsens Bådelaug: Nils Glud
Horsens Fiskerihavns Forening: Michael Sørensen
Horsens Motorbådsklub: Michael Ødorf (MØ) og Peter Kristensen
Horsens Sejlklub: Carl Erik Carlsen, Bjarne Hansen, Svend Smedegård (SSM) og Carl Gerstrøm
Horsens Lystbådehavn: Helge M. Mechlenborg
PLØ bød velkommen. Nævnte kort at det var 4. gang Horsens Havn
indbød Lystbådehavnens brugere til dialogmøde. En orientering
om hvad der sker, hvad der er af planer, - her blev nævnt, at havnen
har et ønske om at etablere endnu et slambassin mod øst.
PLØ præsenterede Havneudvalget.
Fra PLØs videre orientering kan kort nævnes:
På nordhavnen er Danafeed arealet solgt fra til Kommunen. Her
opføres bibliotek, dagligvareforretning, beboelse m.m. Tidshorisont
2-3 år. Inderhavnen får pladser til gæstende lystbåde. Ingen planer
for Hornsyld Købmandsgård, PLØ ser gerne den aktivitet flyttet
østpå. Uniscrap er lukket og aktiviteterne flyttes.
Det overordnede i den lokalplan, der gælder, er, at industrihavnens aktiviteter er på sydsiden. Betyder at klubbernes drøftelser om
nordsiden er med kommunen.
Videreførelse af Ove Jensens Alle er under projektering. Politisk arbejdes der på vejføring fra havn over åen til Bjerrevej. I denne debat
indgår en ekstra motorvejsafkørsel.
De planlagte aktiviteter på sydhavnen følger planen. BG Stone flyttes mod øst. Wittrup er i gang med ny fabrik. Eurosteel flytter ind
hvor BG Stone er i dag. Forlængelse af kajen er etableret.
Havnen kom godt ud af 2013 og har ambitioner om mere gods
over kaj. Når Eurosteel kommer rigtig i gang, ventes det at give
mere omsætning.

Havnen arbejder på at lave beskrivelser af arbejdsgange, - læsse /
losse operationer o.l. med henblik på at kunne begrænse generne.
Der arbejdes løbende med problematikken.
Fejemaskine nævnt som en stor synder, er en stor synder, - vande
før fejning, overveje vindretning og styrke. Brug en” støvsuger”!
FF orienterede om kommunens rolle og gode samarbejde med
havnen. Nævnet bl.a. at der er oprettet en miljøtelefon, så man
kan få besked med det samme. Opfordrede til dialog.
SSM orienterede om et møde mellem HSH og kommunen, hvor
proceduren blev aftalt. Den rigtige besked det rigtige sted hen med
det samme. Billeddokumentation er i sådanne forbindelser vigtig.
HSH dialogen i august var god. Der blev gjort noget. Det blev taget
alvorligt. Et af problemerne var, at man før klagede i øst og vest, nu kom der spilleregler og adresse på.
Flere tilsluttede sig, at det var blevet bedre!
MØ erindrede om, at der sidste år blev stillet et møde om vinterpladsproblematikken i udsigt?!
FF lagde ikke skjul på, at der var nogle udeståender:
•
Klubber med korte lejekontrakter
•
Vinteropbevaring
Kommunen indkalder.
Ark. Dan Hasløvs plan med kanal og søsportscenter, som klubberne
har tilsluttet sig, venter på den rette investor. FF tager action, PLØ
nævner det for teknisk dir. og formanden for teknik og miljø.
Det er drøftet af, at vinterpladsen ikke kommer på sydhavnen. Man
skal drøfte andre muligheder og se adskillige år frem.
SL henviste til punkter fra sidste års møde herunder behovet for en
drøftelse af bedding.
Godt møde i en positiv atmosfære der sluttede med spisning.
Brugerne er glade for orienteringen. De lange forløb med politiske
afklaringer/beslutninger, er ikke de frivilliges livret - men vilkårene.
(CG)
Horsens Havn får jævnligt fotograferet fra luften. Her er et af de
seneste.

PLA supplerede og sagde bl.a., at alle havnens brugere ønsker sig
den vej over til Bjerrevej. Det vil give Horsens Havn et stort fortrin
med trafik uden om byen.
PLA omtalte et flot regnskab. Fremdrift med flere kunder og flere
varer over kaj.
Aktiviteter giver støv, støj m.m. - gener. Olieudslippet og jernstøv
sidst år omtalt. Havnen ryddede op efter hændelserne.

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

For et par måneder siden indviede vi det nye klubhus. Det er vel naturligt at spørge om, hvad
man mener om det nye hus med alt hvad dertil hører.

Duelighedsprøve
Majbrit Jørgensen, Thyra Wittrup Nielsen, Henrik Lyshøj
Hansen og Jørgen Nicolai Nielsen har i sejlsæsonen 2013
bestået både den praktiske duelighedsprøve og i vinterens løb den teoretiske del og har dermed erhvervet sig
duelighedsbeviset.
Stort tillykke!

Nyt fra pladsmændene
Da cirkuspladsen, p.g.a. af den midlertidige parkeringsplads, ikke
kan anvendes til camping ved de store stævner, er det ekstra
vigtigt, at pladsen bag de røde spidshuse er ryddet.
Her skal bilen stå, når man tager på vandet! Det giver plads til restaurantens gæster.
Husk at rydde op, når båden er kommet i vandet.
Pladsmændene er angivet på side 2 og på www.horsens-sejlklub.
dk og www.horsenslystbådehavn.dk kan regler for benyttelse af
vinterpladsen ses.(CG)

Horsens Sejlklubs Venner – generalforsamling
Søren Lonnebjerg ”Oriana”.
Huset er rigtig flot. Man fornemmer ligheden til det gamle hus.
”Rondellen” er genkendelig og alligevel anderledes p.g.a., at der er
betydeligt højere til loftet. Ikke så hyggelig som i det gamle hus.
Gitterkonstruktionen er flot og markant også set udefra om aftenen med lys på. Vi har spist middag et par gange, det har været
upåklageligt. Vi var gæster ved en konfirmation og må sige, at det
var fremragende mad og servering. Omgivelserne fås jo ikke bedre.

