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Mast og rig

HORSENS YACHTVÆRFT APS
Gammel Havn 3
8700 Horsens
Tlf. : +45 25 57 87 81
Fax: +45 75 61 49 02
E-mail: info@horsensvaerft.dk

Horsens Yachtværft ApS udfører maritimt håndværk og
service på lystbåde samt erhvervsfartøjer.
Med egen servicekaj og værft faciliteter på Horsens Havn
omfatter fag kompetencerne lige fra det traditionelle bådebyggeri til anvendelse af de
nyeste teknologier indenfor kompositter og skibsmekanik, samt
elektronik.
Værftet kan med værksteder
indenfor støbning, snedkeri, motor og el, samt mast og rig løse
enhver opgave på lystbåde og
erhvervsfartøjer med et deplacement op til 25 tons.

Kontakt os eller læs mere på

www.horsensvaerft.dk

Søstrene Schütt
i 49’er FX med fuld
fart på. På vej mod
OL i Rio 2016!

Deadline næste blad: 20. januar 2015
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Bestyrelse
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
Knud Erik Feldt
kefeldt@get2net.dk
Sponsor
Henrik Frederiksen
henrik-karin@mail.dk
Ungdom
Anne Skjerning
hulvej100@stofanet.dk
Sejlerskolen
Ole Harby
oh@learnmark.dk
Suppleant
Ole Søndermølle
ole@soendermoelle.com
Suppleant
Jens Troense
tursejlerne@horsens-sejlklub.dk
			
Sejlklubbens Venner			
Formand
Carl Gerstrøm
sejlklubbensvenner@horsens-sejlklub.dk
Kasserer
Birger Iversen
bbi@email.dk
Udnævnt af bestyrelsen
Claus Bjørnhart
claus.bjornhart@velux.com

2346 5603
7562 8913
2174 0462

Udvalg mm.			
Materiel- og bygningsudvalg
Svend Smedegaard
materiale@horsens-sejlklub.dk
Matchrace
Lena Weihrauch
lena.weihrauch@gmail.dk
Sponsorudvalg
Henrik Frederiksen
henrik-karin@mail.dk
Kapsejlads
Morten Fjerbæk
fjerbaek@gmail.com
Ungdom
Anne Skjerning
hulvej100@stofanet.dk
Sejlerskolen
Jesper Lysgaard
jesper.lysgaard@gmail.com
Tursejlerne
Ulla Christoffersen
chri@mail.tele.dk
Jane Troense
janetroense@gmail.dk
Pigesejlerne
Ulla Christoffersen
chri@mail.tele.dk
Jane Troense
janetroense@gmail.com
Web
Tue. S. Andersen
tsa@neets.dk
Klubblad
Hanne Jeppesen
hanne@tunet10.dk
Carl Gerstrøm
gerstroem@stofanet.dk
Ole Harby
oh@learnmark.dk
Morten Arndal
mortenarndal@hotmail.com
Klubmåler
Claus Bjørnhart
claus.bjornhart@velux.com
Bøjer
Jonas Troense
jonastroense@gmail.com
Pladsmænd østplads
Olaf Holmegaard Andersen		
Knud Hjersing		
Pladsmænd vestplads
Knud Erik Feldt		
Havnefoged
Helge M. Mechlenborg
hmme@horsens.dk
Restaurant
Christian & Sanne
chr.horsdal@gmail.com
Horsens Sejlklub
www.horsens-sejlklub.dk
hsh@horsens-sejlklub.dk
Pengeinstitut
Sydbank reg.nr. 7160
konto nr. 000 1463293

2523 1662
4046 1718
5151 6509
4046 1718
2282 4808
3025 7666
3091 0107
4016 5300
3091 0107
2245 7062
4092 4743
4018 4501
2346 5603
2463 9703
5280 6642
2174 0462
2284 6722
2341 6044
2084 3674
2894 8393
2080 1338
7562 1975
7562 8261
7562 8261
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2894 8393
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2282 4808
2463 9703
2033 4741
4016 5300
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Gå på ”oplevelsesjagt” og få inspiration

H O R S E N S

S E J K L U B

hos Vagns Radio & Bang & Olufsen Horsens

- Vi sikrer de optimale løsninger
- Streaming fra Smartphones og Tablets
- Kameraovervågning af dit hjem eller mindre
virksomhed
- Skærme i alle størrelser til ethvert formål

Hos os får du ægte
oplevelser med
Bang & Olufsen og Apple!

(Kontakt Vagn Christensen på 7025 1188)

Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning
Bang &A/S
Olufsen Horsens v/Vagns Radio
$CPI1NWHUGP *GUVGFCOUICFG *QTUGPU
$CPI1NWHUGP *GUVGFCOUICFG *QTUGPU
6NH  JQTUGPU"DGQUVQTGUEQO
6NH  JQTUGPU"DGQUVQTGUEQO

Langmarksvej 41
8700 Horsens

www.bang-olufsen.com/horsens

Tlf. 75 65 61 66
Fax 75 65 68 88
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

