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Søulken fortæller
rødspætten spræller…
Hans Villund har sejlet i næsten et halvt
århundrede.
Tursejlerne i Horsens har inviteret den
gamle søulk til at komme og fortælle.
Efter foredraget serverer kokken pandestegt vesterhavs-rødspætte.
Det sker lørdag 13. marts.
Glæd dig til en go’ eftermiddag og
læs mere side 33
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X-Yachts kører
Microsoft Dynamics AX
fra Microsolutions

Microsolutions A/S

|

Lundvej 6

|

DK-8700 Horsens

|

Phone: +45 7560 2480

|

info@microsolutions.dk | www.microsolutions.dk
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Bjarne

Claus

CENTER - Jylland
www.havneservice.dk
havneservice@havneservice.dk
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Skumsprøjt fra formanden

Året går på hæld, generalforsamlingen nærmer
sig og tanker om fremtiden trænger sig på.
Hvordan ser fremtiden ud i Horsens Sejlklub?

Vi har fostret ideen om et søsportscenter til
vores ungdom, lavet planer for fremtidens havn og lavet et forslag til fremtidens klubhus. (Så du
det i sidste nummer af klubbladet?)
Kommunen har arbejdet på en masterplan for
havnen, siden arkitektkonkurrencen blev offentliggjort, men på rådhuset er de ikke klar endnu. Vi står stille lige nu - afventende. Forklaringen: Arbejdspres i forvaltningen og afvikling af
kommunalvalg.
Vi regner med snart at komme videre med planerne.
I de sidste par numre af bladet Sejler har man
i Dansk Sejlunions regi diskuteret sejlsportens
fremtid, og i weekenden 6. - 7. november
holdt DS klubkonference med et program, der
spændte fra fremtidsforskere til Jesper Bank. Vi
var repræsenteret fra Horsens Sejlklubs bestyrelse, og tankerne, problemerne/udfordringerne
er mangfoldige rundt i kongeriget.
Små ungdomsårgange, manglende ”midaldrende” samt en stadig større gruppe aktive ældre
giver et generelt ændret billede i klubberne de
næste år, men der er stor variation fra klub til
klub.
Her i Horsens er vores ungdomsafdeling vokset
de sidste mange år, og studentermedlemmer,
matchrace og gaster til aftensejladser har startet
en vækst af mellemgruppen. Gruppen af ældre
stiger fortsat, så vi regner med medlemstilgang
i fremtiden.
Hvad kan vi i bestyrelsen gøre for, at alle disse
medlemmer føler sig hjemme i klubben, at der er
tilbud som tilfredsstiller alle?

Fremtidsforskeren sagde: ”I skal lave individuelle
medlemskaber til hvert enkelt medlem, fordi
fremtidsmennesket er individualist”.
Skal vi det?
Når jeg ser rundt i klubben i dag, så er de mest
aktive dele af klubben lige netop der, hvor der er
flest aktive klubmedlemmer. I min optik er det
jer medlemmer, der er med til at skabe fremtidens klub med de tilbud, som I ønsker - nye
tilbud, som I er med til at skubbe i gang.
Hermed en kraftig opfordring fra mig til jer:
Mød op til generalforsamlingen i januar og giv
et bud på fremtiden. På generalforsamlingen er
der et diskussionspunkt om fremtidens Horsens
Sejlklub. Glem for en stund snakken om porto
og kontingent og mød i stedet for op med ønsker og tanker. Vær med til at skabe fremtidens
Horsens Sejlklub. Vær vsionær, vær dristig, vær
åben. Giv os dine bedste tanker og ideer - og vi i
bestyrelsen lover at lytte og lære.
De gode ideer rækker ind i fremtiden, og bestyrelsen sætter gerne ting i sving i forventning om
et superstærkt og inspirerende samarbejde med
aktive frivillige i klubben. Vel mødt til en snak fremtiden er som sædvanlig lige om hjørnet.
Glædelig jul

Bent Rønn
Formand for Horsens Sejlklub
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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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BYGNINGSSTÅL
Trapper
Altaner
Gelændere
Vores område er stort...

Gotlandsvej 20 · 8700 Horsens
Tlf. 7562 1999 · www.carlfr.dk
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Hvor er vi med
det nye klubhus?
Det må være et naturligt spørgsmål
oven på offentliggørelsen i sidste
klubblad

Efter et glimrende samarbejde med to arkitekter fra kommunens
byplanafdeling, kom vi frem til et resultat som blev præsenteret i
septemberudgaven af klubbladet.
Men så kom stadsarkitekten ind i billedet.
Han har naturligvis også sin mening om sagen, og har andre gode
ideer. Han ønsker f.eks. huset mere åben mod nord. Det er helt fint,
men de ideer burde vel nok have været fremme noget tidligere.
Det giver desværre yderligere forsinkelser af projektet.
Det ser ud til, at man ønsker vores projekt passet ind i Masterplanen for havnen. Den havneplan, som skulle have været færdig
for længst.
På et møde med byens øverste ledelse, som er særdeles positiv
overfor vores projekt, blev der rejst spørgsmålet om det juridiske i
forbindelse med at der drives restauration på kommunens grund,
som der kun betales et symbolsk beløb i leje af. Det er der så nedsat et udvalg til at se nærmere på.
Vi må i den forbindelse slå fast, at det vi ønsker er at bygge er et
klubhus. Huset indeholder også en restaurant, som ejes af Horsens
Sejlklub, og som forpagtes ud.
I den forbindelse har vi set på, hvad der tilsvarende foregår i Lystbådehavne, som vi mener at kunne sammenligne os med.
Vejle Lystbådehavn:
Klubhuset er ejet af sejlklubben, og ligger på en af kommunen lejet
grund. Huset har en velbesøgt restaurant, som er forpagtet ud.
Kontrakten løber i en 10 års periode, og der betales forpagtningsafgift som en procentdel af omsætningen.
Fredericia Lystbådehavn:
Fredericia Sejlklub ejer klubhuset, som ligger på en af kommune
lejet grund. Huset indeholder restaurant som er forpagtet ud for et
større fast beløb i forpagtningsafgift.
Fredericia Motorbådsklub har et lignende arrangement blot 100
meter derfra.
Jyllinge Lystbådehavn:
Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A ejer både grund og restaurant, som
forpagtes ud. En lokal restauratør har gjort indsigelse, og hævder
at der ikke må drives virksomhed på grunden. Kommunen vurderer,
at restaurationsdrift er en nær og naturlig del af en Lystbådehavn,
og afviser klagen.

Skovshoved Lystbådehavn:
Kommunen ejer både huset og grunden. De stiller det hele gratis til
rådighed for Sejlklubben. Klubben forpagter restaurationen ud, og
indtægten heraf tilfalder klubben.

Hellerup Lystbådehavn:
Kommunen ejer både huset og grunden. De stiller det gratis til
rådighed for sejlklubben. Klubben udlejer restaurationen ud til en
forpagter, og indtægten heraf tilfalder klubben.
Skive Lystbådehavn:
Et konsortium byggede hotel, restaurant og klubhus. Skive sejlklub
har lejet huset, og betaler kr. 50.000,- pr år for klublokale, opbevaringsfaciliteter og bad / omklædning, og det er endda inkl. alt
forbrug.
Vi kunne nævne flere eksempler, men skulle de nævnte ikke være
nok til at fastslå, at i Danmark er en klubdrevet restauration en
naturlig del af en Lystbådehavn. Lad os så se hvad det nedsatte
udvalg kommer frem til.
Horsens kommune har foreløbig vist sin velvilje ved at henvise os
til VIA med henblik på at anvende skolepraktik elever til at indgå i
det fysiske arbejde med at opføre huset. Det vil formentlig i praksis
foregå på den måde, at de bygmestre som byder ind på den kommende licitation, kan anvende disse elever på økonomisk fordelagtige vilkår.
Vi må så håbe, at det så også munder ud i en økonomisk fordel for
Horsens Sejlklub. Men det er vel en samfundsnyttig opgave, som
Horsens Sejlklub her kan bidrage med. Det drejer sig om på den
måde at få håndværksmæssige elever ud i praktik. Det som de ellers i dagens Danmark kan have svært ved.
Vi regner med, at de sidste tilretninger af tegningerne, samt den
juridiske udredning omkring restaurationsdriften, færdiggøres indenfor de næste 2 måneder, - så vi kan komme videre i processen.
Hugo Nielsen og Carl Gerstrøm
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lækker
mad, leveret
til dig og dine medarbejdere
Afriggerfrokost
lørdag
den 31. oktober kl. 14.00
velsmagende sund

Vi tilbyder spændende
og
mad lavet af dygtige faglærte kokke leveret hver dag.
Lørdag den 31. oktober kl. 14. haler vi standeren ned og slutter
officielt sommersæsonen.
Med hovedvægt
, og variation stiller vi
op i jeres
.
Dagens
program: på sæson,
Vi laver madFormanden
inspireretmindes
af helesæsonen.
verdenen og vores egen
.
Kl. 14 mødes vi ved flagmasten.
Standeren synges ned.
Diverse pokaler overrækkes.
og få
samtidig en
som giver deres ansatte
,
Kåring af Nykredit Sailor of the
year.
glæde
ogforfriskning.
. Vi kan tilbyde firmafrokost allerede fra
.
Klubben er vært
ved en

økologi

flotte buffeter
kreativitet

Spar penge
frokostordning
inspiration

energi
i morgen

Kl.14 er der frokostbuffet i klubhuset bestående af lakse cannaloni med
få en· Andeterrine
uforpligtende
snak
om
og måske aftale en
krydderurteog
creme
med
æblechutney
· Bresaola med ristede
pinjekerner og rukola · Svinekam med salvie · så
Ungkvægs
culotte
med
i kan se hvad
vi formår.
peberrods creme · Fløde kartofler med timian · Små kartofler ristet i andefedt · Grøn salat med skud · Dessert: daddelkage med toffee og vanilleis.

