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Skumsprøjt fra formanden

Claus

Året går på hæld
og udendørs aktiviteterne bliver færre, vi trækker inden døre.

Vi har holdt standernedhal med uddeling af
”sailor of the year”, igen i år blev en af vores dygtige unge sejlere nr 1, nemlig Anne Julie Schütt,
men også en af de mange frivillige Knud Erik
Feldt sammen med flere andre blev hædret. Erik
Andersen fik kammeratsskabspokalen. Vores
allesammens altmuligmand Knud blev udnævnt
til æresmedlem, Sejlerskolen hædrede Sigbjørn,
og der er mange arrangementer på bedding i
den kommende vinter.
Ungdomsafdelingen fortsætter med vintersejlads, og i den kommende sæson er der nye
spændende ting i gære.Vi holder bl.a. Nordisk
Mesterskab for express klassen og senere E-jolle
DM i september .
Vi afholder generalforsamling lørdag d. 5.2.2011
kl. 10.00 med efterfølgende spisning, så vi
glæder os i bestyrelsen til en god dag i klubhuset,
hvor vi har tid til at diskutere fremtiden med jer
klubmedlemmer.
Efter 7 år i bestyrelsen holder jeg som formand
på generalforsamlingen. Faglige udfordringer
gør tiden knap, så vi har i bestyrelsen vedtaget
at pege på Bjarne Hansen som ny formand. Det
er selvfølgelig generalforsamlingen, som vælger
formanden, men vi synes, at vi i Bjarne har fundet et klubmedlem bredt funderet med godt
kendskab til klubben.

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

Tlf. 75 61 66 77
Fax 75 61 66 26

Enhver forening i kongeriget er styret af frivillige, som lægger mange gratis arbejdstimer i foreningsarbejdet til glæde og gavn for de mange
idrætsudøvere og medlemmer generelt. På
landsplan er der ca.500.000 frivillige.
Ni frivillige bestyrelsesmedlemmer fra Virum
Sorgenfri Håndboldklub var blevet stævnet af
Lønmodtagernes Garantifond og Skat men blev
heldigvis frikendt i Østre Landsret. En bombe un-

der det frivillige arbejde, hvis udfaldet var blevet
et andet. De var i første omgang delvis dømt skyldige i at have handlet uansvarligt i forbindelse
med klubbens konkurs i 2002.
For de frivillige i vores klub, og resten af forenings Danmark, er det godt at vide, at hvis man
handler ansvarligt er der ingen risiko for personlig hæftelse.
2010 har været et hårdt økonomisk år i vort samfund, det er derfor med stor glæde, at vi kommer
ud af året med et overskud på ca kr.100.000. Det
har kun kunnet lade sig gøre fordi vi hele vejen
rundt i klubben har været økonomisk ansvarlige,
vi har stadig haft gode sponsorer og fået kommunalt tilskud. Fremadrettet ligger der et par
store opgaver foran os. Planlægningen af nyt
klubhus og af søsportcenteret bliver der arbejdet hårdt på, så der bliver brug for mange penge
fremadrettet, hvor jeg selvfølgelig også håber, at
klubbens medlemmer giver en økonomisk hånd
med.
Jul og nytår nærmer sig, og jeg vil opfordre alle
til at deltage i nogle af vores hyggelige traditioner. Juleaftensdag er der fra 11.00 til 13.00
gløgg og æbleskiver i klubhuset, og nytårsaftensdag bliver der serveret en sildemad fra 11.00
til 13.00, hvortil der kan købes øl eller vand.
For de sporty og morgenduelige er der kl 10.00
nytårsløb fra Forum Horsens arrangeret af orienteringsløberne.
Vi har de sidste mange år været den klub, der
har deltaget med flest løbere, så tag og mød op.
Med ønsket om en god jul og et godt nytår.

Bent Rønn
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Pluspartner Revision + rådgivning
Tobaksgården 3, 8700 Horsens
Telefon 76 25 19 00
Fax 7625 1909
www.plus-partner.dk
kbp@plus-partner.dk

Afriggerfrokost lørdag
den 31. oktober kl. 14.00

Trekost 2-star 2010

Lørdag den 31. oktober kl. 14. haler vi standeren ned og slutter
officielt sommersæsonen.
Dagens program:
Kl. 14 mødes vi ved flagmasten. Formanden mindes sæsonen.
Standeren synges ned.
Diverse pokaler overrækkes.
Kåring af Nykredit Sailor of the year.
Klubben er vært ved en forfriskning.

hedsklinikken
et med en
dsscanner.

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

25 både havde fundet frem til startlinjen til årets “Trekost 2-star”
sejlads. Folkebåd med Jørgen Rasmussen ved roret vandt en sikker
sejr.
Vejrudsigten havde lovet regn og blæst i dagene op til sejladsen,
men på selve løbsdagen søndag den 26. september klarede vejret
op, og årets distancesejlads for 2-mandsbesætninger blev afviklet i
fornuftigt vejr og 8-10 m/s. Sejladsen blev afviklet på ”lang bane”,
hvilket betød at de deltagende både efter starten udfor klubhuset
og en lille rundtur på fjorden skulle ud og runde Søndergrundskosten, tilbage til den røde tønde i dragt og over mållinjen ved
indsejlingen til havnen.

Kl.14 er der frokostbuffet i klubhuset bestående af lakse cannaloni med
krydderurte creme · Andeterrine med æblechutney · Bresaola med ristede
pinjekerner og rukola · Svinekam med salvie · Ungkvægs culotte med
peberrods creme · Fløde kartofler med timian · Små kartofler ristet i andefedt · Grøn salat med skud · Dessert: daddelkage med toffee og vanilleis.

Holder du kursen?

ved roret, skarp forfulgt af Skulk med en rutineret besætning bestående af Kaj Nielsen og Poul Søndergaard.
Ved den efterfølgende præmieoverrækkelse blev de hurtigste både
i hver klasse belønnet med vinpræmier. Dagens hovedpræmier
(gavekort til Mads´ restaurant) blev uddelt via lodtrækning, og
også her fandt Jørgen Rasmussen og co. en rummer og tog sig af
den ene af de to præmier, mens Anette Rahn og Bent Pedersen understregede folkebådenes totale dominans og tog sig af den sidste.
Stemningen var rigtig god under og efter sejladsen, og vi håber at
mange af deltagerne (og en masse andre) stiller op til næste år,
hvor sejladsen igen bliver afviklet den sidste søndag i september.
HSH kapsejladsudvalg.

Sejladsen blev afviklet med respitstart, hvor bådene blev sendt af
sted i forhold til deres mål således den båd der først kommer over
mållinjen vinder sejladsen. De mindste både (folkebådene) startede
kl. 10.00, mens største båd (X-43) blev sendt af sted kl. 11.12. Efter
21 sømil var det Jørgen Rasmussen i folkebåden “Frida”, der krydsede målstregen først og dermed vandt ”Børge Lauritzen-pokalen”,
som sidste år blev genudsat til vinderen af Trekostsejladsen. Den
forsvarende mester Per Wohlert i folkebåden Galadriel tog sig af 2.
pladsen med 3. pladsen gik til endnu en folkebåd (Nuser).

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

d.

ww.ﬁtnees.dk

TEGNESTUEN ØSTJYLLAND AS

Blandt de større både klarede især Escape (Sagitta 35 med Bjarne
Hansen/Claus Bjørnhart) sig flot og kom ind som ”nr. 1 efter folkebådene”. Dagens hurtigst sejlende båd var X-43 med Klaus Madsen

ÅBOULEVARDEN 85 · 8700 HORSENS · 75 61 36 00

De glade vindere fra”Frida”

Spændende klubkonference

ARKITEKTER
,IQTIP MQTPIQIRXIVIV
(]REQMGW %<
QIH 1MGVSWSPYXMSRW
Ved Dansk Sejlunions Klubkonference midt i november var der 12 muligheder for at få ny viden. De seks deltagere fra Horsens Sejlklub spredte
sig ud over planen og sugede viden til sig om Bestyrelsesansvar, Aldersrelateret træningskoncept, Når havnen skal bygges om, kommunikation,
Ungdom og bredde, Kapsejlads med succes, Sejlsport om fem år, Flere involveret i ungdomsarbejde, Kontinuitet i sejlerskolen, Hvordan søger man
fonde, Talentarbejde og Målrettet indsats for fritidssejlere. Ofte var der foredrag i tre spor og der var flere fælles foredrag. De seks fra Horsens
blandede sig for det meste med de øvrige, men ved et foredrag sad de samlet, fra venstre: Morten Stoy (kapsejladsudvalget), Carl Gerstrøm
(klubblad og HSH-vennerne), Jens Troense (tursejlere og klubblad) Bent Rønn (afgående formand), Kristine Visby, kaldet Kiki (ungdom), Bjarne
Hansen (bestyrelsens kandidat som ny formand). Foto: Christian Borch, DS.

PRIVAT:
ARKITEKT BO CHRISTENSEN · 75 68 49 76
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Knud Hjersing udnævnt til
æresmedlem af HSH

8

Nordisk og Dansk
Mesterskab for Albin
Express 2011 i Horsens

Tekst og foto: Carl Gerstrøm

Horsens Sejlklub skal være vært for kombineret Dansk og Nordisk mesterskaberne
for Albin Express.

Portræt af en ener!

I år blev Albin Express-klassen blåstemplet af Dansk Sejlunion som
en ”rigtig” klasse med eget mesterskab, og allerede næste år er
Danmark vært for de nordiske mesterskaber, der skal afholdes i
Horsens.

Knud Hjersing var lidt blank i øjnene, da han
blev udnævnt til æresmedlem af Horsens
Sejlklub. Bedre blev det ikke, da hundrede
medlemmer rejste sig og gav Knud Hjersing en taktfast hyldest. Mange kom forbi
ham og gav hånd, og de fleste sagde ”Til lykke, det var du virkelig
fortjent.”
Knud Hjersing blev medlem af Horsens Sejlklub i 1963. Mange år
inden da færdedes han på havnen. Knud kan altså fejre 50 års jubilæum i 2013. Det sker samtidig med, at Horsens Sejlklub kan fejre
100 års jubilæum for ungdomsarbejdet (og Dansk Sejlunion kan i
øvrigt også fejre 100 år i 2013).
Det var i Sønderby Sejladsforening, at Knud lærte at sejle. Der blev
han grebet af kapsejlads og flyttede derfor til Horsens Sejlklub.
Han blev hurtigt involveret i klubarbejdet og blev medlem af kapsejladsudvalget midt i 60’erne. Det er Knud for øvrigt stadig. Knud
har været medlem af bestyrelsen i Horsens Sejlklub i 15 år.
I årene efter BB-jollen sejlede Knud mange præmier hjem i LM
22’ren ”Gusner” sammen med nu afdøde ”Finn-Finn”, en anden af
de markante skikkelser i klubben.
Knud har sejlet mange mil i klubbens hæderkronede hjælpefartøj
Vitus Bering. Han har lagt et utal af baner ved kapsejladser. Trofast har han udlagt de faste kapsejladsmærker og hentet dem igen
om efteråret. Han har hentet og bragt optimisternes grej til Borre
Knob-lejren i en årrække.
Ja! - man kunne blive ved at fortælle om det store arbejde, som
Knud har ydet i sejlklubben. Mange har nydt godt af Knuds store
engagement og arbejdsindsats. Uden det var mangen en kapsejlads
ikke blevet til noget.
Arbejdet med klubbens materiel har Knud varetaget på bedste vis.
Han har sørget for, at de mange fartøjer og alt grej til kapsejlads
var der - og fungerede. Knud fik tilsyn med Vitus Bering i 1974 og
har haft det siden. De to har fulgtes ad i skidt vejr og godt vejr og
ydet en fantastisk indsats.
Arbejdet med at holde klubbens grej funktionsdygtigt har krævet
en kolossal indsats, og den fortjener han en stor tak for. Netop
derfor er titlen som æresmedlem så velfortjent.
Knud er en institution i det østligste af de røde spidshuse. Her er
hans grej og hans værksted – og man fristes til at skrive hans hjem.
I hvert fald kan man roligt sige Knuds andet hjem. Mange klubmedlemmer kommer her for at få en snak, en øl eller en kop kaffe. Knud
er der næsten altid, så man går sjældent forgæves.

30-35 både fra 4 nationer
Sidste år blev de Nordiske mesterskaber afholdt i Marstrand hvor
60 både stillede til start, herunder 5 fra Danmark. Helt så mange
forventes ikke til Horsens, men mindre kan også gøre det:

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

I de mange år, hvor Horsens Sejlklub har hjulpet Dansk Sejlunion
med diverse bundmalingsforsøg, har Knud spillet en betydelig rolle.
Da damjollen i november blev taget op for at få bunden undersøgt,
var det enden på den 13. sæson med forsøg i Horsens.
Det er fuldt fortjent, at formanden for HSH Bent Rønn ved årets
standernedhaling hæftede Horsens Sejlklubs ærestegn på Knud
trøje.
I sin tale til Knud sagde formanden bl.a.: ”Du har ry for at være lidt
en brokrøv”.
Det er der nok lidt om. Knud giver utvetydigt sin mening til kende,
hvis der er noget, som ikke passer i klubarbejdet, og han forventer,
at andre yder samme indsat/antal timer, som han selv. De allerfleste har oplevet, at hos Knud kan man få den hjælp, man beder
om - og lidt til.
Til Knud: Stort tillykke med udnævnelsen til æresmedlem. Vi håber,
at du vil virke i Horsens Sejlklub mange år endnu. Du er vanskelig
at erstatte.

