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Vil du med til Sport Awards
lørdag den 17. januar i Forum Horsens?
Fælles tilmelding på
www.horsenssejklub.dk

Claus Nielsen i Artemis var kun ude
at kigge til Endelave Rundt, mens
Fru Bente nød at styre den nyrenoverede Ylva.
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Skumsprøjt fra formanden

Omdannelse af Horsens Havn
Vi har været optaget af udformningen af fremtidens havn i Horsens de
sidste to år. Som klub har vi foreslået opførelse af et søsportscenter hvor
både kajak-, roklubben og vi kunne skabe en ramme for et idrætsliv for
både toppen og bredden.

Havneplanen 2008
En samlet havneplan for hele lystbådehavnen har vi lavet sammen med alle
klubberne på havnen. En plan, hvor der er
plads til klubberne, rekreative områder,
servicevirksomheder med havnerelaterede aktiviteter, parkeringspladser, vinteropbevaring og meget mere. Vi har dannet
Havnerådet for Horsens Lystbådehavn
med de andre klubber og præsenteret forslaget for kommunen med én stemme.
Den 28.10.08 holdt Horsens Kommune et
pressemøde, hvor de offentliggjorde vinderne af idékonkurrencen for omdannelse af Horsens Havn. Seks konsortier havde gennem en prækvalifikationsfase sneget sig gennem nåleøjet til den egentlige
konkurrence. 3 konsortier modtog hver
kr.150.000 for en delt 1. plads og 4. pladsen modtog kr. 50.000
“Ret til at plukke”
Dommerkomiteen begrundede valget
med, at der var mange gode delelementer i mange af forslagene, men der var ikke et enkelt forslag, man kunne bruge til
hele havneomdannelsen. Derfor forbeholder man sig ret til at ”plukke” i forslagene.
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Vi har været til møder med fire af de seks
konsortier, og de forslag, vi har fremsat
omkring både søsportscenter og lystbådehavn er begge med i udbudsmaterialet. Det er derfor med stor glæde, at vi
ved første gennemgang af forslagene kan
se, at vore bekymringer om højhuse i
vandkanten i lystbådehavnens område er
gjort til skamme, samt at mange af vore
ideer er med i forslagene.

plukkes ud fra forslagene til vores område, og i september 2009 vil kommunen
vedtage en lokalplan for området. Vi går
derfor endnu et spændende år i møde.

Byens mest besøgte rekreative område
Alle forslag bærer præg af, at havnen er
et rekreativt område til glæde og gavn for
alle kommunens indbyggere. Der er foreslået en sti ved havnekanten, som forbinder havnens delområder med midtbyen, et ”strøg” for cyklende, rullende og
gående mennesker. Der er plads til flere
havnepladser, der er kanaler, som kan bruges af os og af byens borgere, parkeringspladser, græsplæner etc.
Alle elementer, som kan gøre fremtidens
havn til en god og brugbar havn, vi kan
være glade for.

Husk klubbens vinteraktiviteter
Husk at vintersæsonen nærmer sig med
mange gode arrangementer i klubben.
Vær aktiv deltager i nogle af disse, ikke
mindst i generalforsamlingen i januar,
hvor næste års aktiviteter og fremtiden
diskuteres.

Kom og se!
Alle forslagene kan ses på kommunens og
vores hjemmeside, og plancher er stillet
op i rådhusets forhal, så interesserede kan
betragte tingene nærmere.

Med ønsket om en glædelig jul samt et
godt nytår...

Bent Rønn, formand

Hvad sker der så nu?
Vi, d.v.s. Havnerådet for Horsens Lystbådehavn, er inviteret til møde med kommunen for at diskutere, hvad der skal
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Status Klubhus

Af Lena, Ulla og Maria

Nyt fra Pigesejlerne
Nu er endnu en sæson sejlet til ende, og alle mændene har atter sørget for, at bådene er på land og dækket med presenning.
Det har været en god sæson. Vi er blevet udfordret, både af de
trænere, der var med ude en gang i foråret, og derefter af hinanden, når vi har prøvet de ting af, vi fik lært den dag. Det har
givet nogle mere livlige starter, da vores trænere jo mente, at
vi ikke var aggressive nok – det er vist blevet lidt bedre…. sågar
uden skrammer på bådene!
Pokalfest
Traditionen tro havde vi også en del pokaler, der skulle have
nye ”ejerkvinder”. Præmien for efterårets flittigste båd blev,
efter lodtrækning mellem Ulla (Fru Christoph), Jette (Pehajoge) og Lena (Episerver), tildelt Ulla (for en gangs skyld, det var
efter eget udsagn helt fortjent).
Ellers må man sige, at det var godt Lena havde en cykelkurv
med, for både vinen for aftenens sejlads, overaltvinderen for
efterårets sejladser, Niels Sædholm-Pokalen (den båd med flest
1. pladser) samt Thereses Venindepokal skulle alle med Lena
fra Episerver hjem. Tillykke med ”høsten” , det er flot sejlet!
Tak til officials
Vi pigesejlere var noget bekymrede, da det blev klart, at vi skulle undvære Anders Klindts hjælp i bureauet og til krydsstarter
ude på vandet, men heldigvis indvilligede Dan Jensen i at tage
over. Vi takker for Anders’ hjælp, uden hvilken Jørgen Jensen ikke kan være den uvurderlige kapacitet for afviklingen af onsdagskapsejladserne, som er tilfældet. Vi takker herfra alle tre
for den store indsats, de har ydet i 2008-sæsonen. Vi er glade
for, at Jørgen fortsætter med Dan som assistent.
Ny “Forkvinde”
Der har også været udskiftning på andre pladser.Vores ”forkvinde” gennem de sidste 7 sæsoner, Lene Jensen, har besluttet at
give stafetten videre. Ny kvinde på posten er Lena Schroll
(sådan går det, når man vinder så mange pokaler – så kan hun
lære det!). Lene har lavet et stort stykke arbejde, både i klubben, men også for kvinderne i sejlerregi gennem sin plads i ligestillingsudvalget i Dansk Sejlunion. Lene fortsætter sit virke
i Dansk Sejlunion. Vi takker meget for den store indsats, Lene
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Hen over sommeren har der været debat omkring indretningen af det renoverede/ombyggede klubhus. Skal den indretning der blev
præsenteret på medlemsmødet i efteråret
2007 fastholdes eller skal vi være mere visionære?
Medio oktober havde man det oppe i bestyrelsen og følgende plan er aftalt.
• En projektgruppe bestående af Bent Rønn,
Carl Erik Carlsen, Søren Klint, Hugo Nielsen og
Carl Gerstrøm er nedsat.
• Medio 2009 vurderes økonomien og det besluttes, hvad der kan gennemføres i vinteren
09-10.

har ydet gennem årene for pigesejlerne, både i Horsens og i
Østjyllandskredsen.
Ærgerlig aflysning
En tradition, som desværre blev brudt i år, var Ladies Cup. Den
blev ikke afholdt pga. manglende tilmelding, hvilket er rigtigt
ærgerligt, for det er vanligvis en god og fair sejlads, hvor der
både kommer vind i håret og smil på ansigterne, og hvor det
hyggelige, festlige samvær om aftenen er alle anstrengelserne
værd. Vi håber meget på, at der i 2009 vil være både nok til at
afholde denne sejlads. Der er også en pokal eller to til uddeling til vinderne af løbene.
Opdateret mailliste
Som erstatning blev der arrangeret en tur til Snaptun, hvor de
deltagende både havde en god og hyggelig dag. Dette lidt mere impulsive arrangement viste vigtigheden af en opdateret
mailliste, også med gasternes adresser, da der desværre var
nogen, der ikke fik besked om turen. Det er selvfølgelig beklageligt, og mange undskyldninger fra os skal lyde til dem, der
manglede information.
Piger i pantryet
Traditioner er der mange af i sejlklubben, og også i pigesejlerregi. En af dem er weekend i klubben, hvor vi som vanligt har
den første weekend efter nytår, den 3. og 4. januar 2009. Vi
satser på en let servering, som varmer godt en kold vinterdag.
Vi planlægger et arrangement i samarbejde med Horsens Sejlklubs venners ”venindeafdeling” i midten af januar 2009. Se
indlægget af Carl Gerstøm andetsteds i bladet.
Lena Schroll fik til
pigesejler afslutninge
Thereses mindepokal
for bl.a. sit altid gode
humør og nye status
som formand for pigesejlerne.

Nytårsaftensfest i
klubhuset
Vi er en lille flok medlemmer der gerne vil holde
nytårsaften i klubhuset.
Der vil blive serveret velkomstdrinks, 3 retters
menu, kaffe med småkager.
Champagne kl. 24.00.
Drikkevarer og middagen til klubpriser.
Efter middagen vil der blive spillet op til dans.
Partyband a la box.
Der vil blive lavet affyringsramper til medbragt
fyrværkeri.
Tilmeld dig/jer venligst i god tid.
Begrænset deltagerantal.
Tilmelding: Niels A. Hansen, 2066 0302 eller
Erik Nørgaard, 2140 1438.

Duelighedsundervisning
for 13-21 årige

Horsens Sejlklubs Venner
afholder generalforsamling
TORSDAG DEN 12. MARTS 2009.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Horsens Sejlklub afholder undervisning med henblik
på at tage duelighedsprøve til foråret i både den teoretiske og den praktiske prøve.
Alle medlemmer fra 13-21 år er velkommen og det
starter torsdag den 8. januar kl 17.00-19.00 i den
grå fabrik på Læsøgade.
Tilmelding til Carsten Madsen på mail
lone-cm@hafnet.dk

Undervisning i Yachtskipper 3
Med Asbjørn Høj som underviser og Nils Buhl som initiativtager er der i Horsens Sejlklub regi opstartet et hold i det pensum der kræves til Yachtskipper 3. Undervisningen af de 11 tilmeldte elever foregår i klubhuset.
Der er tale om 60 timers undervisning fordelt over ca. 20 aftener / weekends fra oktober 2008 til marts 2009. Normalt
kræver dette kursus 100 timers undervisning, så en del selvstudium og forudgående viden er forudsat.
Regler om yachtskippereksaminer er fastsat med hjemmel i
lov nr. 226 af 22. april 2002 om maritime uddannelser.
Uddannelsen til yachtskippereksamen af 3. grad har til formål
at kvalificere den studerende til:
• at virke som fører i større fritidsfartøjer i nordeuropæiske
farvande

• at virke som styrmand i større fritidsfartøjer i fart på alle have
• videre studier til yachtskippereksamen af 1. grad.
Sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver ret til at føre
fritidsfartøjer med en skroglængde på 15 meter og derover,
men under 24 meter, i fart i Østersøen, i Nordsøen og Den Engelske Kanal, samt fart på De Britiske Øer, Irland, Norge,
Færøerne og langs Grønlands kyster i en afstand af ikke over
30 sømil fra kysten.
Sønæringsbeviset giver endvidere ret til at sejle som styrmand
i de samme skibe i fart på alle have.
Godt initiativ!

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

Interview med Steen Andersen
- ny havnefoged på Horsens lystbåde havn
Ved Hilmers afskedsreception i klubhuset fik jeg en aftale med Steen for at lave et interview
til klubbladet. Bevæbnet med papir og blyant samt et par ”wienerbasser” – Steen sørgede
for kaffe - mødte jeg forventningsfuld op på havnekontoret. Det blev til en snak på en god
times tid, og den efterlod et godt indtryk.

Computer på Havnekontoret!
Ikke meget var ændret på Havnekontoret. Den hvide kasket lå
der, men den passede ikke, så der er bestilt nye - en til vinterbrug og en til sommerbrug - i et nyt og mere moderne design.
Man får bestemt indtryk af, at vi har fået et ordensmenneske.
Sirligt lå huskesedlerne i snorlige rækker.
Der var stadig ingen computer, men en sådan er på vej. Steen
fortæller: Jeg håber at få et moderne software der kan holde
styr på bådpladser (nummer/længde/bredde), bådpark (længde/bredde) og ejerne (navn/adresse/klubtilhørsforhold), så der
hurtigt kan svares på forespørgsler. Det giver også mulighed
for at følge op på, om pladslejerne følger havnereglementet,
og er medlem af en klub. Mail adressen bliver sta@horsens.dk
og man er velkommen til at benytte den kommunikationsform.
Telefonnummeret er i øvrigt uændret 2080 1338.
Hvem er Steen Andersen?
Jeg er jyde, 48 år og kommer fra et job som lejrchef på en campingplads. 13 år var jeg der. Tidligere har jeg været på en institution – et bo fællesskab - for handicappede. Oprindelig er jeg
uddannet VVS – mand og har arbejdet som håndværker i en
årrække
Jeg er gift med Jonna, der er pædagog. Vi har 3 drenge, hvoraf
den yngste på 18 stadig bor hjemme.
P.t bor vi i Løsning men agter at flytte til Horsens.
Har du nogen maritim baggrund?
Ikke så meget. Jeg har haft en mindre sejlbåd, men fik den ikke
brugt. Det lydløse med vindens kraft i sejlet var nu fascinerende, men campingpladsen tog meget tid så jeg anskaffede en
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kajak i stedet. En sådan kan man lettere udnytte til en kortere
tur. Jeg vil prøve at følge teoriundervisningen for derigennem
at komme lidt tættere på.
Du har læst Horsens Sejlklubs sidste klubblad hvor 4 medlemmers forventninger til den nye havnefoged er beskrevet. Er du
en sådan person?
Jeg er som sagt uddannet VVS-mand, så bruge et stykke værktøj kan jeg. Fra mit tidligere arbejde på en campingplads og fra
megen rejseaktivitet kan jeg klare mig på ”udenbys”. Jeg er en

åben og glad person, der gerne vil være i kontakt med mennesker og gerne gøre noget for andre. Jeg er udpræget diplomat,
der gerne vil finde konsensus, - en løsning alle kan være tilfredse med. I sådan et job kan man næppe opnå det altid, men
jeg kan også tale klart sprog, hvis det måtte kræves.
Fra tiden på campingpladsen har jeg førstehjælpskursus og
brandbekæmpelse. Jeg er tilmeldt et kursus om sikkerhed på
havne. Det er i FLID (Foreningen af Lystbådehavne i Danmark)
regi. Jeg har jo med glæde konstateret, at man på Horsens Lystbådehavn er meget aktive omkring sikkerhed og miljø.
Ja! Jeg står på ski. Jeg vil stikke en finger i jorden og prøve at
få et indtryk af behovet for lang åbningstid på havnekontoret.
Afhængigt af behovet kan noget sådan lade sig gøre.
Det er i øvrigt et imponerende klubblad!
Hvorfor søgte du jobbet?
Jeg er lidt betaget af havnemiljøet og trives i et ”livsstilsjob”,
hvor der er en vis frihed, hvor der er kontakt med mange mennesker og hvor man skal være lidt af hvert, hvor dagene ikke
er ens. Turistdelen glæder jeg mig også til.

sket for noget positivt, for at have gjort det godt og bidraget
til, at Horsens Lystbådehavn er et godt sted at være for brugerne og gæster, hvad enten de kommer fra vand- eller landside.
Det er svært at være meget konkret efter så kort tid. Jeg er sikker på, der dukker nogle konkrete mærkesager op, som jeg kan
være med til at få gennemført til alles tilfredsstillelse.
Velkommen til Steen
En go’ positiv snak var slut. Om et år kan det måske blive til
endnu et lille indlæg i klubbladet om ”Det første år som havnefoged på Horsens Lystbådehavn”? Hvem ved måske kommer der et ”Nyt fra havnefogeden” i klubbladet eller på
www.horsens-sejlklub.dk
Velkommen Steen! – vi håber du må falde godt til, og at det
må blive til glæde for både dig og os.

