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Skumsprøjt fra formanden

Hvilken sommer...
- feriefolket er kommet glade hjem med nogle
dejlige solfyldte minder fra især danske, svenske
og tyske farvande. Industriferie ugerne har været
rigtig gode i år.
Her hjemme i klubben har vi i sommerferien
afholdt DM for H-både. Det var et godt stævne
med 40 deltagende både. Vi havde samlet alle
bådene ved promenadebroen og der skal lyde
en stor tak til de klubmedlemmer der beredvilligt flyttede deres både i de dage stævnet stod
på. Alle var begejstrede over at være samlet så
tæt. Der var spænding til sidste sejlads og Claus
Høj Jensen vandt foran Jesper Dietz. Vores egen
Morten Stoy med besætning blev bedste Horsens båd men en 9.plads.
Vore unge sejlere har traditionen tro været ude
til VM, EM og nordiske mesterskaber i sommer
og Anne Julie Schütt sejlede en flot sølvmedalje
hjem ved EM for E-joller som i år blev afholdt
i Århus. Victoria Nissen var på det danske hold
som vandt guld ved NM i optimistjolle i Finland.
Tillykke til begge og til alle de unge som har
været ude for at blive bedre sejlere, opleve og
knytte venskaber.
Dansk Sejlunion besluttede på sidste generalforsamling at iværksætte et strategiarbejde
som skal forelægges generalforsamlingen 2011.
Der skal nedsættes 9 grupper som skal arbejde
med så forskellige emner som: Dansk Sejlunions
overordnede rolle, Ungdomsarbejdet, Elite-talentarbejdet, Bredde- og tursejlads, Kapsejlads,
Økonomi, Kommunikation, Sponsorater og
kommercielle aktiviteter samt Organisation og
struktur. Emnerne behandles i et perspektiv på
5 år.
En nyskabelse er ”Sejlerstafetten” hvor sejlere
interviewer sejlere for at høre om det gode sejlerliv.
Alle interviews bliver uploaded på DS-hjemmeside så både vi og udvalgsmedlemmerne kan få

inspiration. Kontakt bestyrelsen eller gå på DShjemmeside og gør din indflydelse gældende.
Status på klubhus og søsportscenter er som
følger: Masterplanen for havnen er vedtaget og
søsportsøen er en realitet hvor der er søsportscenter, klubhus, vinterpladser/aktivitetsareal og
hvor der kun bygges i 2 maksimalt 3 etager. Vi
har to udvalg, nemlig et søsportscenterudvalg
som arbejder på at få en investor til at bygge
søsportscenteret. Og et klubhusudvalg der har
fået færdiggjort tegningerne af et nyt klubhus
og har sendt ansøgninger til diverse institutioner
og fonde. Det næste halve år gør os forhåbentlig
klogere på, hvor hurtigt der kan bygges.
Efter 7 spændende år i Horsens Sejlklubs bestyrelse trækker jeg mig som formand ved næste
generalforsamling i februar 2011. Videreuddannelse inden for tandlægefaget gør tiden for knap.
Vi er en stor og aktiv klub med mange dygtige
frivillige medlemmer, vores kerneområder fungerer godt. Kapsejlads, ungdom og sejlerskole.
Vores økonomi er sund, vi har en matchrace
afdeling, erhvervsklub mm., så grundlaget er der
til, at vi også de næste mange år har en stor, sund
og aktiv klub. Jeg vil derfor ønske den kommende
formand god vind i sejlene.
Niels Hede Nielsen er pludselig død d. 24 august.
Niels var en aktiv sejler som åndede for sejlsporten.
Æresmedlem og en aktiv kapsejler, som altid var
parat til at støtte de unge talenter på vej udenlands.
Vi vil gerne fra Horsens Sejlklubs bestyrelse
sende de varmeste tanker til familien.

Bent Rønn
formand
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Høj Jensen tog DM for H-båd
Claus Høj Jensen og hans besætning Jacob Guhle og Henrik Glud stod øverst på podiet, da
der blev delt præmier ud til DM for H-båd først i juli måned.

De blev verdensmestre i 2008, men det er først her – to år efter
– Høj Jensen og hans besætning fra Herslev Strand Sejlklub kan
smykke sig med DM-titlen. Det var en glad skipper, der takkede
sin besætning for indsatsen og roste stævnet som helhed under
præmieuddelingen.
Lagde svagt ud
Et helt nyt stel sejl lige flået ud af symaskinen på Høj Jensens eget
sejlloft var med til at toptune båden, og en lidt rusten første dag i
stævnet blev sejlet ind i løbet af de næste to. ”Vi har da sat næsen
op efter at vinde og var ikke taget herover, hvis ikke vi mente, at der
var en god chance,” sagde Claus Høj Jensen inden den obligatoriske
vandgang til vinderholdet.
Favorit henvist til 3.plads
På 2. pladsen kom Jesper Dietz, Sejlklubben Sundet, med Jakob
Hansen og Emil Kjær som besætning. Det rutinerede team fra
Roskilde Sejlklub med skipper Morten Nielsen, Niels Henrik Borch
og Per Kloster blev nr. 3. De har indtil flere VM medaljer liggende
hjemme, men var glade for bronzen ved dette DM. ”Det var svære
forhold med skiftende vindtryk hen over banen. Så der skulle tages
chancer. Derfor er vi yderst tilfredse med resultatet,” sagde Morten
Nielsen efterfølgende.
Tilfreds stævneleder
Stævneleder Morten Fjerbæk var en lettet mand efter det fire
dage lange arrangement. ”Det har det været en fantastisk positiv
oplevelse med alle de glade H-bådssejlere. Der har været en kanon
stemning både på vandet og på land”.
Tre lokale både
Af de tre deltagende både fra Horsens Sejlklub var det skipper
Morten Stoy og hans besætning Karsten Viborg og Torben Eliasen,
som klarede stævnet bedst med en placering som nr. 11 ud af de
40 både. På 14.pladsen kom brødrene Brian og Marc Keene, samt
Mark Nygaard, mens Kaj Møller blev nr. 33 sammen med Per Nyby
og Jørgen Rasmussen.
Gode sponsorer
Kapsejladsudvalget i Horsens Sejlklub stod for det flotte arbejde
i samarbejde med sponsorerene Pantaenius, Horsens Yachtværft,
Nanni Diesel, Havneservice, Horsens Marine, Palby Marine, Columbus Marine, Høj Jensen Sails og North Sails.
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Ros til hele holdet
Efter en hyggelig aftenfest med præmieoverrækkelse - og en ny
halvmodel til klubhuset - kunne Morten Fjerbæk konkludere: ”Jeg
vil gerne fremhæve det store arbejde, som crewet på vandet lagde
i stævnet for at få afviklet nogle gode og fair sejladser. Desuden
en tak til de bådejere, der flyttede sig, for at vi kunne få samlet Hbådene. Det var et flot syn. Endelig vil jeg også gerne fremhæve det
gode samarbejde med klubbens forpagter Mads Valentin og hans
hold for forplejning til stævnet - det kørte rigtig godt, og vi fik en
masse positive tilbagemeldinger fra sejlerne og deres familier.

I gang igen - Jorden rundt alene
Tilbage i 2006 kunne man i klubblad nr. 2 læse om en spændende
båd med en spændende skipper parat til at sejle rundt om jorden
alene. Nu skal ”VELUX 5 OCEANS” - the ultimate solo challenge - i
gang igen. Starten går den 17. oktober fra La Rochelle i Frankring.
Foran ligger 30.000 sømil og sejlerne vil være til havs ca. 150 døgn
– alene. Fra La Rochelle går det til Cape Town i Sydafrika, til Wellington i New Zealand, herfra til Savador i Brasilien, til Charlston i
USA for at slutte tilbage i La Rochelle. Færre end 200 skippere har
gennemført en solohavkapsejlads rundt om jorden – til sammenligning har 10 gange så mange besteget Mount Everest.
Jeg håber at kunne være i La Rochelle i oktober når starten går og
vil i givet fald fortælle lidt om oplevelsen i blad 4.
På www.velux5oaceans.com kan man følge sejladsen.
Carl Gerstrøm

Servicebygning Endelave Havn
Stadig ligner det en byggeplads, da vi primo juli besøgte Endelave.
Havnefoged Peter var meget fortrøstningsfuld omkring den servicebygning, der er under opførelse. Endnu et par måneder, så
skal du se! Et stort skilt fortæller om planen, og det ser meget
spændende ud. Det skal nok blive rigtig godt, når det bliver færdig.
(CG)

Værd at besøge! Fredericia
opgraderer for lystbåde

Renovering af jolleslæbestedet.
En del af slæbestedet er for nylig blevet renoveret. En ny flyderampe er opsat så bred, at 2 optimistjoller kan søsættes
ved siden af hinanden. Selve rampen er forsynet med løfte
øjer, så den let kan tages på land om vinteren eller for reparation. En mindre justering ventes gennemført til vinter.
Projektet er blevet realiseret i et samarbejde mellem Lystbådehavnen og HSH.(CG)

I Fredericia havn har man istandsat et gammelt havneafsnit –
Gammel Havn - med henblik på at få lystbåde ind tæt på bymidten.
Faktisk er det, det sted hvor lystbåde lå før havnen i Sandal blev
bygget. Der er lavet træbroer der passer i højden, slået pæle og
indrettet med el og vand. Der betales på Sømandshjemmet hvor
toilet og bad kan benyttes. Et nydeligt lille torv med en velassorteret ”pølsebod” er placeret for enden af bassinet.
Hvorfor gør vi ikke det i Horsens?(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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Pluspartner Revision + rådgivning
Tobaksgården 3, 8700 Horsens
Telefon 76 25 19 00
Fax 7625 1909
www.plus-partner.dk
kbp@plus-partner.dk

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.

hedsklinikken
et med en
dsscanner.

hed for en
urdering af en
og giver
mationer til
af den mest
dling.

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.

Holder du kursen?

150 kr. pr. kuvert. Tilmelding i klubhuset eller 7562 1975.
Jesper Bjarnesen underholder

d.

ww.ﬁtnees.dk

TEGNESTUEN ØSTJYLLAND AS
ÅBOULEVARDEN 85 · 8700 HORSENS · 75 61 36 00

ARKITEKTER
,IQTIP MQTPIQIRXIVIV
(]REQMGW %<
QIH 1MGVSWSPYXMSRW
PRIVAT:
ARKITEKT BO CHRISTENSEN · 75 68 49 76

64
8722



plus.dk

8

  

ARKITEKT JENS VANDVIG · 75 65
80 75
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(Foto: Søren E. Alwan, Horsens Folkeblad)

Den klassiske sejlsportsmand
En epoke er slut. JOY - klubbens suverænt
mest aktive kapsejladsbåd - har mistet
sin skipper.
Niels Hede-Nielsen er død, 73 år.

Niels Hede-Nielsen

Niels Hede-Nielsen kom 24. august til tirsdagens kapsejlads – som
sædvanlig, for han var trofast. Niels blev set falde i vandet, flere
klubkammerater kæmpede bravt og fik også Niels på land, netop
som redningsmandskabet ankom. Genoplivning var forgæves. Niels
var gået bort.
Niels var født med saltvand i årerne. Hans far, Eigil Hede-Nielsen,
var en særdeles dygtig og flittig sejler, især i 1920’erne, hvor han
var en stærkt vindende kapsejler.
Niels har haft adskillige både gennem årene. Mest markant huskes
JOY III, en Norlin 34, som Niels sejlede i flere end 25 år.
Nogle vil sikker huske den som datidens ”flyvepap”. Det var
bemærkningen, da Niels første gang kom til byen med den. ”Hvad
vil du dog med det flyvepap?”.
At Niels tænkte kapsejlads, vidner de senere X-både om.
Niels blev æresmedlem i Horsens sejlklub i 2001. Han kom næsten
dagligt på havnen og var flittig gæst i klubhuset - et klenodie, som
lå Niels meget på sinde. Han donerede for et par år siden et meget
stort beløb til at sikre vedligeholdelsen af klubhuset.
Ikke kun klubhuset blev betænk. Mange projekter i Horsens Sejlklub
har i årenes løb nydt godt af Niels’ gavmildhed, og mangen en ung
Horsens-sejler er blevet hjulpet økonomisk på vej af Niels HedeNielsen.