”Vi satser på, at vi kan få mellem 30 og 35 både på startlinjen” siger
stævneleder Morten Stoy, der er stævneleder for arrangementet.
”Udover de nordiske både satser vi meget på at få deltagelse af
tyske Expresser, hvor klassen også er i vækst” fortsætter Morten
Stoy og henviser til, at Expresserne har bidt sig fast som klasse ved
Kielerugen med 15-20 deltagere de sidste 3 år.
Den svenske forbindelse
”At vi får værtskabet for de nordiske mesterskaber viser, at den
danske Expressklasse efterhånden bliver taget alvorligt også i
Sverige. Der er ingen tvivl om, at de bedste svenske besætninger

Lokale sejlere med muligheder
Horsens Sejlklub er stærkt repræsenteret i klassen og har været
på podiet ved de seneste 3 afholdte mesterskaber. For øjeblikket
sejler 5 Expresser aktivt kapsejlads i Horsens, så også ved de nordiske mesterskaber vil den lokale klub være stærkt repræsenteret.
”Særligt Morten Arndal har været stærkt sejlende ved de seneste
mesterskaber, men alle 5 lokale både kan på dagen være med helt
fremme, så vi håber på et godt lokal resultat også” slutter Morten
Stoy.

Dansk O.T.C aftenmatches efterår 2010
Aftenkapsejladserne blev, trods hårdt
vejr og flere aflysninger end normalt, en
spændende og jævnbyrdig affære.
Tirsdags aftenkapsejlads
I løbet for de store både vandt Svend Smedegaard og besætning
i X-362 en forholdsvis sikker sejr foran Ole Rindom i X-102.
Forhåndsfavoritten Søren Junker i X-35 Nexus, der i årets løb har
klaret sig rigtig flot i det skrappe X-35 felt såvel nationalt som
internationalt, vandt de to sejladser de stillede op i, men det rakte
ikke til en samlet sejr.

En enig bestyrelsen havde besluttet at udnævne Knud
Hjersing til æresmedlem. I sin tale til Knud sagde formanden bl.a.: Knud blev medlem af Horsens Sejlklub
tilbage i 1963 dvs 50 års jubilæum i 2013 samtidigt
med ungdomsafdelingens 100 års jubilæum.

fortsat er foran os, men hullet bliver mindre og mindre, så hvem
ved om det denne gang lykkes at skovlen under svenskerne” siger
lokale Kim Lago, der blev bedst placerede dansker med en 11. plads
ved mesterskaberne i Marstrand, godt hjulpet på vej af en erfaren,
svensk besætning. Det er blandt andet kontakten til denne besætning, der har medført at mesterskaberne er havnet i Horsens
i 2011. ”Svenskerne er meget interesseret i at få udbredt klassen
også i Danmark, og da de spurgte om vi var interesseret i at få NM
til Horsens, var vi ikke i tvivl om at vi ville sige ja – selvfølgelig under forudsætning af at den danske Expressklub var med på ideen,
hvilket de heldigvis var” siger Kim Lago.

I Expressløbet var der inden sidste sejlads 2 både der kunne løbe
med den samlede sejr, og sejren gik efter stabil sejlads til Erik Andersen i Aiolos foran Morten Arndal.

Hos Folkebådene var der en sikker sejr til Jørgen Rasmussen, mens
Brian Keene i H-båden måtte kæmpe til det sidste, før det resterende felt med Knud Møller i spidsen var besejret.
Torsdag aften familiekapsejlads
Hos torsdagssejlerne sejler alle både i samme løb, og efterårets
6 sejladser viste, at 2 af bådene skilte sig ud fra de øvrige. Efter
en tæt dyst i sidste sejlads besatte Kaj Møller i H-båden ”Moana”
førstepladsen foran Allan Skovby i X-382, der til trods for en sejr i
sidste sejlads endte 2 point efter Kaj.
Stor tak til Dansk O.T.C A/S, der igen i år sponserede sejlermenu
til alle deltagende kapsejlere i forbindelse med præmieoverrækkelserne, der som sædvanligt var meget velbesøgte både tirsdag og torsdag.
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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vil vi gøre alt for at give dig en god oplevelse.
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”Jønne” var brandchef deraf øgenavnet. Ingrid var der og serverede
hurtigt kaffe til at smøre stemmebåndet med. Drengene fortrak
hurtigt til jollepladsen for at hilse på en 49ner besætning der netop
kom ind. Det viste sig at være Jonas Warrer og Søren Hansen, der
har fundet sammen med henblik på OL 2012.
Træner Finn ”Beton” var der også, og der blev såmænd snakket lige
så meget som hos pigerne i klubhuset.
Hjem igen til Sneglehuset på Sundvej. En hyggelig tur var slut.
Fra venstre: opstillet efter højde Poul, Carl, Ingrid og Dagmar

Dansk O.T.C A/S’s sidste tur med kliken
Vores trofaste samarbejde igennem de sidste 4 år med Dansk OTC A/S ophører desværre med udgangen af 2010, da virksomheden har omstruktureret og ikke har vort segment som målgruppe.
Niels-Ove Mølhave og Dansk OTC A/S har stået for vor aftensejladser de sidste 3 år, og ofte deltaget i præmieoverrækkelserne efter foråretsog efterårets aftenmatche, og mange sejlere har nydt en sejlerret og en øl efter sejladserne sponseret af Dansk OTC A/S.
På Onboards Horsens sejlklubs vegne takker vi Niels-Ove og Dansk OTC for samarbejdet og håber at vi kan blive en attraktiv samarbejdspartner en anden gang for virksomheden.Sponsorudvalget arbejder på at finde en ny samarbejdspartner til dette eventsponsorat, der har tirsdags,
onsdags og torsdags sejladserne som eksponering.

Pigesejlerne
xx
Vi har kun haft 4 sejladser her i efteråret. Desværre måtte vi aflyse
hele 3 sejladser pga. blæsevejr, hvilket var meget frustrerende for
alle, selvom pigesejlere jo er gode til at hygge sig i klubhuset i stedet. Heldigvis var vejrguderne mildere ved den sidste aftensejlads,
og den blev gennemført i fin stil. Efterfølgende var Dansk OTC a/s
vært ved en dejlig middag, hvor efterårets vinder blev kåret. Pigesejlernes gennemsnitsalder er blevet kraftigt reduceret efter der
er kommet en yngling på vandet ved onsdagssejladserne. Den er
bemandet med A-optimistsejlere, som ihærdigt forsøger at forvirre
besætningerne på de øvrige både. Går den så går den! Ynglingen
vandt efterårets samlede sejladser. Den traditionsrige Niels Sædholm pokal for flest 1. pladser i sæsonen blev igen uddelt til Episerver. Flittigste båd blev ved lodtrækning vundet af Mag´s med
Annette Magnussen ved roret. Thereses Venindepokal blev i år uddelt til Jette Markussen, gast på Ripasso for hendes dejlige smil og
imødekommenhed. Hun har været gast på samme båd i mange år
og blev ”solgt” med da båden skiftede ejer.
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med filialer over det meste af Danmark og i Grønland.
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Det plejer at være lige når bøgen er sprunget ud, men i år blev det
noget senere, at de maritime venner drog på tur. Turen var planlagt
til at være relativ kort af hensyn til Poul Ohff. Et nyt maritimt museum i Århus – Aarhus Søfarts Museum - var målet. Poul O havde
det ikke så godt på dagen og meldte desværre afbud, så Dagmar,
Poul S og Carl drog alene ud i det blå.
På turen nordpå besluttede selskabet at springe museet over, og i
stedet besøge havnene nu hvor vejret var så godt – alt for godt til
et museums besøg.
Første stop blev Hou hvor flere handicappede sejlere fra Egtmon
Højskolen var i aktion i mini 12re.
Derefter gik turen til Kaløvig for at spise frokost og besøge kraftcenteret. Frokost blev det nu ikke til, da restauraen havde lukket.
Men der blev da hilst på centerfolkene. I Marselis var selskabet
enige om, at der måtte være åbent. Af sted gik det, og vi fik lidt
mad på 1ste sal med en fin udsigt over havnen og Århusbugten.
Snakken gik om bekendte i Århusområdet og om problemerne på
Århus Lystbådehavn. Enden på den snak blev, at selskabet kørte
til Århus Lystbådehavn for at se om ”brandmandinden” var der.
Det rigtigt navn er Ingrid Petersen, enke efter legendariske ”Jønne”
(Jørgen Pedersen) som Peter ”Det ge’ nok” har sejlet meget med.

xx

Det har været en rigtig god sæson med mange engagerede pigesejlere, og vi ser frem til en ny sæson gerne med endnu flere nye
pigesejlere. I mellemtiden har vi planer om et vinterarrangement
på en endnu ikke fastsat dato, men følg med på hjemmesiden under ”pigesejlere”.
Ulla, Karin og Lena

Niels- Ove Mølhave har mange
gange stillet op i klubhuset for at
overrække præmier og
det ser heller ikke ud til at genere
ham denne gang at overrække
pokalen til pigesejlerformanden
Lena Scroll.
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

I forbindelse med standernedhalingen blev
det offentliggjort at Bjarne Hansen er
be-styrelsens forslag til ny formand for
Horsens Sejlklub. Her er et portræt.

Bjarne er født 28.12.1958. Gift med Yasmeen Hollesen og har
børnene Cecilie på 22 og Christoffer på 16. De har desuden en
”næsten” datter Rikke Line.
Uddannet automekaniker og arbejder i dag som driftsoperatør på
Hamlet Protein.
Kom ind i sejlsport i 1980 via tidligere havnefoged Hilmer Kristoffersen, der er Yasmeens onkel. Miljøet på havnen trak. Duften og
håndværket på Sydhavnens Bådbyggeri tiltalte. Blev gast hos Claus
Løwe i en LM 22 og sejlede bl.a. mod Knud Hjersing og Finn Finn,de vandt! Som en naturlig ting meldt ind i sejlklubben. Bjarne lægger ikke skjul på, at det bør man være, hvis man deltager i klubben
også som gast!
Medlem i HSH siden 1980 dog ude i en kort periode på grund af
ophold i udlandet.
Bjarne har gennem årene hjulpet med meget i klubben! Blandt andet kan nævnes:
• Vinter weekends gennem alle årene på forskellige hold. Syntes
det er en super ide og hele familien har syntes, det var sjovt at
gøre det sammen.
• På tur området været med som gast før egen båd blev anskaffet. Købte LM 22 i 82 og købte senere ”Tiny” den båd Hilmer
selv havde lavet. Ejer i dag Sagita 35’veren ”Escape” sammen
med Claus Bjørnhart.
• Kapsejlads som gast og som skipper.
• Har været bådsmand på Match Race bådene fra starten frem
til for få uger siden.
Hvad er Bjarne for en person?
Jeg kommer gerne med en markant mening, - der hersker ikke tvivl
om hvad jeg mener; men syntes selv jeg er en kompromissøgende
person. Det har jeg været nødt til i mange situationer. Har været
tillidsmand. I vores familie har vi den holdning, at man deltager i
frivilligt arbejde. Det er både givende og en form for samfundspligt.
Jeg har stor nautisk kompetence i form af Yachtskipper og har på
den baggrund haft hyre på flere store skibe.
Hvorfor har du sagt ja til at stille op til formandsposten?
Kommet meget i klubben i mange år. Det er og har for mig altid
været et skønt sted.
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jeg gerne fortsat. Vi får ros både for det på vand og for det på land.
Vi har faciliteterne, vi har de kompetente frivillige, der kan løfte
opgaverne.
•	On board,- ska’ HSH være forretning?
Jeg ser Match Race som en fin aktivitet særligt for de yngre. Jeg
forstår ikke, at der ikke er blevet mere ud af studenter tiltaget.
HSH skal først og fremmest være en sejlklub. Visse områder må
nødvendigvis bygge på forretningsmæssige relationer; men vi skal
tænkes os meget om og ikke sætte klubbens økonomi på spil.

Jeg nyder at sejle, - så går pulsen ned og det bliver dejligt afslappet.
Vi deltager i torsdagssejladserne og vil også gerne sejle tur. Snaptun – Ballen sejladsen er en god sejlads, der kombinerer tur- og kapsejlads. Man kan jo ikke lade være med at prøve at komme først.
Jeg har tænk meget over det med at stille op til formandsposten.
Vi har drøftet det på hjemmefronten og konklusionen blev altså
et ja! Nu var det min tur til at tage en tørn for klubben. Med de
mange kompetente frivillige der er på de forskellige poster, har jeg
tillid til, at det løser vi sammen. Jeg er glad for at det er meldt ud
i så god tid.
Hvad er dine mål/tanker om:
•	Ungdom?
Jeg kan ikke forestille mig at være i en sejlklub, der ikke har ungdomsarbejde, eller i det mindste støtter ungdomsarbejde. HSH kan
i 2013 fejer 100 året for ungdomsarbejde i klubben. Det er krævende både økonomisk og hvad angår forældre engagement. Det
går godt med gode resultater. Det skal vi arbejde hårdt for at kunne
fortsætte, såvel med det meget eliteprægede såvel som med det,
der er på et knapt så højt niveau.
•	Kapsejlads:
I aftensejladserne gælder det at jo flere der deltager jo bedre. Vi
skal gøre meget for at sluse nye ind. Tanken om et lokalt respittal,
der blev justeret efter resultater, er mig ikke fjern. Det morsomme
er, hvis vi kommer samlet i mål, og at alle i princippet har mulighed
for at vinde. Sejlads tirsdag, onsdag og torsdag er et højt aktivitets
niveau. Det skal fortsætte.
I HSH har vi normalt mindst et stort stævne hver sommer. Det ser

•	Frivillighed:
Som nævnt tidligere er det et nøgleord for mig. Det er meget
vigtigt. Vi skal fremme det princip. Dels kan vi ikke betale for alle
ydelser og dels er det et sundt princip. Vi skal gøre noget for de frivillige, så de syntes det er morsomt. Spændende jobs, godt socialt
fællesskab og hyppige klap på skulderen.
Pladsmandsordning har der været talt meget om? Det bør vi kunne
mønstre. Det kunne deles ud mellem eksempelvis 5 personer, der
frivilligt – ubetalt kunne dele dagene og opgaverne mellem sig . Vi
skal lave nogle regler for, hvad en pladsmand/pladsmandsgruppe
skal og synliggøre det og så skal der noget disciplin til hos bådejerne.
De unge og frivillighed? Jeg går ind for, at så meget som muligt er
frivilligt, men har forståelse for, at unge trænere får noget for visse
ydelser. Men også de unge skal lære, at der betales tilbage og at
man bidrager til fællesskabet.
• Tursejlads?
Vi har mange gode aktiviteter for tursejlerne både sommer og vinter, det vil jeg gerne bakke op om og bidrage til at videreudvikle. Til
det hører også klublivet i klubhuset. Jeg så gerne flere i klubhuset
efter aftensejladserne og i vinterhalvåret.
•	Sejlerskole?
En fremragende klubaktivitet. På det områder har vi et godt eksempel på frivilligt arbejde udført af entusiaster, der brænder for
det og hygger sig med det. Jeg håber, vi kan blive ved med at skaffe
de nødvendige frivillige til løbende at afløse.
• Klubblad/www/nyhedsbrev?
Igen et vigtigt område båret af frivillige. Et af landes flotteste klubblade. I HSH kan vi være stolte af vores nyhedsformidling til medlemmerne.
•	Klubhus?
Jeg tror ikke på, at vi kunne have det liv, det antal personer i huset
uden restaurant. Det er en balance, men det er min opfattelse, at vi
i Horsens har klaret den kombination bedre end de fleste.