Hvad har kommunen bedt dig lave?
Som Hilmer skal jeg klare rengøringen i servicebygningen. Jeg
har ansvaret for tildeling af bådpladser. Kommunen vil stadig
stå for gartnerarbejdet med at slå græs og klippe hæk. Opkrævning af gæstebetaling i sæsonen bliver mit job. Jeg lægger
stor vægt på et godt samarbejde med klubberne. I samarbejdsudvalget men sandelig også i det daglige.
Du har vel bemærket, at på Horsens Lystbådehavn er parkering det rene anarki?
Ja!- jeg har godt set, at der tages lempeligt på parkeringen. Her
kan klubberne også selv hjælpe med. Lidt disciplin i egne rækker kunne være nyttigt. Det må vi hjælpe hinanden med.
Hvad er indtrykket fra de første uger?
Jeg er blevet modtaget fint. Har mødt en masse mennesker,
og som ventet har jeg konstateret, at Horsens Lystbådehavn
er meget mandsdomineret. Man kalder en skovl for en skovl, det kan jeg godt lide. Der er mange meninger om mange ting.
Vinterpladsen med de mange stativer i forskellig kvalitet ser
noget rodet ud, som det ofte gør på lystbådehavnenes landpladser. Det er svært, mange gange umuligt at se, hvem der
ejer hvilket stativ, og hvor en mast måtte høre til. Hilmer viste
det sikkert, men jeg vil sætte pris på et navneskilt. Brug af røde/grønne skilte virker meget tilfældigt. Det er en god service
over for gæstende både. Det kan gøres bedre end det, man ser
i dag. Jeg lytter lidt endnu, inden jeg kaster mig ud med en
skråsikker mening.
Hvad vil du gerne huskes for?
Horsens Kommune er min arbejdsgiver. Klubberne og brugerne er mine samarbejdspartnere. Jeg håber da, jeg må blive hu-

Nekrolog
Lars Henning Schroll er død i en alder af 89 år.
Schroll var gennem et langt liv en kendt og markant skikkelse på lystbådehavnen. Fik sin første båd tilbage i 1935
og har stort set sejlet siden. Kasserer i Horsens Sejlklubs
venner så længe man kan huske. En gudsbenådet fortæller
ved vennernes generalforsamling og i stand til at rafle lige
op med de mest erfarne folk ved samme lejlighed.
Shroll var indtil de seneste år flittig gæst i klubhuset søndag formiddag i ”senior klubben”. Her fik man råt for usødet - Schrolls humor og skarpe tunge på en gang.
At Schroll beherskede en fin fortælling med både vid og
humor ser man tydeligt i hans bog ”Sildeøje og Karl kasket”
Lars Henning Schroll vil blive savnet.
Æret være hans minde.
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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Spændende museum
”Museiforeningen Sveriges fritidsbåtar” driver i Vasagæstehavnen - lige neden for Vasamuseet - i Stockholm et spændende
museum, som nok er et besøg værd, hvis man kommer på de
kanter.
Under et møde i Stockholm havde jeg lejlighed til at besøge
et museum for fritidsbåde placeret i et par gamle haller, ejet
af den svenske marine. Mange rigtig fine fartøjer har man her
udstillet sammen med en spændende samling af gamle motorer.
Flotte mahogni motorbåde lakeret til en overflade som sjældent ses. Slanke skærgårdskrydsere og en af de første Vega’er
var udstillet. Formen til den første Maxi kunne man se. Som
det blev fortalt var det et teknologisk gennembrud i serieproducerede både.
Et virkeligt klenodie blev opbevaret her. Gustav den III lod i

1774 bygge en chalup. Fartøjet brændte i 1921, men en kopi
blev bygget allerede i 1923. Et stort tungt fartøj, som har en
besætning på 18 roere + 1 reserve og 3 officerer. Chaluppen
anvendes kun ved særlige lejligheder. I 1985 fik HM dronning
Margrethe II en tur. Sidst den var på vandet var i 2000, hvor
den japanske kejser Akihito var på besøg.
Carl Gerstrøm

Julehygge i klubhuset
Traditionen tro serveret Horsens Sejlklubs Restaurant den
24. december glögg og æbleskiver. Kom og ønsk hinanden
glædelig jul fra kl. 10.00 – 13.00
Og så er vi igen vært med en sildemad den 31. december
fra kl. 11.00 – 14.00.

SEGERLIN
EL-TEKNOLOGI

EL-, EDB- og TELE-installationer
IP-telefoni • Hvidevareservice

Som I nok alle er bekendt med, har jeg pr. 31. december
valgt at sige min forpagtning op, og vil hermed gerne benytte lejligheden til at sige Jer alle tak for seks gode år i

Sejlklubben. Jeg har været utrolig glad for mine år i Sejlklubben, men har nu valgt at Restaurant Sølyst fremover
skal være ”mit sted”.
Jeg vil gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et
godt nytår. Jeg håber I vil få en ny forpagter som vil varetage sejlernes interesse.
Og så er i alle selvfølgelig velkomne i Skanderborg.
Mange hilsner
Lone

Afskedsreception
Tak til Hilmer

Høegh Guldbergs Gade 29 · 8700 Horsens
Tlf. 75 62 15 33 · Fax 75 62 12 70 · www.segerlin.dk

Tradition for nytænkning siden 1904
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Fredag den 2. oktober var der afskedsreception i klubhuset for
Hilmer. Mange af lystbådehavnens brugere var mødt op for at
tage afsked og ønske et godt og langt otium.
Kommunen havde sørget for, at der var lidt godt at spise og
drikke, og de fremmødte havde et par hyggelige timer. Hilmers
foresatte i kommunen holdt sammen med Bent Rønn og formanden i ”den grønne” Steen Lauridsen tale.
Ved samme lejlighed var der mulighed for at hilse på Hilmers
afløser Steen Andersen, se portræt side 8.

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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Grundstødningspokalen 2009

15 dimittender
Lørdag den 27. september 2009 bestod Horsens Sejlklubs Sejlerskoles 15 elever i den praktiske prøve til duelighedsbeviset
i sejlbåd uden motor. De har gennemført en uddannelse i praktisk sejlads og sømandskab ombord i Horsens Sejlklubs skolebåde på ca. 80 timer. For at få duelighedsbevis i sejlads skal
også gennemføres en teoretisk uddannelse på ca. 90 timer i
Horsens Sejlklub Klubhus i vinter. Tillykke til: Michael Johnsson Høj, Jesper Lysgaard, Søren Hebsgård Knudsen, Jørn Petersen, Jesper Høstrup, Torben Vinther, Bruno Jensen, Søren Refsgaard, Palle Stidsen, Lise B. Rasmussen, Bodil Therkelsen, Ania
Østergaard, Jakup Sjostein, Bjarne Markussen og Morten Bech
Hansen

Grundstødningspokalen er udsat af Erik Nørgaard.
Pokalen er vundet i Snipeklassen i Oporto i 1971. Erik sejlede
sammen med Hans Jakobsen.
Vi vandt ikke, men arrangørerne syntes, at vi skulle hædres for
den lange tur.

bøf og kom fri. Hele østjyllandsområdet var blevet alarmeret.

Siden 1980 er den hyggeligste grundstødning blevet hædret.
Der har været mange i år. Både den norske og svenske skærgaard har fået skrammer. Det var i hvert fald ikke tang der ramte kølen men en stor klippe da en HSH båd var i skærgården.
Det var vist nok i Sverige.

Også Storebæltsbroen står for skud. Hvad ligner det at lave en
gennemsejling for surfere uden skiltning, En større Bavaria med
øverste myndighed ombord forsøgte sig - med en kraftig rorskade som følge.

Fyn Rundt har også markeret sig i år. Én af favoritterne måtte
sande, at mange horsensbåde har været på grund nord for Langeland. Båden måtte desværre udgå med skade. Her var ellers
mange rutinerede kapsejlere ombord.
I det hele taget har X-både været meget flittige i år. To af de
største har prøvet på at flytte Hestehagen. Det lykkedes ikke.
Det er sandgrund, men ikke løs hede sand. Og så prøver man
på at undskylde sig med, at man har overdraget roret til andre. Hvornår kommer der ordentlig markering på denne grund?
Ivrige sejlende tilskuere til Endelave Rundt har vi også oplevet.
Efter kort besøg i Endelave havn skulle der sættes sejl og hjemad. Det tager altså sin tid at få hejst kludede, og der var en
kost, der skulle respekteres – desværre! Men så fik de en god

Pladen fuld og juleand
Der var mange maritime gevinster, da Tursejlerne i november
holdt julebanko. Der var adskillige juleænder på køl, og hver
eneste and vakte jubel, især hos vinderen.
Alle klubbens medlemmer var inviteret, og klubsejlerne havde
gjort et stort arbejde med at skaffe gevinster. 62 af klubbens
medlemmer deltog, og stemningen var varm og gemytlig.
Frede Nørgaard og Jens Troense tog sig af det praktiske, og tursejlernes afgåede formand Helle Hjortlund dukkede op for at
give en hånd med. Hun har mange års øvelse i bankospil.
Ved en fejltagelse var der angivet to forskellige klokkeslæt for
bankospillets start. De fleste gæster kom til vanlig tid, men alle måtte pænt vente en time, så ingen mødte skuffet op. Og
antallet af gæster steg i ventetiden, og tursejlerne gav en omgang til alle.
Et bankospil uden billige kommentarer findes ikke - og sådan
er det også i Horsens Sejlklub. Ind imellem fyger det med muntre ord og tilråb. Henrik Grimm råbte numrene op i tilfældig
rækkefølge.
Regnskabet er gjort op, og tursejlerne fik et overskud på godt
4000 kr., og gæsterne fik sig en munter aften med et væld af
flotte præmier. Pengene bruges til gennemførelse af tursejlernes sommer-arrangementer.
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På Tunø manglede der også en bøje. Måske den skal udlægges
sammen med de andre bøjer i farvandet mellem Alrø og Hjarnø.
Skipperen skal selv klare det.

Sejlerskolen springer vi over. Det var noget med røde lanterner.
Men hvad ved Norsminde. Der mangler, der også bøjer. Og
søkortene er mangelfulde i dette område. Store sten er ikke
afmærket, og når navigatøren har lagt sig på kistebænken skal
det gå galt. Blev vækket med en tur på dørken og som minde
et lille hak i kølen.
Steen Olsen er blevet valgt som årets grundstøder. Ikke kun
for alle hans undskyldninger, men også for, at han er et hyggeligt og hjælpsomt medlem.

Erik Nørgaard

Af Jens Troense

Tursejlerne retter en tak til sponsorerne:

Bravida

CFN

Segerlin & Christensen

Horsens Sejlklub

Café Dolly
Nordahl

Hansted Tømrer- og
Snedkerforretning

Havne Service Marine Center

Østjydsk Bank

Klinik For Fod Og Ansigt

Anonym

Svane Apoteket

Vignoble

friis optik

Horsens Sejlklubs restaurant

Horsens Marine

Henning Lund El

Arthur Andersen Transport

Jens Troense

Surf & Ski

Papyrus Bøger og Papir

Vinhuset Unique

GYBO

Horsens Yachtværft

West Pharmaceutical Services

Honum Æg

Bog og Idé Søndergade

Munch Transport

Bog og Idé Bytorvet

“Girlpower” – kun for piger!
Ved OL i Athen i 2004 vandt Danmark 2 medaljer begge af kvindebesætninger. Ved det sidste OL i Kina havde Danmark en pige med. Betina Honoré deltog på RS:X bræt.
Det er lykkedes at få Betina til at komme til Horsens og fortælle om bl.a. hvordan man kombinerer en elite idrætskarriere
med et familieliv med to børn, om OL og forberedelserne. Lidt
om fremtidsplanerne.
Danmarks Idræts-Forbund arbejder over en treårig periode med
et projekt ”Kvinder på toppen” for at få flere kvinder til at gå
ind i det frivillige idrætsarbejde. Dansk Sejlunions deltager i
arbejdet, Projektleder og medlem af Dansk Sejlunions bestyrelse Jytte Rensborg fra Skive giver en kort status.
Arrangement er kommet i stand som et samarbejde mellem
pigesejlerne i Horsens Sejlklub og Horsens Sejlklubs Venners
venindeafdeling. Der er kun adgang for kvinder.
Programmet er planlagt til lørdag den 17. januar 2009
Kl. 14.00 byder formand for pigesejlerne i Horsens Sejlklub velkommen og præsenterer foredragsholderne, hvorefter der er

foredrag med efterfølgende spørgsmål/debat og hyggeligt
samvær. Kl. ca. 15.30 serveres der kaffe og hjemmebag.
Fri entre!

Sæt kryds i kalenderen til et spændende foredrag

LØRDAG DEN 17. JANUAR 2009 KL. 14.00
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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Sejlerskolen
Sommeren 2008
Sejlerskolen har reduceret flåden af skolebåde til tre H-både.
Den ældste af bådene er solgt og køberen meldte sig ind i sejlerskolen. Med tre både til undervisning har sæsonen fungeret
fint med 12 faste instruktører og 5 reserver.

Stjernholmsgade 12
Så er man fri for forpligtigelser

Ejendomsselskabet Rubin
Rubin A/S
Ejendomsselskabet
A/S
Lejligheder med
med stil
Lejligheder
stil
www.e-rubin.dk
www.e-rubin.dk
64 26 28
757564
45 77

Sommeren startede med mønstring den 8 marts. I marts og
april blev bådene klargjort af mange fremmødte elever og instruktører og der blev gennemført 6 temaaftener: Tovværk og
knob v/Ole Nifle Sørensen, Præsentation af korrekt påklædning til søs v/Horsens marine, Førstehjælp v/Inge Nørgaard,
Sejl og trim v/Morten Fjerbæk og Sikkerhed til Søs v/Leif Arndahl. Dette team har i mange år overført deres viden til nye
sejlerskole elever og brugt en forårsaften på sagen. Der er som
sædvanligt sejlet 4 aftener om ugen i 15 uger. Det har fungeret rigtigt godt takket være de frivillige og meget entusiastiske instruktører. En stor tak til alle også fordi de fleste har påtaget sig opgaven igen i 2009.
Den 27. september bestod 15 elever den praktiske prøve til
Duelighedsprøven efter et praktisk uddannelsesforløb på ca.
80 timer – tillykke til alle.
Foruden de obligatoriske træningsaftener på fjorden gennemførte sejlerskolen igen i år weekendturen til Endelave, natsejladsen til Snaptun med undervisning i sejlads i mørke på hjemturen og motorkursus hos Havneservice – tak til Claus Brodersen for endnu engang at tage imod holdet.
Sommeren sluttede med evaluerings aftener for elever og instruktører, hvor eleverne får lejlighed til at uddele ris og ros.
En god aften med hygge og skipperlabskovs.
Bådene er nu afrigget og taget på land af elever og instruktører. De står nu flot linet på vinterpladsen og venter på endnu en sæson. Den starter med mønstring den 14. marts 2009
kl. 10.00 i klubhuset.

