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Horsens båden ”Hvorfor Det” J 418 i
front ved Seasons End på søen Alster i
hjertet af Hamborg.
De blev i front og fik en overbevisende
samlet sejr. Tænk hvis de også havde
sat spileren… Tillykke!
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Bestyrelse
Navn
e-mail
Formand	Bjarne Hansen
formand@horsens-sejlklub.dk
Næstformand (materiel og bygn.) Svend Smedegaard
materiale@horsens-sejlklub.dk
Kasserer	Carl-Erik Carlsen
kasserer@horsens-sejlklub.dk
Kapsejlads	Morten Fjerbæk
fjerbaek@gmail.com
Tursejlerne
Jens Troense
troense@ofir.dk
Ungdom
Kiki Visby
ungdom@horsens-sejlklub.dk
Sejlerskolen
Ole Harby
oh@learnmark.dk
Suppleant
Ole Glerup
glerup@dadlnet.dk
Suppleant
Jørgen Rasmussen
rasmine@stofanet.dk
			
Sejlklubbens Venner			
Formand	Carl Gerstrøm
gerstroem@mail1.stofanet.dk
Kasserer	Birger Iversen
birger.hos@post.tele.dk
Udnævnt af bestyrelsen	Erik Nørgaard
e.junker@stofanet.dk

2346 5603
7562 8913
2140 1438

Udvalg mm.			
Materiel- og bygningsudvalg
Svend Smedegaard
materiale@horsens-sejlklub.dk
Matchrace 	Morten Fjerbæk
fjerbaek@gmail.com
Sponsorudvalg
Søren Refsgaard
sre@videowall.dk
Kapsejlads	Morten Fjerbæk
fjerbaek@gmail.com
Ungdom
Anne Skjerning
hulvej100@stofanet.dk
Sejlerskolen
Hans Chr. Koch
dk-c@ofir.dk
Kapsejladsskolen
Nils Buhl
nb@godtvejr.dk
Tursejlerne
Søren Refsgaard
sre@videowall.dk
Pigesejlerne
Lena Schroll
askevej.34@gmail.com
Web
Tue. S. Andersen
tsa@neets.dk
Klubblad
Hanne Jeppesen
hanne@tunet10.dk
	Carl Gerstrøm
gerstroem@mail1.stofanet.dk
Ole Glerup
glerup@dadlnet.dk
Ole Harby
oh@learnmark.dk

2523 1662
4046 1718
2461 0263
4046 1718
2282 4808
5276 7699
2929 1907
2461 0263
6168 7914
4092 4743
4018 4501
2346 5603
2046 5280
2463 9703
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Bjarne

Claus

M O T O R E R • R E S E R V E D E L E • S E R V I C E V O G N E • V I K Ø R E R / S E N D E R O V E R A LT

Deadline næste blad: 18.02.2013

Klubmåler	Claus Bjørnhart
claus.bjornhart@velux.com
Pladsmænd østplads
Oluf Holmegaard		
Knud Hjersing		
Pladsmænd vestplads
Knud Erik Feldt		
Verner Jensen		
Havnefoged
Steen Andersen
sta@horsens.dk
Horsens Lystbådehavn
www.horsenslystbaadehavn.dk
Restaurant	Mads Valentin-Hjort
restaurant@horsens-sejlklub.dk
Horsens Sejlklub
www.horsens-sejlklub.dk
hsh@horsens-sejlklub.dk
Pengeinstitut
Sparbank reg. nr. 7160
kontonr. 9890-890-5600347
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Telefon
2671 8421
2523 1662
2015 0601
4046 1718
4016 5300
3062 0212
2463 9703
2046 5280
7565 8040

2174 0462
2341 6044
2084 3674
2894 8393
2889 3375
2080 1338
7562 1975
7562 8261

Jens Hjernøesvej 14

8700 Horsens

Tlf. +45 75 61 66 77

www.havneservice.dk
havneservice@havneservice.dk
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BEOLIT 12: 5.495,-

Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning A/S

Bang & Olufsen, Hestedamsgade 3, 8700 Horsens
Tlf. 75628688, www.beoplay.com

Langmarksvej 41
8700 Horsens
& Olufsen Horsens, er en afdeling af Vagns Radio
Tlf. 75Bang
65 $CPI1NWHUGP
61 66
*GUVGFCOUICFG *QTUGPU
Fax 75 65 68 88 6NH  JQTUGPU"DGQUVQTGUEQO

www.hansted.net

md@hansted.net

Mobil: 2811 9166

Hansted Tømrer- &
Hansted Tømrer- &A/S
Snedkerforretning
Snedkerforretning
A/S
- vi gør dit byggeri til en god oplevelse.
Langmarksvej 41
8700 Horsens
Langmarksvej
41

Tlf.
65 61 66
870075
Horsens
Fax
Tlf.
7575
6565
6168
6688
Fax 75 65 68 88
www.hansted.net
md@hansted.net
Mobil: 2811 9166
www.hansted.net
md@hansted.net
Mobil: 2811 9166

Formandens tale ved stander nedhal 2012
Velkommen til jer alle, mange har forhåbentlig haft en god sæson
med gode oplevelser. Jeg har om nogen haft en god sæson, selv
om det var under lidt nordligere himmelstrøg.
Sensommeren er over os, det kan vi også mærke i dag, hvor
de har lovet os sne og nattefrost. Der er heldigvis fuldt tryk på
aktiviteterne i HSH. Mange er i fuld gang med at tage både op;
vinterundervisningen er allerede godt i gang; vintertræningen er i
fuld gang i ungdomsafdelingen, i dag er der træningssamling med
3 andre klubber og torsdag den 8. november inviterer turudvalget
til Banko klokken 19.00 i klubhuset. Hvis man ønsker at spise
sejleret, skal man tilmelde sig ved Mads og møde op klokken
18.00.
Jeg vil gerne gratulere de ungdomssejlere der har præsteret i
sommerens løb; Anne Marie Rindom med hendes 13. plads ved
OL, flot præstation, og hendes DM i Laser Radial. Hobie 16
sejlerne Rasmus Antoft og Martin Hjortlund der vandt DM på
hjemmebane her i Horsens. Nogle af vores helt unge sejlere var
for første gang til NM, denne gang i Estland, og havde en god
oplevelse. E – jollesejleren Michael Jürgensen fik en 6. plads ved
DM i Brøndby
Der var desuden Horsens sejlere på podiet til både guld og sølv
ved EM for x 35 i Hankø i Norge. Guld medalje til Oxygen fra
Kerteminde med Thomas Iversen som taktikker, sølv til båden
Swegon med
Søren Junker
Peter Iversen
Morten Gantriis
Christian Blæsbjerg
Lars Kirk
Anders Junker
Jacob Madsen
EXpres DM havde en Horsens båd på henholdsvis på 2. og 3. pladsen; Morten Arndal og Christian Kronow var skippere.
Torben Pedersen har også i sin junior båd vist flotte resultater.
Et tillykke med de fine resultater skal lyde herfra.
Det har igen i år været en travl sejlersæson, med mange stævner
og nogle gode tursejladser.
Sydbank Cup med mange fine resultater.
DM i BB10 meter der var et flot stævne, men gode tilbagemeldinger.
Endelave rundt der blev en god og flot sejlads.
2-star sejladsen der blev sat så godt i gang på en dejlig dag, men
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desværre var vi mange der ikke nåede i mål på grund af manglende vind.
Kapsejladserne tirsdag, onsdag og torsdag har gennem hele sæsonen forløbet planmæssigt, med god hjælp fra frivillige.
Borre knob lejren i år startede med dåb af et ledsagefartøj sponsoreret af Insero. Ledsagefartøjet kom meget belejligt til at hedde
Insero, og der var god brug for det på lejren, hvor 35 unge mennesker var i gang sammen med forældre og trænere.
I Ungdomsafdelingen har der været afholdt bymesterskab med en
flot opbakning fra forældre; 45 sejlere var mødt op, og de havde
taget 30 styks forældre med, som alle tog del i opgaverne.
Flot opbakning.
Vi havde ved den lejlighed endnu engang god brug af Mongo til
diverse formål. Mongo som løbende bliver istandsat, så bygningen
kan indeholde de opgaver, den er tiltænkt. Mogens Daugaard,
Hansted tømreren har sponsoreret og isat dobbeltdør og repareret gavlvindue samt vindskeder. Tak til alle sponsorer, som i løbet
af året har hjulpet klubben.
Knud Erik Feldt går snart i gang med at installere varmepumper i
Mongo, så vi får et opvarmningssystem, der er mere driftsikkert.
Jeg vil her lige gøre opmærksom på, at medlemmer kan købe en
nøglebrik til Mongo for den beskedne sum af 150,00 kroner. Vi
håber, det samme system kan anvendes i det nye klubhus, når det
står fiks og færdigt.
						
					
fortsættes næste side
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Klubaften
Vi har haft en informationsaften om det nye klubhus i september,
en aften der var godt besøgt, og som havde været annonceret
mange steder i klubben:
- Nyhedsbrevet
- Hjemmesiden
- Opslag mange forskellige strategiske steder
- Klubbladet
Svend Smedegaard redegjorde for hvor langt vi er for nuværende,
og hvordan planen ser ud fremadrettet. Der var flere gode
spørgsmål, som også blev besvaret. Referat fra aftenen ligger på
hjemmesiden og kommer i det nye klubblad, der udkommer midt
i december.
Er I gået glip af nogen form for informationen, så vil jeg gerne
opfordre jer til at tilmelde jer nyhedsbrevet, som er det medie, der
hurtigst kan komme med nyhederne ellers tjek hjemmesiden.
I forhold til det nye klubhus, så har vi købt grunden for 1.800,kroner og for øjeblikket arbejdes der hårdt på at få udbudsmaterialet færdigt, så det kan sendes ud den 1. eller 2. november til de
firmaer, der har ønsket at give tilbud. Det bliver meget spændende at se, hvad huset kan bygges for.
Planen er, at nedrivning og byggeri starter midt i juli 2013, og at
huset står færdig marts – april 2014
Til generalforsamlingen tirsdag den 15. januar kan vi forhåbentlig
fortælle noget om prisen.
I forhold til sikkerhed til søs, skal klubberne som en følge af
ulykken ved Præstø, sørge for at have sikkerhedsforskrifter /
retningslinjer, for undervisning i sejlads. Man kan sige, at det i

princippet kun handler om godt sømandskab. Formand for sejlerskolen, Hans Koch har påtaget sig opgaven med at skrive på dette.
Vores pladsmænd: Knud Hjersing; Knud Erik Feldt; Oluf Holmegaard; Verner Jensen forsøger på bedste måde at administrere de
regler, som for hele området er vedtaget af et enigt samarbejdsudvalg for havnen. De opfinder ikke selv reglerne, og er ikke her
for at genere nogen, de er frivillige og skulle gerne holde til dette
job flere år endnu. En tak skal lyde fra mig, til deres store arbejde
og til alle frivillige generelt. En klub som vores kunne slet ikke
hænge sammen uden deres hjælp.
Som afslutning på denne del af programmet vil jeg gerne ønske
alle en god vintersæson, og opfordre til, at vi fortsat møder
hinanden i klubhuset. Mandag tirsdag og onsdag, holder klubbens
medlemmer åbent i klubhuset fra 15.00 til 18.00, og de øvrige
dage har Mads åbent også for spisning og selskaber.
Vi har flere punkter på programmet for i dag;
• Umiddelbart herefter har vi kåring af Nykredit Sailor of the
year. Søren Klint forstår denne del, sammen med Bente L.
Jakobsen, fra Nykredit.
• Så har vi uddeling af beviser for bestået duelighedsprøve i
sejlads for fritidssejlere.
• Derefter kommer vi til sangen, Frie Hav, som vi synger, mens
standeren stryges.
• Så skal vi udbringe et trefoldigt hurra for sejlsporten og HSH,
inden vi får en lille forfriskning og bevæger os mod klubhuset,
hvor der er mad til dem, som har bestilt.

Klubaften torsdag den 24.januar 2013 klokken 19.00 - Sejlads på Svalbard
En del af besætningen på Skydancer; H.J. Stærke, Christoffer Hansen og Bjarne Hansen fortæller om turen fra Nord Norge,
med stor fangst af fisk, til Svalbarden. Om den fantastiske 3 ugers sejlads på Svalbard, hvor vi så hvaler, isbjørne, hvalrosser
og en utrolig flot natur. Om jagthytter, ballon hangar fra 1897 og den russiske by Pyramiden samt meget , meget andet.
Sejler menu kan bestilles hos Mads(7562 1975) og spisning er fra klokken 18.00.
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Horsens-Rusland
Horsens Rusland Retur med S/Y Wasa i 2012
Turudvalget holder 7. marts 2013 kl. 19 klubaften. Per Klausen og Nils
Buhl fortæller om og viser billeder fra deres spændende tur til St. Petersburg via Sverige, Ålandsøerne, Finland, Rusland, Estland og Gotland. Turen
var på 2½ måned, og 52 spændende steder blev besøgt. Sejlerret kan
bestilles i klubhuset eller på telefon 7562 1975 senest dagen før.
Serveres fra kl. 18.

Der er brug for din hjælp!
I vintermånederne – januar/februar - er der behov
for hjælp til at få renoveret 1. salen i MONGO.
Henvendelse til formanden tlf.:26718421 eller
formanden@horsens-sejlklub.dk

Bymesterskab for kølbåde 2012

Husk!...
At komme ned i klubhuset Juleaftensdag og
Nytårsaftensdag ved frokosttid for at ønske
henholdsvis glædelig Jul og Godt Nytår.
Det er vældig hyggeligt. En rigtig god tradition.
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Hærværk! – fri os for den slags på Lystbådehavnen.
Nogle ubetænksomme vandaler stillede et par stearinlys under en trappe på ”Fjordbroen”. Trappen brændte
og broen blev beskadiget. Det kunne være gået MEGET
værre. (CG)

“Det er ikke altid størrelsen det kommer an på” - det må være
overskriften for årets bymesterskab for kølbåde, som blev afviklet
en halvkold og halvblæsende søndag i oktober.
Feltets absolutte mindste båd satte de andre til vægs i årets sidste
kapsejlads. Med en imponerende serie, på 4 førstepladser og en
enkelt andenplads, sluttede Torben Pedersen med besætning i KDY
15m2 på en flot førsteplads forfulgt af Jørgen Rasmussen i Folkebåden Frida som sejlede sig til en komfortabel andenplads foran en
sværm af Albin Expresser, som blev anført af Morten Stoy.

klubbens to Match Race både - besætninger som hele året trofast
har kæmpet på aftenskapsejlads banerne på Horsens Fjord.
Efter sejladsen mødtes besætningerne i Mongo for at lykønske
vinderne og drikke en moleøl eller vand - selv om sejlerne kun
havde været på vandet små 4 timer var de fleste godt brugte efter
5 sejladser på korte og intense op- ned baner med mange tætte
manøvrer, så selv skipperne havde fået lidt sved på panden.

I alt 11 både deltog i årets sidste sejlads - ikke imponerende mange,
men dejligt at se at nye ansigter fra kapsejladsskolen stille op i

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

7

H O R S E N S

S E J K L U B

anno

1 8 7 9

Sølv og bronze til Horsens Sejlklub ved DM
for Albin Express
Sølv og bronze til Horsens
Sejlklub ved DM for Albin
Express
De lokale både var stærkt
sejlende ved årets danmarksmesterskaber for
Albin Express, men måtte
for andet år i træk erkende, at det ikke rakte
til guldet. Vejlesejleren
Hans Christian Erbs med
topsejleren Claus Høj Jensen ombord trak det sidste stik.
Stærke Horsenssejlere
Fem Horsensbåde havde fundet vej til årets Danmarksmesterskab for bådtypen Albin Express, som i år blev afholdt
i Kalundborg. I alt 20 både fra Danmark, Norge og Tyskland
dystede om mesterskabet, og efter 7 intense og spændende
sejladser stod det klart, at Horsens-feltet er meget stærkt –
alle 5 både sluttede således blandt de 8 bedste ved mesterskaberne.
Sidste år var det Kim Lago Nørgaard og Morten Stoy, der
løb med henholdsvis sølv- og bronzemedaljerne, men i år
måtte de begge tage til takke med placeringer lige uden
for podiet. Omvendt gik det for Morten Arndal, der i år løb
med sølvmedaljerne, et enkelt point foran Christian Kronow,
der tog sig af bronzen i båden ”Explode”. Den forsvarende

mester Søren Juel fra Ballen måtte også sande, at bredden
i feltet er stor, og tog denne gang tilbage til Sydfyn uden
medaljer.
Vejlesejler ny dansk mester
Vejlesejleren Hans Christian Erbs kan for første gang kalde
sig Dansk Mester i Expressklassen. Den dygtige sejler har
arbejdet målrettet på at forbedre sig, siden han startede i
klassen i 2003, og havde til stævnet allieret sig med blandt
andet topsejler og sejlmager Claus Høj Jensen. Den kombination skulle vise sig at være giftig, og efter en intens fight
med Horsensbådene, kunne de lade sig hylde som værdige
vindere af stævnet, der blev afviklet på Kalundborg Fjord i
noget nær perfekte vind- og vejrmæssige forhold.
Stor bredde i toppen
Efter 7 sejladser var der sølle 7 point mellem de første 5 både,
hvilket vidner om, at feltet i år var tættere end nogensinde. I
mange af sejladserne var der ganske få bådlængder mellem
de første 5-10 både på mållinjen, og at bredden i toppen af
er stor understreges af, at den sidste Horsensbåd ”Aiolos”
med Erik Andersen ved roret længe lurede på bronzen, men
på trods af en meget stabil serie og mange top-fem placeringer måtte tage til takke med ottendepladsen.
Expresserne fra Horsens må i den kommende tid give den
en ekstra skalle til træningen på Horsens Fjord, så vi kan få
guldmedaljerne hjem til Horsens næste år!

