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Søren Buhl deltog i årets EM for Moth og
gik som eneste båd ud på styrbord side i
sidste sejlads lige efter starten. Fordel eller
ej. Horsens Folkeblads fotograf var på
pletten, og det var ikke helt skidt.
Foto: Morten Pape, Horsens Folkeblad.
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Claus

Skumsprøjt fra formanden

Ungdommen har gjort det igen
Nogle af vores ungdomssejlere, 23 stk. har i sommerens løb
været ude i verden for at sejle kapsejlads, og de har ikke kun
sejlet de har også vundet 7 medaljer.

Anne-Marie Rindom har været den helt
store medaljesluger med 3 medaljer.
Først vandt hun sølv ved WYSC (ungdoms-OL) i Brasilien i Laser Radial. Derefter tog hun til Frankrig, hvor hun vandt
guld ved senior VM i europajollen, Anette Viborg vandt sølv, og sidst men ikke
mindst vandt Anne-Marie guld ved junior
EM i europajollen i Spanien. Ved dette
stævne fik Anette Lundø sølv og Anne-Julie Schütt bronze.
Chris Keene Pedersen vandt bronze ved
EM i matchrace, som blev afholdt i Danmark, nemlig i Middelfart - et stort og flot
stævne, hvor også klubmedlemmer fra
Horsens deltog aktivt.
Tillykke til sejlerne og tillykke til Horsens
Sejlklub, som i bestræbelserne i at uddanne unge sejlere, næste generations sejlere, har fået uddannet en meget stor og
dygtig flok.
I sommerens løb har der også været kapsejladser her på fjorden, Moth-jolle EM,
Ylva DM og Albin Express klassemesterskab. Alle stævner med lokal deltagelse

og flotte placeringer. Preben Kristensen,
blev nr. 2 til Ylva DM og Morten Arnbjerg,
nr. 3 i Albin Express. Under stævnerne og
efterfølgende har vi fået mange roser til
kapsejladsudvalget fra deltagerne.
I foråret fik vi ny forpagter i klubhuset.
Vi synes Mads er faldet godt til blandt sejlerne, og vi har ændret kontrakten, så
Mads bestyrer klubhuset hele året. Vi bibeholder klubarrangementer om vinteren
og ser frem til en vintersæson i klubhuset med flere mennesker og mere aktivitet, men aktiviteterne kommer ikke af sig
selv - så vær aktiv. Tag fat i det udvalg i
klubben, som kan hjælpe med din ide om
et godt klubarrangement og lad os få kalenderen fyldt op med foredrag, undervisning etc.

Bent Rønn
Formand

CENTER - Jylland
www.havneservice.dk
havneservice@havneservice.dk
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Af Hugo Nielsen og Carl Gerstrøm

Vort kære klubhus
En lille gruppe visionære medlemmer har i en periode arbejdet med
nogle højtflyvende tanker omkring fremtiden og klubhuset.

Klubhuset i dag
På mange måder har vi et unikt klubhus. Det har charme med
de mange kroge og vinkler. Den oprindelige del af huset blev i
1915 tegnet af den berømte Horsens arkitekt Viggo Norn. Det
blev oprindelig bygget inde på den nu forvundne ø i industrihavnen, og senere i 1931 flyttet til den nuværende placering
på Pynten. Det er Norn’s tanker og ideer, som er det charmerende ved huset. Det har en unik historie og unik beliggenhed.
Det står markant her på Lystbådehavnen på byens bedst
beliggende grund. Vores klubhus er i Horsens Kommuneatlas
betegnet som særdeles bevaringsværdigt.
Men den ældste del af huset er nu snart 100 år gammel. Det
har været flittigt brugt i de mange år. Og det bærer huset desværre også præg af. Det er meget nedslidt, der er råd i funderingen, som også synker. Det er ikke tidssvarende isoleret, og
ligger i en kote, som giver betydelig risiko for oversvømmelse.
Der skal simpelthen gøres noget!!
Den første ombygningsplan
Huset har gennem årene været udsat for den ene knopskydning efter den anden. Mon ikke Viggo Norn ville vende sig i sin
grav, hvis han kunne se det? For 4 år siden var en gruppe medlemmer meget aktive for en større renovering og ombygning.
Grundtanken var at adskille klublokale fra restaurationen. En
udmærket tanke, men projektet ville medføre endnu en knopskydning, og på trods af betydelig renovering stadig være en
relativ kortsigtet løsning. Når vores børnebørn kommer i den
modne alder, vil de stå med samme problem som vi har i dag.
Kommunens havneplan
Det er helt klart, at kommunen vil noget positivt med havnen,
især Lystbådehavnen. Der er brugt _ million kroner i eksterne
omkostninger på en arkitektkonkurrence om Lystbådehavnen.
Og så vidt vi er orienteret, arbejder kommunens arkitekter på
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at lave en plan med det bedste fra de præmierede forslag. Planerne er meget visionære. Man har indledningsvis etableret et
havnespor, men som vi kan se det, stopper det ved mastekranen. Arealet omkring vores hus er snart det eneste, i den del
af Lystbådehavnen, som endnu ikke er renoveret. Hvis havnesporet virkelig skal blive attraktiv, skal det vel fortsætte helt
op til Strandpromenaden. Så vil den jo i høj grad berøre området omkring vores klubhus.
Det stiller store krav til Horsens Sejlklub om at tænke mere
langsigtet, visionært og større.
Og hvad så??
Visioner
Det fik en lille gruppe medlemmer til at sætte sig sammen om
bordet for at tænke utraditionelle tanker. Udgangspunktet var
som tidligere, at adskille klublokale og restaurant i hverdagen.
Men mindst lige så vigtigt var det at bevare en forpligtelse
overfor den oprindelige arkitektur. Da grundtankerne var på
plads, allierede vi os med Ginnerup Arkitekterne. Og hvorfor
så lige dem?

Ginnerup Arkitekterne var de eneste lokale arkitekter, som blev
præmieret i kommunens arkitektkonkurrence omkrig Lystbådehavnen. Det lod vi være kriteriet for valget!
Det er der nu kommet en række skitser ud af. Det er en illustration af ideerne, og som på ingen måde er arbejdstegninger.
Detailprojekteringen bliver næste step.
Kommunens forhold til projektet.
Vi har forelagt tegningerne for Jan Trøjborg og teknisk direktør Knud Andersen. De var faktisk begejstrede, især omkring
bevarelsen af Norns oprindelige arkitektur og muligheden for
at få havnesporet udenom klubhuset. Når vi talte om økonomi var de mere tilbageholdne, men ikke afvisende. Efterfølgende har vi spillet ping-pong med to arkitekter fra byplanafdelingen. De har i princippet nu godkendt forslaget. Derfor er vi
nu klar til at gå mere i detaljer med projektet.
Huset skal være samlingssted for klubben og byen.
Horsens Sejlklub i dag og i fremtiden.
Horsens Sejlklub har snart 130 år på bagen, og er byens ældste eksisterende idrætsklub. Klubben er nu som tidligere en
markant idrætsklub i byen, og har suverænt skabt de største
og fleste nationale og internationale mesterskaber til Horsens.
Det håber og tror vi på også bliver tilfældet i fremtiden. Horsens er Team Danmark Idrætskommune med sejlsport som
satsningsområde.
Men Horsens Sejlklub er mere end det. Klubben er i dag, sammenlignet med for bare 20 år siden, meget sammensat med
mange aktiviteter med meget forskellige behov. Vi har tursejlere og kapsejlere på alle niveauer. Og så har vi en særdeles
aktiv ungdomsafdeling. Vi tror også på at der i fremtiden er
yderligere behov for mange former for samarbejde og partnerskaber til forskellige sider.
Medlemmerne skal have et hus hvor man har lyst til at kom-

me og slappe af, og få sig en sludder. Samtidig et hus hvor man
kan spise godt med venner eller forretningsforbindelser i et attraktivt maritimt miljø. Vi tror også, at der vil opstå yderligere
behov for undervisning, møder, foredrag, musikarrangementer
og lignende.
Fremtidens medlemmer af Sejlklubben vil stille større krav til
miljø, faciliteter og et godt værested.
Sådan har vi set udviklingen i fortiden, og sådan vil det fortsætte. Det stiller yderligere krav om ændrede og bedre faciliteter.
Det foreslåede projekt.
Ideen er to huse i et. Skal vi kalde det den gamle Sejlklub og
den nye Sejlklub. Kernen i eksisterende hus flyttes midlertidigt, således en ordentlig pilotering kan ske. Herefter genanvendes de dele af det gamle klubhus som er muligt i det nye
klubhus. På en ordentlig fundering genopbygges således Norns
hus i sin oprindelige form, og med de originale døre og vinduer. De kan ses på gamle fotos i jubilæumsbogen. Den oprindelige arkitektur bibeholdes således med rondellen og de fire
kahytter. Denne del af huset, som normalt er ”kun for medlemmer”, forbindes med en ny større bygning, som i hverdagen anvendes til restaurant, men som også skal anvendes til
større arrangementer i klubben.
På udendørsarealerne indrettes lækre terrasser. Huset placeres sådan, at havnesporet føres uden om huset. Parkeringsarealerne må ikke være for små, men mere struktureret og
ordentlige. Flagmasten og græsarealet ved servicebygningen
bevares.
Det er naturligvis dristigt at blande gammel og moderne arkitektur sammen, men med den rette arkitektoniske hånd kan
der sagtens komme noget smukt og funktionelt ud af det.
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k

7

H

O

R

S

E

N

S

S

E

J

L

K

L

U

B

Etablering af ny bådehavn på Hjarnø
Tilbage i maj 2005 stiftedes den selvstændige institution Hjarnø
Bådehavn. Bestyrelsesmedlem Lars Laursen fortæller:
-”Nu er vi klar til at etablere en havn syd øst for den nuværende
færgehavn. En bro vinkelret ud fra vejen skaber plads til 12 pælepladser og på ”bagsiden” bliver der plads til et antal joller.
En estakadevæg i træ giver læ ud mod Hjarnø Sund og på bagsiden af estakadevæggen etableres yderligere pladser.

Placeringen ved indsejlingen til Horsens Fjord skal nok få mange til at gæste havnen, og vi lokal e behøver så ikke længere
ro i land for at gå på ”Cafe Smedien”
Held og lykke med projektet. Vi kommer tilbage med et referat fra indvielsen! (CG)

Vandybden bliver 2,5 meter. Det kræver uddybning, men den
nødvendig klaptilladelse er sikret, ligesom øvrige tilladelser er
på plads. Økonomien er ca. 2 mil., he i indgår eget arbejde til
200.000. Vi forventer, at arbejdet kan udføres i oktober/november.
Der er ikke for nuværende planer om at etablere toiletfaciliteter
ud over de, der er i dag. Der bliver vand og el på broerne.
Hjarnøboer har førsteret til pladserne; men bliver der ledige pladser, lejes de ud for et år ad gangen til ”fremmede”.

Det var ikke fordi; men på trods af!

Finansieringen
Det er ingen hemmelighed, at her har vi den største hurdle. Arkitekterne er i øjeblikket ved at kalkulere på projektet. Så lad
os se hvad de kommer frem til.
Horsens Kommune bør (håber vi på) omsætte deres velvillighed i kontante bidrag på en eller anden måde. Det vil vi forhandle med dem om. Lokale- og anlægsfonden skal naturligvis også på banen.
Men vi kommer ikke uden om, at private fonde og / eller sponsorer også må ind i billedet.
Lad os sige det som det er!
Det bliver væsentlig lettere at skaffe ekstern finansiering hvis
medlemmerne selv bidrager til finansieringen. Derfor foreslår
vi, at der over en 3 års periode opkræves et ekstraordinært
klubhusbidrag blandt alle voksne medlemmer. Ungdomsmedlemmer skal også bidrage, men med et mindre beløb. En lignende ordning blev praktiseret i Horsens Golfklub da de skulle
have nyt klubhus. Det gav naturligvis en del debat, men det
blev gennemført.
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Målsætning
Det må være et mål, at den eksterne finansiering sammen med
klubmedlemmernes bidrag betaler så meget af byggeomkostningerne, at restfinansieringen kan betales af forpagtningsafgiften af restaurationen. Byggeriet skal således være økonomisk neutral i forhold til klubbens normale drift.
Det er et ambitiøst mål, og kan kun lade sig gøre med en massiv medlemsopbakning af projektet. Vi håber derfor på, at
Horsens Sejlklubs medlemmer kan se perspektivet og fremtidsmulighederne i projektet, og bakker op om de kræfter, som
vil gennemføre det og gøre det til virkelighed.

Da Jonas Høgh Christensen vandt VM for Finn jolle i Vallensbæk var det bestemt ikke, fordi han havde trænet voldsomt op
til stævnet. Snarere en stor viljestyrke, en god portion talent,
og så havde den unge mand vel heller ikke helt glemt, hvordan
man gør.
Det blev en utrolig spændende finaledag. Jonas skulle vinde, og
der skulle være en mellem en amerikaner og Jonas, for at Jonas
kunne vinde. Sådan gik det til sidst; men de skiftede nu lidt rundt
på banen. Den engelske overdommer, som var den samme, som
var dommer ved OL i 49’ner finalen, bemærkede tørt, at det
her var jo næsten lige så spændende, men her springer vi 2den
og 3die akt over.
Ærgerligt at Jonas har besluttet sig for at stoppe. Forhåbentlig
kan der findes de nødvendige midler til at ændre den beslutning.
Jeg havde lejlighed til at være i Vallensbæk et par dage under
stævnet, og det var en fin oplevelse. Stævnet var et af de 8 internationale stævner, der har været i Danmark i denne sæson.
En meget bevidst promovering af sejlsporten i et år, hvor hele
idrættens fokus samles i København til oktober hvor IOC afholder kongres og blandt andet skal vælge OL by for 2016, vælge hvilke idrætter der skal på programmet og hvilke personer,
der skal sidde i den olympiske komite.

Vallensbæk lavede et meget fint stævne, som de høstede megen ros for det.
Carl Gerstrøm

Jonas Høgh ræser mod mål

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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Flot felt af ”flyvebåde” til EM i Horsens

Af Søren Buhl

Horsens Sejlklub havde fornøjelsen af at afholde Europamesterskab for
de spektakulære Mothjoller den 24.-28. juni 2008.