Bent Røn tidligere formand i HSH
Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes at få etableret et nyt klubhus
på det sted. Hvis ikke der var sket noget NU, så havde vi endt med
ikke at have et hus. Nu er vi her, som en meget markant del af
Lystbådehavnen.
Generelt må man sige, at HSH har meget fine lokalefaciliteter med
Mongo og ungdomshusene som supplement til klubhuset. Jeg vil
opfordre til, at der gøres noget for at få ungdommen til at komme
i klubhuset.
Jeg håber meget at Søsportscentret også en dag kan realiseres.
Selve huset er flot med passende hensyntagen til det gamle.
Ud over standerhejsning, har jeg ikke haft lejlighed til at gæste
restauranten. Standerhejsningen var en rigtig fin aften.
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Lotte Feldt ”Bandine”.
Fantastisk flot! Virkelig dejlige rammer for klubben Flot design og
flot håndværk. Det minder om det gamle hus. Rondellen virker ikke
så hyggelig, som i det gamle hus. Tænk hvad vi sparer i varme og
reparationer!
Terrassen er virkelig et hit, og ”sejlene” både virker og ser flotte ud.
I det rigtige vejr har vi allerede set og oplevet, hvor dejligt her er. At
kunne spise på terrassen i april er nu heller ikke uheldigt!
De få gange jeg har spist i klubhuset, har det været fint. Jeg kunne
godt efterlyse lidt mere spændende sejlerret.
Alt i alt super godt, og jeg håber medlemmerne vil slutte op og
komme i huset. Spændende bliver det at følge udviklingen.

Formanden bød velkommen til de 34 fremmødte. Selskabet mindedes Henning Lund, der gik bort i det forgangne år.
Formanden indledte sin beretning med at præsentere bestyrelsen
og kom kort omkring det forgangne år.
Renovering af flagmasten. Tak til alle hjælperne og til Arthur Andersen for kranhjælp.
Optisejlads for voksne i fantastisk vejr med 9 joller på vandet.
Snaptun – Ballen der blev aflyst i sin oprindelige form, men sejlerskolen drog af sted og benyttede trofæet – foldepropellen.
Seniorsejlads første torsdag i september - fin tur.
Vennerne tog 2 weekends i Mongo og serverede bl.a. gule ærter.
Hyggeligt men ikke noget tilløbsstykke.
8. september 2013 fejrede ”Vennerne” 60 års jubilæum.
Det er lykkedes HSV at samle alle klubbladene fra 1971, hvor Erik
Nørgaard udgav de første, og til udgangen af 2013. De er indbundet
og står i bogskabet i det nye klubhus.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger
Det reviderede regnskab blev fremlagt, gennemgået og godkendt.

Formand Carl Gerstrøm blev genvalgt for 2 år. Erik Nørgaard har
valgt at trække sig som det bestyrelsesmedlem HSH udpeger. I stedet er udpeget Claus Bjørnhardt.
Bestyrelsen består således af:
Formand Carl Gerstrøm genvalgt for 2 år
Kasserer Birger Iversen der er på valg næste år
Claus Bjørnhardt udpeget af HSH’s bestyrelse
Under Eventuelt takkede formanden Erik Nørgaard for arbejdet
i bestyrelsen og overrakte en gave. Claus Bjørhardt blev ønsket
velkommen i bestyrelsen.
Efter et 3-foldigt leve for HSH, HSV og sejlsporten gik man til
bords og nød den fremragende torsk. Rafleturneringen endte med
en finale mellem Kim Lago Nørgård, Carsten Sørensen – sidste års
vinder – og Poul Outzen – vinderen fra 2012. Poul vandt. Tillykke
med det!
Rigtig fin aften i de nye omgivelser, - men det er ikke i orden at 6
tilmeldte enten bare bliver væk eller melder fra kort før kampstart.
(CG)

Husk P-skiven!
Svend Jensen ”Leika”
Det er blevet et rigtig flot klubhus, som jeg håber vil blive brugt
flittigt.
Det er dejligt, at arkitekten har taget noget af Norns gamle ideer
med. Nok er det nyt, men der er flere genkendelige træk fra det
gamle.
Horsens Havn var så venlige at tage afsked med mig efter 17 år
med et arrangement i huset. Fin dag, - meget vellykket. Vi følte os
godt tilpas og man kan sige i vante rammer. (CG)

Ganske vist er klubhuset nyt, men nissen flytter med - i hvert fald,
når det gælder parkeringsadfærden.
Vi har jo gennem årene forsøgt at appellere til, at man ikke
langtidsparkerer på de klubhusnære parkeringspladser af hensyn
til gæsterne i huset, men nu som tidligere desværre uden større
held, og derfor vil der igen blive indført tidsbegrænset parkering.
Begrænsningerne er fastsat til max 4 timer i perioden kl 12-18,
mandag-lørdag, herved rammer man i praksis kun de, der hidtil har
optaget pladserne, mens de var taget på weekend-tur, Bededagsferie o.lign.
/svs/
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Sct. Hans - bål og buffet
Horsens Sejlklubs Restaurant
& Horsens Sejlklub
holder Sct. Hans aften

mandag den 23. juni
Stor Sct.Hans buffet fra kl. 18.30
Kan bestilles på tlf. 7562 1975
Pris kr. 250.-

Båltale kl. 21.00 hvor bålet tændes.
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Nyt fra Horsens Sejlklubs Restaurant
En snak med Sanne og Christian kort før deadline.
Vi er kommet godt i gang. Vejret har været med os. Allerede i april
havde vi gæster, der sad ude.
Fin standerhejsning. Det var en rigtig dejlig dag.
Vi har haft mange selskaber konfirmation, barnedåb, runde fødselsdage, sølvbryllup men endnu ikke et rigtigt bryllup. Forespørgsler
på julefrokoster er begyndt at komme.
Vi har haft flere firmaarrangementer. Alt i alt har det været en god
start.
Medlemmerne kommer primært efter aftensejladserne. Her er der
helt godt besøgt.
Vi har jævnlige møder med klubhusudvalget. Det har været givtigt.
Vi får talt om de ting, der måtte være.
Huset fungerer godt. Sejlene ser dels godt ud, og de giver fint læ.
Flagstangen ved indgangen har vi stor glæde af. Det ser flot ud. En
vimpel kommer op i det daglige.
Iskiosken fungerer fint og har været godt besøgt. Der er ting, der
skal implementeres rent personalemæssigt. Vi skal lære, hvornår
der skal fast personale på, og hvornår vi ad hoc skal løbe efter det.