Skumsprøjt fra formanden

Årets sidste skumsprøjt starter jeg med en opfordring til, at møde
op til generalforsamlingen den 15.1.2015 klokken 19.00. Indskrivning fra klokken 18.45.
Husk dit medlemskort!
Klubben er vært ved en sejlerret klokken 18.00 (du betaler selv
dine drikkevarer). Det vil være en god idé at møde op allerede klokken 17.30. Tilmelding til maden sker i restauranten på telefonnummer 75 62 19 75, senest tirsdag den 13.1.2015 klokken 12.00.
Året 2014 vil være et år vi i klubben vil huske, som det år, vi stod
sammen og fik bygget et nyt klubhus med restaurant, og det år
vores ungdomsafdeling havde 100 års jubilæum.
I bestyrelsen har det været et år, hvor der var vigtigt, at komme ud
med et godt resultat, og allerede her, vil jeg gerne takke alle afdelinger, som har været gode til at prioritere klubbens midler.
Klubben står nu overfor at skulle udskifte medlemmer i bestyrelsen
og i nogle afdelinger. Arbejdet med at finde disse personer er gået i
gang, og skal være gjort færdig inden generalforsamlingen.
Vi har en sejlerskole, som i vældig mange år har kørt med de samme
frivillige personer. Instruktører som år efter år har stået klar til at
tage et hold. Meget af denne styrke bliver tilbage, men der skal
nye hænder ind. Der kan bruges instruktører, men også en leder af
afdelingen som afløser for Jesper Lysgaard, der ikke smækker med
døren, men som ikke længere kan afse tiden til arbejdet. Afløsningen skal ske i starten af det nye år. Sejlerskolen er den afdeling,
hvor Horsens Sejlklub henter flest nye voksne medlemmer, og har
gennem mange år fostret mange dygtige sejlere. Meld dig, hvis det
er her du kan se du kan lægge en indsats.
Sponsorafdelingen er for HSH lige som for andre sportsklubber en
vigtig, meget vigtig afdeling af klubben. Udvalget har kørt fint i
mange år, men det er ikke nemme arbejdsbetingelser. Det er ikke
blevet nemmere med årene, og vi har som klub jo også haft en lang
og super flot periode med indsamling til nyt klubhus, og lige nu
kører også den flotte Horsens til OL kampagne.
Søren Refsgaard, som er med i afdelingen har planer om, sammen
med fruen, at sejle langt, måske være væk i flere år, så han træder
ud i løbet af foråret. Henrik Frederiksen, som har været leder af
afdelingen og samtidig siddet i bestyrelsen træder ud af afdelingen
og af bestyrelsen. Mere tid til familien og ”alt det andet der skal
nås” er årsagen til dette. Klubben siger dem tak for deres arbejde.
Sejlklubbens bestyrelse er jo godt i gang med et budget for året
2015, og dette budget indeholder en ikke uvæsentlig forventning
om sponsorkroner, svarende til 2014 niveauet.
Vi skal have suppleret det tilbageblivende hold til 2015. Hvis ikke
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Secher Automation Aps
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vi lykkes med det, får klubben
et problem. Der ville prompte
skulle skæres i alle afdelinger,
hvis ikke vi får sponsorkroner ind. Jeg håber, der er
medlemmer, der synes denne
udfordring kunne være spændende at løfte, og at de kommer frem og gør opmærksom
på deres eksistens. Hovedindsatsen ligger i de første 2½
måned af året.
Ungdomsafdelingen får ligeledes en tom plads, da Anne Skjerning
stopper som formand. Hun har i flere år gjort et enormt stykke arbejde, men har fået nyt job (der tager meget af hendes fritid). Der
arbejdes på en anderledes struktur i ungdomsafdelingen, så flere
opgaver kommer på flere hænder. Jeg tror på de lykkes med det
i afdelingen, men har du et hjerte der brænder særligt for denne
afdeling, så er jeg sikker på, at der er arbejde der skal udføres. Der
er altid brug for frivillige hænder her.
Lige nu arbejdes der i ungdomsafdelingen på, at få titel som talentklub i DS.
Ligasejladserne er et meget spændende tiltag fra DS. Dejligt at vi
som klub har fået et hold med. Det betyder så også, at vi har fået
2 liga samlinger her til klubben i 2015. I uge 24 den 12. 13. og 14.
juni og uge 25 den 20. og 21. juni hvor det den sidste weekend er 2.
division. Her får vi brug for hænder til at løfte opgaven.
Jeg håber vi får arrangeret et par spændende weekender, hvor vi
også får vist byen, hvad vi kan. Der vil blive sejlet tæt på havnen
og der vil komme mange sejlere. Yderligere oplysninger kan læses
i bladet.
Rust sagen har taget urimelig lang tid og tager stadig tid, men
det gør den slags vel. Der er udarbejdet en rapport over skaderne,
og der holdes møder. Der er endnu ikke i skrivende stund den
23.11.2014, kommet en afgørelse, men det gør der forhåbentlig
snart, og så vil der komme besked til de implicerede, og der vil blive
opdateret på hjemmesiden. Sagen startede den 21. august, og når
bladet udkommer, er der gået over 100 dage.
Jeg er meget positiv i forhold til udfaldet i sagen, og jeg håber, at
alle der har rustskader på bådene, bliver ved med at have tålmodighed.
Jeg vil slutte dette skumsprøjt af med, at ønske alle medlemmer en
glædelig jul og et godt nytår, håber vi ses i klubben i vinterens løb.
Bjarne Hansen
Formand for Horsens Sejlklub
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Forret

Vindblæst okseinderlår med syltede rødløg
og oliventapenade
Fransk andelever mousse på ristet rugbrød,
hindbær glace og ristede valnødder
Siciliansk fennikelpølse med ananas chutney

Nytårs Menu
2014

Hovedret

Trøﬀel Serrano indbagt oksemedalion
Syltede bøgehatte og rødbede chips
Sauté af spinat, gulerødder, skalotteløg og æbler
Hertil sauce Maderia og kartoﬀelroulade

Dessert

Triple chocolate cake
Solbærsorbet på sprød bund
Hindbærpuré, sprødt og sødt

Pris 398,Mulighed for at tilkøbe:
4 Gårdoste
Abrikos/tranebærkompot & italienske sorte oliven
Hertil hjemmebagt knækbrød. Pris 68,Tjeneren’s anbefalede vine til menuen sælges på dagen

75 62 19 75

www.horsenssejlklubsrestaurant.dk

Nyt fra Havnefogeden
Der er monteret nye brædder bølgedæmpere - mod syd. på
”Strutten” og ”Den krumme”.
Der kan forventes en uddybning
af indsejlingen mod nord i løbet af
vinteren.
På ydersiden af ”Den krumme”
lægges der i løbet af vinteren sten,
- dels for at skåne estakaden og for
at dæmpe bølgerne. Det er svært at finde store sten i Danmark, de
er gået i brobyggerier, og sten fra Norge er noget dyrere.
Land pladserne mod vest vil til foråret blive rettet op.
Der er blevet ryddet godt op i nogle af de vrag vi har haft stående
på land. Et par stykker er skåret op, så de kan afleveres som brændbart affald, og endnu en er på vej. Et par stykker er foræret væk,
så de nu har fået en ejer og forhåbentlig kommer på vandet igen.
Gæster i sæsonen 2014 har været lidt over de seneste år ca. 700.
Brug af slæbestedet er også steget. Der er meget pres på i højsæsonen, - trailerne hober sig op i vejkanten og på den vestligste
vinterplads.
Nogle få gange har vi rekvireret en slamsuger til at tømme en holding tank.
Hegnet mellem østpladsen og Poder Invest er foreløbigt pillet ned
og der er ryddet op i bevoksningen. Så må vi se hvad der evt. skal
op i stedet. Generelt er der blevet ryddet op på alle pladser og

flere containere fulde af affald er kørt væk, og der kommer mere.
Hybenroser ved parkeringspladser skal reduceres, de har det med
at bredde sig.
Måger er en gene. Vi prøver som et forsøg at indkøbe en drage der
ligner en rovfugl, så må vi se om det kan holde dem væk, eller de
bare vænner sig til det.
Automaten ved havnekontoret bliver gjort pengeløs! – kun betaling med kreditkort!
Næste sæson vil der blive gjort mere – hurtigere og med konsekvens - for at opkræve restanter.
Rent organisatorisk hører Horsens Lystbådehavn under “Affald og
trafik” - Rene Tinggaard-Jensen har taget over efter Åge Bodt
der gik på pension. Åge er ferieafløser for havnefogeden. Tak til
Åge Bodt, vi ønsker et langt og godt otium. Velkommen til Rene
Tinggaard-Jensen. Vi ser frem til et godt samarbejde i Samarbejdsudvalget.
Lystbådehavnen har Robert Jespersen i praktik frem til januar og
derefter fast i fleksjob 12 timer ugentligt.
Tak for en god sæson. Ting tager tid, ikke mindst i det kommunale
system. Et blik fra helikopteren viser, at der er sket meget på lystbådehavnen. Det går den rigtige vej.
Jeg har nu været her en hel sæson, er glad for arbejdet og syntes
det går godt!
Jeg ønsker alle en Glædelig jul og et Godt Nytår!

Opskæring af gammel glasfiberbåd

Gammel Folkebåd på vej til forbrændingen.