Bygningens tilstand er kritisk. Den kræver renovering NU! Der er
intet vigtigere i klubben lige nu!!!
Vi skal ikke gældsætte klubben. Det må ikke ende med, at vi kæmper med afdrag betalt af kontingentkroner. Jeg tror på, at vi kan
rejse de midler, der skal til for at få lavet en renovering og på sigt
en tilbygning som beskrevet i klubbladet.
•	Søsportscenter?
Tanken er god? Jeg kender det ikke i detaljer, det skal jeg ha gjort
noget ved. Jeg kan godt være bekymret for økonomien. Den skal
være på plads.
• Økonomi?
Vi må se i øjnene, at det aktivitesniveau vi har, ikke kan gennemføres for kontingent kroner alene. Der skal penge udefra. Vi skal
hele tiden være opmærksomme på, at sætte tæring efter næring.
Der skal være en realistisk sammenhæng mellem indtægter og
udgifter.
•	Samarbejdet på havnen?
Samarbejde mellem klubberne og mellem klubberne og havnemyndigheden er vigtigt. Samarbejdet er er altafgørende, når vi
nu af historiske grunde har 3 klubber + fiskerihavnsklubberne. Vi
kommer ingen steder i samarbejdet med kommunen, uden at vi er
enige. Jeg vil gerne bidrage til at fortsætte den gode dialog klubberne imellem.
•	Fremtidens HSH?
Holde fast ved det frivillige princip. Folk skal komme og deltage fordi det er sjovt, og de føler for det. Sammenhold, fællesskab bliver
nøgleord. Det er ikke en klub, hvis det ikke bygger på fællesskab og
den enkelte der bidrager.
•	Hvad vil du gerne huskes for?
Klubhuset blev totalt renoveret!
•	Er der noget du skeptisk over for?
Mangfoldigheden er stor på Lystbådehavnen og i HSH. Vi skal finde
balancen mellem at have styr på tingene og give frihed. Holde fast
i økonomien ingen markant gældsætning, - overskud på driften.
Jeg er meget opmærksom på, at hvis jeg bliver valgt, så bliver jeg
formand for en mere end 125 år gammel hæderkronet sejlklub,
med mange markante medlemmer, der er kendte for at være engagerede og vil fremad. En af byens største, ældste og mest markante klubber. Suverænt den klub der har de største sportslige resultater. Det er en klub med styr på tingene herunder økonomien.
Det forpligtiger - meget!

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Standernedhaling den 31. oktober

Starter: Hummer souffle og cremet bisque af hummer
Forret: Torsk med skagen skinke ristede bukser, æbler og rødbede reduktion
Hovedret: Oksemørbrad med sprød kugle af hale og foie gras
Kartoffel fondant og ristet selleri samt sauce bourdelaise
Dessert: Chokolade ganache-appelsin-cognac og blomme parfeit

Sports- og Sundhedsklinikken
er blevet udstyret med en
S E REFERENCER OG MEGET MERE PÅ WWW.NORTVIG-AS.DK
moderne ultralydsscanner.
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Tlf. 7562 1975

Ring og få en tid.

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

Holder du kursen?

Ingen opgave er for lille – og som regel heller ikke for stor…
På større projekter fungerer vi som hovedentreprenør med kontakt til malere,
murere, vvs-folk, elektrikere osv. Vi tager ansvaret for, at tidsplanen klapper og alt
bliver udført håndværksmæssigt korrekt. Til tiden og til den aftalte pris.

Knudsgade 37 · 8700 Horsens · Tlf. 23 49 51 03 · info@nortvig-as.dk · www.nortvig-as.dk
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HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

Ca. 150 var mødt op på plænen kl. 12.30 til standernedhaling. Formanden bød velkommen og sagde i sin tale lidt om den forgangne
Knudsgade 37 · 8700 Horsens · Tlf. 23 49 51 03 · info@nortvig-as.dk · www.nortvig-as.dk
sæson, der på mange måder har været en meget aktiv sæson. Der
blev rettet en stor tak til klubbens mange frivillige.
Medens ”Frie Hav” blev afsunget gled standeren ned.
Formanden uddelte prisen ”Sailor of the year” sponsoreret af
Nykredit. 9 var blevet nomineret til prisen og via mail kunne medlemmerne stemme blandt de nominerede. En dommerkomite
havde foretaget det endelige valg blandt de 5, der havde fået flest
stemmer. Vingaver til de to nr. 4. Til de 3 første var der gavekort til
Surf og Ski på henholdsvis 1000 kr. 2000 kr. og 5000 kr.
Tak til Nykredit for samarbejdet.
Klubben var vært ved en forfriskning, hvorefter man gik i klubhuset,
hvor Mads serverede frokost ledsaget af hyggemusik. Flere priser
blev uddelt under den hyggelige frokost, hvori deltog 70 personer.
En dejlig eftermiddag i Horsens Sejlklub.(CG)

Erik Nørgård – til venstre på billedet - uddelte traditionen tro
”grundejerpokalen”. Flere havde aspireret til denne hæder i år, men
den endte med at gå til Woodstock for en blid tur på Hestehagen
efter Endelave Rundt. Der var gjort opmærksom på, at man straks
efter målgang, skulle tage sig i agt for Hestehagen. Men ak! –
Woodstock endte alligevel på hagen.
På billedet overrækker Erik Nørgaard pokalen til Svend Kold Johansen der hermed kom med i den eksklusive klub af grundejere.

RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.

PAL Fashion

PRIVAT:

w w w.whwowr. hs oerns se n- ss -esjeljkl kl luubb .. ddkk
30

Telefon 79 43 53 00

·

Fax 75 62 38 09

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

Grønlandsvej
8 · 8700 Horsens · Tlf. 7564 8722

   
 
info@jacobsenplus.dk
· www.jacobsenplus.dk
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Horsens Hus
Holmboes Allé 1, 5. sal
8700 Horsens

ARKITEKT JENS VANDVIG · 75 65 80 75

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart
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Formanden uddelte kammeratskabspokalen og sagde bl.a.:
Kammeratskabspokalen uddeles hvert år ved standernedhalingen.
I år er valget faldet på Erik Andersen. Kendt Expres sejler og aktiv
i kapsejladsudvalget, kendt optimistjolle far og ivrig hjælper i ungdomsafdelingen. Er på holdet der reparerer optimistjoller hver vinter.
Aktiv medlem af det udvalg der arbejder med søsportscenter. Vi er
glade for dit engagement og din indsats. Tillykke!
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Monsun 31 - en rigtig klassiker
Vi vover at lave en beskrivelse af en i Horsens velkendt båd. Måske kan det blive til
en serie, hvis det falder i læsernes smag.
Vi har haft mange Mosun 31’ere i Horsens. Tidligere havnemester
Olsen, Per Nielsen og Læge Grove har bl.a. haft Monsun.
Den Jørgen Larsen havde med navnet Nanou overtog forfatteren.
Før Jørgen havde Erik Nissen den, købt som ny. Senere blev den
døbt om til Baronen da Erling Hansen overtog den. Jo - der har
været nogle stykker i Horsens.
I dag er der bl.a. Campari og Fru Olsen der velvilligt har stået til
rådighed for billedmaterialet.
På nettet er følgende tekst fundet:
”En ung invandrare beställde en ritning från Olle Enderlein och
byggde en båt i 800 exemplar. Monsun 31 blev den första byggstenen i Hallberg- Rassy varvet, som växte till Sveriges största”
I krydserklubbens blad ”På kryds og til rors” kunne man læse:
Omkring 500 af dem findes i Sverige. Mange af de øvrige befinder
sig i vore skandinaviske nabolande og i Tyskland. De fleste anvendes til kyst- og havsejlads i de hjemlige farvande. Men båden
passer også godt til kanalsejlads til Middelhavet. Den stikker ikke
dybt og har kraftig motor.
Der findes et antal Monsun 31 der har sejlet over Atlanten. En
amerikaner har gjort en længere tur over Stillehavet. Så vidt vi ved
er svenskeren Kurt Björklund den eneste der sejlet jorden rundt i
en Monsun 31. Hans båd ”Golden Lady” ligger nu på Råå Søfartsmuseum.
En traditionel tung langkølet båd, - stærk og stabil, der gerne vil
have meget luft. Set med datidens øjne med en kraftig motor. Et
dejligt stort cockpit, navnlig hvis man flytter løjgangen. Vindspejl
med stor sprayhood, der kombineret med et godt cockpittelt gør
båden meget rummelig. Forståeligt at der er bygget så mange.
Carl Gerstrøm

Fakta.
Konstruktør: Olle Enderlein
Værft: Hallberg-Rassy
Første båd bygget 1973
Produktion ophørt: 1982
Antal fremstillet: 809
LOA 9,36 m
LVL 7,50 m
Bredde 2,87 m
Dybgang 1,42 m
Depl 4,2 t
Kølvægt 1,9 t
Storsegl 19 m2
Krydsfog 18 m2
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En god tradition!
Formændene i den grønne, den blå og den røde mødtes
i mange år en gang om året og spiste middag i sejlklubben, - med fruer. Den tradition er bibeholdt. Desværre
er Gregers Andersen gået bort, så der mangler én.
Gregers var formand i Horsens Både Klub i mere end 30
år.En hyggelig aften hvor snakken gik livligt om alt fra
børnebørn, rejseoplevelser, biler og naturligvis verdenssituationen på Horsens Lystbådehavn.(CG)

Bliv medlem af vennerne
Horsens Sejlklubs Venner har i al sin enkelthed til formål at støtte
Horsens Sejlklub økonomisk. Det efterleves alene ved, at medlemskontingenter ubeskåret går til sejlklubben. Gennem årene har vennerne doneret mangt og meget, bl.a. er flagmasten en gave fra
vennerne.
På www.horsens-sejlklub.dk under ”sejlklubben” findes oplysninger
om ”vennerne”.
Generalforsamlingen, som holdes i marts, er meget hyggelig aften
med kogt torsk og hyggelig rafling efter den korte formelle generalforsamling. Det er værd at deltage i.
Følg nu opfordringen, - meld dig ind!
Mange hilsner
Carl Gerstrøm

Fra venstre: Birgit Andersen, Michael Ødorf,
Margit Ødorf, Carl Gerstrøm og Elise Gerstrøm

Sport Awards

Jul og Nytår i HSH

HSH har stolte traditioner når det
gælder priser ved Sports Awards.
Anne Marie Rindum fik en af priserne sidste år. Får vi også en i år? Det
foregår i Forum Horsens i slutningen
af januar. Hold øje med hjemmesiden, når den tid kommer. Det er værd
at tage med til!

I Horsens Sejlklub er der den gode tradition, at
man mødes i klubhuset Juleaftens dag og Nytårsaftens dag ved frokosttid for at få ønsket henholdsvis God Jul og Godt Nytår. Det er en rigtig
god tradition. Det behøver ikke tage lang tid og
man kan let nå det indimellem maden og de andre forberedelser. Ska’ man udenbys for at fejre
højtiden der, så planlæg afgang Horsens efter
13.00. Lad det være en opfordring til at møde op!
Den oplevelse burde alle medlemmerne unde sig
selv!(CG)

Formandstur
I mange år tog den siddende formand og de tidligere formænd i
Horsens Sejlklub på en sejltur. Se f.eks. jubilæumsbogen side 121.
I nogle år blev turen af forskellige grunde ikke til noget, men i år
blev det så taget op igen. I strålende vejr og med frisk NØ-lig vind,
gik turen til Endelave den 28. september. Det blev en dejlig dag
med god sejlads og lidt frokost på Endelave inden selskabet igen
stævnede hjem. (CG)
Traditionel salon med sofa i begge sider, og bord
der kan klappes ud. Bordet kan sænkes og danne
bund i bagbordskøje så den bliver dobbelt
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Et par tvillinger ved kaj. Bemærk fenderliste
og ”trædeplade”

Agter er der kortbord i styrbord side, hvor man
sidder på enden af stikkøjen. Til bagbord er der
pantry.

