HORSENS SEJLKLUB
Teak dæk:

Lak og maleopgaver:

Glasber:

Aptering og snedkeri:

Motor og teknik:

El og udstyr:

Skibstømre og bådebyggerarbejde:

Båd opbevaring:
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medlemsblad for
horsens sejlklub

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.

Øverst t.h.: Det nordiske mesterskab i Albin Express på Horsens Fjord
er i hus for den svenske besætning med Mattias Allroth som skipper

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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T.v.: HSH besætningen Team EPI med skipper Kim Lago kæmper intenst i kampen om mesterskabet. Team EPI blev bedste Horsens båd
med sølv i det danske og bronze i det nordiske mesterskab.
Herover: Den svenske besætning Team regatta.nu. Læg mærke til
glasfiberreparationen der i hast blev lavet under stævnet efter en
uheldig kollision med Aiolos - Erik Andersen.
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Bestyrelse
Navn
e-mail	Telefon
Formand 	Bjarne Hansen
formand@horsens-sejlklub.dk
2671 8421
Næstformand (materiel og bygn.)	Svend Smedegaard
materiale@horsens-sejlklub.dk
2523 1662
Kasserer
Carl-Erik Carlsen
kasserer@horsens-sejlklub.dk
2015 0601
Sponsorudvalg	Morten Fjerbæk
fjerbaek@gmail.com
4046 1718
Tursejlerne
Jens Troense
tursejlerne@horsens-sejlklub.dk
4016 5300
Ungdom
Kiki Visby
ungdom@horsens-sejlklub.dk
3062 0212
Kapsejlads	Morten Stoy
kapsejlads@horsens-sejlklub.dk
6120 8322
Sejlerskolen	Sigbjørn Christophersen
sejlerskolen@horsens-sejlklub.dk
2043 9051
Suppleant
Jørgen Rasmussen
rasmine@stofanet.dk
7565 8040
			
Sejlklubbens Venner			
Formand
Carl Gerstrøm
sejlklubbensvenner@horsens-sejlklub.dk 2346 5603
Kasserer	Birger Iversen
birger.hos@post.tele.dk
7562 8913
Udnævnt af bestyrelsen	Erik Nørgaard
e.junker@stofanet.dk
2140 1438
Udvalg mm.			
Materiel- og bygn.udvalg	Svend Smedegaard
materiale@horsens-sejlklub.dk
Sponsorer og Matchrace 	Søren Klint
soren.klint@horsens-sejlklub.dk
Sejlerskolen
Hans Chr. Koch
dk-c@ofir.dk
Tursejlerne
Frede Nørgaard
nannan@mail.dk
Pigesejlerne
Lena Schroll
askevej.34@gmail.com
Web	Tue. S. Andersen
tsa@neets.dk
Klubblad
Hanne Jeppesen
hanne@tunet10.dk
Carl Gerstrøm
gerstroem@stofanet.dk
Klubmåler
Claus Bjørnhart
claus.bjornhart@velux.com
Havnefoged	Steen Andersen
Restaurant	Mads Valentin-Hjort
Horsens Sejlklub
www.horsens-sejlklub.dk
Pengeinstitut	Sparbank
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sta@horsens.dk
restaurant@horsens-sejlklub.dk
hsh@horsens-sejlklub.dk
kontonr. 9890-890-5600347

2523 1662
4025 5201
7565 8585
2246 4252
6168 7914
4092 4743
4018 4501
2346 5603
2174 0462
2080 1338
7562 1975
7562 8261

Claus

CENTER - Jylland
www.havneservice.dk
havneservice@havneservice.dk
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Jens Hjernøesvej 14
8700 Horsens

Tlf. 75 61 66 77
Fax 75 61 66 26
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Skumsprøjt fra formanden

Klubhus: Om noget så ved vi at klubhus
projektet er ude i 11. time.

Endelavevej 3 · 8700 Horsens

Mads kontaktede mig i uge 29, da det regnede
ned 12 steder i klubhuset. Efter nærmere undersøgelse viste det sig, at der var over 20 huller i
paptaget. Taget er i så dårlig tilstand, at der når
som helst kan komme nye huller. Hullerne, der
viste sig i uge 29, blev repareret af undertegnede,
da alle tagfirmaer havde ferie.
Uge 33 bad Mads mig om, at gå en tur rundt i
klubhuset sammen med ham. Her blev jeg indviet i nye problemer: I gangen ved opslagstalerne
var gulvet revnet, og når Mads stod på det,
vippede det 10 -15mm op og ned. Lige indenfor
i rundellen var gulvet også blødt. Jonas Troense
blev kontaktet, og der blev sat nogle understøtninger under samt kiler til at spænde op.
Projekt klubhus
Indsamlingen af penge til det nye klubhus pågår
fortsat, selv om vi må konstatere, at vi på kanten
af finanskrise II, verdensomspændende fald på
aktiekurser og et folketingsvalg, må konstatere,
at beslutningsprocessen ved de ansøgte fonde
mv. bestemt ikke er blevet nemmere. På den
baggrund må vi sikkert forberede os på, at indsamlingsperioden bliver længere end oprindeligt
forudsat.
Vi arbejder fortsat ufortrødent videre med kontakter til fonde, firmaer og privatpersoner både
på landsplan og lokalt, og vi har stadig ubehandlede ansøgninger ude. Vi forventer, at disse vil
resultere i positive tilsagn om støtte (”tilsagn”
– fordi penge er øremærket til det ansøgte byggeri, og først udbetales ved igangsætning, derved
sikres at pengene ikke blot indgår i den almindelige drift).
Pladsmænd HSH
Her er jeg glad for, at 4 medlemmer har meldt
sig på banen til ”jobbet”. Jeg håber I alle vil tage
vel imod dem, når de anviser vinterpladser og
lign. Se i øvrigt artikel længere inde i bladet.
Sejlklubbens Venner har sponsoreret lys på flagmasten, og Knud Erik Feldt er i gang med at plan-
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lægge den kommende modernisering af grundarealet, så 4 led lamper kan monteres. Meningen
er, at stenene skal fjernes, jord fyldes i og græs
sås. Jeg håber, at Knud Erik kan få hjælp til opgaven, når han mangler hænder.
Med fare for at gentage mig selv, vil jeg endnu
engang understrege, hvor vigtige de frivillige
hjælpere er for klubarbejdet. Det netop afviklede
danske og nordiske mesterskab i Albin Express i
dagene fra d. 25. til d. 28. august var et skoleeksempel på, hvordan frivillige springer til og
hjælper. Vi fik stævnet afviklet på en flot måde,
og både de danske, svenske og tyske sejlere
havde mange rosende ord. En stor tak til alle for
en flot indsats, jeg håber alle havde nogle hyggelige timer på havnen.
Sejlere fra HSH sejlede fantastisk. 3 lokale både i
top 4 til danmarksmesterskabet samt en nordisk
3. plads.
En anden opgave, som koordineres af frivillige, er udlægningen af bøjer på Horsens Fjord,
som i år har udviklet sig til lidt af et mareridt.
Bøjeudvalget har gjort en kæmpe indsats, men
utrolig mange aftaler er blevet aflyst af mange
forskellige årsager. Jeg ved, at Mogens Dam og
bøjeudvalget har forsøgt mange løsninger, og det
ser endelig ud til, at lyset skinner på denne sag. I
kan læse yderligere inde i bladet.
Så har vi taget hul på efterårs sæsonen i HSH.
Vi har fået afviklet det traditionsrige Endelave
Rundt og aftenkapsejladserne er godt i gang.
Vi skal d. 25.september have afviklet en anden
spændende sejlads, nemlig 2–star sejladsen, en
dejlig sejlads som jeg håber rigtig mange vil deltage i.
Vi får forhåbentlig et godt sejlerefterår, med
gode vejrudsigter og godt klub liv.

Med venlig hilsen
Bjarne Skovgaard Hansen
Formand Horsens Sejlklub
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Pladsmænd HSH
Så har vi 4 friske pladsmænd på plads i HSH: Oluf Holmegaard,
Knud Hjersing, Knud Erik Feldt og Verner Jensen.
En af de 4 pladsmænd skal altid kontaktes ved bådoptagning.
Vi har 2 vinterplads områder. Pladsen bag Nyboder vil fremover
hedde Østpladsen;
Og pladsen ved den røde hal vil hedde Vestpladsen.

Stativ eller bådvogn mv. skal umiddelbart efter søsætning flyttes
til sommeropbevaringssted anvist af pladsmændene eller fjernes
fra havneområdet.

Efter forårssejladsernes afslutning havde vi en distancesejlads fra
Horsens til Snaptun. Fredag den 24. juni sejlede vi for 2. gang om
”Peter det ge’ nok’s” mindepokal. Der blev i ugens løb holdt øje
med vejrudsigten – skulle vi mon have lige så meget vind som året
før – og ja, det var stort set det samme med 8 – 10 m/s fra vest
og vi kunne efterfølgende konstatere, at der havde været vindstød
op til 14 m/s. Godt vindmåleren ikke viste det før start, så var vi
måske ikke kommet af sted, da vores grænse for afvikling af sejlads
ligger på 10 m/s.

Vestpladsen varetages af:
Knud Erik Feldt
28948393
Verner Jensen
2889 3375

Knud Erik Feldt

Med ultra kort varsel og midt i højsæsonen for sejlere ændrede
DR frekvens for vejrudsigten på radio. Nedenfor er gengivet den
pressemeddelelse som DR udsendte.
Folk, der foretrækker den udbyggede vejrmelding, hører meddelelser til skibsfarten eller laver morgengymnastik til ’Krop og bevægelse’, har god grund til at skrue på radioen i nær fremtid. I hvert
fald hvis de også fremover vil kunne høre serviceprogrammerne
fra DR.
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Vi var desværre kun et lille felt – 5 både, der blev startet af Jørgen Jensen kl. 17:30 fra molen. En lænsesejlads i rigtig god vind.
Bådene fulgtes fint ud gennem fjorden, hvor gasterne ikke blev
overanstrengt. En enkelt bomning eller 2 blev det vel til, og da ud-

Oluf Holmegaard

sigten var til at komme hurtigt frem, kunne vi være usikre på, om
vores mænner overhovedet var nået frem - i bil – konerne havde
jo taget bådene. De havde nemlig til opgave at få sat gang i grillen,
så den var klar, når vi nåede frem – der skulle hygges med medbragte lækkerier.
Det tog mellem 55 og 71 minutter at nå målet, så der var spænding
om, hvem der kunne være vinder af den flotte sølvpokal. Vinderen
blev – ikke overraskende – ”Episerver” med skipper Lena Schroll
samt gasterne Birgit, Helle og Helles datter. ”Fru Christoph” blev
nr. 2, de manglede også sidste års gast, Dagmar som hellere ville til
København. ”Ripasso” blev sidst – det skal nævnes, at Karin havde
skiftet sin Granada 27 ud med en meget større X-båd – de manglede tid til at lære båden at kende før sejladsen.
Pokalen, der var nypudset og indgraveret blev overrakt af sidste års
vinder ”Fru Christoph” med bemærkning om, at det havde været
smart, hvis de igen havde vundet, så kunne vi nøjes med at sætte
gentagelsestegn og kun ændre årstallet. Man kan frygte, at det kan
blive aktuelt næste gang da ”Episerver” stort set vinder hver onsdag og var samlet vinder af forårssejladserne.

Knud Hjersing

Vores efterårssejladser er kommet godt i gang uden aflysninger
– der har dog ikke været meget vind de sidste par onsdage, hvor
vinden er løjet hurtigt af – det er ikke særlig morsomt for de lidt
tungere både – den sidste sejlads loggede et par af bådene 0,9 ved
topmærket, da andre både var på vej i mål - så er det godt vi har
en motor.

Verner Jensen

Bundmaling

Vejrudsigten på radio
Mandag den 27. juni nedlagde DR mellembølgefrekvensen, for atter at åbne langbølgefrekvensen 243 kHz, som ellers har været
tavs siden den 14. februar 2007. Her sendes alle DRs nuværende
programmer fra mellembølgen fremover.

anno

”Peter det ge’ nok’s” mindepokal!

Østpladsen varetages af:
Oluf Holmegaard 2341 6044
Knud Hjersing
2084 3674

Når man vil på land, skal der ringes til pladsmanden, og man vil
få anvist en plads. Stativet stilles først op, når man har en aftale
med vognmand. Bådstativerne stilles sådan, at når båden kommer
i stativet er der ca. 75 cm fra fribord til fribord.
Østpladsen (bag Nyboder) skal være ryddet for både senest 15.
maj, da pladsen her skal bruges til parkering efter denne dato. Alle
andre pladser skal være tomme 15. juni.
Fra sæsonen 2012 skal både, der ønskes på land før 16. september
henstilles på vestpladsen.
Ønsker man at sætte båden på land med mast på kan dette kun
ske på vestpladsen.
Når man om foråret forlader pladsen, skal der ryddes op; alt affald
fjernes, malerbøtter, træ stolper, sandpapir m. m.

SE J K L U B

Ingen dialog med brugerne – f.eks. sejlerne – gik forud. Monopolet
længe leve!!!!
Dansk Sejlunion omtaler ændringen på www.danskebaadejere.dk
den 20.juni. Hæftet ”TURSEJLER” – det hæfte Dansk Sejlunion via
klubberne sender gratis til tursejlerne - var for længst trykt. Her
ville en sådan ændring naturligt komme til fritidssejlerne kendskab.
”Vi skifter fra mellembølge til langbølge, fordi DR nu er den eneste,
der sender på 243 kHz. Langbølge har en mere stabil og bedre
dækning end mellembølgekanalen, der dybest set kun rækker til
Hamborg og Oslo,” forklarer DR. – det er nu nok besparelser.
Vær opmærksom på ændringen og læs detaljerne på
www.danskebaadejere.dk, hvis du vil vide mere.(CG)

Den 1. januar 2012 siger bekendtgørelsen om bundmaling, at der
IKKE må være aktivstoffer i malingen. EU’s biociddirektiv er ikke
færdigt til at tage over. Spændende bliver det, hvad miljøministeren - hvem det end måtte være efter valget - vil foretage sig!
Vi har I Horsens afprøvet et elektronisk antibegroningsudstyr i
damjollen i den forgangene sæson. En ultralydsgiver anbringes i
båden, og der skabes et skjold rundt om båden, så alger og ruer
ikke sætter sig.
På www.dantronic.dk kan man læse mere om systemet.
Ultimo august tog vi damjollen på land. Det så fornuftigt ud; men
endelig konklusion må vente til sæsonen er slut, og vi har et samlet
billede.
I Tyskland forventer man, at kobber bliver forbudt, og der satses
meget på en vaskemaskine.