Der ryddes op i hegn og vildnis!
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Ungdomsformand
Anne Skjerning har
stået i spidsen for de
mange aktiviteter i
2014

Tandlægerne Rønn og Lund

100 årsj u b i l æ u m s å ret
for Horsens Sejlklubs Ungdomsafdeling
Specialer:
• paradentosebehandling
• kosmetisk tandbehandling
• implantatbehandling
Horsens Implantatcenter
Tandlægerne Rønn og Lund · Løvenørnsgade 1a · 8700 Horsens
Tlf. 7562 1070
www.smilhorsens.dk · www.horsensimplantatcenter.dk

SALG OG UDLEJNING

EDC FÅR
DIN HANDEL
SIKKERT I HAVN

Det har været et begivenhedsrigt jubilæumsår for ungdomsafdelingen. Hvor der er lagt rigtig mange kræfter fra rigtig mange HSHmedlemmer i at gennemføre årets højdepunkt som var afholdelse
af Torm junior Grandprix. Hele vinteren igennem bød på forberedelserne til dette stævne, hvor vi samtidig fejrede ungdomsafdelingens jubilæum.
For lige at komme i stemning inden stævnet valgte vi at holde et
Tune-up stævne forud for sæsonstart, og dermed fik vi øvet vores
stævnekompetencer op til den 23. maj 2014, hvor det store rykind
af sejlere satte ind. Det blev til i alt 50 camperende familier og 220
deltagere, med god stævneafvikling på vand og aktivitet på land.
Trods meget lidt vind, fik vi afviklet et stævne i høj kvalitet, der var
super samarbejde, og alt spillede max. Horsens Sejlklub har fået
rigtig god feed-back på vores stævneafvikling.
Økonomien omkring stævnet har også været fin – ikke mindst
grundet gode sponsorer, hvor Pantaenius var hovedsponsorfor for
stævnet, lige som Surf- og Ski, Århus Seashop og Winner Optimist
bidrog positivt til livet på havnen, og som gode præmie-sponsorer
til stævnet. Hermed også en stor tak til sponsorerne.
Vores legendariske Borre Knop Lejr blev holdt i et forrygende godt
vejr, med lige tilstrækkelig vind til at runde Hjarnø. Vi var ca. 100

... privatboliger såvel som erhverv
ALTID 80 BRUGTE TRUCK PÅ LAGER

For rådgivning eller vurdering
Ring 75 62 23 00

Ring og få et godt tilbud!
Horsens: 75 64 75 00 · Roskilde: 46 75 76 00

EDC Ejendoms Centret A/S

se mere på www.nptrucks.dk eller scan koden
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Strandkærvej 30, 8700 Horsens
Tlf. 75 62 23 00, e-mail: 871@edc.dk

Baneleder Knud Erik Feldt
i aktion til Horsens Fjord
Cup

Optier på linjen til Horsens
Fjord Cup

sejlere og forældre, der lørdag aften måtte søge tilflugt i teltet,
der gav os ly for en tordenbyge, lige som lørdagsmiddagen skulle
serveres.
Efter deltagelse i det obligatoriske rangliste stævner, fik vi 6 sejlere,
der blev udtaget til NM, desværre var et par stykker for unge til at
deltage, men 4 HSH sejlere kom til Horten i Norge
Ellers har året budt på rigtig mange stævner for optimisterne både
nationalt og international. Det samme har gjort sig gældende for
Europa-jollerne, hvor der var en del deltagere med fra Horsens
Sejlklub ved de åbne verdensmesterskaber i Frankrig.
Så mange af sejlerfamilierne har holdt ferie i sejlsportens navn i
juli.
Igen i år holdt vi sensommer-camp, hvor der kom rigtig mange nye
sejlere, der i de tre dage campen løb af stablen, fik prøvet kræfter
med sejlsport – også her viste vejret sig fra sin bedste side.
Der blev knyttet gode venskaber, og vi fik en del nye sejlere fra
denne lejr.
De nye sejlere startede i august men fik dog en vel hård start på
deres sejler-karriere med en del vind – men de sidste par aftener
inden sæsonafslutning – blev det til nogle mere rolige træningsaftener.
Mange af sejlerne deltog i efterårets stævne i Vejle, og havde en
fest med deres første udenbys stævne.
I efteråret har vi holdt både Horsens Cup og Bymesterskab, hvor
de nye sejlere har ”smagt” på kapsejlads i deres egne omgivelser.
Som noget nyt her i jubilæumsåret, så har vi introduceret fællesspisning for voksne og børn med stor tilslutning og succes, så
det er planen, at der fra 2015 indføres en ugentlig fællesspisningsdag. Naturligvis drevet af forældrekræfterne. Det letter familierne
i forhold til madlavningen denne ene gang om ugen.
I jubilæumsåret har vi ligeledes fået 3 nye Zoom8 joller sponseret
af hhv. Nordea og Team Best of Horsens – en ny overgangsjolle,
som giver god mening i fastholdelse af vores unge sejlere – så de
bliver sejlere for livet. Vi har dog stadig brug for sponsorer til joller,
da der er stor efterspørgsel efter ZOOM-jollerne. Så hvis nogen har
lyst til at være sponsor venligst kontakt formanden for Horsens
Sejlklub.
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restauranten

En snak med Sanne og Christian kort før deadline på dette klubblad..
Det har været et godt efterår med flere gode klubrelaterede aktiviteter. Godt besøgt i klubhuset efter aftensejladserne. Fine
aftenarrangementer i forbindelse med kapsejladsweekends. Vi
havde en meget hyggelig aften med ungdomssejlerne efter deres
klubmesterskaber. Dejligt at se alle de unge i huset, - vi ser dem
gerne noget oftere! De unge giver et frisk pust. Huset er jo for hele
klubben. Vi er åbne over for en ungdomsfest i vinter - jan. /feb., hvis
ønsket er der.
Banko var en rigtig fin aften med mange gæster til sejlerret før
selve spillet. Banko er en tradition, som vi skal holde i hævd. Også
her var det dejligt at se så mange unge/børn. Vi vil gerne i dialog
med turudvalget om, hvordan vi arrangerer banko mere børnevenligt.
Standernedhaling forløb fint. Dejlig eftermiddag, hvor alle så ud til
at hygge sig. Tak for blomsterne!
Vi glæder os over den trofaste skare søndag formiddag. Der er skiftende besætning, men der er altid god stemning.
Som man kan læse andetsteds følger vi op med traditionen omkring Juleaftensdag og Nytårsaftensdag. Vi glæder os til vores
første jul og nytår i sejlklubben. Vi håber også de unge vil komme.
De kan nok spise æbleskiver og drikke saftevand, medens de hygger
sig med hinanden og venter på julegaverne.
Vinaftenen gik super godt. Det vil vi gentage. Formanden deltog
og fortæller begejstret, hvor spændende det var, at smage vine ud
over det sædvanlige. Flot præsenteret med faglig omtale af de aktuelle vine.

Mortensaften var godt besøgt. Vi har besluttet at lave det til en tradition ligesom Sankt Hans. Kassereren deltog med famile og giver
en meget positiv feed back.
Der er udfordringer, og der skal løbende træffes ofte svære beslutninger. Det hører med til at drive forretning. Vi hører af og til fra
medlemmer, at vi ikke tager nok hensyn til medlemmerne, – det
går på priserne. Til dem må vi sige, at der er indgået en kontrakt
herunder aftale om klubpriser på sejlerret og kuponer, det holder vi
os til. Vi følger vores forretningsplan og strategi så vores arbejde “
ikke hobby” bliver lukrativ for os og i sidste ende Horsens Sejlklub.
Vi har et stort program for næste år, - se kalenderen. Der er rene
klubarrangementer, men også arrangementer, hvor vi håber byen
vil finde vej herned. Listen er endnu ikke komplet, men vil løbende
blive opdateret i klubbladene og på hjemmesiderne www.horsenssejlklub.dk og www.horsenssejlklubsrestaurant.dk.
Vores nyudlærte kok fra Kongebrogården har kreeret en 4 retters
sæsonmenu. Vi er allerede nu i gang med at se på menu til standerhejsning. Der bliver dansk påskefrokost. Pinselørdag og 2den
pinsedag dansk pinsefrokost, med brunch den mellemliggende
pinsesøndag. Som en del af forretningsplanen vil vi fremadrettet
tilbyde traditionel dansk mad i vinterhalvåret.
Tak for det forløbne år. Vi ønsker alle en Glædelig Jul
og et Godt Nytår!