Fra venstre: nuværende formand Bent Rønn, Carl Gerstrøm, Nils Buhl
og Poul Søndergård
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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HUSK at meddele adresseændring til Horsens Sejlklub!
Mange glemmer at melde adresseændring til Horsens Sejlklub. Det giver efterfølgende problemer med udsendelse af girokort
til kontingent, med klubbladet og ”Sejler” Dansk Sejlunions medlemsblad.
Derfor! – husk at meddele kassereren når du flytter! Brug nedenstående skema, som du også kan finde elektronisk på
www.horsens-sejlklub.dk

Horsens Sejlklub
Indkalder til generalforsamling
Lørdag den 5. februar kl. 10.00 i klubhuset

Meddelelse om adresseændring til Horsens Sejlklub
Sendes til: Carl Erik Carlsen, Kildegade 34 A, 8700 Horsens
Navn
Adresse
Postnr. / by

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

Medlemsnr.		

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

m Henter selv klubblad i klubhuset – sæt kryds
Brug blokbogstaver! Informationerne kan også mailes til: Carl-Erik.Carlsen@Horsens-Sejlklub.dk

Som bekendt uddeles klubbladet i Horsens by af ungdomsafdelingen for at spare frimærker. Det er et stort arbejde, som ungdomsafdelingen gerne gør; men vi kan måske lette det lidt, ikke mindst fordi portoen stiger igen! Hvis du kommer jævnligt i klubhuset,
kan du ved at sætte kryds i rubrikken ”Henter selv klubblad i klubhuset” tilkendegive, at du selv tager klubbladet med hjem. Dit blad
vil blive forsynet med adresselabel og stillet i en kasse i bestyrelseslokalet, hvor du kan finde det. På forhånd tak for hjælpen!

Fremlysning!
I ca. et år har der i klubhuset ligget en ny rød selv-oppustelig redningsvest af mærket
BALTIC 150 N. Vesten befinder sig nu hos Carl Gerstrøm
23465603 eller gerstroem@mail1.stofanet.dk. Såfremt der
ikke er nogen der henvender sig inden 20. december 2010,
vil vesten indgå som præmie til næste års bankospil.

Horsens Sejlklubs Venner
afholder generalforsamling
torsdag den 17. marts 2011.
Sæt allerede nu kryds i
kalenderen.
18
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Nyt fra Horsens
Motorbåd Klub
På en ekstraordinær generalforsamling den 17. oktober
blev der valgt ny formand. Den tidligere måtte stoppe
p.g.a. sygdom. Michael Ødorf valgte at stille op til en ny
tørn for klubben. Michael har tidligere været formand i
13 år. Tillykke med valget.
Et nyt flot klubblad har set
dagens lys på Horsens Lystbådehavn. Horsens Motorbåd
Klub har lanceret et blad i A5
format - Skipper Nyt. Det er
meningen, at bladet skal udkomme 4 gange om året.(CG)

Ad. 7

Formand Bent Rønn

på valg, ønsker ikke genvalg

Ad. 8
	Carl Erik Carlsen
Annie Svejstrup
Jens Troense
Anette Viborg

på valg, er villig til genvalg
på valg, ønsker ikke genvalg
på valg, er villig til genvalg
på valg, ønsker ikke genvalg

Ad. 9

på valg, er villige til genvalg

Anders og Søren Andersen

Mads serverer 3 håndmadder til 55 kr. efter generalforsamlingen.
Bestilles på 75621975 senest 3 dage før.
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Resultatopgørelse Horsens Sejlklub
for perioden 1. november 2009 - 31. oktober 2010

Balance pr. 1. november 2010

INDTÆGTER:		
År 2009		
			
Kontingentindtægter		
376.317
402.704
Ungdom, tilskud, brugerbetaling og sponsor		
84.241
Kraftcenter tilskud		
198.771
283.012
287.139
Team Horsens		
100.000
100.000
Matchrace center sponsorindt. og brugerbetaling		
172.387
265.811
Klubblad annonceindtægter		
135.600
119.825
Kapsejladser sponsorindt. brugerbetaling		
93.574
97.380
Sejlerskolen brugerbetaling		
111.664
88.562
Weekend i klubben		
10.988
101.784
Forpagtningsafgift		
331.106
220.000
Forpagters sponsorering (ishus)		0
125.000
Sponsorat til renovering af køkkenfacilliteter		
132.399
35.000
				
1.747.047
1.843.205
			
UDGIFTER:				
			
Følgebåde og materiel
-12.470
-29.557
Reparation af joller
-32.432
-34.197
84.241
Transport, fortæring,småansk.
198.771
Trænerudg kraftcenter
-322.137
-279.223
Ungdom, kraftcenter udgifter, fitnessudgifter
-59.665
-48.463
Tilskud til sejlerne
-70.000
-126.000
Kursusudgifter
-8.922
-9.833
Forsikringer
-74.079
-68.283
Jollehuse og jolleplads
-52.680
-37.793
Andre udgifter ungdom
-8.332
-35.752
Matchrace udgifter
-49.820
-47.673
Klubblad distributionsudgifter og porto
-157.615
-154.799
Kapsejladsudgifter
-21.723
-53.412
Vitus Bering og Damjollen
-56.118
-72.240
Sejlerskole, drift af H Både
-70.215
-48.063
Weekend i klubben
-1.900
-90.562
Klubhus drift, rep,fors.ejdskat
-115.885
-376.082
Købt for sponsor penge ny Ovn,ny Opvaskem. nye Borde
-132.399
0
Søjlekran incl. lovpl.syn
-5.026
-38.080
Bøjeudgifter vor andel
1.201
0
Hjemmeside incl. abonnement
0
-1.202
Kontingent Dansk Sejlunion
-61.919
-64.782
Fælles udgifter ikke fordelte omkostninger
-186.931
-119.729
-1.499.067
-1.735.725
I ALT UDGIFTER:		
				
			
RESULTAT FØR FINANSIERING
247.980
107.481
				
Renteudgifter 		
-13.494
-15.623
Renteindtægter
1
212
Resultat før afskrivninger
234.487
92.070

			
Tilgodehavender:
9.802
Kontingenter etc.
7.875
Tilgodehavender
0
Forudbetalinger
56.502
Tilgodehavende merværdiafgift
0
Periodiseret forpagtningsafgift

År 2009

52.590

40.089

Foretagne afskrivninger				
-132.408
-122405
			
ÅRETS RESULTAT
102.079
-30.336
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AKTIVER				 		

Periodiseret forsikringer

1.850
0
0
12.871
22.000

Værdipapirer
Nom 15.000 TMC anparter købesum
Nedskrivning til forventet værdi

95.000
-70.000

25.000

95.000

Optimistjoller primo
Tilgang i 2009/2010
Afskrevet i 2009/2010

20.000
0
-17.718

2.282

20.000

H-Både primo
Afskrevet i 2009/2010

7.000
-4.000

3.000

7.000

133.938
50.000
183.938
-70.000

113.938

133.938

1.650.000
0

1.650.000

1.650.000

162.762
0
-40.690

122.072

162762

1.450.000
0
0

1.450.000

1.450.000

Øvrigt driftsmateriel primo
Tilgang i 2009/2010 2stk. Hobie
Afskrevet i 2009/2010
Ungdomshuse - alm offentlig vurdering
Opskrivning 2009/2010
Køkkeninventar primo
Tilgang i 2009/2010
Afskrevet i 2009/2010
Klubhuset primo - alm offentlig vurdering
Tilgang i 2009/2010
Opskrevet i 2009/2010

AKTIVER I ALT		
3.493.060
3.595.510
						
PASSIVER				
						
11.430
123.456
Skyldige omkostninger
0
0
Skyldig moms
392.153
282.068
Sparbank Vest
Dansk Sejlunion:
3.000
8.000
H- Bådslån
Skyldig a skat og Am bidrag

6.603

1.792

Prioritetsgæld
32.601
Klubhus renoveringskonto
0
Nykredit
83.000
115.601
248.000
Horsens Kommune
( Horsens Kommune skal først indfries
v/salg af klubhuset)
2.932.194
Formue:
-70.000
Saldo primo
102.079
2.964.273
2.932.194
Nedskrivning af vore anparter i TMC
Årets resultat
					
PASSIVER I ALT		
3.493.060
3.595.510
					
Horsens, den 22. November 2010 , Carl-Erik Carlsen, kasserer		

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

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Vi har revideret det aflagte årsregnskab for 2008 / 2009 for Horsens Sejlkllub.

Lak og maleopgaver:

Teak dæk:

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

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

Glasber:

Aptering og snedkeri:

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

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

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

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

Båd opbevaring:

Skibstømre og bådebyggerarbejde:

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

Traditionelt skibstømre og bådebygger
arbejde udføres overalt i landet.

Rig:

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

Gammel Havn 3 - 8700 Horsens
Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02
E-mail: info@horsensvaerft.dk
www.horsensvaerft.dk
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

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 10. december 2010									
Søren Andersen				
Sign.					

Anders Andersen
Sign.

El og udstyr:

Motor og teknik:
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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.

Restudsalg af Lars Henning Schroll’s muntre beretning om:

Sildeøje og Karlkasket
Afdøde Lars Henning Schroll skrev ud over et utal af supermorsomme monologer,
flere manuskripter til forskellige bøger. De fleste bøger udkom aldrig, men i 2005
lykkedes det ihærdige medlemmer af klubben at få trykt og udgivet denne humoristiske og livskloge historie. Mogens Christiansen har stået for illustrationerne.
Per Drustrup Larsen skrev i lektørudtalelsen for Dansk Biblioteks Center følgende:
Efter en del år med amatørteater og skuffeskriveri debuterede forfatteren her
i høj alder med en roman om to gamle sejlere af samme årgang. Både den
tidligere håndværker med tilnavnet Sildeøje og den forhenværende bankdirektør kaldet Karl Kasket er over 80 år. De to hovedpersoner er på alle
måder modsætninger, men mødes i lystbådehavnen over den fælles passion: ”både”. Efter at have sat Sildeøjes nye båd i stand beslutter de to
venner og gamle søulke sig for at besøge Bornholm, mens de stadig kan,
og undervejs får en ung pige et lift. De tre modsætninger bidrager til humoren og historiens facetter, og sammen oplever de mangt og meget og
besøger turistværdigheder på turen fra Horsens til Bornholm og hjem
igen. Forfatteren kender tydeligvis sejlermiljøet og har den rigtige alder
til at skildre de to knarkes synspunkter og erfaringer, så selv uden kendskab
til de mange fagudtryk og på trods af den noget uredigerede tekst med flere fejl, vil
voksne læsere både med og uden saltvand i blodet kunne hygge sig med den positive og
varme historie. Det er både bogen om de gamle mænd og havet og om nødvendigheden af at
blive ved med at være aktiv og nysgerrig så længe som muligt,
- ikke noget litterært mesterværk, men en livsklog og positiv bog.

Restlageret sælges nu for kr. 100,- pr bog, og kan købes ved bardisken i klubhuset.
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 Jens Troense og Carl Gerstrøm

Solid information til klubmedlemmerne

Nyhedsbrevet er for alle klubmedlemmer. Tilmeldingen sker via
hjemmesiden. Når først du er tilmeldt, så modtager du automatisk
nyhedsbrevet.
Redaktør af nyhedsbrevet: Lena Weihrauch, lhw@stofanet.dk

Flere medier taget i brug, når der det
gælder information til medlemmerne af
Horsens Sejlklub.
Det sker elektronisk, på papir, fra mund til
mund og via opslag. Her er en oversigt over
info-mulighederne – og en invitation til at
følge med.

Kig på nettet
Hjemmesiden på internettet blev etableret sidst i 90’erne som et
supplement til klubbladet. Det er et moderne medie, som har sin
egen særlige funktion. Informationerne er ofte dugfriske og højaktuelle. Hjemmesiden er ganske enkelt super til præsentation af
resultater. Hjemmesiden kræver, at man selv kobler sig på – hver
gang. Og der er ret få, som kan udføre det arbejde.
Der er meget arbejde med at lægge informationerne på og holde
siden opdateret – og meget arbejde med at rydde de gamle nyheder væk.
Hjemmesiden er et godt redskab til information og kommunikation til medlemmer – og andre, der interesserer sig for at sejle.
Hjemmesiden indeholder generelle oplysninger om klubben,
muligheder for tilmelding til kapsejladser, fotoalbum fra større
begivenheder, kalender for de enkelte udvalg... bruges også ved
tilmelding til kapsejladser, og ungdoms-afdelingen har en ret aktiv
brug af hjemmesiden.
Det meste stof kommer via de enkelte grupper, som mere eller
mindre selv styrer indhold og produktion. Horsens Sejlklub har professionel assistance til vedligeholdelse af hjemmesiden fra firmaet
zenzor i Horsens.
Webmaster hjemmesiden:
Anne Kloppenborg Skjerning, Hulvej100@stofanet.dk
Kig ind på www.Horsens-Sejlklub.dk

Horsens Sejlklub har disse informations-kanaler:
Klubbladet - udkommer fire gange årligt.
Nyhedsbrevet - udsendes via internet hver anden måned.
Hjemmesiden – opdateres hele tiden
Klubbladet: I klubben plejer vi at sige, at vi har Danmarks flotteste klubblad. Sådan hører vi det fra andre klubber. Klubbladet
blev startet af Erik Nørgaard i 1971, dengang i A5 format og sort
som eneste farve. I dag er det i A4, i farver og er med til at tegne
klubben udadtil. Oplaget er på godt 1000, og sidetallet svinger fra
44 til 52. Stoffet kan typisk være nogle uger/måneder gammelt. Et
blad egner sig ikke til de højaktuelle her-og-nu-informationer. Det
er behageligt at læse et blad, man ka’ ta’ det med sig – og det venter tålmodigt på, at man vender tilbage for at læse, når man har tid.