Et firma i Bremerhaven kan man læse mere om på følgende
adresser.
www.dbu.de/550artikel30965_147.html
http://IPT-EU.com
http://cleanporteurope.com
Bundmalingskrigen er ikke ovre endnu!!(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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Et tilbageblik på en markant
Horsens sejler og hans båd
Børge Lauritzen var en markant person i Horsens. En flittig kapsejler
med markante både, hvilket resulterede i meget sølvtøj til præmieskabet.
En hyggelig snak med svigersøn Jørgen A. Hansen – i daglig tale
Jørgen AH - i klubhuset .
Jørgen AH traf Børges datter Hanne, da Hanne var 15. Fra da af
sejlede Jørgen!!! Hanne var sejlerpige. Havde været med fra spæd
– i lift. Kunne binde knob, styre, gå ned og smøre mad i de værste
bølger. Alle Hanne og Jørgens 3 børn sejler, og det er forsat videre til næste generation, - der er saltvand i årerne i den familie.
Snakken resulterede i følgende beretning:
Børge Lauritzen blev født 1906 og døde i 1982. Søn af Christian
Lauritzen der drev Jernforretningen Chr. Lauritzen, som senere blev
solgt til S.C. Sørensen i Randers. Børge Lauritzen kom med i firmaet.
Børge fik sejlsporten ind med modermælken. Sejlede med faderen
fra drengeårene.
Børge havde flere både gennem årene. Mest markant var REILA,
som omtales nedenstående. Før REILA var ASRA - platgattet lidt
trind. Efter REILA båden CHRISLA Christian Lauritzen opkaldt efter
faderen. Nu ved alle, hvorfor Jørgens båd hedder…. CHRISLA var

Reila for spiler på Horsens Fjord

Børge Lauritzen

som REILA bygget ved Harry Andersen. Der var en RAILA II, - flusdækket mahognibåd, - igen bygget ved Harry Andersen og tegnet
af Reimers. For at få ståhøjde måtte dørken helt ned, hvor skroget var smalt. Så smalt at en str. 42 sko, knap kunne stå på tværs.
Så fulgte SAGA en 2-mastet skonnert, der havde sejlet klipfisk på
Færøerne. Saltede fisk er godt for træet - ingen dårligdom. SAGA
blev solgt til en livsnyder, der forliste i middelhavet på grund af en
brand. Børge sluttede sejler karrieren med en Jupiter motorbåd.
Børge havde en fast stab af gaster til kapsejlads, der blandt andet
talte brødrene Max og Anker Jepsen.
Bådene deltog flittigt i kapsejladser og vandt meget. Det var
primært lokale distancesejladser. Fra Århus Tunø Rundt, fra Kolding
Fænø Rundt og de helt lokale Endelave Rundt og Trekostsejladsen.
Deltog en enkelt gang i Skaw Race, en jubilæumssejlads fra Skagen.
Forsejlede sig ved den lejlighed og kom på den forkerte side af Skagen Rev. Opdagede fejlen i tide og måtte lidt tilbage. En af gasterne
ved den lejlighed, var den navnkundige dragesejler Aksel Holm, der
vandt guld i drage ved OL.
Børge deltog ikke aktivt i klubbens drift, men kom meget i klubhuset.
Havde en af tre overvintringshaller, hvor nu den grønne klub ligger.
Jørgen AH har sejlet med Børge i mange lokale sejladser primært
i REILA II. Det var et knokkel ved skift af forsejl, husker Jørgen. En
endeløs række af løjerter, der skulle åbnes og hægtes af eller på.
Kæmpe sejl der skulle ned gennem forlugen. Foggeskøderne var
i hamp, handsker var ukendt. Man skulle passe på, når der blev
slækket ud. Det var bomuldssejl dengang. De skulle op i skuret og
tørre og efter et par dage kunne storsejlet så igen slås under.
Der kom flere historier frem. Historier der fortæller om tonen
og humoren, der herskede i klubben og ombord. Forfatteren sad,
medens fingrene fløj over tasterne, og tænkte: Hvem der bare
havde oplevet det!
I klubben havde man en tolder der hed Lund og en navnebroder
Viggo Lund. Viggo Jensen spørger en dag i klubhuset, om de to er
brødre. Prompte kommer svaret: ”Ja! – og Caroline Amalie Lund er
deres søster”
Fra den dag af hed Viggo Jensen kun Tollerlund . Efter nogle år stod
det i parentes i telefonbogen.
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Reila klar til søsætning

Under en sejlads i As Vig tabte Tollerlund en ske og siger: ”Er det
ikke rigtigt, at hvis man ved hvor en ting er, så er den ikke blevet
væk.” ” Det er rigtigt!” svarede Børge. ”Så ligger der en ske ved
Ashoved Kosten” tilføjede Tollerlund.
Tilbage til REILA.
Bygget af bådebygger Harry Andersen og tegnet af konstruktør
Reimers. Der af navnet Reimers og Lauritzen – REILA
Bygget i begyndelsen af krigen. En svær tid, hvor sejlads er forbudt af besættelsesmagten. Den tyske kommandant i Horsens var
sejlinteresseret og gav tilladelse til i de første krigsår at sejle på
fjorden. Ikke uden for.
Det fortaber sig lidt ,hvornår REILA blev søsat og døbt. I Bådmagasinet fra december 1941 kan man læse, at REILA er søsat i
efteråret 41 for efter nogle få testsejladser atter at blive taget på
land for vinteren. Andet steds forlyder det, at søsætning og dåb var
ved standerhejsningen 1942.
REILA ligger i dag i Flensborg. Ejeren er meget interesseret i bådens
historie. Der bliver investeret lidt arbejde i at finde materiale frem.
Hvem ved, måske kan der blive tale om at besøge Flensborg og
supplere denne artikel.
Jørgen mener, at Børge har fortalt, at arbejdslønnen blev aftalt til 1
kr./mandetime og at der gik ca. 40.000 timer i båden.
Det var svært at få materiale. Kobbernitterne blev samlet med en
kobber 2 øre som underlagsskive på bagsiden.
En sending træ blev købt hjem. Af samme sending mahogni lod
Poul Ohff bygge 6 meteren FLAPPER, der gik til i løbet af få år på
grund af råd.
Børges yngste datter Hanne kravlede ud i enderne af RAILA og med
en flitsprøjte blev den gennemvædet med petroleum. Det sikrede
godt mod råd!
REILA havde et søtoilet og ét spritapparat /primus. Motor, som Jørgen husker det, 10 HK. ”Nu starter vi motoren og så sætter vi vand
over til kaffe. Når vandet koger, er båden begyndt at bevæge sig
frem”. Det var Børges syn på den meget lille motor.

Der var 5 køjer - 2 i forpikken, 2 i salonen og en stikkøje – hundekøjen. Et meget spids forskib, gav ikke meget plads i forkøjen.
Spiler. Ingen søgelænder. Løst anker - et stokanker - med en stump
kæde, tøjret helt nede i bunden
Ferskvandstank med fodpumpe. Ikke noget stort vandforbrug, koge kartofler, lave kaffe og vaske op. Skylle af, skete i saltvand.
I Mange år var Børges både flagskibet i Horsens. Gå ved lejlighed
ind i ”modellen” i klubhuset og se den halvmodel der her hænger
af REILA. Nu ved du lidt om historien bag dette prægtige fartøj og
dets ejer.(CG)

”Jeg døber dig Reila. Må lykke og held følge dig og din besætning!”

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

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

til din båd
- og til din bil
Dansk kvalitet

hedsklinikken
et med en
dsscanner.

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

SE J K L U B

Holder du kursen?

STENSBALLE
STENSBALLE TRAILERCENTER
TRAILERCENTER
Specialværksted
Specialværksted for
for reparation
reparation
og
og vedligehold
vedligehold af
af trailere
trailere (alle
(alle mærker)
mærker)

CENTER
STENSBALLE TRAILER

d.

Bygaden 68 · 8700 Horsens · Tlf. 7565 7906

www.trailercenter.dk

ww.ﬁtnees.dk

TEGNESTUEN
ØSTJYLLAND
AS
forår HoS
SJørS
KVALITET · modE · pErSonLIg VEJLEdnIng

KLAR
TIL SOMMERTUREN?
FORÅRSKLARGØRING

ÅBOULEVARDEN 85 · 8700 HORSENS · 75 61 36 00

Nyt fra havnefogeden
Lystbådehavnen skal uddybes
i dette efterår. Entreprenøren
kan efter aftalen starte efter
29. oktober, men det vides
endnu ikke, hvornår det bliver.
Hvis ikke man er på land til
den tid, kan der blive tale om
at flytte båden. Hold godt øje
med klubbens og lystbådehavnens hjemmesider.
Lystbådehavnens hjemmeside
er fortsat under udbygning. Løbende lægges der stof ind. Adressen
gentages her www.horsenslystbådehavn.dk .
Horsens har meldt sig ud af Green Network. Derfor flages der ikke
med flaget ved servicebygningen. Der er ikke planer om at søge ”
Blå Flag” for lystbådehavnen.
Den gule B31’er der væltede på vinterpladsen blev fjernet med
professionel hjælp. Hvem afholdt udgifterne? I første omgang har
Lystbådehavnen måtte punge ud. Ejeren kunne ikke findes. Efterfølgende har vi fundet ejeren og fartøjet er overdraget til lystbådehavnen med salg for øje. Det forventes at kunne dække omkostningen.
Fra tid til anden er der både, der synker i havne, og som hæves

på havnens regning. Er det rimeligt, at sådanne regninger tørres
af på fællesskabet? Det er ikke rimeligt. Hvis det udvikler sig, kan
løsningen være, at der betales et indskud, når en plads udlejes,
eller at der bliver krav om en forsikring, der dækker noget sådant.
Steen understreger, at noget sådant IKKE er drøftet i SU ej heller
besluttet.
Hvordan har ventelisten det? Vi har i dag ikke venteliste, men af
størrelsesordenen 30 ledige pladser. Der lejes pladser ud hver uge.
Snakken faldt på manglende klubstandere, manglende havnemærker og navn/hjemhavn på båden. Ligeledes faldt snakken på,
hvordan fortøjninger og el ledninger flød på broerne. Det er en
problematik, der drøftes i FLID – Foreningen af Lystbådehavne i
Danmark. Havnefogederne har meget vanskeligt ved at følge op på
disse ting. Vil være enormt ressourcekrævende. På samme måde
er det svært for havnefogederne altid at være tilstede og hjælpe
gæster på plads. Små både placeres på små pladser, store på store,
og der rykkes sammen ved fortøjning langskib, så pladsen udnyttes.
Sådanne ting må sejlerne selv håndtere. Udvise godt sømandskab!
Horsens Lystbådehavn og Endelave er ikke med i Dansk Sejlunions
hæfte med havneoplysninger. Skyldes formentlig, at rettelser ikke
er lagt ind rettidigt. Det sikres næste år
Aktivitetspladsen ser flot ud! Ja mange har gjort et fint stykke arbejde. Stor ros for det. Husk at langtidsparkere her! (CG)

...gAnSKE EnKELT

Menswear

wOMenswear

Information fra Turbøje-udvalget

A.O

ARKITEKTER
SØSÆTNING AF SEJL –OG MOTORBÅDE
GLASFIBER OG TRÆ
MAST OG RIG
ALT BÅDBYGGER ARBEJDE UDFØRES
JONAS TROENSE
nYT mÆrKE
HoS SJørS

PRIVAT:

nYT mÆrKE
HoS SJørS

STIL mEd omTAnKE...

ARKITEKT BO CHRISTENSEN · 75 68 49 76

64
8722
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MEN & WOMEN

ARKITEKT
JENS VANDVIG · 75 65 80 75
Søndergade 37 · 8700 Horsens · Tlf. 75 62 35 30 · www.sjoers.dk
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22846722

jonastroense@gmail.com

SJOV PÅ VANDET

Firma
arrangementer - blå
mandag - polterarbenter
Firma-arrangementer
- polterabend
- vandski
vandski
- wakebord
i kitesurfing
- banan
wakeboard
- tube- -tubebanankursus
- kursus
i kitesurfing

Som mange har observeret, kom vores ankerbøjer først ud i juni
måned, da vi havde svært ved at finde et fartøj, som kunne løfte
moringerne op, så kæderne kunne udskiftes.
Meget velvilligt hjalp muslingefisker Stig Wittrup os med at skifte
der, hvor vi kendte positionen. Tak for det!
Flere forsøg på at finde de positioner, hvor isen havde taget vinterbøjen, var forgæves. Når dette blad udkommer, er der gjort et nyt
forsøg, og positionerne er markeret så moringerne kan samles op
til efteråret, og alle bøjer kan komme på plads næste år.

Vi vil gerne på udvalgets vegne sige tusind tak til Stig Wittrup for
hjælpen i år, til Marine Hjemmeværnet og Horsens Erhvervshavn
for den store velvilje, de har vist os i forbindelse med det fremadrettede.
PS. Hvis nogle af Jer observerer fejl / mangler ved vores bøjer, må I
meget gerne informere undertegnede.
Turbøje-udvalget
Mogens Dam

Fremadrettet har vi lavet en aftale med Marine Hjemmeværnet fra
Juelsminde, de vil i fremtiden sammen med udvalget sætte vores
bøjer ud om foråret og tage dem ind om efteråret.
Bøje, kæde og moring tages derfor op hvert efterår, de bliver sat på
paller, og Horsens Erhvervshavn vil sørge for transport med truck
fra kajkanten til en af havnens lagerpladser.
Her kan vi så udføre inspektion af grejet og udskifte slidte dele,
inden de sættes ud næste forår.

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Hvad mener du?

Af Carl Gerstrøm

Benyttes denne gang til at sætte fokus på begrebet ”godt sømandskab”
Der er et uskrevet regelsæt i den maritime verden, hvor man
henviser til at udvise ”godt sømandskab”.
Områder hvor regler er vanskelige at beskrive.
I den danske ordbog finder man:
Sømandskab = (lære om) håndtering af et skib, dets udrustning,
manøvrering, lastning, losning, vedligeholdelse m.m

Jens Erik Hansen, næstformand i DS
med ansvar for turområdet
For mig er godt sømandskab det at kunne
planlægge og gennemføre en sikker
sejlads. Det man kan læse i Jens Kusk
Jensen ”Håndbog i praktisk sømandskab”.
Det er håndværket. Mange andre overskrifter tages med under begrebet ”godt sømandskab”. Meget af det er for mig i kategorien
takt og tone, hvilket også er vigtigt; men det er noget andet.
Jeg synes i det store hele, at danske fritidssejlere udviser godt sømandskab. De færreste vover sig ud i de helt store udfordringer, og
sømandskabet og grejet rækker til de indre danske farvande og de
fleste havnemanøvrer.
Der er bestemt plads til forbedringer – lære mere. Der er ingen/
ringe efterspørgsel på videreuddannelse oven på et duelighedsbevis; men mange ville få betydeligt mere ud af at sejle, hvis de kunne
noget mere.

Steen Wintlev, souschef i DS med
ansvar for sejladsområdet
Godt sømandskab er et meget svævende
begreb, som bliver større og større jo
mere man ved om at leve livet som sejler.
Dette gælder uanset, hvilken type båd
man sejler.
For mig er begrebet først og fremmest forbundet med sikkerhed
for besætning, en selv, båden og andre sejlende samt mennesker
omkring båden.
Viden er derfor en vigtig brik i udøvelsen af godt sømandskab. I
starten er godt sømandskab knyttet til basale regler og kendskab
til egen og bådens begrænsninger. Jo mere man ved, jo mere komplekst bliver det at gøre alt det, som man nu ved er godt at gøre for
at forebygge ulykker og hændelser af uheldig karakter ombord på
båden og i forhold til mennesker og andre både, som man kommer
i kontakt med f. eks. i fremmed havn.
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En række personer er blevet spurgt:
1 - Hvad forstår du ved “godt sømandskab”?
2 - Syntes du, at du oplever sejlerne udvise ”godt sømandskab”?
3 - Bør man dyrke emnet noget mere?

Jo dygtigere en sejler man bliver, jo mere kan man sætte sig ind
i, hvilken betydning ens egen navigation har for andre sejlere, og
derfor forventes det også, at man udviser det fornødne hensyn
overfor andre, så de ikke kan komme i tvivl om ens hensigter, eller at man sejler på en måde, der kan bringe andre i vanskelige
situationer. Kendskabet til, hvad der kan gå galt, bliver også større,
hvorfor sikkerhed kommer til at foregå på en mere grundig, men
også mere fokuseret, måde.
En anden del af godt sømandskab er hjælpsomhed. For mig har
det at være på søen altid været forbundet med at udvise hjælpsomhed overfor andre. Derfor er der stor forskel på at stå på en
landevej uden benzin på tanken og at være på søen med en tom
brændstofstank. Man oplever sjældent at en båd sejler, hvis man
har problemer og tilkalder sig andres opmærksomhed. Dette er vel
et levn fra dengang, da de sejlende kun havde hinanden at trække
på i nødsituationer.
Dette kan vel stadig ses ved søredning, hvor JRCC kan beordre alle
nærliggende skibe til at deltage i en eftersøgning eller redningsaktion.
Til sidst vil jeg nævne etikette som er en række regler, som har
deres udspring i praktiske forhold. Etikette er jo ved at gå af mode,
eller også har vi glemt at overlevere/oplære nye sejlere i etiketten
og dens baggrund. Etiketten er udover at være praktisk også mange
gange det, der markerer vores identitet som danske sejlere. Måske
skulle vi slå et slag for etiketten og dermed for vores måde at agere
på som sejlere.

Bjarne Hansen, formand for HSH
med stor nautisk kompetence/stor erfaring fra mange års sejlads.
At udvise godt sømandskab er for mig
mange ting af vidt forskellig karakter.
Man vender sit grønne/røde skilt, når man
tager af sted, man sætter hækflaget straks efter målgang, man
hjælper med at tage en fortøjning. Ting i den bløde ende af skalaen

– ordentlig opførsel. De mere håndgribelige ting, så som at grejet er
i orden, at man med sin besætning kan håndtere båden o.s.v.
Man må lære sig boathandling. Det nytter ikke at sige: ”Jeg sejler
kun i godt vejr” Vejret kan skifte meget hurtigt og hvad så?
Taget over en bred kam syntes jeg, at sejlerne lever op til kravene
og udviser godt sømandskab. Der er plads til forbedringer, og jeg
hilser det velkomment, at vi nu her i klubben lægger op til en debat
om emnet. Det må ikke udvikle sig til hysterisk religion; men lad os
på en fornuftig måde, nævne eksempler gode som dårlige, som vi
alle kan lære af.

Jesper Højenvang, generalsekretær
i Foreningen af Lystbådehavne i
Danmark
Godt sømandskab er mange ting og
svært at beskrive med få ord. Jeg vil være
tvunget til at nævne en række eksempler.
Det er en kombination af nogle færdigheder – et håndværk/praktisk kunnen og noget takt og tone/pli.
Man er nok tilbøjelig til at huske en række eksempler på dårlig
sømandskab, de gode glemmer man. I FLID se vore medlemmer
mange eksempler - gode som dårlige - af såvel håndværket som
takt og tone. Nutidens havnefoged har sjældent tid til at stå på kajkanten og tage imod. Dirigere på plads, gi’ en hånd med en fortøjning, bede om at overskydende ledning kvejles op og tages over på
båden. Lidt ærgerligt, at det har udviklet sig den vej; men det må
sejlerne selv finde ud af i dag.
Hvis man ser på ulykkesstatistikker o.l. så finder man ikke noget
,der tyder på, at sejlerne ikke udviser godt sømandskab. Ofte er det
havnemanøvrer, der er årsag til, at der tales om mangel på godt
sømandskab; men det går jo alligevel. Motorstop p.g.a manglende
brændstof er en af de banale ting, der vidner om, at der ikke er styr
på det.
Debat om emnet ved enhver given naturlig lejlighed er vel det
eneste, man kan gøre for at forbedre. Her har klubberne en opgave
gerne i et samarbejde med vore medlemmer – havnefogederne.