En anden detalje vi skal lære er at sikre trafikken på og til/fra
terrasserne. Vi arbejder på nogle fleksible skilte, som kan guide
gæsterne. En forkert dør der åbnes, og alle servietterne blæser ned
ad bordene!
Hjemmeside er på vej. Vi har haft nogle problemer med telefon.
Nummeret på Krak var forkert, - det retter men ikke lige!
Det store TORM stævne gav rigtig mange mennesker på havnen og
kunder hos os. Dels forældre og dels mange kunder, der nyder det
liv, der var på havnen.
Sankt Hans står for døren. Snart skal vi se studenterhuer på terrassen, - sådan skifter det jo hen over året.
Det har været en travl tid. Vi må erkende, at ting tager tid og koncentrerer os om forretningen og kunderne, - arbejder hele tiden
på at rette ting og implementere vore nye ideer. Havde vi da bare
en tryllestav!
En positiv snak.
Carl Gerstrøm

Snaptun – Ballen

Musik af Jesper Bjarnesen.
Sejladsen har i nogle år ikke været begunstiget af
vejret. I år må det komme!
Sejladsen afvikles i weekenden den 20., 21. og 22. Juni.
Sædvanligt program. Vi mødes fredag aften i Snaptun
og lørdag morgen går det mod Ballen, hvor der er
fælles grill om aftenen. Hjemturen aftales i Ballen.
Der udregnes forskudte starttider, så den der kommer
først til Ballen har vundet.
Af hensyn til det praktiske skal man melde sig til på
gerstroem@mail1.stofanet.dk senest den 16. Juni kl.
12.00. Denne tekst har være på www.horsens-sejlklub.
dk siden medio maj. (CG)

Kom og vær med til en dejlig aften på byens smukkeste sted
- indsejlingen til lystbådehavnen, med udsigt til vores smukke fjord.
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Så hyggeligt kan det være i Ballen!
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På vej op gennem Storebælt, nu
med lods ombord fra Bornholm til
Skagen.

Fra Riga til Amsterdam
med TORM tankskib

Ida til reception
og overrækkelse af
gevinst hos TORM
oktober 2013

HSH-sejlerpiges tur

Igennem snart mange år har jeg sejlet jolle i Horsens Sejlklub. I
2013 deltog jeg for første gang i Europa-jolle i TORM grandprix
sejladserne, hvor TORM rederiet hvert år udlodder en uges tur på
et af deres tankskibe til en pige og en dreng.
Men det med lodtrækningen havde jeg glemt alt om, så stor var
min overraskelse da jeg i efteråret 2013 fik jeg et brev fra TORM
og Dansk Sejlunion, i brevet stod der jeg var den heldige pige, der
havde vundet en uges ophold på et af TORMs tankskibe.
Ved en flot reception for ungdomssejlere, på TORM rederiets
hovedkontor i Hellerup, fik jeg i efteråret overrakt min præmie. Da
jeg til daglig går i 10. klasse på Strib Idrætsefterskole (sejlerlinjen),
skulle rejsen planlægges, så der ikke gik alt for mange skoledage.
TORM Rederiet havde arrangeret, at jeg skulle følges med et besætningsmedlem, Søren, fra Aarhus til Riga. Flybilletter og flyafgangen
blev flyttet en dag så det passede nøjagtigt med det tidspunkt skibet skulle sejle fra Riga, men alt blev arrangeret fra TORM’s hovedkontor i Hellerup.
Så den 12. februar tog jeg af sted til Riga for at påmønstre skibet
”TORM Louise”. Klokken 8:40 fløj vi fra Aarhus mod København og
derefter med et andet fly mod Riga. I Riga lufthavn blev vi samlet
op af en agent, som kørte os til skibet, der var ved at blive lastet. Da
jeg var kommet ombord på skibet fik jeg en kahyt. Efter jeg havde
haft lidt tid til at finde mig tilrette, fik jeg en rundvisning på skibet.
Om torsdagen skulle vi sejle fra Riga, men inden vi kunne sejle fra
havnen, skulle der underskrives nogle kontrakter, og der skulle være
enighed om hvor meget olie
TORM Louise
det var, vi havde med, derfor
Længde 183 m
målte de både inde i tankene
Bredde 32 m
på land, hvor der var blevet
Hastighed 14 knob
Særlig Is klasse skib
– godkendt til sejlads i
1 meter tyk is
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pumpet ud, men også hvor meget der var i skibets tanke. Jeg var
med ude, da vi pejlede, altså målte, tankene, det foregik med et
målebånd, der udsendte en lyd, som ændrede sig, når det ramte
væske, oven i det kunne spidsen også måle temperaturen, så man
kan tjekke lastens temperatur, da det kan påvirke massefylden.
Da vi sejlede ud fra Riga havde vi lods ombord på vej ud af floden
og et stykke længere ud i bugten, men da vi var kommet væk fra
land, og lodsen var taget i land, fik jeg en grundigere rundtur på
skibet og samtidig blev jeg også informeret omkring sikkerhedsudstyret ombord på skibet.
Dagen efter, om fredagen, var jeg på besøg nede i motoren, og
selvom min viden omkring motorer og håndværk ikke er de største,
var de rigtig gode til at forklare mig, hvad der skete og involvere
mig i arbejdet. Jeg var både med rundt for at tjekke sikkerhedsudstyret virkede, altså at frit falds båden og MOB båden virker og om
nødgeneratoren kunne starte. Jeg fik også lov til at hjælpe med
en masse småting, hvor jeg kunne være behjælpelig med at skrue
nogen skruer i og andre små ting, men det var rigtig hyggeligt at
være i motoren.
Om aften, fredagen passerede vi Bornholm, og fik lods ombord for
de næste 24 timer, hvor vi sejlede i dansk farvand og op gennem
Storebælt, da vi stak for dybt til at sejle gennem Kielerkanalen.
Lørdag middag, lige før frokost, sejlede vi under Storbæltsbroen.
Det var meget sjovt at sejle under den bro, man så mange gange
har kørt over.
Søndag havde jeg aftalt med dækskadetten, Helene, at vi ville bage
fastelavnsboller til resten af besætningen, så jeg også kunne se,
hvordan det er at være i kabyssen. Samme dag var vi nået rundt om
Skagen og ud i Nordsøen og ud til lidt højere bølger, end vi havde
haft tidligere på turen. Det medførte også, at jeg ikke kunne blive i
kabyssen ret længe, inden jeg havde mistet al farven i ansigtet, så
jeg fik et par søsygepiller, før jeg gik op og lagde mig resten af eftermiddagen. Heldigvis stilnede bølgerne af, og om aftenen havde
jeg det okay igen.
Mandag kom vi næsten til Amsterdam, der var ikke plads til os i
havnen på det tidspunkt, vi kom, så vi lagde os for anker 20 sømil
uden for Amsterdam havn. Ingen vidste på det tidspunkt, hvor
længe vi kom til at ligge for anker, men nogle dage var nok det
bedste bud, men vi kom til at ligge der meget længere.
Mens vi lå for anker hjalp jeg ombord med nogle små praktiske opgaver, så som at male, men hjalp også med at lave nogle små hængsler til medicinskabet, så medicinen ikke falder ned fra hylderne i
fremtidige bølger. Mens vi lå for anker skete der ikke så meget, som
jeg kunne følge med i, så jeg havde lidt meget fritid, men det var
meget hyggeligt ombord, takket været besætningen.