Ring

mulighederne

firma

prøve-buffet,

150 kr.
kuvert.
Tilmelding
i klubhuset
eller Restaurant
7562 1975. · Langelinie 24 · 8700 Horsens · Tlf. 26991913 / 75621975
Ring
tilpr.
Mads
Valentin,
Horsens
Sejlklubs
Jesper Bjarnesen underholder
Eller klik ind på madhosmads.dk
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Kapsejladskalender Horsens Sejlklub 2010
Dato

Stævne

Klasse

Ansvarlig afdeling

9-10. januar

Optimist træningslejr

Optimister

Ungdom

20-21. marts

Optimist træningslejr

Optimister

Ungdom

30. marts

Trimkursus ved Mads Christensen – North Sails

Kølbåde

Kapsejlads

1. maj

Tune-up / træningssejlads - banesejlads

Kølbåde

Kapsejlads

11. juni

Træning Business Cup

Match Race

Match Race

12. juni

Business Cup

Match Race

Match Race

18. juni

”Det gæ nok’s” mindepokalsejlads (HSH – Snaptun)

Kølbåde - pigesejlere

Pigesejlerne

1-4. juli

Borre Knob lejr

Joller - ungdom

Ungdom

7-11. juli

DM for H-både

H-både

Kapsejlads

29. august

Endelave Rundt

Kølbåde og flerskrogsbåde

Kapsejlads

26. september

”Trekosten” – distancesejlads for 2-mandsbesætninger

Kølbåde og flerskrogsbåde

Kapsejlads

3. oktober

Søndagsefterårssejlads

Kølbåde og flerskrogsbåde

Kapsejlads

10. oktober

Søndagsefterårssejlads

Kølbåde og flerskrogsbåde

Kapsejlads

Dansk O.T.C. A/S - Tirsdag aften-matches 2010 (kølbåde)
• Første tirsdag forår: 4. maj
• Sidste tirsdag forår: 22. juni
• Første tirsdag efterår: 10. august
• Sidste tirsdag efterår: 21. september

Følg med på hjemmesiden
for opdateringer af kalenderen

Dansk O.T.C. A/S - Onsdag aften-matches 2010 (pigekapsejlads, kølbåde)
• Første onsdag forår: 5. maj
• Sidste onsdag forår: 16. juni (dog ingen sejlads d. 12. maj)
• Første onsdag efterår: 11. august
• Sidste onsdag efterår: 22. september
Dansk O.T.C. A/S - Torsdag aften-matches 2010 (familiekapsejlads, kølbåde)
• Første torsdag forår: 6. maj
• Sidste torsdag forår: 24. juni (dog ingen sejlads d. 13. maj)
• Første torsdag efterår: 12. august
• Sidste torsdag efterår: 23. september
Første start kl. 18.30 ved alle aftenkapsejladser – både forår og efterår.
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Let at ﬂytte – kraftig nok til at ﬂytte dig.
BeoSound 3 genopﬁnder transistorradioen – med en ny drejning:
Den kan afspille digitale musikﬁler fra et hukommelseskort.
Det genopladelige batteri giver dig op til 10 timers uforstyrret nydelse.

BeoSound3:3:Kr.
Kr.xx.xxx,4.995,BeoSound

LOGO
Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

www.bang-olufsen.com

– alle former for specialløsninger
i rustfrit stål til din båd.
Vi udfører også opgaver i bygningsstål,
herunder trapper, altaner og meget mere.
Specialproduktion i rustfrit stål og aluminium.
Satellitvej 10 · DK-8700 Horsens
Tlf. +45 76 25 90 30
www.brimas.dk · mail@brimas.dk
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Niels Hede Nielsen i
X43 ”Joy VI” løb med
sejren for de store bådE

Klubmesterskab og Trekost Two-star Sejlads
Lørdagen bød på klubmesterskabssejladser på meget fine baner
udlagt på fjorden mellem Boller og Husodde. Efter 3 fine sejladser i
mellemluft endte det med, at Niels Hede Nielsen i X43 ”Joy VI” løb
med sejren for de store både, Kronow/Fjerbæk tog sig af Expressklassen mens Jørgen Rasmussen i Folkebåden vandt klassen for de
mindste både.
Søndag den 27. september var premieredag for et nyt kapsejladskoncept i Horsens Sejlklub – nemlig et Two-star Race, hvor besætningen skal bestå af kun 2 personer. Som konsekvens af faldende
tilslutning til Trekostsejladsen afviklet som traditionel kapsejlads,
blev denne sejlads udset som ”prøveklud” for konceptet, og med
24 deltagende både ser det ud til, at konceptet holder vand!
Ud over æren sejlede de deltagende både om “Børge Lauritzenpokalen”, en række vinpræmier samt 2 præmier til Sejlklubbens
Restaurant - sidstnævnte tildelt vindere fundet ved lodtrækning
blandt de deltagende både.
Sejladsen startede med mindste båd (Torben Pedersen i Juniorbåd)
kl. 10.00, mens største båd (X-43 med Niels Hede-Nielsen) blev
sendt af sted kl. 11.27. Efter 21 sømil i perfekt sejlvejr var det Per
Wohlerts folkebåd Galadriel, der krydsede målstregen første foran
en anden folkebåd på 2. pladsen. På 3. pladsen kom Torben Pedersen i Juniorbåden - og det til trods for at han sejlede en lille omvej
på 8 minutter undervejs!

Billedtekst

1. båd med måltal under 700: Sagitta35 Escape - Bjørnhardt/
Hansen, 2 fl. vin
1. båd med måltal o. 700 i mål: Juniorbåd Hvorfor det? - Torben
Pedersen, 2 fl. vin (nr. 3 i klassen over 700, men de to folkebåde
vandt hhv. 1. og 2. præmie)

Præmietagerne ved årets Trekost 2-star sejlads blev som følger:
1. plads: Folkebåd Galadriel - Per Wohlert. Pokal og 4 fl. vin.
2. plads: Folkebåd Nuser - Kaj Nielsen. 2 fl. vin.
1. båd med spiler i mål: Express Quickstep - Morten Arndal,
2 fl. vin

Lodtrækningspræmier:
2*Bourgogne-aften i Sejlklubben: Granada27 - Karin Gam Hansen
4*3 retters menu i Sejlklubben: Arcona40 - Hans Jacobsen
HSH Kapsejladsudvalg

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Bundmalingsforsøg
I sidste blad blev beskrevet det forsøg, hvor Horsens har deltaget.
Den endelige besigtigelse har nu fundet sted. Billederne taler vist
for sig selv. Som så mange gange før, var det ikke lige løsningen.
Firmaet har nogle ideer til, hvordan det kan forbedres, og så må vi
se til næste år, om det kan lykkes.
Et par generelle bemærkninger om bundmaling.
EU’s Biocid direktivet er forsinket 4 måske 8 år. Dvs. det planlagte
2010 bliver til 2014 måske 2018. Evalueringen af de enkelte aktivstoffer er på vej og ventes ult. 2009/primo 2010. Det vil være en
draft , som så skal i høring og senere efter godkendelse ud i endelig
udgave. Et af aktivstofferne er kobber. Det ventes stadigt, at kobber bliver godkendt. Det skulle have været klar i 2010, men kommer først 2012. Da kobber er den helt uundværlige del af de traditionelle malinger, forsinker det arbejdet med de færdige malinger.
Forsinkelsen betyder, at det kan blive aktuelt at udsætte den danske lov endnu engang. Udsættelsen løber til 01.01.2012,men da vil
EU reglerne ikke være på plads.
Miljøstyrelsen har støttet 3 bundmalings projekter i 2009.
1. Fyto-biocid (planteudtræk). Projektet blev stoppet uden
resultat.
2. Et projekt der kombinerer nogle af de kendte zinkbaserede aktivstoffer med glat overflade. Der er lavet 		
en række forsøg med paneler, men endnu ikke på både.
Forsøget løber videre i 2010, og der ventes forsøg på 		
både næste sæson.
3. Et forsøg der tager udgangspunkt i at indkapsle aktivstofferne i porøse skaller for bedre at kunne styre 		
den hastighed, hvormed aktivstoffet afgives. Forsøget er
på et indledende stadie men fortsætter i 2010.
Carl Gerstrøm
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Dansk O.T.C Aftenmatches
Aftenkapsejladser blev sædvanen tro en intens
affære med mange spændende dyster.

sejladser kåres som en suveræn vinder, mens Karin Gam Hansen i
Granada27 Ripasso indtog en sikker andenplads.

Tirsdags aftenkapsejlads
I løbet for de store både viste Preben Kristensen i Kim Henriksens
Ylva Papillon, at træningen op til årets Ylva-DM (der som bekendt
kastede en meget flot sølvmedalje af sig) også kunne bruges på aftenkapsejladsene. Preben og Co. vandt i fin stil foran forårets vinder
Svend Smedegaard, der i sin X-362 Sport denne gang måtte tage til
takke med 2. pladsen.

Torsdag aften familiekapsejlads
Hos torsdagssejlerne sejler alle både i samme løb, og efterårets 7
sejladser viste, at 4 af bådene skilte sig ud fra de øvrige. På 4. pladsen kom Allan Skovby i sin X-382, kun 2 point efter Verner Jensen i
Juniorbåd, der dermed besatte 3. pladsen. En anden Juniorbåd styret af Torben Pedersen var yderligere 3 point foran på 2. pladsen,
men ingen kunne true Kaj Møller i H-båden Moana, der efter de 7
sejladser (hvor 5 er tællende) endte med 10 point og førstepladsen.

I Expressløbet var der inden sidste sejlads hele 4 både, der kunne
løbe med den samlede sejr. Efter en intens sejlads lykkedes det
på flot sejlads Erik Andersen på allersidste krydsben at sejle sig
frem på førstepladsen og dermed sikre sig den samlede sejr foran
Kronow/Fjerbæk.

Stor tak til Dansk O.T.C A/S, der igen i år sponserede sejlermenu
til alle deltagende kapsejlere i forbindelse med præmieoverrækkelserne - og dermed har stor andel i at afslutningerne altid er
meget velbesøgte og festlige.

Hos H-bådene og Folkebådene var der sikre sejre til henholdsvis
Brian Keene og Jørgen Rasmussen.

HSH Kapsejladsudvalg

Onsdag aften pigekapsejlads
Hos pigerne kunne Lena Schroll i Expressen Episerver efter 7

maften
i
r
T
		
med Mads Christensen fra North Sails
Spændende aften om trim med flerfoldig verdensmester Mads Christensen. Alle interesserede er velkomne.
Det er lykkedes kapsejladsudvalget at få en aftale i stand med Mads Christensen fra North Sails, der kommer til
Horsens for at fortælle om trim af sejl. Mads har vundet Verdensmesterskabet ikke mindre end 12 gange fordelt på
forskellige bådklasser og har endnu flere DM-titler på sit CV, så det er en yderst kompetent herre, der ligger vejen
forbi Horsens Sejlklub.
Med udgangspunkt i sit erhverv som sejlmager og sin mangeårige sejlererfaring,
holder Mads et foredrag om trim af sejl og rig, rigt suppleret med billeder
og forklarende slides. Der vil naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål
undervejs.

Arrangementet holdes tirsdag den 30. marts kl. 19.00 i Sejlklubben.
Kapsejladsudvalget planlægger i øvrigt flere arrangementer i vinterens løb,
så hold godt øje med hjemmesiden hvor alle arrangementerne vil blive annonceret.
HSH Kapsejladsudvalg

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Der var også en flaske til nummer tre
vinder i den svære quiz, Irene Olsen

Tekst og foto: Jens Troense

21 både var med på høstturen
Solen skinnede, høsten var overstået og der var flere end vanligt
på den traditionsrige høsttur til Snaptun. Mange ankom allerede
fredag (18. september), og de vågnede op til en dag med megen
aktivitet i havnen.
Fra morgenstunden ankom HSH-sejlerne efter en fredelig sejlads,
og samtidig ankom flere motorbåde fra klubben i Horsens, så der
var trængsel en overgang. Men de gæve Snaptun-sejlere havde
planlagt høsttur samme weekend, så det gav luft og plads ved broerne. Tak for det.
Hen på eftermiddagen ankom syv mindre sejlbåde fra en idrætsefterskole og fandt plads rundt om i havnen. Der var fem unge
mennesker på hver båd, så pludselig var der 35 unge her og der og
alle vegne. De lavede aftensmad over små gasblus rundt omkring
på havnen, ja nogle kom og fik spagettien kogt hos tursejlernes fra
Horsens. Der var mere liv end vanligt i Snaptun Havn - alle hyggede sig i bådene, på havnepladsen og i Snaptun-sejlernes herlige
klubhus.
21 Horsens-både var med på høstturen, og det var nødvendigt
at tage terrasse-stolene i brug, da der skulle grilles og middagen
spises.
Men inden da var der travetur langs med kysten sydpå med det
faste stop på skanserne. Siden nåede vi frem til Hundshage, og
hvordan det gik til, ved ingen, men de forreste travere drejede
skarpt mod vest i stedet for at vende om og gå samme vej tilbage.
Så sejlerne fik set meget skov og mange marker plus en ukendt del
af Snaptun, en vandretur på otte kilometer.
Der er mange traditioner på sådan en tur. Ofte er der sejlere, der
om aftenen underholder med historier, sang eller spil, og de står
alle foran et modtageligt og taknemligt publikum. Der blev sunget,
og minsandten om der ikke også var en quiz, endda en rigtig svær
quiz med maritime spørgsmål. Megen moro og munterhed fulgte,
og det blev sent.
En anden tradition: Tursejlernes udvalg giver rundstykker og en lille
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skarp til halsen søndag morgen. Op af formiddagen slipper vi trossen og sejler hjem - næh, nogen fortsatte mod syd i det dejlige
efterårsvejr.
En tredje tradition: Alle giver en hånd med. Ved borddækning og
rydning og opvask. Og efter morgenmad/frokost bliver der vasket
op, støvsuget og gjort rent på toiletterne. De fleste af de 54 deltagere gav et nap med og hyggede sig ved det.
Det praktiske blev klaret af Frede Nørgaard plus Jane og Jens
Troense. Næste år ved samme tid skal antallet af deltagere tælles
godt inden afgang, så vi er sikker på at have stole nok.