Formandens tale ved standernedhalingsfrokosten
Velkommen
Dejligt at vi kunne samles over 80 personer her i dag.
Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til afrigger frokost her
i vores klubhus. Vi havde ikke helt regnet med, da vi stod her
sidste år, at vi skulle afholde afrigger i dette klubhus dette år
også, men sådan blev det.
Jeg håber vi får en fornøjelig og hyggelig eftermiddag sammen
Inden I får lov at starte med maden vil jeg lige bede Mads
om at slippe kniven i køkkenet og komme herud sammen
med sine ansatte.
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Det har været noget af et år, hvor det ikke altid har været
lige nemt at være restauratør i Horsens sejlklub. Klubhusudvalget havde ikke fra årets start bestemt, at det skulle være
besværligt, men det blev det nok til tider.
Nu er der kommet datoer på planen for, hvornår restauranten lukker; vi har fået lavet et tillæg til kontrakten, så vi har
en aftale frem til 15. juli 2013. Horsens Sejlklub siger tak til
jer, fordi vi sammen er kommet godt igennem dette år, trods
meget usikkerhed om byggeri eller ej.
Tak for året der er gået, og i fællesskab skal vi hjælpe hinanden med, at gøre Horsens borgerne opmærksomme på,
at klubben er åben også for selskaber helt frem til juli 2013.

Grundstødning under fremmede himmelstrøg
Traditionen tro overrakte Erik Nørgaard grundstødningspokalen ved standernedhalingsfrokosten. Der knytter sig
megen tradition til denne ”hæder”. Mange erfarne sejlere
har modtaget den. Alle tilstedeværende grundejere må
frem, når pokalen overrækkes. I sin muntre tale fortalte Erik
med sædvanlig iblandet humor og sarkasme. Den særdeles
kompetente gast - Nils Buhl - på det gode skib WASA i den
østlige Østersø, havde lagt kursen og gik derefter ned for
at tage sig en ”farfar”. Skipper – Per Klausen – styrede og
syntes åbenbart, at her ku’ vel skæres et hjørne. Men nej!
Kølen tog nogle rullesten. Bemærkninger fra kahytten, som
ikke skal citeres. Og så var man fri igen.
Per kom i historiebogen. Nils var der allerede. (CG)

Nyt varmeanlæg i ”Mongo”.
”Niels Hede-Nielsens Spar Konge Legat” blev indstiftet
sidste år og givet til Horsens Sejlklub. 50.000 kr. hvert
år i 10 år. Beløbet blev i år givet til nyt varmeanlæg til
”Mongo”. 3 varmepumper monteret på nord vægen.
Tak til Familien Hede Nielsens Fond og tak til Knud Erik
Felt for monteringen.

Møde med Horsens Kommune
Møde med Horsens Kommune.
For at følge op på min snak med Vibeke Holst i f.m. sidste
klubblad fik jeg en aftale med Vibeke Holst & Bo Vestergård,
Teknik og Miljø - Byplanafdelingen om et møde på Rådhuset.
Fra en god snak kan kort refereres.
• Den sammenskrivning af interviews med virksomheder,
miljøeksperter, havnen, lystbådehavnens brugere m.f., der er
omtalt i sidste klubblad, er nu i princippet færdig, men ikke
offentliggjort endnu.
• Horsens Kommune arbejder i øjeblikket på en udviklingsplan for Lystbådehavnen og har engageret planlægningsfirmaet Hasløv & Kjærsgaard til at hjælpe med dette.
Klubberne inviteres til en præsentation og drøftelse af
oplæget.
Det bliver spændende at se sammenskrivningen og navnlig
Hasløv & Kjærgaards oplæg. Jeg kender Dan Hasløv godt
fra mange sammenhænge i Dansk Sejlunion. Dan har tegnet
Marselisborg Lystbådehavn og været stærkt involveret i det
store havneprojekt i Vejle.
Carl Gerstrøm

Ny båd til Horsens Sejlklub
Horsens Sejlklub er blevet en båd rigere, idet Henny
Schrijver har foræret klubben sin IF’er Pastorale.
Henny har været medlem af Horsens Sejlklub i
mange år, og har gennem årene beundret sejlklubbens arbejde med at uddanne nye sejlere.
Med det i baghovedet og udsigten til, at gigten i hendes hænder vil blive værre, ønsker hun at give sin
båd med alt udstyr til klubben. Hun har et håb om,
at båden vil blive brugt et sted, hvor nye sejlere kan
få glæde af den.
D264 er velkendt i Horsens Sejlklub, idet den oprindelig blev bygget og leveret til Poul Grouleff i 1976
siden overtaget af Hans Christensen, indtil denne i
1997 solgte den til Henny Schrijver.
Båden er meget velholdt og fuldt udstyret til tursejlads med instrumenter, påhængsmotor mv., og vi
ser frem til, at den efter et par år på land igen skal
på fjorden.
IF’eren er en både velsejlende og tryg båd, så mon
ikke vi kan finde god anvendelse for den i klubben, til
skolebåd, turbåd...... ?
Horsens sejlklub siger Henny mange gange tak for
gaven, og vi er sikre på, at vi finder et sted, hvor den
kan komme flere til glæde.
(SVS)
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Klubhus
Referat fra medlemsmøde om klubhus den 24. september 2012.
Formanden bød velkommen til de godt 60 fremmødte og slog fast
”Vi bygger!”
Ny borgmester og ny tekniskdirektør har naturligt givet en opbremsning i processen, men nu kører det igen. Formanden takkede
for de mange tilsagn om støtte til projektet.
Næstformanden tog over og gennemgik projektet og startede
med tidsplanen.
Det lå tidligt klart, at vi ikke fremover kunne få grunden stillet
gratis til rådighed. Grunden 1.800 m2 har været udbudt til salg pris og projekt - med en frist på 29. august. HSH bud er godkendt
i økonomiudvalget og kommer den 25. september på byrådsmødets lukkede dagsorden.
Efterskrift: Byrådet godkendte på sit møde den 25/9 købstilbuddet fra HSH. :-)
• Kommunen ønsker gennemført et lokalplansarbejde, der
forventes afsluttet 1. april 2013.
• 1. november 2012 indbydes til totalentreprise på projektet
med en frist på 6 uger.
• Yderligere 6 uger til afklaring/forhandling.
• 1. februar 2013 skrives der kontrakt, og det egentlige projekteringsarbejde går i gang.
• 15. juli 2013 stopper forpagtningen, og der bygges frem til
1. marts 2014.
• Marts måned anvendes til indretning
• 1. april 2014 åbner restauranten igen.
Grundplanen blev gennemgået. Enkelte justeringer i f.t. det der
blev fremlagt på generalforsamlingen.
Tegninger fremlægges i klubhuset. Fra gennemgangen kan kort
nævnes:
• Indgang fra vest.
• ”Kahytten” og ”Bestyrelsen” bliver som i dag.
• Adgang til ”Kahytten” uden at skulle gennem restauraen.
• Udsigtsplatformen bliver integreret i ”plinten”
• Kommunen ønsker offentlig adgang til plinten, men med ret
til udeservering.
• Plinter bliver så høj, at gulvet i huset bliver i det niveau, hvor
gelænderets højde er på de nuværende terrasser.
• P-pladserne ved huset justeres.
Herefter fulgte en række spørgsmål fra salen.
Økonomi?
Der er arbejdet med et budget på 11. mio. (4 mio har vi fra fonde,
1 mio fra medlemmer og 6 mio lånefinansieres, - tilbud haves).
Først når tilbuddene foreligger, kender vi den økonomiske ramme
endeligt.
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Skal kontingentet stige?
NEJ! De første drøftelser om ny forpagtningskontrakt er foretaget,
og provenuet kan finansiere lånet.
Hvad er lånetilbuddet?
3½ % over 30 år med afdrag.
Får vi en pølsevogn?
Projektet indeholder et hjørne i bygningen, hvor der kan sælges is
mm.
Hvad gør forpagteren i byggeperioden?
Flere modeller for alternativt lokale har været drøftet. Det er endt
med, at det løser Mads selv.
Det er aftalt, at forpagteren lukker mandag, tirsdag og onsdag. fra
1. oktober 2012 til 1. april 2013 Klubhuset holdes åbent fra 15.00
til 17.00 ved hjælp af frivillige. Fra 1. april 2013 og til 15. juli 2013
er der normalt åben. Der blev opfordret til at komme i klubhuset
disse eftermiddage og til at ”lade det sive”, at restauranten er i
drift til bl.a. selskaber.
Der bliver en ½ sæson uden klubhus hvor vi anvender ”Mongo”
Hvad kan åbnes ud mod terrasserne?
Det bliver så meget som muligt, men der er en balance hvor
økonomi og varmetabsberegninger skal gå op i en højere enhed.
Det bliver måske ikke glas alt sammen.
Der forhandles til flere sider med firmaer, der her kunne få en
enestående mulighed for at teste produkter i et belastet miljø.
Belægning på plinten?
Det bliver træ, som det der er anvendt i Juelsminde. Det giver et
maritimt look, er prisgunstigt ikke mindst fordi funderingen er
enklere.
2 matrikler - en klubdel og en erhvervsdel?
Det ønsker kommunen ikke, - kan ikke adskilles.
Kommunen har lagt vægt på, at bygningen både indeholder offentlig tilgængelig restaurant og klublokaler.
Der var adskillige rosende bemærkninger om projektet og dets
håndtering! Der faldt en bemærkning fra salen om, at der på
tegningerne mangler en flagmast!!

Det ville have været naturligt med en orientering om klubhusprojektet i det nys udkomne klubblad; men vi ville have spørgsmålet
om grunden afklaret først. Når det skønnes nødvendigt at holde
kortene tæt vil vi gøre det, i den tid det måtte være nødvendigt,
men ellers vil der løbende blive orienteret i klubblad, nyhedsbrev
og på hjemmesiden.
Formanden sluttede aftenen med at takke for det fine fremmøde
og den positive holdning til projektet. (CG)
Status ultimo november.
Udbudsmateriale er udsendt planmæssigt fredag den 2. november
til 7 udvalgte totalentreprenører. Der har været stor forhåndsinteresse for at kunne byde, idet 15 firmaer har henvendt sig.
Udbuddet er lavet som en såkaldt omvendt licitation, hvor der er
givet en max. pris og en række krav og ønsker fra klubbens side.
Totalentreprenøren, der får overdraget opgaven, er derfor den der
i videst muligt omfang kan indfri klubbens forventninger.
Budfristen er sat til 14. december. (SvS)
Efterskrift.
Med henblik på evt. at få nogle gode ideer til klubhusbyggeriets
finansiering mødtes klubhusudvalget med formanden fra Sejlklubben Neptun Vejle, Preben Werther. Preben fortalte om projektet
og hele processen frem mod det første spadestik til klubhuset den
30. november 2012. Om et år står man i Vejle med en ny havn,
nye klubhuse, ny restaurant m.m.
Hvis man skal pege på nogle ting, som i Vejle er markante:
• Vejle Kommune har prioriteret projektet højt. Byrådet har villet
projektet, - ikke mindst fordi lystbådehavnen er byens primære
facade. Vender op mod Vejlefjord Broen. Alle forbipasserende
ser det.
• Der er solgt byggeretter til 3 store investorer bl.a. Kirk Kapital.
Penge herfra er kanaliseret i projektet.
• Samarbejdet i byrådet, mellem klubberne og mellem klubber og
byråd/embedsværket har været meget positivt.
• Der er lavet en selskabskonstruktion, der passer til afvikling af
kommunens økonomiske engagement over en periode. (CG)

Der blev lyttet intenst ved medlemsmødet den 24. september

I Vejle bliver klubhuse/restaurant et hus i to etager på en ø.
Bemærk Vejlefjordbroen i baggrunden

Visualiseringer af det nye klubhus, her set fra vest

Formanden tog igen ordet med nogle orienteringer.
Efter forslag fra HSH har kommunen tilknyttet en konsulent på
opgaven med søsportscentret, men det er endt med at arkitekt
Dan Hasløv ser på hele lystbådehavnen.
Kun hvis der kan sælges nogle byggeretter, kan kommunen investere på lystbådehavnen.
Vi får brug for nogle frivillige, når der skal pakkes ned. Nogle af
½-modellerne trænger til lidt reparation, og vi vil gerne have
forslag til en justering af udsmykningen.

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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49.995,-

www.designa.dk

cLaSSIc
BaSIc pLUS

ELLER 1.042,- pR. MåNED*
prisen er inkl. bordplader og
vask men ekskl. hvidevarer
og armatur

Børs
Finansiel rådgivning
Formue & pensionspleje

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

Et Designa køkken er et stolt køkken i høj kvalitet. Både funktionelt og æstetisk er det lækkert
design og det fortjener at blive værdsat. Vi kan såmænd godt forstå, at vores køkkener er blevet
lidt fornærmede. Vi har nok også prissat dem lige skarpt nok i forhold til, hvad de er værd.
Undskyld...

14 optimist-sejlere var så heldige at komme med ud at sejle med
den store sejlbåd X-One. Der var en del vind på dagen - og beslutningen om at gennemføre dagen blev først taget samme dag 16.15
- men alle var klar.
Besætningen på X-One var til at give de unge en super oplevelse.
Med på turen var også en journalist og en fotograf fra Horsens
Folkeblad. De fik taget en masse billeder og skrevet en rigtig flot
artikel til Folkebladet onsdag
12.9.2012.
Kontakt
Tusind tak til Jørgen, Peter og den
Fondsbørsvekselerer
øvrige besætning på X-One for en
Claus N. Sørensen
super aften.

Tlf. 7561 2166
cns@danskotc.dk

KøKKENFORNÆRMELSERNE FORTSÆTTER på DESIGNa.DK

Se også billede galleri fra
Horsens Folkeblad

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

DESigNa hORSENS
ORMhøjGåRDVEj 17, hORSENS · TLF. 75 60 18 22

kvalitet · service & ærlig rådgivning
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Nyt fra Ungdomsafdelingen

VORES LÆKRE KVaLitEtSKØKKENER
ER FORNÆRMEDE DE SYNES VI SÆLGER
DEM FOR BILLIGT...

*Ydelse pr. mdr. ved 48 mdrs. rente- og gebyrfri finansiering. årlig fast debitorrente: 0,00%.
Samlede kreditomkostninger: 0 kr. - åOp: 0,00%. Kan ikke kombineres med andre tilbud.
Gælder kun privatkunder.

S E J K L U B

Michael Jürgensen E jolle
Horsens Sejlklub fik super flot 7. plads til DM for Europa Joller.
Ved det netop afsluttede DM for Europa Joller sluttede Michael
Ravn Jürgensen fra Horsens Sejlklub på en samlet 7 plads ud af
de 44 drenge som stillede op. Samlet blev det til en 9. plads i hele
stævnet ud af de 66 sejlere, som stillede op til start.
Stævnet blev afholdt af Brøndby Strands Sejlklub, som for første
gang afholdte sådan et stort stævne. De havde fået Sony som
hovedsponsorer hvilket gav flotte præmier til deltagerne.
Stævnet blev afviklet over 3 dage, som i alt gav 11 sejladser, hvor
der blev sejlet i pæn vind med op til 10m/s og store bølger nogle
af dagene. Stævnet tæller med i den samlede rangliste, hvor de 12
bedste sejlere til sommeren 2013 skal sejle VM i Sønderborg for
E-joller.
HSH havde 4 sejlere med i alt, og på en 17 plads kom Jacob Nikolaisen som normalt træner Europa jollerne i Horsens Sejlklub.
Hans Frederik Klint og Martin Rix sluttede som henholdsvis 60 og
65.

SAIL DESIGN GROUP

MENS WEAR
A.O

WOMENS WEAR

Nye Sejl · Reparationer · Rullesystemer · Bompresseninger

KIG IND OG BLIV
INSPIRERET...

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

www.sejl.dk

Klubmesterskab ungdomsafdelingen
Ungdomsafdelingen afholdte klubmesterskab 6.10.2012. 50 sejlere
var tilmeldt i klasserne Hobie 405, Hobie16 og E-joller og optimist
– her var der 17 C-sejlere tilmeldt – der næsten lige er startet med
at sejle – SEJT.
Dagen startede dog uden vind – så efter en udsættelse kom man
endelig på vandet ved 11.30-tiden. Der blev afviklet nogle gode
sejladser med middelvind på de 2 baner.
Da det jo var ved at være sidst på sæsonen, var det nu koldt, så
der blev bragt varm kakao ud til sejlerne (og de søde hjælpere) på
banerne.
Præmieoverrækkelse forløb i god ro og orden. Biller af vinderne kan
ses på hjemmesiden.
Om aftenen skulle der som sædvanlig være fællesspisning i Sejlklubben. Spisningen blev dog rykket lidt da vi jo var kommet
lidt sent på vandet. Der var 84 tilmeldte – sejlere, forældre og
søskende…. RIGTIG FLOT FREMMØDE. Fotografen var dog ”ikke på
arbejde” denne aften – så der blev ikke taget nogle billeder.
Tak for en god dag – og tak for den flotte opbakning til hjælperne
– uden jer kunne der ikke afvikles stævner.