Hans Chr. Dahlerup Koch, kommandørkaptajn (pens.), sejlerskoleleder i HSH
Godt sømandsskab er 3 ting:
1) Rettidig omhu – at have viljen og
evnerne til i tide at forebygge og imødegå
de udfordringer, man møder under sin sejlads på havet.

Det kan man dog kun, hvis man har:
2) Viden og erfaring – at have en sådan teoretisk viden og praktisk
erfaring, at ens hoved rummer et par tusinde billeder af forskellige
situationer, og hvordan de har udviklet sig eller er blevet håndteret.
Men som der står i en af Søofficersskolens gamle morgenbønner:
”Kundskab uden dyd har intet værd, men dyd uden kundskab er for
lidet for den, der vil tjene under Danmarks flag”. Derfor:
3) Hensyntagen til andre – at have viljen og evnen til at være
sådan mod andre, at man skaber et godt kammeratskab på havet
og i havn og derved bidrager til at styrke de bånd, der knytter alle
søens folk sammen.
Den højeste ros, man kan få af en fåmælt, gammel, tjæreduftende
vestkystfisker, er ordene: ”Dig vil jeg godt sejle på Fladen sammen
med !”
Niels Laursen ”Niller”, sejlet i HSH
hele sit liv stor erfaring fra havkapsejlads bl.a. Skaw-Race.
At færdes på havet er livgivende, men kan
være dødbringende. Det kræver respekt
og kunnen - sømandskab. Det er meget
mere end færdigheder, - forudsigelighed, erfaring, sund fornuft.
Evnen til med en aktuel besætning og fartøj mentalt og fysisk at
klare sejladsen. Hvad magter besætningen? Hvad magter båden?
Hvad magter jeg selv? - og så indrette sig efter det.
Det kræver, at man kender fartøjet, at fartøjet er i orden, at man
har styr på hvordan vind, strøm og tidevand er. Svært at udtrykke
med få ord; - men det handler meget om at kunne håndværket!
Jeg har været heldig og haft en go’ læremester i min far.
I det jeg har set hen over sommeren, har de fleste sejlere udvist
godt sømandskab. De sidste er nok ligegyldighed/sjusk. Manglende respekt for elementer og andre sejlere.
Der er forskel på at være en god kapsejler og være en god sømand.
Det er godt at repetere tingene. Drøfte dem, lytte til andre og lære
af det. Større færdighed større glæde ved at sejle og man kommer
hurtigere frem.
Færdighed kan øves og læres. Takt og tone en anden del af begrebet, det udvikles bl.a. ved at drøfte det ved passende lejligheder.
Nævne gode og dårlige eksempler. ”Sig selv nok” duer ikke på
søen, her hjælper vi hinanden.

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Drivende bundgarnspæle
Tidligt på sæsonen kom der meldinger om, at der drev bundgarnspæle rundt på fjorden. På www.horsens-sejlklub.dk blev der
informeret om hændelserne med angivelse af de aktuelle positioner.
Jeg oplevede det på egen båd. På vej på Pinsetur lige syd for Vorsø
lød der pludseligt et bump. Det viste sig, at være to pæle viklet ind
i noget net, vi ramte. Pælene lå lige i overfladen og var stort set ikke
synlige. Ved sammenstødet tippede de en anelse, og to spidser stak
10 cm over vandet. Vi markerede de drivende pæle, med en oppustet plastpose bundet til en skrue, vi slog i en af pælene. Det var
umuligt at få et stykke tov til at holde om de ekstremt glatte pæle.
Da jeg hørte det første gang tidligt på sæsonen, kontaktede jeg
havnefogeden, vel vidende at det rent juridisk ikke hørte hjemme
her. Vi aftalte omtalte omtale på hjemmesiden.
Jeg kontaktede derefter Horsens Havn hvor dir. Peter Larsen fortalte, at havnen allerede havde taget fat i problematikken. Noget
var blevet bjærget, og af markeringen kunne man via fiskeriinspektoratets lister se, hvem garnene tilhørte. Ejeren var blevet bedt
om at rydde op.
På grund af dårligt vejr i efteråret var garn og pæle ikke blevet
bjærget. Tidligt kom frosten ,og så var det pludseligt for sent.
Hændelsen giver stof til eftertanke.

43 på pinsetur
Der var fin deltagelse i tursejler-gruppens pinsetur til Mårup – 18
både deltog. Vejret var solrigt og frisk, og lørdag aften bidrog alle til
den fælles buffet i ”sejlerstuen” på havnen.
Søndag midt på dagen var der vandretur i bakkerne nord for
havnen med første stop ved de stejle østvendte bakker, hvor unge
mennesker svævede i deres drager. Siden fortalte Jens Troense om
Samsøs dramatiske historie.
Samsø har alle dage været eftertragtet af fyrster og sørøvere – og
nu også af sejlerne fra Horsens. Søndag var store grillaften, og med
megen flytten rundt blev der skabt plads til 43 personer i sejlerstuen

De mange Horsens-sejlere var på travetur i de flotte grønne bakker
nord for Mårup. Undervejs oplevede de paraglider over de stejle
bakker ud mod havet (den røde prik på himlen). Vinden fra vandet
rammer bakkerne og stiger til vejrs, og der kan man så glide rundt,
hvis man tør. Nogen bruger vinden til at få båden skubbet frem gennem vandet – andre flyver i himmelrummet ved vindens hjælp. Her
er den store gruppe samlet til fotografering. Hunden hedder Freja.
(Foto: Jens Troense)

• Da vi ramte med ”Bevar mig vel” med 4-5 knob, var de ingen
fare for at slå hul, men hvad med garn/tovværk i skruen?? Det
kunne hurtigt give ubehageligheder!
•	En speedbåd med 40 -50 knob ville formentlig få hul i
skroget!!!
• Det er klart fiskerens ansvar, at sådanne situationer ikke
optræder. Hvis det som her går galt, så må fiskeren hurtigt få det
fjernet.
• Hvis fiskeren ikke gør det/ikke kan hvem hænger så på den?
• Hvis det genere erhvervstrafikken i renden, så er det Horsens
Havn der må rykke ud.
• Hvis det er uden for renden, så er det farvandsvæsnet, der via
en entreprenør - for skattekroner - rydder op.
•	Et er jura noget andet den praktiske hverdag.
• Horsens Havn skal have ros for deres aktive indgriben med
at bjærge det, de kunne finde/få fat i og efterfølgende forfølge
sagen.
• Kunne vi som brugere af området selv medvirke? Kunne vi
med ”Vitus Bering” og et par erfarne folk samle op? Ville en sådan
”selvtægt” efterfølgende kunne give problemer?
Man kan hurtigt rejse en række spørgsmål; men hvad med svarene
og navnlig handling??!! (CG)

Linselus eller skærmtrolde?
Team XX, en ren kvindebesætning med rødder i Horsens, sejlede i
foråret og sommeren i den hurtigt fremad stormende bådklasse,
Melges 24.
Båden tilhører Sailing Academy Århus, og med Anne Julie Schütt,
Anette Viborg og Karoline Klint samt 2 Århus piger om bord,
formåede besætningen både at lave nogle flotte resultater i Flensborg og til Kieler Woche samt være både i TV2 Østjylland og aftenshowet på DR1.
EM var målet for satsningen og med en placering i den bedste
halvdel til EM i Århus erfarede pigerne, at træerne ikke vokser helt
op i himlen. Flot præstation og god eksponering for dansk sejlsport.

Det kræver stort indkøb, når tursejlerne er på pinsetur. Tursejlergruppen står for salatbord, grillkul , dessert og morgenbord og….
Et hold sejlere vandrede til Mårup by og købte ind i Brugsen, og de
tidligere år har gruppen så vandret tilbage med hænderne fulde.
Men i år var brugsuddeleren parat til at transportere varerne. Fra
venstre: Nanna Nørgaard, Lotte Petersen, Frede Nørgaard, brugsuddeleren, Jane Troense, Inga Blidegn og Irene Olsen. Hunden hedder
Fiffi. (Foto: Jens Troense)

Team XX pigernes
favorit position

Palmer til Endelave

På vandreturen gennem Samsøs bløde bakker kom Horsens-sejlerne
uden for de trampede stier. Gruppen passerede over en græsmark
med køer, kvier, kalve og en enkelt tyr. Begge grupper var lidt
bekymrede ved mødet, og da sejlerne fortsatte ned ad bakken,
samlede køerne sig og kiggede efter de hastigt flygtende gæster.
”Hvor mon de kom fra? Hvad mon de ville her? Uh ha, det var godt
de gik igen”. (Foto: Sigbjørn Christophersen)
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Denne sommer blev velfærdsbygningen på Endelave Havn indviet.
Mange sejlere deltog. Horsens Sejlklub havde sendt Leif Landrock
af sted som sin repræsentant. Med sig i båden havde han to store
palmer i potte, og mens han lå med sin båd i havnen på Endelave i
flere dage, forklarede han andre sejlere, at han sejlede med palmer
for at have skygge i cockpittet. Foto: Der var stor moro, da Leif
Landrock ved indvielsen kom kørende med palmerne på en vogn,
og havnefoged Jørgen Holm tog smilende imod gaven fra Horsens
Sejlklub.

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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alt fra vildygtige og
tet.

JULEBUFFET 245,- OGSÅ UD AF HUSET

de til tiden...

RING OG
FÅ ETJulemad som farmor lavede den
T-ILintet
BUD fra spanden, alt fra hånden!

Velkomst drink Rose crement. Marinerede Islandske fede sild med æble/karry salat. Stegte

sild i lage

med rå løg og grov sennep. Smørstegt rødspætte filet med hjemmelavet remoulade. Gravet laks med
muscovado, dijon og dild. Sylte af ungkvæg med karl Johan, rødbeder og sennep. Lun leverpostej med
syltede svampe og tør saltet bacon. Juledeller med stuvet hvidkål. Medister med grønlangkål.

Flæskesteg med salvie, æbler og rødkål. Confiterede andelår med belle de boskoop/sveske kompot.
Danske øko oste med udstyr. Ris a l´amande med kirsebær sauce. Kaffe og juleknas
live musik og dans fra kl . 21.30
Kr. 395,- pr. person for velkomst drink, julebuffet, kaffe og juleknas, dans og musik.

Kr. 685,- pr. person inkl. drikkevarer (øl, vin og vand).
S E REFERENCER OG MEGET MERE PÅ WWW.NORTVIG-AS.DK
Se også vores hjemmeside www.madhosmads.dk for 5 retters julemenu.
Vi holder selvfølgelig også jule arrangementer andre dage hvis det ønskes.

malere,
pper og alt
.

Mad hos Mads
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Fjorden var fyldt med joller til Danske Bank Cup 2011
Rebekka Madsen fra Horsens / Flensborg Sejlklub, vandt Horsens
Sejlklubs traditionsrige Danske Bank Cup i weekenden i B rækken,
hvor hendes Sejlerkollega Astrid Visby fra Horsens ikke kunne følge
hende efter de i alt 8 gennemførte sejladser, og måtte nøjes med
2. pladsen.
Ebbe Larsen blev 4 og Louise Søndermølle 5 og kommer begge fra
Horsens.
Også i C rækken blev der fundet en lokal vinder hvor Lukas Søndermølle vandt suverænt og hvor næste Horsens Sejler var Liv
Andersen på en 7. plads.
I A rækken stillede den nybagte verdensmester i Zoom 8, Anna
Munch op i optimist, og med mange andre meget erfarne udenbys
sejlere, havde de lokale sejlere svært ved at komme til helt til tops.
Josefide Rindom, lillesøster til OL kandidaten Anne Marie Rindom,
blev bedste Horsens båd med en 6. plads.

Ole Rindom styrede starten som baneleder om søndagen, og det
sorte flag var oppe flere gange.

Europamesteren i E-jolle klassen, Anne Line Lyngsø Thomsen fra
Egå stillede også op til start og vandt, men de lokale sejlere gav
hende kamp til stregen, og vandt over hende i flere sejladser. Bedste Horsens Sejler i den klasse blev Hans Frederik Klint, med en 3.
plads og Jonas Palle nummer 9.

Horsens Sejlklubs Restaurant

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

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

Stævne samarbejdet med Danske Bank er på 38. år, og der er sammen med indbydelsen udsendt en liste over vindere siden 1972.
Listen er prydet af lokale og nationale vindere, der sidenhen er blevet både verdensmester og OL guldmedalje vinder.
Vi håber at dette samarbejde med Danske Bank kan fortsætte og
ser frem til afvikle Danske Bank Cup 2012.
Sidste års europamester fra Egå, Anne Line Lyngsø Thomsen
havde fundet vej til Horsens og vandt E-jolle klassen, men både
Jakob Forevang fra Kaløvig og Hans Frederik Klint pustede hende
i nakken.

/S

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER

Horsens Hus, Holmboes Allé 1
8700 Horsens
Telefon 7943 5300

De 2 lokale vindere Astrid Visby og Rebekka Madsen på skamlen,
hvor vandrepokalen i B-rækken pludselig var dukket op fra en
Marselisborg sejler, hvor den havde pyntet på amagerhylden i
flere år.

www.hundsbaek.dk

Horsens - Vejle - Billund - Middelfart
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Spænding til det sidste i Pantaenius Albin Express
Nordisk- og Dansk mesterskab 2011
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Sensationel ”Snaptun – Ballen”
Den traditionsrige kapsejlads Snaptun – Ballen, bød i år på en
kæmpe overraskelse, da feltets mindste båd en Mac Gregor løb
med sejren. En bådtype, som så vidt vides, ikke før har gjort sig
bemærket i kapsejlads. En samtale på broen i Snaptun, da Mac Gregoren startede 45 min før næste båd, ”det kan jo være i år de løber
med sejren, for der er god vind nu, og den skal jo falde”, ”det sker
så bare aldrig, at en Mac Gregor vinder”. Men sådan gik det, for
Charlotte og Søren forstod på bedste måde, at udnytte den fordel
de fik ved at starte tidligt på dagen, hvor vinden stadig var kraftig
- bare en time senere var vinden løjet markant. Under aftenens
præmieuddeling, hvor ”skruen” fandt sit nye hjem for det næste
år, fortalte Charlotte ”at de omkring Vesborg fyr havde undret sig
over, at de ikke kunne se konkurrenterne, ved Paludans flak plejer
de at være overhalet af hele feltet, så da de som de første rundede
Lushage uden at kunne se andre, blev de nervøse for at de havde

taget fejl af bestemmelsesstedet, da Bogense havde været omtalt
om morgenen”. Et stort tillykke skal lyde til Mac Gregoren, da
sejren er velfortjent. Tidligere år har de ihærdigt måttet kæmpe sig
i mål længe efter de andre både.
Årets felt var ikke stort, så der var god plads på ruten. Der var 8
tilmeldte både, men med 3 afbud kom kun 5 til start. Antallet gik
dog ikke ud over hyggen og det gode samvær på kajen. Efter endt
sejlads var der moleøl i bådene. Der var reserveret plads, så vi lå
samlet, hvilket var dejligt. Aftenen bød på præmieuddeling. Unique
Vinhuset ved Bent Dahl havde igen i år sponsoreret vinpræmier.
Andenpladsen gik til Ripasseo (X 332), tredjepladsen til Action
(Drabant 33) og sidste båd (som dog var hurtigste) Snaptunbåden
Aloa (Najad 442). Aftenen var lun og stille, så mens grillen gjorde
sit, blev nye og gamle sejleranekdoter genopfrisket.
Annie Svejstrup

Præmieuddeling til NM. Fra venstre sølv til Søren Juhl og hans
besætning. I midten den Nordiske Mester 2011, svenske Matthias
Allroth og til højre - bronze til lokale Kim Lago og hans folk. (Foto:
Lena Weihrauch

Vinderne med ”skruen”

Vinderbåden - Macgregor 26M

en samlet 4. plads og Morten Arndahl, Quickstep, på 5. pladsen. De
sidste tre Horsens både Christian Konow, Explode, Erik Andersen,
Aiolos, og Svend Kold, Woodstock, kom ind som henholdsvis nr. 8,
13 og 27 ud af 28 deltagere.