Der var to, der gav den hele armen under middagen: Leif Arndal
fik harmonikaen til at dampe og Hans Jacobsen sang så sprødt
og inderligt. Jublen var fortjent.

De fleste af tursejlerne samlet på skansen på lørdagens travetur.

H O R S E N S

S E J K L U B

Sailing Academy Aarhus – den største oplevelse
Af Anette Viborg

Idrætshøjskolen i Aarhus har i mange år haft rum til alt fra sang til fodbold, multiart og høje sportslige
ambitioner. Dette efterår er højskolens rammer blevet udvidet med en ny akademilinje for sejlere.
Sailing Academy Aarhus er det første af sin art i Danmark, det har som formål at uddanne unge sejlerstjerner
og talenter til en professionel sejlsportskarriere.
To ambitiøse Horsens sejlere Christian Tang og Anette Viborg har
dette efterår været en del af årgang 0 på Sailing Academy Aarhus.
Akademiet tilbyder sejlerne træning på niveau med verdens elitesejlere, konkurrencedeltagelse og en indføring i markedsføring af
sejlsport. Akademiet har indkøbt to Melges24, de kaldes high-performance både, og er det hurtigste og bedst sejlende akademisterne til dato har prøvet. I samarbejde med Idrætshøjskolen Århus
har initiativtagerne bag projektet 49’er-sejleren Peter Hansen og
America Cup-sejleren Rasmus Køstner skabt en helle for de unge
sejlere, hvor de for første gang i deres liv har tiden og redskaberne
til at fokusere 100 procent på deres sportslige udvikling. Ambitionerne for projektet har fra starten været store, og ingen kan hvile
på laurbærrene, når målene skal nås. Sejladstræningen foregår på
Århus havn imens resten er placeret på skolen. Skemaet er derfor
utrolig tidspresset, det er super svært at følge både aktiviteterne
på højskolen, akademiet og evt. have et personligt sejlsportprojekt
på sidelinjen - disciplin og målrettethed har fra første dag været
nøgleord, for at forløbet har kunnet op i en højere enhed.

fortsætte et halvt år mere. Dertil kommer at jeg har lagt så mange
kræfter i det nyoprettede akademi, at det ville være så ærgerligt
at forlade det. Jeg ser det som at frøet er plantet og frugttræet
har vokset sig stort og sundt – nu skal jeg blive og være med til at
plukke de modnende frugter.”
Læs, se og hør mere
En vigtig del af forløbet har for de 9 akademielever været at tilføre
projektet værdi via omtale i medier og video på youtube. Se og
læs mere om dette på akademiets hjemmeside www.sailingacademyaarhus.dk og tjek de fede film på youtube ved at søge på Sailing Academy Aarhus.

Verdens bedste oplevelse
”Idrætshøjskolen er verdens bedste legeplads for sportsnørder,
og sejlernørder er ingen undtagelse. Vi har styrketræningscenter,
svømmehal og sportshaller uden for værelsesdøren ydermere har
vi århusbugten blot en cykeltur på 10 min. fra skolen - hvad mere
kan man ønske sig?” spørger Anette Viborg. ”Melges24 projektet
er vildt spændende og udfordrende. Det var som følge af mine OL
drømme primært det sejlsportsmæssige, jeg tog på akademiet
efter, men efter skolestart har idrætshøjskolen vist sig at være så
meget mere end blot en sportslegeplads. Her er plads til refleksioner og personlig udvikling, og det bedste er, at der altid er nogen
at lege med.”
Forlænger forløbet
Et halvt år på projektet er bare ikke nok for den unge Anette Viborg,
som derfor nu forsøger at skrabe penge sammen til et semester
mere på akademiet. ”Jeg får så mange redskaber, og føler jeg har så
stor en udvikling af mine kvalifikationer, at jeg for alt i verden vil
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Hvad mener du?

I sidste nummer drejede det sig om udvalgte politikeres syn på lystbådehavnen. Nu efter kommunalvalget
vender vi det om og beder klubformændene – lystbådehavnens politikere - give det nye byråd et råd med
på vejen.
Hvad vil du anbefale det nye byråd at gøre for Horsens Lystbådehavn i den næste byrådsperiode?

Steen Lauridsen,
formand for Horsens Bådeklub.
Tre hovedtemaer vil jeg opfordre til at
byrådet holder fokus på.
1. Hold fast ved tanken om et Søsportscenter. Det er en vigtig brik i de mange
aktiviteter, der er på lystbådehavnen, - ikke
mindst for ungdommen.
2. Slå koldt vand i blodet med hensyn til
boliger på Lystbådehavnen. Sporene skræmmer fra andre havne,
hvor meget står gabende tomt.
3. Få gjort noget ved det svineri på sydkajen. Horsens kan ikke
være bekendt som det ser ud!
Her ud over vil jeg nævne et par mindre ting, som der burde tages
hånd om.
”Havnesporet” er et fint initiativ, men lige nu er stykket hen over
den gamle jernplads mildest talt ikke til at vise frem. Skal vi have en
sådan gangsti fra lystbådehavnen til byen, skal den være ordentlig!
Der savnes en afklaring omkring slæbestedet ved HMK’ gamle klubhus. Det er vigtigt at vi har et slæbested, der kan bære de større
både på autotrailer. Det høre med til en moderne lystbådehavn.

Finn Jacobsen, formand for
Horsens Motorbådsklub.
Jeg vil anbefale det nye byråd at sikre, at
miljøet på Lystbådehavnen bevares. Hvis
vinterpladserne flyttes væk fra klubhusene,
vil det gå meget ud over klublivet. I stedet
for at ”smutte” i klubhuset til frokost eller
eftermiddagskaffe, så vil mange tage hjem.
Der er et godt samarbejde mellem klubberne på lystbådehavnen. Klubberne vil gerne samarbejde med
kommunen. På rådhuset burde man se nøjere på klubbernes oplæg
til plan for lystbådehavnen. Det er der mange gode ideer i. Lyt til
brugerne – klubberne – det kommer vi længst med.
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Bent Rønn,
formand for Horsens Sejlklub.
Det nye byråd skal fokusere meget på samarbejdet mellem lystbådehavnens brugere
og forvaltningen/politikerne. Der er en fornuftig dialog i dag, men plads til forbedringer. Samarbejdet mellem klubberne er
fremragende så udnyt det og få en mere
indbydende og funktionel havn ud af det til
glæde og gavn for brugere, gæster og byens borgere.
Med glæde har jeg set søsportscenter nævnt i fremtidsplanerne
for havnen. Jeg vil opfordre til at gøre noget for søsportscenteret
hurtigst muligt. De sportslige resultater, som de unge Horsens sejlere bringer til byen er verdensklasse, de bør have bedre forhold.
Søsportscentret kan give byens skolebørn mulighed for at komme
til vandet, lære om hvordan man bevæger sig på vandet, og hvad
der gemmer sig under overfladen. ”Vand SFO’er”, undervisning af
5.-6. klasser skyder op, så hvorfor ikke i Horsens?
Efter arkitekt konkurrencen for fremtidens havn er der endnu ikke
komme en lokalplan, og vi venter spændt på et udspil. Hvor industrihavnen tidligere var den der skabte liv og oplevelser på havnen
er det i dag søsportsklubberne, der trækker folk til havnen. Husk at
give plads til de aktiviteter, som de næste mange år skal skabe den
levende havn.
Svineriet fra sydkajen og fra den megen olie, der ofte optræder på
vandet bør afhjælpes NU og i et lidt længere perspektiv løses.
Lad os få en mere konkret dialog om fremtidens vinterplads, med
hertil hørende stativer og løfte- og transport grej.

Spændende
udfordring

Per S. Christensen,
formand Horsens Roklub.
Min opfordring vil være, set fra roklubbens
synsvinkel: Ikke de store ændringer! Vi har
faciliteter, der passer perfekt til vort behov. Indretning og størrelse passer fint til
medlemsantal og aktiviteter.
Vi har stort set betalt bygningerne og har
derfor ikke den store husleje. Søsportscenter vil vi se på. At der kan være en vis synergieffekt i at slå visse ting
sammen, har vi forståelse for, men det må være en økonomi til en
husleje, der minder om den, vi kender i dag.

Per Heineth,
formand Horsens Kajakklub.
Min anbefaling fra kajakklubben skal være:
• At kanalsystemet mellem havnefronten og
selve havnen etableres, altså at vi bliver en
“søsports ø” og dermed giver adgang for os
kajakroere direkte til havnen uden at skulle
uden om molen for at komme til “sydkysten”.
• At søsportscentret realiseres så vi kan få mere “albueplads”, pladsen er blevet for trang med den stigende interesse der er for kajakroning
• Søsportscentret vil også give en god synergi mellem vores ungdomsafdelinger
• At kommunens intentioner om helhedsløsninger fastholdes,
således at “søsportsøen” indeholder hvad der nu er nødvendigt inkl.
vinteropbevaringspladser, som kan anvendes i sommerhalvåret til
stævneaktiviteter.
• At ”søsportsøen” ikke bliver for meget boliger, men en passende
blanding af sport, små butikker, cafer mv. samt boliger som laveste
prioritet
• Og så ser vi gerne, at projektet kommer hurtigt i gang, de endelige
planer må snart kunne offentliggøres, nu har der snart været snak
nok.. :-)

Vi søger en pladsmand m/k til at bistå
havnemesteren med at placere og holde orden
på vinterpladsen.
Jobbet indeholder en stor frihedsgrad og højsæsonen vil være oktober/november.
Du vil samtidig indgå i materialeudvalget, hvor
der også kan findes andre spændende opgaver.
En vis afregning for indsatsen kan påregnes.
Ring eller mail til Bjørn på 22722624 eller
bml@thermisol.dk

Hjælp til
vedligehold
For at vort klubhus og ungdomshuse/mastehus kan holde til vejr og vind, søger vi hermed
medlemmer, der kan svinge en pensel. Primært
ungdomshusene/mastehuset trænger til en omgang. Så når foråret dukker op, er der mulighed
for at give et nap med. Gevinsten er til at få øje
på, da de virkelig trænger til at friskes op. Der
kan påregnes høj himmel og godt humør, samt
lettere fortæring undervejs.
Ring eller mail til Bjørn på 22722624 eller b
ml@thermisol.dk
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Horsens Sejlklubs
Business Cup 2009
Favoritten vandt igen
Ingen kunne holde Thomas Iversen og Jyske Banks besætning tilbage i Horsens Sejlklubs Business Cup, der blev holdt for 3. år i træk på Horsens inderfjord midt i juni.