HUSK!!!
At komme i klubhuset Juleaftensdag og Nytårsaftensdag.
Begge dage kl. 11 til 13.
Den 24/12 ønsker vi hinanden Glædelig Jul. Sanne og Christian er
vært ved glögg og æbleskiver. Vi ser gerne alle de unge møde op til
julehygge Ungdomsafdelingen er meget velkommen til at deltage
i æbleskiverne og et glas koldt ”glögg” uden sprut til de helt unge.
Kom og få en hyggelig stund medens I venter på gaverne.
Den 31/12 ønsker vi hinanden Godt Nytår. Sanne og Christian er
vært ved en sildemad, - drikkevarer til klubpriser.
Det er rigtig hyggeligt og en god tradition, som vi skal holde i hævd!

7
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Med S/Y Wasa
Østersøen Rundt
Lysbilledforedrag i klubhuset den
2. marts 1015.
Per Klausen og Nils Buhl fortæller om deres tur
Østersøen Rundt sommeren 2014.
Sejlerret bestilles i god tid senest den 26. februar på
chr.horsdal@gmail.com eller telefon 75621975
Der serveres kl. 18. foredraget starter kl. 19.

7

2015
Søndag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Onsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Lørdag
Søndag
Mandag
Fredag
Tirsdag
Lørdag
Lørdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Fredag
Lørdag
Fredag
Lørdag
Fredag
Lørdag
Torsdag

18. Januar
14. Februar
28. Februar
07. Marts
14. Marts
28. Marts
02. - 06. April
29. April
30. April
02. Maj
10. Maj
23. Maj
24. Maj
25. Maj
05. Juni
23. Juni
16. - 30. Juni
19. September
26. September
10. November
27. November
28. November
04. December
05. December
11. December
12. December
25. December
26. December
31. December

Åbent hus fra kl. 13.00 til 18.00
Valentins aften
Koncert - Navn kommer senere
Herrefrokost - Stegte ål
Damefrokost
Koncert - Navn kommer senere
Dansk påskefrokost
Zirkus Nemo Buffet fra kl. 17.00
Zirkus Nemo Buffet fra kl. 17.00 Reservation
nødvendig
Zirkus Nemo Buffet fra kl. 13.00
Mors dag
Pinsefrokost
Pinsebrunch
Pinsefrokost
Fars dag
Sankt Hans
Studenter menu
Herrefrokost - Labskovs
Damefrokost
Mortens aften
Julefrokost
Julefrokost
Julefrokost
Julefrokost
Julefrokost
Julefrokost
Juledag - Åbent for selskab
2. juledag - Åbent for selskab
Nytårs Menu 2015 ud af huset

}

Læs mere på vores hjemmeside
www.horsenssejlklubsrestaurant.dk
75 62 19 75
Forbehold for ændringer
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Sejlerskole cup i Kerteminde

lørdag den 13. september

...Forresten var det et drengehold fra Århus der løb med pokalen.

Selskabs Menu
Forretter

Fra Sejlerskolen var vi: Henrik, Silvia, Carolina, Eva, Inez.
Med som instruktør var Kaj.
Glade, grill-mætte og tilfredse omend præmieløse trillede vi hjem
fra Sejlerskole cup i Kerteminde. Ja! Nej - ingen finalepladser til os
og ingen præmier, men en oplevelsesrig og hyggelig dag, det fik vi
bestemt. Vores to hold fik hver sejlet to sejladser i vind og bølger,
som for mit vedkommende var det kraftigste jeg har prøvet.
Ude fra den yacht, hvor mit hold overværede et af løbene fra, var vi
i 1. parket til et sammenstød, idet en båd, der skulle vige, for sent
opdagede den anden båd. De lavede en stagvending, men nåede
ikke rundt og af vejen, før den anden båd kom mosende og fortsatte helt op mod cokpittet, hvor det slog noget fra hinanden, og
båden måtte repareres. Ja, der kan gemme sig en del bag et sejl...
Turen ud til bådene foregik i en gummibåd, ligesom den vi har i
klubben, og fra den skulle man klatre op i H- båden, som selvfølgelig
vippede det bedste den havde lært. Den båd mit hold kom op i, var
smurt ind i blod, men det kunne man måske have sagt sig selv,
da en af gasterne på det afsluttende hold var kommet til skade
i tindingen. Han kom på sygehuset og var vist OK. Blodet glemte
vi hurtigt alt om, for nu gjaldt det om at få båden under kontrol,
hvilket betød at vi måtte få fokkeskøderne filtret fra hinanden, og

den opgave var ikke helt let. Heldigvis var pausen mellem sejladserne lang pga. den båd der først skulle fikses, så vi nåede af få lidt
føling med båden inden start. Igen og igen bad min skipper Eva om
en melding om, hvad der var af både bag sejlet.
Efter vores anden sejlads blev vi hentet af gummibåden igen.
Denne gang mindende den mest om et sejlende badekar, så hvad
der kunne blive vådt blev det. Jeg har ikke helt styr på placeringerne, men ingen af vores hold blev nummer sjok og begge vores
hold sejlede deres sejladser uden uheld.
Efterfølgende kunne vi hjemmefra linke til Dansk Sejlsportsunion
og se løbene med alle mulige oplysninger om vind, fart og baner
der var sejlet. Det kan man for øvrigt stadigvæk. Fotoerne er også
fra Dansk Sejlsportsunion.
Aii .., det var en stor oplevelse og et super velorganiseret arrangement, som kun kan anbefales. Da jeg sagde farvel og tak for i dag til
den lokale formand, nævnte han, at han gerne ville have, at klubberne hjemmefra havde kvalificeret et enkelt hold i stedet for at
stille med to, idet han gerne så, at niveauet blev endnu højere. Det
er hermed givet videre til jer andre.

Hønsekøds suppe med urter og kød og melboller
Kold røget laks med stuvet spinat
Reje cocktail med Thousand Island dressing
Tarteletter med høns i asparges
Hovedretter
Gammeldags oksesteg
Glaseret perleløg, grønne bønner og gulerødder
Hvide kartofler og sky sauce
Flæskesteg
Rødkål, brunede og hvide kartofler
Franske kartofler, surt og flæskestegs sauce
Kalvesteg stegt som vildt
Ærter bonne femme, salat Waldorf,
Halve æbler med ribs gele og tyttebær
Pommes Risollèes og fløde sky sauce
Oksebryst
Årstidens grønsager
Sød sur sauce og hvide kartofler
Kalve culotte
Ristede svampe og bagte rodfrugter
Små ovnbagte kartofler og sauce Provensale
Desserter

Kirsten Colding

Citron fromage med flødeskum
Hjemmelavet is med frugt og flødeskum
Is cocktail med frugt, chokolade sauce og flødeskum
Opera Creme

2 retter 258,-

3 retter 298,-

I perioden 1. November 2014 til 1. Marts 2015 - Min. 10 couverter

Læs mere på vores hjemmeside
www.horsenssejlklubsrestaurant.dk
75 62 19 75
Forbehold for ændringer
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Fra

149,-

Bundmaling - kobberoxidbaseret

Mod begroning af vandorganismer på fritidsbåde og andre
fartøjer med en egenvægt over 200 kg. Tilladt på den svenske
vestkyst, samt norske og danske farvande. Selvpolerende.
Kan overmales på de fleste bådmalinger på markedet, såvel
hårde som selvpolerende.
Fåes i sort, blå, rød og hvid.
0,75 ltr.
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d og
Kom in helt
s
e
r
få vo
siders
nye 60 sudst y r
katalog
2013

-12-1

9_Bå

tbros

chyr

Hvor
for

Indsti

25-0

_om

050

slag

Båd
liv

Vedl
igeh
Uds
tyr old - Re
- Og
serv
lidt
edel
til tu
beta
e
le m
ren
ere?