Afriggerfrokost lørdag
den 31. oktober kl. 14.00
Lørdag den 31. oktober kl. 14. haler vi standeren ned og slutter
officielt sommersæsonen.
Dagens program:
Kl. 14 mødes vi ved flagmasten. Formanden mindes sæsonen.
Standeren synges ned.
Diverse pokaler overrækkes.
Kåring af Nykredit Sailor of the year.
Klubben er vært ved en forfriskning.
Kl.14 er der frokostbuffet i klubhuset bestående af lakse cannaloni med
krydderurte creme · Andeterrine med æblechutney · Bresaola med ristede
pinjekerner og rukola · Svinekam med salvie · Ungkvægs culotte med
peberrods creme · Fløde kartofler med timian · Små kartofler ristet i andefedt · Grøn salat med skud · Dessert: daddelkage med toffee og vanilleis.
150 kr. pr. kuvert. Tilmelding i klubhuset eller 7562 1975.
Jesper Bjarnesen underholder

lerbedste er professionelle sejlere, og det kunne man se – hold
da op de var dygtige” siger Henrik Grimm, der fungerede som
Horsens Sejlklubs stævneleder på europamesterskabet, der
blev afviklet over 3 dage og med 8 gennemførte sejladser.
Flyvende joller? Man skal se det for at tro på det, men den er
god nok - de flyver! På grund af deres særlige vinger under ror
og sværd kommer de spektakulære Moth-joller selv ved meget lave vindstyrker op at flyve ca. 1 meter over vandet, med
kun det nederste af sværd og ror i vandet.
43 både fra 11 forskellige nationer stillede til start til mesterskaberne, her i blandt Søren Buhl, der til daglig træner på fjorden sammen med sin lærling på Horsens Yachtværft Leo
Arnoldt. ”Det er fantastisk sjovt” siger Søren, der var én af tre
danskere i feltet. ”Det er den absolut hurtigste enmandsjolle i
verden, og 20-25 knob er hverdagshastighed for Mothjollesejlere” fortsætter Søren, der trods et par haverier opnåede en
absolut hæderlig 25. plads og blev suverænt bedste dansker
ved stævnet.
Mothjollen er konstrueret under en såkaldt ”boksregel”, hvor
alt er tilladt indenfor de angivne rammer - i modsætning til de
fleste andre jolletyper, hvor skrog, mast og sejlføring af nøje
fastlagt og fuldstændig ens. Det betyder, at Moth-jollen er under konstant udvikling, og på et tidspunkt var der således også
nogen, der fandt på at sætte ”vinger” på sværd og ror hvilket
betyder, at selve skroget løftes helt ud af vandet når jollen
kommer i fart.
”Det var en fornøjelse af se de fantastisk dygtige sejlere håndtere bådene i den friske vind, som hele stævnet bød på. De al-
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Vinder af stævnet – og dermed Europamester 2009 – blev
schweizeren Arnaud Psafofaghis, der efter 8 intense sejladser
lå fuldstændig lige med ex-verdensmester Simon Payne, men
en førsteplads i sidste sejlads blev udslagsgivende for schweizisk guld. Hollænderen Eelco Boers tog sig af bronzemedaljerne.
”Vi har fået masser af ros fra de deltagende sejler for et velafviklet stævne, og vi håber, at vi kan byde på Moth-jolle sejlads
på fjorden igen ved en senere lejlighed” beretter stævneleder
Henrik Grimm, der desuden kan fortælle, at stævnet økonomisk set hang fint sammen takket være sponsorerne samt tilskud fra Horsens Kommune og Sport Event Denmark.
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Medaljetagere hyldet
Hele holdet

Tirsdag d 18.8. var klubbens medlemmer inviteret til at hylde
sommerens medaljetagere. 160 klubmedlemmer tog imod invitationen og fyldte teltet på havnen med glæde, hygge og sejlersnak. Det telt som lige har været brugt til Ylva DM og klassemesterskab for Albin Express.
Igen i år har resultaterne været fantastiske. 21 sejlere har været
udenlands og til nogle af stævnerne lignede det rene klubmesterskaber i HSH.

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

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

Ingen opgave er for lille – og som regel heller ikke for stor…
På større projekter fungerer vi som hovedentreprenør med kontakt til malere,
murere, vvs-folk, elektrikere osv. Vi tager ansvaret for, at tidsplanen klapper og alt
bliver udført håndværksmæssigt korrekt. Til tiden og til den aftalte pris.
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Knudsgade 37 · 8700 Horsens · Tlf. 23 49 51 03 · info@nortvig-as.dk · www.nortvig-as.dk

Anne-Marie Rindom vandt sølv i laser radial ved WYSC (ungdoms- VM) i Brasilien, derefter gik turen til Frankrig hvor hun
vandt senior VM for E-joller, Anette Viborg fik sølv og Sarah
Poulsen blev nr 4 . I august fik Anne-Marie guld til JEM i E-jollen, Anette Lundø fik sølv og Anne-Julie Schütt fik bronze.
Chris Keene Pedersen vandt EM bronze i matchrace i Middelfart i august, men var i Finland for at sejle på dagen. Tillykke
til Chris.
Formand Bent Rønn og Per Hougård fra ungdomsafdelingen
holdt tale, hvori de hyldede de unge mennesker og takkede
hjælpere, sponsorer, forældre og trænere uden hvis hjælp, det
ikke havde været muligt.
Til slut overrakte Søren Klint, Team Horsens spurtpræmie på
kr 2500, til Anette Lundø for hendes fantastiske slutspurt som
resulterede i sølvmedaljen.

Torm ungdoms- og junior
Danmarksmesterskab

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

Horsens Hus
Holmboes Allé 1, 5. sal
8700 Horsens

Maiken Schütt fik sølv i laser radial til det store Torm ungdomsog junior Danmarksmesterskab i Århus den sidste weekend i
august og Christian Rindom fik bronze i RSX sejlbræt. Tillykke
med det.
I de øvrige klasser blev Anne Julie Schütt bedste i E-jolle klassen med en 8. plads, Olivie Nissen blev bedste A optimist med
en 20. plads og Anders Domino og Anita Gudbjartsdottir nummer 4 i 405 jollen.

Girlpower !

Nykredit Sailor of the year
Husk at stemme på dine favoritter
på hjemmesiden under sponsorer.
Alle medlemmer har 3 stemmer.

- Sailor of the year !

Telefon 79 43 53 00 · Fax 75 62 38 09
www.hundsbaek.dk
Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart
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Kapsejladsjoller gennem tiderne

- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher

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

Henning Lund A/S

Danmarks Museum For Lystsejlads viste i denne sommer en
særudstilling med kapsejladsjoller.
Carl var blevet inviteret til åbningen og sammen med Poul og
Dagmar gik turen grundlovsdag til Valdemar Slot.
Niels Juel-Brockdorff åbnede udstillingen med en kort tale og
bød på et glas, hvorefter de fremmødte kunne bese de udstillede joller og få en sludder.
Den berømte 49’er med brækket mast og det kroatiske sejl var
hovedattraktionen. En video med hele det intense drama fra
OL medaljeræset stod og kørte, så man kunne genopleve de
mest spændende minutter i dansk sejlsport.
Kort kan nævnes, at der var den i Horsens velkendte BB-jolle
og Snipen. Der var også OK jolle og en ældre Finn jolle og meget, meget andet. Alt var shinet flot op og blev præsenteret på
fornemste vis.
På vejen hjem blev der spist frokost i Svendborg – Hotel Ærø
– hvor hønsesalaten ikke var så ringe. Videre til Elsehoved og
Lundeborg, hvor den bagerste del af Fyn rundt feltet passere-

Gør-de

t-selv

– eller la
d
SONAX S
ervice
gøre det
grove*

Bymesterskab for Kølbåde
lørdag den 26. september

2-star Trekostsejlads
søndag den 27. september

Banesejlads er krævende og udfordrende for sejlerne –
og fantastisk sjovt! Årets bedste HSH-kølbådssejlere
skal i år findes ved sejlads i egne både på Horsens Fjord
lørdag den 26. september.

Kniber det med at skaffe gaster til kapsejladserne? Har
du en velsejlende båd, men ikke lige sejl eller besætning til at deltage i normale kapsejladser? Så er løsningen lige for – du skal med til Trekostsejladsen, der i år
kun er for 2-mandsbesætninger!
Vi laver en super bane ud til ”Trekosten” (Søndergrunden) med start og mål tæt på klubhuset. Sejladsen henvender sig til alle - løbsinddelinger laves med udgangspunkt i de bådtyper, der tilmelder sig sejladsen, og vi
satser meget på at få f.eks. et løb kun for Bavariaer, som
vi jo har mange af i havnen.
Der sejles om fine præmier i hvert løb, og der vil desuden være en spændende lodtrækningspræmie. Tilmelding og deltagerlister findes på hjemmesiden fra omkring 5. september.
Så hank op i naboen, sejlerkammeraten, kollegaen, nabobåden eller konen – og tilmeld dig årets 2-starsejlads allerede nu!

Vi laver en op-ned bane og forventer at afvikle 3 sejladser i dagens løb. Sæt allerede nu kryds i kalenderen
ud for den 26. september – og tilmeld dig på www.horsens-sejlklub.dk, hvor on-line tilmelding og deltagerliste kan ses fra omkring 5. september.
HSH Kapsejladsudvalg

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:
SONAX Service Horsens · Grønlandsvej 9T · Tlf. 7566 9998 · Mob. 2181 7949 · sonaxservice.dk

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

Dagmar og Poul S. på Valdemar Slot

Strandkærvej 34 · 8700 Horsens
Tlf. 7564 7733

Det er let med SONAX:

14

de. Flot syn med de mange både, der kom ned gennem bæltet
for spiler. (CG)

www.sonax.dk
HSH Kapsejladsudvalg
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Nu må Horsens med!

Hvad mener du?
Snart står et nyt kommunalvalg for døren. ”Hvad mener du”? skal denne gang handle om,
hvad udvalgte lokalpolitikere mener om et par af Lystbådehavnens mærkesager.

Med en enkelt undtagelse stemte alle i byrådet for den overordnede havneplan - masterplanen. Den overordnede plan inddeler hele havnen i nogle områder, hvoraf lystbådehavnen er
et, - betegnet som ”Havneøen”. Hvis man alene ser på området omkring lystbådehavnen, så er man i forvaltningen i gang
med at konkretisere den overordnede plan. Det ender med et
lokalplansforslag, som skal vedtages i byrådet efter en høringsfase. Klubberne har via samarbejdsudvalget været inddraget i
arbejdet og haft mulighed for at ytre deres mening over for
embedsmændene. Masterplanen viser industrihavn over for
lystbådehavnen som i dag.
Man skriver. - Inden for erhvervshavnen må kun lokaliseres virksomheder, der er havnerelaterede, dvs. har behov for gods over
kaj. Virksomhederne vil blive pålagt restriktioner mht. støj, lugt
og støv, af hensyn til de nærliggende by- og boligområder.
For politikkerne vil debatten følge senere efter deadline til dette klubblad, derfor tages et par konkrete ting frem med betydning for lystbådehavnens brugere.
1. Vinterplads og parkeringsareal. Primært er det lystbådehavnens bagland - vinteropbevaring, camping og parkering der er i spil. Har du forståelse for brugernes ønske om en
moderne vinteropbevaring og parkering i nærområdet?
Kan en del af provenuet ved salg af arealerne anvendes til
etablering af sådanne faciliteter?
2. I årevis har lystbådehavnens brugere klaget over den støj
og det støv, der kommer fra virksomheder på sydhavnen.
Udsigten fra lystbådehavnen mod syd er forfærdelig. I masterplanen er der fortsat erhvervshavn i dette område. Området
ser i dag farligt ud, der støves og støjes. Ingen kan vel forestille sig at evt. ferieaktiviteter, hotelvirksomhed, butikker, spi-

sesteder mv. på ”øen” vil kunne leve med den nabo. Går du ind
for at få gjort noget ved plagerne nu, eller er det noget,
der kan vente til andre brugere end sejlerne kræver det?

lejekontrakterne udløber. Det er min opfattelse, at alle i byrådet synes, at det vi har over for lystbådehavnen i dag ser farligt ud.

Per Løkken spidskandidat for de konservative: Enig i at sydkajen ser farlig ud. Juelsminde har et helt andet havnemiljø
bl.a. fordi, de ikke har en sådan industri. Jeg medvirker gerne
til at få forbedret forholdene hurtigst muligt. Jeg opfordrer
klubberne og deres medlemmer til selv at gøre noget for det
generelle udseende på lystbådehavnen. Vinterpladserne ligner
noget, der er løgn! Erstatning for de nuværende vinterpladser
er mig bekendt med i fremtidsplanerne.

Bjarne Sørensen, Socialistisk Folkeparti: Det er et svært
kompromis både at ville have nyudvikling og samtidig bevare
det eksisterende. Skal vi udvikle området ved lystbådehavnen
er der brug for arealerne. Vinterplads kan efter min mening
godt være andetsteds. En plads med de rette faciliteter og fornuftig adgang fra vand- og landside. Jeg går ind for, at vi skal
have en industrihavn, og det kan efter min mening godt kombineres med andet. Skrotbunken så jeg gerne væk, men grus
og sten firmaet mener jeg godt kan blive. Det må vi kunne leve med.

Svend Jørgensen venstre, medlem af udvalg for teknik og
miljø: På det politiske plan er drøftelserne endnu ikke specifikke. Grundlæggende mener jeg, at hvis vinterpladserne inddrages, så stilles tilsvarende arealer til rådighed andet sted.
Forvent ikke at det offentlige kommer med kranfaciliteter m.m.
ud over, hvad der er i dag. Jeg opfordrer klubberne til at søge
dialog med forvaltningen. Industrien på sydhavnen bygger på
gamle aftaler og markante ændringer vil tage tid. Det vil følge
den samlede implementering af masterplanen.
Ole Pilgaard Andersen Dansk Folkeparti: Jeg har talt for at
få vinterpladserne væk fra lystbådehavns område bl.a. på grund
af, at det skræmmer. Gamle rustne stativer hvor ukrudt vokser
op i mellem. Jeg har bemærket i Hou, hvor havnen ellers er udbygget så flot, her har man stadig en skrotplads med stativer.
Vinterpladsen i Horsens skal placeres et diskret sted, hvor man
kan sejle til. Det skal hegnes ind af hensyn til tyveri. Horsens
skal efter min mening have en industrihavn, men vi skal være
selektive i valget af industri. Industri der støver og støjer, som
det vi kender fra skrot og sten skal vi ikke ha’. Det bør væk, når