At Niels var en ualmindelig aktiv sejler, hersker der ikke tvivl om.
I 1974 sejlede han flere end 5000 sømil. Mange gange Sjælland
Rundt og Fyn Rundt blev det til. Niels var en varm fortaler for, at
jyske sejlere deltog i Sjælland Rundt. Han var med i Kieler Woche
flere end 30 gange. Transportsejladsen til Kiel startede altid med at
besætningen spiste middag i klubhuset - og så sejlede man.
Mange gaster var lige så trofaste som Niels, og de deltog år efter år.
I et brev hvert forår blev det fastlagt hvilke sejladser, der skulle sejles den kommende sæson. En af dem var altid vor lokale ”Endelave
Rundt”, som Niels var en af initiativtagerne til, og som JOY deltog
i år efter år - oftest som vinder.
En trofasthed til sporten, der var helt utrolig.
Niels var en kendt og meget anerkendt erhvervsmand, som bestred
mange tillidsposter – i Horsens og på landsplan.
Vi vil huske Niels, som en dygtig sejler – og som den gode og hyggelige kammerat han var, den klassiske sejlsportsmand med stor
passion for kapsejlads, men som også hyggede sig med tursejlads.
I ordets mest positive mening indbegrebet af den klassiske sejlsportsmand. Vore tanker går til familien i denne svære tid.
Æret være Niels Hede-Nielsens minde.
Carl Gerstrøm

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

9

ÅL

SPARBANK
SPARBANK -- DIN
DIN BANK
BANK
SPARBANK - DIN BANK
SPARBANK er en kompetent og fleksibel rådgiver i mange af
SPARBANK
en kompetent
og fleksibel
rådgiver
i mange af
livets
store er
økonomiske
beslutninger
- både
for privatpersoner
livets
store økonomiske beslutninger
bådeved
for køb
privatpersoner
og erhvervsvirksomheder.
Vi rådgiver -f.eks.
og salg af
og
erhvervsvirksomheder.
Vi
rådgiver
f.eks.
ved
køb
og salg
fast ejendom, ved investering, ved finansiering af både
småaf
og
SPARBANK
er en
ogved
fleksibel
rådgiver i mange af
fast ejendom,
vedkompetent
investering,
finansiering
store
anskaffelser
og i spørgsmål
om
pension. af både små og
livets
store
økonomiske
beslutninger
både
for
privatpersoner
store anskaffelser og i spørgsmål om pension.
og erhvervsvirksomheder. Vi rådgiver f.eks. ved køb og salg af
SPARBANK
støt gennem
150rådgiver
år og eri mange
nu repræsenteret
SPARBANKer
er vokset
en kompetent
og fleksibel
af
fast ejendom,
ved investering,
ved150
finansiering
både små og
SPARBANK
vokset
gennem
år og
nuaf
repræsenteret
livets
storeer
økonomiske
beslutninger
- både
for
privatpersoner
med
filialer
over
detstøt
meste
af Danmark
oger
i Grønland.
store
anskaffelser
og meste
i spørgsmål
om
pension.
og erhvervsvirksomheder.
Vi rådgiver
f.eks.
ved
og salg af
med
filialer
over det
af Danmark
ogkøb
i Grønland.

SPARBANK - DIN BANK
fast ejendom, ved investering, ved finansiering af både små og

Kig ind. Uanset om du kommer som privat- eller erhvervskunde
store anskaffelser
og istøt
spørgsmål
om 150
pension.
SPARBANK
er vokset
gennem
år og eller
er nuerhvervskunde
repræsenteret
Kigviind.
Uanset
om
kommer
vil
gøre
alt for
atdu
give
dig en som
god privatoplevelse.
med
over
meste
og i Grønland.
vilSPARBANK
vi filialer
gøre alt
for det
at give
digaf
enDanmark
god oplevelse.
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
vilKig
vi ind.
gøre
alt for
dig som
en god
oplevelse.
Uanset
omat
dugive
kommer
privateller erhvervskunde
vil vi gøre alt for at give dig en god oplevelse.

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

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

BYGNINGSSTÅL
BYGNINGSSTÅL
BYGNINGSSTÅL
Trapper
Trapper
Trapper
Altaner
Altaner
Trapper
Altaner
Gelændere
Gelændere
Altaner
Gelændere
Vores
område er stort...
Gelændere
Vores
område
Vores område er
er stort...
stort...
Vores område er stort...

t...

light years
Gotlandsvej 20 · 8700 Horsens
Tlf. 7562 1999 · www.carlfr.dk

Gotlandsvej 20 · 8700 Horsens

20 · 8700 Horsens
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
38Gotlandsvej
Tlf.
7562 1999 · www.carlfr.dk
Tlf. 7562 1999 · www.carlfr.dk
Gotlandsvej 20 · 8700 Horsens
Tlf. 7562 1999 · www.carlfr.dk

38
38
10

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

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

38

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

H O R S E N S

S E J K L U B

anno

1 8 7 9

2 x VM med blandede følelser
I år havde jeg igennem udtagelsen i Aabenraa udtaget mig til Ungdoms VM i Tyrkiet i Laser Radial, som Anne-Marie Rindom gjorde
sidste år i Brasilien. Lige siden udtagelsen havde jeg glædet mig til
den her oplevelse, og den skuffede bestemt ikke. Alle 350 sejlere
fra 63 nationer blev indlogeret på samme hotel, og arrangørerne
gjorde meget ud af at gøre os opmærksomme på, at dette var lige
så meget en socialoplevelse som en konkurrence. Selvfølgelig var
det på vandet, som vi var kommet efter, men desværre havde vi
ikke særlig meget vind de første dage, og det var kun med nød og
næppe, at vi fik gennemført 7 ud af 12 planlagte sejladser, nogle
i noget meget diskutabelt let vind, som desværre viste sig ikke at
være min stærke side. Jeg endte 21, hvilket er et resultat med lidt
blandet følelser, for selvom der ikke var de største forventninger til
mig, da jeg ikke har sejlet jollen så længe, følte jeg stadig, at jeg
kunne have præsteret bedre. Det, jeg husker først fra stævnet, er
heldigvis det sociale og det kæmpe arrangement, det var! Vi fik udleveret splinter nye både, og man kom til at føle sig lidt speciel, når
man skulle gå rundt med sit id-kort for at komme ind på havnen
mm. Jeg har fået venner og kontakter i hele verden, og Ungdoms
VM i Istanbul er noget, jeg virkelig er glad for at have oplevet.
Efter Tyrkiet gik turen direkte til Sverige, hvor jeg sejlede VM i
Europa-jolle. Mine forventninger var en top 10 placering, og da jeg

endte på en 10. plads, var det acceptabelt. Jeg havde dog været
oppe og ligge bedre under stævnet, så helt tilfreds med resultatet
er jeg nu ikke. Stævnet blev holdt i Arkösund, som er en lille flæk
med ikke meget mere end et supermarked og 3 huse. Så rent underholdningsmæssigt var der ikke meget at tage af, men smuk er
der jo altid i Sverige. Vi havde alt mellem 0-14 m/s, fladt vand og
store bølger, så sejladsmæssigt var det et meget vellykket stævne
og alt i alt en god tur.
Annette Lundø

Spørgelystne unge

Nyttig angivelse af bredden på pladserne.

15 unge med stor spørgelyst har været på besøg hos Horsens Sejlklub. Midt i august kom lærer Lisbeth Jørgensen fra Horsens HF og
VUC sammen med en broget flok. De ville gerne høre om klubben og havnen og sejlerlivet. Jens Troense tog imod og fortalte og
viste rundt, og gruppen slog sig ned i læ og dejligt solskin på den
østvendte terrasse. Hvorfor er der grønne pæle i fjorden? Kan en
sejlbåd vælte? Hvorfor bliver der lavvandet? Kan man sejle imod
vinden? Der var masser af spørgsmål. Klassen har dansk som andet sprog, og de unge læser til 9. klasse-eksamen på VUC. De er
alle nået langt med det danske sprog, for de spurgte på dansk –
og forstod alle forklaringerne. De kommer langvejs fra: Venezuela,
Brazilien, Vietnam, Rusland, Nepal, Bosnien, Irak og Iran. De unge
fik tilbud om studenter-medlemskab, og klassen fik som en hilsen
fra HSH et eksemplar af jubilæums-bogen - siden har deres lærer
besluttet, at afsnit i bogen skal bruge til eksamen.

I Haderslev har man angivet med et skilt, hvor bred de enkelte
pladser er. En glimrende detalje som er nyttig, når man som gæst
anløber havnen. I stille vejr er det lige meget, men i kraftig sidevind
kan det hurtigt blive noget tummel, hvis øjemålet ikke er rigtigt
indstillet, og man skal til at bakke ud fra pladsen igen. Det var
måske værd at overveje her i Horsens i de områder, hvor gæsterne
kommer.(CG)

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

11

“Man bli’r faktisk afhængig”

Mortens

Aften

de til tiden...
Nyt i FitNees:

Sports- og Sundhedsklinikken
tilbyder nu undersøgelser med

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

Tømrerarbejde til t

RING OG
ONSDAG
2010
FÅ ET 10. NOVEMBER
og
til
aftalt
pris
TILBUD
Jordskokke suppe med sprødt. Smør stegt rødtunge med

skorzonerrødder, kastanje og grønkål samt sherry beurre blanc.
Ultralydsscanning
And på 2 måder med rødebede, kartoffel fondant og sky sauce.

alt fra vildygtige og
tet.

Tarte tatin med kanel is og krydder siffon
3 retter kr. 300,4 retter kr. 325,Sports- og Sundhedsklinikken

Book
bord
på med
7562
er blevet
udstyret
en 1975 eller restaurant@horsens-sejlklub.dk
Hos nortvig ejendomsrenovering har vi specialiseret os i renovering af alt fra vil-

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

malere,
pper og alt
.

Holder du kursen?

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.

Ring og få en tid.

Knudsgade

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

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

ÅBOULEVARDEN 85 · 8700 HORSENS · 75 61 36 00
dg
iv

HENRY
KLOSS

TEGNESTUEN ØSTJYLLAND AS
Rå

MØBEL
KUNST

BELYSNING
INDRETNING

ARKITEKTER

/S

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

PAL Fashion

PRIVAT:
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Horsens Hus
Holmboes Allé 1, 5. sal
8700 Horsens
Telefon 79 43 53 00

·

Fax 75 62 38 09

ARKITEKT BO CHRISTENSEN
· 75 68 49 76
www.hundsbaek.dk

Grønlandsvej
8 · 8700 Horsens · Tlf. 7564 8722

   
 
info@jacobsenplus.dk
· www.jacobsenplus.dk
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S E REF

laer til større etage- og erhvervsejendomme. Firmaet beskæftiger fem dygtige og
erfarne tømrersvende, der brænder for håndværksløsninger af høj kvalitet.

ARKITEKT JENS VANDVIG · 75 65 80 75

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart
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Dagmar var med på
pigernes vinderbåd

Tekst: Jens Troense

Første kapsejlads om Peter De’ Gæ’ Nok’s mindepokal blev en succes
Pigesejlernes første kapsejlads om Peter De’ Gæ’ Nok’s mindepokal
blev gennemført 18. juni med fem både, der i god vind lænsede ud
gennem fjorden. Pokalen er skænket af Dagmar Sørensen.
Der var regntunge grå skyer over Horsens Fjord, da de fem både gik
til start. Inden da var der overvejelser om at aflyse, for det blæste
godt 10 meter i sekundet. Men der var enighed om at sejle.
Jørgen Jensen, der er pigernes trofaste starter, sendte bådene ud i
kraftig vestenvind, så det blev en hurtig læns med forsejlet spilet.
Fjorden ud blev der jævnligt justeret på sejlføringen, for det var
marginalernes dag.
Efter kapsejladsen blev der fortalt, at der på Fru Christoph var noget tummel med vind og vand i starten af Draget, og da båden
skulle på en anden halse, overvejede besætningen at tage spilerstagen ned i stedet for blot at skifte til anden halse. Men bådene
bagved halede ind, og skipper gav ordre til at forsejlet forblev spilet.
Fru Christoph gik i mål samtidig med Ripasso, men Ripasso skulle
have været 30 sekunder foran for at vinde. Fru Christoph blev
vinder med denne besætning: skipper Ulla Christophersen, Inger
Brun, Jane Troense, Helle Hjortlund og Dagmar Sørensen.

stort smil. Der var klapsalver til vinderne.
Senere sagde Lena Scroll:
- Vi har haft en go’ sejlads, og vi har hygget os rigtig meget bagefter.
Ingen tvivl om, at vi har fået en ny tradition, der er kommet for
at blive. Vi er taknemlige over at have modtage mindepokalen fra
Dagmar Sørensen.

Vinderbåden i havn, en flok forblæste piger, fra venstre
Dagmar Sørensen, skipper Ulla Christophersen, Jane Troense,
Helle Hjortlund og Inger Brun.

- Vi luffer dem
Båden havde en ekstra gast med på denne sejlads, nemlig Dagmar Sørensen, enke efter Peter De Gæ’ Nok, én af Horsens Sejlklubs navnkundige sejlere. Dagmar Sørensen har skænket én af sin
mands mange flotte pokaler til pigesejlerne, og hun glædede sig
over, at hun selv var med i kapsejladsen – endda på vinderbåden.
Efter kapsejladsen blev det fortalt, at Dagmar Sørensen havde sine
kommentarer under sejladsen. Kort før mål, hvor kampen stod
mellem Fru Christoph og Ripasso, sagde Dagmar Sørensen: ”Vi
luffer dem, gå mere til styrbord”.
Den manøvre ville have tvunget Ripasso til at sagtne farten for ikke
at ende i mudderbanken nær den vestlige bred – men skipper holdt
kursen og vandt på fart.
Målet var Snaptun Havn, og mål var en linje mellem udkigsbroen
og flagstangen ved den hvide gård på Hjarnø.
Ny tradition
Mænnerne og børnene tog imod, og pigesejlerne havde en hyggelig
aften med fyr på grillen og megen snak. Der var god mad og fine
desserter og en dejlig stemning.
Formanden for pigesejlerne, Lena Scroll, overrakte pokalen med tak
til Dagmar Sørensen og ros til vinderne.
- Gennemsnitsalderen blev jo hævet lidt, da I fik Dagmar Sørensen
om bord, men I sejlede fint, og det er ret godt gået af sådan nogle
ældre damer, sagde formanden for pigesejlerne, Lena Scroll, med et

Pigesejlernes formand Lena Schroll (til højre) overrakte for første
gang Peter De’ Gæ’ Nok’s mindepokal. Vinderholdet fra venstre:
Inger Brun, Jane Troense, Ulla Christophersen, Dagmar Sørensen og
Helle Hjortlund.
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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2-star Trekostsejlads søndag 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 igen i år kun er for 2-mandsbesætninger!