Kasper måtte en tur i baljen efter sejre i opti B.

DU KAN OGSÅ FINDE OS ONLINE...
WWW.SJØRS.DK · WWW.FACEBOOK.COM/SJOERS
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Hvad mener du?
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Af Carl Gerstrøm

Hvordan kan man forbedre forholdene på Horsens Lystbådehavn for sejlerne og for andre
brugere?
Hvad kan man gøre for at stimulere sejlsporten i en trængt tid?

Søren Nielsen ”Hannah”
Jeg kommer fra Århus og sammenligner
med, hvad jeg oplevede der.
Århus Lystbådehavn har altid været i
klemme. Først var det industrihavnen,
siden boligbyggeri. Det gav sammenhold/
samarbejde i og mellem klubberne. Man
har udnyttet det store potentiale, der er i
at være stor uddannelsesby og fokuseret
meget på at have et godt idrætsmiljø og mange klassebåde til kapsejlads.
På Horsens Lystbådehavn er der stor aktivitet, når man lægger det
hele sammen. Mange grupperinger med hver sin aktivitet. Tirsdagssejlads med Expresklassen som en særlig del af det. Turområdet med flere velbesøgte sejladser arrangeret af klub eller bro.
Sejlerskole, som jeg ser, som et meget stort aktiv. Hold fast ved alle
disse tiltag. En meget aktiv ungdomsafdeling. Prøv at udvide få nye
med. Slå på tromme for at få folk i klubhuset ved enhver lejlighed.
I en tid, hvor det kradser i økonomien og hvor vi hver især har en
kalender, der er fyldt op, er det svært. Gør noget på alle fronter. Giv
gode tilbud i vinterhalvåret.
Sammenhold omkring selvbyggerprojekter som vi så tidligere, ser
man sjældent i dag. Projektet med sportsbåden ”551” kunne blive
en genoplivning af det.

Søren Buhl, Horsens Yachtværft
Der er mange og gode arrangementer på i
Horsens Sejlklub og på Horsens Lystbådehavn. Man kan nok finde på nye aktiviteter,
men det drejer sig nok mere om at få flere
med til det, der allerede er.
Sejlerskolen er en rigtig god aktivitet.
Sluser mange ind i sejlsporten og i klubben. Ikke mindst kapsejladssejlerskolen er
en fin overbygning og giver forhåbentligt flere kapsejlere på sigt.
Alternative kapsejladsformer f.eks. 2-star, endnu mere fokus på
familiekapsejlads med mere vægt på læring end kap. skulle måske
forsøges.
Kunne sejlerskolen eller måske mere præcist H-bådene hjælpe med
at holde på de unge, der dropper ud efter Opti-tiden? Jeg havde
selv nogle ”fede” år med 606/Yngling. Der var et stort socialt sammenhold med ture, kapsejlads og hygge (også om vinteren). Det
ser jeg ikke i dag.
Lystbådehavnen er et dejligt sted at komme. Der er noget at se på.
Altid aktivitet. Børnehaver om formiddagen, borgere der går tur
senere på dagen. Hvorfor markedsfører vi ikke det noget mere?
Jeg synes, at Horsens Lystbådehavn mangler noget til trailerbare
både. Moderne slæbested med vaskefaciliteter og mulighed for at
parkere båd/trailer på sikre arealer.

Claus Brodersen, Havneservice.
Der har været talt meget om sejlere, der flygter til Juelsminde p.g.a. støj og møj. Vi har i noget tid arbejdet på at åbne
en motorforretning i Juelsminde, og jeg har derfor været meget på havnen der.
Mange ting gør Juelsminde til noget særligt; men vi kan overføre nogle af Juelsmindes mærkesager til Horsens.
Mere markedsføring af det der foregår på Lystbådehavnen. Der er meget at se på, mange aktiviteter, men det skal
fortælles. I Juelsminde er ishuset, bistroen, minigolf, legeplads og pølsevognen meget besøgt. Kunne der ikke være
plads til noget af det, noget der kunne gøres bedre? Kunne det ikke gå i Horsens?
Juelsminde Havns nærhed til byen er et stort plus. Vi har muligheden i bunden af industrihavnen. Jeg mener, det ville
kunne trække turister til, hvis de kunne få plads bynært.
Årene fra efter optimisttiden – de sene teenage år - og til børnene er flyttet hjemmefra – sølvbryllupsalderen - er det svært at få luft i økonomien til køb af båd. Her kunne klubbådene måske benyttes. Der er naturligvis et dilemma i at benytte skolebådene til tur i weekenden, når
den skal være klar til eleverne mandag aften. Let tilgængelig lejebåd kunne være løsningen, for de der gerne vil sejle en gang i mellem, men
ikke selv magter investeringen.
Der er et stort og aktivt ungdomsarbejde i Horsens, men der er mange, der først senere får lyst til at komme på vandet. Sejlerskolen er en fin
vej ind, men hvad når det ophører efter et par år?
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Nyt fra
havnefogeden
Hvordan har det været med gæstesejlere i år og hvordan ser det
ud med ledige pladser?
Der har været en stigning på 10-20% i f.t. sidste sæson; men generelt er det betydeligt under det, vi havde før krisen. Mange af
gæsterne kommer fra en havn med Fri Havns ordning.
I dette øjeblik den 15. september kl. 11.46 er der 66 ledige pladser.
Det skifter fra dag til dag. Som et gennemsnit hen over året har der
vel været 50 ledige pladser. Lige nu er det mest efterspørgsel på de
lidt mindre pladser, hvor det for 3-4 år siden var de store.
Lystbådehavnen har fået en traktor?
Pladsmændene og jeg forstår ikke, hvordan vi har kunnet undvære den. Vi anvender den til mange opgaver fra at jævne belægningerne og til at flytte stativer. Den er vi glad for! Pladsmændene
gør det rigtig godt. Nogle få benytter ikke ordningen – kontakter
ikke pladsmanden, inden båden tages op. Men efterhånden hører
alle det vel.
Noget at nævne fra SamarbejdsUdvalget?
Møderne afholdes jævnligt, og det forløber fint. Referaterne vil fremover blive lagt på lystbådehavnens hjemmeside www.horsenslystbaadehavn.dk her kan man orientere sig.

Røde/grønne skilte og pladsreservering?
I Foreningen af Lystbådehavne i Danmark –FLID – har vi talt om
mulighed for at booke plads. Nogle havne har haft en ordning i den
nu afsluttede sæson. Det er på vej. Det kommer. Den softwear, der
allerede findes til campingpladser, justeres, så havne kan komme
med. Der udvikles på røde/grønne LED lamper, der kan fjernstyres
f.eks. via SMS.
Løst og fast.
Talen faldt på, hvordan mågerne indtager broerne i takt med, at
aktiviteterne falder hen på efteråret, og der bliver mere roligt på
havnen. Mågernes efterladenskaber gør broerne meget glatte, og
sviner bådene til.
Der er set flere tiltag på at skræmme mågerne væk. En udstoppet ugle, nogle gamle CD’er hængt under salingen o.l. Flere steder
ser man snedige tiltag, som skal forhindre mågerne i at sætte sig.
I Mariager har man monteret bøjler over broerne forbundet med
tråd, - sikkert effektivt, men det ser nu kedeligt ud.
Det forlyder, at man på sygehuset har kæmpet med samme problem, og at man her har anvendt en særlig lydgiver til at holde
mågerne væk. Det vil blive undersøgt.
Der skal foretages en ny opmåling af alle pladserne. Isen og uddybning skubber til pælene. Efterfølgende vil priserne blive justeret
i h. t. opmålingen. Samme pris pr. m2 men altså justeret til det
rigtige areal.
Tak for en god sæson og godt samarbejde! Alle ønskes en Glædelig
Jul og et godt Nytår! Jeg ser frem til en god sæson 2013. (CG)

Låne cykler
Vi ved alle sammen hvor ”bøvlet” og irriterende det er at have
cykler med på båden i forhold til, hvor tit man bruger dem. Vi ved
også hvor ”træls” det er at komme til en havn, hvor der er langt til
indkøb.
Derfor søgte vi Horsens Kommune om at få nogle af de lyserøde
cykler, som blev indkøbt til Giro d’italia løbet, så vi kunne have dem
til vores gæster på havnen.
HMK har fået tildelt fire lyserøde cykler. De var ikke i den bedste
stand, da vi fik dem, men vi har fået gjort de tre køreklar med frivillig arbejdskraft.
Nu står de ved havnekontoret til fri afbenyttelse, til vores gæstesejlere og andre gæster på havnen.
Cyklerne er aflåst med en kodelås, koden kan fås på havnekontoret/HMK’s klubhus eller på Tlf. 24 94 87 35.
Vi håber, at vore gæster
vil se det som et” velkommen til Horsens”, og
at rigtig mange vil bruge
dem, og at vi på havnen
vil være med til at værne
om dem.
HMK’s bestyrelse

Så er han quickstep
10 sekunder før startskuddet til tirsdagsmatch,
efter at have halet ind til
at krydse startlinjen,
opdager den meget
erfarne skipper Morten
Arndal på Express “
Quickstep”, at noget må
der være galt.
Rigtigt, hækflag eller
fendere hører ikke med i
en kapsejlads.
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Air condition
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Kølesystemer
og -komponenter til auto- og industribranchen
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Kølerspecialister - siden 1921

Nyt fra Horsens Havn
Kort kan nævnes:
• Der er opsat net på muren og plantet, så efeuen kan ”klatre” op og
med tiden dække vægen
• Horsens Yachtværft har lejet plads i hallerne på sydkajen til både.
Alle både der tages op på sydkajen bliver vasket på havnens vaskeplads, der er forsynet med filtre og den rigtige afledning. Det betyder en stor miljøgevinst i f.t., når der vaskes på vinterpladserne, hvor
vaskevandet helt urenset siver ned.

- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher
- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher
Nissens A/S
Ormhøjgårdvej 9
Nissens
A/S
8700
Horsens
Ormhøjgårdvej
9
Tlf. 7626 2626
8700
Horsens
E-mail:
nissens@nissens.com
Tlf. www.nissens.com
7626 2626
E-mail: nissens@nissens.com
www.nissens.com
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Henning Lund A/S
Henning
Lund A/S
Strandkærvej 34 · 8700 Horsens

Nissens A/S
Ormhøjgårdvej 9
DK-8700 Horsens
Tel.: +45 7626 2626
www.nissens.com
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Sejlerskolen
Formanden overrakte Duelighedsbevis for Fritidssejlere og sagde:
Vi skal nu have uddelt duelighedsbeviser fra sejlerskolen. Sejlerskolen er et stort aktiv i Horsens sejlklub, og vi er stolte over, at
vi år efter år kan uddanne så mange dygtige sejlere. Vi har her et
rigtigt godt team, som fremover er suppleret med en ny instruktør Anne Mette Clausen. Vi siger velkommen til og glæder os til
samarbejdet.
16 har bestået Duelighedsbevis for Fritidssejlere, og alle har fået
stor ros af censor. Han har udtalt at dette hold er det bedste til
dato.
Et stort tillykke til jer alle.

Fra venstre:
Leder af sejlerskolen Hans Kock, censor Asbjørn Høj,
Casper Magnussen, Thomas Bay, Johansen, Anne Kloppenborg
Skjerning, Bente W. Johansen, Johnny Filtenborg, Henrik Valkjær,
Klaus D. Johansen, Joachim Speck, Tove Thing Mikkelsen og
Formand Bjarne Hansen
Følgende har bestået men var ikke til stede: Martin Skonberg
Andersen, Kirsten Hanhart, Gitte Majbrit Jensen, Morten Brunsborg
Lauritsen, Sarah Lærke, Anna Petersen, Lisbeth Skytte
xx
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Efeu er plantet op ad skærmvægen. Nu er det bare at vente!

Strandkærvej
34 · 8700
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NY VILLA
STRANDVEJEN, JUELSMINDE

Dir. for Horsens Havn Peter
Larsen fyldte rundt primo
december. Fra Horsens
Sejlklub skal der lyde et
stort tillykke og tak for godt
samarbejde gennem årene.
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Kapsejladsskolen og Match træning
Efter en forrygende sæson med kapsejlads i begge Match 28 tirsdag og torsdag, er det en fornøjelse at konstaterer, at besætningerne er blevet dygtigere efter hver sejlads.
Det betyder, at vi naturligvis fortsætter succesen næste sæson.
Horsens Sejlklub har store ambitioner om at vores Match 28 skal
benyttes fuldt ud i 2013.
Der lægges op til:
Kapsejlads tirsdag og torsdag som i 2012. P.t. er der én plads tirsdag og 4 pladser ledige om torsdagen. Pris kr. 1.800 pr. sejler for
hele sæsonen – se kalenderen.
Pigekapsejlads om onsdagen. Der er pt. en komplet besætning
tilmeldt. Det giver plads til endnu en besætning på max. 5 sejlerpiger. Pris kr. 1.800 pr. sejler for hele sæsonen – se kalenderen.

Kammeratskabspokalen 2012
Kammeratskabspokalen er indstiftet af Jenny Poulsen, som indstiftede den efter mangeårigt medlem Jan Poulsens død.
Den bliver uddelt hvert år til et medlem, som har gjort en lang
indsats i klubben.
I år skal den gives til en person, som har haft sin gang i klubben i
over 40 år. I starten som første gast i familiens båd, og senere som
meget aktiv kapsejler.
Han har i flere år været hjælper / frivillig i kapsejladsudvalget, hvor
han har taget fra og altid med et godt resultat. Han har Knud Hjersings tillid, og har fået tilladelse til at manøvrere Vitus. Dette har
han gjort brug af, når han har skullet starte sejladserne. Han er en
yderst omgængelig og behagelig mand at være sammen med, der
er aldrig sure miner og råben.
Efter i flere år, at have sejlet med Slagter Henriksen, er det nu i egen
båd der bliver sejlet kapsejlads og familieture, hvis ikke lige han er
ombord på X – one
Han har ydermere i en årrække været måler i klubben, og han gør
også dette godt.
Jeg vil gerne præcisere, at det er en enig bestyrelse, der har indstillet denne person.

Julebanko i HSH
Claus Bjørnhart, må vi se dig heroppe.
Horsens sejlklub siger dig tak for din indsats både til vands og på
land. Vi håber du vil blive ved med at være en del af holdet fremover.

Årets Blæselampe
Ved Standernedhalingen uddeler Sejlerskolen hvert år hæderspokalen Den Gyldne Blæselampe til den elev eller instruktør, der
har gjort en særlig stor indsats for det gode kammeratskab i Skolen, og som har vist en sådan foretagsomhed, at det i særlig grad
bør påskønnes.
I år besluttede instruktørerne enstemmigt at tildelte Blæselampen
til Casper Magnussen, fordi han ikke alene har vist sig at være en
sejler – såvel i skolebådene som i sit eget skiv – men samtidig har
han også ry for at være et usædvanligt sympatisk og hjælpsomt

menneske, som altid er rede til at give en hjælpende hånd.
At Casper og hans smukke hustru Majbritt yderligere har sikret
tilgangen til Sejlerskolen via en yderst charmerende lille, nyfødt
datter, gør ikke Blæselampen mindre velfortjent. Så nu får den lille
familie travlt med skiftevis at pudse blæselampe og montere friske
bleer på datteren.

REGELKURSUS
For god ordens skyld minder vi om, at der
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19.-20. januar 2013
afholdes kursus i kapsejladsregler. For at sikre, at kapsejlads
forbliver en sport for gentlemen m/k er det vigtigt, at disse
regler kendes og kunnes på fingrene. Derfor – mød talstærkt
op, og bliv bedre sejlere.

Og der må spilles banko!
Med udsigt til confiterede andelår havde ca. 45 sejlere meldt deres
ankomst kl. 18.00 til sejlerret i Horsens Sejlklubs klubhus d. 8. november 2012 og yderlige 15 ankom inden kl. 19.00, hvor spillet
skulle begynde.
Tursejlerene havde allieret sig med Bjarne Hansen og Henrik Grim
som opråbere, så spillet kunne foregå i god ro og orden – hvilket de
klarede med stor overbevisning.
Vi spillede som altid 8 spil med gevinst på både 1. og 2. række samt
pladen fuld. Og der var ligeledes sidegevinst til både højre og venstre side, hver gang der var banko. Spillet gik strygende og efter 4
spil holdt vi en kort pause, så fingrene kunne hvile lidt og snakke for
frit løb – snakken kunne vi så næsten ikke få stoppet igen, men spillet blev genoptaget på opråbers gentagende opfordringer om ro.
I år var vi så heldige, at Horsens sejlklub’s restaurant havde doneret
hele 8 ænder, så alle spil kunne starte med en række spil om en
and til Mortens aften. Og alle spil var spændende for det oktagonale centerbord var fyldt med flotte præmier fra den lange række
af sponsorer og enkeltpersoner, som vi gerne vil takke for deres
bidrag. De er jo en meget vigtig del og muliggør, at vi hvert år kan
afholde denne hyggelige aften. Se listen over sponsorer nederst i
denne artikel.
Spillet gik faktisk så godt, at vi efter 8 spil, med mange dobbeltbanko var løbet tør for præmier, så amerikansk lotteri måtte aflyses i år.
Turudvalget takker alle, specielt Helle, Bjarne og Henrik for deres
store indsats og alle deltagere for en hyggelig aften og glæder os
til vi ses næste gang.
Turudvalget - Søren Refsgaard
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Match træning om søndagen for taskesejlere. Det er ikke en ny aktivitet. Friske match sejlere har, i den tid vi har haft bådene, trænet
Match Race og betalt pr. gang for brugen. I 2013 indfører vi en pris
på kr. 500 pr. båd for en dag. Match Race Danmark kan disponere
over bådene til større landsdækkende arrangementer i weekenderne. Det vil blive meddelt deltagerne i god tid.
Match Racesejladser om mandagen. Det er en ny aktivitet, som
giver kapsejlere mulighed for at sejle denne spændende form for
kapsejlads med masser af action og udfordringer. Pris pr. sejler kr.
1.800 for hele sæsonen – se kalenderen.
Spørgsmål og tilmelding til Nils Buhl på nb@godtvejr.dk eller telefon 2929 1907.