Tommy Lund Christensen, Socialdemokratiet, medlem af
udvalg for teknik og miljø og i bestyrelsen for Horsens
Havn A/S: Det glæder mig, at der er god dialog mellem lystbådehavnens brugere og forvaltningen. Det et godt udgangspunkt for at få gode løsninger. Jeg håber meget, at tankerne
om et ”søsportscenter” kan føres ud i livet. Vinterpladser et
andet sted er et ”must” for at gennemføre planen for ”Havneøen”. Hvor det konkret bliver, ved jeg ikke. En moderne fornuftig plads med den indretning, som brugerne ønsker inden
for de økonomiske rammer. Jeg er overbevist om, at nødvendige arealer til parkering, camping ved stævner m.m. kan tilgodeses.
Jeg er stor tilhænger af industrihavn i Horsens. Jeg kan godt
se, at det kan give problemer og nogen ikke finder udsigt til
sandbjerge og skrotbunke for attraktivt; men det er nu engang
det muliges kunst. Indgåede aftaler overholdes; men på sigt
kan man forvente, at miljøkravene også her skærpes, og derigennem vil der ske forbedringer. Jeg ser ikke behov for politisk
indgriben. En havn uden aktivitet, der blot ligger øde hen, er
efter min opfattelse ikke noget rart syn.
Som supplement oplyser direktør for Horsens Havn A/S, Peter
Larsen, at lejekontrakterne for de to nævnte virksomheder
løber 20-30 år endnu og at begge firmaer overholder indgåede miljøaftaler m.h.t. højde og drøjde på bunkerne.
Tak til politikeren fordi de så tålmodigt og åbent deltog og beredvilligt svarede på spørgsmålene.(CG)
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Sønderborg Yacht Club har gjort det til en tradition at arrangere en kapsejlads for studerende hvert forår. Inspirationen
kommer fra den engelske kaproning på Themsen mellem de
to universiteter Oxford og Cambridge. Sønderborgs uddannelsescentre inviteres til at stille op. Naboerne fra Kiels Universitet har de sidste par år været med og næste år må Horsens med et hold fra VIA vise farverne.
Jeg håber, at jeg også næste år inviteres med til at åbne stævnet og til at foretage præmieoverrækkelsen. Der vil være plads
i bilen til 4 raske Horsenssejlere.
Selve arrangementet som man kalder ”Oxbridge” foregår lige foran Alsion, der er Sydjysk Universitetscenters flotte bygning lige ned til Alssund.
Rigtig flot arrangement, som det kan anbefales at deltage i.
Carl Gerstrøm

Annonce

Kapsejlads sponsor får
servicevogn
Horsens Yachtværft, der har været sponsor på sæsonens 2
hovedbegivenheder i Horsens, har nystartet et servicekoncept, der får bådmekanikker Kenneth Slot Mikkelsen som
rorsmand i egen servicevogn.
Horsens Yacht værft vil derfor kunne tilbyde følgende, hurtigere og endnu bedre end før:
• Installation og salg af Nanni Diesel.
• Motorservice og motorreparation af indenbords
dieselmotorer.
• Installation og reparation af elektrisk udstyr.
• Bådebyggerservice på havnen.
• Riggerarbejde på havnen.
Horsens Yachtværft
Gammelhavn 3 · 8700 Horsens · Tlf. 25578781
info@horsensvaerft.dk
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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Kielerwoche
Jeg stod tidligt op den 22. Juni og kørte til Kiel for at følge de
danske sejlere på udvalgte hold.
Vejret var dejligt sommervejr med sol fra en skyfri himmel men
ingen/meget lidt vind. Der blev ligesom dagen før ikke meget
sejlads den dag.
Vore sejlere var indkvarteret i telte på campingpladsen og der
var indrettet et ”Meeting point Denmark” hvor sejlere og
trænere mødtes.
Inden vi tog på vandet, gik jeg lidt rundt og hilste på op oplevede til min store glæde, at vore Horsenssejlere ikke har glemt,
hvad de lærte i ungdommen på Borre Knob sommerlejrene.
Når man så ind i teltene, så der ud som i gamle dage. ”ROD” i
ca. 50 cm. højde men hygge, fællesskab og socialt samvær var
der, som på Borre Knob. En volleyboldbane blev rigget til ved
hjælp af et par 470 spilerstager, og så blev der ellers gået til
den.

Jeg var på vandet med Finn ”Beton” for at træne de to besætninger, der skulle til ungdoms VM i Brasilien i 420. Der blev
træner sejlads i let vejr. Sammenlignet trim, og selv de mindste detaljer blev gennemgået prøvet og resultater noteret nede.
Vi så lidt match race for piger, der for første gang sejlede i den
båd, de skal anvende ved næste OL. De 3 danske besætninger
fik nogle grimme tæv. Der syntes allerede at være en markant
forskel fra det kendte Match Race cirkus, til det, der opstår, når
det bliver en olympisk klasse/disciplin.
Vi kom også lige forbi 49’ner banen hvor Hansen brødrene gjorde det fint. To førstepladser i dagens to sejladser!
Da sejlerne tørnede ind, satte jeg mig i bilen og kørte hjem efter en god dag. Jeg kan anbefale at ta’ turen til Kiel. Det tager
kun et par timer, der er meget at se og mange at tale med.
Carl Gerstrøm

Giv en gevinst til banko i sejlklubben
Tursejlerne er allerede godt i gang med at skaffe præmier til
årets julebanko. Og i år prøver man at få sat skub i en begyndende tradition: at sejlerne er med til at give gevinster.
Banko er årets sidste arrangement hos tursejlerne. Det er altid
den sidste torsdag før Mortens aften. Altså er der bankospil
torsdag 5. november kl. 19.00 i klubhuset.
Tursejlerne har en mangeårig tradition for at holde bankospil,
når julen nærmer sig. Mange af gevinsterne kan ende som gaver under juletræet – eller bare være en tidlig julegave til den
heldige vinder.
Julebanko er altid placeret lige før Mortens aften, der i år falder fem dage efter bankospillet. Og selvfølgelig er der Mortens-ænder på den lange gevinstliste.
En ny tradition er så småt ved at komme i gang: Det er ikke
blot kommercielle sponsorer, der leverede gevinster og dermed får god respons og omtale. Der er sejlere, som har givet
præmier. Ting og sager, som kan undværes, måske et fejlkøb,
måske en kikset gave, måske noget, som kan skaffes nemt. Det
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giver ekstra kolorit med nye, frivillige sponsorer. Så kig i din
båd eller i skuffer og skabe – og giv en præmie til bankospillet.
Har du et tilbud om præmier til banko-spillet, så send en mail
til Frede Nørgaard på nannan@mail.dk eller ring til ham på
tlf. 7576 3087.
Turudvalget satser på igen i år at få mange præmier hjem, så
aftenen bliver lige så fornøjelig og underholdende, som tidligere år - og lige så præmiefyldt.
Husk: Bankospillet er åbent for alle medlemmer af Horsens
Sejlklub, og du er velkommen til at invitere familie eller venner, blot de alle sammen køber banko-plader. Der plejer at deltage godt et halvt hundrede mennesker, og der er tradition for
mange gevinster og en rigtig god stemning – og det hele ender med et lille overskud, nogle tusinde kroner, der bruges på
tursejladserne, bl.a. til nedbringelse af havnepenge og lignende.
Velkommen til en fornøjelig aften med bankospil torsdag den
5. november kl. 19.00. (TR)
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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Anderledes vinterhalvår
Vores vært i klubhuset har givet udtryk for at han gerne vil
have åbnet i vinterhalvåret fra 2010.
Det har bestyrelsen bevilget og Mads’ forpagtningskontrakt er
ændret således at der nu betales forpagtningsafgift i 12
måneder. Det var helt tilbage fra Danesis tid at vi opnåede
denne ret til at selv køre restauranten i januar, februar og halv
marts. Det skulle jo kunne løbe rundt, som Danesi sagde, og
efter et par dårlige vintre foreslog han det selv.
Det har givet os mange gode oplevelser og mange medlemmer har rørt i gryderne i de 25 år siden da.
Mange gode weekender og især mange gode fredag eftermiddage. Slyngelstuen var fyldt op når vi fik fredagens suppe. Det
er nu historie men trods alt ikke helt slut.
Tak til alle dem der har været involveret og specielt tak til Benny, Peter og Birger for deres trofaste tjans i hverdagene.
Mads vil have åbent hver dag og der vil være sejlerret hver dag.
Det kan overvintringsmedlemmerne får stor fornøjelse af. Der
vil også være muligheder for udvalgene og besætninger til at
udfolde kulinariske oplevelser som tidligere og det kan nu blive
med Mads’ hjælp både med indkøb og rådgivning.
Sejlklubbens Venner laver Gule Ærter som sædvanlig og
muslingefesten vil også blive gentaget.
Der kunne måske også blive plads til en gang frokostjazz.
Ønskes en weekend så kontakt undertegnede på 2140 1438.
Erik Nørgaard.

Når nøden er størst, er
hjælpen nærmest
Efter arrangementerne Ylva DM og VIA’s introduktion, skulle
det store telt nedlægges, og både matchrace-, kapsejlads- og
ungdomsafdelingerne var tilkaldt.
3 personer dukkede op fredag kl. 17, og med en ihærdig indsats fra de 3, ville telte være klar til fragt inden midnat.
Ole Harby og resten af sejlerskolen forbarmede sig og udskød
starten på deres natsejlads med 1/2 time og gav en hånd med.
Med 40 hænder i sving var alt klart inden kl. 18.
Stor tak til sejlerskolen for indsatsen, der var meget prisværdig.

Der var sat båse op på plænen ved flagmasten, således de mange
mennesker kunne systematisere sig inden afgang til byvandringen.

Servicebygning på
Endelave
Som mange sikkert har bemærket, er der på arealet
ved havnen på Endelave nedrammet beton pæle til
en kommende servicebygning. Men hvad er status?
Jeg spurgte Ejvind Post - projektkoordinator.
Tegningerne til et flot hus på 200 kvm foreligger.
Endelig beslutning om byggeriet fra kommunens side
og detailprojektering forestår.
Formentlig skal man gennem den sædvanlige økonomiske revurdering af projektet - besparelser.
Økonomien har været et kardinalpunkt. Den lokale
aktionsgruppe (LAG), som foreningen af danske
småøer har dannet, har fundet en rund million til projektet.
En klagesag over husets placering, er positivt afklaret
i naturklagenævnet .
Tak til Ejvind for orienteringen. Horsens Sejlklub ønsker held og lykke med færdiggørelsen af projektet
og ser frem til at gæste det nye hus. Vi vil løbende
orientere i klubbladet.(CG)

Ej blot til pynt!
Duelighedsbevis for ungdomssejlere og andre unge
interesserede
Carsten Madsen arrangerer sammen med ungdomsskolen
teori til duelighedsbevis i vinter.
Det starter torsdag den 22. oktober kl. 17. - ca. 19.30.
Der vil til foråret blive arrangeret en praktisk prøve, der
sammen med den teoretiske danner grundlag for et fuldt
duelighedsbevis, og herefter må man også sejle speedbåd.
Prisen vil være ca. kr. 500,- for alle ungdomssejlere på 14 år 20 år samt andre interesserede i den aldersgruppe.
Tilmelding og evt. spørgsmål til Carsten Madsen på
mail. lone-cm@hafnet.dk
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En helt ny form for RUS
Kendt er det, at opstart af studenterlivet sker i form af en RUS
tur. Det har i Horsens Sejlklubs sponsor VIA’s form, der starter
ca. 1000 nye studerende i august, altid være på Sletten ved
Moss sø.
I år valgte man at lægge det på Horsens Lystbådehavn i 2 dage, hvor klubbens match race både, var det store omdrejningspunkt.
Match Racing Denmark fra Middelfart stod for det praktiske
arrangement på vandet, hvor næsten 200 nye studerende var
ude at prøve at sejle, og de resterende var tilskuere og lavede
praktiske
aktiviteter på land samt byvandring.
”Et meget fint arrangement”, siger Jessie Duus, der er ansvarlig for studenterintroduktion på VIA og fortsætter: ”Flere af
specielt de udenlandske studerende har sagt at sejlturen var
en oplevelse for livet”.
Sejlsport, Horsens Sejlklub og Lystbådehavnen er blevet positivt eksponeret overfor 1000 nye borgere, der skal bo i Horsens de næste 1-3 år. Så stor tak til VIA samt Mach Racing Denmark for indsatsen. Horsens Sejlklub er klar til næste år.

En blæsende regnvejrsdag på Anholdt, hvor der var dømt ”ingen sejlads”, konstaterede jeg på den bro, vi lå ved med 40 både i alt, - heraf 16 danske.
Af de 16 danske både:
• tog 6 ikke hækflaget ind om natten.
• 2 lå fortsat med svensk gæsteflag.
• 3 havde hækflag med 3 stjerner, men førte ikke KDY stander.
• 4 havde ikke klubstander.
Flagetikette er en del af sejlsportens værdigrundlag. Måske skal
man til at sige ”var”.
Lad det være en opfordring til at holde fast ved flagetiketten.
Carl Gerstrøm
Efterskrift.
To dage senere oplevede jeg i Grenå den tort, at èn havde taget
vort hækflag ind, da vi kom retur fra restauranten 10 minutter
efter solnedgang! Det skal ikke gentage sig!

Stjernholmsgade 12
Så er man fri for forpligtigelser

Ejendomsselskabet Rubin
Ejendomsselskabet
RubinA/S
A/S
Lejligheder med
Lejligheder
medstil
stil
www.e-rubin.dk
www.e-rubin.dk
75 64 26 28
75
64 45 77

Korte nyheder
Søren ”Silvan” Møller, Niels AH og Knud Hjersing har klargjort og søsat 2 Ynglinge som klubbens medlemmer kan
anvende. Der træffes aftale med ungdomsafdelingen.
Vitus Bering fik en defekt under Ylva DM. Et beslag, der
holder de hydraulikcylindre, der trækker roret, viste sig
at være rustet væk. Det er jo efterhånden også en aldrende dame. Bygget i slutningen af 60’erne og været i
Horsens Sejlklub næsten siden. Et 50 års jubilæum nærmer sig. Knud Hjersing har klaret skærene med hjælp fra
Havneservice og klubbens uundværlige arbejdshest er
atter fit for fight.
Om stensætningen der er skredet ud, er der ikke noget
nyt at berette. Der arbejdes fortsat på at fastslå årsag og
fordele ansvar, - hvem skal betale!!!

Rettelse:
I sidste nummer af Horsens Sejlklubs klubblad var overskriften
på side 39: ”Horsens Sejlklub har ekskluderet et medlem”.
Det skulle i stedet have stået: ”Eksklusion trukket tilbage”.
Vi beklager.
Bestyrelsen.
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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gode juleretter til ganens glæde...
lækker hjemmelavet mad til julefrokost og andre
skønne fester op til 100 personer, også ud af huset
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økogris
franske ænder
islandske fede sild
hjemmelavet sylte
og meget mere

Af Olivie Nissen

intet fra spanden - alt fra hånden

live musik & julebuffet
27. & 28. november
4. & 5. december
11. & 12. december

se menuer og priser på
www.madhosmads.dk
eller ring til os på
telefon 7562 1975

lækker mad, leveret til dig og dine medarbejdere
Vi tilbyder spændende

velsmagende og sund mad lavet af dygtige faglærte kokke leveret hver dag.

økologi, og variation stiller vi flotte buffeter op i jeres firma.
Vi laver mad inspireret af hele verdenen og vores egen kreativitet.

Med hovedvægt på sæson,

Spar penge og få samtidig en frokostordning som giver deres ansatte energi,
glæde og inspiration. Vi kan tilbyde firmafrokost allerede fra i morgen.
Ring og få en uforpligtende snak om mulighederne og måske aftale en prøve-buffet,
så i kan se hvad vi formår.