Løbsinddelinger laves med udgangspunkt i de bådtyper, der
tilmelder sig sejladsen. Ved tilmelding skal du huske at oplyse,
om du har lyst til at sejle med spiler/gennakker eller ikke (hvis
der er nok ens både, der ønsker at sejle med spiler/gennakker
laves løb med og uden flyvende sejl).

Sidste års succes med 2-mands kapsejlads gentages i år, og vi
håber at se rigtig mange af Jer på fjorden, når årets trekostsejlads skal afvikles. Vi laver en super bane ud til “Trekosten”
(Søndergrunden) med start og mål tæt på klubhuset. Sejladsen henvender sig til alle - også selvom du ikke har et målerbrev til din båd.

Der sejles om fine præmier!!!
Så hank op i naboen, sejlerkammeraten, kollegaen, nabobåden
eller konen – og tilmeld dig årets 2-starsejlads! Tilmelding via
hjemmesiden.

Søndagssejladser i oktober
Synes du også, at det er for tidligt at slutte sæsonen i september? Så har du nu muligheden for komme på vandet de to første
søn-dage i oktober, hvor der sejles kapsejlads på vores normale aftenbaner.
Vi satser på at afvikle 2-3 sejladser pr. dag, og mødes efter sejladserne i klubhuset til en god snak om sejladserne, herunder
gennemgang af situationer hvor kapsejladsreglerne kom i spil. Vel mødt den 3. og 10. oktober på fjorden.
Tilmelding via hjemmesiden. HSH kapsejladsudvalg

Kapsejladskalender Horsens Sejlklub efterår 2010
Dato

Stævne

Klasse

Ansvarlig afdeling

29. august

Endelave Rundt

Kølbåde og flerskrogsbåde

Kapsejlads

18-19. september

Danske Bank Cup

Optimister, Zoom8, Hobie 16, 405’er

Ungdom

26. september

”Trekosten” – distancesejlads for
2-mandsbesætninger

Kølbåde og flerskrogsbåde

Kapsejlads

3. oktober

Søndagsefterårssejlads

Kølbåde og flerskrogsbåde

Kapsejlads

10. oktober

Søndagsefterårssejlads

Kølbåde og flerskrogsbåde

Kapsejlads

Dansk O.T.C. A/S - MATCHES:
Tirsdag aften-matches 2010
(kølbåde)
• Første tirsdag efterår: 10. august
• Sidste tirsdag efterår: 21. september
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Onsdag aften-matches 2010
(pigekapsejlads, kølbåde)
• Første onsdag efterår: 11. august
• Sidste onsdag efterår: 22. september

Torsdag aften-matches 2010
(familiekapsejlads, kølbåde)
• Første torsdag efterår: 12. august
• Sidste torsdag efterår: 23. september
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Joy VI
Endelave Rundt
uden Skipper
2010 har været en travl sæson for X-43’ren
Joy VI, skipper Niels Hede Nielsen og en
besætning på ca. 10.
2010 har været en travl sæson for X-43´ren Joy VI, skipper Niels
Hede Nielsen og en besætning på ca. 10.
Det er blevet til mange sømil på loggen. Big Boat Callance i Kerteminde, Kieler Woche (skippers nr. 35 i træk), X-Cup i Glücksburg,
X-Cup Scandinavia i Båstad i Sverige, de lokale aftensejladser, en
drengetur mellem sejladserne og en familietur med børnebørn
efter hjemkomsten fra Sverige.
Skipper have bestemt, at Joy VI skulle deltage i Endelave Rundt
den 29. august. Men til stor sorg mistede vi vores skipper umiddelbart før aftensejladsen den 24. august. Niels Hedes Nielsens
hustru Lone besluttede, at Joy VI og besætningen skulle gennemfører Endelave Rundt, som Niels havde planlagt. Det vil sige, at
besætningen påmønstrede efter bisættelsen og højtideligheden i
klubhuset. Lone har også bestemt at aftensejladserne gennemføres
som planlagt af Niels.
KL. 17 strakte Joy VI sejl i inderhavnen og sejlede forbi klubhuset i
frisk vind for spiler. Målet var Snaptun, hvor besætningen sammen
med familien fulgte traditionen og spiste middag sammen ombord
– vi var 18 personer.
Til skippermødet i Snaptun før start blev Niels mindet med en kort
orientering om Niels´ bortgang. Efter 2 minutters stilhed blev udleveret sorte bånd til at føre i hækstaget på de deltagende både i
respekt for den fremragende sejlsportsmand vi har mistet.
Med en besætning på 13 personer startede Joy VI Endelave Rundt
søndag den 29. august i lidt svag luft. Det blev en skøn sejlads i
vekslende vindstyrke og retning. Vores skipper Niels har givet holdt
øje med os og han er med sikkerhed tilfreds med en placering, som
nr. 2 over alt. På turen blev alle traditioner overholdt. Medicin før
start, håndmadder under sejladsen og varme ”JOY sandwich” efter
mållinjen var passeret. Det var en fin sejlads, hvor vi alle manglede

For anker mellem skærene på Hallands Väderö den 28. juli. Niels
nyder hvert sekund ombord. Her er det solnedgangen en skøn
sommeraften.

skippers faste ledelse og gode selskab.
Blandt besætningen var sejlere, som har sejlet kapsejlads med Niels
fra først i 60´serne, en enkelt, som har sejlet næsten alle sejladser
i 37 år med 5 af de 6 fartøjer med navnet Joy, som Niels har ejet.
Vi vil alle komme til at mangle det sammenhold, som Niels altid
har skabt for sin besætning. Vi vil mangle en meget dygtig sømand
og kapsejler og ikke mindst en trofast og hyggelig kammerat.
Tak for de mange mindeværdige år.			
Besætningen på Joy VI.

Besætningen til Endelave Rundt 2010 samler mod på fordækket af
Joy VI umiddelbart før start.
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Camp Borre 2010

Det hele startede torsdag, hvor vi sejlede derud. De store (Asejlerne) skulle følge de nye c-sejlere ud til Borre Knob. Det gik
vist rimelig godt, for alle kom derud i et stykke. A-sejlerne hjalp Csejlene med at komme op på stranden. Lidt efter skulle vi spise
vores egne medbragte madpakker. Efter det var der ellers dømt
hygge. Da klokken nærmede sig halv elleve-elleve skulle vi sove.
Der blev børstet tænder i stor stil, og da alle lå i deres soveposer,
blev der snakket rimelig meget rundt omkring i teltene. Omkring
klokken tolv var der helt ro (tror jeg).
Næsten morgen var det fredag. Vi skulle ud at sejle. Men først
skulle vi nyde en dejlig morgenmad. Bagefter var der så rigeligt
tid til at tage sejlertøj på. Så holdt alle skippermøde. Vi trænede
alle sammen i første pas, men hold 1, 2, og 3 sejlede også kapsejlads, fordi trænerne troede, at det ville blive vindstille. Men efter
en dejlig frokost var det begyndt at blæse endnu mere. Da vi kom
ind fra eftermiddagspasset, kunne vi lege med de ting, der var kommet med TORM-traileren. Alle hyggede sig, og stort set alle var ude
at surfe eller ro i kajakkerne. Der var også nogle enkelte, der bare
badede. Efter vi var kommet op, skulle vi spise aftensmad. Vi fik
burgere. Efter aftensmaden var der igen dømt aftenhygge. Det var
vist rigtig hyggeligt for alle. Vi skulle have stjerneløb. Der var forskellige poster. Ved en af posterne skulle man bygge det højeste
sandslot på 3 minutter. På en anden post skulle man fylde vand i
en spand, og man havde ingen redskaber. Der var også en post, hvor
man skulle grave det dybeste hul på 30 sekunder. Der var en post,
hvor man skulle gætte 4 ting, der lå gemt under et tæppe. Én post
hvor man skulle se, hvem der kunne spise flest kammerjunkere på
3 minutter. Ved en af posterne var der glaskugle-stafet, hvor man
skulle løbe med en glaskugle smurt ind i sæbe. Der var også en,
hvor man skulle binde et sejl på med knob og lisseliner. Til sidst
blev der hele afgjort. Hold 1 vandt med 144 point. De vandt så også
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alle posterne. Omkring klokken elleve skulle vi sove. Der var igen
mange, der lå og snakkede.
Næste morgen var det så blevet lørdag, og Trine Secher havde fødselsdag. Vi fik morgenmad, og vi skulle smøre madpakke, fordi vi
skulle sejle Hjarnø rundt. Men traditionens tro var der vindstille,
som der har været alle de andre år. Så vi fik lov til at lege en times
tid med TORM-traileren. Efter dette havde vi skippermøde alle
sammen. Optimistjollerne skulle ud først, hvorefter dem der skulle
sejle Hjarnø rundt i Ynglingen kom ud. Det var vældig hyggeligt,
og hold 1 og hold 2 startede med at sejle en kapsejlads. Herefter
sejlede vi ellers bare derud af. Da vi kom om på Øst-siden var der
så lidt vind, at vi blev trukket. Da vi kom til Snaptun, hvor nogle af
e-jollerne ventede, fik vi is. Vi måtte højst få en is for 25 kroner.
Derefter skulle vi tilbage til Borre Knob. Der kunne vi igen lege med
TORM-traileren. Det var sjovt. Til aftensmad fik vi gode bøffer med
pasta og salat. Bagefter var der fri hygge.
Om søndagen skulle vi hjem, så der pakkede vi telte sammen og
smurte madpakker. Så holdt vi skippermøde. Optimistjollerne skulle
vist lave en øvelse på vej ind, mens e-jollerne og Ynglingerne kunne
sejle frit ind. Da vi kom ind på havnen, var der præmieoverrækkelse.
I C-rækken vandt Emilie Dalgaard Jensen. I ny B-række vandt Astrid
Visby. I B-rækken vandt Louise Søndermølle. I A-rækken vandt
Louise Rix. Der blev taget en masse billeder af vinderne. Bagefter
blev alle vinderne smidt i vandet. Det var også rimelig sjovt. Men
alle vinderne blev vist smidt i mere end en gang. Bagefter skulle
man hjælpe med at rydde op. Til sidst sagde alle god sommer.
TAK for en hyggelig lejr.
Louise Ri
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14 både sejlede om kap til Ballen
Mange af tilmeldingerne kom i sidste øjeblik, den sidste en time
før start - men der var et felt på 14 både, der lørdag 26. juni var i
kappestrid fra Snaptun til Ballen.
Carl Gerstrøm har brugt mange kræfter de senere år på at få den
gamle kapsejlads i gang, og nu er den igen en tradition. Det er en
”fredelig” kapsejlads, hvor deltagerne selv sørger for at starte på
rette tid, og selv noterer tid for ankomst.

xx

Aftenen før var der sejler-hygge i det runde telt på havnen i Snaptun. Starten lørdag var fin med en frisk vind agten ind. Slørsejlads
til sydspidsen af Samsø og så en halvvind foran for tværs op langs
østsiden af Samsø.
Undervejs var der mange interne kampe. Bent Dahl i Bavaria 42
ville ikke tabe til Carl Gerstrøm i samme bådtype – og omvendt.
Bent Dahl vandt den duel. Jens Winter i Sweden Yacht 39 havde
uheld med sit forsejl, og det kunne ses på resultatet, nr. 13.
Familien Smedegaard kom overraskende ind langt nede på listen,
nr. 9. Jane og Jens Troense i L29 overraskede med at lige midt i
feltet. Svend Pedersen sejlede fremragende i Balladen.
Nogle få både gik norden om Endelave og fik fordel. Den reelle
strækning er lige lang norden eller sønden om Endelave. Der var
kun halv time mellem første og sidste båd, så målene på bådene
ser ud til at vore OK.

Der var champagne til alle fra Elise, gast på ”Bevar mig vel”. Hun
fyldte 60 år og gav et glas. Carl Gerstrøm og Sigbjørn Christophersen
(til højre) skænkede op.

Dagen var solfyldt, Ballen var i sit rolige hjørne, og der blev handlet
og travet. Om aftenen var der gril på kajen, og det begyndte at
lysne, da de sidste kom til køjs. Gruppen savnede Hans Jakobsen
som forsanger, men Jens Winter var en glimrende substitut.
Henrik Frederiksen i Ripasso kom ind på en førsteplads, og der var
kun få sekunder til nr. 2 Uffe Johansen i en HR 342 og nr. 3 Svend
Pedersen i Trip. Der var vingaver til vinderne – med tak for præmierne til Bent Dahl.
Kapsejladsen Snaptun-Ballen gentages i 2011.

Vinder af Snaptun-Ballen Henrik Frederiksen i Ripasso (til venstre)
modtog vandrepræmien, en flot og meget tung, velpoleret skibsskrue på egetræsfod. Carl Gerstrøm overrakte. Foran sidder bådens
to gaster: Karin med Maja på skødet.

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

Lak og maleopgaver:

Glasber:

Aptering og snedkeri:

Motor og teknik:

El og udstyr:

Skibstømre og bådebyggerarbejde:

Båd opbevaring:

Alle former for overade behandlinger
udføres. Osmose til fribord og dæk
lakeringer. Udføres i lak hal under
kontrolleret forhold.

Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller
efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i
epoxy uden brug af skruer og propper,
giver vores dæk lang levetid og optimal
nydelse.