Det var spændende at være
nede i maskinrummet,
folkene forklarede mig, at
motoren fungerede ligesom
en alm. bilmotor, bare
meget større … det skal nok
passe, jeg ved ikke hvordan
en bilmotor fungerer, men
skibsmotoren var helt sikkert
større.

På vej igennem
slusen til Amsterdam
havn efter mere end
en uges ventetid

på kajen, der blev halvanden meter større. Efter slusen skulle vi
sejle et stykke vej for at komme ind til kajpladsen, og det gav tid til,
at jeg kunne nå at pakke og spise morgenmad, inden jeg igen gik op
på broen for at se os ligge til kaj.
Allerede samme eftermiddag som vi var kommet til Amsterdam,
skulle jeg med fly hjem til Danmark, så fra vi lige pludselig var kommet i havn gik det meget hurtigt med, at jeg var på vej hjem tilbage
til min efterskole. Som tak for en dejlig tur med TORM Louise, gav
jeg kaptajnen klubstanderen fra Horsens Sejlklub, som skal hænge
i skibets bar.
Klokken 14 sagde jeg sagde farvel til besætningen, hvorefter jeg
sammen med Helene, der også skulle hjem til Danmark, blev
kørt ud til lufthavnen af en skibsagent. Helene og jeg skulle ikke
med samme fly, så efter hun havde hjulpet mig sikkert gennem
lufthavnen, sagde vi farvel, og så var jeg på vej til Danmark.
Jeg vil gerne sige mange gange tak til TORM for turen, og til besætningen på TORM Louise for at gøre turen til en god og mindeværdig
oplevelse.
Ida Andersen
Slæbebåden gør klar til at hjælpe TORM Louise ud af Riga havn,
det hele forgik meget stille og roligt

Mandag aften, efter en uge hvor vi har ligget for anker, vidste vi der
vil blive en plads ledig, hvor vi måske kunne komme ind og ligge på
den plads. Hvis det var os, der kom ind, ville det foregå om natten,
men da jeg vågende næsten morgen lå vi stadig for anker, så vi
måtte vente videre, men morgenen efter, onsdag morgen, blev jeg
vækket 5:45 af Helene som ringede til mig på den interne skibstelefon, for at fortælle vi var på vej ind mod Amsterdam havn. Lettere forvirret over vækningen fik jeg tøj på og gik op på broen,
hvor man kunne se lyset fra sluse anlægget lyse op i mørket. Det
var svært at se i mørket om vi egentlig bevægede os ned gennem
slusen, det eneste man kunne se, var det nederste mørke område
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Jollepladsen set fra oven.
Der blev sejlet A, B og C Optimist, Feva- og Zoom8-joller.
Deltagere 		
		
i alt

Deltagere
fra HSH

Opti A
78
6
Opti B
34
8
Opti C
31
6
Zoom
47
2
Feva
11
1
				

Pantaenius TORM Grandprix 24. og 25. maj

Mere end 200 joller dystede på fjorden i en herlig weekend.
Sommerens absolut største stævne.
Det andet ud af tre ranglistestævner, som danner baggrund for udtagelse til sommerens NM og EM for de unge sejlere.
Pantaenius TORM Grandprix markerer samtidigt, at klubbens ungdomsafdeling fylder 100 år denne sæson. Se artikel om 100 års
ungdomsarbejde andetsteds i bladet.
Kunne man fejre jubilæet bedre end ved at skabe den fantastiske
aktivitet på havnen?
Der er gjort et stort forarbejde for at både sejlerne, deres familier og lokale borgere kunne få en hyggelig og sjov weekend. 85
frivillige baksede begge dage fra tidlig morgen med at få tingene
til at klappe. I en 7 siders sejladsbestemmelse var HELT præcist
beskrevet ”spillereglerne” på vandet. Der var udarbejdet manualer
og checklister for et hav af opgaver og funktioner. F.eks. gode råd
til måltagningsfolkene. Hvis man har prøvet at tage optimistjoller
i mål ved et større stævne, ved man hvordan de ofte kommer i
klumper og hvor flere både kan gemme sig bag hinanden.
Bane A i fugleperspektiv
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Masser af campingvogne og både på vinterpladsen

Vinder
Albert Spork Dalum, Kongelig Dansk Yachtklub
Mathias Quist Jensen, Gråsten Sejlklub
Kasper Philip, Skovshoved Sejlklub
Julie Havn, Gråsten Sejlklub/Fredericia Sejlklub
Jacob Christoffersen, Gråsten Sejlklub
Carl Frederik Green Jarlgaard, Gråsten Sejlklub

På www.horsens-sejlklub.dk kan man se hele resultatlisten.
Der var i alt 6 protester
Nøglepersonerne der yderst professionelt afviklede stævnet var:
Stævneleder: Anne Skjerning
Baneleder A: Bent Toft Andersen
Baneleder C: Knud Erik Feldt
Baneleder B, Z, F : Børge Dammand
Jury: Jan Stage
Hver i sær havde de et hold af meget kompetente hjælpere.

Fra B Optimistsejladsen

Jury: Jan Stage, Jacob Andersen, Steen Hansen, Martha Llinares, Rene Lund og Rasmus Duus.
Jan Stage er en af verdens bedste dommere. Har optrådt til OL flere gange og er
den foretrukne dommer ved Americas Cup sejladserne. Det tænker de unge sejlere
måske ikke på; men mere kompetent person findes ikke.
Vejret var flot, men der manglede til tider vind. Man hørte jævnligt trænerne råbe ”
Hold klar af det blanke vand, der er ingen vind”! Sejlerne tog det pænt og hyggede
sig på vandet og i land. Banelederne havde det svært. Straks lørdag morgen, hvor
børnene mødtes, fornemmedes det, at mange kendte hinanden, - der blev krammet
og sagt ”hej”! Lørdag aften var en stor fest med børn og voksne.
Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige, der spenderede en weekend. Tak til alle
deltagerne sejlere, forældre og trænere for for at komme og bidrage så flot til at
markere jubilæet. Tak baneleder, dommere og jury medlemmer. I gjorde det flot!
En flot sejlsportsweekend i Horsens, som vi har oplevet det så mange gange før! En
flot markering af et markant jubilæum! (CG)