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

14

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

Til afrigger festen i klubhuset hyldede sejlerskolen for første
gang ”årets sejlerskole elev”. Trofæet, som følger hæderen, er
en gammel flot messing blæselampe, som er påført modtagernes navn. Derfor kalder vi modtageren af trofæet for ”Årets
blæser”. Blæselampen er en vandrepræmie og modtageren
modtager et diplom, når blæselampen næste år gives til en anden der fortjener hæderen. Denne hæder gik til Pia Broen, som
har vist en hæs blæsende karriere i Sejlerskolen og Horsens
Sejlklub. Pia startede helt uden kendskab til sejlsport som elev
i sejlerskolen i 2005. Sejlede 2 sæsoner som elev, deltog i sejlerskolens navigationsundervisning og erhvervede duelighedsbevis i 2007. I perioden sejlede Pia med som gast hos pigesej-

lerne og benyttede enhver lejlighed til at ”gaste”, hvor der var
chance for det. I 2008 var Pia instruktør trainee og i 2009 har
Pia påtaget sig opgaven som instruktør. Det er hæs blæsende
og fortjener hæderen som ”årets blæser” – tillykke Pia.
Vinteren i sejlerskolen
Hans Koch og Sigbjørn Christophersen har igen påtaget sig den
store frivillige opgave at undervise sejlerskole elever i den ædle kunst ”et søkort at forstå og et skib at føre”. Det lykkedes
så godt, at 15 elever bestod eksamen i navigation den 10. marts
2008. De af holdet, der har bestået den praktiske prøve, er nu
i besiddelse af det eftertragtede Duelighedsbevis.
Den 13. oktober startede 26 elever på teoretisk undervisning.
Undervisningen foregår hver mandag og 6 lørdage frem til eksamen den 7. marts 2009. I forløbet indgår også besøg på SOK,
filmlørdag hos Hans Koch og undervisning i bådkonstruktion
og vedligeholdelse hos Horsens Yachtværft v/Søren Buhl.
Sommeren 2009.
På nuværende tidspunkt er der tilmeldt over 20 elever til at
sejle sommeren 2009. Der er flere end normalt på dette tidspunkt. Der er derfor ingen tvivl om, at holdet på 36 elever bliver fuldtegnet igen i 2009.
Sejlerskolen søger derfor instruktører til sæsonen 2009. Frivillige erfarne sejlere med duelighedsbevis, som vil lære andre at
sejle én gang om ugen, i alt ca. 15 aftener i løbet af sommeren. Eleverne er typisk voksne mennesker, som har lysten til
søen, ønsker undervisning af andre end ægtefællen og som
måske vil anskaffe sig en båd eller blot har ønsket om at komme ud at sejle.
Ifølge forhenværende havnemester Hilmer Christophersen er
det Horsens Sejlklubs Sejlerskole, der skaber flest nye bådejere og flest nye medlemmer til klubben. Måske i skarp konkurrence med ungdomsafdelingen i Horsens Sejlklub.
Elever, instruktører og alle medlemmer af Horsens Sejlklub ønskes en god vinter med masser af hygge i klubhuset.
Sejlerskoleudvalget
Nils Buhl

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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Sejler dit el ?
-Vi udfører elopgaver ….til lands
….til vands ….og i luften
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Modernisering
Nybygning
Industri
Kontor
Videoovervågning
Installationscheck
Energioptimering
Projektering
Entrepriseledelse

Vi yder gerne den konsulentbistand der skal til, for at kunden får
løst sine el opgaver.
Vi er en moderne el-installatør,
hvor kvalitet og det håndværksmæssig arbejde er i højsædet.
Indgåede aftaler overholdes, vores kunder skal altid føle sig godt
behandlet.
Kunderne kan altid få en pris på
et stykke arbejde eller et tilbud.
Vi er friske og har gå-på mod og
klarer opgaverne med et smil.

BYGNINGSSTÅL
Trapper
Altaner
Gelændere
Vores område er stort...

Af Carl Gerstrøm

Rust på båden
- som følge af støv fra skrotdepotet på sydkajen
For ca. 4 år siden foranledigede Erik Nørgård m.fl. en spørgeskemaundersøgelse om rust på bådene. Der ligger et datamateriale, som beskriver art og omfang af problemet på det tidspunkt.
Af forskellige årsager, fortaber det sig lidt, hvad det dengang resulterede i.

Kontakt vores mand
i Horsens:
Peter (kammerat)

Mobil +4524801499
ph@netdk.dk
www.netdk-el.dk

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

Klager, -men ingen reel løsning
Jørn Schmidt retter i foråret 2007 en klage til kommunen over
støvgener. Der gennemføres en besigtigelse og det konstateres
at der er et fint støvlag. Horsens Havn iværksætter vanding af
området i tørre perioder. Jørn rettede igen henvendelse denne
gang
xx omkring rustpletter på sin båd. Der igangsættes en måling.
I forbindelse med udfærdigelse af denne artikel rettes henvendelse til kommunen og rapporten fremsendes. Der er tale om
en måling foretaget fra april til juli 2008 af FORCE Technology.
Konklusionen
Man skal være varsom med at gengive noget sådan i uddrag,
men her er alligevel konklusionen:
Samlet konkluderes det, at der er et signifikant bidrag af metaller
og især jern under sydlige vindretninger, og dette bidrag må formodes at stamme fra Stena’s oplag af metalskrot. Selv om den
samlede partikel deposition ikke var høj, forekommer det ikke
usandsynligt, at der i visse perioder med tørt vejr og sydlige vinde
kan opstå synligt nedfald i form af rustpletter på bådene som følge af jernholdige partikler, og at disse partikler stammer fra pladsen med metalskrot lige syd for lystbådehavnen.
Hvis nogen skulle mangle lidt go’natlæsning så kan rapporten i
sin helhed rekvireres på: gerstroem@mail1.stofanet.dk.
Flere klager
Bjarne Frank rettede sidste forår en henvendelse til Stena Metal. Stena, og kommunen lader en ekstern konsulent se på sagen. Konsulenten kan ikke entydigt placere forureningsansvaret.
Der er ikke fulgt op på sagen.
Rygterne vil vide at Tony Friis har kørt en sag om samme emne.
Der har i forbindelse med optagningen været flere, der har talt
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om problemet med rust, hvorfor problematikken tages op igen.
Jeg opfordrer derfor bådejere, der har konstateret rustdannelse
om at rapportere det. Jeg har brug for følgende oplysninger:
Stamdata: Navn, adresse, telefon, E-mail, bådens navn, bådtype, pladsnummer.
Skaden: Skadens art og omfang gerne dokumenteret med et billede.
Bemærkninger: Gerne en bemærkning om hvorvidt problemet
er blevet større eller mindre hen over årene.
Jeg hører også gerne fra bådejere der ikke har konstateret problemet.
Send en mail til: gerstroem@mail1.stofanet.dk
Først i det nye år vil jeg prøve at samle op på undersøgelsen for
4 år siden og det materiale der måtte komme nu.
På forhånd tak for hjælpen!

Efterskrift:
Jørn Schmidt har fundet ud af, at de
produkter der er i handlen til at rense fælge på bilen kan klare ruststøv
på gelcoaten. De ganske små pletter
kvælder op efter ca. 15 min. når produktet sprayes på og man kan efterfølgende tørre det af med en våd
klud. Metoden er ikke prøvet på
sprayhood eller teakdæk.
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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Bilka Cup - Klubmesterskab for joller 2008
Første lørdag i oktober var alle jollesejlerne
samlet til dyst om klubmesterskaber.

Middelaldercup og Endelave Rundt 2008
Godt vejr, -og frisk sejlads
Der var bestilt godt vejr til weekenden 30. og 31. august 2008,
hvor Horsens By atter engang blev omdannet til en tro kopi af
en købstad fra det 14. århundrede og afviklede årets Middelalderfestival. Weekenden var desuden genstand for afviklingen
af sejlklubbens traditionsrige kapsejlads
Endelave Rundt, der i år blev varmet op af en gang banesejladser dagen forinden.

Hurtigste båd var Angel 3, en Extreme 40 katamaran ejet og
sejlet af Erik Filsø fra Skærbæk. Båden, der er et sandt fartmonster bygget i kulfiber, brugte 3 timer 3 minutter og 30 sekunder til at tilbagelægge de 33 sømil, hvilket dog var et stykke
fra omsejlingsrekorden, der indehaves af et andet flerskroget
fartmonster, ”Scannet”, der i 2005 tilbagelagde de 33 sømil på
2 timer 46 minutter og 38 sekunder.

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

Da modstanden i 405 klassen var begrænset, trænede Hans Frederik
Klint lidt i vinterbadning.
Anne Julie Schütt runder 1 og
planer hurtigt mod slagmærket
i E-jolle

Dansk O.T.C A/S efterårsmatches
Efterårets aftenkapsejladser blev afviklet under relativ lette vindforhold, årstiden taget i
betragtning. Både tirsdags- onsdags- og torsdagssejlerne oplevede således, at sejladser
måtte aflyses på grund af svigtende vind, men det lykkedes dog at afvikle en række gode
og spændende kapsejladser.
Løbsvindere Endelave Rundt 2008:
Løb 1 – Folkebåde:

Vandvig/Rasmussen,
præmietid 7:34:10
Løb 2 – Express:
Christian Kronow, præmietid 7:44:10
Løb 3 – DH:
Granada 27, H. Frederiksen
præmietid 8:34:16
Løb 4 – DH:
Match 28 Allan Nissen
præmietid 7:56:04
Løb 5 – DH:
X-37 Ingolf Nordal,
præmietid 7:40:40
Løb 6 – flerskrogsbåde: Extreme 40, Erik Filsø,
præmietid 4:11:24 (lystal)
Resultaterne fra Middelaldercup og Endelave Rundt kan i
øvrigt ses på hjemmesiden.
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Klubmestre blev:
470. Christian Rindom og Jesper Nielsen
405. Rasmus Antoft og Hans Fredrik Klint
E-jolle: Christian Tang
Opti A : Martin Rix
Opti B : Trine Sceher
Opti C : Maria Ravn Jürgensen
Opti C08 :Ebbe Larsen

Optimisterne var opdelt
i 4 starter, der tilgodeså
alle niveauer.

Vejrguderne havde lyttet til anmodningerne, så der var høj solskin over Horsens Fjord lørdag formiddag hvor 12 både havde
meldt sig til banesejladsen, der i anledning af Byfesten blev
benævnt ”Middelaldercup 2008”. Ved 10-tiden kom der endog
vind, og der blev i løbet af de næste timer afviklet 3 tætte og
spændende sejladser på en ”op-ned”-bane udlagt af vores kyndige dommere Knud, Peer og Henning. Efter en sjov, spændende og også lidt hård dag (det var korte baner så der skulle arbejdes for sagen), kunne Morten Arndal løbe med sejren i
”småbådsløbet” mens Ingolf Nordal og X-37 endnu engang var
suveræn blandt de store både (3 førstepladser af 3 mulige!).
Søndag morgen blev 24 både sendt af sted på årets udgave af
Endelave Rundt. Det blev en forrygende sejlads med 6-8 m/s
fra Ø/SØ, og da feltet blev sendt syd om Endelave var der fuldt
kryds hele vejen til det sydøstlige hjørne af øen og spilersejlads herfra til mållinien ud for Snaptun.

Største felt var E-jollerne, der i det lidt kedelige efterårsvejr,
havde en rigtig god dag på vandet. Med Ole Rindom som dommer, bliver man ikke spist af med få sejladser.
Stor tak til Ole for sin indsats med dommer, -båd og gerning
igennem året, og en stor tak til Bilka for samarbejdet omkring
stævnet.

På tirsdagsmatcherne var der tæt løb om førstepladserne i flere klasser. I Expressløbet var det atter Erik Andersen der løb
med sejren, men i modsætning til forårsserien blev han denne
gang pustet kraftigt i nakken, da Kim Lago og besætning kun
manglede et enkelt point for at fravriste Erik sejren. I H-bådsløbet var resultatet - nøjagtig som i forårets løbsserie – at Brian Keene vandt foran Morten Stoy, denne gang dog med et
helt points forspring (der var dødt løb i forårsserien)!!!
I Folkebådsklassen vandt Vandvig/Rasmussen ret suverænt,
med Bent Pedersen på en lige så sikker 2. plads, mens Ingolf
Nordals X-37’er atter var suveræn i storbådsløbet med Svend
Smedegaard i X-362 i sikker stil på 2. pladsen.

stemning før, under og efter sejladserne. Selv om seriens to
sidste sejladser forsvandt i det vakuum der havde samlet sig
over fjorden i midten af september, lykkedes det at gennemføre 5 tællende sejladser med en sikker, samlet sejr til Kaj Møller i H-båden til følge. På 2. pladsen kom Dino Fortuna i X-382
skarpt forfulgt af Kim Mikkelsen (Ylva) og Svend Smedegaard
(X-362).
Ligesom i foråret blev aftenkapsejladserne afsluttet med en
gratis sejlermenu sponseret af Dansk O.T.C A/S hvilket kunne
trække mange mennesker i klubhuset til en god og festlig afslutning på et glimrende kapsejladsår 2008.
Vi glæder os til at se Jer på fjorden i 2009!

Torsdag aftens familiekapsejlere har haft et forrygende efterår med 21 tilmeldte besætninger, gode kapsejladser, fin hygge
i klubhuset med gratis/sponseret kaffe efter sejladserne og god

HSH - kapsejladsudvalget
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Af Torben Pedersen

Sæson 2008 i juniorbåden J 418,
“Hvorfor Det?”
Sæsonen startede naturligvis med torsdagssejladserne på fjorden. Her glæder det os, at deltager-antallet er stigende, og
samtidig med at vi (H-båden Moane, samt i juniorbåden ”Hvorfor Det?) har indført, at vinder man en sæson, bliver man pålagt 2 min. straf, bliver man nr. 2 giver det 1 min. straf. Dette
tiltag begynder at se ud til at have en god effekt, og hen af vejen (snart) fører til forskellige vindere, og dermed bliver det
meget sjovere for alle. En ting som også har været med til, at
forårssæsonen har været god, er, at min datter har fået øjnene op for at det er sjovt at sejle kapsejlads.
Vores første ”rigtige” stævne var i Neustadt i Tyskland
Vi var 4 Danske juniorbåde som satte stævnen mod Femern
bælt, heraf var de 2 fra Horsens J 431 ”Fru Jensen” med Verner
Jensen som skipper og undertegnede. 3 både mødtes i Horsens
og fulgtes til grænsen, hvor vi bl.a. provianterede kildevand, og
traditionen tro spiste vi vores medbragte mad, som igen i år
bestod af frisk røget ål, samt friske fiskefileter på rugbrød, og
så lige lidt hjemmelavet kartoffelsalat med frikadeller. Vi kunne desværre ikke spise kagen bagefter! Derefter fortsatte vi til
Neustadt, hvor vi fik vores både søsat og klargjort. Om aftenen ankom Jens Nørgaard fra ”djævleøen” i sin Luffe 37, og så
havde vi jo også et sted at bo. Derefter spiste vi de sidste ål
m.m.
Om fredagen var der 44 både til start, deraf 8 juniorbåde, som
tyskerne er vilde med, fordelt på 2 starter. Første start gik fra
12-m og til mindre kuttere. 2 start var folkebåde og nedefter.
Vinden var noget frisk fra NØ, hvilket vil sige, at den kom direkte fra Sverige, og dermed en del sø.Vi var i J 418 kun 2 mand,
så det kneb lidt med at holde båden på benene, men vi gennemførte de 2 planlagte sejladser, og blev samlet nr. 3 blandt
juniorbådene. Vinder blev J 436 ”Pus” fra Frederikshavn, som
også slog folkebådene.
Lørdag bød om muligt på mere vind, og der blev rokeret lidt
på besætningerne, da nogle ikke ville ud at sejle i det hårde
farvand. Der betød, at vi nu var 3 mand ombord, hvilket viste
sig at være en god ide. Tænk jer, en juniorbåd som 1 ton´er!
Lørdag gjaldt det ”Max Oertz Regatta”, hvor der i alt var til-
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meldt 97 både.Vi lagde ud med at gøre klar til en bagbord start
ved læ mærke, og længe så det ud til, at det ville lykkedes, men
ak, J-436 Arne Jensen havde selvfølgelig luret os, og selv om
startlinien er meget lang, kom han ned til os, vi fik vendt, og
gik til angreb, med det resultat at vi begge tyvstartede, øv, men
det blev en ”ommer”. Vi kæmpede det bedste vi har lært og
efter 01:45:19 kæmpede vi os i mål, med nærmeste juniorbåd
2 min. efter, og det viste sig, at vi var overalt vinder på lille bane. Nærmeste folkebåd var 6 min. efter i præmietid, og 17 sek.
i sejltid. Om aftenen var der lækker Italiensk buffet i Festteltet.
I juni deltog vi i Bønnerup Cup
Her havde jeg min datter Trine med samt min ”gamle” gast fra
firserne, Steen Lynge, som stadig er tilknyttet Horsens Sejlklub, og det blev starten på en god weekend, som skulle bruges til træning, da det var den besætning, jeg stillede op med
til DM. Det blæste meget. Også denne gang, men retningen var
SV, så der var ringe sø. Det kneb meget med at høre startsignalerne, men så må man jo holde sig tæt på, lærte vi! Da starten gik til 2 sejlads var vi kun 2 både som var ”klar”, idet der
samtidig kom en tordenbyge forbi. Vi kunne ikke holde linien
op på SB halse, så vi måtte begge vende for at komme over linien. På denne måde blev vi luv båd, pga. den kraftige vind kiggede jeg lige under bommen, for at være sikker på at holde fri
af J 433. Det var vi, og jeg nød hvor vi accelererede, i forhold
til dem. Lidt senere viste det sig dog, at de var bordfyldt. Sejladsen blev senere annulleret. Søndag gjorde vi rent bord, og
blev samlet vinder af Bønnerup Cup 2008. Finn og Ellen svigtede heller ikke denne gang, de ”krydsede” rundt i køkkenet,
når vi ikke stod i vejen, vi fik det skønneste traktement hele
weekenden. Tak for at jeres altid gæstfrihed, det er jo den som
trækker os til Bønnerup hvert år i juni.