Alle former for reparation og nishopgaver. Forsikringsskader, formbygning
og formproduktion. Støbning af emner.
Udføres under kontrolleret forhold.

Dørk, borde, skabe, låger, luger, skuffer. Alt hvad der ønskes af træværk til
din båd eller hjem.

Montering og salg af elektrisk udstyr.
Landstrøm installationer, navigationssystemer, bovpropeller og 12 v. installationer.

Montering og salg af nye Nanni diesel
motorer. Reparation og service. Installation og service af teknisk udstyr som
oliefyr, gas installationer, pumper, ror
systemer, trykvand, vand og Holding
tanke.

Opbevaring og løft af lystbåde til
18 meter og 25 tons. I hal eller på
udendørs aåst plads.

Traditionelt skibstømre og bådebygger
arbejde udføres overalt i landet.

Rig:

Reparation af stående og løbende
rig. Levering og montering af forstag.
Valsning af virer. Splejsning af tov
og vire. Gelænder og anden vire til
byggeriet og industrien. Søgelænder
og levering af master i samarbejde
med ledende mastefabrikanter.

Gammel Havn 3 - 8700 Horsens
Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02
E-mail: info@horsensvaerft.dk
www.horsensvaerft.dk
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Fyn Rundt for bevaringsværdige træskibe

Havne og miljøseminar i Kerteminde

De gamle træskibe sejler hvert år en kapsejlads Fyn Rundt. De
havne der anløbes, kan variere lidt fra år til år, - i år var der start i
Fåborg derefter Middelfart, Kerteminde og mål i Svendborg.
Godt 20 fartøjer deltog, og det var meget spektakulært og bestemt
et besøg værd. Nogle af skibene tager mod betaling gæster med,
andre gennemfører sejladsen som en venne/familie udflugt.
Poul S. og skribenten besøgte en sen eftermiddag Middelfart for at
se på løjerne.
Fra havnen i Middelfart kunne man se bådene passere den
gamle Lillebæltsbro for sejl, bjærge sejlene uden for havnen og
majestætisk lægge til kaj. Rigtig mange mennesker var i havneområdet for et opleve dette fantastiske skue. På havnen var der
opstillet boder, hvor der kunne købes is og pølser med tilhørende
drikkevarer. Markant var Dansk Amatørfiskerforenings stand. Her
blev børnene underholdt. Stort bassin med småfisk og krabber, som
man kunne se og røre. For denne ydelse fik foreningen eneret på
at lave tombola. Sponserede præmier blev omsat til 50.000 kr. til
foreningen. Godt gået!
Hvor er det dejligt, at disse gamle fartøjer bliver bevaret. At nogle
entusiaster bruger al deres energi på den endeløse kamp, det er at
skaffe pengene og udføre arbejdet, så dette stykke dansk kultur
bevares.
Carl Gerstrøm

Den 3. juni afholdt Danske Tursejlere et seminar i Kerteminde. Små
50 var mødt op og fik en interessant eftermiddag.
En afdelingschef fra Farvandsdirektoratet talte om Oplægning af
fartøjer på søterritoriet, som ikke er i sødygtig og forsvarlig stand.
Det blev nævnt, at der opleves 7-8 eksempler hvert år på, at fartøjer af den ene eller anden grund ender på bunden. Hvis fartøjer
er til gene skal de fjernes - for ejers regning, hvis man kan finde
vedkommende. Problematikken ventes behandlet i folketinget i
efteråret. Vrag på vinterpladserne omtalt i samme forbindelse. I
Svendborgsund har man tilsyneladende svære problemer relateret til de mange svejliggere, der river sig løs, går på grund og skal
fjernes, hvilket ofte er forbundet med betydelige omkostninger.
Regler for anvendelse af kraner samt uindregistrerede og indregisterede bådtrailere på offentlige havnearealer var emnet for en
medarbejder fra politiet. Det er en meget kompliceret problematik,
med et væld af definitionsproblematikker. Gælder færdselsloven?
Hvad er det for et køretøj – blokvogn, arbejdsredskab – for ikke at
tale om trækmidlet. Må man om køre om natten eller hvis området
er afspærret??
Foredragsholderen efterlod et indtryk af, at man stort set ikke må
noget som helst!!!!
Og hvordan er det så lige med forsikringen i ovenstående problematik? Det fortalte en assurandør lidt om. Også en ganske
uoverskuelig problematik.
I den afsluttende paneldebat måtte man igennem de sædvanlige
myriader af alle mulige tænkte eksempler hentet hjemmefra + de
tilbagevendende om tvunget duelighedsbevis og ansvarsforsikring,
bådregister o.m.m
Det var værd at køre efter! Mange af problematikkerne er endog
særdeles aktuelle her i Horsens. (CG)

To nordjyder i Skotland
Kamma og Mogens Termansen deler deres liv mellem Sæby og
Skotland. De sidste 10 år har de krydset Nordsøen for at nå til
Skotland, og så sejler de rundt i et halvt år. Tursejlerne har inviteret
Kamma og Mogens Termansen til at fortælle om deres eventyrlige
oplevelser, og de giver gerne gode råd. Det sker torsdag 24. februar i
klubhuset. Glæd dig til en underholdende aften i godt selskab. Foto:
Det gode skib Pinafore i Skotland ud for Canna på vej til Kyleakin.
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Hvad mener du?
Interview med Finn Lage, daglig leder af søsportens sikkerhedsråd gennem 9 år med en baggrund som orlovs kaptajn.
Finn var i Horsens i forbindelse med forsvarets udstilling
”Søredning og Badesikkerhed”, og jeg fangede ham til
en snak om en række aktuelle emner for fritidssejlerne.
Kort om Søsportens sikkerhedsråd:
Søsportens Sikkerhedsråd blev konstitueret under det daværende
handelsministerium i 1967 for at skabe et forum, der kunne arbejde
for sikkerhed for søsportsudøvere - herunder også fritidsdykkere. I
Søsportens Sikkerhedsråd er der repræsenteret organisationer, der
tilsammen tegner ca. 175.000 søsportsfolk og Rådets formand er
udpeget af Søfartsstyrelsen.
Søsportens Sikkerhedsråds formål er:
• at arbejde for større sikkerhed for mennesker, der anvender
havet, søer og vandløb til rekreative formål
• at koordinere medlemsorganisationernes indsats for at øge
sikkerheden til søs i fritidsbåde
• at tage initiativer til forebyggelse af ulykker i forbindelse med
de nævnte områder
• at være rådgivende for Søfartsstyrelsen i sager med relation til
området og
• at fremstille oplysningsmateriale og gennemføre andre
initiativer til opfyldelse af Rådets formål
Og nu til spørgsmålene.
Er søloven tidssvarende? Er den ikke udarbejdet til skibe, der sejler
lige hurtigt og ikke særlig hurtigt? I dag er der stor forskel på hastigheden. Hvad skal fritidssejlerne gøre?
Skibe bevæger sig frit over hele kloden. I mange områder på kloden
har der langt tilbage i tiden været tæt trafik af skibe. I England begyndte man derfor allerede i slutningen af 1700-tallet at interessere sig for at opstille regler . Dette resulterede i ”nogle almindelige regler til forebyggelse af sammenstød på søen” i 1840. Blandt
de første lande, der fulgte dette engelske initiativ, var Danmark. I
dag administreres reglerne i FN’s søfartsorganisation IMO (International Maritime Organization). Søvejsreglerne og evt. tilføjelser
eller rettelser vedtages i IMO som anbefalinger (recommendations)
og ratificeres efterfølgende af de enkelte lande. Kommentarerne til
reglerne er lige så vigtige som selve reglerne. Kommentarerne er
udarbejdet for at tydeliggøre en af og til lidt vanskeligt tilgængelig
lovtekst og forklare denne i et let forståeligt sprog. Ligeledes udvider kommentarerne også regelteksten ved at give forklaringer på,
hvorledes reglerne skal anvendes i praksis. Her har man taget højde
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for ændringer i tingenes tilstand og hurtigfærger er f.eks. med i
forklaringerne. Vi har mange henvendelserne om specielt vigeregler. Ud over at sende de brochurer, vi udgiver om emnet, henviser vi til sejlklubber, hvor man kan lære godt sømandskab, via
sejlerskole og drøftelser i klubregi. Information og atter information er nøgleordet.
Det er ofte svært at finde en ejer til et fartøj trods krav om navn/
hjemhavn på fartøjet. Havnefogederne har problemer i havnene og
på vinterpladserne. Sejlerne imellem kan der være problemer ved
skader. Bør vi ikke have et båd register som motorkøretøjer er registreret?
Finland har lige indført det. Svenskerne havde et og gik fra det.
I Danmark har det været oppe flere gange gennem årene, men
der har ikke været politisk interesse for det. Man skal huske, at
et sådant register vil koste i administration, og der er ikke andre
end sejlerne til at betale. Problemet i havne kan havnefogederne
selv gøre noget ved. Stil krav om bjergeforsikring eller opkræv et
depositum.
Hvis et båd register – juridisk - skal løse problematikken med gammel gæld i båden og manglende CE mærkning så bliver det en sag.
Tvunget ”kørekort” burde det ikke være et krav?
Vi har i Danmark et krav, når fartøjerne er over en vis størrelse eller har stor motorkraft – speedbådsbeviset. Det er politikernes beslutning p.t. Argumenterne for en evt. stramning skal man ikke lede
efter i ulykkesstatistik. Også her vil jeg pege på klubbernes vigtige
arbejde med at gøre sejlerne bevidste om problematikken, øve sig
på de specielle situationer – ”godt sømandsskab”
Mange af de problemer vi oplever, f.eks. alkohol eller når halvplanende motorbåde med deres hækbølge generer, løser man ikke
med krav til ”kørekort”.
Ifølge Storm P er det svært at spå – især om fremtiden. Jeg ville nu
ikke blive overrasket over et fælles EU regelsæt på dette område.
Du nævnte ulykkesstatistik, - kan du knytte et par bemærkninger
til det?
Hvis vi ser på 2009 så omkom der 20 personer i forbindelse med
fritidsaktiviteter på vandet. I 2008 var det 11. 16 ud af de 20 bar

ikke redningsvest. Af de sidste 4 bar 3 svømmevest og 1 redningsvest. Disse tal er dog ikke et mål for, hvor mange der havde den ene
eller anden type vest på, da det er helt tilfældigt hvilket ordvalg,
der anvendes i det materiale, der ligger til grund for statistikken.
Lidt mere konkret:
• Bortset fra en tysk kvinde var alle mænd.
• 16 var i aldersgruppen 60 til 70 år, 4 var yngre.
• 13 var danske – heraf 8 fritidsfiskere, 5 tyske – heraf 2 fritidsfiskere, 1 englænder og 1 svensker. Altså 10 af de omkomne var
fritidsfiskere. 2 af fritidsfiskerne var iført waders
• Af de bådtyper der indgik var 6 sejlbåde, 2 motorbåde, 8 joller
og 1 gummibåd.
• 4 – alle danske - var spirituspåvirkede.
Kategorien – mand/over 60/fritidsfisker – syntes mest udsat.
Pas ekstra på.
Hvad med tvungen ansvarsforsikring?
Det er uansvarligt ikke at have en ansvarsforsikring. Mange havne
og/eller klubber kræver det; men ofte kontrolleres det ikke. Information til sejlerne om problematikken og via det, gøre det begribeligt, at det bør man naturligvis have.
0/00 grænse som vi nu ser det i Sverige, skal vi ha’ det i Danmark?
Som i spørgsmålet med ”kørekort” så har politikkerne bestemt, at
vi i Danmark har en ”både og” løsning. Hvis krav om kørekort, så
reglerne fra landevejen ellers søloven. Udfordringen i søloven er,
at det kan være svært at bevise, om den pågældende var i stand
til at føre skibet. Nu er der så få sager, at men vel ikke engang kan
registrere, om retspraksis går i retning af landevejens regler. Uanset
regelsættet så er alkohol under sejlads ikke en god ide.
Søpoliti?
Vi ser mere og mere, at det lokale politi allierer sig med marinehjemmeværnet og deres fartøjer. Det er navnlig redningsveste og
speedbådskort der kontrolleres. Også her er det politikerne, der
beslutter og med den nuværende økonomi kan man næppe forvente en revolution på området.
Tvungen brug af veste?
Jeg vil henvise til Søsportens Sikkerhedsråd folder:” Værd at vide
om rednings- og svømmeveste” og give et par supplerende kommentarer. Ta’ dog den vest på! Brug redningsvest - den med krave.
Brug altid veste af godkendt fabrikat. Svømmevest er OK hvis man
er ved bevidsthed; men hjælper ikke, hvis personen er bevidstløs.
Statistikken viser desværre alt for tydeligt sammenhæng mellem
ulykker og manglende brug af vest.
Husk, at til og fra borde er situationer, hvor brug af vest også er
påkrævet.
Hvis jeg skal uddrage et par nøgleord i Finns svar, må det
være:Tænk dig om og øv dig!

Afriggerfrokost
søndag d. 31. oktober
Kl.12.30
Formanden har ordet ved flagmasten
Sailor of the year og andre hædersbevisninger overrækkes
Standeren nedhales og ”Frie Hav” synges efter bedste evne
Kl.13.30
Afriggerfrokost i klubhuset hvortil man skal tilmelde sig
Tlf. 7562 1975 - senest d. 27.10
Sukker saltet laks med agurk
Bresaola med rucola parmesan og ristede pinjekerner
Caprese salat – Tomater Mozzarella og basilikum
Fennikel sprængt culotte med gorgonzola creme
Rødvins braiseret lammekølle med citron og hvidløg
Salat af melon og gedefeta
Salat af bønner og kikærter
Pesto brød og smør
Pannacotta med bær
Pris 155 kr.