449,-

TEST

VOR

ES LA
PRIS VE
ER
BILTE
MA.D
K

279,
-

llelig

hynd

e

2

HORSENS:
HØEGH GULDBERGSGADE 15E

FREDERIKSGADE
HORSENS, NYE BOLIGER
*2014
214007_Bundmaling
2.indd

2,5 ltr.

1

2013

-12-2

7 12:21

:11

HELE FAMILIENS VAREHUS
06/02/14 06.54

HSH Ungdom
HSH ungdom afholdte klubmesterskab lørdag 4.10.2014
Der var vind til alle - og lidt til...........
Gode og lærerige sejladser blev afviklet.
47 sejlere i alt deltog på fjorden.
Mange af de nye sejlere nøjedes dog med at blive i inderhavnen
- da der var rigelig vind uden for molen. Her blev der afholdt små
sejladser, hvor der blev kæmpet flot.
De mere garvede sejlere havde også nok at se til. Der blev afviklet
5 sejladser over dagen.
Super sejt af alle mand – og selvfølgelig en stor tak til de sædvanlige nødvendige hjælpere til at få stævnet afviklet.
Dagen blev sluttet af med sæsonafslutning i Horsens Sejlklubs restaurant. Der var rigtig flot fremmøde med 95 sejlere, søskende og
forældre. En tradition der e år blev afholdt i Mongo pga. klubhusets
ombygning. Dejligt at være ”tilbage”. Alle de unge mennesker
”pyntede” i det fine hus.
Det blev en hyggelig aften, hvor vi havde besøg af 2 af vores OLsejlere Anne-Marie Rindom og Anette Viborg. Anette fortalte lidt
om hendes og Martins vej til deres OL-drøm.

Klubmesterskabet i ungdomsafdelingen blev sluttet af med sæsonafslutning i Horsens Sejlklubs restaurant. Der var flot fremmøde
med ca. 95 i alt - sejlere, søskende og forældre. Dejligt at vi fik
afslutningen over i klubhuset,- lad det blive en tradition! På billedet
en flok glade og forventningsfulde ungdomssejlere.

Vinderne af dagens sejladser blev
Ny C opti – Simon Winther
C opti – Malthe Sennels
B opti – Dagmar Wittrup
A opti – Nicolai Bech
E-jolle – Kenneth Frederiksen

Nyt fra Sejlerskolen
ØSTJYSK VÅBENHANDEL, NYT DOMICIL OG BUTIK *2014

GINNERUPARKITEKTER
SØNDERGADE 2-4 / DK-8700 HORSENS
TLF. 75620500 / WWW.GINNERUPARKITEKTER.DK
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Efter et par år med faldende elevtal i Sejlerskolen er der nu igen
fuld damp på alle kedler. Navigationskurset - den teoretiske del af
duelighedsbeviset –tæller denne vinter 20 elever der alle er ivrige
for at lære. 20 elever er tæt på den øvre grænse, hvis alle skal have
et godt udbytte af undervisningen.
De seneste to sæsoner har skolebådene kun sejlet tre dage om
ugen imod tidligere fire. Men med den flotte tilslutning til vinterholdet –og flere forhåndstilmeldinger til det praktiske kursus i
2015 sæsonen ser det ud til at Sejlerskolen skal op på fire sejladsdage om ugen igen.
Men det betyder også at der til foråret sandsynligvis bliver rift om
pladserne. Så det gælder om at tilmelde sig hurtigst muligt til sommersæsonen. Tilmelding kan gøres via hjemmesiden eller på email
til jesper.lysgaard@gmail.com
Vinterundervisningen foregår i Mongo hvor der er det nødvendige
undervisningsudstyr tilgængeligt. Der er undervisning hver man-

dag aften gennem vinteren. Yderligere er der lagt et antal lørdage
ind i undervisningsplanen hvor der er mulighed for at gå i dybden med forskellige emner. Eksempler på emner der bliver taget
op disse lørdage, kunne være sømandsskab, sikkerhed, bundmaling,
motor, havneanduvning og meteologi. Altså emner der ikke direkte
har med navigation at gøre, men alle er med til at give kursisterne
et bredt indblik i alt det man skal tænke på, når man begiver sig
rundt på det store hav og ikke mindst hvordan man opfører sig i
havnene rundt omkring.
I Horsens Sejlklubs sejlerskole lægger vi vægt på at give kursisterne
et fundament, der ruster dem bedst muligt til de udfordinger de
kan komme til at stå i, når de senere skal ud på egen hånd.
Og det ser ud til at bære frugt. Der var stor ros fra Søfartsstyrelsens
censor da det seneste hold sejlerskole elever gik til praktisk prøve.
Censor gav udtryk for at han var meget imponeret over samarbejdet ombord og det generelt høje niveau. Det er vi i sejlerskolen
selvfølgelig stolte af.

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Børs
Finansiel rådgivning
Formue & pensionspleje

Tømrerarbejde til tiden...
- og til aftalt pris

RING OG
FÅ ET
TILBUD

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

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

Bedre sent end aldrig!
Det skulle have været en forårstur men blev så
skubbet til en sommertur og endte som en maritim efterårstur i bil den sidste dag i september.
Vejret var ”lusket” med regn det meste af dagen, og alligevel blev det en hyggelig dag med
udveksling af gamle minder og genfortælling af
mange anedoter, der alle havde rod for årtier
siden.
Opsamling af Dagmar Sørensen og Poul Søndergård på Sundvej kl. 09.30 og senere Knud
Henriksen på Bremers allé. Carl bag rattet.
Af sted gik det til Snaptun for at se, om de
molearbejder, der har været talt om, var i gang/
færdige. Der var nu ikke meget at se p.g.a. regn,
så selskabet kørte videre til Juelsminde.
Rundt den gamle færgehavn og videre til klubhuset, som vi velvilligt havde fået lov til at benytte. Der var ”pigekomsammen” i stueetagen,
så vi fortrak til første sal, hvad ikke gjorde udsigten ringere. Hyggelig snak over lidt jordbær og et glas ”boblevand”. Rundt den gamle havn og ud i den nye, hvor flere tidligere
Horsens både ligger. Juelsminde havn er på størrelse med Horsens
men virker pænere og mere ”friseret”. På denne regnfulde septemberdag var der nu ikke mange gæster i havnen, ved ishuset og i
fiskerestauranten.
Turens egentlige mål var Vejle og turen forsatte herimod. Vores
tidligere havnefoged Steen, som jo nu er i Vejle, var desværre ikke
hjemme. Havde dog været så venlig at låne os en ”brik,” så vi kunne
køre ud på broen og komme i klublokalet. Ved afhentning af nøglen
blev det konstateret, at der ikke hang en HSH-stander i samlingen.
Det blev der rådet bod på.
Vejle har fået en rigtig flot havn med fine faciliteter. Vi spiste
frokost i restaurant ”Remouladen” det var udmærket, med fin ud-

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

Nye Sejl · Reparationer · Rullesystemer
Horsens Hus· Bompresseninger

Holmboes Allé 1, 5. sal
8700 Horsens

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

Telefon 79 43
53 00 · Fax 75 62 38 09
www.sejl.dk
www.hundsbaek.dk

S E J K L U B

Hjemme igen i vante omgivelser, - inden kagen kom på bordet.

anno
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Sejlklubben Neptun og Vejle
Motorbåds Klub har fælles klublokale i stueetagen og restaurant
”Remouladen” på 1ste sal.