kebåde. Som besætning havde jeg Trine og Steen Lynge, hvilket var hårdt, men ikke kedeligt! Især Trine var hård, og ville
bare vinde!
En af besætningerne bestod af 3 tidligere juniorbådssejlere. De
har alle sejlet med Niels Christiansen, som jo i en periode stod
for salget af glasfiberjuniorbådene, senere North sejl i Svendborg. Niels døde desværre for et par år siden. Den ene af gasterne, Jørgen Holme sejlede i 70’erne sammen med sin far, Rasmus
Holme, Silkeborg i J 401.
Våd start
Det startede fint for os, og da vi havde sejlet det halve af første
sejlads, og lå nr. 2 fik Steen en meget pludselig indskydelse,
han mente at kunne vi ikke sejle fra dem i 8 – 10 sek.m. luft,
så kunne han da sikkert svømme fra dem, resolut sprang/faldt
han i vandet? (Hængestroppen var gået op—husk at tjekke dit
grej, før du går på vandet) Han var godt nok tung at hive ind
igen, men accepterede, at det nok var hurtigere at sejle, idet vi
gled fra en 2 plads til en 4, men den holdt i mål. På andendagen afviklede vi 5 sejladser, i blæsevejr, men da nogle var lidt
utålmodige og startede før tiden, lå vi efter 7 sejladser nr. 1
før fratræk. På 3 dagen blæste det stadig, og inden vi gik ud til
de sidste 2 sejladser var vi 4 både, som kunne sikre sig dette
års klassemesterskab. Vi kom godt fra start, men kunne godt
mærke fredagens 5 sejladser, men hvad, vi skulle jo bare lave
2 førstepladser. Da vi nærmede os krydsmærket, fik vi os kæmpet op på førstepladsen, med de nærmeste konkurrenter i en
sikker læ position. Det gik rigtig godt, jeg slækkede lidt på storskødet, for at få fart på til mærket, men når vi sidder 3 og hænger, alt hvad vi har kræfter til, og så storskødet løber fra en, så
krænger båden kraftigt til luv, og når så skipper sidder med
fødderne i hængestroppen og hovedet under vand er det svært
at bevare overblikket. Da jeg for 3 gang havde hovedet oven
vande, spurgte/råbte jeg til de andre, om de ikke kunne tænke
sig at hjælpe mig ind. Det gjorde de så, og forstod nu bedre,
hvorfor jeg ikke havde styret koncentreret i en periode, selv
om de råbte til mig!! Hjem med sejlet og videre, men var gledet ned på en 6 plads i denne sejlads. 9 sejlads klarede vi igennem med våd besætning og en 3 plads, som også blev vores
samlede resultat, slået af J 410 Nussi med ”gæste” besætningen på 1 pladsen, og J 436 Pus med Arne Jensen, Frederikshavn

på 2 pladsen. Vi endte 3 point efter førstepladsen samlet. Den
anden Horsens båd J 431 ”Fru Jensen”, med Verner Jensen ved
roret blev samlet nr. 5.
Rund fødselsdag
Sammen med stævnet fejrede vi også Juniorbådens 80 års fødselsdag med champagne og kransekage, og vi havde selvfølgelig Finn og Ellen med på sidelinjen, hvor de næsten altid følger/hjælper os, og traditionen tro havde Finn jo noget i ærmet.
Fredag aften, efter den grillstegte pattegris indledte han med
at demonstrere, hvad en ”appelsinkanon” kan bruges til, og til
stor morskab for alle tilskuerne, derefter blev det lidt mere ”juniorbåds officielt”, hvor Finn i nogle timer bagte pandekager
til alle juniorbådssejlerne alt imens historierne fløj over bordet, bl.a. dengang Finn havde lavet en trailer med krog, så han
kunne trække 2 juniorbåde, efter sin gamle Skoda, det var den,
som kørte 228.000 inden første olieskift. Det klarede Skodaén
fint, indtil landbetjenten ”lige” kom forbi, for at oplyse, at én
juniorbåd, efter en gl. Skoda vist var nok? Og dengang Finn
havde fået fat i en ældre lastbil med kran, som han kørte rundt
med på Bønnerup havn og søsatte juniorbådene, hvilket jo også gik fint indtil ”Bent betjent” lige kom forbi! Han mente ikke, at Finn havde kørekort til en sådan, men Finn kunne berolige ham med, at der jo ikke var nummerplader på, så det var vel
ikke et problem. De blev enige om, at så snart han var færdig
med at sætte bådene i vandet, kørte han den hjem på plads?
Osv. …….
Tak til Assens sejlklub for et fint arrangement, og samtidig kan
vi glæde os over at juniorbådsfeltet er blevet meget samlet de
sidste år. I sidste sejlads var forskellen under 3 min. fra første
til sidste båd i mål, men vi sejler efterhånden også alle med
sejl fra samme sejlmager, vores lokale Sejlsnedkeren.
Ved stævnet var der også en ekstra gevinst, En af folkebådssejlerne fik øjnene op for, at det er meget nemmere at transportere en juniorbåd, end en folkebåd, så han bestilte lige et
nyt skrog ved Arne fra Frederikshavn, og har fået det leveret.
I august er det tid til ”Season End” i Hamborg
Vi var tre juniorbåde fra Danmark som traditionen tro mødtes
hos Fleggaard for at proviantere og spise den traditionsrige
frokost, frisk røget ål, fiskefilet og frikadeller med lidt rugbrød
til. Som noget nyt havde Lotte bagt kransekage til os, så det
glædede vi os meget til, men hun havde glemt at tage det med.
Nedtur1!! Vi kørte videre mod Hamborg hvor vi ankom fredag
eftermiddag. Vi fik vores både søsat, købte en kop kaffe og
drømte om Lotte´s kransekage. Hun påstod, at den var meget

I juli skulle der så sejles DM, men pga. vi ikke helt kunne samle 15 både, blev det i stedet klassemesterskab.
Det blev afholdt af Assens sejlklub i forbindelse med klubbens
100 års jubilæum. Der blev på samme tid afholdt DM for folw w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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vellykket, og at Lars og pigerne derhjemme sikkert ville nyde
den? Da vi var færdige, kørte vi ud på vores hotel og blev installeret, hvorefter vi spiste ”resterne” fra frokosten. Derefter
var der hygge på værelset, bl.a. havde Lotte og jeg købt et ”rør”
med bounty, snickers, mars og andre lækkerier, Lotte havde ellers købt nogle plader chokolade, men jeg syntes det var meget billigere med sådan et rør, og så fik man jo ikke fedtede
fingre af at brække chokoladen i stykker. 3 kg for 79 kr. billigt
ikke, men det viste sig senere, at det var det vi havde sparet,
men jeg syntes også vi havde brugt mange penge ved grænsen!
Nedtur!
Lørdag morgen stod vi op og efter at have nydt morgenmaden, gik vi mod Hamborg Sejlklub, en tur på ca. 3 kvarter, men
så sparer vi jo parkeringsproblemer, og solen skinnede som på
en sommerdag. Kl. 13 skulle starten gå, men der var kun meget lidt vind fra 360 forskellige retninger. Kl. 14.30 blev vi sendt
i havn til ”kaffepause” kl. 16.30 skød de sejladsen af, troede vi,
men det viste sig, at det var genoptagelse af sejladserne. Lotte og jeg blev enige om, at det ville være rart at lægge ud med
en førsteplads, for så var vi jo sikre på, at den ikke skulle smides væk! 9 juniorbåde lagde an til start, og vi lå rigtig godt,
indtil Hartwigh (J 412) lagde sig til luv af os, og Arne (J436) til
læ. Blot kunne jeg konstatere, at det her var meget skidt, for J
436 ville luffe os og J 412 ud af starten. Resolut bakkede jeg
storsejlet og mens Hartwigh røg ud af starten, endte vi lige i
hækken på Arne, ikke sk… godt, men bedre end at blive udelukket. Som bekendt straffer gud på mange måder, og det var
jo Alster vi sejlede på, så da starten gik, fik vi en rummer på
15-20 grader, men Arne fik den ikke, så vi kom først til krydsmærket, og hele sejladsen førte vi stort. Arne lå på et tidspunkt
anden sidst, og vi var en hel baneomgang foran de sidste juniorbåde. Arne fik sig dog ”heldigt” kæmpet op på en 2 plads. 2.
sejlads gik næsten efter bogen, men på et tidspunkt var vi meget ”uheldige” for vi sejlede ind i et vindhul og parkerede, og
måtte ydmygt se Hartwigh bare sejle forbi 1 meter fra os, med
fin vind, lige som Arne var sejlet modsat af os, og kom først i
mål. Vi blev 3’er. Ikke mere sejlads i dag, og vi glædede os til
at komme i land og få aftensmad, som næsten altid har stået
på grillbuffet, men her kom Nedtur2!! Vi fik skruer med millionbøf, og tynd øl. Vi besluttede senere at gå en tur rundt om Alster, og der var lysregatta med mange både, samt dykkere med
fakler. Meget flot. Fra tidligere vidste vi, at på den anden side
kunne vi få pandekager med is. Vi gik og snakkede og kom forbi en sejlklub, hvor vi kunne få vafler med is, nej vi ville have
pandekager med is. Endelig kom vi til den rigtige klub, men de
havde ikke længere pandekager med is, øv men vi fik et menukort og fandt hurtigt noget andet, som vi ville bestille, for blot
at få at vide, at køkkenet var lukket, Nedtur3!! Vi kunne dog få
en kop kaffe, og så tænkte vi på Lottes kransekage!!
Søndag bød på lidt mere vind, og vi gennemførte 3 sejladser.
Efter hård kamp med Hartwigh J 412 og Arne J 436 vandt vi de
to første sejladser, og førte 3 sejlads stort, da vi ved top mærket fik besked på at sejle til mærke 4 for derefter at gå i mål,

hvilket betød, at vi skulle undlade slagmærket. Som sagt så
gjort, og så startede Lottes ”kvinde-gen” for hun havde ikke
hørt nogen ændring, og de andre sejlede ud, ja jeg fik hele bibelen, og som en ”rigtig mand” ville jeg jo ikke skuffe Lotte, og
sejle forkert!! Jeg var godt nok ”næsten” sikker i min sag, men
hvad gør man ikke for at få ro. Vi vendte om og sejlede mod
slagmærket, men det så ikke lovende ud, det lignede en 4-5
plads, så jeg rejste mig som en ”mand” og sagde til Lotte, at
gik det helt galt kunne vi jo bare smide den væk. Vi kom i mål
som nummer 2, skulle selvfølgelig ikke ud til slagmærket, men
jeg fik dog ro. Vi vandt for første gang Seasons End Regattaen
i Hamborg.
I efteråret kunne vi rigtig se at det virker med at straffe de vindende både i torsdags sejladserne, eller også var det bare, fordi det ikke har blæst så kraftigt, for i stille vejr kan vi på ingen
måde sejle vores reducerede mål hjem, men bare rolig, vi vender tilbage til foråret.
Vi er nu fremme ved årets sidste stævne Ry Open som afvikles på ”Knud sø”. Et rigtig godt arrangement i efteråret, som
jo er præget af smukke farver i naturen. Da der i Ry sejlklub ikke er nogle dommere, havde vi lokket/medbragt vores trofaste torsdagsdommer Knud Erik Feldt og frue. Som lokkemad
brugte vi bl.a. det traktement, som Finn og Ellen plejede at diske op med, og vi blev da heller ikke skuffede denne gang. Frokosten lørdag middag bestod af Hvidvinsdampede rødspætter
med dild/reje dressing, Røget ål m. røræg, flæskesteg med rødkål, m.m. Aftensmaden bestod af hjemmelavet suppe med
hjemmelavede boller, oksesteg med grønt og sursød sovs samt
2 slags æblekage, en med makroner, og en med hjemmelavet
rasp. Alt sammen meget lækkert, men vi kunne heller ikke spise hele æblekagen.
Og så lige rester til frokost søndag.
Tilbage til det som det hele handler om, sejlads. Knud Erik blev
budt velkommen og holdt et kort skippermøde. Vi blev enige
om at sejle så mange sejladser som muligt, da de lovede 14
sek. m. søndag. Kl.12 15 tog vi på vandet i friskvind, de havde
lovet 10 m. Den erfarne mand, som Knud Erik er, havde tjekket bøjer og ankre på land, så alt var i skønneste orden, lige
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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bortset fra at han ikke var klar over at anker + 30 m. tov og så
en bøje ikke alle steder er nok på Knud sø. Til stor forundring
for Knud Erik forsvandt det hele i dybet incl. Flagbøje i startlinien. De som var ombord på dommer-båden sagde, at episoden burde have været filmet, for Knud Erik´s ansigt stod for
underholdningen. Hurtigt fik de fat i en ny bøje, så vi kunne
komme i gang. Nogle af juniorbådene benyttede denne efterårsdag til en ”distance sejlads” på Knud sø, så de nåede ikke
helt første start. Det gjorde vi, og kvitterede med en førsteplads skarpt forfulgt ag Hartwigt J 412. Da starten gik til anden sejlads var alle med. Vi måtte desværre erkende, at Arne
Jensen J 436 sejlede fra os, måske fordi vi kun var Lotte og jeg
i båden, og de andre var 3 ombord. På et tidspunkt blæste det
11 sek. m. men vi må sige, at uheldet var med Arne, for han ville ikke høre på sin besætning, med det resultat at han ”nedlagde” målbøjen, så vi kunne få endnu en 1. plads. Selv blev
han nr. 4. 3 sejlads bød på svag vind i starten, men vi kom nogenlunde fra start, og lå snart i førerposition, samtidig med, at
vinden forsvandt mere og mere, men af uforklarlige årsager var

vi på et tidspunkt den eneste båd som sejlede, og vores værste
rival, Arne J 436 var vel nok den eneste, som sejlede” baglæns”
og indtog sidstepladsen, helt suverænt. Jeg tror ikke, jeg kan
mindes, det er sket før, så vi tillod os at nyde det. Vi kom i mål,
næsten en hel banelængde før de andre. Sjovt at prøve. Vi gennemførte yderligere 2 sejladser, og da dagens 5 sejladser var i
hus, havde vi 5 førstepladser. Aftenen gik med at spise og hygge. Vi kørte hjem og sove.
Søndag morgen kørte vi hjemmefra i regn og rusk og frygtede
for, at vi ikke kunne sejle p.g.a. for meget vind
Da vi ankom til Ry sejlklub var det helt vindstille, og det endte
med, at vi måtte aflyse pga. for lidt vind. Vi fik bådene på land
og spiste frokost, hvorefter der var præmieoverrækkelse. Vi var
vinder med J 436 Arne Jensen som nr. 2. J 412 Hartwigh nr. 3. I
forbindelse med præmieoverrækkelsen fik vi ligeledes overrakt
KDY 15 m2 Juniorbåden´s ”wold Cup” pokal, for årets resultat. Derefter kørte vi hjem, men eftersom nogle skulle helt til
Düsseldorf, var de glade for, at vi var tidligt færdige.
Det var så slut på Sæson 2008 i J 418 ”Hvorfor Det”

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

Nye joller officielt overrakt
Med sponsorstøtte er det lykkedes sejlklubben at få to nye
Winner joller, som kun har sejlet 10 dage til VM i Portugal tidligere på året.
Jollerne blev officielt overrakt og døbt ved standernedtagningen.
Der har været 3 nye sponsorer på banen. Den ene jolle er sponseret af Foreningen Energi Horsens, som blev dannet i forbindelse med salg af det lokale elselskab. Denne jolle blev døbt
”Energien”.
Den anden jolle er sponseret af Horsens Yachtværft ApS og
Pluspartner Revision + rådgivning i fællesskab. Denne jolle blev
døbt Plusyacht.
Der er omkring 100 medlemmer af Ungdomsafdelingen, og en
del ejer deres egne joller, mens resten benytter sig at de omkring 50 lejejoller som klubben har. Men trods stor forældreopbakning og samarbejde med bl.a. Horsens Yachtværft ApS
om vedligehold af jollerne, så er der en del af jollerne, som er
ved at være udtjente.
- Vi er rigtig glade for de to nye joller. Det er dyrt at drive en
ungdomsafdeling på det niveau, hvorpå klubben befinder sig.
Vi har f.eks. en professionel træner og hele 6 gummibåde til at
følge de unge sejlere. Det koster alt sammen, men til gengæld
får vi også nogle fantastisk dygtige sejlere ud af det.
Det er klart, at to næsten splinternye joller med udstyr i topklasse er et stort aktiv for klubben, og vi er meget taknemmelige for al den opbakning, som virksomheder i området viser
os, siger Torben Rix, formand for ungdomsafdelingen.
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Tidligere formand i HBH Gregers Andersen
overrækker i 1997 optimistjollesejl til ungdomsformand Ole Sørensen. En gave til
HSH’s ungdomsafdeling