Tak til Finn for en interessant snak.
Jonathan Ingemann Jensen underholder fra
kl. 13.30. til 16.30
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Autokølere
Air condition
Oliekølere
Intercoolers
Varmevekslere

- 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
Strandkærvej 34 · 8700 Horsens
Tlf. 7564 7733

Det er let med SONAX:

Du får trygheden.
Gør-de
Vi tager hånd om
t-selv
– eller la
d
din båd.
SON

AX Ser
gøre det vice
grove*
Bådtjek er en eksklusiv aftale for dig, der
vil give din sejl- eller motorbåd ekstra
opmærksomhed og selv få mere tryghed.

Bådtjek fører tilsyn med din båd og sørger
for at du ved, at din båd har det godt.

Stjernholmsgade 12
Så er man fri for forpligtigelser

Priser
125 kr./måned - tjek hver måned i et år.
249 kr./måned -tjek hver 2. uge i en sæson
(1/4 til 30/11)

Rens, polér og forsegl fra for til agter.
Hold båden i Rubin
topform
– gennem sæsonen.
Ejendomsselskabet
Ejendomsselskabet
RubinA/S
A/S
www.baadtjek.dk
Køb produkterne hos:med
YX-Energi,
Strandpromenaden, Horsens. baadtjek@baadtjek.dk
Lejligheder
stil
Lejligheder med stil
Mobil
2990 8170
Vi så havnen.
www.e-rubin.dk
Venlig hilsen
www.e-rubin.dk
*Få et tilbud på det grove hos:
Jacob Just Hansen
75Service
64 Horsens
26 28
SONAX
·
Grønlandsvej
9T
·
Tlf.
7566
9998
·
Mob.
2181
7949 · sonaxservice.dk
75 64 45 77
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Høstturen går til Snaptun
I en sejlklub med 131 år på bagen er der mange traditioner. Høstturen er én af de ældste, og målet er Snaptun. Aftalerne er på plads.
Vi mødes lørdag 18. september og hygger os med gril, god mad og
hinanden.
Det er tursejler-udvalget i Horsens Sejlklub, som står for arrangementet, men alle medlemmer af HSH er velkommen. Naturligvis.
Ankomst lørdag 18. september, afgang søndag19. september.
Sejlerne i Snaptun tager venligt imod og stiller deres dejlige klubhus til rådighed.
Programmet er ganske enkelt Lørdag eftermiddag cirka kl. 14.30
følger vi traditionen igen: en vandretur langs vandet syd for Snaptun.
Du medbringer og laver selv din mad. De fleste sejlere griller et
stykke kød, laver salat eller koger grøntsager - og drikkevarer har du
selv med. Grillerne bliver tændt, når solen er på vej ned bag Borre
Knob. Der er grillplads ved klubhuset, og det plejer at være en rigtig
hyggelig tur.
Turudvalget inviterer på friske rundstykker og kaffe søndag morgen. I løbet af søndagen vender de fleste stævnen hjemad, mens
Høsttur anno 2009 kl. ca. 10.00 søndag morgen: Alle er med i den
store oprydning: opvask, støvsugning, stolestabling. Det hele er
klaret på et kvarter, og så lægger vi en seddel med tak for lån af det
dejlige klubhus i Snaptun.
Høsttur anno 2009 søndag kl. cirka 09.00: Tursejlerne har inviteret
på morgenbord med friske rundstykker og en dram. Alle hygger sig og
snakken går, selvom det jo blev sent…
andre drager ud i den vide verden. (Og så vidt de fleste kan huske,
så er det altid godt vejr på høstturen).
Turudvalget beder venligst om tilmelding.
Ring på 2246 4252 og snak med Frede Nørgaard.
Eller brug denne e-mail: tursejlerne@horsens-sejlklub.dk.
Eller skriv dig på listen, der hænger i gangen i klubhuset.
Vel mødt - og velkommen.
Hvis man sejler en tur, så er man tursejler. Så enkelt er det. Så derfor: Har du lyst til at opleve efterårets farver og skiftende vinde,
opleve at være i hyggeligt selskab med andre lokale sejlere - og
i øvrigt grille og bruge næsten ingen penge? Så tilmeld dig høstturen.
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Horsens Sejlklubs
Business Cup 2009
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Anne Julie vandt også det
danske mesterskab i E-jolle
i Århus sidste weekend i
august hvor Annette Lundø
fik sølv.

D

N
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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.

EM sølv til Anne Julie Schütt

8 besætninger med erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklubsejledeog
mesterskabet
der gav
tættehar
og spektakulære
Team ber
Horsens
On Boardsi meget
støttehård
til luft,
Horsens
pigen
båret frugt og en flot junior EM
dueller. Dette var meget se værdige for de tilskuere, der fulgte dramaet fra
sølvmedalje
ydermolen
kom i nært
hus ihold
Egå på
først
i augusti Horsens
i E-jolle.Lystbådehavn.
Anne Julie har også sejlet laser radial i denne sæson, og
I den afsluttende match imellem vinderne fra Jyske Bank og Nykredit gik
de
ikke
rigtigt
bruger
reglerne
i
denne
OL klasse eller andet vides ikke, men helt skarp var hun
Lars Skovbjerg, direktør i Jyske Bank, var i tvivl om det
det så hårdt til, at Thomas Iversen faldt i vandet inden starten i en duel og
var nødvendigt at tage pokalen med fra sidste år, daikke i forbindelse med en protest. Den unge dame lagde protest efter en mindre kollision med
måtte samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.
han forventede at vinde Business Cup igen.
en konkurrent,
men tabte
desværre.
Besætningerne
var suppleret
med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke
Det gjorde de og pokalen blev igen overrakt til Lars
Reglerne
siger
vist
noget
om,
aten
ensejlbåd
kollision
Skovbjerg, samt skipper Thomas Iversen tv, Keld Ankræfter naturen kan påvirke
med.skal undgås og resultatet var en diskvalifikation til
dersen og Lars Fensbo.
Horsens
sejleren
og
dermed
røg
en
EM
Guld
medalje.
Trist
rigtigt at
flot med sølv.
Frank Panduro, der sejlede for Dansk OTC, var
ikke sen
til atmen
indrømme,
Stort tillykke
til
Anne
Julie.
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 skipAnne Julie
Schütt
kunne
godt smile
per, der
ligger
4 på verdensranglisten,
og der gav en placering lidt nede i
selv om
hun selvfølgelig ærgrede sig
rækken.

over diskvalifikationen i Egå.
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.

Tak til vores sponsorer:

Nykredit var det eneste rene firmahold, da alle er
ansat i koncernen.

k til vores
Tak tilsponsorer:
vore sponsorer:
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.

C

O

N

Tak
Tak til
til vores
vores sponsorer:
sponsorer:
C O INDUSTRIES
N
Tak til vores sponsorer:

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.

C O N
C O N
INDUSTRIES

C O N
INDUSTRIES
INDUSTRIES
INDUSTRIES
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HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
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Lars Larsen
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Søren var både barnepige og
Umpire og det forløb rigtigt
godt. Det 2 børn sov en del
af tiden i gummibåden, mens
den hoppede af sted, så vi har
helt sikkert 2 nye optimister
i 2016.

VIA Students Teamet har
lært tricks fra profferne,
hvilket det smarte ”SLAM”
team tøj også indikerer.

Business Cup blev flyttet 3 km øst
Lars Skovbjerg og Jyske Bank måtte pænt aflevere pokalen efter de
sidste 2 år at have haft den stående.
Jakob Nicolajsen og hans VIA Students team sejrede efter at have
sejlet rigtigt flot.
Horsens Sejlklubs Business Cup blev afholdt midt i juni i frisk vind,
således at spilerne blev beordret til at forblive under dæk og den
lille fok som forsejl. Bådene skal jo være identiske, så det er ikke
den enkelte besætning der har indflydelse med sejlføringen, men
dommer og stævneledelse.
Der var i år 5 besætninger der dystede, hvilket gav en masse muligheder for at alle sejlede mod alle i den første round robin, og
det var i sidste sejlads det blev afgjort, at VIA Students skulle sejle
finale imod Jyske Bank med Thomas Iversen som skipper.
Søren Laugesen fra Match Racing Denmark sørgede for en fair
dømning på vandet under alle sejladserne som umpire, og Bjarne ,
Jasmin og Henrik Schütt sørgede for gennemførelsen
Det er med stor glæde at Jakob og hans unge team fra Via Students
vandt dette år, da det viser sig at ”heldet” også følger træningsindsatsen, hvilket er helt fair. Teamet stillede også op til Ungdoms DM
i august, dog uden at gøre meget væsen af sig i et meget flovt vejr.

I finalen målte man optil 17 m/sek, så det gik lidt hårdt ud over
sejlet, men i år var der heldigvis ingen gelcoat reparationer.

Billedtekst. Christian Blæsbjerg (med datter) samt Niels, Jakob og
Simon.

Lars Skovbjerg og hans team fra Jyske Bank så ikke ud til at have fået
ødelagt hele weekend humøret, efter at have måttet aflevere pokalen. Ved registreringen om morgenen havde han dog proklameret,
at det kun var en formssag at han havde taget pokalen med, da den
havde permanent plads på Søndergade. (troede han).
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Værdiskabende sejlsport

LEDERUDVIKLING

TEAMBUILDING

PRODUKTLANCERING

KUNDEARRANGEMENT

Match Racing Denmark leverer værdiskabende sejlads til virksomheder, VL-grupper, sportshold og alle andre, der har brug for et værdifuldt boost i hverdagen eller
ved specielle lejligheder.
Få fokus på teamoplevelser, kommunikation og samarbejde. Med bådene som omdrejningspunkt sikrer vi, at I har et fantastisk værktøj til en god, inspirerende og sjov
dag.
Kontakt vores eventafdeling for en uforpligtende samtale om, hvorledes sejlads kan
få en værdifuld betydning for dit team.
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Match Racing Denmark
www.m-r-d.dk
Telefon +45 4014 3948
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MATCH RACING
DENMARK

Dansk O.T.C. A/S
Aftenmatches 2010

xx

- Sailor of the year !

Nykredit Sailor of the year
Nomineringen til Nykredit Sailor of the year er godt I gang
og sidste frist for nominering er den 30. september. Alt
foregår på hjemmesiden og der er link direkte fra forsiden.
I oktober er der afstemning, hvor man afgiver sine 3 stemmer på en kandidat eller en stemme på 3 kandidater. Sløret
bliver løftet for vinderen samt 2. og 3. pladsen til standerstrygningen den 31. oktober.
Afstemningen sker ved at sende en mail til Soren.Klint@
Horsens-sejlklub.dk med nummeret på de 3 kandidater.

Virker nødudstyret, når der
er brug for det?

Sidste match er den
21. 22. og 23. september,
hvor Dansk OTC A/S er
værter i klubhuset,
med sejlerret og en øl.
Husk at hente billetter
ugen før i baren.

Fra sejlerskolens demonstration, hvor nødblus virkede
efter hensigten.

Det dukker op fra tid til anden op, om det nødudstyr, vi anvender, nu også virker. På tre områder har jeg gennem årene mødt
spørgsmålet:

xx

1. Nødraketter
2. Oppustelige redningsveste
3. Redningsflåder
Ad 1 - Lars Rasmussen gav mig for nogle år siden et par nødraketter, som efter udløbsdato var forsøgt fyret af en nytårsaften – godt
inde i landet. Ingen havde virket. Udløserhåndtaget blev brækket
af, men raketten udløste ikke. Jeg gnavede lidt i det. Nu var udløbsdatoen jo overskredet…. hed det, og der kom ikke mere ud af det.
I dette forår var sejlerskolen ude for samme hændelse i forbindelse med en demonstration. Dette foreholdt jeg søværnet ved forsvarets udstilling ”Søredning og Badesikkerhed” her i byen. Man
fortalte, at i søværnet anvendte man en anden type, og man havde
gode erfaringer. Erfaringerne blev gjort dygtigt til skamme senere
på dagen. Jeg overværede en demonstrationer, hvor man prøvede
tre raketter. INGEN virkede! Tidligere på dagen havde man prøvet
to, der heller ikke virkede. 5 ud af 5 nødraketter virkede ikke! Jeg
har endnu ikke hørt, hvad den efterfølgende analyse viste.
Ad
xx 2 - Man hører fra tid til anden om redningsveste, der ikke puster
sig op. Jeg drøftede emnet med Finn Lage fra Søsportens Sikkerhedsråd. Finn var helt tryg ved de oppustelige veste og henviste til
flere tusind forsøg udført i årene 2002 til 2010.
Tre ting bør man efter min mening sikre sig:
• Køb altid en CE mærket vest og helst en SOLAS - Safety Of
Life At Sea – godkendt vest. Det er dem, der anvendes af de
professionelle.