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

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

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

Der er allerede nu sat dato for næste års Business Cup 2010, der afvikles
den 12. juni og hvor der forventes at 12 besætninger og 6 både sætter hinanden stævne.
Har du lyst til at deltage i Business Cup så reserver dagen og send en forhåndsbookning på mail til soren.klint@horsens-sejlklub.dk. Der er allerede
nu forhånds booket 3 besætninger.
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Ny båd sponsor i 2010
Alan Nissen, som både styrer
Nissens Kølerfabrik og her båden
”Nissen” til Business Cup, har
meddelt, at virksomheden stadig
ønsker at være med i On Board,
men ikke som båd sponsor. Der er
allerede nu flere virksomheder,
der har vist interesse for dette
attraktive sponsorat, og har du
også lyst til at høre mere om alle
mulighederne ved et bådsponsorat,
så kontakt sponsorudvalget.

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

Anne Marie Rindom kåret som Nykredit “Sailor of the year 2009”
8 besætninger med erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklubberårets
sejlede
mesterskabet i meget hård luft, der gav tætte og spektakulære
Næsten 100 af sejlklubbens medlemmer var samlet til
kåring
dueller. Dette var meget se værdige for de tilskuere, der fulgte dramaet fra
af Nykredit Sailor of the Year 2009 i forbindelse med standernednært hold på ydermolen i Horsens Lystbådehavn.
haling. Sammen med prædikatet fik Anne Marie Rindom et gavekoI den afsluttende match imellem vinderne fra Jyske Bank og Nykredit gik
rt til Lars
SurfSkovbjerg,
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5 Panduro,
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og Stort
armmusklerne skulle trænes væsentligt, hvis han skulle gentage
stemningen, og Nykredit kvitterede med 3 flasker godmaverødvin.
en succesfuld
3. plads med Peter Iversen som skipper, til næste år.
tillykke til vinderne, og Søren Klint kunne med glæde
konstatere,
Morten Stoy fra CON Industries blev nummer 2 og Nykredit med Søren
at Nykredit havde givet tilsagn om at fortsætte samarbejdet om
Andersen blev nummer 4.
Nykredit Sailor of the year i 2010.
Mia Nielsen fra NP Truck havde på grund af afbud, ikke sin sædvanlige skipper, der ligger 4 på verdensranglisten, og der gav en placering lidt nede i
rækken.

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

- Sailor
ofKNALD
the GULE
yearGUMMIBÅD
!
PAS PÅ DEN
!!!
NP Truck havde egen supply boat, og i år var det
Ole Nielsens egen ”Moleræser” fra Juelsminde,
der velvilligt hjalp med ved besætningsskifte.

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

Ny båd sponsor i 2010
Alan Nissen, som både styrer
Nissens Kølerfabrik og her båden
”Nissen” til Business Cup, har
meddelt, at virksomheden stadig
ønsker at være med i On Board,
men ikke som båd sponsor. Der er
allerede nu flere virksomheder,
der har vist interesse for dette
attraktive sponsorat, og har du
også lyst til at høre mere om alle
mulighederne ved et bådsponsorat,
så kontakt sponsorudvalget.

Erhvervsklubben On Board
forventer vækst

Horsens Sejlklubs Business Cup
2010

Erhvervsklubben On Board har snart 3 års jubilæum, og antallet af
e n s - været
s e j l k l u b . støt
dk
40 w w w . h o r shar
medlemmer
stigende over perioden og tæller nu 20
medlemmer.
Der har været få udskiftninger igennem årene, og interessen for
frisk luft og skumsprøjt sammen med at kunne dyrke sit netværk er
stigende. Sponsorudvalget er allerede nu i fuld gang med at
laver aftaler for 2010.

Horsens Sejlklubs Business Cup bliver sejlet lørdag den 12. juni
2010, hvor der forventes op til 12 besætninger i 6 både.
Som On Board medlem bedes du allerede nu sætte kryds ved
denne dag, hvor vi forventer, at Match Racing Danmark stiller med
professionelle dommere.

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

19

HSH klubtøj med klubstander som logo kan købes hos
Horsens Marine. Se udvalget i klubhuset.

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

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

Stål til sejlerfolket

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

Rustfrit Stål Design A/S
Gotlandsvej 18
DK 8700 Horsens
Tlf. 75 63 10 00
Fax 75 63 10 11
www.gybo.dk
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GLASLØSNINGER TIL DIT
HJEM OG DIN BÅD

H O R S E N S

S E J K L U B

Sæsonafslutning for pigesejlerne
Sejlersæsonen 2009 er veloverstået, standeren er halet ned og vinteren er lige om hjørnet.
Vi havde en hyggelig afslutningsaften den 23. september, hvor
Helle Kvium fik overrakt Thereses Venindepokal, som er en bekræftelse på initiativrigdom, livsglæde, sammenhold og kammeratskab.
Helle er gast på ”Episerver”.
Vinderen af efterårets sejladser og flest 1. pladser i sæsonen blev
fundet. ”Episerver” strøg med æren, trods en noget amputeret
forårssæson. 2. pladsen gik til ”Ripasso” med Karin Gam Hansen
ved roret. Trediepladsen gik til ”Fru Christoph”, hvor Ulla Christophersen er skipper. Oveni fik Ulla – efter lodtrækning - også præmien for flittigste båd i hele sæsonen. Flot sejlet!

Herrerne havde en præmie i overskud fra Ylva DM og klassemesterskab for Expresser. Der blev trukket lod om 4 lækre dame T-shirts
og de heldige vindere blev besætningen på ”Ripasso”.
Ved standernedhalingen den 31.10. fik pigesejlerne HSH overrakt en ny pokal indstiftet af Dagmar Sørensen. Bøgelund Jensens
ærespræmie blev vundet til ejendom af Peder Sørensen efter sejre i 1968 og 1971 i Juniorbådsklassen. Pokalen hedder nu “De gæ
nok’s” mindepokal og skal være evigt vandrende. Der er lavet bestemmelser for uddelingen af pokalen.
Pigesejlerne forventer at arrangere weekend i klubben den 9. og
10.1.2010 hvor der samtidig er frokostjazz. Der arbejdes på programmet, så hold øje med klubbens hjemmeside.
Vi takker alle for en god sæson 2009, og håber på at se jer alle samt
meget gerne nogle flere i sæsonen 2010.
Ulla, Lena og Maria

Overrækkelse af Thereses Venindepokal og Niels Sædholmpokalen

”De gæ nok’s” mindepokal
Ved standernedhalingen overrakte Dagmar Sørensen en af Peders
gamle pokaler til pigesejlerne. Her er fundatsen.
Pokalen er Bøgelund Jensens ærespræmie fra 1964. Udsat i ”Juniorbådsklassen” og vundet til ejendom af ”De gæ nok” med Peder
Sørensen ved pinden efter sejre i 1968 og 1971.
Peder var en legende i Horsens Sejlklub. Sejlet hele sit liv som gast
og i egen båd. Bryllupsrejsen med Dagmar foregik i piratjolle. Peder
var en fremragende kapsejler, mangeårig frivillig på flere fronter,
æresmedlem og meget mere. Der er ikke mange havne i landet,
som Peder og Dagmar ikke har anløbet gennem et sejlerliv, der
strakte sig over mere end 60 år.
Pokalen doneres nu til pigesejlerne i Horsens Sejlklub og skal være

evigt vandrende. Den udsættes
hvert år til den sejler, der i den
forløbne sæson, har vist det
bedste resultat og overrækkes
ved standernedhalingen.
Den, der afleverer pokalen,
modtager som blivende minde
et dokument med pokalens historie, fundatsen og liste over
tidligere indehavere. (CG)

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Løst & Fast i Sejlklubben

Nytårsaften

Husk det nu!

Festudvalget med Jannie kok i spidsen gentager sidste
års succes.  Nytårsaften i klubhuset  Vi mødes kl. 18.00
og der serveres velkomstdrinks.  Dronningens nytårstale
på storskærm.  
Kl. 19. serveres en 3 retters menu.  
Kl. 21.00 dans m.m.  
Kl. 24 serveres Champagne.  Fyrværkeri medbringes.
Deltagerpris pr. person 275 kr.
Tilmelding i baren eller 7562 1975.  
Sidste tilmeldingsfrist 20/12/09.

I Horsens Sejlklub er der den gode tradition, at man
mødes i klubhuset Juleaftens dag og Nytårsaftens
dag ved frokosttid for hygge sig lidt og ønske henholdsvis God Jul og Godt Nytår. Det er en rigtig god
tradition, som mange heldigvis holder i hævd. Det
behøver ikke tage lang tid og man kan let nå det
indimellem maden og de andre forberedelser, eller
inden man drager udenbys for at fejre højtiden der.
Så lad det være en opfordring til at møde op! Den
oplevelse burde alle medlemmerne unde sig selv!

Weekend i klubben 2010
Efterspørgsel efter weekendvagter har ikke været overvældende i år.
Der er en forespørgsel efter den 9.-10. januar fra pigesejlerne (endnu ikke fastlagt).
Frokostjazzen den 9. er flyttet andetsteds, så weekenden er ledig, dog ikke besat endnu.
Den 16.-17. januar har Sejlklubbens Venner hyren. Der serveres Gule Ærter i denne weekend.
Den 30.-31. fejrer Mads 30 års fødselsdag. Mere herom på opslagstavlen..
Den 6. februar har ungdomsafdelingen sat sig på. Bliver det lige så flot som sidste år er der noget at glæde sig til.
Resten af sæsonen er der frit slag.
Henvendelse til Mads Vallentin i klubben og hør om der er ledige weekender og om de nye retningslinier.
Der er reserveret plads på opslagstavlen til eventuelle menuforslag eller særlige tiltag.

Hygge i sejlklubben
Som supplement til de gode tiltag der allerede er i klubben hen over vinteren, arrangeres der TV aftener, hvor vi på ”storskærm” viser markante
sportsudsendelser. Annoncering vil ske på sejlklubbens hjemmeside og
på opslagstavlen. Hvis det kan passe, vil der blive arrangeret spisning
med Mads’ fantastiske sejlerret.
Kom og vær med, så vi kan heppe i kor!
Hvis der er andre forslag til vinteraktiviteter f.eks. billedaften, foredrag
o.l. så kontakt Niels A.H. på 20660302.
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Horsens Sejlklubs
Venner afholder
generalforsamling
torsdag den 11.
marts 2010.
Sæt allerede nu kryds
i kalenderen.

Jesper så ikke umiddelbart skræmt ud for at komme med i selskabet afgrundstødnings ekvilibrister.

Sejlerskolens blæserpokal blev overrakt
af den tidligere modtager Pia Broen til
netop Lysgaard, for hans positive indsats i
sejlerskolen.