Desværre kunne vi ikke benytte cirkuspladsen til camping p.g.a.
den midlertidige parkeringsplads. Pladsmænd og havnefoged havde
sørget for, at pladsen bag de røde spidshuse var fint ryddet og klar
til at huse mange campingvogne. Hvor der var græs blev teltene
stillet op.
Det at huse 200 joller og et utal af gummibåde er i sig selv en logistikopgave. Med en god portion tålmodighed lykkedes det fint med
de forhåndenværende faciliteter.
Der blev sejlet på 3 baner. Alene det kræver en hær af folk på dommerskib, måltagningsfartøj, mærkebåd o.s.v. 1 dommerskib, 1 måltagningsfartøj, 1 linjebåd, 1 topmærkebåd og 1 bundmærkebåd.
Samlet besætning for en bane 19 mand!
På land var der et stort hold til at varetage catering, resultatbehandling og 1000 andre ting. Det er uhyre vigtigt at resultaterne efter
hver sejlads hurtigt slås op, så de forældre, der ikke måtte være på
vandet kunne følge med.
En af Dansk Sejlunions aktivitetstrailere var lånt, så alle, uanset om
de var her i forbindelse med stævnet eller bare kommer forbi for at
se, hvad der skete, kunne lege på vandet.

Flot erindringsgave
til alle deltagere. Der
er enkelte tilbage i
MONGO hvis nogen
skulle have lyst!

”Badeperiode”

Præmieoverrækkelse
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Dansk Sejlunions generalforsamling
igen i Horsens
Den 28. og 29. marts afholdt DS generalforsamling på Bygholm.
Fremmødet var moderat.
Fra Horsens Sejlklub deltog formand og kasserer + forfatteren, der
inviteres p.g.a. opgaver i ”udenrigstjenesten”.
Det kendte set up med seminarer og hyggeligt samvær fredag aften og så generalforsamling lørdag.
Som noget nyt prøvede man at indlægge debat i mindre grupper
efter formandens beretning, for så efterfølgende at drøfte og godkende beretningen i plenum. Den model var der lidt delte meninger
om, - personligt syntes jeg nu det fungerede udmærket.
Medlemstilbagegang men fin økonomi. Der har været tale om at
reducere det årlige antal af bladet ”Sejler” til 3 numre pr. år, men
det er droppet, og der kommer fortsat 4 numre om året.
Der var nogen debat om klubbernes selvbestemmelsesret set i lyset af de bånd, som medlemsskabet af Danmarks Idræts Forbund
lægger. DS blev bedt om at tage en dialog med DIF om emnet.
Horsens Sejlklub havde inviteret deltagerne til at tage ned og se
vort nye klubhus på vej hjem fra generalforsamlingen. Mange benyttede sig af det og i det meget fine vejr fik de set huset i al sin
pragt. Der var mange begejstrede tilkendegivelser.
Carl Gerstrøm

Formanden viser nogle af deltagerne i DS’
generalforsamling det nye klubhus.
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Kikkerten som er 108 cm
lang vejer en 35-40 kg.
Der skal 2 til at løfte den op
i stativet.
Margrethe & Jens Harder

1 8 7 9

Ankeret og kompasrosen flot placeret lige ved indgangen.
Horsens Havn

”3-kosten” flyder på terrassen.
Horsens Havn

Niels A.H. ser hvem
der går på Hjarnø.
HSHs delegation ved DS generalforsamling.
Fra venstre Carl Erik Carlsen, Bjarne Hansen og Carl Gerstrøm.

Signalmasten er næsten en kopi af den store mast.
Horsens Yacht Værft

DS’bestyrelse efter valget på generalforsamlingen 2014.
Fra venstre:
Line Markert, Hellerup Sejlklub
Mads Christensen, Hellerup Sejlklub
Christina Nielsen, Sejlklubben Sundet
Jesper Anker Andersen, Aarhus Sejlklub/Kolding Sejlklub
Hans Natorp, formand, Dragør Sejlklub/Sønderborg Yacht Club
Ole Ingemann Nilsen, Svendborg Amatør Sejlklub
Erik Schulz, Brøndby Strand Sejlklub

Gaver
På plintens sydside kan
man orientere sig om
verdenshjørnerne.
Dagplejen

Klubben modtog en lang række gaver i forbindelse med klubhusindvielsen.
Her skal nævnes et par af de markante.
Ved det gamle klubhus gemte sig et anker og et gammelt sømærke.
Horsens Havn har renoveret ankeret, der nu er placeret til højre for
hovedtrappen. Det fortaber sig i det uvisse, hvor ankeret stammer
fra. Et godt gæt er, at det er mistet fra en skonnert, samlet op af en
fisker, der har foræret det til klubben.
Sømærket, ”3 – kosten” / den gamle Søndergrundskost, har Horsens Havn også givet en overhaling, og den står nu på plintens nordøstlige hjørne.
Horsens Yacht værft har lavet en ny signalmast, som står på udkigsplatformen. Ingen signalmast, ingen kapsejlads!
Fra Margrethe & Jens Harder har klubben modtaget en stor og
meget speciel kikkert. Det stativ, der bærer kikkerten, er opstillet
på platformen. Når den ikke er i brug, hænger kikkerten på et flot
ophæng i ”bestyrelsen”. Kikkertens optiske data er 25x150 , - forstørrelse 25 gange og en objektivdiameter på 150 mm.
Dagplejen har foræret klubben en kompasrose ”graveret” i en flise,
som de har lagt ned til højre for hovedtrappen. Thorsted Stenhuggeri har leveret til specialpris og forklarer, at i den moderne teknologi overføres tegningen fra computer til en maskine, der skærer en
skabelon. Med en sandblæser fjernes materiale fra stenen, hvor
skabelonen ikke dækker. Det gamle håndværk, hvor stenhuggeren
med hammer og mejsel bearbejder stenen lever skam endnu.
HBH forærede klubben en flot kompasrose, der er lagt ned i plinten. HMK havde en flot poleret skrue med.
Klubben modtog mange dejlige ting ved indvielsen. Tak for alle
gaverne!(CG)
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Bøjerne lagt ud

HSH Sangbøger

Sol og frisk vind er kommet til Østjylland,
det er tid at hægte sig på en bøje og nyde
livet. Horsens Sejlklubs bøjer er etableret
på de kendte positioner, der blev bragt i
klubblad 1 2014.
Jonas Troense er ankermand på bøjeudlægningen. Han oplyser, at der mangler enkelte
bøjer: én ved Husodde, én ved Bisholt og
tre ved Asvig. Inden længe er de klar til
brug. Go’ sommer.