• Sørg for at vedligeholde vesten. Mekanikken skal efterses og
vedligeholdes.
• Prøv! – ta’ en tur i baljen og se hvordan det virker.
Se Søsportens Sikkerhedsråds folder ”Værd at vide om rednings- og svømmeveste” – www.soesport.dk .
Ad 3 - Fra ISAF - den internationale sejlorganisations arbejdsgruppe
vedrørende tursejlads, har det i dette forår været en heftigt drøftelse af kvaliteten af de redningsflåder fritidssejlerne anvender. Der
findes standarter for de professionelle redningsflåder, det kniber
mere for de mindre og meget billigere, som anvendes af fritidssejlere. Navnlig kniber det at få efterset flåderne med de rette
intervaller. Arbejdet er ikke tilendebragt, og hvad løsningen bliver,
kan være svært at gætte på. I første omgang bliver det formentlig
nogle råd om kun at købe anerkendte mærker fra producenter, som
er underkastet en eller anden ekstern kontrol.
Oplevelsen med at 3 ud af 3 nødraketter ikke virkede gjorde stærkt
indtryk på mig, og det er aftalt at tage emnet op med Dansk Sejlunion for en mere massiv opfølgning på problematikken. Hvis nogen har oplevet noget i denne sammenhæng, vil jeg gerne høre
om det. Fremadrettet anmoder jeg om, at man gemmer de dele,
der ikke måtte virke 100% og sørger for via billeder og notater at
dokumentere/huske forløbet. Glem ikke, at nødraketter, der ikke
udløser, skal man omgås med forsigtighed.
Carl Gerstrøm - gerstoem@mail1.stofanet.dk
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Servicering
afsom
motorer:
HSH klubtøj
med klubstander
logo kan købes hos
Horsens
Marine.
Se udvalget
i klubhuset.
Horsens
Marine
tilbyder
nu servicering
af motorer fra eget værksted. Vi har servicevogn, der kører ud til DIN båd.
Musto bomulds Polo
med Canvas krave:
399,- inkl. logo
Henrik Brodersen
indehaver

Herløv Andersen
Jørgen Egebæk
Åndbar Musto Butikssalg
jakke
mekaniker

Det nye team
står klar til at
servicere din
båd

i eksklusiv kvalitet:
1499,-og Bukh forhandler. Vores værksted
Vi er Mariner, Honda, Yanmar
inkl. logo

udfører montage og service på alle motorer.

Jens Hjernøes Vej 27, 8700 Horsens, tlf. 75616422

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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GLASLØSNINGER TIL DIT
HJEM OG DIN BÅD
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Søsikkerhedskursus i Frederikshavn
I mine bestræbelser på at få en brugbar Y1, gik det op for mig, at
jeg havde brug for et kursus i søsikkerhed, for at kunne påmønstre
et skib som styrmand. I april 2010 drog jeg så af til Frederikshavn.
Kurset omhandlede i teori og praksis alt om søsikkerhed, redningsbåde, redningsflåder, tørdragter, sikkerhedssystemer ombord samt
meget andet.
Denne beretning omhandler en oplevelse jeg havde på kurset.
En tirsdag morgen i april mødte 14 deltagere op i Frederikshavn
havn. 6 af deltagerne kom fra samme firma i Hanstholm. De havde
alle været fiskere i 25 år eller mere, men nu skulle de alle på kursus
i søsikkerhed på grund af nye regler fra søfartsstyrelsen.
Jens(det kalder vi ham i denne historie), en mand på 60 år, med
stor mave, korte ben og fødderne altid plantet i et par tøfler. Hans
hoved var ligesom skruet for meget på, sådan at forstå, at der
næsten ingen afstand var fra hans øre til hans skuldre. Jens var noget utilfreds med, at han skulle på søsikkerheds kursus. Han havde
jo arbejdet på havet i 40 år uden uheld. Det var noget, han havde
hørt om, men det var aldrig sket for ham, og for øvrigt så vippede
det overhovedet ikke på det skib, han arbejdede på. Han sad i en
gravemaskine på et uddybningsfartøj, som stod fast på havbunden
med 4 ben og normalt kunne han gå med sine tøfler på lige fra
broen og ind i styrehuset på gravkoen. Så nej, det forstod han ikke,
nu var han jo også gammel, lad da de unge tage det kursus. Så
blev pause nævnt, og Jens futtede ud. Det første han gjorde, var at
tænde en cigar, hoste en 8-10 gange, hvorefter han fik en nogenlunde normal vejrtrækning igen.
Inden vi gik ud fra klassen, havde vi fået at vide, at når pausen var
slut, skulle vi gå ind i et andet lokale og tage tørdragter på. Dette
var dragter, der passede alle. Sådan at forstå, at der indvendig ved
maven var to remme, som kunne spændes op, så benene kunne
afkortes 0,5 meter.
Jens havde ikke hørt, hvad vi skulle efter pausen, så han mønstrede inde i klassen. Han blev eftersøgt, fundet og sendt ud for at
tage en tørdragt på. Jeg er ikke fuldstændig overbevist om, at hans
tørdragt var helt tæt, den så noget gammel ud. Fordi han nu hele
tiden var bagefter og gik lidt i sin egen verden, nåede han nok ikke
at få den meget vigtige information om, hvordan man fik luften ud
af dragten.
Vi hoppede i vandet for at prøve opdriften og det kolde vand. Jens
futtede ned til flydebroen, hvorfra der kun var 20 cm til vandoverfladen. Her stod han lidt, inden han tog skridtet ud i vandet og
forsvandt under overfladen. Jeg så hans optræden og undrede mig
over, at han ikke kom op til overfladen. Pludselig kom hans ben op
af vandet, fyldt med luft, derefter kom hovedet halvvejs op, og han
boblede lidt. Jeg syntes, det blev nødvendigt for mig at råbe til to

af hans kollegaer, der var tæt på ham, at de nok lige skulle hjælpe
ham. Det gjorde de så, men efter min mening ikke helt helhjertet,
for første gang de vendte sig væk fra ham, væltede han igen og lå
nu med hovedet nede i vandet. Så måtte jeg derover, og allerede nu
havde han blodudtrækninger i øjnene og så bleg ud.
Næste opgave blev for alle 16 mand, at kravle fra vandet op i en
redningsflåde, og efter min bedste overbevisning var det Jens, der
skulle op først, hvilket jeg bad hans kollegaer sørge for. Jeg blev
i vandet, lå på ryggen og nød solen i en varm tørdragt. Pludselig
kom jeg igen i tanke om Jens og så to personer stå i flåden, hvorfra
de forsøgte at rykke Jens op. Dette kunne ikke lade sig gøre, så de
fik to andre til at skubbe Jens samtidig med, at de rykkede. Billedet, og den måde Jens blev slæbt om bord på, fik mig til at tænke
på en hvalfangerbåd. Jeg kunne stadig ligge og nyde varmen i min
dragt og solen, mens jeg stille klukkede lidt af deres besværligheder. Nu blev det min tur til at komme op i flåden. Jeg stak hovedet ind i flåden og kiggede mig omkring, men jeg kunne ikke få øje
på Jens, og ingen vidste umiddelbart hvor han var, men fakta var,
at de alle trådte på ham. Jeg nærmest kommanderede de andre til
at få ham op, så vi kunne se, om han overhovedet var i live endnu,
men han kunne ikke lige sådan rykkes op fra bunden af den bløde
flåde. Jeg måtte ind under ham og så skubbe ham op med hele min
krop, mens de andre rykker ham. Denne manøvre lykkedes, han åbner øjnene og hoster et par gange. Jeg kravler op på siden af ham;
han siger tak og lukker øjnene igen. Han puster et par gange og ser
bleg ud, men trækker vejret. Nu bliver der så gjort klar til, at vi skal
reddes af en helikopter. Det er dog en kran i land, hvorfra en krog
bliver firet ned. Jeg foreslår, at vi får Jens af sted som den første.
Han får remmen under sine arme og kranen strammer op. Da løftet
begynder åbner han øjnene, og luften kommer ud af hans lunger,
nu er der ikke andet end at få ham op hurtigst muligt. Jeg hopper i
vandet og kravler på land via en lejder. Da jeg kommer derop, rører
han sig ikke, og min første indskydelse er, at han er død, så jeg
skubber lidt til ham. Han hoster igen, og lidt efter åbner han sine
blodsprængte øjne og kigger på mig, og siger ” Jeg skal have en
cigar”. I løbet af den tid det tog ham at ryge cigaren, fik han kulør i
kinderne igen og øjnene var næsten hvide igen.
Moralen er: ingen skal sige det ikke er sundt at ryge.

Bjarne Skovgaard Hansen
Yachtskipper af 1. grad og
søredningsmester

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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GASTRONOMI OG STEMNING I SÆRKLASSE PÅ DANMARKS NYE DESIGN HOTEL

SELSKAB & FEST

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

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

30

20
28
w
w w.wwhwwowwr. hs. hoeornrs sseen-nss s-e-sjselejklj kllkluul bubb.. dd. dkkk

CASA AIR

H O R S E N S

S E J K L U B

anno

1 8 7 9

Min tur hjem fra Sverige med Galante!
I sidste klubblad sluttede beretningen med, at vi ikke nåede Vestervik; men gik ind i Fyrudden.
På turen videre til Vestervik, sejlede Marianne og jeg forkert, mens
Niller og Hans var nede og få sig en ”morfar”. Jeg opdagede pludselig, at vi havde valgt at sejle ind i det forkerte hul. Det drejede
sig dog kun om ca. 1,5 sømil, vi er sejlet galt, men da jeg tog farten
af for at vende, for Hans ud af køjen og råbte: ”Hvad laver I?” Alle
der kender Hans, kan uden tvivl høre det for sig. Fejlen blev hurtigt
rettet, og kursen blev atter rettet mod Vestervik, som blev anduvet
sidst på eftermiddagen.
På den del af turen gjorde vi meget ud af, at alle fik lært instrumenterne at kende. Jeg skulle jo hjem før de andre, - desværre.
Fra Vestervik , var der lidt uenighed om, hvilken rute vi skulle sejle.
Hans insisterede på, at vi tog ruten indenskærs, hvor vi andre ville
lidt udenfor for at få lidt mere plads. Det viste sig dog, det var
heldigt, at Hans holdt på sit, for det blev en fantastisk flot sejlads
vi fik. Jeg tog masser af billeder, og optog også lidt video.
Arbejdsfordelingen i havne var klar og behøvede ikke at blive
drøftet indgående. Marianne og Niels gik ud for at handle. Hans og
jeg gik på pub imens. Efter turen til supermarkedet dukkede Marianne og Niller op og sluttede sig til. Det blev til mange interessante
”snakke” med de lokale. Et sted kom vi i snak med en, der var meget
betaget af Bornholm og af speedway, - også en populær sport i
Sverige.
Dagene gik. Vi besøgte bla. Oskarshamn, hvor vi lejede en bil og
kørte en tur til Öland. Også Kalmar blev anløbet. Sidste stop i Sverige blev Kristianobel. Jeg kan kun sige, indtil da havde det været
alle tiders oplevelse. Der var fantastisk flot i den østsvenske

skærgård. Vi havde både haft rigtigt flot vejr, med sol og uden sol,
kun lidt vind, eller også masser af luft og regn. Fællesnævneren for
alle vejrtyperne har været kulde. Det har været koldt, uanset om
solen har skinnet eller ej.
Vejrudsigten var ikke for god, og vi besluttede at korte af og gå
mod Christiansø, 35-40 sømil mod syd. Vi ser Utklippan ude i disen
- fremme til styrbord. Hans krøb i ly for kulden nede i kahytten,
og Marianne sad i et hjørne af cockpittet og så noget forfrossen
ud. Midt ude i Østersøen opdagede jeg til min overraskelse tårnet
på en ubåd. Det er ikke lige det første gæt jeg kommer på, når
jeg ser noget ude til havs i diset vejr. Senere dukkede også nogle
overfladeskibe op i området, så de legede nok ”røvere og soldater”
den dag.
Vejret blev helt hæderligt igen og vi sejlede over til Gudhjem, hvor
turen desværre sluttede for mig. Jeg skulle hjem og på arbejde igen.
Se dette, var så den meget korte version, af den bog jeg har lavet
om vores fantastiske tur hjem fra Sverige med den ”nye Galante”.
Chr. Bådebygger!