Mindeord over Hans Jørgen Løvshall

Sidst i august var HSH vært for Pantaenius Albin Express Nordisk- og Dansk mesterskab, der
blev afviklet på tre dage. Både på banerne og i land gjorde klubbens medlemmer et rigtigt
godt arbejde.
Kim Lago Nørgaard, Team EPI, og hans besætning, Jesper Misfelt,
Morten Buhl og Brian Keene lå til at vinde stævnet inden den sidste kapsejlads ud af otte i alt. Men et vindspring gav den dygtige
besætning en mavepumper. ”Indtil 2. sidste opkryds i sidste sejlads, havde vi fat i den lange ende. Men et vindspring på 30-40
grader gav os en ordentlig skralder, og der var fordel på den modsatte side af banen. Så vi satte et forspring på 100 meter til over
for Søren Juel,” siger en ærgerlig Kim Lago Nørgaard, som endte på
en samlet 3. plads til NM, og med en sølvmedalje for DM.
Fem deltagere fra HSH
I stedet var det Søren Juel fra Ballen, der kunne kalde sig dansk
mester for 4. gang. Nordisk mester, og dermed overalt vinder af
stævnet, blev Matthias Allroth fra Malmö. ”Vi havde en god boatspeed og fik nogle rigtigt gode starter. Så en stabil serie gjorde, at vi
forblev i toppen,” forklarede den glade svensker. Lige i hækbølgen
lå endnu to horsensianske skippere, Morten Stoy, Miss Sunshine, på

H O R SE N S

Stor ros til stævnet
Det var efter stævnet stor ros til både afviklingen på vandet og på
land. Hver eftermiddag var der moleøl efter sejladsen, og lørdag
aften var der fest med god mad fra Mads og levende musik. ”Vi har
fået mange mails med positive ord fra deltagerne, så vi er rigtig
taknemmelige for alle dem, der har lagt en masse frivillige timer på
havnen og på vandet. Det var også rigtig flot at se alle deltagerne
ligge samlet på Paradebroen, så tak til de bådejere som velvilligt
flyttede deres både under stævnet,” siger Morten Stoy, som var
stævneleder samtidigt med, at han også var på vandet og forsvare
klubbens ære. Forsikringsselskabet med speciale i lystbåde, Pantaenius, var stævnesponsor, og en lang række butikker fra Horsens
havde velvilligt sponseret præmier til de 10 første både.
Se resultatliste på www.horsenssejlklub.dk

Den medbragte mad blev grillet!

Horsens Sejlklubs ældste aktive medlem Hans Jørgen Løvshall –
bedre kendt som SKRAL – er gået bort. SKRAL var født i 1927, blev
medlem under krigen i 1942 og sejlede til det sidste i sin Ballad
”SKRAL”.
SKRAL var en dygtig sejler og meget aktiv. Deltog i mange forskellige klasser og vandt et væld af præmier. Sejlede i en periode som
gast hos Poul Ohff sammen med Henning ”Maler”. SKRAL var trofast deltager i Horsens Sejlklubs venners arrangementer. Mødte
altid op til generalforsamling og udgjorde sammen med ”Mureren”,
”Kitteren” og Aksel Schur den muntre besætning på SCIROCCO
ved seniorsejladserne i mange år.
SKRAL havde hele livet et nært forhold til sejlervennerne. Nød og
bidrog til den helt særlige omgangstone, der herskede her.
Ære være Hans Jørgens Løvshalls minde.
Poul Dahl/Hans Jakobsen

Team EPI med Kim Lago ved pinden gjorde en flot indsats på fjorden
og kunne gå hjem med en sølvmedalje om halsen for DM og en
bronze for NM. (Foto: Rasmus Toft Duus)
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HSH-Banko 3. november

100 års jubilæum i Odense Sejlklub

Årets sidste arrangement fra tursejler-gruppen er altid den sidste
torsdag før Mortens aften – så i år er der bankospil torsdag 3. november i klubhuset.
Venlige sponsorer leverer gevinster, og rigtig mange sejlere møder
op med familie. Der er gevinster i massevis - ud over at deltagerne
får en munter aften, så er der alvor med i spillet: Der plejer at være
et lille overskud, der bruges på tursejladserne, bl.a. til nedbringelse
af havnepenge. Desuden bruges pengene til vinterens foredrag og
kurser.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der plejer at være fuldt hus.

Den 15. juni kunne Odense Sejlklub fejre 100 års jubilæum.
Poul Søndergård, der har en markant fortid i klubben – æresmedlem og Carl Gerstrøm i sin egenskab af tidligere DS formand,
var inviteret.
Det blev en meget hyggelig dag. Reception om eftermiddagen
med tale af formanden for klubben, formanden for sejlunionen og
repræsentant fra kommunen. Sejlunionen havde henlagt et bestyrelsesmøde til Odense, så hele bestyrelsen var kort forbi for at
hilse på.
I Odense Sejlklub har man den gode tradition, at hvert år på
klubbens fødselsdag den 15. juni sejles der eskadre sejlads ind af
kanalen, rundt i Odense Havn og tilbage til hjemhavn og klubhus i
Stige. Særligt mange - hele 38 - deltog i denne jubilæumsudgave
af eskadresejladsen, der foregik med signalflag over top. Et meget
flot syn i det flotte vejr. Solskin, lunt og med lige den smule vind
der skulle til at hæve flagene. Signalflag over top er altid noget
særligt, men når over 90% af bådene i en havn bakker op, er det
helt enestående. Et helt unikt syn.
Dagen sluttede med kaffe og lagkage inden det igen gik mod Horsens.(CG)

Dansk Sejlunions jubilæum i
2013
Der er rigtig mange bolde I luften I øjeblikket vedrørende jubilæumsbogen. En lang række sejlere, sejlsportspolitikere og andet
godtfolk med tilknytning til dansk sejlsport bliver interviewet. Interessante billeder fra de hundrede år forsøges gravet frem, - de
seneste digitale år er langt de letteste.
Om kort tid udskrives en konkurrence i at tegne et jubilæumslogo.
Se i SEJLER og på www.sejlsport.dk
Endnu tror vi, der er god tid; men …… (CG)

NAJAD værftet er gået konkurs.
En ny standart for minimumskrav til lystbådehavne og marinaer
er på vej. Et forslag er udarbejdet og syntes at indeholde områderne information og faciliteter men tilsyneladende ikke noget
om sikkerhed. Interesserede kan se mere under ISO TC228/WG8
EU har udsendt en pressemeddelelse om en revision af Recreational Craft Directive,- det direktiv, der beskæftiger sig med konstruktion af både.
Der er flere justeringer med under revisionen bl.a. skærpede krav
til udstødning og støj, visse dele vedr. skrogstabilitet og området
jetski/vandscotere.
Mere information MEMO/11/542
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/maritime/recreationalcraft/index_en.htm

20

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

Hvad får du af det:
1. Ingen løn
Men:
2.	En sommeraften om ugen med deltagelse i aftenkapsejladsen sammen med entusiastiske elever, som har gennemgået
den ordinære sejlerskole og har duelighedsbevis.
3. Hyggeligt samvær i sejlerskolen og Horsens Sejlklub.
4.	Møde nye mennesker og bliver medlem af teamet af erfarne
instruktører i Horsens Sejlklubs sejlerskole.
5. Glæden ved at lære fra sig.
Krav:
6.	Sejlkundskaber på kapsejladsniveau og kendskab til spilersejlads.
7. Duelighedsbevis og aktivt medlemskab af Horsens Sejlklub.
Har ovenstående din interesse er du velkommen til at kontakte
Nils Buhl på tlf: 2929 1907 eller E-mail nb@godtvejr.dk

Børge Lauritsen pokalen

KORT NYT
DANBOAT – brancheforeningen for bådindustrien I Danmark – har
indgivet sin konkursbegæring. Det må forventes, at der etableres
en ny brancheforening i løbet af nogen tid.

Instruktører søges til
kapsejladsskolen

Fra venstre Poul Søndergård, Carl Gerstrøm, DS formand Hans
Natorp og formand for Odense Sejlklub Tom Kaspersen.
Foto Chr. Borck DS

Nye folk i tursejler-gruppen
Tursejler-gruppen får nu en delvis ny besætning. Jens Troense
forlader gruppen efter seks år. Disse tre tager sig kærligt af årets
arrangementer:
Søren Refsgaard, der har øvet sig i gruppen et halvt års tid. Ole
Harby, der tidligere har været i gruppen. Frede Nørgaard, der har
været med i mange år.
Her er kontaktmulighederne:
Søren: sre@refs.dk
Ole: oh@bchorsens.dk
Frede: nannan@mail.dk

Kort fortalt er historien om et af Horsens Sejlklubs markante trofæer følgende:
Pokalen udsættes første gang september 1933
i Kolding Sejlklub. Så vidt vides i kapsejladsen
Fænø Rundt.
I 1947 vinder Børge Lauritsen Horsens Sejlklub
trofæet til ejendom i båden ”Reila”.
Niels A. Hansen arver pokalen efter sin mormoder og genudsætter den igen i Horsens
Sejlklubs ”Trekostsejlads”.
Der er udarbejdet en fundats om, hvordan der skal sejles om pokalen. Der står blandt andet ,at den skal være evigt vandrende. At den
skal stå på rådhuset i den montre, der i forvejen indeholder Vitus
Berings pokalen og Kiggins Krus.(CG)

Niels A. Hansen ved montren
på rådhuset. Børge Lauritsens
pokalen bagerst til højre sammen med Vitus Bering pokalen
og Kiggins Krus

Afriggerfroko
st
Lørdag d. 29.o
ktober
Kl.12.30
Formanden har
ordet
Sailor of the Ye
ar
Standeren ned
hales og
”Frie hav” synge
s
Kl. 13.30: Afrig
gerfrokost i klu
bhuset,
hvortil der er ti
lmelding hos M
ads senest
26. oktober på
telefon: 7562 1
975

Menu: Klassisk
dansk buffet:
Stegt sild med
grov sennep · Sa
lat af håndpille
laks med krydde
de rejer · Røge
rurtecreme · Fi
t
skefrikadeller m
Smørstegt røds
ed remoulade
pættefilet med
ci
tron · Hønsesa
bacon · Ribben
lat med sprød
ssteg med skys
auce · Rosa steg
flødepeberrod
t ungkvæg med
· Sæson salat f.e
ks. ærtesalat m
Sæson kartofler
ed nye løg ·
f.eks. nye kartofl
er med krydde
3 slags hjemm
rurtesmør ·
ebagt brød og
smør · Gl. æblek
age

Pris 1
Jesper Bjarnesen 85,00 kroner
spiller fra 13.3
0
Kom og vær m
ed til uddelinge til 17.30
grundstødnings
n af årets
pokal, kamm
og årets ”bæse eratskabspokal
lampe
Kom og vær en
del af en hyggel ”
ig eftermiddag!

Eskadresejlads
Engang arrangerede vi i Horsens Sejlklub en eskadresejlads Sankt
Hans Aften. Vi linede op bag Vitus Bering og sejlede ind i inderhavnen, rundt ved det gamle færgeleje, lidt ud i fjorden og tilbage
på plads. Hvis vejret var til det bandt vi fast på ydersiden af
”Hønsebroerne”, og der blev hygget nogle timer ,medens vi betragtede bålet på sydkajen.
Nu er der andre traditioner for Sankt Hans Aften. Eskadre sejladsen
er forsvundet; men måske skulle vi prøve at genoplive den.
Vi så da ”Dannebrog” var på besøg, hvor festligt det ser ud. Som
beskrevet andet steds har Odense Sejlklub en flot tradition omkring eskadresejlads.
Lad det være en opfordring til turudvalget evt. i samarbejde med
sejlklubbens venner om at komme med et udspil.
Carl Gerstrøm
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Kielerturen
sommer 2011
Som det er tradition sejlede en flåde af tursejlere fra HSH til British
Kieler Yacht Club denne sommer. Weekenden mellem uge 28 og
29 var sat af, og vi ønskede alle en god vind derned og et solrigt
ophold. Vi fik lidt af begge dele, men også en hel del regn og kraftig
blæst.
14 både nåede frem, men turen derned var for mange ikke den
sjoveste sejlads. Bl.a. var flere gået ind i DAMP 2000 for at tilbyde
børnene en tur i vandland. Det blev til flere dage med meget kraftig
vind og bølger i havnen. Rygtet siger at selv X-Yacht 332 og Dehler
34 kunne hoppe og danse i havnen!!!
I BKYC havde vi nogle herlige dage, vejret var med os, solen stod
højt og vinden var svag. Som sædvanlig blev vi meget vel modtaget, baren (som jo har nogle meget favorable priser) var åben et
par timer hver aften, og hyggebarometeret stod højt hele weekenden.
Som en specialitet denne sommer blev vi inviteret ombord på
Yachten “Flamingo”. En 48 fod træyacht fra 1935. Den er lige sat i
stand. Dørken og alt andet træværk om læ var så højglanspoleret,
at man kunne spejle sig i det. (Vi tog skoene af, inden vi gik ombord)
Flamingo bruges stadigt til træning af kadetter, og det skulle efter
sigende være et flot syn, når de ligger til kaj i det sydfynske uden
brug af motor!
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Sidste mand tager redningshelikopteren
Anette Lundø, Stinne Andersson og Hans Frederik Klint deltog
i E-jolles s Open Week på Logo del Como, som er kvalifikations
stævnet til VM samme sted.
At vejret kan vende hurtigt i bjergene ved alle, men at det kan
komme så pludseligt og med en så stor kraft for både vind og vand,
overraskede selv de italienske arrangører.
Under onsdagens sidste sejlads kom en tordenbyge ind og væltede

samtlige deltagere, og piskede regn ud over sejlerne, så de bare
kunne sidde på bunden af den væltede jolle og gemme hovedet
bag sværdet.
25 ledsagere både begyndte under opklaringen at slæbe de noget
forkomne sejlere i havn, og forholdsvist hurtigt fik man sejlere og
løst drivende både slæbt ind.
10 ledsagerbåde sejlede området igennem til sidst og meldte klar,
at der ikke vare flere på søen.
Det vidste sig imidlertid at en fransk sejler var drevet længere en
forventet uden at blive observeret, og heldigvis havde arrangørerne
via check in/ out styr på det, og han blev sikkert hentet ind via
redningshelikopter.
Torsdag var vejret perfekt igen og Anette Lundø sikrede sig den
bedste Horsens placering med en 2. plads
i pigerækken.
Til det efterfølgende
VM blev det til en 12.
plads og Stinne Andersson blev 35.

Det er fantastisk flot at sejle på Como søen, med bjerge der omkranser søen, men hvor meget mon sejlerne selv ser under sejladserne?

Selv om Anette bor i
Randers sejler hun for
Horsens Sejlklub

Søndag og mandag drog de fleste videre, da vejret stod til at ville
skifte. Endnu en herlig Kieler tur - og kommandanten inviterede os
til at besøge dem igen i 2013. Det vil vi selvfølgelig gøre.
Søren Refsgaard

Endelave Rundt 2011
Endelave Rundt lørdag d. 20. august blev igen i år sejlet med både
start og mål ved Snaptun Lystbådehavn, hvilket giver en distance
på 25 sm. Det blev en helt fantastisk tur, idet vejret viste sig fra sin
allerbedste side – højt solskin (som vi jo ikke har været så forvænte
med i år) og frisk vind fra vest og syd-vest. Det gav for de fleste
både en hurtig spilersejlads lige fra start til Nordkosten ved Endelave, og herefter kryds ind til Søndergrundskosten.
Ikke overraskende blev hurtigste båd rundt om Endelave trimaranen Ka Folde med skipper Preben Kristensen, som sejlede distancen på 2 timer og 55 minutter. Kølbådene havde også en hurtig tur
og første båd i mål var First 36.7, Isis med Stig Wittrup fra Snaptun
som skipper i sejltiden 3 timer og 39 minutter. Der deltog i alt 18
både i årets Endelave Rundt.
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Vinderne i kølbådsløbene blev:
• Folkebåde + First 22: Frida, Vandvig/Kryger, HSH
• Albin Express: Sogeti (Episerver), Kim Lago, HSH
• Mellemstore kølbåde: Ylva, Gonzo II, Ernst Kragh, HSH
• Store kølbåde: First 36.7, Isis, Stig Wittrup, SS
Den samlede resultatliste kan findes på hjemmesiden.
Umiddelbart efter sidste båd var i mål lørdag eftermiddag, var der
præmieuddeling og moleøl sponseret af Snaptun Havnebistro, og
senere på aftenen mødtes en del af deltagerne til fælles grillaften
og hygge på havnen.
Morten Stoy

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Horsens Sejlklubs
Business Cup 2009

Per Ole, der er fast besætningsmedlem, fik
lidt hjælp med faldet af Flemming Lund fra
Installatørfirmaet Henning Lund A/S

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.

Sponsorsejlads for On Board medlemmer
med X-One

20 forventningsfulde sponsorer med
gæster venter op at gå ”On Board”

8 besætninger med erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklubber sejlede mesterskabet i meget hård luft, der gav tætte og spektakulære
var enforletvinds
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Skovbjerg, samt skipper Thomas Iversen tv, Keld Ankræfter naturen kan påvirke en sejlbåd med.
dersen og Lars Fensbo.
Frank Panduro, der sejlede for Dansk OTC, var ikke sen til at indrømme, at
mave- og armmusklerne skulle trænes væsentligt, hvis han skulle gentage
en succesfuld 3. plads med Peter Iversen som skipper, til næste år.
Morten Stoy fra CON Industries blev nummer 2 og Nykredit med Søren
Andersen blev nummer 4.
Mia Nielsen fra NP Truck havde på grund af afbud, ikke sin sædvanlige skipper, der ligger 4 på verdensranglisten, og der gav en placering lidt nede i
rækken.