Ring til Mads Valentin, Horsens Sejlklubs Restaurant · Langelinie 24 · 8700 Horsens · Tlf. 26991913 / 75621975
Eller klik ind på madhosmads.dk
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EM i Piran
Efter 3 hårde udtagelsesstævner havde jeg sejlet mig til en
plads imellem de 3 første piger i Danmark og dermed en plads
på EM holdet.
Jeg havde ligget første pige, indtil den sidste sejlads, hvor der
kom en del nerver på, som gjorde, at jeg ikke sejlede så godt.
Efter det sidste udtagelsesstævne var der kun 3 uger til vi skulle af sted til Slovenien. Vi afholdte 2 trænings lejre, hvor vi lærte hinanden bedre at kende og havde det sjovt sammen.
3 uger senere
Efter en 22 timers lang køretur igennem Danmark, Tyskland,
Østrig og lidt af Slovenien nåde vi frem til Piran kl. 3.00 om
natten. Vi skulle bo i nogle små lejligheder oppe i en klippe,
som hørte med til et fint hotel. Der var 126 trin op til lejlighederne, og en tur som vi gik mindst 10 gange om dagen.
Næste morgen stod vi op kl. 8.30, hvorefter vi klædte om til
badetøj, hvor så alle 7 sejlere og vores træner Kasper Paulsen
tog en dukkert i det dejlig varme vand. Efter dette tog vi sejlertøj på, spiste en lækker morgenmad på hotellet, hvorefter
vi tog på vandet kl. ca.12.30, for der var ikke rigtig noget vind
før. Det var så varmt, at vi badede hver gang, vi havde sejlet
en træningssejlads og vi drak 11/2 l. vand på bare en 1time. Vi
trænede et par timer, indtil vinden døde igen. Vi spiste for det
meste aftensmad på hotellet.
Vi havde 4 træningsdage, som foregik sådan.

1. Kapsejladsdag
Denne morgen foregik lige som de andre dage - stille og roligt.
Første start skulle gå kl. 12.00, men der kom udsættelse. Først
på grund af for lidt vind og så på grund af torden. Vores træner
hvad købt en lille pavillion til os, som vi så sad under og hyggede os. Starten gik først kl. 14.00, og sådan gik det hver dag.
Det var lidt forskelligt, hvad vi nåede af sejladser. Den dag nåde vi kun en enkelt sejlads.
Der blev sejlet 12 sejladser i alt på 6 dage, det er lidt mindre
ind herhjemme. Dommeren var lidt sløv. Vi fik også 2 fratrækkere, dem brugte jeg godt, for allerede den første dag lavede
jeg en 41 plads, også den sidste dag var heller ikke lykken. Ellers var det oppe i toppen. Min bedste placering var en 5. Plads,
som jeg er meget stolt af.
Jeg lå 9 før den sidste dag, men blev 14 med a points til 12 og
13 og blev bedste dansker.
Der var i alt 100 piger og ca. 130 drenge med som kom fra forskellige lande i hele verden, lige fra Australien til USA i alt 47nationer deltog. Det var et åbent EM, så alle dem som var udtaget måtte stille op.
Det har været den bedste tur jeg nogen sinde har været på, jeg
kan anbefale det at være med på landsholdet. Der har ikke
været så meget familie hygge, men jeg syntes ikke det gjorde
noget. Man hyggede bare mere med vennerne.

På vores fridag tog vi til Italien, som kun lå et stenkast væk
fra, hvor vi boede
Vi piger shoppede lidt i H&M, mens drengene var i en sportsforretning, forældrene fandt et sted, hvor vi skulle spise frokost, som viste sig at være en snack restaurant, hvor vi hverken kunne blive helt eller halvt mæt. Derefter måtte vi tømme en pizza bar.
Indmarch var i Piran by, som var rigtig hyggelig. Vi blev alle sejlet om til Piran havn af to store både. Det var opvisning, og nogen der bød os velkommen. Bådene sejlede os hjem kl. 22.00,
så vi havde en del tid, efter indmarchen var slut, hvor vi lærte
nogle af de andre sejler at kende fra de andre lande.

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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Skal vi have en sejler i byrådet?
Thomas Iversen stiller op til byrådet for de konservative ved kommunevalget
den 17. november. Thomas har en flot og lang sejler karriere med base i
Horsens Sejlklub. Vi tegner et portræt.

ver ”sorteper” i forhold til den strategi man vælger i forbindelse med omdannelsen af Horsens Havn og bl.a. derfor stiller jeg
nu op til byrådet for de konservative.
Horsens by er blevet kendt for andet end en fængselsby, takket være ildsjæle som Frank Panduro og mange med ham, der
har trukket adskillige store kunstnere til byen, det har været
en fornøjelse at opleve den forvandling Horsens Kommune har
været igennem, i forhold til den måde folk betragter byen på.
Den udvikling vil jeg gerne være med til at fortsætte.
Horsens kommune står dog over for en stor udfordring i forhold til at forbedre velfærden. Skattegrundlaget pr. indbygger
er lavere end de kommuner vi sammenligner os med. Derfor
vil jeg arbejde for at skabe bedre vilkår for videntunge virksomheder, således at vi får tiltrukket flere højtlønnede, der kan
bidrage til kommunens fortsatte positive vækst.

-Prøv lige at se derovre!!, det kan vi da ikke byde sejlklubbens
medlemmer, turisterne og borgerne i Horsens kommune ” Siger Thomas Iversen, mens han peger over mod store bunker af
jernskrot, sten og grus på den anden side af lystbådehavnen.
Vi har sat Thomas stævne på Lystbådehavnen for at få en snak
om personen Thomas Iversen, bevæggrundene til at gå ind i
lokal politik og om mærkesager. Thomas fortsætter:
-Vi har en af Danmarks smukkeste fjorde og mest traditionsrige sejlklubber, men på grund af nogle elendige forhold eller
mangel på samme, har vi stort set ingen turister på havnen,
hverken fra vand- eller landsiden. Det er meget få personer
uden direkte tilknytning til Horsens Lystbådehavn, der har lyst
til at invitere familie, venner eller forretningsforbindelser ned
til skrot og larm – det skal der simpelthen gøres noget ved.
De kan finde løsninger i alle andre byer, men i Horsens har man
ikke kunnet. Den vedtagne overordnede havneplan er stort set
enstemmigt vedtaget i byrådet; men nu kommer det vigtige
arbejde med at konkretisere, lave lokalplaner o.s.v.
Jeg er bange for at Lystbådehavnes brugere endnu engang bli-
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At vi har fået sammenlagt flere af udannelsesinstitutionerne
er perfekt, det giver synergi og senest har VIA university College også fået status som universitet, det er godt for byen, det
skaber arbejdspladser og der er gode chancer for at nogle af
de studerende vil bosætte sig i byen efter endt studietid – Men
det forudsætter naturligvis at der er arbejde at få i videntunge virksomheder.
Sammenlægningen af uddannelsesinstitutionerne er rigtig
godt, det samme skal ske med vores idrætsklubber. Der skal
laves en professionel overbygning med eliteidrætsklubberne
bestående af AC Horsens, HH, HIC, HBC, HBK, Horsens sejlklub, Cycling Horsens m.fl. Det duer ganske enkelt ikke, at man
render rundt til de samme sponsorer og har hver sin organisation. Samarbejdet mellem Team Horsens og Horsens Kommune skal udbygges.
Herunder bør man se på, om man på sigt skal privatisere Forum Horsens a´la FCK modellen.
I min tid som elitesportsmand har jeg aldrig været til et arrangement med nogle af de andre eliteidrætsfolk i Horsens. De
kan lære en masse af hinanden, det gælder i øvrigt både lederne og sportsudøverne. Eliteidrætsudøverne og klubberne i Horsens skal stå sammen og støtte hinanden.
Jeg ser positivt på kommunens engagement i at være eliteid-

rætskommune men vilkårene for eliteidrætten i Horsens skal
være endnu bedre.

kort sagt ved at være aktiv i byen, men nok mest af alt, ved at
gøre et stykke arbejde i lokalpolitik.

Fortæl lidt om det firma du har sammen med din broder
Peter!
-I november 1998 blev grundstenen til det nuværende BRIMAS
A/S lagt. Min broder og jeg stiftede Brdr. Iversen.
Ideen med virksomheden var at fremstille rustfri stålbeslag til
bådbranchen. Vi havde gennem en årrække i sejlsporten oparbejdet en viden og kontaktflade indenfor branchen.
Brdr. Iversen startede i lokalerne fra det tidligere "Horsens Pølsefabrik" på Emil Møllersgade 131.
Virksomheden har siden starten i 1998, lagt stor vægt på at
levere den kvalitet som kunden ønsker, til den aftalte tid.
Allerede efter det første år, blev målgruppen for virksomheden udvidet og ændret til primært at omfatte underleverandørarbejde i rustfrit stål og aluminium til industrien i Horsens og omegn.
I sommeren 2001 blev lokalerne i Emil Møllersgade på ca. 100
m2 for små, og vi flyttede til nye lejede lokaler på ca. 650 m2
på Hvidtfeldtsvej i Horsens.
Samtidig blev virksomheden omdannet fra et I/S til et ApS.
I påsken 2007 flyttede virksomheden igen i nye lokaler, idet
virksomheden havde bygget en 2000 m2 stor fabrik på Satellitvej. Aktiviteterne blev yderligere udvidet til også at omfatte
leverancer af bygningsstål, herunder altaner og trapper m.v.
Derfor blev navnet ændret fra Brdr. Iversen rustfri stålteknik
ApS til BRIMAS A/S. I samme forbindelse blev firmaets selskabsform ændret fra et ApS til et A/S.
Den første medarbejder blev ansat i 2001 og virksomheden
beskæftiger i dag 25 medarbejdere.

Hvilke udvalg kunne du tænke dig at komme i?
-Mine interesser ligger klart på det idrætslige område, særligt
eliteidrætten og på det erhvervsrelaterede. Jeg ville gerne arbejde i kulturudvalget og i udvalg for teknik og miljø.”

Hvad får dig til at gå ind i lokalpolitik?
-Jeg vil gerne være med til at præge udviklingen i Horsens. Det
kan man gøre på mange måder. Via sit arbejde, via sin idræt,

Sejleren og erhvervsmanden Niels Hede Nielsen om
Thomas Iversen:
-Jeg syntes det er meget positivt, når en ung selvstændig erhvervsmand med eliteidrætsbaggrund har ambitioner om en
lokalpolitisk karriere. Jeg kender Iversen fra havnen, som en
særdeles dygtig sejler, der i mange år og i flere klasser har opnået fine resultater. Jeg giver Iversen mine bedste ønsker med
på vejen og ønsker et godt valg.
Martin Kierketerp, OL-Guldvinder i 49er om Thomas
Iversen:
”Da jeg startede med at sejle 49er, var Thomas en af de rutinerede på det olympiske sejlerlandshold. Thomas var god til at
tage sig af de nye, blandt andet Jonas og mig selv. Thomas og
Jonatan Persson, byttede pladser i båden midt i deres OL satsning, således at Thomas styrede i stedet for Jonatan. Det er
stadig et samtaleemne rundt om i sejlerverdenen, idet Jonatan og Thomas formåede at holde sig i Top-10 på verdensranglisten i 49er på trods af pladsbyttet.
Thomas har sidenhen haft forskellige trænerjobs i 49er, blandt
andet har han været ansat af det Estiske Olympiske Sejlerlandshold, samt trænet de tidligere OL sølvmedaljevindere fra
Ukraine.

Horsens Sejlklub ønsker Thomas held og lykke med den politiske karriere. (CG)

THOMAS IVERSEN
• Født 1974
• Boet i Horsens fra 1978 først i Sejet og fra 1989 på
Lindeallé i Horsens
• Student 1993
• Værktøjsmager 1999
• Maskiningeniør 2004
• Sejlet fra barnsben med flotte resultater i bl.a.
optimistjolle, Snipe og andre klasser
• 2001 - 2004 på OL landsholdet i 49er
• 1999 Stifter med broderen Peter firmaet Brdr. Iversen I/S
– I dag Brimas A/S
• Bor sammen med jordemoder Karina Aamann, sammen
har de en datter på 4 år.
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Af Martin Hjortlund Christensen og
Rasmus Antoft

Det at flyve hen over vandet
- nærmere 30 centimeter over havet er en helt fantastik oplevelse, man mærker hvordan de
17 kvadratmeter spiler bare trækker og trækker, og man mærker hvordan farten stiger og
stiger. På kryds mærker man det store squaretop storsejl, og bare et lille ryk i storskødet,
betyder en flyvetur, 1,5-2 meter over havet.
Det er livet på kanten, det er livet efter de 20 knob...

Horsens Yachtværft
Vi hjælper med klargøringen og vedligeholdelse af din båd
Butikken tilbyder:

Horsens Yachtværft tilbyder:

Teak / mahogni og andre træsorter
til brug i bådebygning

Bådebyggerarbejde · Glasfiber reparationer · Installation og salg af elektronik og andet maritimt udstyr
Vinteropbevaring · Motor service, installation og
salg af Nannidiesel · Nybygning · Aptering og snedkeriarbejde · Riggerværksted · Valsning af virer ·
Splejsning · Rulle forstag · Besigt og vurderinger

Marine krydsfiner med yderfiner i
teak /mahogni og andre træsorter
til brug i bådebygning
Polyester og glasfiber materialer
Epoxy
Lak, malinger og bundfarver
Elektronisk udstyr
Professionel båd klargørings materialer
Bådudstyr

Det er en lille beskrivelse af hvad en SL16 kan. Den er hurtig,
udfordrende og overraskende hurtig på rorene. Vi, mig og
Rasmus, min styrmand, er begyndt at sejle denne bådtype, og
vi er blevet overraskede på flere måder. Den er hurtig på kryds,
hvor den skal sejles fri af vandet, det vil sige, at det ene skrog
skal ud af vandet. Det er en fed fornemmelse, når man sejler
fra den ene side af fjorden til den anden på ét skrog, og hvor
båden er helt stabil. Det er noget af det bedste, jeg ved. Rasmus
og jeg er tit ude at sejle i SL’eren da vores hovedmål er kvalifikation til WYSC (Youth Worlds 2010), hvilket vi ser som en god
og opnåelig mulighed.
SL 16’neren blev hentet i Rungsted, og blev fragtet hjem. Der
var kriller i maven, lidt ligesom juleaften når man sidder med
den største julegave foran sig, det var sådan en følelse Rasmus
og jeg sad med. Efter mange måneders ventetid på økonomiudvalget i Horsens Sejlklub, var den endelig her. Efter en masse kritik fra medlemmer var der endelig en katamaran i Horsens sejlklub. Jeg tror vores fædre delte vores begejstring omkring dette projekt, deres smil var heller ikke til at fjerne. SL’eren blev rigget til og vi kom på vandet, det første der slog
Rasmus var, ”hold kæft den er hurtig på rorene”. Vi hev spileren op og satte kursen mod Husodde, vores første bomning gik
udmærket, og jeg kom ud i trapez, ned på den sidste halve meter af skroget. Næsen satte sig og jeg gled, mistede fodfæste

og fløj. Jeg fløj. Jeg ramte vandet da jeg var forbi bovsprydet,
hvilket er en flyvetur på 3 meter. Efter halvanden time på vandet var vi igen i havn, hvor vores store smil ikke kunne fjernes,
overhovedet.
Som sagt er vores mål WYSC i Istanbul, hvor vi regner med at
repræsentere Danmark i SL16. Vi træner derfor, adskillige gange om ugen, plus weekenderne, men der skal også være plads
til det, som vi selv siger ”Hobie way of life” hvilket er en livsstil der næsten ikke kan forklares, men som skal opleves. Kort
og godt går den ud på at slappe af, tage tingene som de kommer og ikke stresse rundt.
Som sagt tidligere, så er det, at flyve hen over vandet en helt
ubeskrivelig oplevelse, men det er ikke bare det. De mennesker
der omgiver dette projekt er engageret, glade og veloplagte
dog ikke så meget, at vi bliver presset til at sejle. Det er en af
de ting, der ikke skal ske for sejlsporten. Det skal være sjovt at
sejle, ellers er der ikke noget ved at sejle, eller er der.??