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Tandlægerne Rønn og Lund

Horsens
Yachtværft
Tandlægerne Rønn og Lund
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

Specialer:

Lak, malinger og bundfarver

• paradentosebehandling

Elektronisk udstyr

• kosmetisk tandbehandling

Professionel båd klargørings materialer

• implantatbehandling

Bådudstyr

Rig / rulleforstag og dæksudstyr
Udlejning Tandlægerne
af det rigtige værktøj
Rønn og Lund · Løvenørnsgade 1a · 8700 Horsens
Know how som vi gerne giver videre
Tlf. 7562 1070
Gammelhavn 3 · 8700 Horsens
Tlf:
25578781
· Fax:75614902 · info@horsensvaerft.dk
www.smilhorsens.dk
www.horsensvaerft.dk
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Den røde kran er til gavn og glæde
Den røde kran ved servicekajen fik et par kritiske bemærkninger
ved sidste generalforsamling. Carl Gerstrøm har skrevet denne historie om den røde kran med god hjælp fra havnens folk: Hilmar,
Knud, Per 112 og Hans Carl:
Kranen blev købt og opstillet i 1998. Pris: ca. 60.000kr. ved
Danish Crane Building i Løgstør. Vi fik sponsorer på plads på halvdelen af købesummen mod reklamer på kranen (bl.a. Jørgensens
Hotel, Miflex, Munch Transport). Sponsoraterne var på 3000 kr. pr.
stk. Resten lånte vi rentefrit i Dansk Sejlunion med afdrag over 5 år.
Af økonomiske grund skulle kranen i første omgang ikke have elektrisk krøje-funktion, men det syntes Poul Munk nu var helt tåbeligt
og sponserede generøst forskelsbeløbet. Tak endnu engang!
Det var så heldigt, at kajkanten ved servicekajen var af en sådan
beskaffenhed, at kranen kunne boltes direkte på. Herved blev
sparet en klækkelig sum.
Købet var et resultat af mange overvejelser for bådoptagning/
søsætning specielt ved stævner for bl.a. H-både og Ynglinge. Men
også de mange RIP-både ved jollestævnerne stod i kø før og efter
et stævne.
Vi havde tidligere anvendt en lastbilkran, venligt udlånt af ”cementblander” Madsen, Bisholt Cementstøberi med Knud Hjersing
som kranfører. Knud havde det krævede krancertifikat. Samme
Knud var på et tidspunkt meget optaget vaf tanken om at anskaffe
en hydraulisk kran fra en lastvogn og montere den på kajen.
Krav om krancertifikat var sammen med anskaffelsespris og driftsomkostninger de helt store overvejelser.
Valget blev en to tons kran, som måtte betjenes uden krancertifikat. Større både skulle så fortsat håndteres af de lokale vognmænd.
Hempel fandt noget rødt maling, som frivillige – Finn Finn og Orla
– smurte på.
De løbende driftsomkostninger er der naturligvis, men efter min
bedste overbevisning har rigtig mange stor glæde af kranen og
har haft det gennem årene. Jeg spurgte mig lidt for i forbindelse
med H-båds DM i juli, hvor med en enkelt undtagelse alle både
benyttede kranen. Der var stor tilfredshed med kran, pladsforhold
omkring den og ikke mindst pladsen til de tomme trailere. Man
sporede en vis misundelse….
Jeg tror på, at den røde kran også vil være en del af den samlede
fremtidige løsning omkring båd-håndtering på Horsens Lystbådehavn, slutter Carl Gerstrøm.

- I starten blev kranen drevet af alle klubberne på havnen, men
de øvrige klubber ville efter nogle år ikke være med. I dag er det
HSH, der driver kranen. Medlemmer af Horsens Sejlklub kan købe
en nøgle til kranen for 500 kr. for en sæson. Og den nøgle er til
personligt brug og må ikke udlånes. Andre kan ”leje” en nøgle for
en dag til optagning og isætning af egen båd. Heller ikke den nøgle
må udlånes.
- Kranen er forholdsvis dyr at holde i drift. Der er jævnlige, lovpligtige eftersyn og sikkerheden skal være i orden. Alene røntgenfotograferingen af kranen koster ret meget.
- Kranen fungerer godt, og det er vores håb, at sejlere, som har købt
eller lejet en nøgle for en dag, ikke udlåner deres nøgle. Og hvis de
gør det, ja, så bliver det blot dyrere for brugerne at holde kranen i
drift. Det er brugerne, der betaler, siger Svend Smedegaard.
Vil du købe en nøgle til den røde kran? Her er to kontakt-muligheder til Svend Smedegaard: materiale@horsens-sejlklub.dk eller
telefon 2523 1662.

Den røde kran på servicekajen nær lystbådehavnen i Horsens. Den
bruges flittigt ved sæsonens kapsejladser, både de lokale og nationale. (Foto: Carl Gerstrøm)

Salg af nøgler
Den røde kran bruges i dag rigtig meget. Det gælder i dagligdagen,
men især ved kapsejladser med de hurtige og lette både har kranen
travlt. Her er den aktuelle situation. Tekst: Jens Troense.
Ansvaret for kranen er i dag placeret hos Horsens Sejlklubs næstformand, Svend Smedegaard Han giver denne orientering:
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Børs
Finansiel rådgivning
Formue & pensionspleje

Tømrerarbejde til tiden...
- og til aftalt pris

RING OG
FÅ ET
TILBUD

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

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

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

Horsens Hus

Nye Sejl · Reparationer
· Rullesystemer
Holmboes
Allé 1, 5. sal· Bompresseninger

8700 Horsens

Tlf. 7026 -1296 · Amager Strandvej 50 · 2300 Kbh. S
Tlf. Jylland
7553
· info@sejl.dk
Telefon
79 43
53- 8953
00 (aften)
· Fax
75 62 38 09
www.hundsbaek.dk

www.sejl.dk

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart
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Fin aften, - men ikke noget tilløbsstykke
Sidste mandag i juni arrangerede Horsens Sejlklubs Venner optimistsejlads for de lidt ælder. Som noget nyt var der to ynglinge på
vandet. Niels A.H. havde fået den gode ide og det skal vi bestem
gøre igen.
Noget tilløbsstykke var det ikke denne gang. 6 optisejlere og 2 ynglinge med hver 3 sejlere. Der er plads til flere næste år.
Vejret var fantastisk . Lunt og med let vind, så alle kunne være
med. Ved ottetiden døde vinden dog og 4de sejlads måtte aflyses. 3
rigtig gode sejladser blev det til på den lidt tilrettede trekant bane.
Kryds op til topmærket, agten for tværs til slagmærket og halvvind i mål. En omgang til optierne og to til ynglingene, det passede
fint. Når ynglingene startede et minut efter optierne kom de i mål
næsten samtidigt.
Ynglinge dysten stod mellem Bent Dahl og Niels A.H. en dyst som
Niels vandt.
Hos optierne var der kamp om det. Niels Nielsby vandt med 1-2-2,
Erik Andersen blev 2 med 4-3-1 og Søren Klint 3 med 2-4-3. Uden
at skulle forklejne Nielsbys evner i en optimisjolle, så havde kampvægten en vis indflydelse i den lette luft.
Igen i år var besætningen på ”fru Christoff” rigt repræsenteret. Jane
Troense gjorde det flot som forgast hos Nils A.H. i ynglingen. Skipper Ulla og Inger tog hver en optimistjolle. De galante herre lod
damerne starte 1 minut før, nok til at Ulla vandt anden sejlads.
Inger lavede i øvrigt aftenens bedste start, - en perfekt skudstart.
Kampen om ”Kvejehatten” blev intens. Ulla trådte ved ombordstigningen ned på toften, men forskibet kunne ikke klare vægten og
pludseligt stod Fru Christoff i vand til livet ved siden af jolle. Sej
pige – ud med vandet og op med fruen og så blev der sejlet på trods
af det våde tøj. Godt gået!
Bent Dahl satte ynglingen på grund i sygehuskrogen på vej ud. Og
som Knud Hjersing sagde: ”Der har han sejlet 1000 gange i snipe.

Trængsel ved topmærket.

Fru Christoff ’s uheldige vandgang.

Ingen undskyldning. Hatten til hr. Dahl”. Desværre var hatten ikke
nået frem. Sidste års vinder - Jørgen ”Dyt Dyt” Mortensen - glimrede ved sit fravær, men så kan vi jo hylde både sidste års vinder og
dette års vinder ved standernedhalingen og lade Jørgen krone Bent.
Bent Dahl havde gavmildt tage vin med til præmier, tak for det!
Ud over vinderne fik Inger for sin flotte start og Ulla for stor udvist
tapperhed.
Knud Hjersing og Co. Styrede slaget gang. Uden det hold ingen
sejlads. Tak for hjælpen.
Gril og hygge efter sejladserne; men Fredes stegte bananer manglede.(CG)

Vinder af optiræset – Niels Nielsby
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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.

BeoSound
Kr.xx.xxx,4.995,BeoSound
3:3:Kr.
BeoSound
3:
Kr.
5.195.-

LOGO
Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

www.bang-olufsen.com

Under overskriften: ”1971 Det bedste klubblad, så vidt det vides…”
kan man på side 111 i jubilæumsbogen læse.
– alle former for specialløsninger
Det går godt med medlemstallet. Adskillige nye sejlere kommer til
i rustfrit stål til din båd.
og der er stor søgning af unge mennesker. Og dermed knyttes også
nye forældre
til klubben.
for information
er stigende i den
Vi udfører
ogsåBehovet
opgaver
i bygningsstål,
store
aktive
klub
og
i
1971
udkommer
medlemsbladet
for første
herunder trapper, altaner og meget mere.
gang – og det er udkommet lige siden. I Horsens har vi det bedste
klubblad,
så vidt det vides….
Specialproduktion
i rustfrit stål og aluminium.
Erik Nørgaard var bladets første redaktør. Størrelsen var A5 og kun
i sort tryk,
og selv om det
var stort såHorsens
dækkede det behovet
Satellitvej
10 ikke
· DK-8700
for information. Med årene er bladet blevet større og har fået flere
Tlf. +45 76 25 90 30
sider. Og farver er kommet til.
www.brimas.dk · mail@brimas.dk
Horsens Sejlklubs venner vil gerne samle klubbladene tilbage fra
1971, formidle dem indbundet , så det kan være kærnen i klubbens
bibliotek. Hvis du ligger ind med klubblade, som du vil overdrage
til vennerne så kontakt Carl Gerstrøm på telefon 23465603 eller
mail: gerstroem@mail1.stofanet.dk
På samme måde vil vennerne gerne samle maritime bøger til sejlklubbens bibliotek. På biblioteksskolen kan vi få hjælp til et elektronisk register over hvad biblioteket indeholder, så der kan blive
styr på det.
Igen ta’ fat i Carl, hvis du har noget du vil lade indgå i biblioteket.
(CG)
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Endnu en båd sank, og det svære grej
måtte frem
For tredje gang på kort tid sank en båd i Horsens Lystbådehavn.
Den kæmpe flydekran, som er hjemmehørende i Horsens blev indsat, og båden blev hævet.
Det er forbundet med MANGE problemer, når en båd synker. Først
og fremmest for ejeren med økonomi, ødelagte ting o.s.v. men også
rent miljømæssigt, kan det hurtigt blive problematisk med f.eks.
olie, der flyder ud.
Lad det være anledningen til at nævne, at man skal huske:
•
At tilse båden jævnligt
•
Kontrollere alle skroggennemføringer
•
Kontrollere slanger og spændebånd
•
”Motionere” ventiler
Dansk Sejlunion har udgivet et hæfte ”Er din båd søsikker” med
gode råd om bl.a. dette emne. På sejlunionens hjemmeside for
bådejere - www.danskebaadejere.dk - kan man også finde mange
nyttige informationer. (CG)

”Flydende Fritid 2010”
I dagene 13., 14. og 15. august var der flydende bådudstilling i Marselisborg. Det var en udmærket udstilling med mange

spændende både i alle størrelser og prisklasser. Besøgstallet nåede
op på ca. 8.000, hvor arrangørerne havde håbet på betydeligt mere.
Mange klubkammerater havde fundet vej til udstillingen.
To af vore lokale udstillede. Horsens Yachtværft havde en
spændende stand bygget op om en renoveret båd, hvor renoveringsprocessen var flot beskrevet med illustrative plancher. Havneservice deltog i en større Volvo Penta stand. Dansk Sejlunion havde
en stand og viste dermed flaget.
Efter planerne skal der også de næste 3 år være flydende udstilling
i Marselisborg i august. (CG)

Nekrolog
Jørgen Ditlev Laursen er ikke mere. Efter længere tids sygdom sov
”mureren” stille ind i sommer. Endnu en af Horsens sejlklubs markante skikkelser er gået bort.
”Mureren” blev født i 1928, og blev medlem af Horsens Sejlklub i
1942. I et spændende interview i jubilæumsbogen fortalte ”mureren” om et langt liv i sejlklubben. Navnlig krigstiden med de begrænsninger og særegne oplevelser, det gav for de unge sejlere, er
spændende læsning.
I læretiden byggede ”mureren” selv en båd og gik så meget op i det,
at der næsten ikke var tid til svendeprøve.
”Mureren” var en meget markant personlighed på havnen. Den gule
Ballad -”SCIROCCO” har sejlet mange muntre ture og deltaget i
mangen en kapsejlads.
Mange husker den meget specielle tone, der herskede mellem
”mureren”, Aksel Schur og Erik Laursen. Ingen havde som de 3 hu-

mor og en meget speciel måde at tage ”gas” på hinanden på. Nu
sidder de vel igen sammen alle 3 og ”mobber” hinanden.
I mange sammenhænge vil vi savne “mureren”. Generalforsamlingerne i Horsens Sejlklub og Horsens Sejlklubs Venner bliver ikke det
samme uden ham.
Æret være Jørgen ”murers”
minde.
Carl Gerstrøm
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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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Nyt fra havnefogeden
De nye el standere er nu tilsluttet. Det er forløbet gnidningsløst kun i enkelte tilfælde har
der været brug for lidt hjælp til betjeningen.
Det nye system betyder også at gæstesejlere
nu selv trækker en billet, og at der kan blive
adgang til toiletbygningen uden for normal
lukketid. Automaten virker 24 timer i døgnet.
Vinterpladserne vil også blive forsynet med
el-standere med kortbetaling.
Oprydningen på pladsen er i gang. Det er lykkedes at finde ejerne
til det meste af det, der står på pladserne. Det resterende vil blive
fremlyst i pressen, og hvis ingen melder sig bliver det fjernet. En
regning som jo nødvendigvis bliver tørret af på fællesskabet.
Der savnes stadig en pladsmand fra Horsens Sejlklub, hvorfor det
kniber med at få styr på de arealer, der er dedikeret til HSH. Se side
37 i sidste klubblad. Endnu en opfordring til at få det bragt i orden,
inden bådene begynder at komme på land. Husk at klubberne selv
har besluttet i SU, at man selv ville løse disse opgaver.
Om vinteropbevaringen kan det generelt nævnes, at den klubfordeling, der er vist ved opslag og bragt i klubbladet, skal overholdes.
Der skal fyldes op fra enden og være 75 cm mellem bådene. Husk
også brandvejen langs de røde spidshuse – 3m.
Hvis der er tvivl, så spørg havnefogeden.