Høj koncentration!

Præmiebordet da
vi var halvvejs

Disse virksomheder har været så venlige at sponsorere gevinsterne.
Bravida
West Pharmaceutical Services
MT Højgaard
Bog og Ide
Café Dolly
Marine Shoppen Juelsminde
Havne Service
Henning Lund A/S
Friis Optik
Klinik for fod og ansigt.
Arthur Andersen Transport
Harald Nyborg
Surf & Ski
Hans Jørgen Stærke
Horsens Yachtværft
Hansted Tømmer og Snedker forr. Stark
J.P Nielsens efterfølger
Horsens Sejlklubs Restaurant
Svaneapoteket
Jens Troense
Papyrus
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Markeringsbøjerne i Alrø Sund

Horsens sejlklubs årlige høsttur til Snaptun

Af Søren Refsgaard

Gamle traditioner og nye tiltag

En søndag i oktober blev markeringsbøjerne i Alrø Sund hentet ind.
Knud Hjersing havde sørget for, at Vitus Bering var klar. Per Ullmann og Jørgen Schreiber fik hjælp af sejlklubbens næstformand
Svend Smedegaard, og alt gik som planlagt.
Det blev konstateret, at en af bøjerne lå helt forkert . Formentlig
fordi én fejlagtigt har bundet fast i den, - Fy Fy skamme, det må
man ikke!!!! Det bliver gentaget, når vi til foråret omtaler udlægningen.
Tak til hele holdet! (CG)

Med vanlig optimisme og et stort antal tilmeldte både satte tursejlerene fra HSH stævnen mod Snaptun. Vejret var for sommeren
2012 ganske flot, underforståe,t at det blæste kun middelmådigt
og nedbøren var i støvform. Vi blev som altid blev taget godt imod
og havde adgang til deres dejlige klubhus, hvor aftenen skulle tilbringes.
Nu skal alting jo ikke være som sidst og tur-udvalget havde planlagt en sportslig begivenhed om eftermiddagen i stedet for den
traditionelle vandretur. Det viste sig, at tursejlere har en veludviklet sportslig evne til at smide med ting, og vikingespillet blev
afviklet med stor tilslutning og en iver, der bliver svær at gentage.

Dan Ibsen stopper som generalsekretær i Dansk Sejlunion

Efter 27 år med Dan Ibsen som generalsekretær søger Dansk Sejlunion nu en ny person til jobbet. Dan bliver i unionen med andre
opgaver, - internationale relationer og unionens 100 års jubilæum
i 2013 m.m.
Dan har ydet et enestående arbejde for dansk sejlsport i alle årene
og der skal lyde en stor tak for en kæmpe indsats. Dan er en dygtig
sejler, - har bl.a. været til OL i 470 jolle. Her fotograferet på vej
hjem fra Watski 2012.(CG)

Spontant tur-kor i høj kvalitet

Nyt fra Pladsmændene

Vikingespil når det spilles af tursejlere.
Efterhånden som dagen skred frem blev klublokalet omdannet til
et festlokale, grillerne blev tændt, med samme besvær som altid,
og festmåltidet blev igen i år indtaget lettere forsinket. Og traditionerne stopper ikke her.

Livsnydere i bedst stil og høj stemning
Høstturens formål er, som alle arrangementer i tursejlerne, at
skabe rammerne til hygge og samvær, og deltagerne tager sig af
resten. Og denne aften var ikke anderledes. Alle hyggede sig og
humøret steg gradvist godt hjulpet på vej af Vagn’s harmonika og
muntre sang – det blev endda til flere indslag med tursejlernes
spontant opståede kor.

Det tager minimum 3 sejlere at tænde en grill
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Turudvalget vil gerne sige tak for en god sæson og ser frem til 2013,
som byder på både Pinsetur, Kieler-tur og igen en høsttur, som vi
selvfølgelig forventer vil foregå med endnu flere deltagere og med
høj sol og vinden i ryggen.
Ligeledes kan der andetsteds i dette blad læses om de to foredragsarrangementer med klubbens egne langtursfarere, vi afholder i vinterens forløb.

I sidste blad var der et lille opråb om at reglerne,
når båden skal på land med henvisninger til
www.horsens-sejlklub. dk
www.horsenslystbaadehavn.dk
Vi gentager pladsmændene her og skriver dem ind på
side 2.
Østpladsen varetages af:
Oluf Holmegaard 2341 6044
Knud Hjersing
2084 3674
Vestpladsen varetages af:
Knud Erik Feldt
2894 8393
Verner Jensen
2889 3375

Horsens Sejlklubs Venner
Der afholdes ordinær generalforsamling i Horsens Sejlklubs Venner
torsdag den 14. marts i klubhuset.
Traditionen tro serveres der kogt
torsk med hele ”svineriet”, og der
rafles efterfølgende.(CG)

Sommerens sidste tur
gik til Troensø
Når man hedder Ingebeth og er 4 år, har man det, i det store og hele, rart hele tiden og alle
steder, men særlig rart var det åbenlyst at sejle i FRU CHRISTOPH, når Horsens Fjord er som
et spejl, luftens temperatur behagelig lun, også selv om det er sommeren 2012 sidste tur, før
båden pakkes godt ind i sit vinterhi.
Fra stævnen ser Ingebeth og faster Louise to gange en snude i vandoverfladen. Den var sort.
Den sad på en sæl.(SCH)
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Horsens Sejlklub
Indkalder til generalforsamling
Tirsdag den 15. januar 2013
kl. 19.00 i klubhuset

Standernedhaling 2012

Dagsorden ifølge vedtægterne
1. valg af dirigent
2. bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. fremlæggelse og gennemgang af det reviderede årsregnskab samt fremlæggelse af budget
4. forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmer
6. fastlæggelse af årskontingent
7. valg af formand
8. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. valg af revisorer
10. Eventuelt.
Ad 4.
En enig bestyrelse indstiller til generalforsamlingen, at den godkender at HSH
optager lån på 6 millioner kroner til bygning af nyt klubhus
Ad. 7
Bjarne Hansen på valg, er villig til genvalg
Ad. 8
Carl Erik Carlsen på valg, villig til genvalg
Jens Troense på valg, villig til valg på suppleant post
Morten Fjerbæk på valg, ønsker ikke genvalg
Jørgen Rasmussen(suppleant) på valg, ønsker ikke genvalg
Ad. 9
Anders Andersen og Søren Andersen på valg villig til genvalg
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Resultatopgørelse Horsens Sejlklub
for perioden 1. november 2011 - 31. oktober 2012

Balance pr. 1. november 2012

AKTIVER				
		
					
År 2011
INDTÆGTER:		
År 2011		
Tilgodehavender:					
			
Kontingentindtægter
403.391,00
424.046,00
Kontingenter / bådleje / sejlerskole		
43.429,00 		
35.376,00
Ungdom, tilskud, brugerbetaling og sponsor
319.489,00
161.278,00
Tilgodehavender annoncer etc.		
18.704,00 		
22.720,00
Kraftcenter tilskud
208.365,00
262.000,00
Tilgodehavende merværdiafgift		
13.806,00 		
5.916,00
Matchrace center sponsorindt. og brugerbetaling
86.575,00
100.300,00
Tilgodehavende Biledgaard		
5.719,00 		
Klubblad annonceindtægter
100.920,00
120.800,00
Tilgodehavende Dansk Sejlunion		
27.500,00 		
Kapsejladser sponsorindt. brugerbetaling
82.657,00
77.997,00
Periodiseret forpagtningsafgift		
36.993,00 		
29.782,00
Sejlerskolen brugerbetaling
99.274,00
101.915,00
						
Weekend i klubben
2.760,00
Periodiseret forsikringer		
52.590,00 		
52.590,00
						
Forpagtningsafgift
305.482,00
383.805,00
Værdipapirer					
Salg af bøger/standere
3.240,00
6.900,00
I ALT INDTÆGTER	
1.609.393,00
1.641.801,00
Nom 15.000 TMC anparter købesum		
95.000,00 		
95.000,00
			
						
Optimisjoller primo
30.780			
30.780,00
UDGIFTER:				
Tilgang i 2011/2012 Feva / gummib. Motorer
160.720			
			
Afskrevet i 2011/2012
-44.626
146.874,00 		
Følgebåde og materiel
(77.061,00)
(53.718,00)
						
Reparation af joller
(27.246,00)
(45.866,00)
						
Transport, fortæring,småansk.
(36.843,00)
(56.536,00)
Øvrigt driftsmateriel primo
83.938			
83.938,00
Trænerudgifter
(204.094,00)
(196.696,00)
Afskrevet i 2011/2012
-80.000
3.938,00 		
						
Ungdom, kraftcenter udgifter, fitnessudgifter
(28.558,00)
(42.280,00)
						
Tilskud til sejlere
(50.000,00)
Ungdomshuse / off. Vurdering
1.300.000			
1.300.000,00
Kursusudgifter
(33.778,00)
(52.875,00)
Nedskrivning 2011/2012
0
1.300.000,00 		
Forsikringer
(78.569,00)
(77.229,00)
						
Jollehuse og jolleplads incl. el- og rep.udgifter
(127.333,00)
(60.693,00)
Køkkeninventar primo
123.018			
123.018,00
Andre udgifter ungdom
(16.522,00)
(14.933,00)
Afskrevet i 2011/2012
-46.590
76.428,00 		
Matchrace udgifter
(44.514,00)
(39.138,00)
						
Klubblad distributionsudgifter og porto
(147.010,00)
(160.926,00)
Klubhuset off. Vurdering
1.450.000			
1.450.000,00
Kapsejladsudgifter
(21.371,00)
(24.549,00)
Nedskrevet i 2011/2012
0
1.450.000,00 		
Vitus Bering og Damjollen
(15.969,00)
(60.121,00)
						
Sejlerskole, drift af H Både incl. rep af Doa
(111.805,00)
(61.596,00)
Mongo - Købesum
150.000			
Opskrevet 2011/2012
330.000
480.000,00 		
Klubhus drift, rep,fors.ejdskat
(104.325,00)
(95.452,00)
						
Søjlekran , lovpl.syn og reparation
(15.410,00)
(7.419,00)
Nyt klubhus opstart		
175.937,00 		
Bøjeudgifter vor andel
(2.686,00)
(2.763,00)
AKTIVER I ALT		
3.926.918,00 		
3.229.120,00
Kontingent Dansk Sejlunion
(65.921,00)
(65.900,00)
Fælles udgifter ikke fordelte omkostninger
(192.162,00)
(184.873,00)
I ALT UDGIFTER:
(1.401.177,00)
(1.303.563,00)		
				
RESULTAT FØR FINANSIERING
208.216,00
338.238,00
				
Renteudgifter
(14.341,00)
(14.751,00)
Renteindtægter
24,00 		
Resultat før afskrivninger
193.899,00
323.487,00
Foretagne afskrivninger
(171.216,00)
(142.062,00)		
				
				
Årets resultat
22.683,00
181.425,00 		
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PASSIVER
					
Skyldige omkostninger		
1.850,00 		
519,00
Skyldige feriepenge		
18.856,00 		
18.538,00
Depsitum udleverede nøgler		
2.200,00 		
2.000,00
Sydbank		
370.927,00 		
251.517,00
						
Skyldig a skat og Am bidrag		
9.205,00 		
7.847,00
Udlæg omkring nybyggeriet (moms)		
46.563,00 		
						
Prioritetsgæld						
Horsens Kommune 		
83.000,00 		
83.000,00
( Horsens Kommune skal først indfries v/salg af klubhuset)					
Formue:					
Saldo primo
2.865.697,00 			
2.865.699,00
Opskrevt ejd. til of. Vurdering
330.000,00 			
Donationer til nyt klubhus
175.937,00 			
Årets resultat
22.683,00
3.394.317,00
						
PASSIVER I ALT		
3.926.918,00 		
3.229.120,00
Underskrevet 6. december 2012 af kasserer Carl-Erik Carlsen. Underskrevet 10. december af revisorerne Søren Andersen
og Anders Andersen, der har revideret de førte bøger og kontrolleret, at beholdningerne er til stede.
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Dansk Sejlunion
udbyder nedenstående
kurser i vintersæsonen

MadGlæde
a la carte · selskaber · catering & events
Mad hos Mads

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

Vi afholder fire kurser på tre forskellige lokaliteter. På den samme
kursusdag har du mulighed for at vælge to emner. Kurserne bliver
afholdt følgende steder:
Horsens – 12. januar
Dalum Landbrugsskole (Odense) – 26 januar
Idrættens Hus (Brøndby) – 16. marts
El i båden – Jens Koch giver deltagerne en grundig viden om El
i båden, og dens opbygning. Endvidere om Galvanisk tæring og
hvordan vi undgår det
Sikringer
Batterierne
Diverse EL installationer i båden
Motorvedligeholdelse – Volvo fortæller i diesel motorens opbygning og hoveddele.
Den almindlige vedligeholdelse som ejeren kan gøre.
Vinterkonservering af din motor
Klargøring af motor til sæsonen

Laser DM 2012
I dagene 28. - 30. september
var Egå Sejlklub vært for
Danish Laser Europa Cup,
der samtidig var DS-DM og
Nordisk mesterskab for Laser
Radial piger samt DIF-DM og
Nordisk mesterskab for Laser
Standard. Anne Marie Rindom her fra Horsens klarede
sig flot. Tillykke!(CG)

I Laser Radial for piger vinder Anne-Marie Rindom DM foran Sarah
Gunni Toftedal og Sofie Slotgaard
Foto: Flemming Rost
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Sejltrim for Tursejlere – North Sails giver dig indsigt i Rig og Sejl
Trim for tursejlere.
Sejlføring i al slags vejr.
Optimering af fart og stabilitet af båden ved god sejlføring
Hvornår sejler vi kun for storsejl eller kun for genua?
Gennaker - og spiler sejlads
E-Navigation – Furono gennemgår AIS, Radar, Kortplotter
Deres anvendelse, problemer, løsninger
Hvad er nyt på marked?
Hvad har du brug for?
Lidt om GMDSS
Natsejlads – Vi har indledt et samarbejde med Marinehjemmeværnet og kan nu udbyde et kursus i natsejlads. Der undervises
på land i farvandsafmærkning og skibslanterner. Efter undervisningen er det ud på vandet på et af MHJV fartøjer.
Se kursuskalenderen for nøjagtige adresse/tider/tilmelding.
Tilmelding sker gennem Dansk Sejlunions webside på kursus kalenderen.
Webadressen er:
www.sejlsport.dk/emner/temaer/uddannelse/kursuskalender
-for at tilmelde dig skal du bruge dit sejlerbrugernavn og password.

I sidste blad kunne man under overskriften
”Formandens tale ved dåb af ledsagefartøj torsdag den 5. juli 2012”
læse om et flot sponsorat fra firma INSERO. Sponsoratet blev anvendt til et nyt ledsagerfartøj.
Fejlagtigt blev billedet ikke vist i bladet. Her er det.

Administrerende direktør for Insero, Mogens Vig Pedersen og formanden for Horsens Sejlklub foran klubbens nyerhvervelse.
Jeg beklager fejlen, som alene jeg er ansvarlig for.
Carl Gerstrøm
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Horsens Sejlklubs
Business Cup 2009
Favoritten vandt igen
Ingen kunne holde Thomas Iversen og Jyske Banks besætning tilbage i Horsens Sejlklubs Business Cup, der blev holdt for 3. år i træk på Horsens inderfjord midt i juni.