Og bladet kan gemmes og tages frem igen og igen. Stoffet i bladet
må gerne fylde lidt og gerne være suppleret af billeder. Meget kan
fortælles i en billedtekst.
Klubbladet er dyrt at producere og sende ud, men annonce-indtægterne er en god hjælp. Det er frivillige, der henter annoncerne
hjem.
Indholdet skrives af nogle få aktive medlemmer, ofte er det stof
fra de forskellige grupper (ungdomssejlere, kapsejlerne, tursejlerne
m.fl.). Alle klubmedlemmer modtager bladet, og alle er velkommen
til at sende stof.
Faste tekst-leverandører Carl Gerstrøm og Jens Troense
Redaktør af klubbladet:
Hanne Jeppesen, 7562 4501, hanne@tunet10.dk
Bestil nyhedsbrevet
Nyhedsbrevet: Det elektroniske nyhedsbrev er en nyere opfindelse. I HSH har vi haft det siden 2009 startet på initiativ af Lena
Weihrauch, som også redigerer og producerer. Det udkommer seks
gange om året. Det elektroniske nyhedsbrev dumper ned i ”postkassen” hos de HSH-medlemmer, der har tilmeldt sig. Cirka halvandet hundrede medlemmer bliver orienteret via nyhedsbrevet.
Nyhedsbrevet egner sig godt til kortere meddelelser, der er aktuelle lige nu. Vi har et flot nyhedsbrev, velskrevet med korte aktuelle informationer. Det er et rigtig godt supplement til bladet. I
dag er cirka 150 tilmeldt HSH’ nyhedsbrev.
Der er stort set ingen udgifter ved nyhedsbrevet.

HSH-hjemmesidenfår megen ros
”Klare farver, gode kontraster og meget overskuelig. Absolut en
professionel side”. Sådan anmelder www.minbaad.dk Horsens Sejlklubs hjemmeside. Der er megen ros til hjemmesiden. Her er et
koncentrat af omtalen.:
”Navigationen er enkel, men snedig og styres af topnavigaionen.
Forsiden pænt sat op. Også kalenderen fungerer upåklageligt. Sidemenuerne er også fine, de er relevante, og der er ikke for mange af
dem. Det er lækkert, at det bare virker, og det ser godt ud. Det hele
er bygget meget logisk op, så det er en fornøjelse”.
HSH-hjemmesiden får fem ”sejlbåde” ud af seks. Dem sjette
sejlbåd får Horsens Sejlklub, når der kommer flere billeder på
hjemmesiden.
Horsens Sejlklubs tre medier produceres af frivillige, der arbejder
ulønnet.
I klubregi er der i øvrigt flere andre måder, at kommunikere på. Den
almindelige daglige snak.
Sladrebænken. Opslag på tavlerne i klubhuset. Opslag klammet
fast på broerne. Småplakater sat fast på væggene ved toiletterne
i klubhuset.
Horsens Sejlklub er en aktiv klub med solid information.
Brug øjnene, så er du godt orienteret.
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Brug hovedet og skriv til klubbladet, nyhedsbrevet eller hjemmesiden.
Brug hænderne og tag gode billeder og send dem, så bliver informationen både bedre og mere underholdende. Velkommen.

Endelave Rundt

Endelave Rundt søndag d. 29. august blev sejlet med både start
og mål ved Snaptun Lystbådehavn, hvilket giver en distance på
25 sm. Det blev en rigtig god sejlads i noget skiftende vindstyrke og ikke mindst vindretning, hvilket gjorde at der kun blev
ganske lidt kryds på hele turen. På trods af den forholdsvis svage
vind blev omsejlingsrekorden på kun 3 timer og 2 minutter. Den
blev sat af trimaranen ScanNet - en Formula 28+ fra Kolding
med skipper Jørgen Hansen. På trods af dette blev det vores
lokale trimaran Ka Folde med Per Folmer som skipper, der vandt
flerskrogsløbet. Vinderne i kølbådsløbene var også alle fra HSH:
• Folkebåde: Frida, Jørgen Rasmussen
• Små kølbåde: Albin Express, Woodstock, Svend Kold Johansen
• Store kølbåde: X35, Nexus, Søren Junker
Lørdag aften mødtes en del af deltagerne til fælles grillaften
i Snaptun, og det blev en hyggelig aften og en god optakt til
Endelave Rundt starten søndag morgen – noget som formentlig
vil blive gentaget i 2011.
Morten Stoy

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

Nykredit Sailor of the year

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.

Bent Rønn overrækker blomster til vinderen

Match
racefra
forHorsens
kvinderogerSkovshoveds
en ny OL disciplin
8 besætninger med erfarne
skippere
sejlklub- fra 2012 i London, og
kunne
et kardus
til ogHorsens
sejlklubs ungdomsafdeling,
ber sejlede mesterskabetdet
i meget
hårdvære
luft, der
gav tætte
spektakulære
de 2 for
søstre
Schütt der
kunne
repræsentere
dueller. Dette var meget hvis
se værdige
de tilskuere,
fulgte
dramaet fra Horsens til OL, med
nært hold på ydermolen Anne
i Horsens
Lystbådehavn.
Julie
i Match race og Maiken i Laser radial.
I den afsluttende match imellem vinderne fra Jyske Bank og Nykredit gik
det så hårdt til, at Thomas
Iversen
faldtNykredit
i vandet inden
duelfølger
og
Med
titlen
Sailorstarten
of thei enyear
et gavekort på kr.
måtte samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.
5000, og lidt mindre fik Michael Jürgensen som nummer 2 og
Besætningerne var suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke
Morten Arendal på 3 pladsen.
kræfter naturen kan påvirke en sejlbåd med.
Det er sejlklubbens medlemmer, der selv nominerer og udvælger
Frank Panduro, der sejlede for Dansk OTC, var ikke sen til at indrømme, at
iblandt
de nominerede.
mave- og armmusklerne vinderne,
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.

Onboard Horsens Sejlklub er nyt medlem af
Horsens Erhvervsråd
Onboard Horsens Sejlklub er i år blevet medlem af Horsens Erhvervsråd, der tæller de fleste erhvervsvirksomheder i Horsens og
omegn. Medlemskabet er tegnet med det formål, at styrke samarbejdet imellem de lokale virksomheder og erhvervsklubben, og øge
kendskabet til Horsens sejlklub og vores aktiviteter.
Første fælles aktivitet har allerede passeret i september, hvor 8
erhvervsrådsmedlemmer fik chancen til at prøve kræfter i vores 2
matchracer. Det blev en forrygende formiddag, og flere bookede
allerede plads til næste arrangement, der vil blive afviklet i juni
næste år.
Arrangementet blev afviklet i samarbejde med Match Racing Denmark og Søren Laugesen.

Begge besætninger så rimeligt forventningsfulde ud, inden de skulle
på vandet.
Preben Knoth fra Horsens Erhvervsråd, nr. 2 fra venstre, var substitut
for en af gæsterne der var forhindret, og der var lutter smil for muligheden for lidt skumsprøjt.

Der er allerede nu sat dato for næste års Business Cup 2010, der afvikles

For 4 år i træk blev Nykredit Sailor of the year hædret
i Horsens
den 12.
juni og hvor der forventes at 12 besætninger og 6 både sætter hinNykredit var det eneste rene firmahold, da alle er
anden
stævne.
sejlklub
i
forbindelse
med
standernedhaling,
og
det
blev
laser
radial
ansat i koncernen.
Har du lyst til at deltage i Business Cup så reserver dagen og send en forog E- jolle sejleren Anne Julie Schütt, der løb med titlen
håndsbookning på mail til soren.klint@horsens-sejlklub.dk. Der er allerede
PAS PÅ DEN KNALD GULE GUMMIBÅD !!!
forhånds
AnneNP
Julie
i sæsonen
fået
sølv
EMdet
for juniorernusamt
DM booket
og 3 besætninger.
Truckhar
havde
egen supply
boat,
og itil
år var
Oledet
Nielsens
egen
”Moleræser” fra Juelsminde,
vundet
tyske
mesterskab.
der velvilligt hjalp med ved besætningsskifte.

Hun er en fantastisk alsidig sejler og har i efteråret trænet match
race i Århus.
Det giver hende mulighed for at blive testet som aspirant og gast
hos OL håbet Lotte Melgaard, der har ligget i toppen af verdensranglisten for kvindelige match race sejlere.

Tak til vores sponsorer:
Tak til vores sponsorer:

Ny båd sponsor i 2010
Alan Nissen, som både styrer
Nissens Kølerfabrik og her båden
til Business
Fra venstre: Michael”Nissen”
Jürgensen,
KnudCup,
Erikhar
Felt (4), Anne Julie Schütt,
meddelt, at virksomheden stadig
Morten Arndal og Bent
Rønn
(4)med i On Board,
ønsker
at være
men ikke som båd sponsor. Der er
allerede nu flere virksomheder,
der har vist interesse for dette
attraktive sponsorat, og har du
også lyst til at høre mere om alle
mulighederne ved et bådsponsorat,
så kontakt sponsorudvalget.

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

First Marine inviterede Onboard
Preben Kristensen inviterede Onboard
medlemmerne
med på en lille testsejlads om
N
bord
på ”broskraberen” og flere havde taget
N
imod tilbuddet.
Pantaenius direktøren Gert Toft havde taget
sin søn med og han fik også lov til at holde
roret.

C O
C O
INDUSTRIES
INDUSTRIES

At overlade rorpinden til redaktøren på
HSH nyhedsmail, Lena Wiehrauch, er
som at lukke et barn ind i en slikbutik.

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

Lars Larsen
Lars Larsen

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
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Skipper går fra borde!
Efter syv år i bestyrelsen heraf to år som
ungdomsformand og de seneste fire som
formand går Bent Rønn af ved generalforsamlingen den 5. februar 2011.

6. Økonomien
Vi satte os det mål at nedbringe gælden. Det har vi gjort. Vi er
næsten gældfri nu. Pengene er fosset ind i kassen! Vi har styr på
det, og dermed er handlefriheden langt større. Vi har sat tæring
efter næring, uden at det er gået ud over aktiviteterne. Vi har fået
Match Racere, nye joller og nye gummibåde/motorer samtidig
med at gælden er nedbragt. Et aktivt og dygtigt sponsorudvalg har
gjort det flot, - det skal de have tak for.

Da Bent tiltrådte som formand blev 8 fokuspunkter fremhævet.
Nu hvor klokken er ved at falde i slag, benytter vi lejligheden til at
høre, hvordan Bent selv vurderer, at det er gået.

7. Havnen som rekreativt område
Det har været drøftet gentagne gange. Vi skal huske, at der foreligger en byrådsbeslutningen om, at Horsens skal have en erhvervshavn. Aktiviteterne på industrihavnen er ikke lige det vi
kunne ønske os – udseende/støv/støj. Der er krige, der ikke kan
vindes og vi må nok vente på at industrien flytter østpå. Her er igen
et område, hvor klubberne skal stå sammen. Følge med og gøre
indsigelser ved særlige grelle tilfælde.
Når der kommer boliger og liberalt erhverv, så kommer det af sig
selv.

1. Kapsejlads
Det er gået rigtig fint. Vi har et velfungerende udvalg, aktivitetsniveauet er højt med mange stævner og god deltagelse i aftensejladserne. I den kommende sæson får vi NM for Expres og DM
for E-joller. Vi kunne godt bruge flere folk som kan/vil lade sig uddanne til dommer eller baneleder.

LEDERUDVIKLING

TEAMBUILDING

PRODUKTLANCERING

KUNDEARRANGEMENT

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

2. Ungdommen
Der er blevet uddannet flere unge trænere i de seneste år. Der er
vundet rigtig mange medaljer. Succesrig afdeling, der har formået
at holde fast i den normalt svære årgang 17-18 år. Flere jolletyper er kommet til 2 mandsjollerne Hobi 405 og katamaranen. HSH
er blevet en del af Eliteidrætskommunen. Jeg havde håbet, at der
skulle have være flere unge, men årgangenes størrelse taget i betragtning, så er det OK. Sportsawards har også vist, at HSH er på
banen.
3. Havnens udformning
Vi er kommet rigtig langt, fordi vi har haft en god dialog klubberne
imellem. Havnerådet har været en god ting. Brugerne har i fællesskab lavet en plan for Lystbådehavnen, der direkte er skrevet ind
i kommunens masterplan.
Vi har drøftet klubbens fremtid. De drøftelser i bestyrelsen resulterede bl.a.i tanker om et sø-sporstcenter. Vi kom godt omkring
alle kerneområderne med sejlerskole, tursejlads, kapsejlads osv.
Der er nedsat 2 udvalgt, der arbejder med klubhus og søsportscenter
4. Tursejlerne
Mit mål har været at aktivere tursejlerne bl.a via DS’ bådejerprojeket. Mange tiltag har der været, og det har været fint. Pinsetur
om foråret, efterårstur til Snaptun og Snaptun - Ballen er blevet
genoplivet. Banko der fylder huset og et par fine vinterforedrag.
HSH er aktiv også på dette punkt
5. Klubhuset
Projektet er i fuld gang. Vi har fået kommunens godkendelse, men
mangler penge.