Jesper Bjarnesen
underholdte på
guitar og sang

Standernedhaling i læ af servicebygningen
Formand Bent Rønn fik kanaliseret sine tilhører til standernedhalingstalen i læ for en strid sydvestlig kuling, hvorved de kunne både
høre og opfatte talen, på trods af kulden.
Formanden var stadig i euforisk stemning da han roste ungdomsafdelingen og deres resultater i sæsonen, og også planerne
om det nye klubhus og samarbejdet med kommunen omkring
dette, fik positive ord med på vejen.

Sejlerskolens nye tovholder Hans Koch,
havde på mirakuløs
vis erhvervet sig et
eksemplar af beviset
på den famøse grundstødning, der blev
overbragt Jesper i
40 x 60 cm

Ud over uddelingen af Nykredit, Sailor of the year, der er omtalt
andetsteds, fik pigesejlerne overrakt en meget flot sølvpokal af
Dagmar Sørensen. Pokalen er tidligere vundet af Dagmars mand,
Peter ”Degænok” Sørensen og skænkes nu således at pigesejlerne
kan bruge den som vandrepokal i den kommende sæson.
De traditionelle uddelinger skete i varmere omgivelser i klubhuset
og her fik Jesper Lysgaard grundejerpokalen for en tur på fjorden i
en af skolebådene.
I øvrigt var sejlerskolen virkeligt flot repræsenteret til frokosten i
klubhuset, og formanden opfordrede de øvrige udvalgsformænd til
at benytte denne unikke mulighed for at være samlet med både
hele udvalgt og de øvrige medlemmer.

Traditionen tro mødes alle de tilstedeværende medlemmer af grundstødningspokalen og hilser eksklusivt på hinanden. Fra venstre Niels Buhl,
Jesper Lysgaard, Erik Nørgaard, Frede Nørgaard og Vagn Jeppesen.
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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“Man bli’r faktisk afhængig”

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

Nyt i FitNees:

Sports- og Sundhedsklinikken
tilbyder nu undersøgelser med

Ultralydsscanning

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

Holder du kursen?

Ring og få en tid.

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

MØBEL
KUNST

HENRY
KLOSS

DESIGNMØBLER

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

BELYSNING
INDRETNING

ARKITEKTER

PAL Fashion

PRIVAT:
ARKITEKT BO CHRISTENSEN · 75 68 49 76
Grønlandsvej
8 · 8700 Horsens · Tlf. 7564 8722

   
 
info@jacobsenplus.dk
· www.jacobsenplus.dk
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ARKITEKT JENS VANDVIG · 75 65 80 75

Horsens Sejlklub
Indkalder til generalforsamling
Torsdag den 14 . januar 2010 kl. 19.30 i klubhuset
Dagsorden iflg. Vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse og gennemgang af det reviderede årsregnskab
samt forelæggelse af budget
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmerne
6. Fastlæggelse af årskontingent
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt
Ad. 4:

Bestyrelsen foreslå en revision af lovene se bilag.
Kun paragraffer der er ændret er medtaget i den vedlagte oversigt.
De samlede love kan se på www.horsens-sejlklub.dk.
Der gøres opmærksom på, at såfremt lovene bliver vedtaget, træder de i kraft
øjeblikkeligt. Det betyder, at kontingentfastlæggelse sener på dagsordenen vil
foregå efter de reviderede love.
Opklarende spørgsmål til de reviderede love kan rettes til Carl Gerstrøm 23465603

Ad. 6:

Bestyrelsen fremlægger kontingentforslag på generalforsamlingen.

Ad. 8:

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Følgende er på valg
•
Bjørn Møller Laursen
		
Torben Rix
•
Morten Stoy
•
Sigbjørn Christophersen
Ad. 9:

Anders Andersen og Søren Andersen er på valg.

Ad. 10:

Visioner for fremtiden, hvor skal HSH bevæge sig hen?—diskussionspunkt.

Mads serverer sejlerret – skipperlabskovs - til 65 kr. kl. 18.00.
Tilmelding senest mandag den 11. januar på 7562 1975.
Kom og vær med! – Gå ikke glip af den gode mad og den indledende diskussion!

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Resultatopgørelse Horsens Sejlklub
for perioden 1. november 2008 - 31. oktober 2009
INDTÆGTER:		
Budget 2009		
			
Kontingentindtægter
402.704
433000
Ungdom, kraftcenter, tilskud, brugerbetaling og sponsor
287.139
384750
Team Horsens
100.000
100000
Matchrace center sponsorindt. og brugerbetaling
265.811
150000
Klubblad annonceindtægter
119.825
150000
Kapsejladser sponsorindt. brugerbetaling
97.380
75000
Sejlerskolen brugerbetaling
88.562
107450
Weekend i klubben
101.784
90000
Forpagtningsafgift
220.000
200000
Forpagters sponsorering (ishus)
125.000
0,00
Sponsorat til renovering
35.000
0,00
I ALT INDTÆGTER
1.843.205
1690200
				
			
UDGIFTER:				
			
Følgebåde og materiel, incl. afskrivn kr. 17.718,-47.272
-72718
Reparation af joller
-34.197
-45000
Trænerudgifter løn , transport, fortæring,småansk.
-279.223
-235000
Ungdom, kraftcenter udgifter, fitnessudgifter
-48.463
-30000
Tilskud til sejlerne
-126.000
-110000
Kursusudgifter
-9.833
-10000
Forsikringer
-68.283
-70000
Jollehuse og jolleplads
-37.793
-15000
Andre udgifter ungdom
-35.752
-30000
Matchrace udgifter
-47.673
-70000
Klubblad distributionsudgifter og porto
-154.799
-155000
Kapsejladsudgifter
-53.412
-70000
Vitus Bering og Damjollen incl. afskrivning 60.000.-132.240
-125000
Sejlerskole, drift af H Både, incl. afskrivning 4,000,-52.063
-87200
Weekend i klubben
-90.562
-80.000
Klubhus drift, rep,fors.ejdskat incl. afskrivning 40,690,-416.772
-180000
Søjlekran incl lovpl.syn
-38.080
0
Bøjeudgifter vor andel
0
-3500
Turudvalget tilskud
0
-5000
Hjemmeside incl. abonnement
-1.202
-1500
Kontingent Dansk Sejlunion
-64.782
-65000
Fælles ikke fordelte omkostninger
-119.729
-185000
I ALT UDGIFTER:
-1.858.130
-1644918
				
			
RESULTAT FØR FINANSIERING
-14.925
45.282
				
Renteudgifter
-15.623
-20000
Renteindtægter
212			
			
ÅRETS RESULTAT
-30.336
25.282
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Balance pr. 1. november 2009
AKTIVER				 		
			
År 2008
Tilgodehavender:						
Kontingenter etc.		
1.850
51.000
Tilgodehavende bøjeudlæg		
0
21.428
Forudbetalinger		
0
21.147
Tilgodehavende merværdiafgift		
12.871
0
Periodiseret forpagtningsafgift		
22.000
0
					
Periodiseret forsikringer		
40.089
40.089
					
Værdipapirer					
Nom 15.000 TMC anparter købesum		
95.000
95.000
					
Optimistjoller primo
37.718				
Tilgang i 2008/2009
0				
Afskrevet i 2008/2009
-17.718
20.000
37.718
						
H-Både primo
11.000				
Afskrevet i 2008/2009
-4.000
7.000
11.000
						
Øvrigt driftsmateriel primo
184.900				
Tilgang i 2008/2009
9.038				
193.938				
Afskrevet i 2008/2009
-60.000
133.938
184.900
						
Ungdomshuse
1.350.000				
Opskrevet i 2008/2009
300.000
1.650.000
1.350.000
						
Køkkeninventar primo
0				
Tilgang i 2009
203.453				
Afskrevet i 2009
-40.690
162.762
0
						
Klubhuset primo
1.300.000				
Tilgang i 2008/2009 (Ishus)
125.000				
Opskrevet i 2008/2009
25.000
1.450.000
1.300.000
AKTIVER I ALT		
3.595.510
3.112.282
						
PASSIVER				
						
Skyldige omkostninger		
123.456
225.761
Skyldig moms		
0
22.515
Sparbank Vest		
282.068
112.460
Dansk Sejlunion:						
H- Bådslån		
8.000
16.000
						
Skyldig A-skat og Am bidrag		
1.792
3.808
						
Prioritetsgæld						
Klubhus renoveringskonto
165.000				
Nykredit
0				
Horsens Kommune
83.000
248.000
94.209
( H. K. skal ikke betales før salg af ejd.)						
Formue:						
Saldo primo
2.637.529				
Opskrivning af ejendomme t/ vurdering
325.000				
Årets resultat
-30.336
2.932.194
2.637.529
					
PASSIVER I ALT		
3.595.510
3.112.282
					
Carl-Erik Carlsen, kasserer		
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Autokølere
Air condition
Oliekølere
Intercoolers
Varmevekslere

- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher

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

Henning Lund A/S
Strandkærvej 34 · 8700 Horsens
Tlf. 7564 7733

Det er let med SONAX:

Gør-de

t-selv

– eller la
d
SONAX S
ervice
gøre det
grove*

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

Vi har revideret det aflagte årsregnskab for 2008 / 2009 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 5. december 2009					

Søren Andersen				
Sign.					

Anders Andersen
Sign.

Stjernholmsgade 12
Så er man fri for forpligtigelser

Ejendomsselskabet Rubin
Ejendomsselskabet
RubinA/S
A/S
Lejligheder med
Lejligheder
medstil
stil
www.e-rubin.dk
www.e-rubin.dk
75 64 26 28
75
64 45 77
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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GASTRONOMI OG STEMNING I SÆRKLASSE PÅ DANMARKS NYE DESIGN HOTEL

SELSKAB & FEST

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

8700 Horsens

Tlf. +45 76 25 72 00

CASA EJENDOMME

Fax +45 76 25 72 01

info@hotelopushorsens.dk

www.hotelopushorsens.dk

CASA ENTREPRISE

Se mere på www.casa-as.dk

Plutovej 1 · 8700 Horsens · Tlf. +45 75627900 · Fax. +45 75627902
info@casa-as.dk · www.casa-as.dk
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CASA AIR

På tur med bøjeholdet

Hvis man ser udsendelserne i fjernsynet om krappe fiskerne ved
Alaska, så ved man hvordan det er at skifte fortøjningsbøjerne
med en markeringskugle. En regnfuld, blæsende kold novemberdag
drog Jørgen, Per og Frank på havet for at vinterklargøre bøjerne. 18
fortøjningsbøjer og 5 markeringsbøjer i Hjarnø Sund. Forfatteren
havde fået lov at komme med for på egen krop at erfare arbejdets
omfang.
Vi mødtes på havnen lidt før 8 og læssede markeringsbøjerne i
Vitus Bering. Det blev ligeså koldt, vådt og snavset som frygtet.
Det var langt mere knokkelarbejde end frygtet. Bøjer og kæder
er utrolig tunge på grund af alle de rurer og muslinger, der sidder
på. Bølgerne uden for fjorden var om ikke tårnhøje, så dog af en
størrelse, der besværliggjorde arbejdet. Der var nok at gøre med at
holde fast.
Vitus Bering er et fremragende fartøj til opgaven med fint dæk at
arbejde fra, fornuftig plads til bøjerne og frem for alt et passende
fribord.
Ved ”kaffekrogen” lå en motorbåd parkeret ved en af bøjerne. En
gang fortøjet i 2 fortøjninger, men den ene var nu slidt over og lå i
vandet. På den anden var 2 af 3 kordeller slidt over. Vi bandt båden
på en på af de bøjer, som ikke administreres af Horsens klubberne,
og man får så håbe at ejeren holder mere øje med sin båd i fremtiden.
Kl. 15.30 var vi igen i havn. Bøjerne blev læsset af på servicekajen
og kørt over til den røde hal for yderligere rengøring og opbevaring. Ude til havs var de værste muslinger skrabt af med en spade.