Picca Automation er med igen til Business Cup i 2013

Horsens Sejlklub kårede Nykredit,
Sailor of the Year 2012

8 besætninger med erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklub- Sailor of the year !
ber sejlede mesterskabet i meget hård luft, der gav tætte og spektakulære
dueller. Dette var meget se værdige for de tilskuere, der fulgte dramaet fra
nært hold på ydermolen i Horsens Lystbådehavn.
I forbindelse med standernedhaling i slutningen af oktober, blev
I den afsluttende match imellem vinderne fra Jyske Bank og Nykredit gik
åretsLars
Nykredit
Sailor
of the
Year
2012
kåret.
Skovbjerg,
direktør
i Jyske
Bank,
var i tvivl
om det
det så hårdt til, at Thomas Iversen faldt i vandet inden starten i en duel og
varsejlerne
nødvendigt
at tage
med fra sidste
da
Det er
selv,
derpokalen
har nomineret
de år,
enkelte
bedrifter
og efmåtte samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.
han forventede at vinde Business Cup igen.
terfølgende
har
der
været
afstemning
blandt
alle
medlemmer.
Besætningerne
var suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke
Det gjorde de og pokalen blev igen overrakt til Lars
AnneSkovbjerg,
Marie Rindom
vandt
åretsIversen
titel tv,
udKeld
fra Anden flotte
13. plads
til kan påvirke en sejlbåd med.
samt skipper
Thomas
kræfter
naturen
og Lars
Fensbo. af sejlerskolens instruktører og ungdomsOL i dersen
London,
efterfulgt
Frank Panduro, der sejlede for Dansk OTC, var ikke sen til at indrømme, at
mave- og armmusklerne skulle trænes væsentligt, hvis han skulle gentage
formanden Anne Skjerning.
3. plads med Peter Iversen som skipper, til næste år.
Sammen med titlen var der foruden blomster og vin en
et succesfuld
gavekort til
Morten
Stoy
fra
Surf og Ski på Kr. 5 000,- til at supplere sejlertøjsgarderoben med. CON Industries blev nummer 2 og Nykredit med Søren
Andersen blev nummer 4.
Stor tak til Nykredit for igen i år at være samarbejdspartner
på
Fra venstre Bente Jakobsen, Nykredit, der overrakte både gavekort,
Mia Nielsen fra NP Truck havde på grund af afbud, ikke sin sædvanlige skipdette arrangement, der har været gennemført 6 år i træk.
vin og blomster til vinderne, herefter Hans Koch, Anne Skjerning, Anne
per, der ligger 4 på verdensranglisten, og der gav en placering lidt nede i
Marie Rindom, Formand Bjarne og Søren Klint fra sponsorudvalget.
rækken.

Picca Automation Business Cup er en realitet
igen i 2013, da virksomheden fandt det
meget succesfuldt at være med i 2012, og
både Picca Automation og On Board har fået
mange positive tilbagemeldinger på arrangementet i juni måned.
Der er allerede 4 forhånds tilmeldte besætninger fra sidste år, og vi arbejder derfor på
fuldt hus med 6 både og 12 besætninger. Det
giver maksimal sejlads for alle deltagere og
et rigtigt flot felt for tilskuerne.
Tidspunktet er lørdag den 8. juni 2013, og det
forventes, at der bliver sejlet speedsejlads,
(fleetsejlads med dommer på vandet)
On Board mellemmer har fortrinsret, men
herudover er alle interesserede virksomheder
velkomne.
Yderligere information hos
Soren.klint@novotek.com.
Officiel indbydelse i 1. klubblad 2013

den 12. juni og hvor der forventes at 12 besætninger og 6 både sætter hinTak til vores sponsorer:
Nykredit var det eneste rene firmahold, da alle er

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

ansat i koncernen.

anden stævne.
Har du lyst til at deltage i Business Cup så reserver dagen og send en forhåndsbookning på mail til soren.klint@horsens-sejlklub.dk. Der er allerede
nu forhånds booket 3 besætninger.
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Opråb til medlemmer og bestyrelse
PAS PÅ DEN KNALD GULE GUMMIBÅD !!!
NP Truck havde egen supply boat, og i år var det
Ole Nielsens egen ”Moleræser” fra Juelsminde,
der velvilligt hjalp med ved besætningsskifte.

INDUSTRIES

Horsens Sejlklub har mange rigtig gode og trofaste sponsorer og
samarbejdspartnere, både i On Board og i sejlklubben generelt.
De er med til at støtte klubben af interesse og selvfølgelig af kommerciel karakter, og det er igennem årene ved regnskabsfremlæggelse på generalforsamlingen blevet præsenteret, at klubben
ikke kan leve uden disse virksomheders bidrag.
Vi kan i klubben give dem modydelser i form af eksponering og
events, men vi kan også, som medlemmer og bestyrelse, give dem

Tak til vores sponsorer:
C

O

N

INDUSTRIES

båd sponsor
i 2010
vor støtte ved voreNy
private
og klubmæssige
indkøb og forespørgsAlan Nissen, som både styrer
ler.
Nissens Kølerfabrik og her båden
Det vil vise dem en”Nissen”
positivtil effekt
deres
Businessaf
Cup,
har samarbejde med Hormeddelt,
virksomheden
sens Sejlklub og give
dem atmulighed
for stadig
at få optimal udnyttelse
ønsker at være med i On Board,
af sponsoratet.
men ikke som båd sponsor. Der er
allerede
nu flere virksomheder,
On Board ønsker vore
sponsorer
et rigtig godt nytår og et endnu
der har vist interesse for dette
bedre samarbejde med
medlemmerne
2013.
attraktive sponsorat, og ihar
du

Brødrene Iversen havde deres helt egen fight imellem Sydbank og Jyske Bank i juni, og lillebroder Peter og Sydbank kom helt til finalen, hvorimod Thomas og Jyske Bank måtte nøjes med
en noget uvant sekundær plads i ranglisten.

også
lyst til at høre
mere om alle
Tak til
vores
sponsorer:
Tak til vores
sponsorer:
mulighederne ved et bådsponsorat,
så kontakt sponsorudvalget.

C
Tak
til til
vores
sponsorer:
Tak
vores
sponsorer:

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

Tak til vore sponsorer:
40

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

O

N C

O

N

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

INDUSTRIES
Lars
Larsen
INDUSTRIES

Lar

Tlf. 7020 8013 . www.nortvig-as.dk
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HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
HUNDSBÆK & HENRIKSEN
A/S
RADGIVENDE
INGENIØRER F.R.I.
RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.
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Sæson rapport fra J 418 ”Hvorfor Det”
Vi som deltog i juniorbådstræffet, indkvarterede os på Rantzausminde campingplads, og havde planlagt nogle ”distancesejladser”
rundt til øerne i det sydfynske øhav, men desværre blæste det
rigeligt først på ugen op til 18 m/s, så det blev hygge på land i
stedet med lækker ”campingmad” - både fast og flydende - og
besøg på Lystfartøjsmuseet på Valdemar Slot. 10 bådbesætninger
var samlet, nogle med familie og en del af vore tyske venner var
også mødt op.
Torsdag sejlede vi til Svendborg, hvorfra regattaen afvikles. Det var
dejligt at se så mange, som stadig er interesseret i at se/møde en
juniorbåd og konstatere, at det var i en sådan de selv startede sejlerkarrieren.
Fredag morgen stævnede vi mod Lunkebugten hvor der skulle afvikles 6 sejladser for juniorbåde, samtidig med, at der blev afviklet
Sophus Weber Cup for de større både ved siden af. Det var et flot
syn med alle de ældre spidsgattere, gamle Knarr, Folkebåde, og hvad
der ellers var. En god måde at vise de gamle skibe respekt er kåring
af den ”Bedst bevarede” båd - i år faldt loddet på J 438 Svip med
Jens Nørgaard som ejer og selvbygger af båden – med teakdæk og
hele molevitten!

Året startede med en forrygende forårssæson, hvor vi blandt andet
vandt tirsdagssejladserne over folkebådene med ”overbevisende”
2 point. Sjovt var det, og folkebådesejlere er jo også rare, betænksomme mennesker, som til tider ikke lige når ud til start - vi siger
tak!
Torsdagssejladsen var også spændende - med en straf på 35 sek.
pr. sømil bliver vi lidt pressede af de store både, men en god ide at
samle feltet til familiesejlads, så vi får flere tætte opløb.
Da aftenmatcherne var slut, valgte jeg at tage båden på land, da
jeg sjældent får sejlet i ferien. Men her kom der så en ny overraskelse. Aldrig tidligere har jeg haft så mange ruer på bunden! Det
var voldsomt ¬- først skrabte jeg det bedste, jeg har lært, hvorefter
”forårsklargøringen” blev gentaget. Hele bunden vandslebet på ny,
fingre og negle slidt ned og på med ny bundmaling.
Juniorbådene var i år indbudt som ”Temabåd” ved Svendborg Classic Regatta, som afvikles i uge 32. J-klubben havde besluttet, at
vi ville lave juniorbådstræf i forbindelse med dette arrangement.
Desværre er der ikke så mange juniorbåde tilbage som sejler kapsejlads, mange både er faldet for ”aldersgrænsen” og har det ikke
godt med at køre på trailer. Når man så ser lidt tilbage og tænker
på, at båden er konstrueret i 1926 af E. Salander i Sverige, og ”indført” i Danmark i 1928, må vi jo erkende, at ikke mange typer både
bliver så gamle, 85 år og stadig aktiv er vist meget godt!
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Fredagens juniorbådssejlads foregik i frisk vind, og dersom Lotte og
jeg kun var 2 i båden frygtede jeg, at vi ville få lidt problemer, men
det skulle vise sig anderledes. Da vi havde afviklet 2 sejladser, havde
vi indkasseret 2 førstepladser, og efter en god tjans på bagbord fløj
efter en ellers dårlig start, var der tre ”prikker” i kassen”! Derefter
var der distancesejlads ind til Svendborg. I starten slappede vi af, for
det er vanskelig sejlads med al den modstrøm, men som tiden gik
og vi nærmede os havnen, begyndte vi at ”sejle” og fik os kæmpet
op på 2. pladsen, med J 413 sejlet af en tysker på 1. pladsen.
Lørdag skulle vi også have 3 sejladser og vinden var meget svag,
hvilket ikke er vores livret. Vi fik startet og det gik nogenlunde, men
vi havde en del problemer med J 436 fra Furesøens vande. Far og
søn, tidligere folkebådssejler og jolle sejler, som samtidig var lokalkendte. Vi kom langsomt nærmere på sidste opkryds, hvorefter de
forsøgte at toppe os med det resultat, at de gik i stå, og vi gled lige
forbi med endnu en førsteplads som resultat - dejlig fornemmelse!
De efterfølgende sejladser gik ikke så godt for os, så vi indkasserede
2 fjerde pladser, hvilket dog var nok til en samlet sejr. Igen var der
kapsejlads til havn, og igen blev vi nr. 2. Distancen blev dog kortet af
da strømmen var meget stærk imod, så de var nødt til at slæbe alle
juniorbådene til havn hvis vi skulle nå festmiddagen og præmieoverrækkelsen. Søndag morgen pakkede vi vore telte, efter en skøn
uge i Rantzausminde/Svendborg.
Fredag den 24. august startede vi så mod Hamborg hvor de afvikler
Seasons End på søen Alster, i hjertet af byen. Vi startede med morgenkaffe, da Arne Jensen ankom fra Frederikshavn, hvorefter vi tog
på havnen og fik læsset bådene J 418 Hvorfor Det og J 431 Verner

Jensen, som denne gang skulle have Kaj Møller med. Derefter til
grænsen og proviantere og indtage den obligatoriske frokost med
fiskefilet, friskrøget ål, flæskesteg og frikadeller, selvfølgelig med
rødkål. Jens Nørgaard fra KDY stødte til, og han medbragte kagen.
Kursen blev sat mod Hamborg, men p.g.a. megen trafik, blev vi skilt
fra hinanden, men heldig nok mødtes vi ved Hamburg Segel Club
og fik vore både sat i vandet, og videre ud til vores hotel, hvor vi
indtog resterne fra frokosten.
Vi fandt ud af, at det var 10. gang vi deltog, så det fejrede vi lige
lidt, og blev enige om at det skulle fejres lørdag aften med en Irish
Coffee på en bar. Det kender de bare ikke rigtigt i Hamborg, så
det endte med, at vi måtte ud og købe diverse ingredienser i et
supermarked og hjem på hotellet, låne nogle kopper, og så gang i
elkedlen, og dåseflødeskum. Det kunne drikkes.

Promenadebroen på
brotur i Mongo

Lørdag morgen tog vi ud til sejlklubben, nogle kørte Taxa med vores
regntøj m.m. mens andre valgte at gå de ca. 4 km meget af turen
langs Alster søen. Vi fik hilst på vore tyske venner og konstaterede, at vi skulle være 11 juniorbåde 10 J22 samt 9 Conger både, så
søen blev fyldt godt op, for der er også rundfartsbåde, stort optimist stævne, og alle de andre ”søndagssejlere” for ikke at glemme
Prüsse´s sejlerskole, hvor man kan leje en sejljolle i stål, samt vandcykler. Jo der er aktivitet på Alster.

Kl. 13 gik 1. start og så gik det bare derudaf i frisk vind. Lotte og jeg
havde snakket lidt om taktikken, som lød på at vi ville starte, kæmpe os foran, og så holde den til mål, men på en sø kan alting ske.
Efter nogen tid udbryder Lotte ”det ser ud til vi holder taktikken”,
hvortil jeg forsigtig spørger ”hvad mener du” og så udbrød hun vi
ligger forrest, og det gjorde vi - den holdt den hjem. Nogenlunde
ligeså gik det i anden sejlads. I 3. sejlads holdt vi ved taktikken,
men efter andet opkryds kom 2 juniorbåde sejlende op forbi, en
på hver side, med god vind, mens vi ingen vind havde. Det så sort
ud, men med hiv og sving og med hjælp af vinden generobrede vi
førstepladsen. Derefter var det ind på havnen til grill i klubhuset
og freibeer.
Søndag blæste det noget mere, i pustene noget over 12 m/s, men
da der ingen bølger er, går det fint alligevel. Startlinjen var lagt ud
med klar bagbord fordel, men med 10 både på en relativ kort linje
er der en vis risiko. Vi var ikke helt enige - jeg mente det var ok med
en bagbord start, hvis vi kunne få lov, men Lotte var ikke helt med.
Nu var det så mig, som sad ved pinden, og det giver en del ”magt”,
så jeg styrede mod bagbord mærke. Lotte blev meget stille, jeg
bemærker så, at Arne og Jens i J 438 halser efter os, og så ved jeg
godt, at der bliver lukket af. Lotte bryder tavsheden og siger ”det
havde jeg jo sagt”!! Jeg vender om og styrer mod styrbord mærke,
J 438 gør det samme, men da de har passeret mærket, vender vi
igen, og det lykkedes med en perfekt bagbord start, 20 meter foran
hele feltet. Og nu var det lige pludselig fint, det jeg havde gjort!! I
5. og sidste sejlads, havde 2 tyske både nok luret os af, og lavede en
bagbord start, som resulterede i, at de på et tidspunkt havde et forspring på 100 m, men ”ham” deroppe havde åbenbart besluttet, at
vi skulle have den 5. førsteplads også, for efter halvanden omgang
af 3 lå vi atter forrest - skønt. Den samlede sejr kom således aldrig
i fare, og vi fik taget revanche for sidste års forsmædelige nederlag
til en tysk besætning.

Den årlige brotur gik i år til Endelave, og som tidligere år var
der også denne gang fin opbakning og godt vejr. Arrangementet skifter fra år til år afhængig af, hvem der bliver udnævnt til det kommende års “bro-formand”.
I år var det Nina Daugaard med opbakning fra Mogens, som
havde lagt programmet, og udover almindelig hygge ved
grillerne var der i år stillet en opgave, idet vi opdelt i passende hold og udstyret med syltetøjsglas og planche med
vilde planter blev sendt ud i alle verdenshjørner for at samle
krydderurter til snaps.
Det kræver jo en 2. halvleg, hvor resultaterne bedømmes, og
derfor var der igen bro-samling i oktober, hvor Mongo lagde
lokaler til en hyggelig aften med medbragt mad og prøvesmagning af kryddersnapsene.
22 var mødt op denne aften, og det kunne ikke have passet
bedre, for det var lige hvad snapsene rakte til.
(SVS)

Årets sidste udfordring var Bymesterskaberne for kølbåde – og som
du kan læse andet steds i bladet blev det en perfekt afslutning på
en super god sæson for ”Juniorsejlerne” fra J-418.
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

31

H O R S E N S

S E J K L U B

anno

1 8 7 9

Og det var Danmark 2012
Selv om der hverken blev brug for særligt meget solcreme – eller særligt meget regntøj, blev
det alligevel en rimelig sejlsæson, hvor vi nåede det meste af Danmark rundt. Vind var der
rigeligt af det meste af tiden.
Nogle at destinationerne var Samsø, Endelave, Fyn, Lyø, Ærø,
Langeland, Stubbekøbing, Præstø, Køge, Chr. Havns Kanal, Helsingborg (– årets udlandstur), Anholt, Hals, Ålborg, Livø, Fur, Mors,
Struer, Thyborøn, Hirtshals, Skagen, Sæby og Læsø.
Sæsonen begyndte med diverse småture til lokale destinationer på
Samsø, Endelave og Fyn.
En enkelt overnatning i Kaffekrogen, hvor vi oplevede at ligge dejligt stille om natten, selv om det blæste en del. Næste morgen
fandt vi ud af hvorfor – vi stod godt og solidt på grund - og det
krævede en hel del slid med spil og motor, før vi efter en times tid
kom fri. Flere af turbøjerne havde fået nye pladser i 2012.
Den 2. juni var vi inviteret til bryllup i Køge. Hvad ville være mere
passende end at ankomme i båd.
Det var så heldigt at jeg havde fri ugen op til brylluppet, så jeg
tog af sted med en ven – mens fruen måtte arbejde. Nogle dejlige
dage ved Fyn og Lyø. Fruen om bord i Fåborg. Videre over Ærø
og Langeland til Stubbekøbing. Planen var herefter at gå rundt om
Møn, men da det blæste 12 – 16 sm fra sydøst, valgte vi i stedet at
gå igennem Bøgestrømmen, hvilket nu også kan være lidt nervepirrende i kraftig blæst. Destination Præstø og næste dag vores mål
Køge. En dejlig havn med venlige folk. Da vi ankom, var der danmarksmesterskab i trolling – stort anlagt – med TV2 som fotograferede fra helikopter. Desværre var der ikke ret mange deltagere
pga. kraftig blæst.
Køge Marina