"Det handler om at have nogle
ambitiøse mål med de ting, man
foretager sig, om at kæmpe som
et svin for at nå dem – og vel at
mærke nå dem i flok.”
Jesper Bank

Rig / rulleforstag og dæksudstyr
Udlejning af det rigtige værktøj
Know how som vi gerne giver videre
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Gammelhavn 3 · 8700 Horsens
Tlf: 25578781 · Fax:75614902 · info@horsensvaerft.dk
www.horsensvaerft.dk
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GASTRONOMI OG STEMNING I SÆRKLASSE PÅ DANMARKS NYE DESIGN HOTEL

SELSKAB & FEST

Pigesejlernyt
Uanset om De skal være
vært ved den lille intime
familiefrokost eller skal
afholde den helt store
fest med sceneoptræden
og musik, så kan Hotel
Opus Horsens levere de
perfekte rammer.
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Egebjergvej 1

8700 Horsens

Tlf. +45 76 25 72 00

CASA EJENDOMME

Fax +45 76 25 72 01

info@hotelopushorsens.dk

www.hotelopushorsens.dk

CASA ENTREPRISE

Pehajoges besætning

Efter en god forårssæson er efterårssejladserne nu gået i gang. Det er dejligt igen
at komme på vandet, og ”bygge” oven på
forårets mere eller mindre heldige oplevelser.
En af de gode oplevelser var, at vi igen
først på sæsonen havde trænere med ud
på vandet. Der var en til de både, der måtte ønske det, hvilket var alle. Man havde
hver især sit fokusområde, som aftaltes
med træneren, inden vi sejlede ud, og så
var det ellers spændende at se, om også
planerne holdt. Det gjorde de vist for
størstedelens vedkommende, dog med
mindre justeringer.At det kan lade sig gøre
skyldes den indsats kapsejladsudvalget
gør for, at det kan realiseres, det er vi glade for. Tak.
Derudover har der været andre begivenheder, som også lige kan nævnes her. I forårssæsonen har en båd tabt en gast over
bord, heldigt var det, at der var en gum-

mibåd, der kunne samle hende op, for det
var vist noget med at spileren sad fast, så
det tog lidt tid inden de kunne vende om
efter hende. Alligevel stod hun klar – i tørt
tøj - da vi kom ind efter endt dyst, klar til
at hjælpe resten af besætningen med at
ordne sejl m.m.
Pga. mastehavari (skete under en tirsdagsmatch) kunne Episerver ikke deltage i de
sidste onsdagssejladser, men alligevel
kom Lena og besætning ned på havnen og
var med hos os andre. Det er dejligt at opleve, at det ikke kun er sejlads i egen båd,
der kan trække, men også det gode samvær vi har alle besætningerne i mellem.
Forårets sejladser blev som vanligt afrundet med spisning sponsoreret af Dansk
O.T.C. A/S, tak for dejlig mad. Samme aften blev forårets samlede vinder også fundet, det blev Pehajoge, med Ripasso på
andenpladsen. Tillykke med de flotte placeringer.

Ripassos besætning

Aiolos´ besætning (med udlånt gast fra
Episerver)

CASA AIR

Nyt fra havnefogeden
En sommer med lidt broget vejr, mange stævner, første sæson
med røde/grønne skilte på alle pladser og en redningsaktion.
Hvordan har havnefogeden oplevet det?
Røde/grønne skilte.
Gæsterne er glade for den service. Få har benyttet muligheden
for at skrive hjemkomstdato med den begrundelse, at de ikke viste hvornår de kom. Der har været nogle tilfælde på, at der ikke
var disciplin og det giver selvfølgelig ærgrelser. Flere har ringet til
mig et par dage før hjemkomst og bedt mig vende skilte. Det gør
jeg gerne.

Se mere på www.casa-as.dk

Plutovej 1 · 8700 Horsens · Tlf. +45 75627900 · Fax. +45 75627902
info@casa-as.dk · www.casa-as.dk
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Stævner.
Jeg havde placeret min ferie efter sæsonen, for at være her i
ferieperioden; men det var nok ikke så fornuftigt. Jeg var her til
den første del af Ylva stævnet. Der var megen ros fra sejlerne, fordi de lå samlede, så det kan du godt tage til dig! Et par fra klubben gjorde en kæmpeindsats med at finde og ringe til bådejerne.
De skal ha’ en størstedelen af rosen. Stævner stiller store krav til
parkering og jeg forstår nu, hvorfor at græsplænen betragtes som
”hellig”.

Hvad er dit indtryk af antallet af gæster?
Nu har jeg ikke noget at sammenligne med. Jeg ind rapportere
til Danmarks Statistik og når sæsonen er slut, bliver der lavet en
samlet opgørelse og så få vi tallene.
Har du en kommentar til den redningsaktion der var? - jeg
ved du blev kaldt på arbejde.
Ved 22 tiden den pågældende dag, ringede SOK til havnefogederne i det Østjyske område og bad os tage på havnen. Man ønskede at få samlet nogle oplysninger om båden og om der var
folk der viste noget om den båd. Det viste sig at navn og hjemhavn på den forladte båd, ikke stemte med oplysningerne i hjemhavnens kartotek. Det får mig til at sige, at det er utrolig lidt der
kræves omkring oplysninger på både ,- hjemmehørende og
gæster. I campinglivet, hvor jeg kommer fra, er der helt anderledes registrering. Man burde overveje et nationalt båd register.
Hvad med de lokale nummerskilte vi hvert år sætter på båden.
Det må være et direkte link til arkivet? Kun ca. halvdelen af
pladslejerne henter et skilt på havnekontoret og sætter det på!!!
Det skal være bedre.(CG)
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“Man bli’r faktisk afhængig”

Pluspartner Revision + rådgivning
Tobaksgården 3, 8700 Horsens
Telefon 76 25 19 00
Fax 7625 1909
www.plus-partner.dk
kbp@plus-partner.dk

Nyt i FitNees:

Sports- og Sundhedsklinikken
tilbyder nu undersøgelser med

Ultralydsscanning

Sports- og Sundhedsklinikken
er blevet udstyret med en
moderne ultralydsscanner.
Det giver mulighed for en
meget præcis vurdering af en
skades omfang og giver
værdifulde informationer til
planlægningen af den mest
effektive behandling.

Holder du kursen?

Ring og få en tid.

Tobaksgården 4 . Horsens . Telefon 7562 6311 . info@ﬁtnees.dk . www.ﬁtnees.dk

MØBEL
KUNST

HENRY
KLOSS

DESIGNMØBLER

TEGNESTUEN ØSTJYLLAND AS
ÅBOULEVARDEN 85 · 8700 HORSENS · 75 61 36 00
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JEM med dansk manér!
Vi ankom til Spanien nærmere Denia ca.
5 dage før selve stævnet startede, til høj
solskin fra en skyfri himmel, 35 grader og
omkring 8 m/sek. Det var rigtig fedt at
komme til Spanien i så god tid. Vi havde
tid og mulighed for at få nogle gode
træningsdage på vandet. Vi fik trænet 4
dage i perfekt søbrise, hver dag. Søbrisen
kom ca. igennem kl. 13 med 8 m/sek. Bølgerne kom ude fra Middelhavet, så de kunne godt blive op til 2 m om eftermiddagen.
Vi var i alt 13 danske sejlere med til EM,
hvor Rasmus Damsgaard og Jørgen Holm
var trænere. Det var en rigtig god flok, der
var af sted, og vi tre nød godt af at være
de eneste piger. Da vi kom til campingpladsen, hvor vi skulle sove, var vores telt
slået op og klar til at blive indtaget. AnneJulie, Anne-Marie og jeg fik et telt for os
selv, der hurtigt blev organiseret af AnneJulie, så vi i det mindste havde et godt udgangspunkt for at holde orden. Vi nød virkelig livet i Spaniens sol inden stævnestart, en træningsdag kunne lyde sådan
her: kl. 9 morgenmad, kl. 10 morgenbadning med snorkel(Der var store stimer af
fisk i alle farver, der hvor vi badede), kl. 13
møde på havnen og sejlads, efter vi havde været ude at sejle, var der igen badning
på campingpladsen, inden vi skulle ud og
spise. Det var virkelig fedt at føle en smule ferie, samtidig med, at vi ladede op til
EM.

PAL Fashion

PRIVAT:
ARKITEKT BO CHRISTENSEN · 75 68 49 76
Grønlandsvej
8 · 8700 Horsens · Tlf. 7564 8722
9HMOHYHMÂ+RUVHQVÂ7OI
ZZZMDFREVHQSOXVGNÂLQIR#MDFREVHQSOXVGN
info@jacobsenplus.dk
· www.jacobsenplus.dk
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ARKITEKT JENS VANDVIG · 75 65 80 75

Tre ud af tre mulige
Første stævnedag lovede langt fra det
samme vejr, som vi havde ligget og trænet
i. Da vi vågnede og kiggede ud, var der
overskyet med mørke skyer, og vind var

der ikke meget af. Da vi kom ned på havnen, havde vejret ikke forandret sig meget, og det danske hold samlede sig under vores solpavillon, der nu fungerede
som ly for regnen. Til sidst bliver vi sendt
på vandet, men vinden var meget springende. Drengene fik gennemført en sejlads, hvor imod pigefeltets sejlads blev afblæst pga. en stor sky, der kom indover
og tog al vinden og lavede en vinddrejning på 40 grader. Da sejladsen blev afblæst, lå jeg, Annette, et og Anne-Julie tre.
Anden dag bød stadig på overskyet vejr,
men der stod en stabil vind med 8 m/sek.
fra nordøst. Vi fik gennemført tre sejladser, og da vi kom ind, lå både Anne-Marie og Anne-Julie i top tre, jeg selv lå uden
for top 10 pga. en OCS.
Vi fik sejlet en sejlads onsdag, og 3 sejladser torsdag i 4 m/sek.. Efter torsdagens
sejladser havde vi fået vores ene fratrækker, og vi tre Horsens piger lå 1, 2 og 3!
Den første stævnedag om morgenen
sagde Rasmus Damsgaard, som var blevet valgt til pigetræner, i spøg til AnneMarie: Hvis vi ligger 1,2 og 3 inden den
sidste dag, laver jeg æg og bacon til jer.
Torsdag lå vi alle i top 3 (selvfølgelig), så
fredag morgen, da vi blev vækket, var der
æg og bacon til os tre piger, imens de andre sad og måtte nøjes med havregryn.
Fredag kom søbrisen aldrig helt igennem,
og sejladserne bliver afblæst med jubel i
den danske lejr. Slutresultatet bliver: Anne-Marie vinder suverænt med kun 16
point, jeg selv 2 med 24 point, og AnneJulie 3 med 25 point. Os tre piger havde

en kanon tur sammen, og følte alle at vi
kunne bruge hinanden både til lands og
til vands. Jeg tør godt sige for mig selv, og
jeg tror også for de andre piger, at det var
en af de bedste ture vi har været på.
Til præmieoverrækkelsen er der stor
dansk dominans med 4 danskere på podiet. Det var virkelig en fed oplevelse at kunne stå der alle 3 piger og bare feste løs og
være glade. Om aftenen var der lavet
diskotek på havnen, så man kunne hygge
sig med alle de andre nationer, det var en
perfekt måde at slutte EM af med i Spaniens varme.
Det var også en fantastisk følelse at komme hjem til Danmark og blive hyldet igen
i Horsens for sine præstationer over sommeren. Og jeg selv takker endnu engang
for, at have fået ”spurtprisen”, det var en
stor og glædelig overraskelse.
Annette Lundø
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Express toget kort efter start

Ylva DM og Express Klassemesterskab

Albin Express Klassemesterskab 2009

Horsens Sejlklub har haft besøg af Danmarks bedste Ylva- og Expresssejlere, der fra den 14. til
den 16. august havde sat hinanden stævne på fjorden til henholdsvis DM og klassemesterskab.

15 danske og 2 tyske Expresser kæmpede om årets klassemesterskab på Horsens Fjord samtidig med, at Ylvaerne kæmpede om deres Danmarksmesterskab. ”Vi havde Ylva’erne alene
på vandet fredag, og søndag var Expresserne selv ude, men lørdag var alle bådene ude på samme bane” siger Morten Stoy,
der kan berette, at det forløb fuldstændigt problemfrit: ”Vi fik
kun positive tilkendegivelser fra sejlerne, og selv om vinden
var i et lidt uheldigt hjørne og bådene relativt forskellige, gik
sejladsafviklingen meget fint”.

”Det var årets største stævne med deltagelse af 42 både og ca. 170 sejlere, men alt klappede perfekt både på vand og til lands takket været en kæmpe indsats af vores uundværlige hjælpere” udtaler Morten Stoy, der som stævneleder stod i spidsen for et team på
mere end 30 frivillige.

Tysk Express lige før spilerkæntring

Ebbe Evers med brækket mast

Papillons flotte resultat blev fulgt til dørs af Søren Andersen,
der til lejligheden havde samlet en superbesætning bestående
af Christian Blæsbjerg, Christian Tang og Jacob Nikolajsen, og
som med en samlet femteplads leverede en fornem præstation i den ellers stærkt besatte klasse. Claus Nielsen med besætning sluttede på en ærefuld 12. plads i det 25 både store
felt, så det må siges at de lokale sejlere virkelig formåede at
sætte et positivt fingeraftryk på stævnet.

En flot flåde på ikke mindre end 25 Ylvaer kæmpede om årets
Danmarksmesterskab, herunder 3 lokale både styret af Preben
Kristensen, Claus Nielsen og Søren Andersen.
Roskildesejleren Allan Kloster Hansen, med sejlmageren Bo Selko som rorsmand, udviste meget stor stabilitet under hele
stævnet, og var urørlige på førstepladsen med 6 point efter 5
tællende sejladser. Med på vinderbåden var den dobbelte verdensmester i H-båd Morten Nielsen samt Kloster-brødrene Allan og Bjørn.

Ylva start

Horsensbåden Papillon med Preben Kristensen ved roret fik en
flot samlet 2. plads, med en meget stabil serie – 4 andenpladser og en 4. plads som tællende placeringer og en samlet score på 12 point. Præstationen sættes i relief af, at den regerende mester Leif ”Kongen af Ylva” Perhson, der havde 6 (seks!)
mesterskaber på stribe inden årets DM, blev forvist til tredjepladsen med 15 point, en noget uvant placering for den dygtige Bogensesejler. Med sig i båden havde Preben: Jørgen Mortensen, Carsten Feldt og skipper Kim Henriksen.