Grejet virkede fint. Alt var velforberedt, så ankerbøjen kunne tages
af kæden og markering hægtes på uden brug af værktøj.
Det forholder sig sådan, at Dansk Sejlunion betaler materialerne til
de 12 bøjer, der er registreret her. De øvrige materialer betales af
klubberne. Hele håndteringen foretages af frivillige for den fyrstelig betaling af en kop kaffe, en wienerbasse og en øl alt medbragt
hjemmefra. Der er brug for flere frivillige til dette arbejde. Det må
gerne deles over nogle flere personer, dels klargøringen på land og
dels arbejdet på vandet. Hvis du er en dem, der bruger bøjerne, så
tænk over om ikke DU skulle give en hånd med!!! Kontakt Carl Gerstrøm på 23465603 eller gerstroem@mail1.stofanet.dk.
Carl Gerstrøm
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Horsens Yachtværft
Vi hjælper med klargøringen og vedligeholdelse af din båd
Butikken tilbyder:

Horsens Yachtværft tilbyder:

Teak / mahogni og andre træsorter
til brug i bådebygning

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

Marine krydsfiner med yderfiner i
teak /mahogni og andre træsorter
til brug i bådebygning
Polyester og glasfiber materialer
Epoxy
Lak, malinger og bundfarver
Elektronisk udstyr
Professionel båd klargørings materialer
Bådudstyr
Rig / rulleforstag og dæksudstyr
Udlejning af det rigtige værktøj
Know how som vi gerne giver videre
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Gammelhavn 3 · 8700 Horsens
Tlf: 25578781 · Fax:75614902 · info@horsensvaerft.dk
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Søulken fortæller rødspætten spræller…

Hans Villund - kommer til Horsens
lørdag 13. marts kl. 15.15 og beretter
om flere end 60 år til søs. Munter og
underholdende. Han vil lokke Horsenssejlerne ud på Vesterhavet.

Han er sømand af verden, har sejlet i 60 år, og han er en go’ fortæller. Tursejlergruppen i Horsens Sejlklub har inviteret ham til at berette - og vores egen kok
serverer vesterhavs-rødspætte bagefter. Det sker lørdag 13. marts kl. 15.l5 i
klubhuset, og det koster en halvtredser at lytte med.
Hans Villund købte sin første både i 1948, og de første sejlture var mere eller
mindre heldige. I 1952 nåede han frem til Horsens, og det husker han stadig
og vil berette om. Han fortæller om et langt liv til søs for motor og for sejl.
Han gik i land i nogle år, nemlig som chef på skibsværftet på Rømø.
Han nåede også at blive smugler, og det tør han nu fortælle om, for - som han
siger - forældelses-fristen for anmeldelse er overskredet for mange år siden.
Nordsøen står hans hjerte nær, og han vil forsøge at lokke Horsens-sejlerne
ud på dybt vand.
- Hvorfor er der så få østkyst-sejlere, der drager ud på Vesterhavet, spørger
han.
- Vesterhavet ligger kun fem fornuftige dagssejladser fra Horsens, og det er en
fantastisk oplevelse at sejle vest for Jylland.. Jeg har besøgt Helgoland halvandet hundrede gange, og det er en særlig oplevelse hver gang. Og de små øer
i Vadehavet. Jamen, det er som at komme 100 år tilbage i tiden.
Hans Villund har altid været aktiv, hvor han kom frem - til søs eller til lands.
Han redigerer en ugentlig ”Søside” i Vejle Amts Folkeblad og har skrevet lærebogen ”Speedbåden”, der grundigt og letforståeligt forklarer alt om speedbåde.
Sidste år udgav han bogen ”Skumsprøjt - episoder fra et langt liv på havet”.
Den kostede 179 kr. hos boghandleren, er forlængst udsolgt fra bogforlaget,
men: Hans Villund tager en lille stak bøger med til Horsens. Bogen kan købes
den eftermiddag for en halvtredser.
Hans Villund holder pause under foredraget, og så bliver der serveret kaffe/the
og kage, og Tursejler-gruppen giver den omgang.
Og mens Hans Villund har fortalt, så har kokken haft travlt i køkkenet. Netop
denne dag er der fisk på menuen: helstegt Vesterhavs-rødspætte med hvide
kartofler, smørsovs og persille. Sejlerretten koster 65 kr., og du skal bestille
senest dagen før.
Glæd dig til en go’ dag i klubhuset. Hans Villund er en herlig historie-fortæller,
og han gi’r dig smil på læben og saltvand i øjnene. Til dette arrangement er
medlemmerne hos naboen, Horsens Bådeklub, inviteret på lige fod med Horsens Sejlklubs medlemmer: 50 kr. for foredraget, sejlerret til 65 kr., gratis kaffe
og kage. Velkommen til en eftermiddag om det barske og frydefulde sejlerliv.
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Børs
Finansiel rådgivning
Formue & pensionspleje

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

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

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

SAIL DESIGN GROUP
KJUS

H/H

econ
K2 R

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

www.sejl.dk
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To af aftenens mange flittige
aktører: Frede Nørgaard (til
venstre) og Carl Gerstrøm, der
står med posen fuld af numre.

Af Jens Troense

Andelår og fuld hus
- og så pladen fuld
Det gik gevaldigt ved årets julebanko. Alle stole i klubhuset blev
taget i brug. Mads Valentin serverede Confit de Canard som sejlerret - og 96 havde bestilt langtidsstegt andelår.
110 deltog i bankospillet, og der var en munter stemning. Temperaturen steg adskillige grader i aftenens løb, og det passede meget
godt med, at præmie-mængden var vokset ganske pænt siden sidste år.
- Det var en herlig aften, dejligt med så mange gæster, vi blev lidt
overvældet, men det gik rigtig godt, siger Frede Nørgaard fra Tursejlerne.
Sejlklubbens tidligere formand Carl Gerstrøm blev shanghajet som
opråber, og han havde både mod, mandshjerte og stemme til at
klare opgaven.
- Ryst posen, lød det aftenen igennem, og Carl Gerstrøm rystede
og råbte op.
Bankospillet i Horsens Sejlklub er en gammel tradition, altid sidste
torsdag før Mortens aften, og datoen i 2010 bliver dermed torsdag
4. november. Reservér allerede nu denne aften.
Det rent praktiske blev klaret af Jane og Jens Troense plus Frede
Nørgaard, der også var den hurtige og snilde uddeler af præmier.
Inden selve aftenen blev der brugt mange timer på aftaler med
sponsorer og sidenhen afhentning af gevinster. På selve aftenen
dukkede tursejlernes tidligere formand Helle Hjortlund op for at
give en hånd med.
Der var trængsel ved baren - og præmiebordet bugnede. Det
blev til alle tiders hyggelige banko-aften.

Bankospillet fungerer således: Hver gang der er en vinder, så er der
tre vindere, nemlig til højre og til venstre. De fleste præmier var effekter: fra ænder til glas og boremaskine, men der var også mange
gavekort.
Tursejlerne har optalt pengene og betalt enhver sit, og så er der et
overskud på rundt regnet 6000 kr. Pengene bruges som tilskud til
vinterens og sommerens arrangementer.
Tursejlerne sender en venlig hilsen og tak til sponsorerne og advarer samtidig om, at klubben vender tilbage næste år med samme
spørgsmål: Vil du give gevinster til bankospillet i Horsens Sejlklub.
Tak for denne gang til:

Cafe Dolly
Thermisol
Havne Service Marine Center
Svane Apoteket v/ Elise Gerstrøm
Klinik for Fod og Ansigt v/ Hanne Hansen
Arthur Andersen Transport
friis optik
Horsens Marine v/ Henrik Brodersen
Ingolf Nordahl
Carl Gerstrøm
Surf & Ski
Vinhuset Unique v/ Bent Dahl
Horsens Yachtværft v/ Søren Buhl
Honum Æg v/ Poul Erik Honum
Hansted Tømrer- og Snedkerforretning v/ Mogens Daugaard
Østjydsk Bank A/S v/ Karen Grøn
Vinoble
Horsens Sejlklubs Restaurant v/ Mads Valentin
Henning Lund El
Makita Elværktøj
West Pharmaceutical Services
Bog & Ide
Kemp & Lauritsen
Papyrus Bøger og Papir
“Lodsen”, Lars Boye
Bravida
MTHøjgaard
Amutek
Jens Troense
Kapsejladsudvalget
Keramiker Inger Bruhn
Matchrace Danmark
Lars D. Rasmussen
Horsens Folkeblad
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Klar besked om bådpleje og super
sejlertøj - med rabat
Tursejlerne inviterer til en aften, der handler om forårsklargøring
- kokken serverer beuf bourguignon med champignon
TORSDAG DEN 11. FEBRUAR

Midt i februar inviterer tursejlerne til en aften i klubhuset, hvor det
handler om forårsklargøring.
Det gælder alle de produkter, der får båden til at klare sejlsæsonen
på bedste vis. Horsens Marine viser frem og fortæller, og der er
gode rabatter at hente. Og kokken serverer beuf bourgignon.
Det sker torsdag 11. februar. Har du lyst til at starte med god mad,
så bestilt sejlerretten senest dagen før. Til denne særlige aften laver
Mads Valentin beuf bourguignon med cognac-flamberede champignon og kartoffelmos - uhm. Sejlerretten koster 65 kr., og du skal
bestille senest dagen før.
Kl. 19.00 fortæller Horsens Marine om forårsklargøring. Det gælder
rengøring, polering og voksning af båden. Desuden vil klargøringseksperten med udgangspunkt i Hempels produkter fortælle om
korrekt bundbehandling af båden.
Målet er at undgå begroning under bådens vandlinje.
Fra Dansk Sejlunion kommer der et kort indslag om korrekt bundmaling contra de gamle og meget giftige bundmalinger, som er
forbudte.
Det er muligt at stille spørgsmål og få svar fra aftenens eksperter.
Ved 20-tiden er der kaffe og kage, og da fastelavn er lige om hjørnet, så bliver der serveret fastelavns-boller. Tursejlernes udvalg
giver kaffe og kage.
Og så gælder det forårets nyheder indenfor sejlerudstyr. Musto
sender en medarbejder, der præsenterer sejlertøj, sejlersko og