Vi fik en god aftale med havnefogeden om at have båden liggende
i 9 dage for 700 kr. – en fair pris. Brylluppet var godt og vådt. Båden
blev liggende mens vi begge var arbejdsramte, men ugen efter
kunne vi sejle videre i en uge mere.
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Rubjerg Knude

Vi lagde ud med det næsten årlige besøg i Christianhavns Kanal,
hvor broen ved hjørnet af Oven Gade Neden Vandet og gaden Chr.
Kanal er frihavn. Efter et par dage til Helsingborg og derfra videre
til Anholdt i magsvejr. Men på Anholt lidt blakket vejr med masser
af blæst – det holdt ved, da vi skulle hjem. Det blev en drøj tur op
mod vinden for motor og masser af pælebanken. Havde vi haft
tålmodighed, kunne vi have sejlet i langt blidere vejr om aftenen.
Hjem over Grenå.
Den rigtige sommerferie begyndte midt juli og skulle gå til Limfjorden, som vi havde til gode at udforske på 3 uger.
Fredag eftermiddag til Mårup. Næste dag Hals for god og stabil
vind – selv om der var mange truende skyer og torden i det fjerne.
Sen ankomst og helt fyldt op i havnen. Vi lagde os uden på en
båd fra Glyngøre – det blev han noget ophidset over. Men efter en
diskussion om godt sømandskab etc. fik vi lov at blive liggende –
senere kom han flovt og sagde undskyld – han havde været meget
træt sagde han – og det kunne vi genkende.
Næste dag Ålborg i kraftigt blæsevejr – men i beskyttet farvand
– så det var ikke noget problem. Ålborg Sejlklub har en flot ret ny
havn – som også er frihavn.
Efter et par dage videre mod Løgstør. Men da vi nåede Løgstør
blæste det ret kraftigt fra vest, og da der ydermere var en båd, som
var gået på grund i indsejlingen, valgte vi at sejle videre mod Livø.
Løgstør rende er en interessant oplevelse i 14 til 16 sm – et ikke
helt så beskyttet farvand som først i fjorden. Fruen begyndte at
stille spørgsmål om, hvorfor vi ikke var taget til Mallorca i stedet.
Vi skulle igennem Aggersundbroen, og vi kunne på tabellen over
åbningstider regne ud, at vi lige kunne nå det, hvis vi gav motoren
500 omdrejninger mere end vi plejer, så vi drønede af sted, mens
dieselen blev suget ud af tanken. Vi ankom som de sidste i en

hale af både, som skulle igennem – fuldt fart på lige til det sidste,
men efterhånden kun få bådslængder efter næstsidste båd. Og så
- lige før vi skulle igennem blev broen klappet i – lige for næsen
af os, og vi måtte falde skarpt af til styrbord. Vi stirrede vantro på
hinanden, og jeg blev temmelig muggen ved udsigten til at skulle
vente en time på næste broåbning. Heldigvis kan man meget med
en moderne mobiltelefon, og jeg havde hurtigt fundet nummeret
til brovagten og ringede ham op for at høre, om han havde noget
specielt imod både fra Horsens. ”Jamen – ligger då der” sagde han
frejdigt i telefonen – ”kom då herover, så skal jeg lukke op igen” –
og så kom vi alligevel igennem. Livø er en dejlig ø med en meget
lille havn.
Næste destination Fur – dejligt vejr rundt på øen med cykel – godt
bryghus og gode øldampede muslinger.
Da vejrudsigten lovede hårdt vejr de kommende dage, besluttede
vi os for at tage til Mors, mens tid var. Vi faldt over en artikel om
et EU projekt i Ejerslev i den nordlige ende af Mors. I Ejerslev er
der tidligere blevet udskibet moler – men efter at man stoppede
med udskibningen, er havnen blevet overdraget til lystsejlere. Udgravningen har skabt en stor lagune lige vest for havnen med stejle skrænter hele vejen rundt. EU projektet gik ud på at åbne op
fra havnen og ind til lagunen. Hvor kunne det være bedre at ligge
end i en lagune med 20 meter høje skrænter som beskyttede mod
vestenvinden? Altså af sted mod Ejerslev, mens vinden tog til i styrke.
Da vi kom frem viste det sig, at man ikke var kommet ret lang med
projektet – faktisk ikke længere end til tegninger og artikler. Men da
det efterhånden blæste en del, måtte vi gå ind i havnen – som ikke
gav særligt meget beskyttelse. Til gengæld var der hyggeligt og billigt – 110 kr. incl. bad og tøjvask. Havnemutter serverede kæmpefrikadeller med masser af kartofler og solid sovs for 50 kr.
Nu var tiden til at søge efter fossiler, og jeg fandt da også en masse
fiske fæculitter – og efter at have hakket igennem en kubikmeter
moler et enkelt fiskefossil med mere end 50 millioner år på bagen.
Det tager sin tid at skive en kubikmeter moler op i tynde strimler.
Men det er fascinerende at se de mange historiske lag – ikke mindst
askelagene fra tidligere tiders mange vulkanudbrud.
Da vinden tog af gik det videre til Nykøbing Mors – eller Nykøbing
Jylland som det også har heddet – og derefter Struer. Målet mod
vest var Thyborøn og derefter tilbage igennem Limfjorden nord om
Mors.
Efterhånden blev vejret helt anstændigt, og vi så oven i købet lidt
sol på min fødselsdag. Vejrudsigten var faktisk helt lovende, og jeg
kom med et forsigtigt forslag om, at vi jo kunne sejle op langs vestkysten til Skagen, hvis vejret altså var godt nok. Men det blev pure
afvist som ”Drengestreger”. I stedet forsøgte jeg så med et forslag
Fiskefossil mere end 50 mio år gammelt

En rolig Jammerbugt

om i det mindste lige at sejle ud igennem Thyborøn kanal for at
vende båden i det ”rigtige” hav, men det var der heller ikke meget
stemning for.
I Thyborøn kom vi til at ligge ved siden af Bjarne og Conny fra
Dragør som sejlede i Nessie, en Malö 39, der tidligere havde været
hjemmehørende i Horsens.
Vi havde ikke talt længe med vores nye naboer, før fruen måtte
beklage sig over mine forslag om at sejle op langs Vestkysten. Hvad
der ikke lykkedes for mig – lykkedes meget hurtigt for Conny. Hun
syntes, det kunne være rigtig spændende – vi kunne jo følges ad –
og holde kontakt over VHF.

En gæst i Limfjorden
Altså tog vi af sted tidligt næste morgen. Da vi kom igennem kanalen, fik vi nogle gevaldige rulleture – og jeg fik dræberblikket – men
heldigvis fladede vandet ud – og vinden var fredelig, - faktisk måtte
vi sejle for motor noget af vejen – ca. 95 sømil til Hirtshals. En
god og flot tur. Da vi – efter behørig tilladelse fra havnemesteren
– sejlede ind i Hirtshals og fandt den beskedne lystbådebro – var
der fuld gang i en havnefest, hvor Dodo & the Dodos gav den hele
armen. Der var lagt op til en god aften.
Næste morgen videre i dis, tåge og svag vind mod Skagen. Vi havde
glædet os meget til at se Skagen fra Skagerrak – og heldigvis lettede disen lige i sidste øjeblik så vi kunne få et par billeder med
hjem. Efter nogle dage med godt vejr i Skagen – hjemad over Læsø,
Sæby og Grenå.
Resten af sæsonen blev det til alt for få ture til de nærmeste destinationer. Men det blev også til en dejlig høsttur med tursejlerne
til Snaptun.
Jonna & Ole, Time Out.
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Tandlægerne RønnFog Lund G

Horsens yachtværft, v/. Søren Buhl og Viva arkitekter v/ Søren
Nielsen har fået rettighederne til at producere selvbygger kits,
bygge færdige både, samt at udvikle og producerer dele og udstyr
til den amerikanske sportsbåd I550.
I550 er en sportsbåds klasse med udspring i USA. Der sejler omkring 450 omkring i hele verden.
Båden med en længde på 5,50 meter, 2,45 bredde og en vægt på
omkring 375 kg, har ry for at være hurtig, udfordrende og sjov at
sejle i.

Specialer:
• paradentosebehandling

alt fra vildygtige og
itet.

• kosmetisk tandbehandling

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

• implantatbehandling

I550 skiller sig ud fra mængden, fordi den kan anskaffes meget billigt. Den er bygget på en base af tilskåret krydsfiner belagt med
kulfiber. Dette gør, at båden er et meget tillokkende selvbyggerprojekt.

Horsens Implantatcenter

malere,
apper og alt
.
Knudsgade 37 · 8700 Horsens · Tlf. 23 49 51 03 · info@nortvig-as.dk · www.nortvig-as.dk

· www.horsensimplantatcenter.dk

KAN MAN
SEJLE uDEN
STYRMAND?

Folkene bag I550 Danmark bestræber sig på at levere et færdigt
selvbyggerkit til selvbyggeren, inkl. mast, sejl, køl og ror for omkring 100.000,00 dkr.
Der vil i kittet være byggeanvisninger samtidig med, at der vil blive
tilbudt weekend og aften workshops på Horsens yachtværft. På
disse workshops kan man sammen med andre og under vejledning
af bådebygger bygge sin båd hen over vinteren.

penge. Samtidig med det vil der kunne blive skabt et unikt fællesskab omkring båden, da besætningen selv har muligheden for at
bygge og udvikle båden.
Der vil i løbet af vinteren og foråret blive bygget 2 både. Disse vil
være klar til sejlads i sæsonen 2013.
Man vil kunne følge udviklingen og byggeriet på Horsens Yachtværft hjemmeside, samt på facebook. Facebook vil også fungerer
som åben debat / forum for danske I550 sejlere.
Se mere på:
www.i550.org
www.i550sportboat.com
i550class.org
Søren Buhl

Horsens Yachtværft vil også kunne tilbyde færdige både, samt flere
muligheder for at hjælpe nye ejere med de forskellige arbejdsprocesser, som måske kan være krævende for en selvbygger.
Dette er en mulighed for at give unge sejlere, og sejlere der gerne
vil ud at sejle sportsbåd en mulighed for at gøre dette til fornuftige

Dansk Sejlunions Klubkonference 2012
Advokat
Børge Jørgensen

Advokatsekretær
Anne K. Skjerning

Advokat
Jørgen Merrild Bie

Kom godt i havn med din juridiske “sejlads”
Få hjælp til at navigere i juraen

/S

ADVODAN Horsens
Emil Møllers Gade 30, 1.th.
8700 Horsens
Tlf.: 75 62 16 44
horsens@advodan.dk

Under overskriften Kvalitet, vækst og udvikling indbød Dansk Sejlunion medlemsklubberne til konference den 16. & 17. november.
Det var fjerde gang arrangementet blev afholdt.
Over de 2 dage var der en række fine tilbud til deltagerne. Desværre, kan man sige, måtte man nogen gange vælge mellem emnerne. Hvem ville ikke gerne kunne have hørt det hele.
Der var noget for enhver smag – afdeling i klubben. Flere indlæg
relateret til tursejlads/voksen sejlerskole. Der var emner relateret
til klubben. Noget til ungdom og til kapsejlads. Jonas Høgh-Christensen holdt et blændende foredrag om at nå målet med at stå på
podiet til OL.
Fra Horsens Sejlklub deltog Anne Skjerning, Bent Toft Andersen,
Bjarne Hansen, Jens Troense og Carl Gerstrøm. De fik et par gode
dage og en god lejlighed til at dyrke netværket.
Klubkonference: Formanden byder velkommen
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Foredrag
X-Yachts holder foredrag i Horsens
Sejlklub den 14. marts 2013 kl. 19.00.

Åbent Hus

Vi byder på en kop kaffe og et stykke
wienerbrød.

Åbent Hus hos X-Yachts.
Vi præsenterer vores både nye såvel som brugte.
2. - 3. februar 2012
Begge dage 10.00 - 17.00.

X-Yachts A/S Fjordagervej 21 · Haderslev · 74 52 10 22 · x-yachts.com

Vi sætter en ære i et godt
resultat - til tiden og prisen!

RING
OG FÅ ET
TILBUD

• Hos Nortvig Ejendomsrenovering A/S beskæftiger vi os
med total- hoved- og fag entrepriser.
• Vi løser alle opgaver indenfor nybyg og renoveringsarbejder for både private, firmaer og ejendomsselskaber.
• Vi har stor ekspertise inden for renovering af etageejendomme.
• Vores opgaver forløber effektiv og bliver afleveret til den
aftalte tid og pris.
• Vi har egen produktion af helvægselementer og tagkassetter som gør os meget konkurrencedygtige ifb. med
opførelse af energihuse og sommerhuse.
• Uanset størrelsen på opgaven betaler det sig at kontakte
Nortvig Ejendomsrenovering A/S

SE REFERENCER OG MEGET MERE PÅ
WWW.NORTVIG-AS.DK

Forhøjelse af kaskoforsikringsafgiften
Godt gemt af vejen mellem lovforslag om lønsum, selskabslove,
CO2-kvoter var også et forslag om at forhøje afgiften på bådforsikringer fra 1% til 1,34%.
Dansk Sejlunion ryddede skrivebordet og gik i gang med at skrive
til skatteministeren. Du kan se teksten på www.sejlsport.dk.
Jeg får hver morgen presseklip fra Dansk Sejlunion. Med et blev
listen 3-4 gange så lang. Ikke en avis uden artikler om emnet. Overskrifter som Afgiftstigning kom som tyv om natten, Holger K. på
ny skattejagt hos bådejere og Fakta om ekstraskat til fritidssejlere
prægede landets aviser.
Horsens Sejlklub skrev omgående en enslydende mail til de 25
folketingspolitikerne i “Østjyllands Storkreds”.
Der blev skrevet om, hvad det ville betyde for klubben, for sejlsporten i Horsens. Vi nævnte, at der er ca. 20 personer fuldtidsbeskæftiget med sejlsport i Horsens, og at vi frygtede for de arbejdspladser.
Vi tog afstand fra påstanden om, at 60% af redningsaktioner på
vandet skyldtes sejlerne. Statistikken viser tværtimod, at de organiserede sejler udgør en meget lille del. Vi argumenterede for,
at det lokale frivillige fartøjsberedskab, voksensejlerskolen og hele
ungdomsarbejdet tværtimod bidrager positivt. Vi opfordrede politikerne til ikke at gennemføre forslaget! Du kan se hele teksten på
www.horsens-sejlklub.dk
MF Hans Kristian Skibby(DF) svarede formaden med følgende mail:
Kære Bjarne Hansen
Mange tak for din henvendelse omkring L 81, der bl.a. omhandler
den famøse stigning på forsikringsafgiften (kasko) på lystbåde.
Lovforslaget har netop i eftermiddag været til 1.behandling i folketinget, hvor jeg var ordfører for Dansk Folkeparti. Regeringen står desværre meget stejlt på stigningen på 34%, og skatteministeren kaldte
det ”sølle penge”. Det var en ret lang debat, men jeg tror desværre
ikke regeringen vil flytte mange kommaer i lovforslaget. Men vi gør
naturligvis, hvad vi kan…
Jeg har sendt en kopi af denne mail til min lokalformand i DF Horsens, Ib Christensen, der i øvrigt selv har haft båd gennem mange år,
så han kender også til problematikken.
Med venlig hilsen
Hans Kristian Skibby
MF

Jeg har sakset lidt i Dansk Sejlunions jubilæumsskrift fra 1988 ved
75 års jubilæet.
Tilbage i 1919 var der tanker om en værdiafgift baseret på en vurdering foretaget af toldvæsnet.
Vi havde en kort overgang en afgift af tonnagen. Det blev hurtigt taget af bordet p.g.a ringe provenu og umulig administration.
Op gennem de glade 60sere steg antallet af både enormt. Det at
eje en båd tolkede politikerne, som evne til at betale afgift. Der
var flere tilløb og Union og klubberne var på barrikaderne. F.eks.
samlede man 300 sejlere til møde med politikerne i Århus. Et valg
udskød for en stund katastrofen. Men det dukkede op igen. Afgiften
skulle knyttes til et register, og man fik ren faktisk vedtaget en lov
om bemyndigelse til oprettelse af register. Trods ihærdige bestræbelser blev registeret aldrig til noget.
I Norge har man haft en længdeafgift. Det fik antallet af lystfartøjer til at falde, og afgiften blev senere ophævet.
Der er enkelte undtagelser. Bådbranchen betaler ikke afgift af
kaskoforsikringer af nye og brugte både på lager. Hvis båden er
ude af landet mere end et ½ år betales der ikke afgift, - vinteropbevaring i Tyskland eller Sverige!!! Man kunne måske få flere
undtagelser – fartøjer anvendt til sejlerskole og ungdomsarbejde.
Flere undtagelser ville sikkert gøre det endnu sværere at slippe helt
af med afgiften.
I DS regi har man- ved mange lejligheder drøftet afgiften med div.
politikere. Der er enighed om, at det ikke er retfærdigt – det er
skat aldrig – men hvor skal man så finde de ca. 100 mio., det giver
statskassen? har svaret altid været.
Man kan regne på, hvordan man kunne fordele de 150 mill. provenuet bliver efter forhøjelsen. Der er ca. 50.000 både over 6 m i
Danmark. Det svarer til, at hver skulle betale 3.000 kr. pr. år. En omvendt Robin Hood; - mange skulle betale meget mere og få skulle
betale meget mindre! Hvis man tager politikernes argumentet om
fordeling af udgiften til redningsaktioner med ind, så skulle kajakker, skydepramme, joller anvendt til fiskeri, luftmadrasser anvendt
som ”badedyr” vel med. Så blev der vel skønsmæssigt 100.000 fartøjer om at dele udgiften - 1500 kr. pr. ”fartøj”.
Carl Gerstrøm

Historisk set har der været flere tiltag op gennem tiden, inden
der i 1982 blev indført en værdiafgift på 1% af bådens kaskoforsikringssum. Afgiften er principielt frivillig. Man kan blot lade være
at kaskoforsikre.