Det, der på forhånd var udset til at blive en meget jævnbyrdig
affære med lokale vinderchancer, ændrede sig i sidste øjeblik,
da den regerende mester Matti Lintunen meldte sig til stævnet. Matti med rorsmand Kim Rasmussen og gasterne Mikkel
Oldrup og Michael Folkmann var slet og ret i en klasse for sig,
og lavede med meget stabil sejlads 4 første og en 3. plads. Anderledes tæt var det i kampen om de næste pladser, hvor de
lokale både blandede sig i kampen om podiepladserne. Bedst
gik det for Morten Arndal med besætning, der endte på tredjepladsen, 3 point fra sølvmedaljerne, men á point med 4. pladsen. Kim Lago Nørgaard blev nr. 5, Erik Andersen nr. 7, Christian Kronow nr. 8 og Svend Kold Johansen nr. 11.

Foto: Chris Gossmann

Foto: Chris Gossmann

Der kæmpes ombord på vinderbåden Frøken 34. Bo Selko, Morten
Nielsen, Bjørn og Allan Kloster.
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Fotos: Karsten Viborg:

Ylva DM 2009

Stor lokal opbakning
Kapsejladsudvalget ønsker at rette en stor tak til alle de hjælpere, der i stort tal har bakket op om stævneafviklingen og
ydet en fantastisk indsats. Samtidig skal der rettes en tak til
de sejlere, der flyttede deres både under stævneafviklingen, så
25 Ylvaer og 17 Expresser kunne ligge på rad og række i bassinet foran klubhuset – et fantastisk syn og en stor gestus af de
lokale sejlere – tak for det!
Mvh. HSH Kapsejladsudvalg

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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Sommerens fedeste oplevelse!
Den 10. maj 2008 opnåede jeg årets mål:
at komme med til ungdoms VM i Laser
Radial, som skulle afholdes i Brasilien, i en
by lidt nord for Rio. Jeg var ovenud glad,
med en fantastisk følelse i hele kroppen.

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

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

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

Ungdoms VM eller WYSC (som står for World Youth Sailing
Championsship) er et lidt specielt stævne, da der kun kan komme én dreng og én pige med i hver bådklasse, fra hvert land.
Dvs. at i Laser Radial kan der komme en dreng og en pige med
fra Danmark, derudover kan man kun komme til WYSC i en
olympisk bådklasse, med undtagelsen af Hobie 16, som er en
katamaran. WYSC er et stævne, der på mange måder ligner
OL, det er i hvert fald det tætteste, man kan komme på OL
som ungdomssejler. Alt det praktiske på land og på vand er
fuldstændig stillet op efter, hvordan et OL ser ud, f.eks. at alle
sejlere bor på det samme hotel, og at man på vandet, skal have en trøje udenpå sin vest, der kaldes en bip. På den står der
ens navn, samt hvilken nation man er fra. Det hold, som skulle

Af Anne-Marie Rindom

tid i Lissabon Lufthavn. Min træner, Jan Christiansen, havde
lagt en soveplan for os, således vi ikke fik jetlag på turen derover. Planen var at holde os vågne fra Lissabon til Rio, det vil sige 11 timer i streg. Det var ret svært, da vi havde været meget tidligt oppe om morgenen. Derfor måtte vi se film og holde hinanden med selskab. Omkring kl. 23 brasiliansk tid landede vi i Rio. Derefter var der tre timer med bus, inden vi ankom til vores hotel i Buzios - den lille hyggelige havneby, med
en masse små sommerhuse, hvor ”de rige” fra Rio holder ferie.
Vi havde tre dage inden stævnet gik i gang, hvilket ikke var ret
meget, så for mig gjalt det om at få det praktiske på land til
fungere, således jeg ikke skulle bekymre mig om det under
stævnet. Hele formiddagen blev derfor brugt på at se stedet
lidt an, pakke ud og undersøge, om maden kunne spises. Senere om eftermiddagen bestemte vi os for at tage ud til en af
Brasilien smukkeste sandstrande. Vi slappede af, badede og ladede op til morgendagens hårde strabadser med udlevering af
både og klargøring af disse helt splinternye joller. Vejret var
perfekt med højt solskin, 28 grader og en god søbrise på omkring 15 knob. I Danmark er vi ikke vant til specielt godt vejr
om sommeren, så det var helt fantastisk at have så stabilt vejr,

SAIL DESIGN GROUP

I gang med dagen bådarbejde

De danske piger

repræsentere Danmark var: Lærke Buhl-Hansen( RS;X), Sebastian Fleister (RS;X),Daniel Bjørnholt ( Hobie 16), Nicolai Bjørnholt (hobie 16), Ida-Marie Baad ( 420), Marie Olsen(420), Taus
Holtug (420), Oscar Haumann (420) Pascal Timshel (laser Radial) og Anne-Marie Rindom ( laser Radial)

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

www.sejl.dk
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WYSC – Brasilien, Buzios
D. 7. juli kl. 6.00 skulle hele det dansk team mødes i Kastrup
lufthavn til check-in. Min mor og lillesøster var taget med, for
at ønske mig god rejse og vinke farvel. Det var super dejligt, da
jeg havde en del sommerfugle i maven, og var meget spændt
på, hvordan det hele skulle gå, hvilket miljø jeg ville komme
over til, alle de nye mennesker jeg skulle møde osv. Hele flyveturen tog omkring 15 timer med mellemlanding og vente-

Anne-Marie i en agten for tværs

det skal dog lige siges, at solen allerede går ned kl. 19, fordi vi
var tæt på ækvator.
De næste to dage blev brugt på at få klargjort bådene og komme ind i en fast daglig rutine. Fredag d. 10. juli var så første
sejladsdag, hvor vi skulle ud og sejle practice-race. Forholdene
på vandet var helt perfekte: store bølger direkte fra Atlanterhavet, 15 knob og solskin – det kunne ikke bliver bedre, og jeg
skulle bare ud og give den gas!:) Resultatet af denne sejlads
var ikke vigtig, da det ikke talte noget, men den er en god indikation om, hvordan de andre sejler. Om aftenen var vi til indmarch på byens rådhus, hvor alle de fine mænd holdte tale, og
der blev serveret en lille snack. Samtidig fik man lejlighed til
at snakke med sejlere fra de andre lande, hvilket var super fedt,
da man dermed opnår et kæmpe netværk.
...fortsættes
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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HSH klubtøj med klubstander som logo kan købes hos
Horsens Marine. Se udvalget i klubhuset.

Musto bomulds Polo
med Canvas krave:
399,- inkl. logo

Åndbar Musto jakke
i eksklusiv kvalitet:
1499,inkl. logo

Hver dag var der planlagt to sejladser, men desværre var tredje dagen præget af skiftende vind, som gjorde at vi ikke fik gennemført nogen sejladser. I alt fik vi gennemført 5 sejladser inden fridagen. Jeg havde sejlet stabilt i top ti og havde lavet min
fratrækker, der gjorde, at jeg ikke måtte sejle med for stor risiko, de efterfølgende dage.
Fridagen
På fridagen, som ligger lige midt i stævnet, var der arrangeret
sambafest for alle sejlere. Det forgik således: alle nationer blev
delt ind på tre hold, derefter var der påklædning med diverse
sager, f.eks. Hawaii krans, masker, glimmer osv. Da vi havde
klædt os fint på (jeg havde diadem på), skulle der danses samba, problemet var bare: samtlige sejlere havde ikke den ringeste ide om, hvordan man dansede samba, det blev der hurtig
sørget for; for pludselig troppede otte afrikanske trommespillere op, samt tre instruktører, der skulle spille og lære os, hvordan man dansede samba. Det var en hel fantastisk oplevelse,
og noget som man aldrig har prøvet før, hvilket gjorde det ekstra specielt og udfordrende, da man først skulle overvinde sin

Stål til sejlerfolket

Gybo Rustfrit Stål A/S løser specialopgaver i rustfrit stål. Også til erhvervsbyggeriet eller boligen.
• Udendørslamper
• Emhætter
• Køkken- borde og vaske
• Butiksinventar
• Altaner
• Bådeudstyr
• Greb og gelændere
• Bardiske og barstole
• Udendørsgrill
Forhør nærmere eller klik ind på
www.gybo.dk

Rustfrit Stål Design A/S
Gotlandsvej 18
DK 8700 Horsens
Tlf. 75 63 10 00
Fax 75 63 10 11
www.gybo.dk
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generthed. Efter en time med ”intensiv” træning i samba, skulle vi ud på gaden og lave et optog, hvor vi dansede samba foran hele Buzios befolkning. En oplevelse jeg aldrig vil glemme.
De sidste sejladsdage, samt præmieoverraskelse
Der var nu tre dage tilbage og ni point til første pladsen. Mit
mål var at være stabil, ingen dumme fejl, for så skulle det nok
gå. Onsdag (dagen efter fridag) bød på frisk luft og overskyet.
Jeg kom ned på havnen i godt humør og klar til at fyre den af.
På det tidspunkt vidste jeg ikke, at der var en storm på vej, hvilket gjorde at banelederen ikke ville sende os på vandet, desværre. Vi endte med at vente hele dagen på, at vinden ville aftage. Det gjorde den uheldigvis ikke, så vi tog alle hjem fra havnen, en smule skuffet over den sejladsfattige dag.
Fredag, sidste sejladsdag, skulle det afgøres, om de danske sejlere skulle have en medalje med hjem. Med to sejladser på programmet, var jeg klar til at give den gas og havde på forhånd
regnet ud, hvordan taktikken skulle lægges. Sejladsen startede
dårligt for mig, med en skidt acceleration, der gjorde, at jeg var
en af de sidste, der krydsede startlinjen. Jeg så hurtigt et kæmpe vindtryk på styrbord side af banen og tog chancen, der kom
ud til min fordel. Jeg rundede topmærket som nummer fem,
hvilket jeg holdt helt til målstregen. Anden pladsen var hjemme, og jeg sejlede glad i havn.
Senere på aften blev der holdt en kæmpe afslutningsceremoni
samt præmieoverraskelse. Det var en fantastisk fornemmelse
at stå på skamlen og få medaljen om halsen. Efterfølgende var
der middag på hotellet for alle sejlere. Vi udvekslede e-mails
og byttede trøjer, hvor jeg fik eksemplarer fra hele verden. Derefter var der arrangeret poolparty med masser fest, farver og
sambarytmer.
Dagen efter gik turen atter hjem til Danmark, hvor jeg blev
modtaget med blomster, af min familie, i lufthavnen. Endelig
hjemme med minderne fra det bedste sejlstævne nogensinde.

Pinsetur til Strib
GLASLØSNINGER TIL DIT
HJEM OG DIN BÅD

Vejret var fantastisk hele perioden! 10 både havde tilmeldt sig
og fik en dejlig tur i gode venners lag. En rigtig klubtur!
Flere gik Snaptun allerede fredag, og fik en aften mere ud ad det.
Lørdag var vinden i nord (NNØ), så derfor læns ned over.
Det gik rigtig godt indtil "Tragten", hvor der var modstrøm i
størrelsesordenen 3 knob - en mærkelig oplevelse med vinden
agten.
Det sydede og boblede, og der var svært kun for sejl, men nogen gik hele vejen, mens andre brugte motoren.
Ankomst lørdag eftermiddag.
Der var fælles indkøb med en meget rusten indkøbsvogn, men
alle ingredienser til aftenens arrangement blev fundet og indkøbt.
Der blev hygget og grillet både lørdag og søndag
Alle bidrog! Nana's kringle var højt værdsat,- overgik Fredes stegte bananer.

Søndag formiddag var der arrangeret en tur til "Strib automobilmuseum", hvor ejeren viste rundt og fortalte historien om
hver eneste bil og motorcykel.
Det var en meget stor oplevelse for alle, og mange af kaptajnerne (mændene), kunne ikke høre nok, mens de fleste af
gasterne (kvinderne) ikke helt kunne klare de lange historier,
og derfor nød solen udendørs.
Mandag gik det atter nordover i meget lidt vind og med bagende sol, - motorsejlads. (IHO/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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EM i Matchrace 2009 - verdens største
matchrace stævne
Europamesterskaberne er for første gang blevet afholdt for både mænd og kvinder samtidig.
Med hele 32 hold med fem på hvert hold er EM i matchrace 2009 i Middelfart det største
matchracestævne nogensinde afholdt. Stævnet fandt sted fra den 5.-9. august 2009.

SPARBANK - DIN BANK
SPARBANK er en kompetent og fleksibel rådgiver i mange af
livets store økonomiske beslutninger - både for privatpersoner
og erhvervsvirksomheder. Vi rådgiver f.eks. ved køb og salg af
fast ejendom, ved investering, ved finansiering af både små og
store anskaffelser og i spørgsmål om pension.
SPARBANK er vokset støt gennem 150 år og er nu repræsenteret
med filialer over det meste af Danmark og i Grønland.
Kig ind. Uanset om du kommer som privat- eller erhvervskunde
vil vi gøre alt for at give dig en god oplevelse.

W W W. S PA R B A N K . D K

BYGNINGSSTÅL
Trapper
Altaner
Gelændere
Vores område er stort...

Danmark havde fire sejlere med videre til finalesejladserne ved dette års EM i matchrace i Middelfart. Hos pigerne var det et rent dansk
opgør i kampen om bronzemedaljerne og derfor en sikker medalje.
Denne tog Lotte Meldgaard sig af. Mads Ebler vandt også bronze ved
at vinde over feltets, på papiret, bedste sejler, Philippe Presti. I guldfinalen satte Lars Nordbjærg desværre en føring over styr og blev
dermed slået af svenske Johnie Berntsson.
Sikker sejr til Meldgaard
I det rene danske opgør om EM-bronzemedaljerne vandt Lotte Meldgaard 2-0 over Camilla Ulrikkeholm. Første sejlads blev afgjort på
målstregen med kun få centimeter i mellem bådene.
Anden sejlads blev aldrig rigtig spændende. Lotte Meldgaard kom
bedst fra start og vandt suverænt og dermed EM-bronze. Besætningen hos Lotte Meldgaards bestod til dette stævne af: Storsejls trimmer: Nina Grunow, Trimmerne: Vivi Møller og Christina Refn og på
fordækket Horsens sejleren Mia Nini Nielsen.
Holdet havde ugen forinden EM været til VM i Lysekil Sverige. ”Til
VM kunne vi desværre kun tage en 8 plads med hjem, så det var en
stor forløsning at komme på podiet til EM og få en medalje om halsen, efter mange måneders intens træning” udtaler Mia Nini Nielsen.
På havnen i Middelfart havde NP Trucks A/S stillet en gaffeltruck til
rådighed for stævnet og som en lille gimic var trucken dekoreret
med et billede af Team Lotte Meldgaard. ”Det vagte en del opmærksomhed fra både konkurrenter og pressen at vi på holdet havde vores egen TEAM GAFFELTRUCK, det er aldrig set før og jeg er sikker
på at det gav en del respekt hos konkurrenterne” udtaler Lotte Meldgaard med et smil på læben.
En løs knude ødelagde håbet for Lars Nordbjærg
Hos herrerne var det et dansk-svensk opgør. Danmarksmesteren,
Lars Nordbjærg, skulle møde svenske Johnie Berntsson. Ved næstsidste mærke førte danskeren og de mange tilskuer på land så
spændt med og lugtede guld.
Svenskeren kom dog først til sidste mærke med Nordbjærg få meter bag sig. Men en knude sprang på danskerens sejl og dette gav Johnie Berntsson et forspring der ikke var chancer for at indhente inden mål.