Af Carl Gerstrøm

40 års jubilæum i Horsens Bådeklub
Interview med formand Steen Lauridsen
Tilblivelsen af HBH var vel
en utilfredshed med tingene i HSH?
I avisen kunne man for 40
år siden læse: ”Bølgerne går
højt i den yderste del af
Horsens havn, hvor 45 motorbådsejere har gjort oprør
i Horsens Sejlklub, og de vil
ikke længere høre under
klubben på grund af den
høje ”husleje”. De vil ikke
Formand Steen Lauritsen
være med til at betale klubbens administration af kapsejladser og lignende, og de mener at vide, at de kan administrere en selvstændig klub for langt under det halve. Det har
resulteret i, at de 45 motorbådejere har stiftet deres egen klub.
De har valgt bestyrelse, ført medlemslister og har ansøgt havneudvalget om lov til at blive liggende på samme pladser i havnen” Der var vist også noget med tilbagebetaling af benzinpenge. Men ja! - der var utilfredshed.
Det var op ad bakke for HBH de første år. Sejlklubben sad på
fordeling af havnepladser i.h.t. en aftale med havnen. Det var
en dominerende storebroder!
Heine Zorn var første formand. Siden fulgte – uden at jeg kan
huske rækkefølgen - Per Graversen, Børge ”X-formand”, Rita
Græbild, Mogens Hermannsen, Gregers Andersen, Freddy Steinbrenner og nu sidder jeg så.
Efter en lang periode, hvor nogle i den grønne så rødt, fandt
HBH, HSH og HMK fra firserne sammen i et fint samarbejde
om end, der har været ups and downs. Dette samarbejde kan
og skal fortsætte!
Det er meget afgørende for fremtiden, at klubberne med de 3
store i front samarbejder og taler med en stemme overfor kommune og hvem, der måtte komme af projektmagere.
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Hvad kan du fortælle om HBH’s klubhuse?
Det første klubhus, det var vel nærmest er skur, lå i fiskerihavnen. Der går mange fortællinger om den udluftning, der var,
hvor tyk røg fra medlemmernes cigaretter og piber væltede
ud. Senere byggede vi klubhuset på Langelinie. Økonomisk
hjælp fra kommune, Hede Nielsens fond og rentefrie lån fra
medlemmerne kombineret med 1500 timers egen arbejde gav
os et dejligt klubhus, velfungerende og godt besøgt. En fast
stab der kom dagligt. For nogens vedkommende to gange om
dagen.

Tegning af HBH’s første klubhus ano 1976

Tegning af HBH’s klubhus på Langelinie
Tegningerne er udført af Svend ”doktors” søn Åge Jensen

I maj 1999 stod vort nuværende klubhus så færdigt. Byggeri
på Langelinie nødvendiggjorde, at vi skulle flytte. Gregers gjorde et fantastisk arbejde med kommune, lokale- og anlægsfonden og byggefirmaet. Resultat blev et stort flot klubhus - med
udsigt og betalt!
Lad mig tilføje at vi er glade for at kunne stille det til rådighed, når naboen har et behov.
Kom og besøg os, når vi kan fejre husets 10 års jubilæum næste
år.

le fjernt. Ja!– så stemmer man i mod. Det fik bestyrelsen til at
trække sig, og via en ekstraordinær generalforsamling fik vi så
en ny bestyrelse. Det giver naturligt tummel, men nu går det
stabilt med ro på de indre linier og kræfter til at deltage i det
udadvendte igen.
Der er kommet gang i tingene og det er i en god gænge. Der
er mange, der gerne vil gøre noget for klubben. Ca. 80 - 100
var til jubilæumsreception. Godt 60 er tilmeldt til afriggerfesten. Det tyder på go’ opbakning

En klub med 40 år på bagen må have nogen personligheder?
Det kan du fylde hele bladet med. Men lad mig nævne et par
stykker.
Af de der var med fra starten, er Åge Jensen, Steen Koch og Edvard Noszczyk still going strong.
Åges far - Svend ”doktor” Jensen - var en meget kendt og skattet person på havnen i mange år. Gytte blev æresmedlem ved
25 års jubilæet, og har været der altid. Hvis der er noget, du
ikke kan finde ud af i ”den grønne”, så spørg Gytte.
Gregers Andersen, der ved en tilfældighed blev medlem i ”den
grønne” kort efter foreningen blev stiftet, var en stor markant
personlighed. Var med i bestyrelse og udvalg i HBH gennem
mere end 30 år, heraf formand i 26 år. Desværre kom det til et
brud med Gregers, - ikke en afslutning på et langt ”ægteskab”
som det burde have været.

Hvad venter du dig af HBH i de næste 5 til 10 år?
Vi skal være med til aktivt at præge udviklingen på havnen. Vi
skal være en klub, som favner meget bredt med både motor
og sejl. Sparringspartnere til ungdomsarbejdet, - jeg ser ikke,
at vi skal have en ungdomsafdeling. Dem sender vi over i HSH.
Jeg kan være nervøs for den overordnede planlægning af området. Hvis vort hus ikke skal være her, hvad så? Vi skal være
meget på forkant. Hvor skal vinteropbevaringen være, og hvilket byggeri tænker man sig? Det er spændende at deltage aktivt, men svært at spå om - navnlig tidshorisonten.
I HBH lægger vi vægt på, at området skal være attraktivt for
brugere og gæster. Privatisering var lige ved at lykkes. Jeg tror
ikke, det bliver aktuelt igen, og hvis det gør, så bliver prisen nok
for høj.
HBH er en traditionsbundet klub, der holder meget fast i traditionerne. Familieture, rævejagt foredragsaftener og kurser
om vinteren, skal vi også tilbyde i fremtiden. Vi indbyder gerne ”de røde, blå og sorte” til vore arrangementer.
Ser gerne der kommer gang i fartøjsberedskabet igen.
Det er min overbevisning, at der er behov for de eksisterende
klubber. Gode aktiviteter skaber klubberne. Jeg er ikke bange
for, at sejlerne vælger klubben fra. Det er positivt, at der er
valgmuligheder.
Jeg lægger meget vægt på, at relationerne med de andre klubber har det godt. Godt forhold til ”den røde, den blå og den
sorte” og de øvrige klubber på havnen. Godt samarbejde i SU
og med rådhuset.
De tre S’er: Sikkerhed, Samarbejde og Socialt samvær skal også fremmes fremadrettet.

Hvad fik HBH til at starte ugentlige kapsejladser?
Onsdagssejladser har vi haft i ca. 10 år. Det er en rigtigt god
aktivitet at samles om. Det opstod, fordi der kom en del sejlbåde i klubben, og der blev ytret et ønske om en aktivitet, hvor
man kunne øve sig i boathandling, men også med stor vægt
på det sociale. Man skulle kunne komme ud, uden nødvendigvis at skulle sejle i egen båd. Hen ad vejen kom ønsket om at
komme først nu alligevel ind, og vinderinstinktet eksisterer. Vi
havde en lille ”krølle” i sidste sæson med udskiftning blandt
dem, der varetog sejladsen. Vi fik nye på plads, og selv om der
har været lidt færre i sæsonen 2008 så kommer det op igen.
Uro på de indre linier de sidste par år, hvad skete der?
Det lå i kortene, at Gregers ønskede at træde fra. Usikkerhed
om planerne for generationsskiftet førte til et kampvalg. Året
efter gentager historien sig, da der var usikkerhed omkring et
forslag fra bestyrelsen om at modernisere vedtægterne, herunder at muliggøre medlemskab af Dansk Sejlunion. Det er
min opfattelse, at nogle medlemmer følte, at de ikke var tilstrækkeligt orienterede. Det med sejlunionen lå nok også nog-

En go’ snak i hyggelige omgivelser, hvor der blev bladret meget i gamle billeder, avisudklip, tegninger m.m.
40 er ingen alder for en klub, men åbenbart nok til at skabe sig
en spændende historie. Sikke en jubilæumsbog der kan skrives
ved 100 års jubilæet, hvis det fortsætter.
Tillykke med jubilæet!
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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Nybygning
Tagudskiftning
Renovering
Vi renoverer hele ejendomme fra kælder til kvist.
Vi giver gerne et tilbud på renovering af hele ejendomme. Derudover udfører vi mange forskellige
renoveringsopgaver. Her kan bl.a. nævnes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Udskiftning af tag
Udnyttelse af loftrum
Opsætning af nyt køkken og bad
Lægning af trægulv
Skift af vinduer
Træterrasser
Carporte/garager
Renovering af lejligheder, samt meget mere
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www.lauridsenognortvig.dk

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

Horsens Hus
Holmboes Allé 1, 5. sal
8700 Horsens
Telefon 79 43 53 00 · Fax 75 62 38 09
www.hundsbaek.dk

Af Jens Troense

Sejlene op og humøret højt
Det var gråvejr, men lunt, da tursejlerne på den første lørdag i september satte hinanden
stævne i Snaptun - denne lille by med den hyggelige havn ved indsejlingen til Horsens
Fjord har i mands minde været ramme omkring Horsens-sejlernes høsttur.
Der var 18 både, der deltog sammen med tre personbiler. Et
halvt hundrede mødtes om eftermiddagen, og det faste indslag er vandreturen gennem skoven sønden for Snaptun by. Stien langs stranden var netop grusbelagt, og det blev til en frisk
vandretur. Og mens de fleste vandrede, så blev nogle få tilbage og overraskede med flot pyntede borde.
Sejlerne i Snaptun stiller hvert år venligst klubhuset til rådighed for spisning og morgenmad, og det er Horsens-sejlerne
taknemmelige for, og der blev sendt varme hilsener til værterne.
Jane Troense og Frede Nørgaard stod for det praktiske, og de
bød på velsmagende velkomstdrik og chips. Imens var kloge
mandfolk i gang ved grillerne. Det kneb at få gang i gløderne,
og der blev viftet med store papstykker, så de sorte kul kunne
få røde kinder.
Snart steg røgspiralerne op og fortalte om laks og koteletter,
krydderpølser og kylling. Det blev til munter snak blandt grillkokkene, og én passede egne og naboens pølser, så der var nok
at se til.
Aftenen var præget af megen gemytlighed. Selvfølgelig blev
Horsens-sangen afsunget, så det kunne høres på Hjarnø og
måske også på Alrø. Vinduerne var på klem, for det blev lunt
på øverste etage.
Der var én, der fortalte et par muntre historier, og Leif Arndal
underholdt på harmonikaen. Efter midnat nåede flere til vrøvle-timen, og det var tid at tørne ind.
Solen lokkede næste morgen, og alle mødte op til et morgenbord med friskbagte rundstykker, ost og syltetøj og hjemmelavede lækkerier. Doktor Nielsen tog sig kærligt af trætte hoveder. Som om vi ikke havde snakket og hujet i otte timer dagen
før - ja, så gik snakken stille og intenst ved morgenbordet.
Efter knap et par timer var det tid at rydde op. Der blev vasket

op, fejet og vasket gulv, og det var såmænd hyggeligt alt sammen. Tursejlerne fra Horsens sagde tak for lån ved at aflevere
et klubhus, hvor alt skinnede og stod lige så flot, som da vi kom.
Jane Troense og Frede Nørgaard tog sig af det praktiske i arrangementet. Deltagerne betalte for mad og drikke og havnepenge, og tursejlernes lille pengekasse var med til at holde udgifterne nede.
Så blev sejlene sat. Flere drog ud på havet, men de fleste lænsede hjem for en stille brise. Blå himmel og flot solskin satte
et flot punktum for en dejlig weekend for tursejlerne.
Hvem er tursejlerne for resten?
Alle medlemmer i Horsens Sejlklub kan være med. Sejler du en
tur, så er du tursejler. Det kan være, at du også er kapsejler eller ungdomssejler eller noget andet. Men sejler du en tur, så
er du tursejler. Arrangementerne er for alle i Horsens Sejlklub.
Velkommen på tur til næste år.
Fælles morgenkaffebord i selskab med
Doktor Nielsen. Tursejlerne havde en herlig
weekend på høstturen
til Snaptun.

Så er det regnskabets
time. Jane Troense og
Frede Nørgaard tjekker
bilagene igennem. Har
alle betalt, skylder vi
nogen?

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart
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HSH klubtøj med klubstander som logo kan købes hos
Horsens Marine. Se udvalget i klubhuset.

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

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

indkalder til Generalforsamling
torsdag den 29. januar 2009 kl. 19.30 i klubhuset
Dagsorden iflg. Vedtægterne:
1:
2:
3:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremlæggelse og gennemgang af de reviderede årsregnskab, samt
forelæggelse af budget
4: Forslag fra bestyrelsen
5: Forslag fra medlemmer
6: Fastsættelse af årskontingent
7: Valg af formand
8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9: Valg af revisor
10: Evt.

Ad 4:

Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring/tilføjelse af §7.
Der indsættes efter: senest hver års 1. december…….
Ved beregning af næste års kontigent tages der udgangspunkt i seneste års
kontigent der forhøjes med forskellen mellem nettoprisindexet 31. oktober
Forrige år og sidste års nettoprisindex pr. 31. oktober med et tillæg på 2%

Ad 5:

Der er indkommet følgende forslag fra Søren Klint:
Forslag til ændring af kontingentsatser for Horsens Sejlklub

Ad 6:

Se punkt 4

Ad 7:

Valg af formand:
Bent Rønn – villig til genvalg.

Ad 8:

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Jens Troense – villig til genvalg.
Lene Jensen – ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Anni Svejstrup
Anders Tang – ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Annette Viborg
Carl-Erik Carlsen – villig til genvalg.
Bjørn Møller Laursen – ikke på valg.
Torben Rix – ikke på valg
Morten Stoy – ikke på valg
Sigbjørn Christophersen – ikke på valg.

Ad 9:

Anders Andersen og Søren Andersen er villige til genvalg.