Enkelte har brugt som undskyldning, at man ikke kendte til oprydningskampagnen. Det syntes svært at nå ud til bådejerne trods klubbernes klubblade, nyhedsbreve og hjemmesider.
Det forlyder, at Horsens Lystbådehavn vil oprette egen hjemmeside, hvor bl.a. sådanne oplysninger vil blive bragt. Det vides ikke,
hvornår den er kørende; men det er tanken, at bådejerne fra næste
sæson skal orientere sig om havneanliggender på denne hjemmeside.
Ventelisten skønnes at være på ca. 20, der reelt er interesserede
i en plads. Det er gratis at stå på ventelisten og en opstramning i
form af regelmæssig bekræftelse af, at man er interesseret overvejes. 80% af listen syntes ikke reelt interesserede .
Lystbåde Havnen og SU har ikke arbejdet mere med kommende
stastiv/løfteordning. I SU er det besluttet, at der i fremtiden skal
anvendes sammenklappelige eller stabelbare stålstativer, men
man har ikke lagt sig fast på detaljer. Alle stativer/bukke, som ikke
var i forsvarlig stand, er væk, og som tidligere omtalt skal vognene
væk fra sæsonen 2012.
Næste SU møde følger ultimo september. Dagsorden og referat på
hjemmesiden.(CG)

Ohøj – ænder i sigte…!
Årets første jule-tradition venter forude. Tursejlerne er allerede i
gang med at forberede julebanko. Sæt kryds i kalenderen ud for
torsdag 4. november - og skriv JULEBANKO i Sejlklubben. Der bliver
serveret sprød and – og selvfølgelig er der ænder som præmier.
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.
Der plejer at være gevinster for rundt regnet 25.000 kr., og tursejlerne bruger overskuddet til aktiviteterne i løbet af sommeren
og til foredrag om vinteren.
En ny tradition er ved at komme i gang: Det er ikke blot kommercielle sponsorer, der leverede gevinster. Adskillige sejlere har givet
præmier: brugte ting og sager, måske et fejlkøb, måske en kikset
gave, måske noget, som kunne skaffes nemt. Det er dejligt med
nye, frivillige sponsorer.
Så også i år modtager tur-udvalget gode sponserede gaver, som kan
glæde enhver sejler. Har du et tilbud om præmier til banko-spillet,
så ring til Frede Nørgaard på 7576 3087 eller 22464252 – eller
send en mail til tursejlerne@horsens-sejlklub.dk.
En ny tradition blev taget i brug sidste år: Der blev serveret en særlig sejlerrret kl. 18.00, fast pris 65 kr. Og sådan er det også i år.

I køkkenet tryller kokken Mads Falck Valentin-Hjorth, og der serveres confit de canard - det er confiterede andelår med ristede
kartofler og sprød efterårssalat - uhm!
(Confitering er en gammel fransk stegemetode, hvor andelårene
steges ved svagt blus i lang tid i eget fedt. Det er en ganske særlig
spise.
Venligst at bestille sejlerretten i forvejen.
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. Der er altid en lidt spændt og munter
stemning. Velkommen til banko. Husk nu at sætte kryds i kalenderen.
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Bundmalingsforsøg i Horsens
Et par forsøgsmalinger er blevet testet i Horsens i denne sæson. De
har dels været påført Niels A.H. og Co.’s Yngling og dels på ”damjollen”. Ligeledes har der været ophængt 2 paneler med en række
plader, påført forskellige malinger.
Malingen blev leveret ret sent, og man kan på nuværende tidspunkt
ikke konkludere endeligt. Det må vente til sæsonen er helt forbi til
november.
Dansk Sejlunions miljøkonsulent Jesper Højenvang var forbi i
forbindelse med bådudstillingen i Marselisborg for at besigtige
både og plader. For ynglingens vedkommende følte ejerne, at den
var så begroet, at man gerne ville have den renset. Den er således
ude af forsøget. Damjollen viste en del ruer og slim. Jollen ligger
nord/syd, og det viste sig, at der var markant forskel på siderne.
Den der vendte mod vest var mere begroet end den mod øst. Den
tre-bladede skrue havde et blad malet med hver af testmalingerne
og et med den standard maling, der var med som sammenligning.
Billedet af skruen viste, hvad også bunden viste, - standard malingen er den bedste.

Så er fartøjsberedskabet etableret
Fra dette efterår bliver det lidt mere sikkert at færdes på havet i
området omkring og uden for Horsens Fjord.
Det nye initiativ – Fartøjsberedskabet – er blevet genoplivet og
er kommet fint fra start, idet der er allerede godt en snes erfarne,
lokale sejlere, der har vist interesse for at være med.
Beredskabet er et supplement til Søværnets Operative Kommandos overordnede farvandsovervågning, og ideen med det er, at hvis
en sejler kommer i alvorlig nød, eller hvis der meldes om en overbordfalden eller savnet sejler, vil SOK – ud over at bruge sine egne
ressourcer i form af Marinehjemmeværn, helikoptere m.m. – kunne
ringe til et eller flere medlemmer af vort lokale Farvandsberedskab
og bede dem om at give en hånd med ved eftersøgningen.

Nekrolog
Per Højberg, bedre kendt som ”Per Musik”, er gået bort efter kort
tids sygdom i en alder af 69 år.
Per var uddannet elektriker og arbejdede som sådan hos forskellige
el-firmaer, men i en del år arbejdede han på platforme i Nordsøen
og med installationsarbejde forskellige steder i Norge.
Som mangeårigt medlem af Horsens Sejlklub holdt han kontakten
til det sidste.
Det lille rækkehus i Falstersgade blev de sidste år skiftet ud med
et gammelt bindingsværkshus i Sejet, hvor han boede til sin død.
Som øgenavnet indikerer var guitaren og mundharmonikaen altid
Per´s faste følgesvende, og han har et utal af gange underholdt i
sejlklubben og rundt på sejlturene. Mange har sunget med, når Per
tog fat på ”Fra Halifax til Spanien”

Dansk Sejlunion er i DIF blevet udnævnt til miljørigtigt forbund.
Med udnævnelsen fulgte nogle jakker med påtrykt DIF logo m.m.
Fine jakker lavet af genbrug – kasserede plastflasker. Jesper overrakte Knud Hjersing en sådan jakke.

Deltagelsen i sådan en eftersøgning er helt og holdent frivillig, men
det er en stor fordel, at erfarne sejlere, der kender farvandsområdet
som deres egen bukselomme, kan enten hjælpe med ved en redningsoperation eller give gode råd om vind, vejr og særlige strømforhold i lokalområdet.
Deltagerne kommer fra vores lokale sejlklubber i Horsens og Snaptun, og torsdag den 30. september holdes der orienteringsmøde
i Horsens Bådeklub for dem, der har vist interesse for sagen. Det
bliver måske et lidt underligt møde, for alle håber vi selvfølgelig, at
der aldrig bliver brug for at rykke ud – men det er jo, som alle ved,
godt sømandsskab at vise rettidig omhu. Hellere forberedt og kede
sig end uforberedt og ærgre sig!

Per var med i Helmut Riedel’s faste besætning ombord på ”Albatros” sammen med Teddy - Momme og HP. Mange husker Deres
slagord ” Hvem er havnens værste ros
- det er dem fra Albatros”.
Der var altid en kvik bemærkning
fra Per. Et festligt menneske at være
sammen med, som vil blive savnet
på havnen og på byens små ydmyge
steder.
Per efterlader sig to voksne sønner.
Æret være Per Højbergs minde
Elsebeth og Mogens ”Bimmer”
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Her er det fra sommerens redningsdemonstration ved Langelinje i godt
vejr og ingen vind.

Luftens helte

Tekst & foto: Lena Weihrauch

Eskadrille 722 står klar med deres flyvende ambulance døgnet rundt
for at redde nødstedte sejlere i danske farvande.
Helt nede i det bagerste hjørne af Flyvestation Karup, i en barak
bag et læbælte af forblæste grantræer, holder Eskadrille 722 til.
De er en del af SAR-vagten (Search and rescue), som fungerer
døgnet rundt alle årets dage. Ud over Skrydstrup er der også en
helikopter i Roskilde og Ålborg – og i dårligt vejr en ekstra på Bornholm - så minimum 15 mand eller kvinder er altid klar til at hjælpe
med eftersøgning, ambulanceflyvning, miljøkatastrofer og redning af folk fra vandet. Helikopterberedskabet bliver styret fra SOK
(Søværnets Operative Kommando) i Århus.
To løft om dagen
Besætningen bor på Karup i tre døgn ad gangen. Fem mand og en
læge, der tilkaldes fra flyvestationen, udgør en fuld besætning. I
tidsrummet fra klokken syv om morgenen til 22 om aftenen skal
de kunne være i luften med deres flyvende ambulance inden for et
kvarter. Om natten har man en halv time til at få sokkerne vendt
rigtigt og komme ud af fjerene. To ud af tre alarmer bliver der fløjet
på – resten bliver afblæst inden rotoren kommer op i omdrejninger. Enten fordi det er falsk alarm eller problemet er løst på anden
måde. Omkring 700 starter og landinger om året bliver det alligevel til, så det vil sige i gennemsnit næsten to hver dag.
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Flere nødstedte på vandet
Efter en konstant faldende antal sø-redninger er der nu en stigning. SAR antager at det skyldes at flere og flere bruger vandet,
og mange nye ikke er klar over grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger som redningsvest, varmt tøj og navigation. I 2009 omkom 20 mennesker mod 11 i 2008. Mange af episoderne skete i
forbindelse med lystfiskeri, men også seks sejlbåde var involveret i
dødsulykkerne og hele 43 redningsaktioner skete på sejlbåde. Ved
dødsfald er ofte at skipper falder over bord uden redningsvest og at
ægtefællen ikke selv kan manøvrere båden.
Som at være i en orkan
Når det så er alvor for en lystsejler, er lyden af den store flyvende
ambulance meget velkommen, selv om den virker voldsom. ”Folk
gør som regel hvad vi siger, når vi kommer frem, selv om de er i en
krisesituation. De slapper af, nu hvor hjælpen er nået frem, men der
er store øjne, når vi hoister op til maskinen igen. Rotoren giver en
del vind, så det er som at befinde sig i en orkan,” fortæller en redder ombord. Det er ham eller hans kollegaer, den nødstedte møder
hængende for enden af en wire

Husk et telefonnummer
SOK modtager jævnlig alarmer fra folk, der har set både ligge og
drive rundt. Når helikopteren kommer frem ser man først efter,
om der er mennesker i vandet eller ombord, der er nødstedte. Men
desværre sker det ofte, at de i lang tid ikke ved, om der har været
nogle ombord eller om båden bare har revet sig løs. Derfor ville
være en stor hjælp, hvis man på joller malede et tlf. nummer, så
ejeren kunne kontaktes. I større både er det også vigtigt, at der er
navn og telefonnummer på ejeren et synligt sted. Det kan i sidste
ende spare SOK for mange timers eftersøgning.”
Så kig på listen over de gode råd fra SAR Vagten. Måske er det dig,
der har brug for hjælp næste gang - eller undgår et alarmopkald,
fordi du er godt forberedt.
Inde i bugen af redningshelikopter finder man det samme som i en
ambulance som på land, og redderne er uddannede som de kørende
ambulancefolk. Desuden er der altid en af flyvevåbnets læger med
på redningsaktioner.

Gode råd fra SAR-vagten til sejlere
- Ring altid hjem, hvis du er forsinket
- Gør dig klar, hvad der skal ske i nødstilfælde – inden du har
brug for hjælp
- Øv ”mand over bord” jævnligt.
- Brug overlevelsesdragt, når det er koldt.
- Brug selvlysende farver på tøjet, så du skiller sig ud fra havets
farver.
- Det er godt at have både mobil og VHF radio ombord. Hvis man
er for langt fra land, kan signalet falde ud på mobilen.
- Det er ikke nok at én kan sejle på båden. Der har været flere
episoder, hvor manden er faldet om af et ildebefindende eller
slået overbord og kvinden ikke har kunnet manøvrere båden.
- Specielt for sejlbåde er der et problem, fordi riggen kommer
i vejen for redderen, der skal hoistes ned under søgang. Mange
gange er det nemmere, hvis man har en overlevelsesdragt og
vest på og kan springe i vandet. Her er det nemmere for SAR
vagten at samle dem op. Men det kræver som regel lidt overtalelse, hvis man skal springe fra borde.
- Mal ejerens telefonnummer på et synligt sted i båden - og i
særdeleshed jollen.

Hvis den tilskadekomne ikke har kræfter til selv at hænge i redningsstroppen, bliver man spændt fast på den meget lille båre i
stedet.

Agusta-Westland EH-101 Merlin
- Der er fire helikoptere, som er indrettet til redningstjeneste
- Pris pr. stk. ca. 200 mill. kr.
- En 101 har tre Roll Royce motorer, der hver yder 2400 hk. Den
3. motor er der som sikkerhed. Har desuden også en startmotor
- Maksimal fart er 309 km/t
- Maksimal vægt 15,6 tons (Sikorski vejer 8,9 t)
- Plads til 5125 liter brændstof, der er svært antændeligt.
- Diameter på rotoren er 18,59 m.
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