-støvler. Musto fortæller, at det er super-sejlertøj, der vises denne
aften. Der er gode muligheder for at prøve tøjet.
Også det nye indenfor rednings-veste bliver demonstreret, det
gælder mærket Baltic.
Denne demo-aften koster ikke noget. Horsens Marine står for
showet, og tursejlerne inviterer på kaffe. Du kan se frem til en hyggelig aften, hvor farmand kan lære nyt inden for bådklargøring og
lillemor kan kigge nærmere på forårets nye sejler-mode.
Du kan handle denne aften. Der er rabat på Hempels bundmaling
og plejeprodukter, Baltic Redningsveste og Musto sejlertøj. Mindst
15 procent rabat - og der er særlige tilbud med større besparelser.
- Vi satser på at tage gode varer hjem, så der er mulighed for at
gøre en god handel. Vvi sender to eksperter til den aften - én orienterer om bådpleje og en anden om godt udstyr til sejlere, siger
Henrik Brodersen fra Horsens Marine.
Nok er det tursejlerne, som inviterer, men alle medlemmer i
Horsens Sejlklub er velkommen. Samtidig er alle medlemmer hos
naboen, Horsens Bådeklub, inviteret til at være med på lige fod
med sejlklubbens medlemmer - altå sejlerret til favørpris, gratis
kaffe og kage og rabat på de viste varer. Har du spørgsmål, så tag
kontakt til Jens Troense eller Frede Nørgaard.
Vel mødt til en lærerig og hyggelig aften. Husk at bestille sejlerret
senest dagen før.
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
I efteråret 2008 startede 22 elever på sejlerskolens navigationsundervisning. Nogle få faldt fra og den 7. marts 2009 bestod
samtlige elever, som vores flittige instruktører Hans Koch og
Sigbjørn Christophersen førte op til eksamen, den teoretiske del
af duelighedsbeviset. 22 elever er det største hold nogensinde og
absolut maksimum for, hvor mange der kan undervises på én gang
i klubhuset.
Den 8. marts stillede 26 elever til mønstring for skolesejlads sommeren 2009. Der var ikke fuld besætning fra sæsonens start, men
i løbet af sæsonen kom der nye til, og vi gennemførte sæsonen
med 36 elever – det maksimale, der kan være på 3 skolebåde fire
aftener om ugen.
I marts og april afholdt sejlerskolen de populære temaaftener.
”Tovværk og knob” ved Ole ”Nifle” Sørensen, ”Sikkerhed til søs
og korrekt påklædning” ved Leif Arndal, ”Sejl og Trim” ved Morten
Fjerbæk og ”Førstehjælp til søs” ved læge og pigesejlerformand
Lena Schroll. Disse aftener er en vigtig indførsel i sejlsporten mysterier, specielt for de mange nye elever, der aldrig har sejlet. Tak
til instruktørerne og til Claus Brodersen fra Havneservice, som igen
i år påtog sig at afholde motorkursus for de elever, der gik op til
duelighedsprøven i efteråret. Også tak til Søren Buhl, som i januar
lagde tid og lokaler til besøg på Horsens Yachtværft, og fortalte om
bådkonstruktioner, vedligehold af båden og installation af motorer.
13. Februar var det igen lykkedes Hans Koch, at få alle elever sikkerhedsgodkendt til et besøg hos Søværnets Operative Kommando
med bl.a. en omvisning i Operationsrummet. Det er en eksklusiv
oplevelse for sejlerskolens elever.
I løbet af vinteren blev vores ældste skolebåd ”SATO” gennemgående renoveret af et hold af elever under ledelse af bådebygger Henrik Grimm. Sejlerskolen fik en flot nymalet skolebåd og
eleverne fik nogle hyggelige aftener og indsigt i, hvordan man kan
få en gammel grim ælling til at skinne som en stolt svane. Aktiviteten gav også eleverne indsigt i, at det ikke er nødvendig at bruge
mange penge på at købe båd, hvis man selv kan renoverer en ældre
slidt båd til under 50.000 kroner. I løber af april blev de to andre
skolebåde DOA og TEGA klargjort af mange flittige elever. Efter
søsætning og rigning startede undervisningen den 4. Maj.
Der blev, som sædvanligt, sejlet hver aften fra mandag til torsdag
og i år havde 12 faste- og 4 reserveinstruktører påtaget sig opgaven. Blandt teamet af instruktører har vi nu fornøjelsen af to
”female” instruktører: Pia Broen og Annie Svejstrup – det er særdeles populært og sejlerskolen opfordrer flere af Horsens Sejlklubs
velsejlende piger til at melde sig som instruktører. Vi mangler et
par instruktører til kommende sæson, og det må selvfølgelig også
være drenge i alle aldre.
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Instruktørerne i Horsens Sejlklubs Sejlerskole er frivillige erfarne
sejlere med duelighedsbevis, som vil lære andre at sejle én gang
om ugen, i alt ca. 16 aftener i maj, juni, august og september. Eleverne er typisk voksne mennesker, som har lyst til søen, ønsker at
lære at sejle af andre end ægtefællen, og som har planer om at
købe båd eller blot har lyst til at komme ud at sejle. Vil man ikke
have båd, er der i Horsens Sejlklub mange muligheder for at sejle,
når man har lært at sejle og har taget duelighedsbevis.
Weekendturen i juni til Endelave blev i år aflyst på grund af utrolig dårligt vejr. Det er første gang, vi har aflyst turen, så den er
naturligvis på kalenderen igen næste år og søges gennemført med
overnatning på Endelave og sejlads rundt om Endelave på ud eller hjemturen. Turen foregår normalt i instruktørernes større både,
som er mere velegnet til overnatning.
28. august gik startskuddet for den årlige natsejlads. Efter en lidt
forsinket afgang, fordi elever og instruktører lige nåede at give en
hånd med ved nedtagning af festteltet fra Moth EM, DM for Albin
Express og Ylva og Mach race, gik turen i frisk sydlig vind til Snaptun. Her blev grillet og hygget indtil mørket faldt på og turen gik
hjemad med undervisning i natsejlads efter fjordens mange ledefyr. Som sædvanligt en hyggelig og lærerig aften/nat.
Efter ønske fra flere elver indførte vi i år en ”kapsejladsuge”. Fra
et dommerskib udlagde et par instruktører en kort op/ned bane.
Hver sejladsaften i ugens løb dystede 2 – 3 skolebåde, og vinderne
gik i finalen lørdag den 12. september. Førstepladsen gik efter 3

spændende sejladser i frisk klar efterårsluft til: DOA med Claus
Bach, John Domino og Bent Petersen, skarpt fulgt af TEGA med
Lise Rasmussen, Michael Johnson Høj og Peder Eriksen. På tredje
pladsen med bronze kom SATO med Jesper Lysgaard, Søren Bæk
og Marianne Dahl Hansen. Det var en meget vellykket uge, som var
meget lærerig og morsom. Alle har efterfølgende ytret ønske om
gentagelse i 2010. Derfor er der i programmet for sommeren 2010
indlagt 2 kapsejlads uger. En før og en efter sommerferien.
For vores pædagogiske medlem af sejlerskolen, Pia Broen lykkedes
det i år at indføre leg i undervisningen. Selv ”ældre” instruktører
måtte overgive sig og accepterer, at der måske findes nye måde at
lære fra sig på. Sejlerskoleudvalget arbejder under Pia´s ledelse på
at indføre nye undervisnings former i kommende sæson.
Sommeren sluttede med evaluering for elever og instruktører, hvor
eleverne uddelte ros og ris. Resultatet af elevernes mening bruger
sejlerskoleudvalget til at forberede en endnu bedre sæson i 2010.
Sejlerskolens formand Ole Harby har besluttet at stoppe sin store
indsats i sejlerskolen og bruge sin sparsomme fritid på at sejle sin
egen sø i sin Larsen 28. Ole har været formand for sejlerskolen i
3 perioder i alt ca. 12 år. Stor tak til Ole. Sejlerskoleudvalget tog
behørigt afsked med Ole på udvalgsmødet den 17. oktober. Hans
Koch overtog den ledige plads i udvalget, som efterfølgende konstituerede sig således: Formand: Hans Koch (instruktør og underviser vinter). Sekretær: Nils Buhl (reserveinstruktør og bådsmand
for SATO). Udvalgsmedlem: Pia Broen (instruktør og pædagogisk

tovholder). Udvalgsmedlem: Sigbjørn Christophersen (instruktør,
underviser vinter og udvalgets repræsentant i HSH bestyrelsen).
Udvalgsmedlem: Jørn Ole Spedtsberg (instruktør og bådsmand for
DOA).
Ved årets standernedhaling blev der også lejlighed til at lade
Sejlerskolens hæderspris, ”Årets Blæselampe”, skifte hænder. Styregruppen havde en vanskelig og krævende opgave i forbindelse
med udvælgelsen af den sejler, der bedst levede op til de næsten
umenneskelige krav, der stilles til denne ærefulde titel - nemlig at
være en særdeles god og kompetent sejler, at være en så sympatisk person, at man gerne ville sejle over Atlanten i en utæt robåd
med den pågældende, og at være så kvalificeret på alle andre
sejladsmæssige og menneskelige områder, at man risikerer at blive
opfordret til at indtræde i Sejlerskolens instruktørkorps – en ære,
der rangerer umiddelbart under tildelingen af Nobelprisen i natsejlads. Kort sagt, den udvalgte skulle være en sand blæselampe
af faglig dygtighed, sejladsmæssig inspiration, gode egenskaber og
nyskabende initiativ.
Efter en udvælgelsesproces, der gjorde et pavevalg til en rumskødssejlads, pegede kompasnålen uden deviation på en person,
der ud over at besidde de krævede egenskaber yderligere havde
vist evnen til at fastholde overblikket og bevare hovedet så koldt
under en malerisk og veldokumenteret havdybdekontrol, at besætningen på trods af alle odds kom frelst og fysisk uskadt i land.
Under støjende klapsalver kunne blæselampens hidtidige besidder,
Pia Broen, derfor til alles begejstring og anerkendende tilråb overdrage den eftertragtede trofæ til Jesper Lysgaard, der blev aftenens
topscorer af titler, da han også blev et værdigt medlem af Grundejernes Ærværdige Selskab.
Navigationsundervisningen er startet med 17 ivrige elever.
Sigbjørn Christophersen og Hans Koch har planlagt at bruge alle
mandage frem til eksamen den 27. Februar på at lære sejlerskolen
nye elever alt om teoretisk færdsel til søs.
Elever, instruktører og alle medlemmer af Horsens Sejlklub ønskes
en god vinter med masser af hygge i vores dejlige klubhus.
Sejlerskoleudvalget 				
Nils Buhl
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Det olympiske topmøde
121st IOC Session and XIII Olympic
Congress i Bella Center, København,
1.-9. oktober 2009 blev på mange
måder en oplevelse.
1. oktober dannede Operaen ramme for åbningsceremonien med
1.400 danske og udenlandske gæster. Fin aften - særligt hvis man
kunne lide ballet.
Et par små historier fra sladreskuffen.
Kai Holm tidligere formand for DIF åbnede. Så kom Niels Nygård
nuværende formand for DIF. Herefter fulgte statsministeren. 3 fine
taler hvad angår indhold og fremførelse. Alle 3 herrer medbragte
manuskript i egen inderlomme. Efter statsministeren forlod talerstolen kom en nydelig dame i tækkelig sort spadseredragt på scenen
med en mappe, som blev anbragt på talerstolen og åbnet. Et glas
vand blev stillet, og hun gik ned. Først da blev IOC’s præsident
Jacques Rogge annonceret og kom på senen.
Efter forestillingen kørte en større kortege op foran operaen. 20
motorcykler linede op foran og 20 bagefter. Fru Obama skulle retur
til den amerikanske ambassadebolig i Skovshoved. Efterfølgende
forlod dronningen og prinsgemalen stedet i ”krone 1” med én motorcykel foran
JO, - der er skam forskel på folk.
Sessionen er IOC’s generalforsamling. Udvalgte punkter fra sessionen:
• 2. oktober valgte IOC Rio de Janeiro som værtsby for OL 2016
foran Madrid, Tokyo og Chicago.
• 9. oktober stemmer IOC golf og rugby på sportsprogrammet for
OL 2016 og vælger nye medlemmer til ledige pladser. H.K.H. Kronprins Frederik blev valgt.
Den olympiske kongres 3.-5. oktober var den første siden 1994.
Kongressen endte ud i et slutdokument med 66 anbefalinger til
IOC og den olympiske bevægelse om fremtidens kurs for blandt
andet de olympiske lege. 1250 delegerede fra IOC, de internationale specialforbund og de 205 nationale olympiske komiteer m.fl.
deltog i kongressen.
Forløbet var fint. Sikkerhedsforanstaltningerne kolossale, kun overgået af omkostningerne. Danmark kom på verdenskortet og sportsåret 2009 kulminerede.(CG)
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Endnu en Horsens-pige vinder
Torm-serien i Europa-jolle!
Jeg blev meget glad og overrasket, da jeg fik et brev fra Dansk Sejlunion, hvor der stod, at jeg skulle til reception i København, fordi
jeg havde vundet Torm-serien i Europa-jolle. Torm-serien består af
3 stævner. I år blev stævnerne sejlet i Farum, Bønnerup og Kerteminde. Det er rederiet Torm, som også sponsorerer Dansk Sejlunion, der uddeler en vandrepokal til den bedste pige og bedste dreng
i udvalgte klasser.
På vandrepokalen står der indtil nu kun horsens-piger. Før mig har
Sarah Poulsen og Anne-Marie Rindom vundet den, så jeg er meget
stolt over at kunne forsætte denne linje, og jeg vil gøre alt, hvad jeg
kan for at få mit navn på igen næste år.
Martin Kryger, der også er ungdomssejler i Horsens, vandt en
udtrækningspræmie blandt alle sejlere, der består af et ophold på
et af Torms skibe.
Annette Lundø