8. Havnens organisering
Kun én ansat på en så stor lystbådehavn som Horsens er mig en
gåde. Når vi ser hos naboerne, så er der helt anderledes personale
til at varetage opgaverne. Det er mit indtryk, at SU fungerer godt.
Beslutninger føres ud i livet. Vi skal dyrke SU, som det politiske
organ for de praktiske beslutninger.
Hvad tror du, du vil blive husket for?
At det lykkedes at få havneøen, søsportscenter og aktivitets areal
ind i masterplanen.
Aktiv ungdomsafdeling med mange flotte resultater.
Hvad har været det bedste ved at være formand?
Når tingene er lykkedes. Når et stort stævne er gennemført med
succes. Nå flagene vejede i flag alléen og 300 joller kæmpede på
vandet med blå himmel og 8 m/s vind!
Komme rundt i fremmede klubber og høre, at det i gør i HSH er
godt.
Den gode demokratiske proces med de andre klubber på havnen
og med kommunen.
Hvad har været det værste?
Det er uudholdeligt, at mange ting tager så lang tid.
Er der noget du gerne ville ha’ gjort anderledes?
Næ… der er ikke noget der lige falder mig ind.
Et råd til efterfølgeren?
Hold fortsat godt fat i økonomien, det giver handlefrihed! Benyt
dig af de mange kompetente frivillige, der gerne vil give en hånd
med. Sørg for uddannelse til trænere, instruktører, dommere o.s.v.,

DENMARK
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Tandlægerne Rønn og Lund

det løfter hele butikken. Overvej hvor brugerbetaling for ydelser
kan indføres, - det bliver nok nødvendigt.
Der er sket meget i de 4 år med fokuspunkterne. Ikke alt, men
meget.
Det har været en aktiv bestyrelse, der har fungeret godt. Vi har en
meget bredt favnende klub. En spændvidde, der også har været
afspejlet i bestyrelsen. Tak til bestyrelsen og de mange frivillige for
godt samarbejde. Tak til medlemmerne. Jeg ønsker det bedste for
klubben fremover.
Bent har været HSH en aktiv og god formand med fin næse for at
finde og samle parterne. Finde de nødvendige kompromiser. Tak for
din store indsats for Horsens Sejlklub.
Carl Gerstrøm

Vintertræningslejr
Horsens
Yachtværft
Tandlægerne Rønn og Lund
Vi hjælper med klargøringen og vedligeholdelse af din båd
Butikken tilbyder:

Horsens Yachtværft tilbyder:

Teak / mahogni og andre træsorter
til brug i bådebygning

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

Marine krydsfiner med yderfiner i
teak /mahogni og andre træsorter
til brug i bådebygning
Polyester og glasfiber materialer
Epoxy

Specialer:

Lak, malinger og bundfarver

• paradentosebehandling

Elektronisk udstyr

• kosmetisk tandbehandling

Professionel båd klargørings materialer

• implantatbehandling

Bådudstyr

Vi mødtes på havnen lørdag morgen (den 30. oktober) kl.10.00,
omklædte og klar til at tage på vandet. Vi trænede vendinger og
acceleration i en fløjteøvelse og sejlede korridor-sejlads. Ida og
Lisa, som var nogle af de første, der kom på vandet, så en sæl, der
svømmede lidt rundt i nærheden af banen.
Der blev spist frokost på land, hvorefter vi tog på vandet igen.
Bådene blev pakket sammen, vi fik en frisk rundboldkamp, og
bagefter spiste vi aftensmad i overhuset (pasta med kødsovs - en
klassiker!), som nogle af de søde forældre havde lavet til os!
Vi slæbte alle vores store tunge tasker over til VIA, hvor vi skulle
overnatte. Trænerne havde arrangeret ’Sociale øvelser’, hvor man
blev delt op i 4-5 hold. Der skulle man så hen til et par forskellige
poster, hvor man skulle løse en opgave. Ved post 1. gjaldt det om at
bygge det højeste tårn, man kunne, af papir. Det højeste tårn blev
2,55 meter højt! Ved post 2. var der sat et stort ’edderkoppespind’
op (af reb selvfølgelig), hvor man skulle hjælpe hele sit hold gennem nettet på tid. Ved post 3. gjaldt det om at lære hele sit hold at
binde en masse knob, hvorefter man skulle vise Jacob, hvilke knob
holdet kunne binde. Post 4. var nok den sjoveste af posterne. Der
fik man en sætning, hvor man måtte bruge alle bogstaverne, der
var i sætningen til at danne en ny sætning og nye ord! Det fik vi
meget sjov ud af.

sammen og startede dagen med en frisk morgenløbetur. Da vi kom
tilbage til havnen, lå der en lille sælunge på bådebroen, den vi plejer
at sætte jollerne i vandet fra! Jacob gik ud på broen for at tjekke,
om den var strandet eller kommet til skade, men den hoppede bare
i vandet, da han nærmede sig. Vi spiste dejlig morgenmad i overhuset og gik tilbage til VIA for at slæbe vores ting tilbage til havnen.
Der var ikke megen vind om søndagen, så vi blev trukket ind til
middag, hvor der var standernedhaling med formandens tale. Om
eftermiddagen blev der spillet fodbold og rundbold på plænen ved
jollepladsen.
På gensyn i det nye år!
Thea Palle & Lisa Boye-Møller

Rig / rulleforstag og dæksudstyr
Udlejning Tandlægerne
af det rigtige værktøj
Rønn og Lund · Løvenørnsgade 1a · 8700 Horsens
Know how som vi gerne giver videre
Tlf. 7562 1070
Gammelhavn 3 · 8700 Horsens
Tlf:
25578781
· Fax:75614902 · info@horsensvaerft.dk
www.smilhorsens.dk
www.horsensvaerft.dk
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Der blev sat en japansk tegnefilm, som hed Ponyo, på for dem, der
havde lyst til at se film. I rummet ved siden af blev der spillet poker.

Natten mellem lørdag og søndag skiftede det heldigvis til vintertid,
så vi fik lov til at sove en time længere! Alle tingene pakkede vi
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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konstrueret for havsejlads – rundt om jorden. Et firma ejet af Sir
Robbin Knox Jonston har 12 af disse både og arrangere kapsejlads
jorden rundt, hvor man kan købe sig til en tur. Hvert år sejler man
en tur rundt om jorden med alle 12 både i en kapsejlads med 18
gæster ombord + 6 faste besætningsmedlemmer. En sådan ferie
tager ca. 9 måneder og koster 40.000£. Ind i mellem sejler man en
tur rundt om England og så skal der være tid til noget vedligehold.
Der er ikke megen komfort om bord. 20 rørkøjer, et lille toilet, et
pantry, en navigationsplads og masser af plads til sejl udgør interiøret under dæk.
Alt var STORT og TUNGT. Det at lægge storsejl sammen på sådan
en båd, kræver nogle stykker, der ikke er bange for at brække en
negl. 3 besætningsmedlemmer, der levede af at sejle tog os 8
gæster med ud og der var rigeligt at lave. I de 8-9 meter luft sejlede
den uhyre godt i fin balance og meget let på roret. I højt solskin og
ikke en sky på himlen blev det en dejlig eftermiddag.
Farvandet uden for La Rochelle var godt fyldt op med mange både
i alle størrelser og kategorier. La Rochelle er et af Frankrigs største
sejlsportscentre.

Fam. Gerstrøm på sejlads
i Biscayen

Den Canadiske båd bliver klappet ud ad havnen

Lørdag sen eftermiddag var der overrækkelse af præmier i en verdensomspændende konkurrence for arkitektstuderende som VELUX forestår. Flot/imponerende arrangement med efterfølgende
middag. Ca. 700 gæster, så der var noget at holde styr på. Og styr
på det, det havde man. Dejlig aften. Jeg var godt stolt af at have
arbejdet der engang. Navnlig havde jeg stor fornøjelse af at hilse
på mange tidligere kolleger, som jeg ikke havde set i flere år.

VELUX huset

På flere måder
en fantastisk
weekend
I sidste klubblad skrev jeg en lille appetitvækker til jorden rundt alene. Nu et par
ord om starten.

I midten af oktober havde jeg sammen med min kone lejlighed til
at overvære starten på VELUC 5 Oceans Race i La Rochelle i Frankrig og det blev en enestående oplevelse. Den sportslige optakt og
selve starten på ”the ultimate solo chanllence” var fantastisk. En
eftermiddages tur med en 68 fods jorden rundt ræser, var virkelig
en oplevelse. Og så var der lige mødet med mange af mine tidligere
VELUX kolleger.
Vi ankom til La Rochelle sent fredag eftermiddag den 15. oktober lige tidsnok til at overvære præsentationen af de 5 skippere.
I en stor gammel auktionshal på kaj kanten – nu ombygget til
et elegant konference/udstillings kompleks – åbnede den lokale
borgmester ballet og hver enkelt skipper blev præsenteret og interviewet. Hele området omkring dette havneafsnit bar præg af at
her var noget STORT i gang. Race Village med mange boder og et
fint lavenergihus som VELUX havde opstillet til at beværte og vise
de mange gæster produkterne, var en flot ramme. Flag over alt og
klistermærker på fortovene vise folk i de rigtige retning. Der var
tusindvis af mennesker på området og langs kajerne.
Lørdag formiddag var der mulighed for at komme ud på broerne
og tage de 5 ECO 60’ere i nærmere øjesyn. Fantastiske maskiner
indrette og testet til denne udfordring. På www.velux5oceans.com
kan interesserede læse klassereglerne. Jeg hæftede mig lidt ved en
meget lav vægt. på ca. 7 ton, - det er der ikke mange 60 fods både
der klarere sig med.
Lørdag eftermiddag blev vi inviteret på vandet i en 68 fods båd
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Søndag ved middags tide blev skipperne præsenteret igen og en og
en gik de i bådene og sejlede ud. Starten skulle gå kl. 16.00 og frem
til 5 minutter før måtte de have besætning med. I stor tilskuere
både sejlede vi ud og så på. Man havde indtryk af at alt hvad der
kunne sejle var på vandet i det fine vejr. Der var rigtig mange både
ude. 3 helikoptere fløj rundt, faretruende tæt på bådene for at få
de bedste billeder. Da starten gik kl. 16.00 var der ikke trængsel på
startlinjen. Polakken gik først over stregen fulgt af amerikaneren
og så kom de dryssende. Men hvis der er 30.000 mil forude, så skal
men vel heller ikke risikerer, at skulle vende på grund af tyv start. Vi
fulgte med ud, men da tilskuere båden kun kunne sejle 18 knob fik
det hurtigt ende. Da først storsejlet blev rebet ud og en genakker
sat så forsvandt de hurtigt mod sydvest.
Den belgiske deltager havde ikke opfyldt alle krav for deltagelsen,
så han skulle lige starte med en lille tur på 500 sømil, ind for kontrol og så kunne han starte rigtigt. En forsinkelse på 2 dage giver
små chancer for et vinde det første ben til Sydafrika; men derefter
kan alt ske.
Ultimo maj/primo juni er de tilbage igen i La Rochelle. Da står jeg
der gerne og tager imod.
Klistermærker på
fortovet viste vej

Der er mulighed for løbende at følge sejladsen på www.velux5oceans.com
Carl Gerstrøm
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På eventyr i Skotland

Stål til sejlerfolket

Til søs i Skotland, det er det rene eventyr. Kamma og Mogens Termansen fra Sæby ved det.
De deler deres liv mellem Sæby og Skotland. De to kommer på besøg 24. februar i Horsens
Sejlklub for at fortælle, hvorfor Skotland er så dragende.

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

GLASLØSNINGER TIL DIT
HJEM OG DIN BÅD

Rustfrit Stål Design A/S

n den
e
r
e
d
n
e
kal
n
Sæt x i ar 2011 til e
ru
24. feb ende aften i
spænd bben!
klu

Gotlandsvej 18
DK 8700 Horsens
Tlf. 75 63 10 00
Fax 75 63 10 11
www.gybo.dk
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Du får trygheden.
Vi tager hånd om
din båd.
Bådtjek er en eksklusiv aftale for dig, der
vil give din sejl- eller motorbåd ekstra
opmærksomhed og selv få mere tryghed.
Bådtjek fører tilsyn med din båd og sørger
for at du ved, at din båd har det godt.

Stjernholmsgade 12
Så er man fri for forpligtigelser

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

www.baadtjek.dk
baadtjek@baadtjek.dk
Mobil
2990 8170
Vi så havnen.
Venlig hilsen
Jacob Just Hansen

Fra det smukke område omkring Garvelachs. Her ligger sejlbåden Pinafore for svaj, mens ægteparret Kamma og Mogens Termansen er gået i land.
24. februar er de gæster i Horsens Sejlklub.

Kamma og Mogens Termansen har de sidste 10 år sejlet i Skotland, som regel et halvt år ad gangen. I de første år krydsede de
Nordsøen, men i de senere år har de haft deres båd S/Y Pinafore
liggende fast i Skotland.
Tursejler-gruppen i Horsens Sejlklub har inviteret Kamma og
Mogens Termansen til at fortælle om deres eventyrlige oplevelser,
og de giver gerne gode råd. De skotske farvande giver utrolige
oplevelser og udfordringer.
Mogens Termansen fortæller om Skotland og landets fantastiske
historie. Det er en snak om dyrelivet, om whisky og Classic Malts
Cruise – og selvfølgelig om de mange spændende oplevelser som
sejler. De to nordjyder har rigtig mange billeder, der bliver vist.
Skotland har brede og smalle farvande, livlige byer, stille havne,
dybe fjorde, og der er et lys over landet, som ikke ses andre steder.
Så langt øjet rækker er der smukt.

Der betales entre denne aften. 10 kr.pr person. Til gengæld så giver
tursejler-gruppen kaffe og kage. Foredraget er delt på to gange 45
minutter, cirka.
Også denne aften serveres der sejlerret kl. 18.00. Retten skal bestilles senest dagen før. Pris 65 kr. Sejlerne i de to naboklubber er
inviteret, nemlig Horsens Motorbåd Klub og Horsens Bådeklub.