Gotlandsvej 20 · 8700 Horsens
Tlf. 7562 1999 · www.carlfr.dk
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Stor glæde på holdet da bronze medaljen endelig kom om halsen

Dermed tog svenskerne sig af guldmedaljerne og Lars Nordbjærg og
besætning vandt sølv.

Team Lotte Meldgaard på gaflerne af ”vores” Team Gaffletruck.

Ud over Mia var der yderligere 2 lokale helte på banen.
Joan Hansen fra Gedved, nu København, var gast hos Camilla Ulrikkeholm. Joans forældre Bodil og Gustav Hansen
er kendinge fra Horsens Sejlklub, - Bodil aktiv pigesejler.
I Mads Eblers besætning, der jo fik bronze, finder vi Chris
Keene Pedersen, som på billedet får medaljen om halsen.
Chris har sejlet i HSH i mange år. Stort tillykke til Chris.
(CG)
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Succesfulde virksomheder kan identificeres med succesfulde sportsfolk

Horsens Sejlklubs
Business Cup 2009
Favoritten vandt igen
Ingen kunne holde Thomas Iversen og Jyske Banks besætning tilbage i Horsens Sejlklubs Business Cup, der blev holdt for 3. år i træk på Horsens inderfjord midt i juni.

Lars Skovbjerg, direktør i Jyske Bank, var i tvivl om det
var nødvendigt at tage pokalen med fra sidste år, da
han forventede at vinde Business Cup igen.
Det gjorde de og pokalen blev igen overrakt til Lars
Skovbjerg, samt skipper Thomas Iversen tv, Keld Andersen og Lars Fensbo.

Nykredit var det eneste rene firmahold, da alle er
ansat i koncernen.
PAS PÅ DEN KNALD GULE GUMMIBÅD !!!
NP Truck havde egen supply boat, og i år var det
Ole Nielsens egen ”Moleræser” fra Juelsminde,
der velvilligt hjalp med ved besætningsskifte.

8 besætninger med erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklubber sejlede mesterskabet i meget hård luft, der gav tætte og spektakulære
dueller. Dette var meget se værdige for de tilskuere, der fulgte dramaet fra
nært hold på ydermolen i Horsens Lystbådehavn.
I den afsluttende match imellem vinderne fra Jyske Bank og Nykredit gik
det så hårdt til, at Thomas Iversen faldt i vandet inden starten i en duel og
måtte samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.
Besætningerne var suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke
kræfter naturen kan påvirke en sejlbåd med.
Frank Panduro, der sejlede for Dansk OTC, var ikke sen til at indrømme, at
mave- og armmusklerne skulle trænes væsentligt, hvis han skulle gentage
en succesfuld 3. plads med Peter Iversen som skipper, til næste år.
Morten Stoy fra CON Industries blev nummer 2 og Nykredit med Søren
Andersen blev nummer 4.
Mia Nielsen fra NP Truck havde på grund af afbud, ikke sin sædvanlige skipper, der ligger 4 på verdensranglisten, og der gav en placering lidt nede i
rækken.

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

Som On Board medlem har man 1. ret til at benytte vore
succesfulde sejlere til et PR. fremstød eller med et kort indlæg
til et kunde- eller evt. internt arrangement.
Succes avler succes.
Som On Board medlem er man meget velkommen til at
kontakte undertegnede, således vi kan få en aftale om et
arrangement, der passer i alles kalendere.
soren.klint@horsens-sejlklub.dk

- Sailor of the year !

Alle On Board medlemmer inviteres til at deltage
i kåringen af Nykredit ”Sailor of the year” til standerstrygning den 31. oktober kl. 13.00 med efterfølgende frokost i sejlklubbens restaurant.
Indbydelse fremsendes separat

Tak til vores sponsorer:
C O N

INDUSTRIES

Der er allerede nu sat dato for næste års Business Cup 2010, der afvikles
den 12. juni og hvor der forventes at 12 besætninger og 6 både sætter hinanden stævne.
Har du lyst til at deltage i Business Cup så reserver dagen og send en forhåndsbookning på mail til soren.klint@horsens-sejlklub.dk. Der er allerede
nu forhånds booket 3 besætninger.

Ny båd sponsor i 2010
Alan Nissen, som både styrer
Nissens Kølerfabrik og her båden
”Nissen” til Business Cup, har
meddelt, at virksomheden stadig
ønsker at være med i On Board,
men ikke som båd sponsor. Der er
allerede nu flere virksomheder,
der har vist interesse for dette
attraktive sponsorat, og har du
også lyst til at høre mere om alle
mulighederne ved et bådsponsorat,
så kontakt sponsorudvalget.
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Personaleforeningen West Pharmaceutical Services havde i
august sat hinanden stævnei vore 2 match race både, med
Helle Hjortlund I spidsen.
De fik en rigtig god eftermiddag på fjorden, hvor pigerne
måtte se sig slået 2 mod 1 af drengene og revanche match
er allerede under forberedelse.

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

Lars Larsen

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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Carl Gerstrøm (til venstre), der har genoplivet den gamle kapsejlads Snaptun-Ballen, kunne ikke selv sejle med
denne gang, men han nåede frem tidsnok til at trutte
kapsejladsen i gang fra molen i Snaptun. Ventende sejlere fulgte startproceduren. Vejret var flot: Sol og frisk
vind.

B

Tekst og foto: Jens Troense

Lammetæv
Vinder af kapsejladsen Snaptun-Ballen 27. juni blev Phantom 42-båden Skulk med Kai Nielsen som skipper. Om bord på Skulk var der kun én kommentar til sejren: - De fik lammetæv
alle sammen. Simpelthen lammetæv.
Snaptun-Ballen er en gammel og traditionsrig kapsejlads, der
efter mange års pause blev skudt i gang for få år siden af Carl
Gerstrøm. Kun Horsens-både deltager, og der er normalt to afdelinger, nemlig Horsens-Snaptun og dagen efter Snaptun-Ballen. I år blev kun sidste del sejlet som kapsejlads.
Der var sol og frisk vind, da bådene startede med respit fra
Snaptun. Der var 15 både, fire udgik. Vinden løjede lidt af, og
feltet gik i en stor bue sønden om Samsø - undtagen Skulk, der
valgte at gå tæt op under Samsøs sydkyst. Kai Nielsen lugtede vind under land - og han fandt vinden. Allerede ved Vesborg
Fyr sagde skipper: - Så er sejren hjemme, ingen kan hente os.
Vinder ankom kl. 15.50. Nr. 2 Niels Madsen i Najad 441 Aloa
krydsede mållinjen kl. 15.58, og nr. 3 Dino Fortuna i Xantippe
notede kl. 16.00. Der var vin til de bedst placerede. Flaskerne
sponseret af Bent Dahl fra Vinhuset Horsens. For det praktiske
arrangement stod Svend Smedegaard og Poul Søndergaaard,
og begge fik ros og tak.
På havnen i Ballen stod sejlerne for råhygge og grillet mad.
Eneste skår i glæden: En lokal måge dykkede og snuppede en
200 grams bøf direkte fra grillen.

-Værs’go’ og til lykke med en flot sejr, sagde kapsejladsens leder Svend
Smedegaard (til højre). Kapsejladsen særlige trofæ, en foldepropel på
træsokkel, blev overrakt til Kai Nielsen fra Skulk sammen med tre flasker
vin. (Svend Smedegaard sejlede en X 36 Sport Betty Blue og blev nummer 4 med ankomst kl. 16.05.)

Kl. 18.10 modtog kapsejladsens leder denne SMS: ”Hej
Svend. Ahring her. Går nu for motor, vind nul. Inde kl.
ca. 19.30. Nyd bare en moleøl. Venlig hilsen Søren”.
Det var mangel på vind, der fik Søren Refsgård i MacGregor 26M Ahring til at udgå. Søren Refshård var
første startende båd - og han kom i havn som den sidste
Han fik overrakt tre flasker vin for ”udholdenhed”. Også
han fik klapsalve lige som de øvrige præmietagere.

Carsten Laursen og Birthe Dam udgik med deres Ballard Scirocco. Pludselig var de væk. Forklaringen: De
blev prajet af unge mennesker i en båd med en død
motor - og ingen sejl. Ægteparret Laursen tog dem på
slæb og sørgede for at de kom godt i havn, Kolby Kås.
Og det gik der jo nogen timer med. De modtog tre
flasker vin (og ekstra klap) for godt sømandsskab.
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Konichiwa Japan...
Jeg har haft en fantastisk sommer. Jeg har været vidt rundt
omkring, for det er blevet til både Kiel, Skovshoved, Tokyo og
Denia i Spanien. Jeg har haft både opture og nedture og resultaterne har også været forskellige, men det har også noget at
gøre med hvilken båd jeg har sejlet, da jeg både sejler Laser
Radial og Europajolle.
Mine resultater er følgende:
Kiel – 31. plads (Laser)
Skovshoved – 25. plads (Laser)
Tokyo – 2. plads (Laser)
Spanien – 3. plads (E-jolle)
Jeg er rigtig godt tilfreds med min høst, men det er nu ikke kun
den, jeg vil fortælle om.
Jeg vil nemlig fortælle om en unik tur til Japan og hovedstaden Tokyo.
Jeg var til et stævne i starten af sommerferien, og pludselig får
jeg, ud af det blå, et spørgsmål, jeg ikke lige havde regnet med
at få stillet: ”Hva’ Anne-Julie – kunne du tænke dig at komme
til Tokyo at sejle?” Først grinede jeg og sagde ja, uden helt at
forstå eller tro på ,at ”konsekvenserne” af mit ja vil blive til en
kanon tur til Japan og hovedstaden Tokyo.
Da tanken om Japan havde bundfæstet sig, og jeg fandt ud af,
at det var virkelighed, måtte jeg jo snakke med banken – mine
forældre. Det var dog ikke mine forældre alene, der skulle betale, for der var tilskud til turen fra Tokyo-city, da stævnet var
et venskabsstævne og en reklame for, at OL skal afholdes i Tokyo i 2016. Altså var jeg, sammen med nogle andre danske sejlere, inviteret til Japan af selve Tokyo-city.
Japan og Tokyo-city kæmper om OL sammen med tre-fire andre lande, og de havde derfor inviteret en masse sejlere ned
for at få promoveret byen Tokyo. Deres intentioner er, at vi,
som har besøgt byen, kommer hjem og fortæller gode historier om Japan. Deres plan er indtil videre gået meget godt J
Tokyo er en meget anderledes by, og så er den stor for ikke at
tale om enorm. Der er mennesker overalt, og i forhold til det,
er den ualmindeligt ren. Det har nok også noget at gøre med
de bøder man får, hvis man smider affald på gaderne – det kunne man lære noget af i Danmark.
Japanere er derudover det mest venlige og høflige folkefærd,
jeg har mødt. De vil gøre alt for at hjælpe en bedst muligt, men
det kan selvfølgeligt være svært, når der er få, der kan snakke
ordentligt engelsk selv i Tokyo. Da vi ankom til Tokyo-lufthavn,
blev vi for eksempel mødt af ”vejvisere”, der førte os til en
chauffør, der privat kørte os til vores hotel - det var ren luksus.

ikke var nok ilt i luften – det var trættende, men alt andet lige
var oplevelserne kapsejladsmæssigt gode, jeg endte som sagt
på en 2. plads. Venskabsstævnet var dog meget kort og præmieoverrækkelsen tog næsten længere tid end selve sejladserne,
men også den var en spændende oplevelse – meget formelt.
Noget andet specielt er, at præmierne i Japan bliver velsignet
inden stævnestart, det skulle bringe lykke til alle sejlerne – tak
for det Japan.
Turen til Japan og Tokyo var en speciel oplevelse
Jeg fik lov til at sejle i en mulig OL-by, og det er jeg meget
taknemmelig for. Det var en stor oplevelse – ikke kun på vandet men også på land. Jeg tog til Japan for at sejle, men ikke
det alene, det var også for at opleve selve farvandet, kulturen,
stævneledelsen og bare i sig selv at opleve en by, der vil gøre
alt for at få lov til at afholde OL i 2016 – ja selv sende otte
danskere af sted til Tokyo i fem dage på helpension J
Sejlerhilsener
Anne-Julie

Nå, men jeg tog jo også til Tokyo for at sejle, som viste sig at
være en udfordring, når der er strøm, ingen vind og en luftfugtighed så unaturlig høj, at det var tåget, og at man følte, at der
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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Horsenspiger var magnifique til VM i Frankrig

Anne-Marie Rindom, som virkelig har sejlet havene tynde denne sæson, havde tydeligt det ekstra overskud, der førte til, at
hun løb af med sejren allerede en dag før VM var afsluttet. Mere dramatisk blev det for Sarah Poulsen, der vandt det franske
mesterskab sidste efterår over begge klubkammerater, hun
havde alle dage været i medaljerækken, men blev den sidste
dag i den allersidste sejlads overhalet af en Spanier, som snuppede bronzemedaljen for næsen af hende og endte på en trist
4. plads. ”Det var en stor skuffelse ikke at komme på skamlen
og dog i sig selv en fantastisk oplevelse at være med til at kæmpe om medaljerne” udtaler Sarah Poulsen ”Mit mål var at komme i top 5, så alt taget i betragtning, da jeg kom ind på land
den sidste dag, kunne jeg sige til mig selv, at var det et flot
stævne, og jeg var stolt af min præstation.”

Annette Lundø, det sidste nye skud på Horsens stammen, fandt
desværre ikke helt rytmen på vandet ud for Brest. Hun havde
håbet på lidt mindre vind, hvilket er hendes speciale, men endte på dog på en fin 18. plads. Ligeledes havde Horsens drengene det svært.Tilfreds var Mark Keene Pedersen. Han skulle først
sejle sig varm, derefter avancerede han hver dag på resultatlisterne og endte som bedste dreng fra Horsens på en delt 15.
plads.

Anette Viborg startede ude af top 3, men sejlede sig stabilt op
på en sikker anden plads. Hun fortæller: ”Ens form skal toppe
til sommerens internationale stævner, når det lykkes har man
guldet i sig, det sidste der gør, at alt går op i en højere enhed.

Anette Viborg

Hjemme i Danmark igen er det sidste par års vindende Horsensteam ved at omplante ungdomsrødderne fra europajollen til andre jolletyper. Det er en spændende proces, der bliver
værd at følge. Tiderne skifter - nye kommer til og andre vandrer videre.