Tlf. 7020 8013 . www.nortvig-as.dk
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Bundmaling
Sæsonen er slut. Bådene er på land og det er tid til en evaluering af,
hvordan de forskellige systemer til at holde bunden ren, har virket.
Kun en enkelt har fulgt opfordringen til at kontakte mig med erfaringer; men jeg har på havnen haft lejlighed til at se en del både.
Erfaringsmæssigt ved vi at begroningsmængden og -sammensætning varierer betydeligt og er påvirket af mange faktorer. Generelt
kan man slå fast at sæsonen 2012 har været gunstig, hvad angår
begroning. Der har ikke været meget begroning sammenlignet med
tidligere år.
Et af de interessant spørgsmål i år har været, hvordan klarede den
prisgunstige maling fra Biltema sig? Jeg har haft lejlighed til at se
4 både med Biltemas kobberbaserede maling. På 2 af bådene var
denne maling kun anvendt på en del af overflade. På en af bådene
havde ejeren blandet Biltema malingen med en and maling og fortyndet det. Det virkede slet ikke, - men det kan næppe undre.
Konklusion:
I et år med meget lidt begroning og ud fra de sparsomme data der
foreligger, tør jeg kun sige
• Der er eksempel på at Biltema malingen virker men også på det
modsatte
• Visse kritiske steder – vandindtag/rorstamme – var trods omhyggelig behandling begroet.

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

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

LOGO
Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

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

Søndergade 42
Horsens
Tlf. 89 89 85 00
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www.bang-olufsen.com

Under overskriften: ”1971 Det bedste klubblad, så vidt det vides…”
kan man på side 111 i jubilæumsbogen læse.
– alle
for specialløsninger
Det går godt
med former
medlemstallet.
Adskillige nye sejlere kommer til
og der er stor søgning
af ungestål
mennesker.
dermed knyttes også
i rustfrit
til dinOg
båd.
nye forældre til klubben. Behovet for information er stigende i den
udfører
bygningsstål,
store Vi
aktive
klub og også
i 1971opgaver
udkommer imedlemsbladet
for første
herunder
trapper,
altaner
og
meget
gang – og det er udkommet lige siden. I Horsens
har vimere.
det bedste
klubblad, så vidt det vides….
Specialproduktion i rustfrit stål og aluminium.
Erik Nørgaard var bladets første redaktør. Størrelsen var A5 og kun
i sort
og selv
om det ikke var stort
så dækkede
Alle tryk,
former
for specialløsninger
i rustfrit
stål til det
din behovet
båd.
Satellitvej
10er· DK-8700
for information.
Med årene
bladet blevet Horsens
større og har fået flere
+45
76 speciale
25 90 30
sider.
Og farver
erTlf.
kommet
til.
Smede
og maskinfabrik
med
i forarbejdning af
www.brimas.dk
·
mail@brimas.dk
Horsens
Sejlklubs
venner
vil
gerne
samle
klubbladene
tilbage fra
rustfri stål, samt alt i bygningsstål
til private
og erhverv,
1971, formidle
dem
indbundet
,
så
det
kan
være
kærnen
i klubbens
herunder trapper, altaner, værn og gelændere.
bibliotek. Hvis du ligger ind med klubblade, som du vil overdrage
til vennerne Kontakt
så kontaktosCarl
Gerstrøm på telefon
for uforpligtende
tilbud.23465603 eller
mail: gerstroem@mail1.stofanet.dk

Pladeforsøg.
I sidste blad skrev jeg kort om det pladeforsøg som fima EnPro Aps
havde gang i med plader i Horsens Lystbådehavn. Pladerne hænger
der stadig og skal blive hængene indtil videre.
Carl Gerstrøm
Kølen er smurt med Biltema maling og ser rigtig fin
ud. Selve skroget er smurt med Hempels Mille. Det
er fri for ruer/muslinger men har en del slim. Ejeren
vil næste år anvende Biltema maling på hele båden.

Hele båden er smurt med Biltema maling. Kun ubetydelig begroning med ruere. Meget slim og meget
græs i vandlinjen. Ejeren fortalte at ca. en måned før
båden kom på land var vandlinjen blevet skrubbet.

Ejeren har smurt den agterste del af båden med Biltema maling.
Der er dels meget slim men også store klaser af ruer/blåmuslinger
lige under vandlinjen. Ejeren vil ikke anvende Biltema maling
næste sæson
Jørgen B. Schreiber sendte billedet og
skrev:
I år har jeg flere rurer på propellen end
tidligere år, dog mest på drevet.
Det er en Flexofold, som nogle angiver
skulle have en god støbesammensætning
mod rurer? Jeg smører propellen ind i et tyndt lag stævnrørsfedt.
Benet er sprøjtet 2 x med Hempels propellermaling på spraydåse.
”Bevar mig vel” var helt ren på skroget
og selve skuebladene. Spinderen var
meget begroet med ruer. I vanindtaget
sad der blåmuslinger og gummiplade
mellem motorben og skrog var meget
begroet. Motorben og skrue var malet 3
gange med Hempels propellermaling på
spraydåse. Der blev omhyggeligt malet i
vandindtagene i benet.
Ved ror stammen var der meget begroning. Her blev smurt særligt omhyggeligt
fordi det erfaringsmæssigt er et udsat
sted.

Kølevandsindtaget
meget tilstoppet

BRIMAS

®

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

www.brimas.dk

Skruen MEGET
begroet.

Da jeg tog billedet medio november havde pladerne hængt ca. 5
måneder. Der er stadig ingen ruer/blåmuslinger, men en del slim.
Bemærk at stativ og pladen uden maling ligner de malede plader.
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Trekost 2-star – igen den største lokale sejlads!
26 både havde sat hinanden stævne på en flot efterårsdag søndag
den 23. september. Vejrudsigten lovede let vind, men inspireret af
en tiltagende vestlig brise, besluttede dommerne at sende bådene
ud på den lange af de to baner, der på forhånd var udpeget. En
beslutning, der længe så rigtig ud, men som desværre ”døde”
sammen med vinden i draget.

GLASLØSNINGER TIL DIT
HJEM OG DIN BÅD

Arthur And

ersen Tran

sport – lad

os tage slæ

bet

tlf.: 75 62 56 77 - www.arthur.dk

Vi har alt til båd og besætning.
Alt kan stort set skaffes til din
båd.
Vi er altid friske på en god handel
- og en kop kaffe.
Kig forbi - vi har gode tilbud
til klargøring af din båd, inden
søsætning. Der er procenter at
hente!!
Vores nye tøjkollection er klar
fra 1. april. bla. Henri Lloyd og
Key West.
MARINE SHOPPEN
Havnen 1A
7130 Juelsminde
Tlf: 76100101
palle@marineshoppen.dk
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Kapsejladsudvalget håber, at se alle (og gerne flere) til en ny dyst
næste år, hvor vi vil sørge for at kigge endnu grundigere på vejrudsigten før valg af bane!

Selv om det kun lykkedes for tre både at nå i mål inden for
tidsgrænsen, var stemningen god til præmieoverrækkelsen på
jollepladsen – men det er nu også svært at være sur, når man
lige har tilbragt en søndag på vandet i højt solskin og fantastisk
efterårsvejr uanset resultatet i øvrigt. Ud over de tre både der
nåede i mål, var der præmie til Ripasso, der for anden gang var
så heldige at vinde lodtrækningspræmien, der var et gavekort til
restauranten i sejlklubben. Desuden var der en flaske vin til Lena
Weibrauch, der med ”farmand” havde sejlet den anden Match28
så langt agter ude, at der stort set ikke var visuel kontakt, da de

TRUCKS TIL ALLE FORMÅL
TRUCKS TIL ALLE FORMÅL

En god tradition.
En gang om året mødes i Horsens Sejlklub det gamle
hold fra lystbådehavnen og taler gamle dage. Fra venstre: Carl Gerstrøm, tidligere formand i HSH, Elise Gerstrøm, Birgit Andersen, enke efter legendariske Gregers
Andersen gennem mange år formand i ”den grønne”,
Margit Ødorf og Michael Ødorf formand for Horsens
Motorbådsklub.

gaffeltrucks,
gaffeltrucks,
gas,
diesel,
gas,
diesel,
elektrisk
elektrisk
kapacitet
kapacitet1-10
1-10
tons
tons
Salg
udlejning
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ogogudlejning
ALTID

ALTID

8800

TE PÅ
BRUG P
ERÅ
E
G
T
A
G
L
U
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Horsens:

Horsens:
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Efter en lang dag på vandet lykkedes det på grund af ovennævnte
vindhul således kun for 3 både at nå i mål inden for tidsgrænsen,
alle Albin Expresser og med Morten Stoy som vinder, i år med
Karsten Viborg som gast. Morten løb dermed med pokalen for
andet år i træk og fik dermed sat en tyk streg under, at sidste års
sejr ikke var helt tilfældig.

nående ind til havnen – flot sejlet! Endelig var der en flaske vin
til dommer Knud Erik Feldt, der IGEN-IGEN havde valgt at bruge
en søndag på at arrangere kapsejlads for alle os, der elsker at sejl
kap!

Hovedpunkter fra ISAF årsmøde november 2012
Leasing fra kr. 1.715,-

Leasing fra kr. 1.715,-

75 64 75 00 Roskilde: 46 75 76 00

75 64 75 00 Roskilde: 46 75 76 00

1 - Ny formand for ISAF blev italieneren Carlo Croce.
2 – OL klasser i 2016
Brædt herre - RS:X
Brædt kvinder - RS:X
En-person jolle herrer - Laser
En-person jolle kvinder - Laser Radial
En-person jolle herrer - Finnjolle
Skiff herrer - 49er

Skiff kvinder - 49erFX
To-personers jolle herrer - 470
To-personers jolle kvinder - 470
To-personers flerskrog mix - Nacra 17
Samtidig blev det besluttet at Laser, Laser Radial, 49er og 49erFX er
“kerneklasser” og dermed også skal benyttes ved OL 2020.(CG)
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Med ALOA til Shetland og Færøerne
En aften i februar fik jeg en opringning fra min gode ven Jens Müller, han havde et forslag til en sommertur i ALOA. Det er en årlig tilbagevendende begivenhed, at vi tilbringer 1-2 uger sammen, men
i år mente han, at vi skulle virkeliggøre en drøm, han havde haft
i mange år. At sejle til Færøerne via Shetland. Ja, lad os gøre det,
svarede jeg. Ved nærmere studium af kort og beregning af afstand,
måtte jeg erkende, at det vist var en lang tur, så jeg spurgte ham
efter et par dage, om det virkelig var alvorligt ment.
Han fastholdt, at det var en gammel drøm, da han havde været på
familiebesøg på Færøerne et par gange og derfor kendte øerne fra
tidligere.
Ved nærmere eftertanke erindrede jeg, at have læst en bog, der
beskrev en tur fra Skudehavnen til Torshavn i en 30 m2 spidsgatter,
med tre unge københavnere som besætning engang i 70erne. Så
det måtte jo være inden for det muliges grænser.
Vi aftalte, at starte lidt planlægning op. Jeg prøvede at kontakte
nogle personer med henblik på at samle en besætning. Det lykkedes ikke, dem jeg kontaktede havde lovet sig væk eller modtog
gæster i juli måned, som vi mente ville være det rigtige tidspunkt.
Vore koner gav på et tidligt tidspunkt i planlægningen udtryk for, at
det ikke var noget for dem. Jens foreslog derefter en af sine venner,
der havde sejlet i mange år i det sydfynske, godt nok i en Wayfarer
jolle ,men han var en hyggelig fyr, så sådan blev det. Vi havde aftalt
at sejle fra Thyborøn den 1. juli, men han kunne først mønstre omkring 7. juli, men det måtte vi så finde ud af.
Vi forlod Snaptun den 24. juni
og ankom til Struer den 30., her tog pigerne toget hjem, og Jens og
jeg fortsatte til Thyborøn. Ikke den mest idylliske havn i Limfjorden,
men et godt affarende punkt.
Da vi ikke havde særligt travlt, benyttede vi næste dag til proviantering og en tur på cykel til Vestervig.
Mandag morgen med 10 -14 ms fra SW sejlede vi ud på Vesterhavet og vi fik straks en forsmag på, hvad der ventede os, men
heldigvis kunne vi ændre kurs i en nordlig retning, da vi var fri af

havmolen og U-grib (et amerikansk vejrvarslingssystem www.grib.
us.) havde lovet, at vinden ville gå i SØ næste formiddag. For en
sikkerheds skyld tog jeg en søsygetablet, noget jeg normalt aldrig
gør. Jeg blev så træt og søvnig, at jeg ændrede vores destination
fra Stavanger til den første havn, vi kunne anløbe, når vi fik Norge
i sigte.
Det blev en lille perle viste det sig, Sognedalsstrand, med en elv
løbende omkranset af velholdte, hvidmalede træhuse, ægte
norgesidyl. En gåtur i regnen, vi var jo kommet til Vestnorge, gav
mig modet tilbage. Vi var næste dag klar til at fortsætte mod Stavanger. Vinden var SØ 10-14 m/s og Golfstrømmen med os, så
nordpå, det gik med 8-10 mil over Jærens rev. Da vi nærmede os
Stavanger, passerede vi en lille ø, som tilsyneladende havde en fin
beskyttet havn. Så vi lod Stavanger vente til næste dag. Rott var
navnet på stedet med får på kajen og en tysk HR 42, der optog hele
molen, så vi lagde os udenpå, venligt ægtepar fra Cuxhafen, som vi
talte hyggeligt med.
Afsejlede næste morgen mod Stavanger og ankom samtidig med
en stor cruiser. Det var dejligt solskin og Stavanger er åbenbar
populær som destination for den type skibe, for der lå 2 i forvejen, så der blev talt mere spansk og italiensk end norsk i Stavanger
den dag. Efter lidt proviantering sejlede vi ind i farvandene bag
byen med henblik på, at udforske Lysefjorden med den berømte
prædikestol.
De norske fjorde er meget dybe med høje fjelde, Lysefjorden har
700 m høje sider og 300 m til bunden og ingen steder at fortøje ikke lige noget for mig. På vejen ind og tilbage til Stavanger fandt
vi fine naturhavne, dog er alle steder, hvor der kan placeres sommerhus, udnyttet.
Det var nu blevet lørdag eftermiddag, og det tredje besætningsmedlem Karsten West skulle ankomme ved 17-tiden. Jeg benyttede ventetiden til et besøg på Norsk Olie museum, der udgjorde
en del af havnen, hvor vi lå. Her studerede jeg modeller af de installationer, der findes i havet udenfor, dem skulle vi komme til at
stifte nærmere kendskab til senere.
På vej mod Shetland
Ved 17-tiden ankom Karsten, og jeg besluttede at sejle umiddelbart efter, da der var et vejrskifte på vej, og hvis vi ikke udnyttede det sidste døgn med SØ vind, ville vi få NV, og det kunne jeg
godt undvære. Dog forberedte Ugrib os på, at den næste nat ville vi
kunne forvente 12 m/s fra N.
Ved 18-tiden sejlede vi ud på havet, besætningen bestod nu af Jens,
Karsten og undertegnede. 2 pensionerede advokater og en maskinmester og en gennemsnitsalder på 73 år !!! Sydlig vind, store bølger
fra N og mindre ovenpå fra syd, lidt specielt, men natten forløb
fint. Det blev dog temmelig diset en overgang, og på et tidspunkt
dukkede der en trawler op, lige tæt nok på, han havde forhåbentlig
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set os, da vi ikke har nogen radar ombord. Ved middagstid dukkede der pludselig en stor gummibåd op med 3 mand ombord, i
det usigtbare vejr var vi på vej ind i det område, der omkranser hver
olieplatform med en radius på 3 sm. De bad os ændre kurs i sydlig
retning ca. 30 mil og derefter fortsætte mod Lerwick. Over VHF
talte jeg senere med dem, på deres skoleengelsk kunne jeg høre,
at de ikke var englændere, det viste sig, at de var fra ES vagt, altså
danskere. Flinke folk, der nok kedede sig der ude midt på havet. Jeg
bad på et tidspunkt om en frisk vejrudsigt, lidt senere meddelte de,
at vi nok kunne forvente 18 m/s fra nord i løbet af natten. Det var
jo ikke optimalt, da vores kursændring ville resultere i, at vi kom
16 mil ud af kurs i sydlig retning. I løbet af eftermiddagen døde
vinden, men efter et par timer for motor kom den igennem fra
nord, som lovet, konstant øgende, så ved midnat viste vindmåleren
16 m/s. Jeg havde hele aftenen reduceret sejlarealet, så vi på dette
tidspunkt havde ca. 15 m2 storsejl og vel 6 m2 forsejl, ca. 25 % af
det maximale med bølger vel mellem 3-5 m og en kurs så tæt til
vinden som muligt blev det en lang, kold og våd nat. Vindstyrken
nåede aldrig 18 m/s, men de 16 var også rigeligt. Nordatlanten
har ikke megen lighed med de hjemlige farvande. Med en suveræn
autopilot (jeg rørte ikke rattet hele natten) lykkedes det os, godt
trætte at anduve Lerwick ved 10-tiden om morgenen.
Jeg valgte at fortøje uden på en norsk båd fra Stavanger, de havde
prøvet turen fra Norge før viste det sig, de kendte problemet med
platformene og var gået til Bergen først. Så passerede de nord om
platformene på vej til Shetland, så lærte vi det!
Det første jeg foretog mig efter at have set mig omkring, var at opsøge en udstyrsbutik. Mit sommer sejltøj egnede sig ikke til dette
farvand, og jeg havde frosset nok den ene nat, og med udsigt til
adskillige nætter til søs inden vi var hjemme igen, investerede jeg i
et lokalt produkt og frøs ikke siden.
Lerwick var afgjort et positivt bekendtskab, naturligvis typisk engelsk by, pæn ren og flinke folk. Første aften tilbragte vi på Flints
Pub lige ved havnefronten i selskab med lokale gutter.
Næste dag tog vi en bus over på den anden side af øen til den
gamle hovedstad Scalloway, hvor den norske statsminister Jens
Stoltenberg netop havde åbnet et museum. Der var beskrivelser og
billeder fra 2. verdenskrig, da var der en livlig udveksling af spioner
og frihedskæmpere mellem Shetlandsøerne og Nordnorge, hvilket
foregik om vinteren i fiskekuttere med adskillige forlis til følge.
Hvad Karsten manglede i sejladsmæssig ekspertise, besad han til
fulde i social kompetence, idet han på sin første recognocering i
havneområdet mødte en færing, fra en af de 5 – 6 både der lå i
havnen. Ham mødte vi igen næste aften i sejlklubbens pub, hvor
han bragte os i kontakt med en anden færing, der næste morgen
ville sejle op til et lille færgeleje Ulsta, hvor færgen fra hovedøen
lægger til. Vi aftalte at mødes der, det var ca. 30 mil nordpå. Han
sejlede i en HR 34 og valgte at følge kysten hele vejen op for motor.
Jeg valgte efter at have passeret sundet mellem hovedøen og øen
Bressay at sætte sejl og gå til havs, så vi kom ind lige syd for Outer
Skerrie. Vi ankom til Ulsta ved 19-tiden og fortøjede uden på vores
færøske ven, der efter kort tid kom over til os. Han havde været
luftkaptajn i Atlantic Airways og havde haft flyvecertifikat i 49 år.
En rigtig gæv færing der nu havde opgivet flyvning og skiftet flyet
ud med en sejlbåd. Årsagen til anløbet af Ulsta var, at det forkorter
afstanden til Torshavn, så resten af distancen kan tilbagelægges
på 30-40 timer, altså 2 dage og en nat, hvilket er at foretrække,