Fra venstre Knud, Dagmar og Poul foran
havnekontoret på Vejle Lystbådehavn

sigt til havn, bro og fjord. I Vejle skal alle anvende havnens stativ.
Bådene løftes op af en stor søjlekran og sættes i stativ. Transport
på land foregår så med en meget enkel vogn, der tager stativ og
båd. Med det system kan bådene sættes MEGET tæt og vi undrede
os over, hvordan man kunne få plads til at polere. Børresens gamle
værft er væk. Man har dog gemt lidt af det ældste, som tilsyneladende engang skal blive til et museum.
Dagen var ikke mere fremskreden, end at der kunne blive tid til at
køre omkring Fredericia og se Deres ny havn. Først dog en smut
omkring den helt gamle havn inde ved sømandshjemmet.
Hvor er værftet? Hvor er de gamle klubhuse? Over vejen for at
komme på vinterpladsen?! Spørgsmålene og kommentarerne var
mange og genkendelsens glæde var sparsom.
Nu vel - det er blevet en rigtig flot havn, som ser ud til at fungere
godt.
For at mindes Poul Ohff, der ALTID skulle slutte sådan en tur med
noget sødt, kørte selskabet omkring Horsens Sejlklub for at slutte
turen med kaffe og kage.
Ude er godt men hjemme bedst!
Carl Gerstrøm

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart

34
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Bøde for at genere
færge

Udpluk fra bogen
”Skibskok med ildsjæl”
(som aldrig udkom)
Anduvning efter en distance kapsejlads
Vel i mål efter en distancekapsejlads er absolut også en slags anduvning. Hele besætningen har i èt eller flere døgn ydet en koncentreret indsats. Nu har vi passeret mållinjen, og sejler i havn. Det
kan være Korshavn eller Bogense efter en “Fyn Rundt” eller Helsingør efter en “Sjælland Rundt”. Ved anduvning skal der serveres
et ordentligt måltid mad efter en anstrengende tur.

Besætningen sidder i cockpit og på ruftaget, og indtager deres
medbragte madpakker. De tog hjemmefra torsdag morgen, og nu
er det lørdag nat. Deres skipper var træt, og gik straks til køjs. Han
skulle sørge for drikkevarer, og alle 4 besætningsmedlemmer sidder med den eneste øl, som var rationen på den tur. Der var næsten
mytteri-stemning.

I det gode skib “Jacqueline” en Luffe 37, havde vi tradition for, at
der blev serveret en stor oksesteak enten af filet eller mørbrad, når
vi var fortøjet. Der var den aftale, at besætningen rigger båden af,
-lægger alle sejl sammen og vasker dæk og cockpit. Skipper, som
har styret mere end 80% af vejen går i pantryet. Her steges oksebøffen, godt krydret med hvidløg, og sauce og tilbehør trylles frem
i det lille pantry. En tradition er en tradition, og denne ret serveres,
når vi er kommet i mål, uanset tidspunktet på døgnet, - og der serveres en god rødvin til. Det kan synes lidt underligt for nogen, hvis
klokken er halv seks om morgenen.

Når jeg siger desværre, så var det naturligvis fordi vi havde smæsket vores bøffer i os, før alvoren på nabobåden gik op for os. Vinen
havde vi heldigvis ikke drukket op, så vi skænkede rundhåndet til
dem, -i vore egne glas. Da de blev snakkesagelige, betroede de os at
sådan en skipper ville de aldrig nogensinde sejle med mere.

Vigtigheden af velbefindelse om Bord
Engang efter en “Fyn Rundt” anduver vi Korshavn klokken èt om
natten, forankrer til en af de udlagte bøjer, og vi går i gang med den
sædvanlige procedure. Efter en times tid kommer en anden Luffe
ind, og fortøjer langskibs ved siden af os. Liflige dufte stiger i den
stille sommernat op fra vores luge til cockpittet, og vi fortærer vort
excellente måltid med stor fryd.
Vi opdager desværre for sent, hvad der er problemet på nabobåden.

18
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I forbindelsen med en kapsejlads i Irland, er en kapsejler blevet idømt 200£ i bøde + 795£ i sagsomkostninger, for ikke
at have reageret på en færges tuden. Færgen måtte ændre
kurs for at undgå kollision. Det var havnemesteren der anlagde sagen, efter flere forudgående tilfælde med påtale til
den lokale klub. Så ka’ de lære det,- ka’ de! (CG)

Gør Horsens Sejlklub synlig!
I sidste klubblad - 3.2014 - var der en omtale af forskellige
klubeffekter og lækkert klubtøj.
Der er stadig mulighede for at købe klistermærker til bilen,
blazermærke og tøj, - sweatshirt, poloshirts mm med klublogo. Se www. horsens-sejlklub.dk.

Det var herligt tankevækkende, - i mere end én forstand!
Hugo N.

anno
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HUSK
at meddele adresseændring til Horsens Sejlklub!
Mange glemmer at melde adresseændring til Horsens Sejlklub. Det
giver efterfølgende problemer med udsendelse af girokort til kontingent, med klubbladet og ”Sejler” Dansk Sejlunions medlemsblad.
Derfor! – husk at meddele kassereren når du flytter! Brug evt. flytteskemaet du finder på på www.horsens-sejlklub.dk
Klubben vil gerne have mailadressen med i kartoteket. Send din
mailadresse til kassereren!
Som bekendt uddeles klubbladet i Horsens by af ungdomsafdelingen for at spare frimærker. Det er et stort arbejde, som ungdomsafdelingen gerne gør. Vi kan måske lette det lidt, hvis du kommer jævnligt i klubhuset, kan du ved at sætte kryds i rubrikken
”Henter selv klubblad i klubhuset” tilkendegive, at du selv tager
klubbladet med hjem. Dit blad vil blive forsynet med adresselabel
og stillet i en kasse i klubhuset - klublokalet, hvor du kan finde det.
På forhånd tak for hjælpen!

HUSK at betale kontingent til Horsens Sejlklub!
Medio november blev der via NETS sendt kontingentopkrævninger
ud til betaling 1. december. Der kan betales via hjemmebank eller
betalingsservice, - klubben foretrækker sidstnævnte.
Erfaringerne viser, at der hvert år er nogle der glemmer at få betalt
og kassereren må udsende rykkere. Det er ikke det klubben skal
anvende resourser på!
Er der spørgsmål så kontakt klubbens kasserer:
Carl Erik Carlsen 20150601 / kasserer@horsens-sejlklub.dk
CG

Julegaveideer

På hjemturen sad jeg afslappet og mediterede og glædede mig
over, at jeg altid havde en fortrinlig besætning. De var stærke, udholdende og 100% koncentrerede under kapsejladsen, og de var
altid med til at skabe en positiv stemning ombord. Det var virkelig
gode folk, og flere af dem måtte jo også i perioder “lånes” ud til
Buksesnedkeren eller til Jesper Bang.
Jeg blev vækket af min meditation af et par i besætningen, som sad
og småpludrede, og pludselig udbrød med høj røst: “Vi er ikke den
hurtigste Luffe, - men vi er den Luffe, - hvor der er bedst forplejning ombord”.

S E J K L U B

Dansk Sejlunions jubilæumsbog ”100 år med sejlerglæde” kan
købes på sejlershoppen.dk eller via Carl Gerstrøm 23465603/gerstroem@mail1.stofanet dk.