Det var med en ny og
højpoleret bom, der blevet
sejlet med på X One og
Christian Blæsberg nød at
spejle sig lidt under turen.

Horsens Sejlklub til OL 2012

Lone Rehnquist fra Juelsminde styrede X one meget
succesfuldt, så Preben kunne slappe af og nyde
Der er allerede nu sat dato for næste års Business Cup 2010, der afvikles
turen.
den 12. juni og hvor der forventes at 12 besætninger og 6 både sætter hin-

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

De 2 Ol kandidater fra Horsens Sejlklub, Anne Marie Rindom og
Maiken Schütt klarede Cuttet og blev nr. 1 og 2 i DS’s udtagelse om
økonomisk tilskud til VM i Perth i december. ”Det er fantastisk” udtaler Maiken, ”men der bliver desværre brug for flere midler inden
OL målet er hjemme”.
On Board har i sidste sejlerblad efterspurgt sponsorer, det ville
være med til at promovere sig og pigerne i en fælles satsning, men
det er ikke blevet til mange henvendelser.
”Vi er åbne for alle muligheder for promotion” siger pigerne, så
længe vi bare kan overholde DS’s reklame og etiske regler.
Anne Marie var i august til For OL i England, hvor hun fik en forsmag for OL farvandet og konkurrenterne, og der skal virkelig gøres
en indsats for at komme helt til tops i det meget stærke felt i
kvindernes Laser radial.

Taktiltilvores
voressponsorer:
sponsorer:
Tak

anden 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.
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INDUSTRIES

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.

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

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
40
Tak
til vore sponsorer:
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Hans Erik Frost fra Dansk
Halentreprise A/S, der er
nyt On Board medlem fra
i år, nød turen i ro og mag
sammen med sine gæster.

Storcharmør og
næstformand Svend
Smedegård viser
pigerne lidt om, hvilken
vej skødet skal rundt
om spilkoppen.
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INDUSTRIES
INDUSTRIES

Anne Marie Rindom reopræsenterede Danmark og Horsens Sejlklub
til For OL i England.
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RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.

INDUSTRIES
INDUSTRIES
C CO ON N

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

INDUSTRIES
Lars
Larsen
INDUSTRIES
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HENRIKSEN A/S
& HENRIKSEN A/S
RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I. RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
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Det er størrelsen der gør det…
Christian og Otto fortæller om deres oplevelser på Danmarks største kapsejladsbåd.
”Det var i Svendborg Sund under Fyn Cup i år,” lyder det samstemmende, når man spørger de to sejlere, hvad der har været deres
fedeste oplevelse ombord på X-ONE. Otto Nielsen og Christian
Blæsbjerg har begge sejlet, siden de var børn. Først var det Optimist og derefter alle mulige forskellige typer joller
Match race er det bedste
Christian kan bedst lide at sejle Match Race. ”Der sker hele tiden
noget. Alle har travlt, og der er generelt meget at lave, fordi banerne er korte, og der skal kæmpes for hver millimeter. Samtidigt
skal man arbejde benhårdt for at få alle manøvre ind på rygraden,
så det hele spiller optimalt sammen – også når der er pres på,”
fortæller han begejstret. Men Otto og Christian fik for et par år
siden også en rigtig spændende mulighed for at være gaster på den
64 fod lange X-ONE. Preben ”Sejlsnedker” Kristensen var den, der
introducerede dem begge til båden.

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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Chokerende størrelse
”Det var noget helt andet, end jeg nogen sinde har prøvet. Alt er
tungt. Man bliver chokeret over, hvor stort det er. Vi skulle teste
en genua, og jeg skulle rykke den hjem fra halvvind til kryds. Det
tager en krig, og man er helt smadret, når den endelig er på plads
for alt foregår med håndkraft. Desværre gik ikke mange sekunder
før Preben råbte, at den ikke duede, og så var det bare ned med den
igen,” fortæller Christian. Efter at have sejlet med den store båd
i to sæsoner, er der faldet lidt mere ro over tingene. ”Nu kan det
faktisk godt være lidt kedeligt at sejle, fordi vi altid er de første, der
kommer i mål næsten uanset, hvad vi gør.”
Specialister
Otto er fordækker, hvor der er god brug for en stærk fysik. ”Størrelsen på alt lige fra sejl, rig til blokke er enorm. Man bliver lidt imponeret af det. Samtidigt så bliver hver gast specialist på et meget
lille område, hvor vi kan stå og vente længe, før det hele lige pludselig skal eksplodere i en manøvre,” fortæller han.
Uerfarne kan godt få en plads
Det kræver 17 mand at sejle båden under kapsejlads, og det er ekstremt svært at få samlet en fast flok. ”Det er selvsagt endnu værre
end en almindelig besætning på 4 til 5 mand. Og på X-ONE er vi
hver især meget specialiseret i hver vores funktion. Jeg er trimmer på forsejlene, og jeg har en grinder til at klare spillet for mig,”
forklarer Christian.
Derfor kan mere uerfarne sejlere faktisk have en større chance for
at komme med. ”Jo større båd, jo mindre behøver man at kunne
sejle. Man kan hurtigt lære en gast op til mange af funktioner. Bare
der er de rigtige ved roret, sejltrim og taktik,” supplerer Otto.

Otto Nielsen og Christian Blæsbjerg har begge fået nogle anderledes oplevelser ombord på Danmarks største kapsejler. (Foto:
Lena Weihrauch)
Så hellere en ny bil
Nå, men det var Svendborg Sund, vi kom fra og den fedeste oplevelse.
X-ONE lå og overhalede alle ned gennem Lillebælt i en kraftig vestenvind. I Svendborg Sund kunne de se, at deres værste konkurrent
Broskraberen.dk satte spiler. Så måtte X-ONE’s selvfølgelig også op.
Den stod kun et øjeblik. Så blæste den ud med et ordentligt brag,
og der hang kun liget tilbage i styrbord side, mens bagbord side
legede beachflag i gigantstørrelse. Efter de havde fået resterne ned,
gik snakken, om den næste spiler skulle sættes. Men Skippers søn
kom med dommen; Jeg vil hellere købe en ny Polo til min kone…
Heldigvis tog konkurrenten også deres spiler ned.

Vil du også sejle kapsejlads?
Hvis du selv har lyst til at prøve at sejle kapsejlads, er der
masser af gastepladser at få. Måske ikke lige på en 64 fods,
men hvis mindre kan gøre det, så er der mulighed for at
komme med på både, der deltager i klubbens aften match‘er
tirsdag, onsdag og torsdag. Onsdag er for rene kvindebesætninger, og torsdag sejles der ikke med spiler. Skriv til Morten.
Stoy@gmail.com hvis du har lyst til at komme i kontakt
med en skipper. Morten skal nok hjælpe dig videre til en
prøvetur eller måske en fast plads.

MATCH RACING
DENMARK
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Tandlægerne Rønn og Lund

16 liter kakaomælk
er den største ordre Shur’s konferencecenter har fået på den brunlige drik i centerets historie.
Ordregiver var Klaus Madsen, der som hjælper på årets Camp Borre,
og med meget stærk tilknytning til Shur, mente, at de yngre sejlere
trængte til noget varmt, efter regn og blæst en hel dag.
Kokken kan sandelig lave varm kakaomælk, og alle 40 sejlere nød
den varme drik inden aftensmaden.
Camp Borre er årets højdepunkt for ungdomsafdelingen, og i år
var der mulighed for at prøve mange forskellige jolletyper i løbet
af lejren.
Stor tak til Shur for endnu en gang at vi måtte låne denne
enestående plet i Horsens Fjord.

DM for E-joller i Horsens

Tandlægerne Rønn og Lund

Specialer:
• paradentosebehandling
• kosmetisk tandbehandling
• implantatbehandling

Sidste weekend i september bliver årets jolle stævne, da mere end
100 E-joller og et større antal Contendere, slider på Horsens Fjord.
Der bliver sejlet i 3 dage for at finde en Dansk Mester, og flere af
tidligere års notabiliteter har bebudet, at de støver E-jollen af og
kommer til Horsens.
Normalt er det en ungdomsjolle, men flere voksne har befundet sig
vel tilpas i denne lette, rigtig skægge og velsejlende enmandsjolle.
Vores egen Kim Viborg (52), har indtil fornylig været at finde til
rangliste stævne, og Mr. Green Sails Jørgen Holm (57) sejlede på
Garda søen i påsken i E-jolle.
Hvem der kommer til start af ”de gamle” ved vi ikke, dog har sidste
år mester, Jakob Friis (25) bebudet, at han helt sikkert vil forsvare
sin DM titel fra sidste år.
Jonas og Tea Palle, Michael Jürgensen, Victoria Pylle Nissen, Hans
Frederik Klint og Stinne Andersson stiller helt sikkert op, da
stævnet tæller som 2. rangliste stævne til næste års internationale
mesterskaber.
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Tandlægerne Rønn og Lund · Løvenørnsgade 1a · 8700 Horsens
Tlf. 7562 1070
www.smilhorsens.dk
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Dansk sommer i en Macgregor 26!

Besøg fra British Yacht Club Kiel

Der var lagt op til 3 ugers dejlig sommerferie, og sejlplanen var lagt.
Vi skulle langt omkring med få faste aftaler undervejs.
Først havde vi en lille uge til at nå Kiel British Yacht Club, hvor vi
skulle mødes med HSH tursejlere.
Alt gik efter planen, nå ja første del fra Horsens til Brejning betød
dog en tur gennem et tordenvejr, 12-14ms og så meget regn, vi
ikke kunne se stævnen i flere minutter.
Herefter gik det sydover til Fænø og videre ned gennem Lillebælt
og dejlig sommer. Vi kom til Ærø og lå for svej sommerens bedste dag.(Billede 1) Dog blæste det lidt op hen under aften, og de
andre på anker pladsen lettede og forsvandt, men vi blev. Dårlig
ide! Næste morgen havde den danske sommer skiftet humør ,og
vi kæmpede os til Marstal i strid kuling. Vi kom dog godt i havn og
med god hjælp fra en hollansk båd ville vi i vores flydende badekar
(en Macgregor 26 vejer 1500kg og har kun et stiksvær) ind på en
sikker plads. (Billede 2).
Marstal er en hyggelig by, bare ikke når man er tvunget til at blive
om læ!

15., 16 ., og 17. juli 2011

Turen gik til Kiel og herefter videre til Heiligenhalfen. Da vi forlod
Kiel gik “Trip” ud af fjorden sammen med os, men de gik mod nord.
Senere har Svend fortalt, at han mente, vi fløj til Heiliegehafen. Det
gjorde vi også - på en halv genua i halvvind med 6,5knob.

Senere på turen i Nykøbing Falster skulle den danske sommer igen
vise sig fra den spændende side og lade og “regne inde” i 4 dage.
Ikke en time gik, hvor der ikke kom vand ned fra oven. Her kommer
så en lille læresætning. Hvis man opvarmer båden med olielampe,
sprit brænder eller andet der “brænder” om læ, skal man vide, at
for hver gang en liter brændstof er brugt, er der dannet ca. 3 liter
kondensvand. Sammen med alt det vand fra oven, og en hund der
jo skal luftes fra tid til anden, giver det anledning til kreativ tørring,
da vi senere kom til en solskinsø. (billede 3)
Det var alt i alt en god sommer, men vi kunne nu godt have brugt
lidt mere sol!.
Med glade sejler hilsner
Charlotte og Søren Refsgaard på Ahring,

Fredag eftermiddag ankom 8 både og et ledsagerfartøj til Horsens.
Bådene var alle Hallberg Rassey 342. De så ud som helt nye både,
og jeg mener også de er fra 2011.
Besætningerne var en flok unge mennesker, som alle er udstationeret på en base tæt ved Holland. De tilhørte alle det britiske signalkorps. For flere af dem var det første gang, de var ude at sejle.
Fredag aften var vores gæster vært ved en grill aften, hvor vi blev
beværtet med mange slags kød og fisk samt tilbehør. Arrangementet blev afholdt i det nordligste junior hus, og en ny tradition blev
startet. Alle besætningsmedlemmer skrev deres navn i et felt inde
i huset. En dejlig aften.
Lørdag blev der sejlet 5 sejladser, som med vanlig sikkerhed blev
afviklet af Knud og hans team.
Lørdag aften var alle budt ind i klubhuset til spisning; vi var 49 personer. British Yacht Club Kiel var igen vært og HSH gav en omgang.
Ved præmieuddelingen fik hver båd HSH’s jubilæums bog til deres
bibliotek. Der var præmie til bedste båd og præmie til bedst udklædte besætning.
Vi modtog et billede med våbenskjold for de forskellige værn, de
var en del af. Det var en dejlig aften, der for nogen sluttede på det
gode skib Escape med diverse smagsprøver.

Konkurrencen stadig er åben og tursejlerudvalget modtager meget gerne flere indlæg til konkurrencen.

HSH klubblad læserkonkurrence

konkurrencen stadig er åben og tursejlerudvalget modtager meget
gerne flere indlæg til konkurrencen.

Fortæl og vis billeder her i klubbladet.
Tursejler-gruppen udskriver konkurrence
Du er inviteret til at vise alle læserne dine bedste
oplevelser på vandet – hvad enten du har sejlet jorden
rundt eller har haft en herlig eftermiddag på fjorden.
Dit klubblad stiller en side til din rådighed til din
præsentation af sommerturen – eller hvad det nu
handler om.
Du vælger selv om det skal være en skrevet
historie med et par billeder – eller det skal være flere
billeder med korte tekster under hvert foto.
Tursejler-gruppen vælger de bedste bidrag, som vises i
de kommende fire klubblade.
I hvert blad er der to læser-bidrag.
30
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I juni 2012 bliver otte bidragsydere inviteret på middag i klubhuset, og her bliver vinderen bekendtgjort.
Der vil være maritime gavekort som præmie.
Alle bidrag bliver offentliggjort. De otte fra klubbladet plus alle de andre bidrag bliver lagt på HSH’s
egen hjemmeside. Til glæde, moro og inspiration for
andre sejlere.
Bidrag sendes til:
tursejlerne@horsens-sejlklub.dk
Tursejlergurppen er: Jens Troense,
Frede Nørgaard og Søren Refsgaard.
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Stål til sejlerfolket

Den blå kran

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

Videovæg - markedsføring
i storformat

Forhør nærmere eller klik ind på
www.gybo.dk

GLASLØSNINGER TIL DIT
HJEM OG DIN BÅD

Rustfrit Stål Design A/S
Gotlandsvej 18
DK 8700 Horsens
Tlf. 75 63
10 00
Ølholm
bygade 47 · 7160 Tørring
Fax 75 63 10 11
www.gybo.dk
Tlf: 24610263 · sre@videowall.dk
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Nu kan gummibådene komme til og fra land uden skrammer. Vi
har indviet vores ”nye, gamle” kran ved de røde jollehuse. Sådan en
kran har ungdomsafdelingen ønsket sig rigtigt længe. Klubben har
faktisk haft kranen liggende i 9 år, men nu er den køreklar og løfter
op til et halvt ton.
Den Blå Kran skal bruges, når de store gummibåde sættes i vandet.
De er tunge og sårbare, og de er nødvendige på de ugentlige træningsaftner. Der er instruktører ombord, og gummibådene er en del
af den sikkerhed, som Horsens Sejlklub garanterer.
Det var Knud Hjersing der i sin tid kringlede kranen, da tobakskompagniet Orlik i Horsens lukkede. Siden har den ligget ved hegnet og
ventet og ventet.
Knud Hjersing, Svend Smedegaard og Bjarne Hansen hev kranen
ud af det meterhøje ukrudt i foråret. Mange frivillige og flere gode
sponsorer har været involveret i projektet, der har omfattet udgravninger, metalfundament/søbning, eltilslutning, m. m. Optimistsejler Liv Andersen døbte kranen med saltvand, og den har nu
navnet ”Den Blå Kran” til forskel for den røde kran. Knud Hjersing
vedligeholder og underviser i brug.
Klubmedlemmer har via deres fag kunnet hjælpe med beregninger og håndværk. Horsens Kommune har uddybet ved kajen. Jeg

glædede sig over ibrugtagningen. Det har været en god oplevelse,
at så mange i og omkring klubben har bidraget. Det er utroligt, så
langt man kan komme med god vilje og frivillig indsats. Skulle vi
købe en kran klar til brug, ville den koste rundt regnet 110.000 kr.,
men klubben har betalt 2700,00 kr. Vi er taknemmelige for den
store hjælp.

Regnskab for etablering af ny kran:

God lyd med simple ideer

www.vtfeet.dk
Valhalla Technology aps
Ølholmbygade 47, 7160 Tørring
Tlf: 24610263
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Tekst

Sponsormidler

Materiel gården: prøvegravning og reetablering af fortov.