når besætningen er så lille. Efter en hurtig dukkert i Nordatlanten
og et solidt morgenmåltid begav vi os sammen med ham gennem
sundet mellem hovedøen og Yell - et ca. 10 mil meget strømfyldt
farvand.
Anløb af Torshavn i dejligt sommervejr
Vinden var NNV ca. 8-10 m /s, altså foran for tværs, lige noget der
passer ALOA, så går vi stabilt 7-8 mil. Hans Hansen, som færingen
hed, boede på Sandø noget sydligere end Strømø, hvor Torshavn

ligger. Så vi sejlede ham efterhånden ned i læen og mistede ham af
syne, så havde vi Nordatlanten for os selv - en ganske rar fornemmelse.
Karsten havde taget et eksemplar af Røde Orm med, så han læste
højt en del af turen og blev af samme grund udnævnt som chef for
underholdningsafdelingen.
Vinden holdt sig stabil hele natten og næste dag ved middagstid
havde vi land i sigte, men der var altså stadig 45 mil til Torshavn,
så det blev sidst på eftermiddagen inden vi i læ af Nolsø kunne
fortøje i Torshavn i dejligt sommervejr.
Der var ikke just trængsel i gæstehavnen, vi var vist de eneste. Senere kom en stor Hanse sejlbåd med russisk besætning, og inden
for de næste par dage kom en engelsk og polsk båd og fælles for
dem alle var, at de var på vej til Grønland.
På et tidspunkt spurgte jeg en lokal sejler, hvor mange danske både,
der anløber Torshavn på årsbasis. 1-3 både var svaret.
Opholdet i Torshavn var begunstiget af godt vejr efter færøske
forhold, næsten ingen regn og rolige vindforhold, dvs. maks. 10 m/s.
Morgenen efter vor ankomst fik vi besøg af Karstens færøske ven
fra Lerwick, han var ankommet i løbet af natten i sin ombyggede
fiskekutter.
Han tilbød at køre os en tur over til Kirkebø til ruinen af den aldrig
færdigbyggede domkirke, som var påbegyndt i 1300 tallet. Den er
nu blevet overdækket, så man dårligt kan se noget - en begyndende
nedbrydning gjorde det nødvendigt.
ALOA bliver i Torshavn
og vi benytter så offentlig transport for at stifte nærmere bekendt-
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som vi gjorde et kraftigt indhug i, og så den lovede
kop kaffe. Da vi skulle afregne, var hun meget forlegen, men beløbet vi gav hende inkluderede et stort
knus til Karsten. Det er senere omtalt som suppegildet på Fugelø.
Vi sejlede tilbage til Hvanasund, hvor vi ankom ved
21-tiden, og ganske rigtigt holdt der en minibus
og ventede på os. Den bragte os tilbage til Klaksvik, men til vor store overraskelse var den sidste bus
til Torshavn kørt for 2 timer siden. På trods af at
Karsten på bedste advokatvis forsøgte at gøre busselskabet ansvarlig for vores temmelig vanskelige
situation, var der ingen barmhjertighed, så det blev
en taxa de 90 km tilbage til Torshavn. Tilbage i båden
var vi enige om, at dagens oplevelser så rigelig havde
været pengene værd.

skab med øerne. Én dag valgte vi at tage bussen op til Klaksvik, bl.a.
gennem Nordøtunnellen der er 6,2 km lang og går ned i en dybde
af 150 under vandoverfladen. I Klaksvik steg vi om i en minibus,
der bragte os op til Hvanasund gennem endnu en tunnel, kun godt
2 km. Her gik vi ombord på en lille færge, der via Svinø bragte
os op til Fugelø. Sejlturen var i sig selv en speciel oplevelse, store
Atlanterhavsdønninger, lavthængende skyer, skiftende belysning
og anløb af betonmoler, der er noget af det mest dramatiske vi
oplevede på turen. Landsætning af gods og passagerer foregik ved
at skipperen drejede rundt uden for molen, bakkede ind og manøvrerede så langsomt ind, og når færgen var tæt nok på sprang folk i
land. Gods og bagage var anbragt i store kasser, som ved hjælp af
en kran blev landsat med skiftende held, hvad kasserne også bar
præg af. Det hele foregik i 2 m høj dønning og uden fortøjninger.
Oprindelig var det meningen, at vi ville blive på færgen, men billettøren fortalte, at de skulle sejle en tur senere, så vi kunne stå af i
Hattavig og gå tværs over øen, en tur på 5-6 km, og da ville færgen
være tilbage ca. 3 timer senere, så der var god tid, og hvis vi havde
behov for kaffe, var der en flink dame i den anden bygd, Kirkja, der
kunne lave os en kop. Der ville være en bus, der kunne returnere os
til Klaksvik, når vi kom tilbage.
Så vi ”sprang” af færgen i Hattavig. Nu havde vi jo set, hvordan det
foregik og begav os på vej over øen i 8-10 graders varme og en strid
modvind. Efter halvanden time var vi derovre, og da Karsten var den
mest kaffetørstige, gik han i forvejen for at finde damen med kaffen. Da Jens og jeg et kvarter senere gik ind i Kirkja blev vi varskoet
af en person, der fortalte, at der var her, vi skulle ind.
Inde fandt vi Karsten siddende i et lille køkken. Kaffedamen spurgte
om vi var sultne, for hun havde haft 30 gæster til barnedåb dagen
før, og der var lidt tilbage af maden. Det viste sig, at hun havde
etableret et Bed & Breakfast i øens nedlagte skole. Så kom der en
svingende fuld terrin med fåresuppe med grønsager, dernæst lammekød med gemyse og kartofter og som dessert en stor islagkage,
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Et besøg på den lille ø Mikines
blev også en mulighed, da det viste sig, at på dage
med rimeligt vejr afgik en stor speedbåd fra Vestmanna derud. Det er Færøernes vestligste ø, kun
beboet af 10-20 personer om vinteren. Den er mest
kendt som fødested for maleren Samuel Joensen, der
levede fra 1906 til 79,han fandt de fleste af sine motiver på øen.
Turen derud bød på sejlads ind i klippehuler, langs fuglefjelde og
græsklædte klipper, hvor fårene græssede på utroligt stejle arealer.
På vejen derud fornægtede det skiftende færøske vejr sig heller
ikke, det meste af turen foregik med de sædvanlige lavthængende
skyer, men efter vi var gået i land på Mikines brød solen igennem.
Efter en noget strabadserende spadseretur kunne vi ude ved fyret,
Færøernes vestligste punkt, nyde den medbragte frokost i T-shirt
med skyfri himmel og udsigt til høje fjelde, hvor søpapegøjer og
suler havde deres reder.
Turen tilbage til Vestmanna skulle efter planen gå nord om øen,
men en opfriskende nordlig vind bevirkede, at vi returnerede ad
samme, men længere vej tilbage, hvilket igen bevirkede, at bussen der skulle bringe os tilbage til Torshavn var kørt, men denne
gang virkede Karstens argumenter, så vi ankom en time forsinket
i rederiets bil.
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Komme ombord igen, hvis man er faldet i
RCD står for Recreanational Craft Directive. Det er de regler, der ligger til grund for konstruktion af lystbåde i Europa. Det
regelsæt der kan giver CE mærkning. RCD er løbende til revision. Lige nu arbejder man på navnlig to områder støj og emission fra motorer og mulighed for at komme ombord igen efter overbordfald.
Det med motorerne går primært på fabriksfremstillede ”standard” motorer. Der er i lovgivningen åbnet mulighed for
selvbyggere, der mariniserer en lastvognsmotor.
Det med at kunne komme ombord er ret nyt. Det har man ikke tidligere beskæftiget sig meget med. Det kommer nu med
regler for redningsstigers konstruktion og placering.
Vi har nok haft tendens til både at benævne og betragte det som en ”badestige”, der ofte har været udformet efter, hvordan
den nu kunne passe på hækken. Der er jævnligt eksempler på, at der her er en udfordring. I en artikel i Horsens Folkeblad i
september beskriver Hans Villund, hvordan en person der iført redningsvest falder over bord og ender med at omkomme,
fordi man ikke kan få ham ombord. Moderat sø og vandtemperatur 14 Co.
Vi havde i Horsens en situation, hvor en faldt i vandet fra en af Match 28erne. Båden lå fortøjet mellem pæle. Den selvoppustelige redningsvest virkede. Man forsøgte forgæves at ”hive” den overbordfaldne om bord igen. Der er ingen stige på
Match 28erne men hækken er til gengæld meget lav - vel 20 cm. Redningsvesten blev delvist hevet af den overbordfaldne
og endte med at blive taget af, så der blev bevægelsesfrihed til at svømme ind til stenene under broen og herfra kravle op.
Der er al mulig grund til, at der nu tages fat i den problematik. Udstyret – stige / redningsvest / kasteline m.m. – skal være
der og være i orden; men man skal også øve sig. Det sidste bliver næppe en del af RCD. (CG)

Efter yderligere sightseeing og besøg på det færøske kunstmuseum
og i Nordens hus, var tiden kommet, hvor sejladsen hjemad skulle
forberedes. Jeg kunne på Ipad’en se, at en færøsk båd i nærheden,
havde internetforbindelse, så jeg spurgte forsigtigt, om det var
muligt, at låne hans kode. Ingen problemer så jeg studerede igen
Ugrib og konstaterede, at torsdag morgen ville være optimal. Så
på trods af, at Karsten havde stillet den store fiskebuffet på Hotel
Hafnia i udsigt torsdag aften, blev den booking hurdig aendret til
onsdag. Vi afgik ved 9-tiden om morgenen mod Ulsta på Shetland,
hvor vi ankom fredag ved 17-tiden. Ved færgehavnen var der en
usædvanlig veludstyret proviantering, hvor der blev indkøbt ginger småkager og Tetley te i rigelige mængder, Yachting World var
på hylderne, benzin og bildæk kunne de også tilbyde, og jeg som
havde fornemmelsen af, at vi var kommet til ”the last frontier”.
Fortsættes i næste nummer.
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Et spændende gensyn
Prof sejler var med HSH på vandet
Christian Kamp var
frisk på at hjælpe
jollesejlerne med
gode råd og vejledning hele dagen.

I år var mødet i Letland. Det blev for mig et spændende gensyn
med nogle af de havne, jeg besøgte tilbage i 2003, da jeg betalt af
udenrigsministeriet rejste rundt i Baltikum og fortalte om Dansk
Sejlunions miljøarbejde.
I Riga besøgte vi to havne. Andrejosta Yacht Habour ligger midt
i byen og er meget turistminded. Få hjemmehørende både. Stort
klubhus med sauna og flot restaurant til gæsterne. Her var virkeligt sket noget siden 2003. Et par kilometer derfra, lige over for et
stort kulfyret kraftværk, er en mindre havn Pilsétas (City) YC. Knap
30 bådpladser. Her drives en sejlerskole med praktisk og teoretisk
undervisning. Her var lige så snavset, som da jeg var her sidst. Vore
støvproblemer i Horsens er for intet at regne mod, hvad man her
kunne opleve.

Træner Jacob Nicolaisen, der her styrer en af bådene, havde taget
initiativet til den anderledes vintertræning.

Den professionelle sejler, tidligere verdensmester i Matchrace,
Christian Kamp brugte en fridag på at lære fra sig til unge fra Horsens Sejlklub.
Solskin, let vind og fire Match 37 i Middelfart Marina en søndag i
november. Bedre kan man vist ikke ønske sig. Forventningerne var
høje, da de unge sejlere fyldte bådene op. Træner Jacob Nicolaisen
havde taget initiativ til en anderledes vintertræning, og det blev en
super dag med både fleetrace og matchrace.
Effektiv læring
Den erfarne sejler Christian Kamp hoppede på skift mellem
bådene, hvor han øste ud af gode råd til trim og taktik. Faste pladser om bord, klar kommunikation og evaluering efter sejladserne var
hovedbudskaberne til de unge – og tre heldige ældre sejlere. Efter
5 timer på vandet med fuld gang i spilersætninger, startprocedurer
og stramme skøder var det nogle trætte - men glade - sejlere, som
kom i land.
Ros til initiativet
Efterfølgende var der ros til både de unge og initiativet fra Christian Kamp. ”Det er den helt rigtige vej at gå med at få prøvet at
sejle andet end bare jolle. De unge skal få samlet sig erfaring med
så mange bådtyper som muligt. Det er med til at fastholde dem i
sejladsen. Og den her flok gik til den i dag, så det var en fornøjelse
at være med. ”
HSH siger 1000 tak til MRD for lån af både, så det blev gratis at
deltage, samt til Christian Kamp for at bruge en fridag på at være
instruktør.
(Lena Hellström)

Paraplyorganisationerne for tursejlads i landene rundt om
Østersøen mødes engang om året for at udveksle erfaringer.
I et møde drøftes fælles udfordringer herunder ”lovgivning”,
- lokalt, fra HELCOM og fra EU. Der besøges nogle havne, for
derigennem at hente inspiration med hjem og for at fortælle
om, hvordan vi i praksis løser hint og dette problem.

Vi besøgt en sejlklub - Usma YC- ved en sø. Ca. 30 både i H-båds
størrelse. Rigtigt flot stort klubhus med megen atmosfære og stor
aktivitet. Flot sted nu som tilbage i 2003.

Der var tid til at alle positioner på båden
blev optimeret. Her er det Mikkel
Hougård, der bliver coachet af Kamp på
et krydsben.
Jollesejlerne følte sig godt tilpas om bord på Match 37’erne og
havde en sjov dag på vandet.

På kysten uden for Rigabugten, lige over for Gotland, ligger Ventspils. Her var i 2003 et lille hjørne af den store fiskerihavn indrettet
til lystbåde med plads til knap 20 både i et utroligt uroligt bassin.
Dengang i 2003 talte jeg 5 vrag af sunkne fiskerbåde, der lå i et
hjørne ved siden af lystbådene. Vragene var væk, men alt andet
syntes uændret. Havnekontoret var ikke ændret, og der var stadig
en havnemester og en havneassistent med hvert sit kontor til de
knap 20 bådpladser.

Det er noget af en nabo!

Her ud over besøgte vi Roja og Engure i Rigabugten. Helt nye anlæg opført med EU støtte. Rigtig flotte. I Roja blev besøget benyttet til grundstensnedlæggelse i en ny bygning til ungdomsarbejde.
Borgmesteren murede, og pressen var mødt talstærkt op.
Rigabugten er et fint område, godt beskyttet af de Estiske øer Hiiumaa og Saaremaa. Et besøg værd.
Carl Gerstrøm

Kombineret klubhus og faciliteter for gæster i Engure. Værelser på
1. sal og klublokale, bad/toiletter, sauna m.m. i stueetagen
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