For snart mange år siden foranledigede Mogens og
Elsebeth ”BIMMER”, at der blev lavet en HSH sangbog. Nu har et nyt oplag set dagens lys. ” JohnDeere”
har fået lavet et genoptryk på 150 eksemplarer, der
ligger i skuffen under et af bogskabene i ”bestyrelsen”. De er til fri afbenyttelse, men SKAL lægges
tilbage efter brug. Stor tak til giveren, - det var en
rigtig god idé. Hvis nogen vil købe nogle eksemplarer til båden - 20 kr./stk. - kan man rette henvendelse til gerstroem@mail1.stofanet.dk inden 1.
oktober. Leveres til at lægges under juletræet. (CG)

Signalflagene blafrede…
De blafrende signalflag i lystbådehavnen var med til at festliggøre indvielsen af Horsens Sejlklubs nye
klubhus. Det helede start med formand Bjarne Hansens idé om signalflag over top, og fortsatte med
vognmandsfirmaet Arthur Andersen, der sagde ja til at sætte ni HSH-både i vandet uden betaling – hvis
de ville ligge ved klubhuset med signalflagene hejst.
Interessen var stor, og der kom mange opringninger. Og den gode idé smittede. Der lå 27 både i havnen
med hejste signalflag, og festligt så det ud – og gæsterne ved receptionen første weekend i april var ret
betaget af det flotte syn.
Tak til firma Arthur Andersen, der var med på ideen. Foto: Bjarne Hansens ”Escape” er placeret på Arthur
Andersen transportvogn, få minutter senere duvede den på de små krappe bølger i Horsens Lystbådehavn. (Foto. Jens Troense)
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Vinterpladser
Ved den seneste revision af Ordensreglementet for Horsens Lystbådehavn blev der bl.a. strammet op på reglerne for oprydningen
på vinterpladserne og tidspunkt for søsætning mv.
Baggrunden for dette er ikke mindst hensynet til, at vi kan benytte
pladserne til parkering, stævnepladser mv., og netop disse dobbeltfunktioner er det bedste argument for, at pladserne er nødvendige
for lystbådehavnen hele året.
Det er derfor vigtigt, at pladserne bliver ryddet for stativer mv. om
foråret, så de kan blive vedligeholdt og overgå til P-plads osv.
På den baggrund er det besluttet, at fra den kommende sæson –
dvs. med virkning fra foråret 2015, så skal alle stativer, som bliver
på lystbådehavnens område i sommerhalvåret, klappes sammen og
spindlerne tages af, som vist på billedet, således at de kan stables
og Pladsmændenes arbejde i øvrigt lettes.
Alt øvrig materiel, såsom ”spær” og lignende skal enten fjernes
fra vinterpladsen, eller placeres efter nærmere aftale med
Pladsmændene – man skal altså ikke blot efterlade det f.eks. op
ad væggen til Mongo, og så regne med at der er der til efteråret.

Reglerne for masteskuret vil i øvrigt være uændrede således:
- Indskud ved tildeling af plads er 75,- kr. pr påbegyndt meter, ved
skift af båd med længere mast betales op.
- Pladsen er personlig og kan ikke overdrages, udlånes eller
udlejes. Ved salg af båd fortabes pladsen medmindre der træffes
aftale om, at man er i venteposition, fordi man påregner at købe
en anden båd.
Både der sælges, men forbliver i byen, kan overtage pladsen mod
at betale nyt indskud.
- Det er kun HSH medlemmer, der kan få tildelt og opretholde
plads i masteskuret.
- Ved oplægning af master skal anvisningerne fra Pladsmændene
følges
- Man skal sikre sig, at masterne fylder så lidt som muligt og afmontere forstag, sallinger, og lignende, som gør det vanskeligt at
pakke tæt sammen. Der må kun henlægges master og tilhørende
forstag i masteskuret, ikke bom, spilerstage mv.
- Alle master skal være forsynet med skilt med navn og telefonnummer – undlades dette må vi gå ud fra, at masten ikke hører
hjemme i skuret.
/svs/

Jobopslag
Optisejlads for voksne
Det kan godt være at det er for sent at starte en karriere med henblik på OLdeltagelse; men det er aldrig for sent at få en hyggelig aften på havnen.
Mandag den 30. juni arrangerer Horsens Sejlklubs Venner optimistsejlads for
voksne barnlige sjæle. Vi mødes på havnen ved jolle husene kl. 18.30 til uddeling
af joller og er klar til første sejlads kl. 19.00.
Hvis man ikke skulle have mod eller krop til at sætte sig ned i en optimistjolle,
så kom alligevel.
Når vinderne er hyldet og præmierne uddelt, starter vi grillen og hygger os med
den medbragte mad og drikke.
Arrangementet justeres efter vejret, så mød endelig op uanset vejret. Sørg for at
tage din besætning, venner og bekendte med.(CG)

Til:

Klubbens PC, printer og netværk

Søges:

It-haj, der kan bistå med support af
klubbens hardware

Timetal: Ganske få pr. år

Masteskuret
Der er et stigende pres på masteskuret, og mange der gerne vil have
en plads, og på den baggrund har vi været nødsaget til, at sikre at
kun dem der vitterlig bruger skuret lægger beslag på pladserne.

Løn:

Taknemmelighed og en stor stjerne hos
de andre medlemmer

Lyder det som noget for dig, bedes du sende en mail
til fjerbaek@gmail.com eller ringe på 40461718.

Der vil derfor fra og med sæsonen 2014/2015 blive opkrævet en
årlig leje på 100,- kr. pr mast uanset længde, dermed håber vi, at
folk frasiger sig pladsen såfremt de alligevel ikke bruger den (vi har
flere gange konstateret, at både er solgt uden, at det meddeles, at
man så heller ikke længere har brug for mastepladsen).

I dyb koncentration på vej mod topmærket.
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KLUBEFFEKTER Gør din klub synlig

Ny signalmast
”Et nyt klubhus behøver en ny signalmast”, overbeviste vores kære
formand mig om en dag i februar.