2000,00

Beregning af kranfundament foretaget af ingeniørfirmaet ved Ole Bille

1000,00

Ingeniørberegning Kran ved Jørgen Rasmussen

500,00

Fundament: Brimas A/S(Peter og Thomas Iversen)

15 000,00

Kran fra Knuds gemmer. Orlick tobakskompagni

30 000,00

Beton skæring: Horsens Betonskæring

1000,00

Udgravning: Guni Vestergaard Sørensen

2500,00

3,5m beton

Egenbetaling

2700,00

3

JM trykluft Horsens

600,00

El ved kran: Knud Erik Feldt

3000,00

Træplade monteret: Bent Jensen

800,00

Diverse rustfrie beslag Bjarne Hansen

2000,00

Arthur Andersen 2 x kranhjælp

1500,00

Maling af kran m.m. Knud

600,00

Prøve kørsel og tilpasning Knud

1000,00

Mellemregning

61 500,00 kr.

2700,00 kr.

Uddybning Horsens Kommune(havnen)
Fjernelse af 2 brofag (havnen)

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
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Sommertur med “Bevar mig vel”

- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher

Henning Lund A/S

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

Strandkærvej 34 · 8700 Horsens
Tlf. 7564 7733

HORSENS CENTRET /
HORSENS SUNDHEDSHUS

Det er let med SONAX:

Gør-de

t-selv

– eller la
d
SONAX S
ervice
gøre det
grove*

Gilleleje er et af besætningens foretrukne mål og ”Bevar mig vel”
blev lagt til kaj midt i mylderet ved restauraen.

Hun kom af sted lidt forsinket i uge 29. Problemer med roret resulterede i en tur på land og kun med stor imødekommenhed fra
Horsens Yachtværft og Arthur Andersens kranbil, blev problemet
løst på en halv mandag.
Efter en nat ved en af bøjerne i kaffekrogen gik det mod Sjælland
– Gilleleje - i et hug fra 06.00 til 18.30. Frisk vind fra NV gav fin
sejlads.
Nogle dage med børn og børnebørn i Øresundsområdet i ikke alt
for godt vejr. Krabbekvoten blev nok overskredet, for man kan godt
fiske krabber i regn og blæst.

NY VILLA
STRANDVEJEN, JUELSMINDE
QURIOS - FIRMADOMICIL I HORSENS

Sæby – et dejligt sted med stor aktivitet i havnen.

Rens, polér og forsegl fra for til agter.
Hold båden i topform – gennem sæsonen.
Køb produkterne hos: YX-Energi, Strandpromenaden, Horsens.
*Få et tilbud på det grove hos:
SONAX Service Horsens · Grønlandsvej 9T · Tlf. 7566 9998 · Mob. 2181 7949 · sonaxservice.dk
SØNDERGADE 2-4 / DK-8700 HORSENS / TLF. 75620500 / WWW. GINNERUPARKITEKTER.DK
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Den følgende mandag blev besætningen fuldtallig i Skovshoved.
Den fælles ferie startede med en tur i cirkusrevyen og lattermusklerne blev behørigt rørt. Ulf Pilgård som dronning Margrethe var
fremragende.
Det var ”Bevar mig vels” første anløb i Skovshoved. Fin havn, men
hvor er der langt til bageren!
Planen sagde noget om Anholt, Læsø, Skagen. Et step på vejen blev
Gilleleje. Herlig sejlads fra Skovshoved til Gilleleje i flot solskin,
7m/s fra NV
Tidligt op og ud af havnen 05.00 for at komme i ordentlig tid til
Anholt. En herlig solopgang og allerede ved 7 tiden varmede solen
dejligt. Vinden den smule der var, var lige imod så det blev for motor. ”Gimperne” sov og 1. og 2. styrmanden underholdt kun hinanden sporadisk i disse tidlige morgentimer.
Nogle gode dage på Kattegatøen, med dejligt vejr, traveture og
badeperioder.
”Bevar mig vel” afgik igen tidligt med kurs mod Læsø den værst
tænkelige destination – modvind igen!!!!
Det blev nu ikke Læsø men Sæby.
Helt særligt i Sæby er den måde flaget blæses ned om aftenen. Fra
en repos ved siden af flagmasten midt på ydermolen står der en og
spiller flaget ned. Det samler mange mennesker – ikke kun sejlere.
Igen tidligt op for at sejle videre til Skagen. Stadig modvind!! God
plads - longside. Det værste pres syntes at være ovre, men i det
gode vejr var der meget liv i bådene og på kajerne. Susi og Leo
underholdt en aften, hvis man er til den type musik.
Travetur til Grenen og til GL. Skagen.
Efter nogle dage var vinden gået i syd, og det var tid at sejle sydover. Stadig modvind! Et frokoststop i Strandby, videre til Sæby, igen! En aften med open by night og levende musik på tovet. Endnu
en Hyggelig aften i en rigtig dejlig by.
Vejrudsigten var noget broget, så planen blev at bide tænderne
sammen og gå til Grenå. Fin sejlads selv om der stadig var modvind. Vejrudsigten blev værre, og nu var det nok for et besætningsmedlem, der tog toget til Horsens. De tapre tilbageværende drog
videre i meget vind og høj sø. Tunø blev opgivet til fordel for
Marselisborg, hvor til der var lidt slæk på.
Sidste del af turen blev igen bidevind. Da ”Bevar mig vel” skulle
ind af Horsens Fjord drejede vinden naturligvis i vest, så der var
stadig modvind. Det blev motorsejlads ind
ad fjorden.
En dejlig ferie med fin sejlads, hygge og
godt vejr det meste af tiden. Sommerturen
2011 vil blive husket i et ord – MODVIND.
Carl Gerstrøm

www.sonax.dk

GINNERUPARKITEKTER
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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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Optimistsejlads for voksne barnlige sjæle
”Vennernes” optisejlads blev noget af et tilløbsstykke. Hele 24
mødte op og fik en meget fornøjelig aften i perfekt vejr, - passende
vind, lunt og skyfrit.
Der blev ikke sejlet Yngling i år; men hvis der er interesse prøver vi
igen næste år.
5 pigesejlere var mødt op. Der blev ikke udvist megen ridderlighed
fra drengenes side under sejladserne. Eneste undtagelse var Nils
Sædholm, der galant hjalp Maria op igen efter en kæntring.
Der var mange interne dueller i det store felt. Bent Dahl og ”Fessor”
havde deres kampe. Bent vandt med et point. Poul Evers viste, at
han ikke blot kan forklare, hvordan man gør. Poul kan stadig selv
udføre tingene og sejlede lige op med de, der var 2 generationer
yngre.
Der var tæt løb i toppen. Chris vandt foran Erik Andersen.
Efter præmieoverrækkelse hyggede man sig ved grillen, og det blev
sent, inden de sidste listede hjem.
Stor tak for deltagelsen. Startgebyret indbragt 2400 kr. til klubhuset. Tak til UNIK VIN ved Bent Dahl der sponsorerede præmierne. Tak til Knud Hjersing og Co. Uden deres trofaste indsats ingen
sejlads.(CG)

Også store drenge leger i slæbestedet!

Niels Sædholm lige efter målgang

Starten er gået, og de sidste er ved at komme over.
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SAIL DESIGN GROUP
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Maria fik ”hatten” for sine svømmeture.

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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I sidste klubblad blev omtalt et dialogmøde mellem Erhvervshavnen og lystbådehavnens brugere.
Alle klubber blev inviteret, 2 fra hver. Det blev et rigtig godt møde
holdt i en god tone, og der var en god stemning.
Referatet bringes nedenstående i sin fulde ordlyd.
Som opfølgning en kort snak med havnechef Peter Larsen kort før
deadline til dette blad.
Vi var glade for mødet og den positive stemning, det blev afviklet
i. Flere af punkterne er vi i gang med, og personalegruppen på
havnen er opmærksom på de ting, der blev nævnt på mødet.
En proces er startet omkring forbedring af udsigten fra lystbådehavnen mod sydkajen. Vi kommer tilbage til det på næste møde.
t fast punkt på bestyrelsesmøderne i havnen er strategi. Den vej
rundt kommer forholdet til naboerne op. Der er et ønske om, at
dialogen skal fortsætte. (CG)

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

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

Søndergade 42
Horsens
Tlf. 89 89 85 00

38
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Nyt fra Horsens Erhvervshavn

Let at ﬂytte – kraftig nok til at ﬂytte dig.

Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

SE J K L U B

Dialogmøde mellem Horsens Erhvervshavn og fritidshavnen
14.06.2011, på CAFÈ DOLLY

www.bang-olufsen.com

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

BRIMAS

®

Deltagere:
Peter Larsen, Direktør for Horsens Erhvervshavn
Per Løkken, Bestyrelsesformand for Horsens Erhvervshavn
Allan Kristensen, Bestyrelsesmedlem for Horsens Erhvervshavn
Torben Engholm, Bestyrelsesmedlem for Horsens Erhvervshavn
Birgitte Dahl, referent
Bent Rønn, tidligere formand & Bjarne S. Hansen,
nuværende formand for Horsens Sejlklub
Inger Madsen, kasserer & Niels Smidskjær,
Formand for Fiskerihavnsforeningen
Steen Lauridsen, Formand & John Holm-Nielsen,
pladsmand for Horsens Bådeklub
René & Hans Clausen, Bestyrelsesmedlemmer i
Horsens Motorbåd Klub
Per Heineth, Formand for Horsens Kajakklub
Henning Pabst, for søsportscenter udvalg
Svend Hougaard formand & Claus W Thomsen kasserer,
Horsens Roklubben
Carl Gerstrøm, tidl. Formand for Horsens Sejlklub og Dansk
Sejlunion

Baggrund:
Horsens erhvervshavn havde indkaldt til et dialogmøde med
Lystbådehavnens brugere, for at fremme dialogen og sikre et
konstruktivt samspil og godt naboskab.
Der blev budt velkommen. Mødet blev indledt med informationer
om havnens daglige drift fra Havnedirektør Peter Larsen, med
plads til spørgsmål.
Derefter fremlagde bestyrelsesformand Per Løkken erhvervshavnens korte og langsigtede fremtidsplaner, blandt andet omkring
forskønnelse af havneområdet ud mod lystbådehavnen og
placering af lejere i fremtiden. Horsens Kommunes Masterplan for
havnen blev også kort gennemgået.
Dialog:
Mødedeltagerne blev derefter bedt om i 3 grupper at diskutere,
hvilke forbedringer af naboskabet de kunne foreslå, med både
erhvervs- og fritidsinteresser in mente.
De 3 grupper fremlagde deres bud på forbedringer af forhold mellem erhverv og fritidsinteresser på havnen. Alle fremlagte punkter
er samlet nedenfor.
1. Punkt: Fygning fra sandbunkerne generer ofte lystbådehavnens brugere
Forslag: Havnens personale opfordres til at tænke på vindretningen når de flytter sand. Måske kan man afskærme eller vande
sandbunkerne i tørt vejr, evt. med saltvand.
2. Punkt: Forskønnelse af f.eks. Stena Mur
Forslag: Man kunne fjerne opmærksomheden fra skrottet ved at
dekorere muren med inddragelse af lokale kræfter. F.eks. vise unge
kunstnere, eller skoler kunne få et stykke mur hver at dekorere ud
fra et fælles oplæg. Lokale virksomheder kunne sponsorere materialerne. Dette ville forskønne området og udsigten ved indsejling,
og skabe et lokalt ejerskab for erhvervshavnen.
3. Punkt: Nordkajen trænger til midlertidig forskønnelse
Forslag: Det varer længe inden Masterplanen træder rigtig i kraft,
derfor ville en midlertidig forskønnelse, som beplantning være en
god idé.

...fortsættes
næste side

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

www.brimas.dk

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

39

H O R SE N S

SE J K L U B

anno

1 8 7 9

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

4. Punkt: Oliefilm på vandet er ildelugtende og giver belægning på bådene
Forslag: Lystbådehavnen og kommunen er p.t. i gang med at undersøge, hvor olie udslippet kommer fra. Kan man ligge oliespærringer ud for at se hvor udslippet kommer fra?
5. Punkt: Sikring af det ydre havneareal
Forslag: Et skred på det ydre havneareal giver anledning til bekymring blandt lystbådehavnens brugere, skaderne bør udbedres.
Bøjerne skal Erhvervshavnen have ros for.
6. Punkt: Jern-og ruststøv lander i lystbådehavnen
Forslag: Metalpartikler hvirvler op og blæser over på lystbådehavnen. Kranførerne bedes være opmærksomme på ikke at åbne
grabben over afskærmningerne og ligeledes at holde jernbunkerne
under den aftalte højde/afskærmninger.
7. Punkt: Fygning fra sandbunkerne generer ofte lystbådehavnens brugere
Forslag: Havnens personale opfordres til at tænke på vindretningen, når de flytter sand. Måske kan man afskærme eller vande
sandbunkerne i tørt vejr, evt. med saltvand.
8. Punkt: Håndhæve krav om maximum højde
Forslag: Erhvervshavnens lejere skal følge kravene om maximum
højde på deres områder.

11. Punkt: Fælles samarbejde omkring udførelse af Masterplanen
Forslag: Der er nu gået et år siden Masterplanen blev præsenteret
af Horsens Kommune, det kunne være rart at vide, hvad der sker
hvornår og arbejde sammen omkring udførelsen nogle af målene,
som f.eks. tiltrækning af nye lejere til havneområderne (Søsportscentret & Erhvervshavnen eks. vis)
Afrunding: Horsens Erhvervshavn sagde tak for den brugbare input og den positive stemning. Deltagerne takkede for et godt initiativ og et fint oplæg til dialog. Snakken fortsatte uformelt over et
glas øl og en bid aftensmad som afslutning på dialogmødet.
Opfølgning: Horsens Erhvervshavn vil følge op på ovennævnte 12
punkter, og forsøge at efterkomme forslagene på bedste vis i den
daglige drift såvel som fremtidige tiltag.
Erhvervshavnen indkalder til næste dialogmøde om ca. 6 mdr.

En go’ idé?
Måske skulle vi også tilføje
et ”Horsens Sejlklub” under
standeren bag på bilen.
Hvor mange ved hvad
klubstanderen betyder?

9. Punkt: tage hensyn i den daglige drift
Forslag: Havnearbejderne bedes tænke på SYN - STØJ - STØV i
den daglige drift, f.eks. losning af skærver om natten, vindretninger, højde på bunker m.m.

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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10. Punkt: Styrke Dialogen mellem erhvervshavnen og Lystbådehavnen
Forslag: Rettidig dialog ved nye kunder på havnen, tiltag og projekter. Dialogmøder som dette er en rigtig god idé, og der foreslås
halvårlige indkaldelser for at sikre, at der bliver fulgt op på punkterne. Fritidshavens brugere opfordres til at ringe direkte til Peter
Larsen, hvis der opstår situationer eller gener, man mener han kan
afhjælpe eller forklare for at undgå konflikter og misforståelser.
En ros gives her til Erhvervshavnen for rydning af forvildede bundgarnspæle efter henvendelse. Der blev givet udtryk for et ønske
om nyhedsmail eller -brev fra Erhvervshavnen. Mange brugere
savner at vide, hvad der sker på havnen, hvilke firmaer der er der
osv. Erhvervshavnen opfordres desuden til at bidrage med nyheder
i klubbernes blade. Det blev aftalt, at hvis klubberne sender deres
deadlines i god tid, vil Erhvervshavnen gerne bidrage med dette
fra d.d.

Der var bål og brand, da tursejlerne
var på pinsetur til Mårup. Lørdag
morgen lød der en svag knitren fra
en kæmpebunke grene bag stenmolen. En røgsøjle steg til vejrs, og
pludselig lød der bulder og brag
og fem meter høje flammer sendte
varmebølger til de nærmeste.
Heldet var med sejlerne: Vinden bar
fra. Ellers var der flere både, der
var smeltet. Her står Inga Blidegn
på Torik og betragter bekymret det
store bål. Det er aldrig opklaret,
hvem der antændte bålet. (Foto:
Jens Troense)
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Manglende brug
af klubstander!

EM for OL klasserne
En lille fortælling om en god oplevelse da den
gamle formand kom med endnu engang.
Maiken Schüt rigger til

Under et ophold på Anholt kom vi ombord til at drøfte, hvordan
fordelingen var af udenlandske både. Alt det gætteri duer ikke, så
jeg foretog en hurtig optælling af bådene og tog lidt mere med.

Nationalitet	Antal

Stander	Antal

Uidentificérbare
England
Schweiz
Norge
Tyskland
Sverige
Udenlandske både
Danske
Både I alt

klubstander
Uden stander
DS stander
SOK stander
DT	
Klasse stander
SXK
FTLF
DSRS	

4
1
1
5
33
34
74
81
159

51
30
9
15
1
5
1
1
1

Som det fremgår af skemaet var der 81 danske både, heraf førte 51
klubstander og af disse 51 var der 9 med DS stander. 30 både førte
ikke klubstander.
En gentagelse af optællingen i Horsens – kun ”Verdens ende” og
”Den grønne” – viste at af 30 både med HSH-stander førte kun 6
DS stander.