Stål til sejlerfolket

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

Rustfrit Stål Design A/S
Gotlandsvej 18
DK 8700 Horsens
Tlf. 75 63 10 00
Fax 75 63 10 11
www.gybo.dk
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Efter generalforsamlingen serveres der et let måltid.
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Balance pr. 1. november 2007

Resultatopgørelse Horsens Sejlklub
for perioden 1. november 2007 - 31. oktober 2008
INDTÆGTER:
Kontingentindtægter
Ungdom, kraftcenter, tilskud, brugerbetaling og sponsor
Matchrace center sponsorindt. og brugerbetaling
Klubblad annonceindtægter
Kapsejladser sponsorindt. brugerbetaling
Sejlerskolen brugerbetaling
Weekend i klubben
Forpagtningsafgift
Tilskud HSH Venner

I ALT INDTÆGTER

AKTIVER

Budget 2008
410.601
561.672
244.700
166.335
125.358
132.322
101.691
190.000
0

406360
590000
300000
120000
63500
91200
100000
190000
25000

1.932.679

1.886.060

-101.689
-37.172
-266.584
-43.311
-110.000
-2.150
-68.470
-28.487
-28.975
-136.941
-151.135
-12.469
-144.171
-75.762
-92.789
-178.203
-35.194
-3.946
-5.000
-33.942
-64.236
-187.979

124.360
43.500
266.500
70.160
125.000
25.000
66.600
30.000
75.000
100.000
175.000
53.000
75.000
52.200
90.000
201.950
33.000
3.500
8.000
0
64.000
105.750

-1.808.605

1.787.520

RESULTAT FØR FINANSIERING

124.074

98.540

Renteudgifter
Renteindtægter

-14.730
514

-21500
200

ÅRETS RESULTAT

109.858

77.240

PASSIVER

Tilgodehavender:
Kontingenter etc.
Tilgodehavende bøjeudlæg
Forudbetalinger

51.000
21.428
21.147

Periodiseret forsikringer

40.089

Skyldige omkostninger
Skyldig moms
Sparbank Vest
Dansk Sejlunion:
H- Bådslån

225.761
22.515
112.460
16.000

Skyldig A skat og Am bidrag
Værdipapirer
Nom 15.000 TMC anparter købesum

95.000

3.808

Europajoller primo
Afskrevet i 2007/2008

10.000
-10.000

0

Optimistjoller primo
Tilgang i 2007/2008
Afskrevet i 2007/2008

41.218
40.000
-43.500

37.718

Prioritetsgæld
11.209
Nykredit
83.000
Horsens Kommune
(H. K. skal ikke betales før salg af ejd.)
Formue:
2.577.671
Saldo primo
-50.000
Nedskrivning af ejd. i 2007/2008
109.858
Årets resultat

H-Både primo
Afskrevet i 2007/2008

15.000
-4.000

11.000

PASSIVER I ALT

Ynglinge primo
Afskrevet i 2007/2008

14.000
-14.000

0

94.209

2.637.529

3.112.282

UDGIFTER:
Følgebåde og materiel, incl. afskrivn kr. 71.500.Reparation af joller
Trænerudgifter løn , transport, fortæring,småansk.
Ungdom, kraftcenter udgifter, fitnessudgifter
Tilskud til sejlerne
Kursusudgifter
Forsikringer
Jollehuse og jolleplads
Andre udgifter ungdom
Matchrace udgifter
Klubblad distributionsudgifter og porto
Kapsejladsudgifter
Vitus Bering og Damjollen incl. afskrivning 60.000.Sejlerskole, drift af H Både, kursusmaterialer
Weekend i klubben
Klubhus drift, rep,fors.ejdskat, afskrivning 14.632.Søjlekran incl lovpl.syn
Bøjeudgifter vor andel
Turudvalget tilskud
Hjemmeside incl. abonnement
Kontingent Dansk Sejlunion
Fælles ikke fordelte udgifter iøvrigt

Øvrigt driftsmateriel primo
Tilgang i 2007/2008
Afskrevet i 2007/2008
Ungdomshuse
Nedskrevet til vurdering 1/10 2007
Køkkeninventar primo
Afskrevet i 2007/2008
Klubhuset primo
Opskrevet til vurdering 1/10 2007

AKTIVER I ALT

I ALT UDGIFTER:
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175.800
69.100
244.900
-60.000

Horsens, den 15. november 2008
Carl-Erik Carlsen
kasserer

184.900

1.400.000
-50.000

1.350.000

14.632
-14.632

0

1.300.000
0

1.300.000

3.112.282

Vi har revideret det aflagte årsregnskab for 2007 / 2008 for
Horsens Sejlkllub.
Den udførte revision
Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at
opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden
væsentlige fejl og mangler.
Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede
regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse , at regnskabet er aflagt i overensstemmelse
med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at det
giver et retvisende billede af Horsens Sejlklubs aktiver og passiver,
økonomiske stilling samt resultat.
Horsens, den 3. december 2008
Sign.

Sign.

Søren Andersen

Anders Andersen
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Foto: Casa Air og Martin Ravn

Af Carl Gerstrøm

Hvad mener du?
Svend Smedegaard
Horsens Byråd har besluttet at udskrive en idekonkurrence for at få forslag, der belyser, hvordan havneområdet kunne udvikles til en aktiv og attraktiv del af Horsens.
Som der står; ”Omdannelsen af Horsens Havn skal ske til gavn for hele Horsens Kommune og for byens
gæster. Den nye bydel skal indeholde en blanding af kultur- og fritidsaktiviteter, arbejdspladser, caféer,
butikker og boliger. Byrådet ønsker en bydel, der dels fremtræder med sin egen identitet, dels smelter
sammen med vandet og de omliggende bydele”.
Hvad mener du om de forslag der blev præsenteret den 28. oktober?

Else “Løvschall” Hansen
Masterplan Horsens Havn
Dommerkomiteens betænkning
om omdannelse af Horsens Havn
så dagens lys sidst i oktober.
Det er et meget komplekst idèkatalog, og jeg vil som sejler, bådejer og meget flittig bruger af havnen fremhæve et par delelementer.
Horsens Sejlklubs klubhus:
Det er godt at se, at stort set alle forslag giver mulighed for at
bibeholde klubhusets beliggenhed.
Vinteropbevaringsplads:
Ikke alle forslagene har tilgodeset dette meget basale behov.
En god løsning kunne være, som Haslev og Kjærsgaard foreslår, med inddragelse af pladsen fra Strandpromenaden til ”de
røde Skagenshuse” med nyt boligområde og bypark vest for
pladsen. Holcher Arkitekter foreslår vinteropbevaringspladsen
forlagt til den sydlige halvø. Dette kan være en mulighed, hvis
der så samtidig vil blive etableret ordentlige faciliteter. Jeg tror
ikke, som mange, at dette vil påvirke klublivet væsentligt.
Parkeringspladser:
Til gengæld får man ved at bibeholde vinterpladsen på den
nordlige side en mulighed for at have tilstrækkeligt med Ppladser i sommerhalvåret. Det er meget vigtigt, at der i dagligdagen, weekenden og ved store arrangementer dannes en
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infrastruktur med ordentlige til og frakørselsforhold samt Ppladser.
Støv og støjgener:
Haslev og Kjærsgaard foreslår at flytte erhvervshavnen med
nye pakhuse helt ud mod øst i det nye indvindings bassin.
Her foreslås også, at et stort areal ud af Grønlandsvej omdannes til boligbebyggelse. Der hvor der i dag er skrot. Boligbyggeri i dette område, kan være med til at påvirke type af erhverv, som kan udøves på det resterende areal, således at den
markante støv og støjforurening som vi er belastet af i dag ophører.
Visioner:
Ellers er der mange gode beskrivelser
Det kunne være spændende med en badeanstalt i den nordøstlige ende af lystbådehavnen. En udvidelse af lystbådehavnen med et Søsportscenter længst mod øst. En robane gennem den gamle industrihavn med fodgænger og cykelbroer,
der kunne få området til at hænge sammen med en udnyttelse af et nyt grønt område på den gamle affalds- og fyldplads
på Endelavevej.
Sluttelig
Kunne man med glæde læse i avisen, at borgmesteren vil arbejde hurtigt frem mod en løsning, som gør, at vi almindelige
borgere kan bevæge os rundt i hele havnen langs havnekajen.
Det er en stor del af vores kultur at kunne gå, cykle eller køre i
havneområdet.

Først og fremmest er det glædelig at se, at de 3 højest præmierede forslag netop er dem, som viser størst forståelse for, at lystbådehavnen er noget ganske særligt.
Den er ikke blot en parkeringsplads for både, som man er nødt
til at give plads til. Alle disse aktiviteter kan fortsætte, for at bevare miljøet og livet på havnen.
Masterplanen fik vi ikke - men mange gode ideer.
Ingen af de indsendte forslag kan stå alene, og masterplanen,
som kommunen nu skal i gang med, vil komme til at bestå af
delelementer fra flere af forslagene – og her er der også mange rigtig gode ideer at tage af.
Det vigtigste delelement, set med lystbådehavns-brillerne på,
er efter min opfattelse det klare signal, at lystbådehavnen og
de kvaliteter, som man finder her, skal man ikke blot værne om
men også understøtte.
Søsportens ø – et vigtigt signal.
Lystbådehavnen på en ”ø”, markant adskilt fra baglandet med
en kanal, således som vi bl.a. ser det i forslaget fra Rambøll Nyvig (COBE + Ginnerup arkitekter) er netop en understregning
af, at her slutter bolig- og erhvervsarealerne, og her begynder
SØSPORTSOMRÅDET.
Det er for mig at se vigtigt, at man ikke splitter naturligt samhørende aktiviteter, men tværtimod sørger for, at de i endnu
højere grad end det måske er tilfældet i dag kommer til at spille sammen.
Hvis man deler tingene op, udvander man dem og får ikke det
liv ud af det, som man har, når det hele som i dag foregår i det
samme område. Lige så indlysende det er, at jolle- og kølbådssejlere selvfølgelig skal være på den samme havn, og mødes
både på vandet, på land og i de samme bygninger, lige så indlysende burde det være, at sejlads, klargøring, afrigning og klubliv hele året hænger sammen.
Øen er der derfor en klar markering af, at man ikke vil blande
tingene i én stor pærevælling med lystbåde, boliger og tilfæl-

dige erhverv, men derimod arbejde med delområder med hver
sin tydelige rollefordeling.
Dette strategiske princip er netop en væsentlig begrundelse
for, at forslaget fra Niras konsulenter blev præmieret.
Søsportscentret – et flagskib for Horsens og Lystbådehavnen.
Søsports-øen vil være et kraftcenter for den rekreative del af
havneområdet. Det er her man koncentrerer sig om søsport,
med alt hvad det indebærer af aktiviteter på land og servicefaciliteter, restauranter, caféer og klubhuse, og det er selvfølgelig også her Søsportscentret placeres.
Øen og Søsportscentret hænger for mig at se uløseligt sammen derhen, at hvis man virkelig vil have, at Horsens skal være
et kraftcenter på dette felt, så må man nødvendigvis koncentrere kræfterne og sørge for, at de fornødne faciliteter er til
stede, her og nu og på sigt.
Samtidig kan Søsportscentret blive den dynamo, som holder
gang i livet på fjorden hele året, selv om de store stævner med
kravet om betydelige udenomsarealer til biler, trailere og campingvogne selvfølgelig vil ligge i sommerhalvåret.
Nyt og gammelt med plads til alle.
De bedste af forslagene - også i dommerkomiteens øjne - bygger videre på havnen med de eksisterende bygninger og i respekt for havnemiljøet.
Ideerne om en fuldstædig omdannelse til ”park” med ene nybyggerier er dermed heldigvis skudt i sænk.
Set fra lystbådehavnen er det vel netop denne blanding af stort
og småt, nyt og gammelt, som giver det særlige miljø på havnen – for selv om man sejler i en båd, der er ”rørt op i en spand”
og gerne ser et nyt søsportscenter i første parket og ordentlige faciliteter til bådoptagning med portalkran osv., så er bevarelsen af det gamle klubhus også vigtigt - og det har konkurrencedeltagerne heldigvis også forstået.
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SPARBANK - DIN BANK
SPARBANK er en kompetent og fleksibel rådgiver i mange af
livets store økonomiske beslutninger - både for privatpersoner
og erhvervsvirksomheder. Vi rådgiver f.eks. ved køb og salg af
fast ejendom, ved investering, ved finansiering af både små og
store anskaffelser og i spørgsmål om pension.
SPARBANK er vokset støt gennem 150 år og er nu repræsenteret
med filialer over det meste af Danmark og i Grønland.
Kig ind. Uanset om du kommer som privat- eller erhvervskunde
vil vi gøre alt for at give dig en god oplevelse.
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ISAF møde Madrid Af Carl Gerstrøm
Den 7.-15. november afholdt International Sailing Federation (ISAF) sit årsmøde i Madrid.
Flere interessante spørgsmål var på programmet. Et af de meget centrale spørgsmål var at
vælge bådklasser til De Olympiske Sejlsportskonkurrencer i Weymouth i 2012.
Her en lille ”back stage” beretning. Fra nogle af de emner, som normalt ikke fylder bådbladene og hjemmesiderne.

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

KDY’s formand Kim Andersen og HKH kronprins Frederik

GLASLØSNINGER TIL DIT
HJEM OG DIN BÅD

ISAF’s årsmøde er en stor sag der varer 10 dage. Der deltager
ca. 250 komitemedlemmer og godt 350 observatører. Mange
emner behandles i specialistgrupper, kommer så op i Bestyrelsen (Council) og for visse emners vedkommende i forretningsudvalget (Executiv Committee). Størstedelen af forslagene passerer Events Committee - den tungeste af disse arbejdsgrupper. Her har Danmark 2 repræsentanter HKH kronprins Frederik og KDY’s formand Kim Andersen. Meget er yderst politisk,
man skal kende sine allierede og der skal gøres et stykke lobbyarbejde for at få tingene igennem.
Koliderende sponsorinteresser
Mødet skulle egentlig have
fundet sted på Mallorca, men
da urfirmaet Breitling sponserer den lokale sejlsport på
Mallorca. Ja, - så kan ISAF der
er sponseret af Rolex naturligvis ikke være der.
Rolex sponserer en stor mid-
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dag – ca. 500 deltagere - hvert år i forbindelse med ISAF’s årsmøder. Her offentliggøres valget af årets sejler. Et stort og meget flot arrangement
ISAF er bredt favnende
Mange mener fejlagtigt at ISAF kun tager sig af det kapsejladsrelaterede stof. Sådan forholder det sig ikke. ISAF er fritidssejlernes talerør over for IMO den Internationale Maritime Organisation, der må betegnes som den øverste myndighed på havet. I en årrække har jeg været observatør i International Regulations Commission, som arbejdsgruppen hedder, men er nu
blevet udpeget som en af de 7 personer, der sidder i dette forum fremover. Et par ting fra agendaen på dette års møde.
Miljø på dagsordenen
IMO fokuserer i disse år meget på miljøspørgsmål herunder fritidssejleren. Bundmaling er et af emnerne. Visse smådyr spredes fra et sted på kloden til et andet med bådene. Her er ballastvand i spil også for fritidsbåde. Efter mange års debat, syntes
der at blive en bagatelgrænse for fritidsbåde. Kan vi med frivillige opfordringer løse opgaverne eller er regulær lovgivning nødvendig? - det er et spørgsmål som virkelig optager sindene.
Søvejsreglerne
I Italien har man haft store problemer med fritidssejlere, der ikke kendte vigereglerne. Det fik den Italiensk søfartsstyrelse til
at rejse et forslag om, at fritidsbåde altid skal gå af vejen for
kommercielle skibe. Vi er vant til i Danmark at ”lyst viger for
brød”, men sådan er det ikke over alt. Rent administrativt ville
en sådan regel give vanskelige definitionsproblemer, store og
kostbare problemer med at identificere fartøjerne. Den sag syntes nu skrinlagt, og Italien har trukket forslaget. Et meget stort
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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og ihærdigt arbejde fra fritidssejlernes organisationer har givet pote.
Terrorbekæmpelse
I andre sammenhænge er fritidsbådene i søgelyset. Flere og
flere steder i verden kræver man fritidsbådene udstyret med
AIS (automatisk identifikations system). Frygten for fritidsbåde som værktøj for terrorister er udbredt. I udvalget argumenter vi for, at det IKKE skal være obligatorisk overalt. Der er trods
alt forskel på den Horsens Fjord og Singapore Harbour eller
Bosporus strædet.

Pure
Cruising

Terror og terrorbekæmpelse er som nævnt et kæmpe issue. I
England vil man om et par år forlange, at man som fritidssejler melder sig, når man ankommer til og når man forlader landet, - gælder også engelske både, der vil på weekend i Irland
eller Frankrig. Det administreres af et særligt team ”e- Border”
og vil komme til foregå via en hjemmeside. Man går åbenbart
ud fra, at alle har internetadgang ombord. Regelsættet er i den
nuværende version sådan, at man retsforfølges, hvis man ikke
overholder spillets regler. Det er uvist, om andre lande vil gennemføre noget lignende. I Australien og USA har det været
sådan i flere år.

0AUL %LVSTRMS 6EJ  s $+  !ABENRAA
4EL    s INFO ELVSTROMSOBSTADCOM

www.elvstromsobstad.com

ENTREPRENØR
Service

JORD • VEJ • ASFALT • BETON
Levering af sand, grus, sten,
granit og muldjord.
Med eller uden kran og grab
Alt gravearbejde udføres med gravemaskine,
rendegraver og gummiged.