Til både under 30 fod 20x40 m cm trykt kr. 50,00
Til både over 30 fod 25x50 cm trykt
kr. 50,00
Til både over 40 fod 40x80 syet
kr. 200,00

Label Ø 100 cm til at klistre
på bilen, båden, cyklen, barnevognen, etc.
kr. 20,00

Broderet Ø 80 cm emblem til at sy
på blazer, jakker, bluser, sejlertøj,
skjorter etc.
kr. 50,00

Sælges i klubhuset hver tirsdag, onsdag og torsdag før aftenkapsejladsstart, hos havnemester Helge Marstrand Mechlenborg på
havnekontoret eller hos Knud Hjersing i værkstedet.
Den store stander bestilles på tlf. 2929 1907 eller nb@godtvejr.dk. Alt sendes gerne pr. post mod tillæg af porto.
For at have plads i Horsens Lystbådehavn skal man være medlem af en af klubberne på havnen og fører sin klubs stander på båden.

Med en historie om søvnløse nætter og mavepine, løb mit hjerte
af med mig. Syntes det var lidt synd for formanden, at han skulle
lide så meget p.g.a en signalmast. ( Har efterfølgende hørt, at formanden har brugt den melding flere gange under projektet. )
Efter hurtig gennemgang af mulighederne, blev udgangspunktet
klubbens smukke flagmast. Selvfølgelig i lakeret mahogni i stedet
for lærk. Den skulle jo se ud af noget, da den jo fik den bedste plads
omkring det nye klubhusbyggeri.
Størrelsesforhold så en gennemsnitlig kapsejlads medarbejder
kunne håndtere den, samtidig med at der skulle kunne sidde en
stander i toppen.
Fint skulle det være
1. trin i processen var at finde et ordentligt mahogni på lageret. Så

Nyt fra sejlerskolen
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Materialer til råen, topmasten
og mærs blev skåret samtidig
med.
Grundridset af delen blev mærket op herefter skåret.
Alle delene blev høvlet. Først firkant, 6 kant og 16 kant indtil emnerne var så runde som de kunne blive.
Slibning og tilpasning af emnerne før de blev monteret på masten.
Efter endt arbejde og en lakeringsklar mast afhentede formanden
masten og lakerede den efter alle kunstens regler. Masten blev
derefter udstyret med alverdens snoretræk, således der virkelig kan
sættes nogle flag!
Nu er den monteret og klar på ” Pynten ” Med lidt vedligeholdelse
og kærlighed kan den holde i lang tid.
Godt vi fik den mavepine væk, så formandinden kunne få lidt søvn!
Søren Buhl

Venteliste i sejlerskolen
Fra en periode med dalende elevtal er der i denne sæson rift om
pladserne. I skrivende stund er der fem håbefulde elever på venteliste.
Om det er skolebådenes nye attraktive placering lige syd for klubhuset, enden på finanskrisen eller noget helt tredje der gør det,
men interessen for at lære at sejle er kraftigt stigende. Det er jo
i første omgang meget positivt – og det indgyder både glæde og
fornyet tro på fritidssejladsens fremtid.
Men desværre har sejlerskolen på nuværende tidspunkt ikke kapacitet til flere hold. Problemet er instruktør mangel. Til trods for en
lang liste med reserveinstruktører kan sejleskolen ikke stille flere
hold. Derfor er jagten på dygtige sejlere med undervisningspotentiale og interesse gået ind.
Jesper Lysgaard, der er sejlerskolens formand, udtaler: ”Vi leder
med lys og lygte efter egnede emner. Både blandt dem der har
været instruktører før og nye ubeskrevne blade.”
Han tilføjer: ”Vi er naturligvis meget glade for succesen, men det er
ærgerligt at vi ikke lige kan få de sidste med. Mange af de instruktør
emner vi har, er involveret i kapsejlads og kan derfor, ikke afse mere
tid. Vores nye tiltag med et udvidet kursus har været efterspurgt,
så vi er i den situation at vi kunne sende et udvidet hold mere på
vandet om tirsdagen, hvis vi blot havde en instruktør til det”.

lidt modvækst og så lige som
det er muligt. Mahogni er levende, især Sipo mahogni, som
vi brugte i dette tilfælde. Derfor blev hovedmasten limet
op i 2 stykker, for at skabe lidt
stabilitet.

! Maritimt TIP
Skolebådene flyttet
Som nogen måske har lagt mærke til er to af sejlerskolens skolebåde, Doa og Sato, blevet flyttet hen på plads 323 og 324 på
”Strutten”. Den tredje skolebåd Tega blev der ikke plads til så den
ligger på den sædvanlige plads. Sejlerskolen er meget glade for den
nye placering. Jesper Lysgaard udtaler: ”Med den tidligere placering
skulle vi starte kl. 18.00, lige samtidig med en stor flok optimister,
og ud af en ret snæver udsejling i sygehuskrogen. Sejlerskolens aktiviteter bliver med den nye placering også meget mere synlige end
før, og det ligger helt lige til højrebenet at afslutte undervisningen
med en sejlerret og et par røverhistorier fra de syv have i det nye
klubhus”.

En revne i skroget
Du er stødt på en sten og har fået en revne i skroget,
så du tager vand ind.
Du kan få Gaffatape i ark på 21,5 x 23 cm. De klæber
selv på en våd og nogenlunde ren skibsside. Som
yderligere sikring (lækmåtte) bruger du et firkantet
stykke stof (en sejlpose, en jakke el.lign.), hvor du
binder en line i hvert hjørne, så du kan trække den ned
over hullet og gøre den fast, når den dækker tapen.
Så har du et vandtæt hæfteplaster, der er sikret af
en god forbinding, så nu kan du med lidt forsigtighed
fortsætte til Bora Bora eller Samsø.