Af de optalte 67 både var der 24 uden klubstander!!!! - desuagtet
at Havnereglementet for Horsens Lystbådehavn under II FARTØJSREGLEMENT, 2. Identifikation siger:
Navn og stander
Foruden ovennævnte identifikation skal ethvert fartøj desuden
være forsynet med såvel navn som hjemstedsbetegnelse samt
endvidere føre sin klubs stander.
Et øjeblik tænkte jeg: hvorfor gør havnefogeden ikke noget ved
det? Heldigvis er havnefogeden mere fornuftig end min hastige
tanke. At kaste sig over en sådan opgave ville kræve mange ressourcer uden de store muligheder for, at det vil lykkes. I disse linjer
er så gemt en opfordring til at få sat den klubstander!!!
Dansk Sejlunion har udsendt en stander til bådejere, der er medlem
af en klub under Dansk Sejlunion.
I Horsens Sejlklub kan DS standeren afhentes i klubhuset sammen
med hæftet ”Tursejler”, - havnetakster, ankerbøjer og m.m. Lad det
være en opfordring til at sætte DS standeren under klubstanderen
og dermed signalere at man er medlem af fællesskabet. Det fællesskab, der på sejlernes vegne kæmper for brugbar bundmaling,
rimelige regler for affaldshåndtering o.s.v.
Carl Gerstrøm

DOXY
Ultimo juli fik jeg en sms: ”DOXY has arrived”. Det sagde mig i
første omgang absolut intet. Men min undren blev besvaret med
at Jean og Don var kommet til Horsens i båden DOXY og lå på
plads 926. Vi fik aftalt, at jeg skulle kigge forbi og få en kop kaffe.
Jeg har flere gange, når jeg har mødt sejlere rundt omkring sagt,
at de skulle kontakte mig, hvis de kom til Horsens. Lidt spændt
troppede jeg op ved båden og hilste på. Jeg kunne slet ikke kende
dem og måtte med henvisning til min fremadskridende alderdom
spørge, hvor vi kendte hinanden fra. Vi havde aldrig mødtes men
via den engelske verdensomspændende sejlklub Cruising Association havde de fundet mit navn, og nu var de her altså.
Det blev til et par timers hyggelig snak.
Don var forstmand og havde været ansat ved den engelske hær og
var blevet pensioneret som 50 årig. De havde sejlet i Tyrkiet i 12 år
og nu skulle det være Østersøen i nogle år. De sejlede hele sommeren og tog så hjem til England om vinteren. Den tidligere båd
var solgt i Tyrkiet, og nu havde de i Holland købt en 36 fods Halberg
Rassy, som havde dog house og de havde lagt ny motor i. Parret var
kommet til Horsens for at lave noget eftersyn på tanksystemet og
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For første gang I historien afholdt man et åbent EM for OL klasserne
samlet. Finland var vært og med et arrangement over 2 uger og et
yderst skrabet budget på kun 4 mio. kr. (til sammenligning var budgettet for det VM som Århusklubberne bød på, men ikke fik, på 28
mio. kr.) ½ delen af klasserne sejlede den første uge og den anden
½ del den følgende uge. Hovedårsagen til delingen var problemer
med at skaffe frivillige og speedbåde nok.
Jeg var så heldig, at have fået en hyre til at hjælpe til med stor og
småt i den anden uge. Jeg ankom sent på en dag, hvor der ikke blev
sejlet p.g.a. manglende vind. Dagen efter fik man afviklet de første
medalraces bl.a. Lazer Radial. Klassen hvor vore 2 lokale heltinder
Anne Marie Rindom og Maiken Schütt var med. Maiken var sammen med Alberte fra Åbenrå med blandt de 10 bedste. Hermed var
et af succeskriterierne over for Team Danmark opfyldt, - 2 i top 10
ved et mesterskabsstævne. Anne Marie fik en flot bronze medalje
for U21 sejlere.

“Meeting point” et lånt telt, hvor alle danskerne mødtes.

for at efterlade båden nogle uger p.g.a. et hospitalsbesøg hjemme.
De var meget begejstrede for Danmark og for Horsens. Syntes de
havde fået en udsøgt behandling af havnefogden og alle andre, de
havde mødt – stor hjælpsomhed.
Ifølge Jean var varehuset Lidl i Danmark større, renere og med
større varer sortiment, end de havde set andetsteds.
Og så kommer den bemærkning der fik mig til at skrive denne lille
historie.
Snakken faldt på British Kieler Yacht club, som de havde besøgt på
deres vej gennem Kielerkanalen. Don fortalte, at alle i det engelske
forsvar betalte et lille bidrag til, at man kunne opretholde 3 træningscentre med sejlbåde. Et i Kiel, et i Gibraltar og et på Kypern.
Carl Gerstrøm

En stor skibsværftshal
dannede ramme
om race office,
måling, sportcafeteria og
”Meeting Point
Denmark”.

Så kom endnu en dag uden vind. Sejlere og trænere og andet godtfolk ”drev” omkring. Søgte skygge i de 27˚C der var. En kæmpehal
fra et tidligere værft gav skygge og var mere køligt end Meeting
Point Denmark.
Ved OL i Athen i 2004 opfandt sejlunionen begrebet Meeting Point
Denmark. Et sted på havnen, hvor sejlerne, trænerne, sponsorer og

Anne Marie Rindom - bronze
for sejlere under 21 år.
Tavlen med track –systemet.
ID kortet blev byttet med
en sender, så man på nettet
kunne se, hvem der var hvor.

Så er der pakket. Klar
til at køre til næste
stævne i Polen.

deres gæster kunne komme og får snak og en forfriskning. En af
mine opgaver var at sørge for, at stedet fungerede. Købe frugt og
drikkevare. Lave kaffe, rydde op m.m. Vi havde ikke fået meget grej
med, så vi måtte operere fra et lånt telt, ingen køleskab og med
våde stykker køkkenrulle som eneste kølemulighed. Primitivt men
meget hyggeligt og en enorm god stemning.
Vi havde hele 6 besætninger med i 49er klassen. 5 kom i guldfeltet – de 25 bedste – og senere endte 3 i finalen – de 10 bedste.
Brødrene Toft fra Skive endte med at vinde bronze. Det blev behørigt fejret. Stor glæde for hele holdet. Champagne sprøjtet ud
over sejlerne og resterne røg indenbords. Endnu et af Team Danmark succeskriterierne var opfyldt. TV optagelser og fint indslag
i TV2 om aftenen. På spørgsmålet om det skulle fejres, blev der
svaret: ”Vi har nogle dansetrin, vi skal vise Finland”. Fin aften/nat!
I 470 W vandt Henriette og Lene en sølvmedalje, - rigtig flot. Igen
måtte jeg i ”bolaget” efter boblevand. Det var sidstedagen, så der var
ikke plads til fælles spisning. Den stod på kedeligt pakkearbejde og
hen over eftermiddagen/aftenen spredtes holdet for alle vinde. Nogle
skulle videre til andre stævner, nogle
skulle træne videre
hjemme eller andre
steder. Programmet
er stramt, meget
stramt for disse topsejlere.
Carl Gerstrøm
Toft brødrene interviewes.
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MED SKULK TIL... Polen-Lithauen-LetlandEstland-Finland-Åland og Sverige

Af Kaj Nielsen

Fortsættelse fra forrige nummer
Næste formiddag var der afgang til den største estiske ø Saaremaa 65 sømil nordpå. Øen er på størrelse med Fyn, men den er
noget tyndere befolket. Kuresaare er hovedbyen med ca. 15.000
ud af øens i alt 39.000 indbyggere. Byen fik stadsrettigheder af
den danske Hertug Magnus i 1563. Øerne Saaremaa og Hiiumaa
(Dagø og Øsel)var på danske hænder fra 1559 til 1645. Den fine
havn er udstyret med alle faciliteter og ligger i et smukt anlæg nær
Kuresaara Borg, som er et af nordeuropas bedst bevarede borganlæg. Vore tyske venner havde besluttet at blive en ekstra dag
på Ruhnu, men da vi kom tilbage til SKULK, efter have set lidt på
omgivelserne, havde de igen lagt sig ved siden af os. De var cyklet
en tur ind på Ruhnu, men var blevet overfaldet af så mange myg,
at de fluks fandt tilbage til havnen og kastede los. En svensk sejler
fra Lysekill bød på et glas vin i solnedgangen - ham og hans kone
var på vej sydover. Konen var lidt sur over, at de kun havde tilbragt
to dage i Sct. Petersborg, men som skipperen sagde: ”Det er rejsen,
der er det interessante”. Det var hun tydeligvis ikke enig i. Han
kunne også fortælle, at de havde ligget i en helt ny gæstehavn nær
centrum i Tallinn - det noterede vi os med interesse. De var nu på
vej sydover med planer om at slutte turen med at sejle lidt rundt i
Danmark. Det viste sig, at vi stort set ikke kunne nævne en dansk
havn, de ikke havde besøgt gennem et langt livs sejlads. Da de kun
havde elektroniske søkort over Letland, Lithauen og Polen, lånte de
vores papirkort over disse lande.
Afgang fra Kuresaare 13.juli kl. 8.30. Nu
skulle vi til at sejle gennem sunde og
stræder. Estland har 1500 hundrede øer,
hvis alle knolde, skær og tørre pletter tælles
med, men da kun ti af dem er beboede, er
der få havne på øerne - ofte kun en mole.
Kysten er stenet og lavvandet, så det gælder
om at følge de velafmærkede render. Dagen
startede med et langt krydsben i en laber
vind. Vinden døde dog i løbet af eftermiddagen. Vi var i havn kl. 21.30 efter 75 sømil.
14. juli, præcis en måned efter turens start,
befandt vi os nu i Haapsalu, en mindre by på
den estiske vestkyst, med ca. 12.000 indbyggere. Byens størrelse til trods var man netop
ved at færdiggøre de sidste landanlæg på
en kilometerlang promenade, der smukt bugter sig langs vandet.
Haapsalus vartegn er bispeborgen fra 1200 tallet markant liggende
på byens højeste punkt. Fine træhuse, domkirken og en lille russisk
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ortodoks kirke, klassificeret som et nationalt monument, fuldender
billedet.
Barometeret var faldet en del i løbet af natten. Den 15.juli blev
kursen sat mod Tallinn, som vi glædede os til at gense efter det
korte visit på vores tur til Sct. Petersborg i 2003. Efter nogle timers
sejlads i læ af kysten skulle vi østpå – ud i Finske Bugt, som mødte
os med modvind og store søer. Sorte skyer over land varslede uvejr.
Med byger i hælene, og rumlende torden over Tallinn, lykkedes det
os næsten at nå ind i den nye havn, tæt ved det historiske Tallinn,
inden regnen startede. Kl. l8.30 var vi fortøjet efter 75 sømils
sejlads. En times tid senere lå vi sikkert ovre i den gamle olympiske
havn fra OL i 1980, Pirita. Den nye havn var helt umulig at ligge i,
da flydebroerne hoppede og dansede på grund af for lave og dårligt vedligeholdte dækmoler. Vore tyske venner blev kaldt op, og
vi rådede dem til også at søge til Pirita. Tallinn er måske én af de
smukkeste byer i verden set fra vandet. Højt og flot ligger byen
og knejser med sine tårne og spir spejlende sig i Tallinn Bugten.
Oplevelsen bliver ikke mindre når man går på opdagelse i denne
gamle Hansestad, som er en UNESCO verdensarvsby. Byen er fyldt
med turister fra krydstogtskibene, færgerne, og alle andre steder
fra, og der er virkelig noget at se og opleve. Gammel tysk kultur
fylder meget i Baltikum, derfor benyttede vi selvfølgelig chancen
til at fortælle vore tyske venner, hvorfor der et monument med
Dannebrog i Tallinn, og hvorfor det danske flag er det smukkeste i
verden: Svaret er selvfølgelig det enkle, at vi var først. Dannebrog
er det ældste nationalflag
i verden. Vi kunne videre
fortælle dem at flaget,
ifølge sagnet, faldt ned fra
himlen i Estland den 15.
juni 1219, Valdemarsdag, i
slaget ved Lyndanise, som
efter hårde kampe blev
vundet af Kong Valdemar

Sejr. Navnet Tallinn er sat sammen af ordene: ” taani linn ”, som
oversat betyder: Danskernes By. Så blev det sat på plads. Der var
sket en del i Tallinn siden vi sidst var her. Landet blev medlem af
EU i 2004, og det var tydeligt, at der havde været stor økonomisk
fremgang bl.a. manifisteret i et overvældende antal luksus biler. I
Estland kører private i nye Mercedes biler. Taxaerne er til gengæld
gamle Mercedes privatbiler. I Danmark er det som bekendt omvendt.
Den 18.juli skulle Finske Bugt krydses. Kursen blev sat mod Helsinki
45 sømil mod nordøst. Vi valgte at gå til Sveaborg - svenskerne
store gamle fæstning - som blev bygget til værn mod russerne.
Fra Sveaborg sejler der færge til centrum af Helsinki hver tyvende
minut. Sveaborg består af fire øer, og anlægget står på UNESCOS
verdensarvsliste. Et historisk sted og et levende museum hvor der
lever, bor og arbejder 850 mennesker. Et gammelt bådebyggeri,
gemt i et hjørne af det store fæstningsanlæg, fangede vores opmærksomhed. Særlig én båd fangede vore øjne, den stod inde i
en træhal og skinnede. Det viste sig at være en 5,5 meter, som
havde deltaget i OL i 1952 i Helsinki, og dermed havde den dystet
mod vores egen gamle OL sejler i 5,5 meter klassen, Poul Ohff. Det
fik vi en lille snak med bådebyggeren om. Helsinki er en relativ
ung by med monumentale byggerier. Den helt store attraktion i
byen er den fantastiske Tempelpladsens Kirke, en grottekirke der er
sprængt ud i klippen.
Den 21.juli var der afgang fra Sveaborg med kurs vestpå. Efter
tankning i Helsinki blev det nu skærgårdssejlads de næste mange
dage. Dagen startede med en lav spøgelsesagtig tåge af samme
type som ved Kåseberga fire uger tidligere. Efter et par timer havde
solen dog brændt tågen væk, og klokken 16.00 befandt vi os i det
fortryllende Barösund, hvor vi fortøjede ved et færgested med en
glimrende mole og en lille købmandsbutik. Vi kendte stedet, idet vi
havde tanket her syv år tidligere. Vi overnattede her efter 40 sømils
mageløs sejlads.
Næste dag gik det videre vestpå gennem skærgården til Hangö,
som blev nået efter 40 sømil. Vi fandt en dårlig og lidt urolig plads
for natten. Hangö er med sin beliggenhed og store lystbådehavn, et
slags træfpunkt for sejlere, der enten skal i den ene eller anden retning. Hangö er også Finlands store sejlermekka, og byen er kendt
for sine Hangö Regattaer.
Næste morgen skiftede vi til en bedre plads og besluttede os til
en overliggerdag, men ombestemte os da havnepengene skulle
betales. På grund af et motorbådsrace skulle der betales dobbelt
takst for det følgende døgn. Omvendt syntes vi, at det burde være
gratis på grund af larmen og trængslen.
Uenigheden førte til en lidt sen afgang fra Hangö. Nu gik det igen
nordpå - ud i Skærgårdshavet. Vejret blev mere skyet, og det var
begyndt at småregne, da vi fire timer og 25 sømil senere anløb
Kasnäs – en ferieby med en overfyldt gæstehavn. Den eneste plads
vi kunne finde var uden på en gammel finsk skonnert med en uvenlig besætning, som Ragnhild straks indledte et rask lille skænderi
med, da de nægtede at tage imod vores fortøjninger. Ragnhild gav
dem lige en belæring i høflighed og sømandskab.