Hæfte med gode råd
Hvis nogen denne aften bliver fristet og vil vide mere om sejlmulighederne i Skotland, så har Mogens Termansen forfattet et
lille hæfte med gode råd og vink om sejlads i de skotske farvande.
Blandt andet er der praktiske tips om noget så specielt som sejlads
i områder med kraftigt tidevand (flere meters forskel). Hæftet koster 25 kr.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

Tursejlads i et internationalt perspektiv

- 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.

www.sonax.dk
*Få et tilbud på det grove
hos: nu med nyt navn og besætning her til Big Boat Challenge i maj i Kerteminde.
Den tidligere ”Buksesnedkeren”
sejler
Er direkte
SONAX
Service
· Grønlandsvej
· Tlf. Preben
7566 9998
· Mob. 2181ved
7949
· sonaxservice.dk
modstander til First
marine
derHorsens
PT ligger
i Horsens9Tmed
Kristensen
roret.
Dejlig sejleraction i denne sne- og is tid.
Foto: Søren Klint
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Som så meget andet er Tursejlads i stor udstrækning reguleret via
internationale love.
Dansk Sejlunion følger udviklingen i 4 fora
•	EBA - Den europæiske Bådunion
•
Nordbåt
•	BSCN - Baltic Sea Cruising Network
•
ISAF - den Internationale sejlunion.
EBA retter sig mod EU. Her drøftes de EU reguleringer som har indflydelse på sejlsporten. Meget er miljørelateret først og fremmest
bundmaling men også hele sikring af naturen. Der er mange regler
knyttet til fartøjerne og udstyret, som er reguleret i EU. Områder
som krav til ”førerbevis” og til registrering af båden er der ikke ens
regler for, - endnu!
I EBA har men på det sidste møde i oktober nedsat 3 arbejdsgrupper. En skal fortage en kortlægning af gasflasker anvendt i lystbåde
med henblik på en mulig standardisering. En anden ser på sikkerhed på havne. Der er ingen regler, men både Sverige og Danmark
har et godt materiale, som kan danne grundlag for frivillige tiltag.
Det sidste område er charterområdet. Hvilke overvejelser skal man
gøre sig, hvis man vil leje en båd.
EBA har efter flere års forsøg endelig fået en database sat op. Her
skal man med tiden kunne se data fra medlemslandene og kunne
sammenligne.
På nordisk plan ligner fritidsbådslivet meget hinanden, og alligevel
er de markante forskelle. I Danmark er båden ikke et transportmiddel, som i de andre nordiske lande, Her er mange afhængig af
f.eks. at ta’ båden til skole. Det giver ofte et andet syn på tingene.
Norge er ikke med i EU det giver en forskel. Sammenlignet med
det øvrige Europa så styre HELCOM – Helsingfors kommissionen
- miljøsamarbejdet i Østersøregionen f.eks. hele affaldssiden, - her
under toiletaffald.
BSCN er et netværk mellem landene omkring Østersøen + den
verdensomspændende sejlklub Cruising Association, der har en
østersøsektion. Det er ren erfaringsudveksling og vedligeholdelse

af en database, der er lidt interessant, fordi de baltiske lande og
Skt. Pedersborg er med.
Anderledes tungt vejende er ISAF, hvis International Regulations
Commission (IRC) er fritidssejlerne talerør i IMO, den internationale maritime organisation. Jeg sidder i IRC valgt ind for fire år. Vi
mødes en gang om året i forbindelse med ISAFs årsmøde 1ste uge
i november. Her ud over foregår arbejdet i korrespondancegrupper,
der via e-mails drøfter og kommenterer mange forskellige emner.
IMO regulerer skibsfarten, og det er uhyre vigtigt at få forklaret, at
der er forskel mellem en supertanker og lystbåde under 20 meter.
Det er nogle gange mærkeligt at sidde og drøfte pirateri i Adenbugten - fritidsbåde som værktøj for pirater og terrorister. Brug
af balastvand og den rigtige bundmaling for at forhindre arternes
spredning. Hvis ikke der bliver sagt fra, så kan det ende med, at
også fritidsejlere skal føre journaler over det ene og det andet, som
de store skibe ofte må.
ISAF har rejst spørgsmålet om overbordfaldne containere, der
udgør en risiko for lystbåde. Ca. 5 mill. containere er til stadighed
i transit. Hvert år mistes ca. 2000, og det ikke sådan lige at gøre
noget ved.
Unionen bruger en del ressourcer på sådant arbejde, for at du kan
sejle bekvemt uden for megen regulering. Det får du med, når
du betaler kontingent til Horsens Sejlklub og dermed til Dansk
Sejlunion.

Banko-hundrede

aften. Og flere ænder dukkede op sidenhen, nemlig som præmier.
Henrik Grimm har øvelsen i opråb, og han tog første halvleg. Sidenhen var det Bjarne Hansen, der hævede stemmen og råbte numre.
Frede Nørgaard, Søren Refsgaard og Jens Troense var de frivillige
hjælpere, og Helle Hjortlund assisterede med placering af gevinster.
Bankospillet er arrangeret af tursejlerne, og der blev et overskud,
der skal bruges i det kommende år, bl.a. på to arrangementer i vinter, nemlig ”at sejle i Middelhavet” 11. januar og ”at sejle i Skotland” 24.februar. En del af overskuddet bruges i forbindelse med
pinse-turen og høstturen.
Tursejler-gruppen siger tak til de mange banko-spillere – og til de
mange sponsorer, uden hvis trofaste støtte bankospillet ville have
været en tam affære. Og det var det jo ikke. Tak for støtte.

Julebanko blev igen en go’ aften i klubhuset. Torsdag 4. november
myldrede det ind med glade og forventningsfulde gæster, og der
var en rigtig god stemning hele aftenen.
Det blev en slags banko-hundrede, selvom det højeste tal i selve
spillet jo kun er 90, Gamle Ole. Der var rundt regnet hundrede
gevinster, og der var rundt regnet hundrede spillere. Restaurantens
stole blevet hurtigt optaget, og alle stolene i mødelokalet blev
hentet frem og taget i brug.
I køkkenet gik det igen ud over en flok ænder. Der blev serveret
confit de canard med sprød efterårs-salat. En herlig start på en go’

Carl Gerstrøm

Årets ISAF møde
forgik i Athen med
flot udsigt over
Akropolis.
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Børs
Finansiel rådgivning
Formue & pensionspleje

Tømrerarbejde til tiden...
- og til aftalt pris

RING OG
FÅ ET
TILBUD

Kontakt
Kontakt
Direktør
Fondsbørsvekselerer
Niels-Ove
Mølhave
Claus
N. Sørensen
MERE
PÅ WWW.NORTVIG-AS.DK
S E REFERENCER OG MEGET
Hos nortvig ejendomsrenovering har vi specialiseret os i renovering af alt fra villaer til større etage- og erhvervsejendomme. Firmaet beskæftiger fem dygtige ogTlf. 7561 2166
Tlf. 7561 2166
erfarne tømrersvende, der brænder for håndværksløsninger af høj kvalitet.
nom@danskotc.dk
cns@danskotc.dk
Ingen opgave er for lille – og som regel heller ikke for stor…
På større projekter fungerer vi som hovedentreprenør med kontakt til malere,
murere, vvs-folk, elektrikere osv. Vi tager ansvaret for, at tidsplanen klapper og alt
bliver udført håndværksmæssigt korrekt. Til tiden og til den aftalte pris.

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

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
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At sejle i Middelhavet eller på
franske floder
De skønneste græske øer ligger bare og venter på, at du lægger til.
Måske slentrer du op til havnens taverna og får et glas Uzo med
tilhørende kildevand. Eller hvad med at drive stille ned ad én af de
franske floder, stoppe ved en landsby og nyde et glas eller to af den
lokale rødvin.

Få svar og gode råd i Horsens Sejlklubs
klubhus tirsdag 11. januar kl. 19.00.
Det er kapsejlerne og tursejlerne i HSH, der er gået sammen om
en informations-aften, hvor fristelserne er store og de gode råd er
kontante og brugbare. Og der er mulighed for at vinde en check til
leje af båd.
Vi har inviteret folk fra Sunway Seatravel, der arbejder med udlejning af både i Europa. Niels Kjeldsen fortæller:
- Der er mange muligheder for at sejle i lejet båd i Middelhavet.
Vi fortæller om, hvor let eller svært det er at sejle i Middelhavet.
Selvfølgelig tips om gode steder at besøge, noget om vind og vejr
og godt sømandsskab.
- Også Europa giver mange muligheder for at sejle i lejet både.
Mange lande har skønne floder og kanaler, og især Frankrig har
mange både til sejlads inde i landet. Det er en ganske særlig ferie
at sejle ganske stille ned ad floderne og lægge til, hvor man bliver
fristet. De dejligste landskaber glider forbi. En afslappet ferieform,
og der er plads til mange ombord, siger Niels Kjeldsen.

Lodtrækning om gavecheck
Denne aften handler det også om sikkerhed – og forsikring. En
medarbejder fra forsikringsselskabet Pantaenius fortæller lidt om,
hvordan man undgår skader – med udgangspunkt i det virkelige liv:
Hvad er det typisk for skader, der sker på lejede både.
Lidt spænding er der også koblet på denne aften. Blandt deltagerne
i de to firmaers vinter-arrangementer trækkes der lod om en gavecheck på 10.000 kr. til en sejlerferie i Grækenland. Vinderen afsløres
i april.
Horsens Sejlklub har inviteret medlemmerne i to naboklubber:
Horsens Bådeklub og Horsens Motorbåd Klub. Gæsterne er inviteret til at være med på lige fod med Horsens Sejlklubs medlemmer. Vi håber at se medlemmer fra de to naboklubber.
Sejlerret
På denne informationsaften er det muligt at få serveret Dagens
Sejlerrret. Prisen er 65 kr. Sejlerretten skal bestilles senest dagen
før på 7562 1975. Sejlerretten bliver serveret kl. 18.00, og kl. 19.00
begynder info-arrangementet.
Der betales entre denne aften. Pris pr person er 10 kr. Til gengæld
giver kapsejlerne og tursejlerne kaffe og kage i løbet af denne informations-aften.
- Vi har mærket en vis interesse for at sejle i sydlige farvande,
derfor har vi inviteret folk, der kan fortælle, siger Morten Stoy fra
kapsejlads-udvalget. – Vi håber, at mange, også fra naboklubberne,
har lyst til at være med denne aften.
- Vi satser på en indholdsrig info-aften, siger Niels Kjeldsen fra Sunway Seatravel. – Og vi håber, at mange stiller spørgsmål.

Horsens Hus

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

8700 Horsens

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

www.sejl.dk

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart
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Vinterweekends i klubben 2011

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.

S E J K L U B

Dato

Besætning

Program

8. - 9. jan.

Horsens Sejlklubs Vennerne

Gule ærter med hele svineriet lørdag og søndag 12 til 14.

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

Hvis man ikke er til gule ærter så kom alligevel. Man kan
også få et par frikadeller med kartoffelsalat.

22. jan.

Pigesejlerne

Lækket frokostarrangement stærkt inspireret af Mads.
Bordbestilling nødvendig på 22588575 senest 2 dage før.

LOGO
Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

www.bang-olufsen.com

28. jan.
29. jan.
30. jan.

Fyraftenssuppe kl. 17.00

Jazz - Royal Garden Jazzband

Muslinger
Muslinger
Bordbestilling nødvendig på 21401438 senest 2 dage før

5. feb.

Generalforsamling

”Håndmadder” kan bestilles på 75621975 senest 2 dage før.

6. feb.

Eftermiddags Jazz

Signe Egg og trio
Tilmelding nødvendig på 21401438 senest 2 dage før.

Under overskriften: ”1971 Det bedste klubblad, så vidt det vides…”
kan man på side 111 i jubilæumsbogen læse.
– alle former for specialløsninger
Det går godt med medlemstallet. Adskillige nye sejlere kommer til
i rustfrit stål til din båd.
og der er stor søgning af unge mennesker. Og dermed knyttes også
nye forældre
til klubben.
for information
er stigende i den
Vi udfører
ogsåBehovet
opgaver
i bygningsstål,
store
aktive
klub
og
i
1971
udkommer
medlemsbladet
for første
herunder trapper, altaner og meget mere.
gang – og det er udkommet lige siden. I Horsens har vi det bedste
klubblad,
så vidt det vides….
Specialproduktion
i rustfrit stål og aluminium.
Erik Nørgaard var bladets første redaktør. Størrelsen var A5 og kun
i sort tryk,
og selv om det
var stort såHorsens
dækkede det behovet
Satellitvej
10 ikke
· DK-8700
for information. Med årene er bladet blevet større og har fået flere
Tlf. +45 76 25 90 30
sider. Og farver er kommet til.
www.brimas.dk · mail@brimas.dk
Horsens Sejlklubs venner vil gerne samle klubbladene tilbage fra
1971, formidle dem indbundet , så det kan være kærnen i klubbens
bibliotek. Hvis du ligger ind med klubblade, som du vil overdrage
til vennerne så kontakt Carl Gerstrøm på telefon 23465603 eller
mail: gerstroem@mail1.stofanet.dk
På samme måde vil vennerne gerne samle maritime bøger til sejlklubbens bibliotek. På biblioteksskolen kan vi få hjælp til et elektronisk register over hvad biblioteket indeholder, så der kan blive
styr på det.
Igen ta’ fat i Carl, hvis du har noget du vil lade indgå i biblioteket.
(CG)
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12. feb.

Ungdomsafdelingen

Gitte og Anette serverer spændende 3 retters menu,
- orientalsk inspireret. Gå ikke glip af denne gastronomiske
oplevelse. Bordbestilling nødvendig på 40965161 eller
b.roenn@stofanet.dk senest 2 dage før

19. feb.

Frokost Jazz

Bourbon Street Jazz Band
Tilmelding nødvendig på 21401438 senest 2 dage før.

27. feb.

”Madholdet”

Madholdet serverer lækker frokost 12.00 til 15.00.
Bordbestilling nødvendig på 23465603 eller
gerstroem@mail1.stofanet.dk senest 2 dage før.

12. marts

Frokost Jazz

Harbour Jazz Band
Tilmelding nødvendig på 21401438 senest 2 dage før.