KONKURRENCE! Skriv en go’ turberetning eller ta’ et godt billede
til klubbladet og vind en middag!
Vi prøvede det uden held for nogle år siden, men tager nu ideen
op igen.
Skriv en go’ historie om en spændende tur, et spændende sted at
sejle til eller en go’ oplevelse til søs.  Ca. en A4 side plus 3-4 billeder.
Du kan også tage et godt billede og skrive en lille tekst til at ledsage billedet.
Vi efterlyset godt stof til bladet og ideer til, hvor man som Horsens
sejler kan finde en god oplevelse.
Send det inden 15. oktober til gerstroem@mail1.stofanet.dk.
Vi bringer det, vi kan finde plads til i klubbladet og tilbyder en middag for to i sejlklubben til den bedste historie.
Redaktionsudvalget
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Jorden rundt på
100 dage
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Kort om skibet:
Navn: Costa Deliziosa der er 294 m langt, 32 m bredt og har 16
dæk. Der var 2100 gæster og en besætning på 1000.
Kort om turen:
Anløb 38 havne på 5 kontinenter, - se kortet.
Efter at have været rundt i Middelhavets vestlige del og være kommet ud i Atlanten blev skibet bedt om, af den portugisiske kystredning, at gå til udsætning. En 50 fods sejlbåd med 8 om bord var
ved at synke. De var nærmeste skib og havde 9 timers sejlads til
havaristen. Der var spænding på i de 9 timer, men alt gik fint. Da
Costa Deliziosa var på siden af havaristen gik de 8 besætningsmedlemmer i en redningsflåden og blev samlet op.
Rundt i Caribien gennem Panama Kanalen op til Mexico, San Diego,
Los Angeles og San Francisco, hvor Lars så de kæmpetræer, der vokser i Muir Woods. Her var også et besøg i den berømte lystbådehavn Sausalito hvor rigtig mange af USA’s berømte Americas Cup
sejlere kommer fra.
Videre til Honolulu på Hawaii og vider til Samoa og Fiji. På den del
af turen var der nogle flotte piger med. ”Du sku’ ha’ set! – og en
ryg!”
New Zeland hvor navnlig Auckland bød på spændende sejlsport.
Stor og meget flot lystbådsmuseum med flere 12-metere.
Østen, Indien, Arabiske halvø, rundt Afrikas Horn og via Adenbugten op i Suez Kanalen. At man tager pirateriet alvorligt måtte
Lars sande. Dele af besætning iførtes skudsikre veste og alt hvad
man havde af brandslanger var rigget ti,l så man kunne ”spule”
eventuelle pirater overbord.
Spændende stop i Jordan og så var man tilbage i Savona. Fly til CPH
og tog til Horsens.

USS Constitution

Klar til at gå i redningsflåden.

Lystbådehavnen
i Marseille

Museumsskib i
San Diego med
Costa Deliziosa
i baggrunden

Havnen i Sausalito,
med Golden Gate
Bridge i baggrunden.

USS Constitution er en tremastet fregat. Den 3die af 6 der blev
besluttet med Navel Act of 1794. Hendes køl blev lagt den 1. november 1794 på Edmund Hartt værft i Boston, Massachusetts,
Joshua Humphreys designede fregatterne til at være den nye generation, - større og mere tungt bevæbnede end standard fregatter
i perioden.
Præsident George Washington valgte navnet efter forfatningen for
De Forenede Stater.
Hendes første opgaver var at yde beskyttelse til amerikanske handelsskibe under Quasi -War med Frankrig og at besejre Barbary
pirater i Første Barbary krig.
USS Constitution er mest berømt for sine aktioner under krigen i
1812 mod Storbritannien, da hun erobrede talrige handelsskibe og
besejrede fem britiske krigsskibe. Kampen her har givet hende tilnavnet “Old Ironsides “ og offentlig tilbedelse, der gentagne gange
har reddet hende fra ophugning. Hun fortsatte med at fungere som
flagskib i Middelhavsområdet og drog rundt i verden i 1840’erne .
Under den amerikanske borgerkrig , tjente hun som skoleskib for
United States Naval Academy. Hun fragtede amerikanske kunst og
industrielt udstyr Paris Exposition 1878 .
USS Constitution blev pensioneret fra aktiv tjeneste i 1881 og udpeget til museums skib i 1907. I 1934 afsluttede hun en tre-årig
rundtur i USA. USS Constitution sejlede for egne sejl på sin 200 års
fødselsdag i 1997 og igen i august 2012, for at fejre 200-året for
sejren over de 5 engelske skibe i 1812 .
USS Constitutions mission i dag er at fremme forståelsen af søværnets rolle i krig og fred ved aktiv deltagelse i offentlige arrangementer.
Hun ligger ved Pier 1 i den tidligere Charlestown Navy Yard , i den
ene ende af Bostons Freedom Trail . Hun er åben for offentligheden
året rundt. Det privatdrevne USS Constitution Museum er i nærheden, beliggende i en restaureret skibsværfts bygning ved enden
af Pier 2.

Hvert år fortages en “ turnaround cruise”, hvor hun bugseres ud
i Boston Harbor og vender derefter tilbage til sin dock, hvor hun
lægges til kaj i den modsatte retning, for at sikre at hun påvirkes
jævnt af vejrliget.
Den “ turnaround cruise” er åben for offentligheden, baseret på “
lodtrækning “
Under oprydning i nogle gamle billeder fra sejlklubben faldt jeg
over billedet af Ib Hjortlund med modellen af USS Constitution.
Jeg gik på nettet for se, om jeg kunne finde noget om skibets historie, - det blev ikke til meget søvn den nat. Der er utroligt meget
stof om USS Constitution på nettet. http://en.wikipedia.org/wiki/
USS_Constitution er et godt sted at begynde.
Carl Gerstrøm

Ib Hjortlund fotograferet da modellen var på plads i akvariet
mellem ”modellen” og ”nord-østen”

Facts:
3-mastet fregat med
44 kanoner

Suez Kanalen, man
aner konvojen
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Da vi for år tilbage renoverede “modellen” med isolering og nye vinduer forærede et trofast medlem nu afdøde malermester Ib Hjortlund
klubben en skibsmodel. Mellem “modellen” og “nord-østen” blev der i væggen mellem de to rum lavet et akvarium, hvor modellen kunne stå
sikkert og uden at skulle støves af. Det er en enestående model af et meget specielt skib med en fantastisk historie.
Den amerikanske fregat USS Constitution, der i dag er verdens ældste flydende flådefartøj.

Lars har jo flere gange være på krydstogt. Bevæbnet med en bærbar computer med et world wide søkort og en GPS følger Lars detaljeret med i ruten. Godt gået Lars!
Carl Gerstrøm
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Lars i en stille stund
med en drink.

Fra den 6. januar til den 16. april rejste
Lars Hedemølle jorden rundt med et
krydstogtskib.
Kort efter Lars var kommet hjem mødte jeg ham på havnen, og han
fortalte med stor begejstring om turen. Om dramatisk søredning,
spændende tur gennem Suez- og Panama Kanalen, fremmede lystbådehavne, spændende…., spændende…… og flotte piger. Vi aftalte
at mødes for at skrive denne lille beretning til klubbladet. Det kan
kun blive korte små ”klip” fra en fantastisk tur. Jeg håber Lars vil
stille op til vinter og selv berette og vise sine mange flotte billeder.

S E J K L U B

Deplacement:
Længde:
Bredde:
Dybgang:
Hovedmast:
Sejlareal:
Fart:

2.200 ton
93 meter
13 meter
4.3 meter
67 meter
3968 m2
13 knob

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