Containerudlejning
JENS GROULEFF TLF. 4010 4311

Standardisering
Hele standardiseringen er et tema. Forskelle mellem f.eks. USA,
Australien og Europa. Visse dele af RCD (EU's direktiv for fritidsbådes konstruktion m.m.) er til debat. Nogle mener, at afsnittet om stabilitet er ikke tilstrækkeligt detaljeret. Et nyt afsnit om kølens fastgørelse er under udarbejdelse.
Det er en ”langhåret” butik og ofte kedeligt stof, men meget
vigtigt, at fritidssejlernes sag bliver fremført sobert og med de
rigtig argumenter, ellers bliver vi ikke hørt. Det er så det, der
forberedes her.
Ros til Århus
I en speciel gruppe tager man sig af ungdomsverdensmesterskabet, det som var i Århus sidste år. Et af de faste punkter på
dagsordenen er evaluering af sidste års mesterskab, og Århus
fik mange roser med på vejen. Næste års mesterskab finder
sted i Brasilien, og der blev orienteret om, hvor langt forberedelserne er. Ungdomsverdensmesterskaberne vurderes til at
være den vigtigste regatta efter OL. Der er stor rift om at få
stævnet. 2010 bliver Istanbul, 2011 Kroatien og 2012 blev på
mødet tildelt Irland i skarp konkurrence med Ægypten. Ved
næste årsmøde i november 2009 i Korea afgøres så, hvem der
skal have det i 2013. 4 lande har allerede lagt bud ind. Sverige
var et af de 4 lande, og jeg bemærkede, at der i præsentationen blev nævnt, at en af grundene til man søgte var, at man
gerne ville anvende det til at fremme interessen for dommerog baneledergerningen blandt yngre sejlere. God ide’!
Statistik
Irerne kontaktede os straks efter mødet for at få gode råd. Det
blev en spændende snak, der endte med en invitation til middag og meget sen sengetid.
Der var nu også mange andre spændende emner med i snakken med Irene. Se på disse tal og sammenlign selv. I Irland bor
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4,5 mil. mennesker, vi er 5,5. De har skønsmæssigt 5 til 10.000
fritidsbåde over 6 meter, vi har 40 til 45.000. I Dublin kan de 4
klubber samle 550 til 600 både fordelt på 28 klasser til weekend kapsejlads. – Sikke en aktivitet!
Unge til sejlsport
Jeg deltager altid ved ISAF møderne i Connect to sailing seminaret, hvor der udveksles erfaringer om, hvordan man får flere
- især unge - til at dyrke sejlsport. ISAF har lanceret et stort
træningsprogram –”learn to sail” – i erkendelse af, at sejlsporten ikke er go’ til at tiltrække og fastholde. Det handler meget
om at uddanne instruktører, om at have en velbeskrevet manual for arbejdet, om at ISAF akkrediterer, om penge – betaling for ydelser, som vi hos os får stillet til rådighed af klubben
som en del af kontingentet. Synliggørelse var et nøgleord, hvor
internationale hjemmesider spiller en vigtig rolle. Prøv f.eks.
www.newtosailing.com. Rigtig spændende, her var noget at
lære.
Arbejdsgruppen for match race, hvor Danmark har Lotte Meldgaard Pedersen med, var særlig spændende i år. Der skulle anbefales den båd, som kvinderne skal sejle i 2012, hvor match
race jo kom på programmet. Debatten om de olympiske klasser får altid stor attention ved ISAF’s møder. Der skulle sættes
konkret navn på de typer både, der blev valgt sidste år. Det taktiske spil om 2016 er begyndt, og flere forslag var til debat og
afstemning.
Lobbying ved præsidentvalg
Valg af præsident og vice-præsidenter er ganske underholdende p.g.a. af den måde, der vælges på. Præsidentvalget var nu
ret udramatisk, da der kun var en kandidat. Men der var 13 kandidater til vicepræsident poster, og der skal bruges 7. Lidt overraskende i sejlsportens meget mandsdominerede verden er 7
af de 13 kandidater kvinder. Landene stemmer med en stemme pr. land uafhængig af størrelse. Efter hver stemmerunde er
den med flest stemmer valgt. Så er der en pause, hvor der kan
konspireres og indgås aftaler. Så stemmes der igen, og så fremdeles til der er valgt 7. Måneder i forvejen har landene med
bunker af mails drøftet, hvem man gerne så stemt ind. Ved OL
blev jeg flere gange ”overfaldet” af folk, der gerne så, at Danmark stemte så og så. Mange forhold forsøges der taget hensyn til, f.eks. fordeling mellem kontinenterne, fordeling mellem kønnene, alder osv. Til syvende og sidst gælder det om at
få de bedste 7 – nogen der kan og vil gøre et stykke arbejde
navnlig mellem møderne, og som kan udgøre et team.
Generelt bestykkes alle arbejdsgrupper ved dette møde for en
ny 4-årig periode.
Alle detaljer om OL bådklasser og valg m.m. kan ses på ISAF’s
hjemmeside: www.sailing.org.uk
Spændende men også anstrengende dage i Madrid. Mange gode drøftelser med spændende mennesker startende ved morgenmaden, og som først slutter i baren ud på de små timer.
Jeg måtte hjem den 12. om aftenen, inden det blev alvor med
valg og bestyrelsesafgørelse. En pressekonference i København
den 13. hvor TORMs udvidede engagement i dansk sejlsport
skulle præsenteres. Det var naturligt, at jeg deltog i det.
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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Det anbefales at læse opslag i klubhuset
vedrørende menu og tilmelding.
Ændringer forbeholdes. Se opslagstavlen.
Klubhuset er åbent alle hverdage fra
kl. 15-18.

Mød
Jesper Bank
i Horsens

Weekend-værter 2009
2. januar
Suppe fra kl. 11-16

3.-4. januar
PIGESEJLERNE
Tomatsuppe.
Kaffe og chokoladekage.

9. januar
Suppe fra kl. 18

10.-11. januar
SVESKE
Stegte ål og stegt flæsk.
Frokostjazz lørdag .
Bestilling 2140 1438

10.-11. januar
BELEZA
Per’s Muslingefest.
Bordbestilling 2140 1438

20. februar
OVERRASKELSE...

21.-22. februar
30. januar
Suppe fra kl. 18

31. jan.-1. feb
ESCAPE
Spændende...

6. februar
OVERRASKELSE...

OVERVINTERHOLDET
Frokostjazz
Tøndeslagning

27. februar
Suppe fra kl. 18

28. feb.-1. marts
UNGDOMSAFD.
Godt fra de bedste!
(Lonneberg og Rønn)

7.-8. februar
16. januar

SEJLERSKOLEN

OVERRASKELSE...

Suppe fra kl. 18

17.-18. januar

13. februar
OVERRASKELSE...

SEJLKL. VENNER
Gule ærter.
Bestilling 2140 1438

23. januar

6. marts

14.-15. februar
HERREHOLDET
Eksklusiv frokost lørdag og
søndag.

7.-8. marts

Mød Jesper Bank, dobbelt OL-guldvinder,
Americas Cups skipper og business-coach.
Erhvervsmanden og sejleren drager paralleller
mellem det at lykkes med et hold på vandet
og få succes med et team i en virksomhed.
Hør ham blandt andet fortælle om OL og det
forrykte medalje-race i 49’eren.
Arrangementet ﬁnder sted på:
Horsens Ny Teater torsdag den 15. januar
2009 kl. 19.00
Deltagelse er gratis men kræver bindende
tilmelding på: www.Horsens-Sejlklub.dk

KAPSEJLADS-UDVALGET
Frokost.
Sidste nyt og kalenderen.
Tilmeldingen er bindende og bliver du forhindret bedes du
melde afbud til Soren.Klint@Horsens-Sejlklub.dk, senest den
12. januar, så vi kan give din plads til en anden, i modsat
fald bliver du faktureret kr. 150,-.

Medarrangør: Horsens Kommune

Suppe fra kl. 18
40
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TORM Grandprix vindere
hædret

Marco Polo

Juelsminde
båd & udstyr

Traditionen tro blev klasse-vinderne i årets samlede TORM
Grandprix-serie hyldet ved en fin reception hos TORM i Tuborg
Havn i Hellerup.
Omkring 75 sejlere, forældre og repræsentanter fra TORM og
Dansk Sejlunion var mødt op. De kunne overvære, at HR- direktør Christian Riber fortalte lidt om A/S Dampskibsselskabet
TORM, hvorefter direktør for TORM fonden, Jens Bjergmose
uddelte vandrepræmier og gaver til de samlede vindere af
TORM Grandprix 2008.
Horsens Sejlklub var flot repræsenteret på sejrsskamlerne:
405 jolle: Rasmus Antoft og Martin Hjortlund Christensen,
Europa jolle-pige: Anne-Marie Rindom, Horsens Sejlklub

Maritimt udstyr til dig & din båd
Kom og se alle de nye produkter, bl.a.
Jotun bundmaling og lak. Bådfiner & teaklister

Juelsminde båd & udstyr
Havnen 1 A 7130 Juelsminde
75695825 - 24442236
-stedet med den gode service

Nykredit, “Sailor of the year”
Let at ﬂytte – kraftig nok til at ﬂytte dig.
BeoSound 3 genopﬁnder transistorradioen – med en ny drejning:
Den kan afspille digitale musikﬁler fra et hukommelseskort.
Det genopladelige batteri giver dig op til 10 timers uforstyrret nydelse.

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

Nykredit “Sailor of the year” blev uddelt for 3. gang I forbindelse med standernedhalingen, og da den løbende stemmeafgivelse dette år ikke kunne ses på hjemmesiden, var
der stor spænding til det sidste.
Årets vinder blev:
Anette Viborg Andresen med næste dobbelt så mange stemmer som nummer 2:Anne Marie Rindom. 3 pladsen blev Sigbjørn Christoffersen fra Sejlerskolen.
1. præmien var et gavekort på kr 5000 til Surf og Ski og et
rigtigt stort tillykke til vinderne.

LOGO

Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
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Stor tak til Nykredit for deltagelse i denne event, der som
On Board medlem yderligere er aktiv i bl.a Business Cup.
www.bang-olufsen.com

- Sailor of the year !
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

Standernedhaling

- 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

Der var dejlig høj blå himmel og stor opbakning til standernedhalingen

Stinne Andersson, Olivie Nissen og Erik Nørgaard
koncentrerer sig til det yderste om standeren
som skal hales ned

Erik Nørgård overrækker grundejerpokalen til Steen Olsen.
Ole Harby overrækker sejlerskolens nyeste vandrepokal

Vidste du, at Euromaster tilbyder
følgende produkter og services:
Dæk og fælge
Olieskift
Bremser
Udstødning
Styretøjsudmåling
Klargøring til syn
Euromaster er den største
europæiske leverandør af
dæk- og serviceløsninger
med 49 professionelle centre i Danmark. På centrene
tilbydes service i forbindelse med olieskift, bremser,
udstødning, støddæmpere
og styretøj. Endvidere kan
man få opbevaret sine
dæk og fælge, når man får
monteret sommer- eller
vinterdæk.
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– alle former for specialløsninger
i rustfrit stål til din båd.

Klik ind på
www.euromaster.dk
eller ring 87 28 28 28
og få oplyst nærmeste
Euromaster center.

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

Bjarne Hansen modtager hæder for sin indsats i
bl.a. match race afdelingen

Anne Marie Rindom, Sigbjørn Christoffersen og Anette Viborg modtager
Nykredit ”Sailor of the year” præmier af Søren Klint.

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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Luftfoto med Casa Air
stor succes

Match 28 “Tune Down”
Fleetsejlads

Brian Keene, Christian Rindom, Mark
Keene samt Tue Andersen vinder ”Tune”
down 2008

Hvad er højest – et tordenskrald eller rundetårn?? Nogenlunde lige så svært er det at besvare, om det er ”højest” at
vinde folkebåds-, H-båds-, Express- eller storbådsløbet i aftenkapsejladserne. Selv om handicapreglerne et stykke hen
ad vejen giver et nogenlunde sammenligningsgrundlag, er
der altid skævheder som favoriserer én bådtype i blæsevejr og en anden i den tynde vind, så reelt er det umuligt
at sammenligne præstationerne på tværs af bådklasserne.
I forlængelse af ungdoms-DM i matchrace rådede Horsens
Sejlklub kortvarigt over 4 Match 28’ere, hvilket blev benyttet til at afholde en omgang ”Match 28 Fleetrace”, hvor al
snak om gamle sejl og uretfærdige DH-mål for en stund
blev lagt på hylden, da bådene og dermed vilkårene for alle besætninger er fuldstændig ens.
Otte lokale besætninger havde taget udfordringen op, og
ved fælles hjælp blev der afviklet 6 spændende og tætte
sejladser hvor sejlerne dystede 4 ad gangen på en kort ”opned”-bane. Starterne blev med hård og myndig hånd styret af Peer 112 og Henning, og de sejlere der sad overbemandede mærke- og liniebådene samt sørgede for transport af sejlere til og fra banerne så sejladserne kunne afvikles i et rask tempo og i en god, positiv atmosfære.
Vejrudsigten var ikke for god - der var lovet en lille kuling men vejrguderne lod sig formilde og åbnede et "vindue"
med 6 til 8 m/s hvilket dog var nok til at se hvilke besætninger der var sammensejlede og vant til at tumle Match
28’erne – og hvem der var knap så fortrolige med det.
Særligt stærkt i billedet stod en luv spilerkæntring 50 meter fra dommerskibet (Vitus Bering) hvor alle de ventende
sejlere stod og kiggede på – godt stunt!
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Jesper Bank i Horsens

Den sidste søndag i august i høj sol og 10 m/s fra øst, steg
Casa Airs sorte Robinsson op fra Plutovej, uden sidedøre og
med fotografer og telelinser hængende ud af dørene.
Det blev til 590 fantastiske fine sejlerbilleder fra kapsejladsen Endelave Rundt, hvor bådene befandt sig fra den østlige side af Endelave til målet i Snaptun.
Billederne er blevet solgt til de respektive sejlere, deres familier og sponsorer i løbet af efteråret og
indbetalingerne, der er 2 cifret i tusinde, går direkte til Horsens Sejlklub.
En meget stor tak til Casa Air og fotografen for indsatsen.

On Board Horsens Sejlklub har i samarbejde med vore 2
medlemmer EgnsInvest og Horsens Kommune været så heldige, at få den dobbelte OL guldvinder, Americas Cup skipper og Business Coach til Horsens
torsdag den 15. januar kl. 19
Horsens Sejlklub og On Board Horsens Sejlklubs medlemmer med gæster er selvfølgelig inviteret, og det eneste I
skal gøre er at tilmelde enkeltvis på www.Horsens-Sejlklub.dk
Vi ser frem til at møde jer i Horsens Ny Teater i januar 2009.
Se i øvrigt invitationen andetsteds i bladet

Det er ikke til at se det hvis man ikke lige ved det. Der er Ingolf
Nordal’s X37 Mia, der er fotograferet fra en lidt anden vinkel end
normalt. Det ses i øvrigt tydeligt at Skipper Preben Christensen
og besætning er mere interesseret i helikopteren end i at styre
båden.
Der var opsamling på Vitus Bering mens de øvrige besætninger sejlede tune down. Denne vekselvirkning imellem at sejle
og være dommer, giver stor mulighed for at lære de andre
klubmedlemmer at kende.

Match race aften
Teori, eksempler og regler.

Efter en række spændende sejladser med generelt flotte
starter (bortset fra et par enkelte der kom på den forkerte
side af startmærkerne) kunne Brian Keene med besætning
udpeges som vinder med 4 point (2 første og en 2. plads),
skarpt forfulgt af Klaus ”Skipper” (der udviste en meget suveræn behandling af Match 28´erne) og Morten Stoy, der
begge sluttede med 5 point. Dagens mest aktive gaster var
uden tvivl Morten Arndals forældre, der under kyndig og
højlydt vejledning fra skipper blev kostet rundt i cockpittet med en fin serie på en første, en anden og en tredieplads til følge.

Til alle ungdomssejlere og andre der vil sejle
match race.
Søren Laugesen fra TMC kommer
onsdag den 7. januar kl. 1830 i klubhuset.
Foto: Casa Air og Martin Ravn
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Søren gennemgår match race fra start til slut, med
regler, tips og tricks.
Start året med at komme i mental match race form
eller få stillet din nysgerrighed.
Deltagelse er gratis og henvender sig til alle med
bare lidt interesse for match race.
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I forbindelse med en happening i klubhuset, blev kontrakten
underskrevet at både formand Bent Rønn og Børge Jørgensen
fra Team Horsens, imens kraftcentertræner Nicolas Brandt
overvåger papirarbejdet.