Den evigt arbejdende Knud Erik Feldt, der denne gang er ved at
lægge gulv under plinten.
KEF har planer om at sætte loft op derinde også.
Ny port i, der hvor traktoren har stået tidligere, har KEF sørget for
med lidt hjælp fra formanden. Rummet skal bruges til borde og stole
fra Plinten.
For at han ikke skal blive slidt helt op, ville det være rart, hvis der var
klubmedlemmer, der ville give ham en hånd, uden at det skal være
Tordenskjolds soldater.

Dansk Sejlunions sejlershop rummer mange andre spændende
bøger for sejlere.
Lystsejlerens Leksikon af Anker W. Lauridsen er et stort og velillustreret leksikon, som en hver sejlsports interesseret kan have megen
glæde af. Forlaget Nordenvind (www.nordenvind.dk)
Husk at se efter Horsens Sejlklubs kalender på hjemmesiden! www.
horsens-sejlklub.dk
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Nyt fra
pladsmændene

Nyt fra
Horsens Kommune

Sæsonen er slut og bådene er på land.
Allerede nu gør pladsmændene opmærksom på, hvad man skal
huske til foråret, når bådene skal den anden vej.
• Stativer, der kan klappes sammen, skal klappes sammen. Sæt
venligst et sikring på, så de ikke åbner sig, når de flyttes. Pladsnummer og telefonnummer og kode for klub (K1 er HSH) skal stå
på stativet
• Affald, - malerbøtter, pensler o.l. skal fjernes.
• Alt løst grej - stiger, klodser, afdækningsgrej - skal fjernes.
• Husk at få de nævnte ting gjort straks båden er sat i.
• Husk at pladsen bag de røde spidshuse – øst pladsen - SKAL
være ryddet 15. maj.
Der er sket en opstramning af ordensreglementet for vinteropbevaring/oprydning. Ordensreglementet kan se på lystbådehavnens
hjemmeside www.lystbaadehavnen.dk.

Kommunens By- og havneudviklingschef Jesper Gemmer var så
venlig at afsætte tid. Det blev en interessant snak om, hvad der
primært berører lystbådehavnen brugere.

Horsens Sejlklubs pladsmænd er:
Knud Hjersing
20843674
Olaf Holmegaard 23416044
Knud Erik Feldt 28948393
Tak for sæsonen 2014!

Ark. Dan Hasløvs skitse til ny Lystbådehavn lever og er i høj grad
aktuel. Planen er beskrevet i tidligere klubblad, - den med kanal og
ø med alle søsportsaktiviteter.
Der kommer en version 2 af den plan, hvor Dan Hasløv er bedt om
at justere nogle konkrete ting og tilpasse til de øvrige tanker, der
er for området. Tilpasninger som også vil øge muligheden for en
hurtigere gennemførelse.
Lystbådehavnens interessenter bliver orienteret, når planen foreligger.
Vinteropbevaringsproblematikken arbejdes der med politisk. 3
senarier vil blive præsenteret for politikerne som oplæg til drøftelse. Vi – brugerne - må sikre, at politikerne får en orientering
om, at det ikke kun drejer sig om vinteropbevaring, men også om
nødvendig landplads – aktivitetsplads - til stævner og P-pladser i
sejlsæsonen.
Husbåde i Horsens har ikke været tilladt. Der arbejdes med tanker
om en 6-8 stykker ved ”T-kajen” lige vest for servicekajen. I en god
kvalitet, kan det blive rigtig pænt.
Den seneste tids problemer med ruststøv blev kort berørt. Den
gode og konstruktive dialog – kommune/STENA/bådejerne - der
har præget forløbet blev fremhævet.
Området Danafeed/KEMIRA/ NOPA arbejdes der på. Plangrundlaget – By omdannelses område - skal justeres, og så kan man
komme videre. Det er stadig planen, at her skal være bibliotek!
Gæstesejlere i inderhavnen ved ”havnetrekanten” er i spil, og der
sker en koordinering mellem kommune og ejer. Det er bl.a. en del af
promenaden fra Strandpromenaden via Langelinie og nordkajen til
byen. Håber der kommer til at ske noget efteråret 2015
Lokalplanjustering er i fuld gang og kommer i høring primo 2015.

Vi havde besøg af Arne Skaarup fra Tuborg Fonden der overrakte checken med de 30.000 kroner, som er anvendt til flere
stole og borde på plinten.
Overrækkelsen afsluttedes med en let frokost i sejlklubben.
Vi takker Tuborg Fonden for donationen
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Som bruger på Lystbådehavnen er det ofte svært at have tålmodighed og forståelse for de mange hensyn der skal tages, - bevare
helikopterblikket, kvaliteten, mangfoldigheden og sikre et rekreativt område. Der er mange kombinationer, mange ting der skal
tages i ed og falde på plads. Den gode dialog klubberne imellem og
mellem klubber og kommunen er afgørende for indflydelse!
Carl Gerstrøm
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Rap andespil med gode gevinster og højt humør
Tekst: Jens Troense
Foto: Carl Gerstrøm
Julebanko blev igen en go’ aften i klubhuset. Mandag 3. november
myldrede det ind med glade og forventningsfulde gæster, og der
var en rigtig god stemning hele aftenen. Et væld af præmier krævede megen koncentration.
Køkkenet stod for god gammeldags velstegt ribbenssteg med hvide
kartofler, rødkål, brun sovs og chips. Der var 69 spisende, og da andespillet gik i gang, var der bænket 90 spillere. I år var der adskillige
børn med til andespillet.
Formand Bjarne Hansens klare røst lod ingen tvivl om de gældende
numre. De traditionelle tilråb manglede ikke, og der var begejstring
over de gode præmier.
Ulla Christophersen og Jane Troense fra Tursejlergruppen tog dette
års store arbejde med at skaffe præmier og siden udlevere til vinderne - Frede Nørgaard kontrollerede bingo-tallene og laver regnskab, og på sidelinjen var Jens Troense.
Det blev et andespil med gode tilråb, billige kommentarer og opfordringer til at ”ryste posen”. Efter kaffepausen kom anden runde,
nu med Carl Gerstrøm som opråber. Han klarede både numrene og
korte vitser.
- Det var glade og forventningsfulde gæster, der mødte op, og vi
tror, at de alle havde en rigtig god aften, siger Ulla Christophersen.
– Der var adskillige børn med til andespillet i år, og næste år overvejer vi at starte aftenen med et særligt spil for børnene.
- Vi er rigtig glade for den gode opbakning, siger Jane Troense. – Vi
tror på, at den gamle tradition med mange gode præmier og mange
spillere er vendt tilbage. Vi sender en tak til de mange sponsorer.
Gevinsterne var meget forskellige: bøger, sejlerudstyr, sikkerhedstjek af redningsvest, vin, sejlertøj, diverse dåser og flasker til pleje
af båd plus rigtig mange gavekort. I sidste spil var der seks store og
velfodrede ænder – for i et andespil skal der være ænder.
Bankospillet er arrangeret af Tursejlergruppen, og overskuddet skal
bruges i det kommende år, bl.a. i forbindelse med pinse-turen og
høstturen. I 2015 er der også sommerudflugt til British Kiel Yacht
Club, The Offshore Sailing Centre for the British Forces in Germany
beliggende 54º 23.1 N/10º 09.7 E – nordsiden af Kieler-fjorden.
Det er sidste gang, at tursejlerne besøger den engelske marine-klub
i Kiel. Den engelske venskabsklub i Kiel har været et fast mål for
tursejlerne i mange år – den gamle tradition kan ikke fortsætte,
fordi den engelske klub lukker og slukker en gang sidst på året
2015. Og det betyder så også, at de unge engelske marinere heller
ikke kommer på genvisit i Horsens i fremtiden.
Tursejler-gruppen siger tak til de mange banko-spillere – og retter
samtidig en tak til de mange sponsorer – uden hvis velvilje andespillet ville have været en tam affære. Og det var det jo ikke. Tak
for støtte.
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Følgende lokale virksomheder og forretninger og
sejlere har støttet tursejler-gruppens andespil 2014:
Bravida
Cafe Dolly
MT Højgaard
Havneservice Marinecenter
Friis Optik
Arthur Andersen Transport
Surf & Ski
Svane Apoteket
Horsens Yachtværft
Hansted Tømrer- og
Snedkerforretning
West Pharmaceutical
Services