“Ankers Point”
Udgangspunktet for vores verden, når det drejer sig om
navigation, er der hvor 0-meridianen skærer ækvator.
Punktet ligger øst for Afrika inde bag ”næsen” .
Jeg kom tilfældigt i kontakt med en pensioneret skibsingeniør Anker W. Lauridsen, der arbejdede på et
maritimt leksikon. I dette arbejde faldt han over dette
vigtige punkt og konstaterede, at det ikke havde noget
navn. Anker døbte det ”Ankers Point” og det er lykkedes,
at få det registreret.
”Ankers Point” her fra vor verden går!
(CG)

Status havnebyggeri Hjarnø
Der er tegnet kontrakt med entreprenøren, der går i
gang snarest og ventes at være færdig i januar. Så følger
en del arbejde, som brugerne selv udfører.
Officiel åbning bliver i Påsken 2010.(CG)

Klubkonference
Den første weekend i november inviterede Dansk Sejlunion til en
klubkonference. Et meget bredt program fra et grundkursus i lederskab til et bud på hvad fremtiden vil bringe fra en fremtidsforsker.
Konferencen var planlagt i mange moduler, hvor deltageren kunne
vælge til og fra. Tilmeldingerne udeblev. Rundringning til klubberne
hjalp lidt, men ikke nok og i ellevte time blev programmet reduceret
med en dag, så der kun blev fredag lørdag tilbage.
Flere klubber fortalte om deres erfaringer.
Vallensbæk Sejlklub holdt f.eks. et spændende og meget inspirerende indlæg om det projekt, man har med den lokale kajakklub
om en vand SFO (skole fritids ordning)
Ungdomslederen fra Ry Sejlklub berettede om, hvordan man havde
ændret klubben fra en søvnig optimist klub til stor aktiv ungdomsklub på trods af en konservativ bestyrelse, der så ungdomsarbejde
som noget dyrt, besværligt og helt unødvendigt.
En aften med lidt ost og rødvin gav den uundværlige mulighed for
mange gode drøftelser og erfaringsudvekslinger.
Det blev en rigtig god fredag aften/ lørdag, hvor der fra Horsens
deltog formanden og Jens fra bestyrelsen. Konferencen bliver
gentaget næste år, så der bliver en ny mulighed.(CG)

Nyt fra havnefogeden
En snak med havnefoged Steen Andersen nu hvor sæsonen er slut.
El på broerne har vi drøftet ved flere lejligheder, hvad er status.
På SU-mødet i marts besluttede vi at indstille til kommunen at
etablere elstandere på broerne med betalingskort . Altså 100%
brugerbetaling for strøm også om vinteren.
Der er ikke nogen afklaring fra det politiske niveau. Uvist om afgørelsen kan træffes i økonomiudvalget alene, eller om det skal for
byrådet. Det korte og det lange er, at der ikke er nogen beslutning.
Alt er klart til at gå i gang med installationen med meget kort varsel. Seneste opgørelse over strømforbruget på broerne er fra 2008,
hvor der blev anvendt 475.000 kr. til el. En stor regning, som hidtil
har været betalt kollektiv,t men som SU nu ønsker brugerbetalt.
Vi har før haft problemer med at afmonterede master henlå på
servicekajen, så det var vanskeligt at komme til. Hvordan er det
gået i år?
Bedre end tidligere; men der er plads til forbedringer. Master der
fylder på pladsen vanskeliggør kranernes manøvrefrihed, og det
koster tid og dermed penge for bådejerne. Det må være i alles interesse, at der er disciplin på det område.
Vinterpladserne er noget i søgelyset i forbindelse med havneplanen.
De ser farlige ud i en blanding af gamle stativer, ukrudt, affald og
generelt rod. Hvordan skal det løses?
Hver klub har sit område på vinterpladsen. Nogle klubber har en
”pladsmand” der styrer klubbens område. Det er nødvendigt, at
klubberne selv hjælper til med dette arbejde. I kommunen må
vi ikke anvende ”kemisk krigsførelse” mod ukrudt og mekanisk
bekæmpelse er stor set umuligt, med alt det der står. Lad mig her
minde om ordensreglementet afsnittet om ”fartøjer på land” side
6 står der:

Fartøjerne skal stå på bådvogne, bukke el. lign. Det skal tilstræbes
at udfase bådvogne, bukke og andre pladskrævende og forældet
udstyr og erstatte disse med et system af stativer, som er sammenklappelige og mindre pladskrævende.
Kun hvis vi kan flytte de tomme stativer om sommeren kan det se
ordentligt ud, og der gøres noget mod ukrudt. Vi må stå sammen
om den opgave. Lad mig her tilføje om slæbestedet i den vestlige
ende af lystbådehavnen, der i dag ejes af Horsens Motorbådsklub
og Horsens Bådeklub i forening. Der er et ønske om, at lystbådehavnen overtager slæbestedet og hermed drift og vedligehold.
Slæbestedet er indrette til med spil at trække op på vogne indrettet til det. Det anvendes også til søsætning/optagning af både på
autotrailer. Det er slæbestedet ikke egnet til, hældningen er for lav.
Med henvisning til ovenstående citat fra ordensreglementet, bør
vi vel sigte mod et slæbested, der er indrettet til autotrailere. Det
må vi have op i SU.
Hvad forventer du med hensyn til både, der bliver i vandet hen
over vinteren?
Med de milde vinter vi har, vil det nok blive mere og mere. Der
er jo ikke noget problem i det. Fortøjningerne skal være i orden,
gerne dobbelte. Det er vigtig,t at bådejerne jævnligt tilser bådene
og sikrer sig fra star,t at skroggennemføringer og slanger er i orden.
Lad mig slutte med at ønske alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.
Tak for godt samarbejde i 2009.
(CG)
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Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning A/S
Langmarksvej 41
8700 Horsens

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

md@hansted.net

Mobil: 2811 9166

Secher Automation Aps
Speciale i industriautomation og SRO-anlæg
Proficy™ Historian
Proficy™ iFIX
PLC-programmering
tlf. 75 65 55 45
mobil: 40 33 88 45
secherautomation@mail.dk
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Vores tur til Juelsminde
Midt i oktober var vi Horsens optimist sejlere en tur i Juelsminde
for at sejle.
Vi kom der ud lørdag morgen og riggede vores joller til og gjorde
klar til at gå på vandet.
Vi holdte skippermøde i deres nye klubhus, vi skulle ud og øve
bølge teknik.
Vi tog ind og spiste de madpakker, vi havde taget med hjemme fra,
men pga. deres u-handy slæbested skulle vi binde jollerne fast til
pæle i havnebassinet.
Men midt under frokosten drev en jolle væk, den nåede heldigvis
ikke langt, før vi fangede den.
Vi tog ud igen til et eftermiddags pas, hvor vi forsatte med at træne
bølge teknik.
Nogle sejlere tog jollen op ved stranden, men en af sejlernes jollevogne var sunket ned i sandet og pga. STORE bølger blev båden
helt fyldt til randen, så vi var omk. 9 sejlere og en træner til at
få den op. Det var meget svært, fordi der hele tiden skyllede nye
bølger ind over jollen.
Så efter alt den besvær riggede vi af, klædte om, pakkede ud og
pustede luftmadrasser op.

Da vi var færdige tog vi på tanken og købte slik, chips og sodavand.
Da vi kom hjem var aftensmaden klar, vi fik pasta med kødsovs.
Vi gik oven på hvor vi skulle se film, som trænerne havde filmet
ude på vandet. Efter det havde vi en rigtig fed pudekamp, hvor vi
hyggede os og havde hold, det var pigerne mod drengene.
Vi så også film om aftenen og spiste slik, filmen vi så var Ice Age 3.
Næste morgen skulle vi ud og løbe i regnvejr.
Da vi kom tilbage var morgenmaden klar. Det var æg og bacon
med rundstykker.
Vi holdte skippermøde og tog på vandet, vi trænede 1 pas og tog
ind og spiste frokost.
Næste pas sejlede vi 2 kapsejladser, der bliver en serie over vinteren og til sidst til foråret har vi en vinder af alle kapsejladser.
Vi tog ind, pakkede vores ting sammen og kørte hjem.
Alt i alt har det været en rigtig fed tur, men gode oplevelser, godt
sammen hold, gode træningsforhold og godt klubhus.
Ida og Trine

Sport Awards 30. januar 2010
Horsens Sejlklub, Team Horsens, Event Horsens, Horsens Folkeblad
og ikke mindst Line Baun Danielsen inviterer klubbens medlemmer
til Sport Award 2009 i Forum den 30. januar 2010.
Som du sikkert har bemærket, så afholdes der for 4. år i træk uddeling af årets Sports Awards i Forum Horsens.
Et kæmpe show med prisuddeling af 10 store lokale idrætspriser
styret af Line Baun Danielsen. Kendte sportsfolk vil overrække
priserne sammen med repræsentant fra prissponsor - og en række
kendte danske kunstnere vil underholde fra scenen, bl.a. Julie Berthelsen, Zididada og Jacob Svejstrup. Flere er på vej...

Deltag med spisning ved fælles sejlklubbord, prisuddeling, show og
stor fest.
Pris kr. 825 pr. person til formand@horsens-sejlklub.dk hurtigst
muligt.
Man kan også komme efter spisningen til kr. 210,Læs evt. mere om arrangementet på www.eventhorsens.dk

Sport Awards Horsens

HSH er meget stærkt repræsenteret i Hall of Fame, og vi har også i
år sejlere som er indstillet til modtagelse af priser.
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Vi har traileren

til din båd
- og til din bil
Dansk kvalitet

STENSBALLE
STENSBALLE TRAILERCENTER
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Specialværksted
Specialværksted for
for reparation
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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
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