Vel mødt til hyggeligt samvær i klubben
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Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning A/S

Tlf. 75 65 61 66
Fax 75 65 68 88
md@hansted.net

Mobil: 2811 9166

2010 har været er rekord år for Horsens
Sejlklubs Sejlerskole.
21 elever startede i oktober 2008 på navigationsundervisning.
Enkelte faldt fra og 17 gik op til eksamen i marts. Alle bestod og
erhvervede dermed den teoretiske del af duelighedsbeviset. Hans
Koch og Sigbjørn Christophersen underviste hver mandag i klubhuset – en meget stor tak til Hans og Sigbjørn for den kæmpe indsats.
Allerede i februar havde 36 elever meldt sig til praktisk sejlads. Der
var fuld bemanding fra første dag. Med 3 skolebåde kan 12 instruktører undervise 36 elever mandag til torsdag. Også mange tak til
instruktørerne, som i 4 måneder har brugt en dag om ugen på at
undervise nye sejlere. I år var en stor del af eleverne begyndere.
De fleste elever vælger at bruge 2 somre på praktisk undervisning.
Derfor gik kun 11 andenårs elever op til den praktiske prøve i september og alle bestod.

Foto: John Domino

www.hansted.net

Sejlerskolen 2010

Vinderne af sejlerskolens kapsejladsuge blev: Bent Poulsen,
Claus Bach, Stephen Korsholm (ikke tilstede ved fotograferingen)
og Instruktør Jesper Lysgaard. Der var tæt kamp om pladserne
mellem de tre både i finalen.

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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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 som har løvet at tage vagten igen til næste år. I
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.
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

Foto: John Domino

Langmarksvej 41
8700 Horsens

Nr. 2 i kapsejladsugen blev pigebåden: Instruktør Annie Svejstrup,
Britt Kirkegaard, Gitte Mouritzen og Connie Timmermann. Connie
var ved fotograferingen på sygehuset efter nærkontakt med bommen under den hårde kamp om førstepladsen.

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 komme på søen,
når man har lært at sejle og har taget duelighedsbevis.
Weekendturen i juni til Endelave og rundt om øen blev i år aflyst på
grund af utroligt dårligt vejr. Derfor har vi i kalenderen for 2011 indlagt en reserve weekend i august til denne populære weekendtur.
Turen foregår i instruktørernes større både, som er mere velegnet
til overnatning.
3. september startede 6 både med 24 elever og instruktører på den
årlige natsejlads til Snaptun. Efter en frisk tur til Snaptun blev der
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 succesen sidste år med en kapsejladsuge gentog vi denne. På
grund af for meget vind en aften og for lidt en anden kom kapsejladserne til at strække sig over 2 uger. Finalen blev sejlet lørdag
den 11. september – af de stolte vindere viser vi foto fra præmie
uddelingen.
Ved årets standernedhaling blev ”Årets Blæselampe” uddelt for 3.
gang. Blæselampen er en hæderspris til en elev eller instruktør, der
har gjort sig særlig bemærket. Styregruppen havde en vanskelig
og krævende opgave, idet nogle instruktører og 3 af styregruppens 4 medlemmer havde besluttet at ”Blæselampen” i år skulle
gives til styregruppens 4 medlem: Sigbjørn Christophersen – ikke,
fordi han i år har gjort sig mere bemærket end alle de andre år
han utrætteligt har arbejdet for sejlerskolen, men fordi han om nogen fortjener æren at passe på lampen i 2011. Ved mange snedige
manøvrer lykkedes det at holde vores beslutning skjult for Sigbjørn, som havde arbejdet ihærdigt på at finde en værdig modtager
i forbindelse med udvælgelsen af den sejler, der bedst lever op til
de næsten umenneskelige krav, der stilles til denne ærefulde titel
- nemlig at være en særdeles god og kompetent sejler og at være
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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en så sympatisk person, at man gerne ville sejle over Atlanten i en
utæt robåd med den pågældende. Kort sagt, den udvalgte skulle
være en sand blæselampe af faglig dygtighed, sejladsmæssig inspiration, gode egenskaber og nyskabende initiativ. Til dette signalement passer Sigbjørn, som det lykkedes helt at overrumple. Tillykke
til Sigbjørn.
Igennem 10 år har Frede Nørgaard trofast undervist hver sommer. Frede ”John Deere” er en kompetent instruktør, som med sin
landbrugsmæssige baggrund og en uddannelse i Horsens Sejlklubs
Sejlerskole har banket viden om sejlsport ind i hovedet på mange
nye sejlere. Frede har nu besluttet at gå på pension og hellige sig
tursejlads sammen med fru Nanna i deres dejlige skiv. Sejlerskolens
formand Hans Kock takkede Frede for tro tjeneste ved at overrække
et smukt våbenskjold, som kan beskrives således: Våbenskjoldets
blasonering (som det hedder på heraldik-sprog) består af Fredes
drømmeskib: en Barbie-farvet, koket smilende ko med tre ventiler
i bunden (så der ikke er så mange søventiler at kontrollere) og et
anker tatoveret på det ene forben. Koen er udstyret med vinger,
så den ikke kan støde på grund, og den svæver elegant hen over
en mark med en John Deere traktor og et stormpisket hav, hvor

S E J K L U B

anno

1 8 7 9

Sigbjørn Christophersen fik overdraget sejlerskolens ”Blæselampe”,
som tak for en helt særlig indsats. Jesper Lysgaard, sidste år modtager, overrækker under nøje overvågning af Hans Koch. Læs mere i
sejlerskolens beretning andet sted i klubbladet.

en glubsk haj stirrer forbløffet op. Under det hele står der på latin
(for det sprog skal bruges på våbenskjold) Neptunus in se sepulcro
verteret - “Neptun ville vende sig i sin grav” (underforstået: ved
synet af en inkarneret landmand, der færdes kækt og stilsikkert på
havet). Tak til Frede for de mange år og godt kammeratskab. Vi vil
fortsat kalde på Frede, når skolebådene efter klubbens John Deere
traktor skal køres til søsætning og optagning.
2011 tegner også godt. 22 ivrige elever er startet på navigationsundervisningen. Sigbjørn Christophersen og Hans Koch har planlagt at bruge alle mandage frem til eksamen den 5. marts 2011 på
at lære sejlerskoles nye elever alt om teoretisk færdsel til søs. Den
6. marts starter sejlerskolens sommerkalender med mønstring.
Allerede nu er der kun et par pladser ledige af de i alt 36 mulige til
undervisning i praktisk sejlads sommeren 2011.
Elever, instruktører og alle medlemmer af Horsens Sejlklub ønskes en
god vinter med masser af hygge i
vores dejlige klubhus.

Hans Koch fra sejlerskolen overrækker Frede
Nørgaard et prægtigt våbenskjold som tak for
10 år som instruktør i sejlerskolen.

44

ww
18
w w w.
h wo.rhsoer snesn-ss- es ej jllkkll uu bb. .ddk k

Sejlerskolens styregruppe.
		
Nils Buhl
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10 spændende dage
Nyt fra havnefogeden

Fra den 15.-24. juli 2010, var jeg ombord på et af Torm’s erhvervsskibe.

Skibet var i drift, og skulle sejle med olie og brændstof af forskellig art fra Boston til Saint Croix. Skibet var 181 meter langt, og
30 meter bredt. Da jeg ankommer til havnen i Boston, ligger Torm
Gunhild, som skibet hed, ved molen og lossede olie, som de havde
med fra den sidste havn de var i. Dagen efter skulle vi læsse, og så
mod Saint Criox. Havnen i Boston var ubeskriveligt stor. Det tog os
2 timer at sejle fra den plads hvor vi lossede, og over til der, hvor vi
skulle læsse. Det siger lidt om hvor stor en havn det er.
Da vi dagen efter skulle forlade Boston, blev vi eskorteret af en
Coast Guard, som sejlede i en gummibåd ved siden af os hele vejen fra molen, til slutningen af noget, som minder om den svenske
skærgård.
Der var ikke en sky på himlen, og temperaturen lå omkring 32o.
I Amerika skal alle udenlandske erhvervsdrivende skibe forlade
amerikansk farvand, efter 29 dage, og kan derefter frit sejle tilbage
til amerikansk farvand, og fortsætte turen. For vores vedkommende
var det dagen i dag.
Da vi nåede ud på atlanten, begyndte skibet så småt at gynge. Efter
nogen tid begyndte ting ombord at vælte. Blandt andet ketchup
flasken, som stod på spisebordet inde i messen, væltede et par
gange. Til sidst faldte bøger og charteck mapper ned fra hylderne,
og der takkede jeg mine forældre for mine 14 år på vandet.
Når der var udskiftning i mandskabet ombord, blev der lavet
brandøvelser, mand over bord og forlad skibet øvelser, sikkerheden
var i højsædet.
Efter 4 dage, satte kaptajnen farten op, og dette resulterede i at
vi ville være i Saint Criox en dag tidligere, nemlig torsdag morgen.
Jeg glædede mig enormt meget til at opleve den gamle danske og
britiske koloni, og ikke mindst nattelivet.
Dem der vil påstå at havet omkring Danmark er blåt, er jeg ikke
længere enig med. Aldrig i mit liv har jeg set så blåt vand, som på
atlanten. Og dét, blandet med en solnedgang, -så kan man knap
nyde livet mere. Der var en masse flyvefisk og et par delfiner.

meste af dagen sejlede vi langs kysten, og lå og drev lidt engang
i mellem. Fordi dem på land skulle give klart signal til, at vi måtte
komme til havnen. Om aftenen kom der tre amerikanere ombord,
for at tjekke vores pas og andre personlige papirer.
Kl 11.00 om formiddagen, den sidste dag på Saint Criox for mit
vedkommende, fulgtes jeg med fire fra skibet ind til Christianssted.
Vi tog en såkaldt havnetaxa fra vores plads ved olieraffenadriet,
og ind til byen. Derefter delte vi os, og aftalte med taxachaufføren
tidspunktet for vores afhentning fra byen.
Jeg fulgtes med de to kadetter. Først tog vi ud og kiggede på byen,
og derefter ned på en slags ”pub”, som lå 1½ meter fra vandet.
Lige overfor lå der en lille ø, med palmer og en stor strand.
Man kan virkelig på hele øen se, at der engang har været danskere.
Mange af gadenavnene, og bygningerne har danske navne. Rigtig
mange steder vajede Dannebrog også.
Da vi kom hjem til skibet skulle jeg til at pakke mine ting, for kaptajnen meddelte mig, at jeg skulle nå et fly samme nat.
Martin Kryger

Vinterpladserne?
Pladserne har fået en ordentlig
tur i efteråret og var klar da
bådene skulle op. Der er ryddet
op, belægningen er ordnet, og
nu må vi fremadrettet holde det
ordentligt. Samle stativerne når
bådene er i vandet igen, så der
bliver plads til parkering, stævner o.s.v. Vi fandt en del, der ikke
hørte til på pladserne, og det er blevet fjernet. Ca. 20 gamle både
henstod uden ejer eller med en ejer, der ikke havde havneplads i
Horsens.

Hvad med toiletaffald?
Der træffes ikke særlige foranstaltninger eller stilles krav om holdingtank. Der henvises til brug af toiletter i land!
Hvordan går det med en hjemmeside for Horsens lystbådehavn?
Det afventer afklaring på rådhuset. Jeg har studeret forskellige
havnes hjemmesider og synes, at f.eks. den man har i Juelsminde
er værd at kopiere. Det ville være rart at kunne informere via en
hjemmeside. Det koster rigtig meget at skrive kuverterer og sætte
frimærker på til 639 pladslejere. Havnens hjemmeside og opslagstavle kombineret med information via klubbernes informationskanaler burde kunne afløse brevene!

Det forlyder, at der var stative,r der blev væk i operationen?
Det er der noget om! Meget var ikke mærket. Af og til ser man
forskelligt på, hvad der er skrot, og hvad der kan anvendes. Noget
kom til veje igen. Fejl blev begået må jeg erkende, og det måtte der
så rettes op på. Mere præcise regler og mere disciplin kunne være
ønskeligt.

Noget at melde fra SU?
Når bladet udkommer vil der være afholdt et ekstra møde, hvor vi
har startet på en drøftelse om revision af lystbådehavnens ordensreglement og en folder rettet mod nye pladslejere.
Der er løbende brug for at justere i reglementet. Jeg håber, vi i
en bredere kreds kan arbejde med den opgave hen over vinteren.
Det skal ende bredt forankret, så en vedtagelse i byrådet til foråret
bliver en formalitet.

De faste stiger er lige korte nok, kan der gøres noget ved det?
Det er planlagt og vil være løst ved sæsonstarten 2011. De løse
stiger har vi testet. Det forlød, at de nye kanter på broerne gør
det sværere at anvende dem. Resultatet blev, at hvis den person, der henter stigen holder fast og støtter stigen, så virker det
tilfredsstillende.

Gæster i den forløbne sommer?
Det har været som tidligere år. Horsens ligger ikke et strategisk
unikt sted, så det bliver aldrig det helt store som f.eks. Grenå og
Juelsminde. Den nye automat er blevet godt modtaget af gæsterne.

Er der mange, der skal bo i bådene i den kommende vinter?
Regelsættet er ikke helt præcist på det område. Man kan tilmelde
sig folkeregisteret som boende i sin båd. I Masterplanen står der op
til 20 både. El er nu reguleret med de nye standere og vand er der i
to frostfrie haner. Bo i båden kan man i Horsens Lystbådehavn. Det
er på sin vis positivt, at der er nogen i havnen.

Niels var en af de
mange der besvarede
et spørgeskema på
Dansk Sejlunions stand
på bådudstillingen i
Marselisborg. Der var
lodtrækningsgave. Niels
Hansen vandt en, som
her overrækkes af Carl
Gerstrøm.

Jeg vil gerne ønske alle på Lystbådehavnen en Glædelig Jul og et
Godt Nytår.
Tak for sæsonen 2010 og på gensyn i 2011.

Vintertræningen i ungdomsafdelingen lørdag den
27. november blev til en lang
dejlig dag i sneen. Formiddagens produkt ses på billederne
her. Eftermiddagen gik med
sneboldkamp.
Sejlerne skulle have været
på vandet, men snebygerne
gjorde sigtbarheden for dårlig.

På turen derned, skulle vi lige have et lille stop i Torbole, for at
læsse noget benzin, og derefter hurtigt videre mod Saint Criox. Det
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