Team Horsens
sponsoraftale
Horsens Sejlklub starter 2009 sæsonen meget
positivt, da forhandlingerne med Team Horsens
resulterede her først i december med en sponsorkontraktunderskrivelse på 100 000 kr.
Beløbet størrelse skyldes Team Horsens nye strategi, hvor talentarbejdet sættes i højsæde, hvilket har resulteret i at Horsens Sejlklubs ungdomsarbejde er blevet tilgodeset.
Halvdelen er beløbet er direkte adresseret til 5
talentfulde sejlere nemlig Maiken Schütt, Anne
Marie Rindom og Anette Viborg Andreasen samt
Thomas Tang og Christian Rindom.
Det resterende beløb går til talentarbejdet i ungdomsafdelingen samt en talentpris på kr. 10 000,der tilfalder en eller flere talentspirer i 2009. Prisen uddeles ifm. afslutningsfesten efter Klubmesterskabet.
Stor tak til Team Horsens, der på andet år er et
aktiv medlem af On Board Horsens Sejlklub, og
vi ser frem til at fortsætte og udbygge samarbejdet.

C O N

INDUSTRIES

VIA sponsoraftale
Den 1. december indgik VIA University College, TMC og
On Board Horsens Sejlklub en ny sponsoraftale,
der muliggør, at der de næste 3 år ligger en Match 28 båd
med VIA logo på i Horsens.
”Vi ønsker meget større synlighed i lokalområdet og det
giver bl.a. denne sponsoraftale os mulighed for”,
siger direktør Konstantin Lassithiotakis fra VIA University College.
Både TMC og Horsens Sejlklub glæder sig til samarbejdet, og med 2500 studerende og 150 medarbejdere,
er der et stort potentiale for forøget aktivitet på Horsens
Lystbådehavn i de kommende sæsoner.

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

Søren Klint fra Horsens Sejlklub, Jens Henrik
Lund fra TMC og Konstantin Lassithiotakis fra
VIA, lægger sidste hånd på aftalen.

Lars Larsen
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Finalen blev sejler i Horsens bådene
imellem Thomas Tang og Nicolaj
Sehested, der som foreste båd her
viser sin styrke.
GASTRONOMI OG STEMNING I SÆRKLASSE PÅ DANMARKS NYE DESIGN HOTEL

SELSKAB & FEST

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

sat
mmen
a
s
e
k
siv
ak
t festp åvarer inklu
g
ø
s
d
U
rs
er
bedst ink, 3-rette
af de
r
std
, kaffe
velkom e ad libitum kt
nfe
vin
menu, ansekageko ,15
og kr
rt kr 6
e
v
u
k
pr.
Egebjergvej 1

8700 Horsens

Tlf. +45 76 25 72 00

Fax +45 76 25 72 01

info@hotelopushorsens.dk

www.hotelopushorsens.dk

Thomas Tang og besætning tog sølv til
U-DM i Match Race
Den ellers inkarnerede enmandsjollesejler Thomas Tang, havde taget flere af sine gode jollekammerater og lillebror med i sin match race-besætning og gjorde næsten rent bord til
Danmarksmesterskabet i Match race for ungdom, der blev afholdt i Horsens.
Thomas og crew vandt 10 ud af 11 sejladser i den indledende
round robin, kun slået af Nicolaj Sehested fra Kolding. Smølf,
som Nicolaj er kendt som, vandt også finalen sikkert med 3
sejre imod Thomas’s enkelte sejr, da der blev sejlet først til 3 i
finalen.
Horsens Sejlklub arrangerede Ungdoms DM i Match Race, som
var det første rigtige match race stævne med udenlandsk deltagelse, der er blevet arrangeret på fjorden. Stævnet var et grade 3 stævne, hvilket betyder, at der kan optjenes point til skipperne på ISAF’s verdensrangliste. Det betød samtidigt, at der
skulle være mindst en international dommer, iblandt de 6
”umpires” og en baneleder, der var hidkaldt for at afvikle stævnet, hvilket gav udfordringer for arrangørerne.
Der var inviteret 12 hold, hvor alle skal være under 23 år, og
de 4 besætningsmedlemmer hos Thomas Tang var lillebroderen Christian, Mads Bendix og Christian Rindom.

De 12 besætninger samlet inden søndagens sejladser begyndte.

Da Horsens pigebåden kom lidt for tæt på Nicolaj Sehested i de
indledende sejladser, viste han pigerne, hvorfor han skulle være
dansk mester.
Foto: Niels Moldrup / SejlerEvent.dk

Jacob Nicolajsen var skipper på den anden Horsens båd, der
blev nummer 5, mens Karoline Klint styrede en ren Horsenspigebåd, der derved havde lov til 5 besætningsmedlemmer, og
blev samlet nummer 10.
E-jolle afdelingen fra Horsens var storleverandør af sejlere til
denne event, men også flere ungdomssejlere, der til daglig sejler i klubbens match 28, var at finde iblandt de 3 besætninger.
Arrangementet var lavet i tæt samarbejde med TMC, og en stor
tak til dem samt Hotel Opus, der hurtigt sprang til med overnatningshjælp. Begge tiltag var med til at Horsens Sejlklub fik
stor ros efter stævnet.
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et rigtigt hav hvor bølgerne kan være pænt store, flere steder
har man også mere end 200 m vand under kølen.

Af Hans, Sofus hund og Annie ”Svejstrup”

Lang dejlig sommer
Kalenderen skriver november, båden er kommet på land, masten lagt på hylde og den sidste
mil sejlet for i år. Det er tiden at se tilbage på en fantastisk lang og dejlig sejlersæson langs
de svenske kyster, kanaler og i Østersøen.

Kalenderen skriver november, båden er kommet på land, masten lagt på hylde og den sidste mil sejlet for i år. Det er tiden
at se tilbage på en fantastisk lang og dejlig sejlersæson langs
de svenske kyster, kanaler og i Østersøen.
Vi har haft orlov fra midten af maj til midt i september, og tiden er blevet brugt til sejlads. Vi er en familie der elsker at sejle, og den normale sommerferie opleves altid som for kort. Vi
trængte også til en lidt længere pause fra et travlt arbejdsliv,
4 mdr. er så lang tid at roen virkelig kan få lov til at sænke sig,
der er tid til at ligge i havn til den rigtige vind er der, vi ville
kunne nå rundt til steder som normalt ikke er inden for rækkevidde på en normal sommerferie.
En stor del af rejsen er forventningen og planlægningen inden,
vi startede med at købe en ny og større båd, den gamle manglede holdingtank, gas og plads. Hunden skulle have de rigtige
vaccinationer og et pas. Søkort, havnelodser og en gummibåd
blev anskaffet. Er det nu nødvendig med gummibåd, hvor skal
den være for selv sammenklappet fylder den meget, på slæb
skal den ikke da det tager fart og besværliggør til- og fralægning.
Pinselørdag var båden pakket, huset låst og aftaler om plæneklipning lavet. Vi stod ud af fjorden tidlig om morgenen i det
flotteste sommervejr, med en grovplanlagt rute for de næste
4 mdr. foran os. Ruten gik over Sjælland, da der var lavet en aftale med Raymarine i Helsingør om skift af et print i vores log.
Fra Sjælland gik turen op langs den svenske kyst, med første
stop i den lille by Arild lige nord for Kullen. Vi har ikke tidligere
sejlet i Sverige, men allerede her i første havn tabte vi vores
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hjerter til svenskerne og deres land. Arild er en lille havn med
plads til max. 9 gæstende både, vi var de eneste, havnefogeden er en venlig ældre mand med stråhat, lyse sommerbukser
og ternet skjorte. Byen består af små hyggelige huset malet i
forskellige farver, og alle med utrolig velplejede haver, det var
som at sejle 50 år tilbage i tiden.

Vi brugte de følgende uger på at udforske den Svenske vestkyst, ofte var vi de eneste gæstesejlere i havn, da sæsonen først
rigtig starter hen i juni. Dette gjorde bestemt ikke oplevelserne mindre, da det gav nogle utrolige naturoplevelser, som at
ligge alene i naturhavn, ro hunden i land i gummibåden, og gå
i seng til gøgens kukken.
I starten var vi meget fascinerede og nervøse for at sejle imellem og tæt på klipperne, noget svensken gør med den største
selvfølgelighed for fulde sejl i frisk vind. Vi elsker at sejle for
sejl, men havde indstillet os på at motoren ville gå noget mere end normalt, når der var for smalt til kryds og igennem ka-

nalerne. Ofte har vi dog været begunstiget af halv- og medvindssejlads, og ret hurtig blev vi noget modigere på kryds.
Efter nogle gode uger på vestkysten satte vi kursen mod Gøteborg, så kanalsejladsen gennem Sverige kunne begynde. Det
var et kultur chok igen at komme til en storby, efter den rene
luft og roen ude i skærgården. Det blev dog til et par gode dage i Lilla Bomman som gæstehavnen i Gøteborg hedder, den
ligger centralt, så næsten alt kan nås til fods.
Turen gennem først Troldhättan kanalen og derefter Götakanalen bød på anderledes sejlads, de mange sluser 64 i alt var
en udfordring, der krævede samarbejde ombord. Ikke uden
grund kaldes kanalen for ”Skilsmissekanalen”, vi fik dog ikke
ridser i ægteskabet men en enkelt i søgelænderet. Turisterne
elsker at følge med i bådenes slusen op eller ned, og aldrig er
vores hund iført redningsvest blevet fotograferet så meget. Der
blev også knipset løs, da vi i en af de store Troldhättansluser
(man bliver hævet 8 m.) mistede grebet og drev rundt inde i
slusen, heldigvis var vi den eneste båd.
Det er fascinerende at sejle igennem landskabet, med græssende køer, igennem landsbyer og over hovedveje. Vi brugte
godt og vel 3 uger på at krydse Sverige, da der var mange dejlige steder.

Ålandsøerne består af mere end 6000 øer og holme, vi nåede
rundt til et par stykker, men vi kan absolut anbefale et besøg,
hvis turen går til Østersøen. Her som andre steder i Skærgården er det vigtigt at huske godt med proviant og vand hvis man
vil ligge i naturhavn, da det er sparsomt med indkøbsmulighederne.
Ligeledes skal man ikke sejle forbi Gotland og den historiske
by Visby med den 3,5 km lange ringmur, gamle bygninger og
smalle gader. Det er et meget populært sted med mange
gæstesejlere, de rige får luftet deres store både og smarte sejlertøj, og vi andre får stillet vores nysgerrighed.
Turen hjemover gik langs Øland, til Christiansø, Bornholm, syd
om Danmark med en afstikker til Tyskland da vi havde god tid.
Vi har haft en lang og dejlig sommer i båden, som vi gerne gør
om. Vi har fået så mange forskellige oplevelser, som har flyttet vores grænser som sejlere, store bølger, fuld storm (vi lå i
havn i Karlskrona), ny havn hver dag, lange sejladser. Ting der
er gået galt, grundstødning ved Sejerø på udfarten, så var vi fri
for det i Sverige. Fortøjningstov der snoede sig omkring roret
ved fralægning i kraftig vind, konen måtte i badedragten for
at redde situationen, der blev klappet i de andre både, da vi atter var sejlklar osv.
Sejlads i Sverige er ikke svært, hvis man har nogle gode kort,
vi brugte både papirkort og GPS, begge steder er der markeret
en sejlrute (farleder). Vi havde desuden købt havnelodser med
en god beskrivelse af gæstehavne og naturhavne. Hvis andre
skal afsted, låner vi gerne søkort ud.
Nu skal vi så bare lige igennem en lang vinter, inden båden igen
får vand under kølen, næste år må vi så nøjes med den almindelige ferie.

Selv om kanalen var spændende, var det nu dejligt igen at have saltvand under kølen, da vi nåede Mem på Østersøsiden.
Her på østsiden af Sverige er skærgården mere grøn og knap
så barsk som på vestkysten. Efter 6 dages skærgårdssejlads når
vi Stockholm, Stockholmerskærgården er helt speciel, der er
meget at se, da der er mange både/færger og fantastiske huse
på næsten alle øer. I Stockholm ligger man i Wasahavnen lige
i centrum, stemningen her er international med både fra mange lande. Vi turister igennem i et par dage, inden vi sætter kursen østpå mod Ålandsøerne.
Vi render ind i en periode med blæst, så ventetiden i Skærgården bliver længere end beregnet. Endelig lykkes det at komme
af sted, vinden holder sig under 9 m/sek, vi går en rigtig god
fart med lidt slæk på skøderne, hvilket er rart da Østersøen er
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b. d k
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Af Carl Gerstrøm

Behandling af skruer
Igen i år var jeg rundt og kigge på skruer, da bådene kom på land. Tidligere har jeg omtalt et
New Zealandsk produkt ”Propspeed”, som har vist et godt resultat. Det er blevet delvist
bekræftet i denne sæson. Jeg har truffet en enkelt, hvor det ikke virkede.
Selv har jeg haft Hempels nye produkt
PROP CLEAR + PROP AF. Det har virket
fint på skrue, motorben og bovpropel.
Døm selv fra billedet her.
At det ikke kun er trækkraft det handler om ses tydelig på billedet. Kraftig
begroning af kølevandsindtag kan let
give motorproblemer.
Ole Glerup ”Time Out” har været så
venlig at følge op fra sidste år. Her er
hvad Ole skrev:

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

Horsens Yachtværft tilbyder:

Teak / mahogni og andre træsorter
til brug i bådebygning

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

Marine krydsfiner med yderfiner i
teak /mahogni og andre træsorter
til brug i bådebygning
Polyester og glasfiber materialer
Epoxy
Lak, malinger og bundfarver
Elektronisk udstyr
Professionel båd klargørings materialer
Bådudstyr
Rig / rulleforstag og dæksudstyr
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Time out efteråret 2007

Time out efter året 2008

Med venlig hilsen
Ole Glerup

Udlejning af det rigtige værktøj
Know how som vi gerne giver videre

Hempel prop clear

Kære Carl Gerstrøm
Du var på pletten, da vi sidste efterår tog vores båd op
af vandet, og fik taget et billede af vores noget tilgroede Volvo foldepropel. Billedet er bragt i klubbladet
nr 2 juni 2008.
Vi havde købt båden samme år (søsat), og jeg kunne
desværre ikke oplyse, hvordan den tidligere ejer havde behandlet skruen forud for søsætningen.
Efterfølgende har jeg kontaktet den tidligere ejer, - og
han kunne oplyse, at han ikke havde gjort andet ved
skruen, end at rengøre den. Han var meget overrasket
over at se bevoksningerne på billedet og kunne oplyse, at han aldrig havde set noget tilsvarende, mens han
havde haft båden. Han havde båden liggende i Sønderborg. Indholdet af salt og næringsstoffer er formentlig noget anderledes der - så det kan meget vel
være en del af forklaringen på de problemer, vi har i
Horsens Havn.
De vedhæftede billeder er fra optagningen i år. Som
det fremgår er bevoksningen begyndende - men beskeden i forhold til året før. Jeg havde før søsætningen malet skruen (minus tærezink) 4 - 5 gange med
standard selvpolerende maling af mærket International. Så denne behandling er altså noget bedre end ingen behandling.

Gammelhavn 3 · 8700 Horsens
Tlf: 25578781 · Fax:75614902 · info@horsensvaerft.dk
www.horsensvaerft.dk
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Vi har traileren
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til din båd

MEDLEMSBLAD FOR
HORSENS SEJLKLUB

- og til din bil

Foto: Casa Air og Martin Ravn

Dansk kvalitet

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

STENSBALLE

TRAILER
CENTER

Bygaden 68 · 8700 Horsens · Tlf. 7565 7906

www.trailercenter.dk

Vil du med til Sport Awards
lørdag den 17. januar i Forum Horsens?
Fælles tilmelding på
www.horsenssejklub.dk

Claus Nielsen i Artemis var kun ude
at kigge til Endelave Rundt, mens
Fru Bente nød at styre den nyrenoverede Ylva.