Det var blevet lørdag den 24. juli, og det var dermed en måned
siden, vi havde forladt Bornholm. Næste destination var Turku
(Åbo), som blev nået efter 35 mil. Efter en flot skærgårdssejlads
sejlede vi det sidste stykke op af floden Aurajoki forbi Åbo Slot og
næsten helt ind i bymidten, hvor der er en fin gæstehavn. Vi fik en
plads ved siden af nogle rare svenske sejlere fra Örebro, som ligger
ved Hjälmaren, der igen har forbindelse med Mälaren og dermed
Stockholms skærgård. Svenskerne kunne ikke forstå, at kun 9% af
indbyggerne i Turku var svensktalende, det var jo trods alt gammel
svensk land, og man talte jo da svensk overalt på øerne i Skærgårdshavet og på Åland. For at bevare den gode stemning undlod jeg –
undtagelsesvist - at komme ind på problematikken omkring Skåne,
Halland og Blekinge og disse gamle danske landsdeles skæbne.
Søndag var vi ude at se nærmere på denne store flotte by sluttende af med et besøg på Åbo Slot. Turku er Finlands ældste by og
landets gamle hovedstad.
Mandag gik det så vestpå. Åbolands Skærgård er stor og med så
brede løb, at der er rige muligheder for at strække sejl. Dagens
mål var Korpoström, som blev anløbet kl. 15.00 efter 35 sømil. Vi
syntes, at der var noget bekendt ved stedet. Det viste sig, at vi
tidligere havde ligget her, men nu var alt bygget om med restaurant, hotel, butik og alle faciliteter. Et superfint sted. Korpoström
ligger ved det ældgamle farled mellem Finland, Åland og Sverige et stykke syd for det, der nu er hovedløbet mellem landene.
Nu gjaldt det Ålandsøerne med afgang fra Korpoström den 27.juli
kl. 9.15. Vi kunne lige stå hovedløbet med fyret Gustaf Dahlén op,
og efter nogle store krøller gennem den Ålandske skærgård, fortsatte vi ned forbi Degerby på Fögelö med ankomst i Rödhamn
kl.17.30. Rödhamn er én af de bedste naturhavne vi kender. Her
findes ingen el og vand og ingen faciliteter udover et gammeldags das med syrener til at tage den værste odeur. Et fint broanlæg
smyger sig langs klippen, ligesom der er gode ankermuligheder. Og
så er der altid nyrøget laks og friskbagt morgenbrød at købe. Morgenbrødet blev leveret på fordækket næste morgen. Solnedgangen
var eksemplarisk - alt var, som det plejede at være. Dagens distance
65 sømil.
I løbet af natten faldt der en stille regn, så vi luntede op til Mariahamn, medens det langsomt klarede op sydfra. Dagen sluttede
med at vores tyske ven, Hans Peter, indbød til middag på Vesthavnens gode restaurant i anledning af hans 68 års fødselsdag. Hovedretten: Stegt Aborre med tilbehør. Et herligt måltid.
I løbet af natten var barometeret faldet betydeligt, og et vindspring
var varslet. Vi besluttede derfor at flytte om på den anden side
af broen, så vi fik den kommende vind i stævnen. Efter et kraftigt tordenvejr sprang vinden i sydvest - og nu blæste det igennem
med 12-15 m.sek. - og mere i de kraftige byger. Vejromslaget var
samtidig starten på en mere ustadig vejrtype, som fulgte os resten
af turen. Vinden havde siden Gdansk hovedsagelig stået i nord og
nordøst – den retning vi skulle i. Fra Finland skulle vi mod vest og
syd – tilbage til hjemhavnen – så naturligvis fik vi hovedsagelig
sydlige og vestlige vinde. Men hvad søren – SKULK er en fin krydsbåd. Dagen blev benyttet til rengørings og vaskedag.
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Næste dag blæste det stadig op til 15 m.sek. fra sydvest. Det vil
sige direkte ind i havnen. Når det blæser så meget er Vesthavnen
i Mariehamn et rigtigt uroligt sted. Vi tog på busudflugt til Eckerø
på den nordvestlige del af hovedøen. Turen gav os mulighed for at
nyde Ålands flotte natur fra en anden vinkel.
Sidste dag i juli vågnede vi igen op til masser af luft, og der blev
meldt om op til 3 meter høje bølger på Ålandshavet. Vinden begyndte dog at aftage en smule hen under aften. Barken Pommern,
Mariahamns vartegn, blev besøgt. Det var nu fjerde gang vi besøgte
Mariahamn, så det var vel også på tide.
Afgang Mariahamn, søndag den 1. august, og dermed farvel til vore
tyske venner, som vi havde fulgtes med siden Riga. Bidevind og
store søer over Ålandshavet vaskede skidtet af dækket efter den
megen blæst. Söderarm, fyret ved indsejlingen til Stockholms
Skærgård, kunne næsten lægges op. Herefter aftagende vind og til
sidst motor forbi Vaxholm Fæstningen ind til Stockholm, hvor Navigationsselskabets havn på Djurgården blev anløbet kl.19.00 efter
90 sømils sejlads. De sidste tre gange, vi har været i Stockholm, har
vi valgt Navi Havnen frem for Wasa Havnen, fordi der er roligere,
det koster kun det halve, og så tager det kun få minutter mere at
spadsere ind til centrum.
Mandag vågnede vi op til dagregn. Midt på eftermiddagen insisterede Ragnhild på, at vi skulle spadsere en tur med paraplyerne
slået ud. Den amerikanske 140 fods superyacht ”REBECCA” blev
spottet liggende ved kaj og skulle lige studeres nærmere, og som
vanligt blev en spændende nautisk forretning, der ligger tæt ved
Gamla Stan, aflagt et visit. Stockholm er en fantastisk by, som vi nu
besøgte for femte gang. Vi befandt os nu ikke længere i myggeland,
så tyllen kunne igen pakkes sammen.
Tirsdag den 3. august, Ragnhilds fødselsdag. Jeg inviterede på
frokost i Saluhallen på Østermalm Torg. Et madtempel, et kultsted,
med alt det bedste indenfor fødevarer og delikatesser og hertil
gode restauranter. Menuen: Stegte saltsild med stuvede kartofler
og løgsovs. Et himmelsk måltid som Ragnhild hævdede, at hun
kunne smage i flere dage, og som jeg stadig må høre for - selv nu
- flere måneder senere. Vi har åbenbart forskellig opfattelse af et
mindeværdigt måltid.
Afgang Stockholm næste dag kl. 9.15. Tværs over havnen og ind
i Hammerbyslusen. Motorsejlads gennem Stockholm og ud i
Mälaren. Regn, regn og atter regn, indtil vi nåede Södertäljeslusen,
som blev passeret kl. 15.00. Dagen endte med sol og en smuk aften.
Den dejlige havn Skansholmen, på Mörkö, blev nået kl. 17.00 efter
40 sømil.
Næste dag, den 5. august, vågnede vi igen op til sol, sommer og
skærgårdssejlads sluttende af med en herlig foran for tværs over
Oxelösund med nathavn i Arkösund efter 45 sømil. Et skilt opsat
på havnen fortæller, at Kong Valdermar Sejr i år 1219 passerede
Arkösund med 700 krigsskibe på vej til Estland. Det er fuldt
forståeligt, at han passerede. Med de blodige havnepenge, man
tillader sig at forlange her, kunne det være blevet ham en rigtig dyr
fornøjelse med så mange skibe.
Videre næste dag til én af vore favoritankerpladser ved Kårö i Østgötalands skærgård. Den dejlige sejlads sluttede af med en stille og
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smuk aften. Dagens sejlads: 55 sømil i den måske flotteste del af
den østsvenske skærgård.
7. august vågnede vi op til heftig dagregn, som fulgte os på resten
af turen ned gennem den sidste del af skærgården. Efter 30 sømil
var det farvel til Kråkelunds skærgård og goddag til Kalmarsund,
som modtog os med kæmpebølger og en plat lænser de sidste 12
sømil ned til Oskarshamn i totalt usigtbart vejr. Det var første
gang vi besøgte Oskarshamn. En lidt kedelig by - men med en fin
gæstehavn nær bymidten. Alligevel besluttede vi os for en overliggerdag i det lidt usle vejr.
9. august. Afgang Oskarshamn bound for Kalmar. Stille, mulet og
lunt vejr. Den Blå Jomfru lå spøgelsesagtigt til bagbord. Vinden
friskede fra syd, og det klarede op, da vi nærmede os Kalmarsundbroen. Det var åbenbart blevet så sent på sæsonen, at vi frit kunne
vælge mellem pladserne i Kalmars normalt godt fyldte havn. Kalmar er en smuk og historisk by, som man absolut bør give sig tid til
at kigge nærmere på. Kalmar har to gange modtaget Europa Nostra
prisen for sin indsats med at bevare den gamle kulturby. Dagens
étmål blev på 45 sømil. Vi besøgte Kalmar første gang for tredive
år siden på vej til Gotland og Gøta Kanalen. Allerede dengang var
inderhavnen og nordhavnen integreret i byen med gæstepladser få
minutters gang fra centrum og nær Kalmar Slot.
Afgang fra Kalmar den 11. august bound for Karlskrona. Ütlängen
kunne næsten holdes op i den friske SØ vind og blev rundet kl.
16.45. Efter forsøg på at finde plads i den lille havn på fæstningsøen Aspö, anløb vi Karlskrona kl. 19.00 i aftagende vind efter 55
sømils sejlads.
Næste dag blev en overliggerdag med sol, sommer, havnefest og
stegte sild med kartoffelmos og tyttebær. Karlskrona, denne dejlige
by, som med sin beliggenhed og unikke maritime miljø også står på
UNESCOS verdensarvsliste, har vi altid holdt af at besøge. Sent om
aftenen øgede vinden med regn og kraftig torden.
13. august. Hej Kai, blev der råbt, da vi næste formiddag lige havde
taget fortøjningerne. Det var Hans Hammerby, der netop var ankommet efter 120 sømils sejlads fra Gotland. Efter et par hurtige
bemærkninger sejlede vi ud i den lille smukke Blekinge skærgård.
Solen skinnede fra en skyfri himmel, og vandet lå som et spejl. Vi
besluttede at gå til Karlshamn. Åbenbart havde vi helt glemt, at det
er en lidt kedelig by med urolige gæstepladser ved sydlige vinde og
ingen aftensol. Dagens distance: 35 sømil.
Afsted næste morgen, lørdag den 14. august, med Hanø om bagbord. Hanø fyr er Østersøens højest beliggende fyrtårn, men dagens mål var Åhus i herlige gamle Skåneland. Åhus er en hyggelig
lille by, der ligger et stykke oppe af Helge Åen. En lang træbrygge,
der løber langs det meste af byen og ABSOLUT Vodkas flotte anlæg, danner en fin havn for lystbåde. Vi glæder os altid over at
besøge byen, som blev nået efter 25 sømils sejlads.
Søndag morgen, den 15. august, var der afgang til Simrimshamn i
tåge, vindstille og store dønninger, der varslede om stærke vinde
længere sydpå. Efter 20 sømils sejlads anløb vi Simrishamn så
tidligt, at vi havde god tid til at slentre rundt i byen og se alle de
fantastiske døre, som er et af Simrimshamns kendetegn. I løbet af
natten trak et voldsomt uvejr med kraftig torden og kuling op. Kai

var oppe tre gange for at spænde masten op med hækstag, bakstag
og checkstag, fordi den vibrerede så meget, at vi var ved at ryge ud
af køjen. Simrimshamn ligner til forveksling de Bornholmske byer,
og det er en fin by med en dejlig havn. Bornholm kan ses i klart vejr,
da der kun er 21 sømil derover.
Efter den voldsomme nat aftog vinden i løbet af eftermiddagen.
Vi besluttede os for at lette kl.16.00. På vej ud af havnen nåede vi
lige at vinke til vore hollandske venner, som netop var ankommet
efter en frisk tur over Hanø Bugten, og som vi mødte flere gange på
turen - første gang i Gdansk. Da vinden stod i nordøst, fik vi vasket
dækket grundigt på vej ud af havnen. Med vind og sø agten for
tværs dansede vi sydpå i store bølger, idet jeg forsikrede Ragnhild
om, at det blev bedre når vi rundede Sandhammeren – det kom
heldigvis til at holde stik - ellers ville jeg også have hørt for dét - i
årevis. Vinden havde efterhånden helt lagt sig, og udfor Smygehuk lukkede tågen sig tæt om os med det efterhånden sædvanlige
fænomen, at båden sejlede i tæt tåge, medens den øverste del af
masten befandt sig i klar luft og stjerneklar himmel. En fluesnapper
havde taget ophold hos os ved Sandhammeren og fulgte os til Falsterbokanalen. Det var interessant at se den fange alt, der rørte sig.
Tågen var så tæt, at vi to gange var ved at sejle direkte ind i bøjer.
Ragnhild fik besked om ikke at sætte kurserne så snært. De røde og
grønne fyr, ved indsejlingen til kanalen, fik vi først øje på 50 meter
før vi var der. Ankomst kl. 1.00 efter 60 sømil. Brovagten går hjem
kl. 23.00, så vi måtte fortøje i kanalen for natten.
Det var nu blevet 17.august og sidste dag med gæsteflag under
salingen. Ud af køjen kl.6.00 for at komme gennem broen kl.7.00.
Sjovt nok skulle den samme 95 fods sejlbåd, som vi mødte her på
udturen to måneder tidligere, igennem broen samtidig med os i
modsat retning. Der blev hilst et lystigt godmorgen og ønsket god
tur, inden det satte ind med regn, regn, regn, og atter regn. Regnen
var så tæt, at det var umuligt at se kostene, som ellers står tæt i
renden nord for Falsterbo. Kai blev totalt gennemblødt. På udturen
anløb vi Christianshavn den 17. juni. Nu - nøjagtig to måneder
efter - er vi her så igen. Dagens distance 24 sømil.
Næste dag skulle Ragnhild tale med en kollega i Marmorkirken.
Efter forsigtigt at have passeret fodgængerfeltet ved Knippelsbro,
mødte vi til formiddagskaffe med efterfølgende besigtigelse af kuplen. Marmorkirken er faktisk verdens tredjestørste kuppelkirke det vidste vi ikke. Den viden gjorde det ikke mindre interessant at
se dette fantastiske bygningsværk - indefra kuplen - højt hævet
over kirkerummet. At stå på den lille platform allerøverst på kuplen
og se udover havnen, byen og Sundet var et syn for guder. For nu at
blive i terminologien.
Opholdet på Christianshavn gav selvfølgelig anledning til at opfriske debatten om at bygge en bro fra Nyhavn til Wilders Plads,
herfra videre over Christianshavns Kanal til Holmen, og dermed
hindre den frie sejlads for sejlbåde. Vi har ligget i kanalen næsten
hver sommer i de sidste 30 år, og vi har altid moret os med at betragte de utallige turister på havnerundfartsbådene. Guiderne står
og peger og fortæller om Søkvæsthuset og spiret på Vor Frelsers
Kirke, medens 90 % af turisternes hoveder drejer sig stik modsat
- efter sejlerne. Det står ligefrem malet i ansigterne på dem, at
det her er den største overraskelse, at der hér – midt i København
– findes et sådant miljø, hvor sejlbåde fra hele Europa ligger med
hækflagende vajende i vinden. Dette maritime miljø vil tåbelige

politikere nu spolere i håb om at skabe liv på Holmen. Et håb, som
kun kan sammenlignes med vække en død til live. Vi spadserede
en tur Holmen rundt – et andet par havde fået samme idé – så
nu var vi da fire den dag. Noget af det første vi bemærkede var et
skilt: PASSAGE TILLADT – OPHOLD FORBUDT. På et sådant sted
ønsker man skabe liv. En hovedløs plan, hvor man kun opnår at
spolere noget helt unikt for København. En plan med et lønligt håb
om at skabe liv på et sted, der fra starten er spoleret af, dårlig
planlægning og manglende visioner. Hvis politikerne virkelig tror,
at københavnere og turister vil komme til Holmen for at sidde på
kajerne og drikke en øl eller nyde deres aftensmad, som de gør
langs Christianshavns Kanal, så kommer de til at tro om. Hvis de så
oven i købet tror, at de mennesker, der i dyre domme har købt alle
disse eksklusive lejligheder vil acceptere at have nogen siddende
foran deres terrasser med madkurve, èngangsgriller, hunde, og larmende børn - så tager de fejl. Skrot den tanke. Det kunne have
været så godt, desværre blev det en død sild - manifisteret ved de
få frysende turister, der stod på den forblæste plads ved Operaen
ventende på hurtigst muligt at komme tilbage til byens liv.
Det var nu blevet den 22. august og dermed afgang fra Christianshavn. Efter 70 sømil, og med vinden lige i trompeten fra Gilleleje,
anløb vi Odden Havn kl. 20.30 i aftagende vind. DMI udsendte kulingsvarsel for næste dag startende hen på eftermiddagen.
Derfor, ud af Odden Havn næste morgen kl.9.00 med anløb i Ebeltoft kl. 13.30. Regn og kuling fra kl. 15.00, som varslet. Vi valgte
den gamle havn, hvor vi kunne få stævnen i vejret og få god læ fra
molen. ”Timing is everything”.
Den 24. august fik vi den sørgelige meddelelse om Niels Hede
Nielsens død. Kursen blev sat mod Horsens Fjord, da Ragnhild
skulle forrette højtideligheden.
Efterfølgende blev de sidste dage af ferien brugt til at sejle lidt
rundt i danske farvande. Vi besøgte bl.a.: Tunø, Bogense, Fåborg,
Svendborg, Årø, Fredericia, Juelsminde og anløb Horsens Lystbådehavn den 6. september kl.15.30. I et øjebliks distraktion troede
vi, at vi igen anløb en østeuropæisk havn med alle disse grus og
-skrotbunker. Men indrømmet – så slemt så vi det ingen steder
derovre.
Vi var af sted i 83 dage med 52 sejldage, og vi fik sejlet ca. 2.500
sømil. Turen blev, som forventet, den helt store oplevelse. Der er
masser af plads i området. Sejlads langs endeløse ubeboede kyster
med gult sand, klitter og fyrreskove og med lang afstand imellem
havnene, gør måske en del sejladsen lidt ensformig, men betalingen i form af interessante kulturbyer og en fornemmelse af at sejle
i historiebøgerne, betyder meget for vores måde at sejle på. Kun
ganske få både sejler i den sydøstlige og østlige del af Østersøen.
Alle de besøgte lande er medlem af EU, så der er ingen særlige
problemer. Dog farer der stadig, lidt sporadisk, havnepoliti rundt
her og der og kontrollerer papirer - måske mest af gammel vane.
Når jeg surt spurgte: Hvorfor? Kunne de ikke rigtigt svare. Kun i
Tallinn hørte jeg et overbevisende argument - et bryskt: ”Fordi vi er
det Estiske Havnepoliti”.
Så var Ragnhild der igen med sit hvislende: ”Kan du da aldrig lære
at holde din kæft”.
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