Viborg og Rindom giver den gas med at sprøjte top 10 pigerne til
med champagne.

For 11 unge Horsens sejlere gik turen denne sommer til den gamle militærby Brest,
der ligger så langt man kan komme vestpå i Frankrig.
For mange var det det sidste VM i europajollen, det var fx tilfældet for det ny opstartede 470er team Sarah Poulsen og Anette Viborg, hvorimod den tidligere europamester i e-jollen Christian Rindom (nuværende surfer) skulle verdensmesterskabet
i Brest opleves fra en helt ny vinkel, idet han dette år var blevet ansat som træner for det danske drengeteam.
Over halvdelen af sejlerne fra Horsens var klar til start den
første dag i Open Week, hvor piger og drenge konkurrerer i
samme felt. En næsten stabil vind fra sydvest og ca. 7-12 m/s
alle dage i Open Week var lige sagen for Sarah Poulsen, der viste højt niveau for pigerne og gav mange af drengene dårlig
vind, da hun sejlede sig til en samlet 9. plads, den bedste danske indsats, og dermed vandt pigerækken stort, foran 470er
skipperen Anette Viborg, der måtte nøjes med en 2. plads i pigerækken. Der var derfor - på trods af regn og en temperatur
under 20 grader, glade smil at spotte på vandet den uge.
Det officielle VM nærmede sig og flere Horsens folk kom til
Brest bl.a. Anne-Marie Rindom fik et lift af klubkammeraten
Christian Tang, og med det nyligt vundne sølv til WYSH i Brasilien var hun med god selvtillid klar til at tage kampen op med
sine klubkammerater.
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Det viste sig dog også hurtigt, at guldet til dette års VM ville
blive vundet af en af de suveræne piger fra Horsens. Et klubmesterskab blev det kaldt af et par svenskere, det var lidt komisk, at vi måtte køre 1800 kilometer væk fra Horsens fjord
for at få det VM afgjort, for de interne intense kampe mellem
klubveninderne på vandet, var som taget ud af en af de bedste træningsaftener på fjorden.

Grillfest den sidste aften efter præmieoverrækkelse

Annette Lundø på billedet giver sammen med de andre danskere
franskmændene bank i bordtennis. Det var vores fritidsbeskæftigelse.

Top 3 pigerne

Jeg tror Anne-Maries havde sådan et stævne, hun var usårlig.
Jeg gjorde mit bedste for at give dem alle kamp til mållinjen,
og sølv var for mig stadig et skridt op af skamlen i forhold til
sidste års VM i Portugal.”
Nicoline Nissen viste også god stil til VM dette år. I flere sejladser var hun helt med fremme i top og bidrog til klubfighten.
”Mit mål ud over at blive i top 15 var også at have en hyggelig
tur, det gjorde, at det værste nervøsitetspres forsvandt, og jeg
nød at være med helt fremme hvor det sner.” beskriver Nicoline. Hun endte på en samlet 14. plads og lavede i den sidste
sejlads en flot 5, det var en god afslutning på hendes europajolle karriere, som ligesom veninderne Anette Viborg og Sarah
Poulsen sluttede i Brest. I stedet er Nicoline nu træner i Horsens Sejlklubs ungdomsafdeling og planlægger at sejle noget
matchrace.

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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Tekst og foto: Jens Troense

16 både besøgte vennerne i British Kiel Yacht Club
Let at ﬂytte – kraftig nok til at ﬂytte dig.
BeoSound 3 genopﬁnder transistorradioen – med en ny drejning:
Den kan afspille digitale musikﬁler fra et hukommelseskort.
Det genopladelige batteri giver dig op til 10 timers uforstyrret nydelse.
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www.bang-olufsen.com

Der var megen hjertevarme, da tursejlerne fra Horsens besøgte gode venner i British Kiel Yacht Club midt i juli. Til gengæld
var det småt med solskin og lune vinde.
De fleste Horsens-både ankom torsdag 16. juli og lagde til ved
flydebroerne i den lille havn på nordsiden af Kieler-fjorden, 54º
23.1 N 10º 09.7 E.
Venskabsbåndene mellem HSH og BKYC har eksisteret i mange år, og der er gensynsglæde hver gang (og hver gang er de
ulige årstal). Venskabet indebærer også, at et antal træningsbåde med unge kadetter fra BKYC gæster Horsens, hvor HSH
tager godt imod.
Besøgs-arrangementet blev styret af Ole Harby og Frede Nørgaard, der havde en god snak med cheftræner i British Kiel Yacht Club Baz Ennels. Alt var klar til at modtage de danske sejlere, og lørdag aften var der grill-party - med to kokke bag grillen.
Tursejlerne fra Horsens sender venlige tanker og en tak til de
britiske værter.

Frede Nørgaard (til højre) og Ole Harby stod for det praktiske ved
besøget hos British Kiel Yacht Club. Her aftales de sidste detaljer før
lørdagens store grill-party. I baggrunden en del af de 16 Horsensbåde. BKYC er placeret i bunden af en vig i Kieler-fjorden. Det engelske flag vajer, og når de danske både svajer mod nord for at gå
ind til den lille havn, så bliver det tyske gæsteflag halet og det engelske gæsteflag sat. Det er en tradition, som englænderne sætter
pris på.

– alle former for specialløsninger
i rustfrit stål til din båd.
Vi udfører også opgaver i bygningsstål,
herunder trapper, altaner og meget mere.
Specialproduktion i rustfrit stål og aluminium.
Satellitvej 10 · DK-8700 Horsens
Tlf. +45 76 25 90 30
www.brimas.dk · mail@brimas.dk

Tursejlerne fik i Kiel herligt besøg af tre veteraner. Poul Søndergaard, Dagmar Sørensen og Carl Gerstrøm kom på besøg i bil, og de
nød samværet med de muntre tursejlere - der til gengæld betragter
de tre som ”æresmedlemmer”. De tre fik tre hurra’er med i bagagerummet til hjemturen.

Tursejlerne fra Horsens drog på tur med én af de mange færger på
Kieler-fjorden. De små cafeer og de store modebutikker i City blev
besøgt. Dagligvarerne blev købt i området nær yachtklubben, og
de fleste danske sejlere lærte også det lokale bussystem at kende.
Her er en flok samlet under striben af signalflag på færgen.

Lars (Dalsgaard Rasmussen) har flere gange været med på turen til
BKYC, og hver gang har han givet drinks til nære venner/veninder.
Han foretrækker Sex On The Beach. Denne gang inviterede han alle
damerne på Sex On The Beach - måske i anledning af sin dengang
forestående 70 års fødselsdag. Baren havde problemer med ingredienserne, men det lykkedes. Drinken består af 4 cl vodka og 2 cl
peachtree ferskenlikør - til sidst er glasset fyldt op med lige dele
appelsin- og tranebærjuice. Og så skal drinken være mere pyntet
end gæsterne. Alle damerne sagde tak og gav kindkys.
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Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning A/S
Langmarksvej 41
8700 Horsens

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

md@hansted.net

Mobil: 2811 9166

Secher Automation Aps
Speciale i industriautomation og SRO-anlæg
Proficy™ Historian
Proficy™ iFIX
PLC-programmering
tlf. 75 65 55 45
mobil: 40 33 88 45
secherautomation@mail.dk
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Pænt besøgt og en rigtig hyggelig aften
15 sejlere var mødt op den 29. Juni til en gang optimistsejlads for de
lidt ældre med ungdommeligt sind. Det blev en rigtig hyggelig aften
og et kært gensyn med mange.
Hele 3 piger var mødt op. ”Fru Christof” med gast Inger havde
åbenbart fået blod på tanden sidste år, for de var der igen og
gjorde det fint. Christina Schultz måske bedre kendt som ”HyZZe” kom efter en årrække i udlandet og bød de skrappe drenge op til dans. Jollesejladsen var bestemt ikke gået i glemmebogen.
Jollerne blev udleveret, og den sædvanlige diskussion om, hvem
der var blevet straffet med det ældste og dårligste sejl kunne
ta’ sin begyndelse. Thomas Iversens båd blev udstyret med et
flot 2 meter langt bovspryd. Det blev dog fjernet inden start.
3 fine sejladser blev det til.Vejret var ideelt med passende vind.
Intet ødelagt grej og en enkelt kæntring, der dog krævede lidt
hjælp.
Peter Iversen sejrede med en 4. og to førstepladser. ”HyZZe”
blev en flot nr. 2 med en meget flot konstant serie på 2., 3. og
2. På 3. Pladsen kom Thomas Iversen med 4., 2. og 3. De ka’ noget de Iversen brødre.
For at lette måltagningen blev banen omlagt efter første sejlads. Jørgen ”Dyt Dyt” Mortensen havde lidt svært ved at finde
ud af ændringen, og mente at der kunne skæres et hjørne på
den bekostning. Det undgik ikke Knud Hjersings opmærksomhed og resulterede i ”hatten”.
Peter Iversen indkasserede ”kvajehatten” sidste år og var parat med ”guld og grønne skove”, hvis broder Thomas fik den i
år. Har der været moppet lidt hen over året?
Præmieoverrækkelse og hurra for vinderne, sejlklub og ”venner” fulgte normal procedure, - næsten. Hovedet til at sætte
under ”kvajehatten” var gået hjem!!!
Søren Klint tog ordet med en opfordring til at støtte op om arrangøren af denne sejlads – Horsens Sejlklubs Venner. Bliv medlem og kom til generalforsamlingen/de kogte torsk!!!
Grillen blev tændt og nogle få blev tilbage og hyggede sig efter sejladserne. Frede var tilbage og de stegte bananer var som
i gamle dage.
Tak til Knud Hjersing og Co. for hele det praktiske.
Tak for fremmødet. Vi ses til næste år.(CG)
Efterskrift.
Hatten blev tilbørligt afleveret i forbindelse med præmieoverrækkelsen for Ylva DM. Som supplement til sin flotte sølvmedalje fik Jørgen så sin hat. Tillykke med sølvmedaljen og med
hatten!
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Yachtskipper 3
Af Carl Gerstrøm

Bundmalingsforsøg i Horsens – igen!
I sæsonen 2009 medvirker Horsens Sejlklub igen i Dansk Sejlunions bundmalingsforsøg. På damjollen og på havnefogedens
jolle bliver testet en giftfri maling af typen ”slip let”, - en meget glat overflade, hvor begroning skulle have svært ved at sætte sig, og hvor det, der måtte sætte sig ”vaskes af”, når båden
bevæger sig gennem vandet. Det har vi prøvet før i dels et silikonekoncept og dels et nanoprodukt, uden det store held.
Knud Hjersing gav en stor hånd med, da bådene skulle renses
helt ned og forberedes for forsøget. Tak for hjælpen! For og agter blev der malet med en traditionel ”lovlig” kobberholdig
maling og et bælte på midten fik så det nye.
Det er firmaet Biomatic I/S i Kolding, der nu tester et voksprodukt med handelsbetegnelsen BioPoint. Voksen er, som små
partikler opslæmmet i metylalkohol, der sprøjtes på båden.
Når alkoholen er dampet af sidder et tyndt lag vokspartikler
på bunden. Ved en let opvarmning med en gasbrænder smelter voksen og danner et tyndt lag hen over bunden. Knud forsøgte sig med en elopvarmet pistol til at fjerne gammel maling med, og det virkede fint.

I det nuværende koncept vil man sælge produktet påført; men
på sigt venter man, at det skal kunne påføres af den enkelte
bådejer. Man venter et prisleje, som de traditionelle malinger,
vi kender i dag; men venter kun genbehandling hvert andet år.
Efter den megen snak om behandling af skruer, rensede vi damjollens skrue og malede de to blade med traditionel maling
,og det sidste blad fik BioPoint.
Firmaet markedsfører et lignende produkt som antigrafiti maling.
I sidste sæson har produktet været afprøvet på en enkelt båd
på Øresund med godt resultat. En besigtigelse ultimo juli viste, at damjollen klarede det udmærket, medens havnefogedens jolle havde noget begroning/snavs. Retfærdigvis må man
huske, at damjollen sejler stort set dagligt, medens havnefogedens jolle sjældent er ude. Skruen på damjollen, var det vanskeligt at sige noget konkret om, alle 3 blade havde det fint.
Den endelige vurdering foretages ved sæsonafslutningen, og
må vente til næste klubblad.(CG)

Vintersæsonen 08/09 startede 12 af sejlklubbens medlemmer
på projekt yachtskipper 3. Projektet indebar at møde op i sejlklubben hver tirsdag hele vinteren. Der blev arbejdet med navigation, skibslys, tågesignaler, metrologi, vigeregler, strømtrekanter o.s.v.
Alle kursister mente de vidste en del om alt, men i løbet af vinteren blev alle meget klogere. Asbjørn Høj, som var underviser,
havde en stor opgave i, at få banket lidt læresætninger ind i
hovedet på os. Fra start blev det aftalt, at alle skulle være velforberedte til hver tirsdag. Vi havde opgaver som skulle være
løst, og afsnit skulle være læst, så vi sammen kunne få kvalificerede diskussioner.
Jeg syntes det var et berigende kursus. Atmosfæren var god og
udbyttet stod mål med mine forventninger. Målet med kurset
var ikke nødvendigvis at alle skulle op til afsluttende eksamen,
men at alle blev lidt klogere på regler og andre ting. Jeg har
talt med Asbjørn Høj, og han vil godt endnu engang være underviser, men måske i et andet regi. Jeg vil opfordre andre til
at melde sig til et sådant et kursus. Jeg er blevet opmærksom
på hvor meget der i årenes løb er glemt og hvor lidt mit duelighedsbevis egentlig var værd.
Skulle en have lyst til at deltage i et sådant kursus, kan de foreløbig tilmelde sig ved Asbjørn Høj på tlf.: 20 11 68 81
Søndag d. 8. marts 2009 blev klubben beriget med 5 Yachtskippere af 3 grad (Vi kunne godt have brugt en kasket/hue, at
prale med).

De nye Yachtskippere af 3. Grad er:
Preben Jacobsen, Preben Kristensen, Bjarne Franck, Steen Haubjerg Madsen og Bjarne Hansen.
Sæsonen 2009/2010 eller 2010/2011 er vi for nuværende 2-3
af de nyslåede Yachtskippere af 3. Grad, der påtænker at melde os til undervisning eksempelvis i Århus, med det formål at
tage Yachtskipper af 1. Grad. Er der eventuelt andre der går i
samme tanker, kontakt da Bjarne Hansen 2671 8421. Vi kunne
jo eventuelt lave fælles transport.
Bjarne Hansen

Får snipen en renæssance i Horsens?
Horsens sejlklub har stolte traditioner i snipejollen, sidst med Brdr. Iversen og tidligere
har bl.a. både Poul Evers, Hans Jakobsen og Bent
Dahl gjort det rigtigt godt på verdensplan
i jollen.
Formanden er i sommer set sammen med
optimisthåbet Victoria Nissen som rorsmand i
en snipe, så måske er Bent Rønn i gang med at
kvalificere den som klubbens nye 2 mands jolle.
Hvem ved?
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