Jens Troense
Bog og Ide
Hans Koch
Biltema
Marineshoppen Juelsminde
Carl Gerstrøm
SuperBrugsen Stensballe
Horsens Sejlklubs Restaurant
Anonyme donationer
Tandlægerne Rønn og Lund
Papyrus
Familien Viborg
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Business Cup 2015 igen
med Picca Automation
som navnesponsor
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Horsens Sejlklubs
2014
Business Cup 2009
- Sailor of the year !

6. juni 2015 bliver dagen, hvor 14 firma besætninger sætter hinanden stævne på Horsens Fjord, hvor On Board står som arrangør,
til speedsejlads med alle mod alle.
”Det er en utrolig sjov kapsejladsform og vi glæder os meget” siger
Thomas Nortvig fra Nortvig A/S, der tilmeldte sig samtidig med, at
han hørte datoen. ”Vi kunne desværre ikke deltage i 2014 på grund
af bryllup, men er helt sikkert klar i 2015”, slutter han.
Business Cup er for alle virksomheder der har lyst til at give deres
medarbejdere, kunder eller andre samarbejdspartnere en helt
anderledes oplevelse, og bruge en lørdag på fjorden sammen med
andre interessante virksomheder.
Der kan deltage 14 besætninger i 6 både, som vi låner af Match
Racing Denmark, og der afsluttes med en gallamiddag i klubhuset.
Vi har igennem årene fået rigtig meget ros for dette arrangement,
og man kan allerede nu tilmelde sig til undertegnede, selv om indbydelsen først kommer til marts. Det er først til mølle med tilmeldingerne. Soren.Klint@novotek.com

Favoritten vandt igen OL kandidaten fra Laser Radial Anne Marie Rindom
Ingen kunne holde Thomas
Iversen
og Jyske Banks
besætning
Horblev
Nykredit
Sailor
of thetilbage
yeari 2014.
sens Sejlklubs Business Cup, der blev holdt for 3. år i træk på Horsens inDet blev Anne Marie Rindom, der blev Nykredit Sailor of the year
derfjord midt i juni.

2014 med næsten 50 % af stemmerne. Nummer 2 blev en af Hors8 besætninger med erfarne
fra Horsens
og Skovshoveds
ensskippere
til Ol 2016
to andre
kandidater, sejlklubNacra besætningen Anette Viber sejlede mesterskabet borg
i meget
luft, Hjortlund
der gav tætte
og spektakulære
oghård
Martin
kom
efterfølgende og 3. pladsen gik til
dueller. Dette var meget se værdige for de tilskuere, der fulgte dramaet fra
Søren Klint for arbejdet i On Board.
nært hold på ydermolen i Horsens Lystbådehavn.
Det er 7. år, at Nykredit Sailor of the year prisen uddeles, og mange
I den afsluttende match imellem vinderne fra Jyske Bank og Nykredit gik
flotte internationale resultater i år, bl.a. sejren ved et stort internaLars 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
var nødvendigt at tage pokalen med fra sidste år, da
tionalt
i Rio igennemblødt.
august har inspireret klubbens medlemmer til
måtte samles op, inden han
vandtstævne
dysten totalt
han forventede at vinde Business Cup igen.
at
give
Anne
Marie
prædikatet
for 3. gang.
Besætningerne var suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede
hvilke
Det gjorde de og pokalen blev igen overrakt til Lars
Skovbjerg, samt skipper Thomas Iversen tv, Keld An“Jeg
er
utroligt
stolt
over
at
have
fået prisen og med Anette og
kræfter naturen kan påvirke en sejlbåd med.
dersen og Lars Fensbo.
Frank Panduro, der sejledeMartins
for Dansk
ikkedet,
sen til
indrømme,
at
2. OTC,
pladsvar
viser
atatklubbens
medlemmer
står bag de 3
mave- og armmusklerne besætninger
skulle trænes væsentligt,
hvis satsning,
han skulle Horsens
gentage til Ol 2016”, udtaler
i vores fælles
en succesfuld
PeterMarie
Iversenpåsom
til næstetræning
år.
Anne Marie vinder stort årets Nykredit, Sailor of the year
2014 3. plads med
Anne
vejskipper,
til søndagens
på vandet.
Morten Stoy fra CON Industries blev nummer 2 og Nykredit med Søren
Andersen blev nummer 4.
Mia Nielsen fra NP Truck havde på grund af afbud, ikke sin sædvanlige skipper, der ligger 4 på verdensranglisten, og der gav en placering lidt nede i
Anne-Marie klar til World Cup finale i Abu Dhabirækken.

Tak til vores sponsorer:

Tak til vores sponsorer:
Vitus Bering er et fortrinligt dommerskib til Picca Automation Business Cup 2014 Her med Formanden som flaggast og Direktør for
Match Racing Denmark Jens Henrik Lund agter til at holde styr på
besætningerne

Sidste nyt
Gasten Martin Hjortlund, der det sidste år har sejlet
Nacra17 med skipperen Anette Viborg, har grundet manglende motivation valgt at trække sig. Anette Viborg leder
efter et nyt setup og forventes at fortsætte i On Board
Horsens til OL 2016 med ny gast.

Tak til
vores sponsorer:
Tak til vores
sponsorer:

C
Tak
til til
vores
sponsorer:
Tak
vores
sponsorer:
RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.

Tak til vore sponsorer:
40
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Mogens Vig Pedersen fra Insero med besætning fik overrakt
1. præmien af Anette Viborg.

Fire friske danske sportspiger smider våddragten og viser bikinien
frem på Copacabana. Billedet blev bragt i Ekstrabladet og gav en
del omtale på diverse sociale medier. ”Vi vil nu hellere have omtale
af vores sejlsport”, siger Maiken, men erkender, at hun bare øvede
sig lidt, da hun jo snart er færdig som journalist.

INDUSTRIES

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

8 sponsorer var med, da der blev sejlet sponsormatch i oktober,
i klubbens 2 match 28 både. Anette og Martin sejlede en båd og
Anne Marie og (til lejligheden udlånte Kasper Hviid) den anden.
Sponsorerne skiftede så imellem bådene og til 6 spændende
sejladser og selv om Kasper Hviid blev smidt af fordækket, vandt
Insero sejladserne samlet.

Danske sportspiger smider våddragten for OL-guld

Status på On Board
Horsens til OL 2016

For første gang nogensinde afholder ISAF (International Sailing
Frederation) en World Cup finale, som er afslutningen
Worldnu sat dato for næste års Business Cup 2010, der afvikles
Der erpå
allerede
den 12. juni og hvor der forventes at 12 besætninger og 6 både sætter hincup serien 2014.
Nykredit var det eneste rene firmahold, da alle er
stævne.
Stævnet
sejles i Abu Dhabi, hvor de 20 bedste anden
i verden
er inansat skal
i koncernen.
du lyst
at deltage Det
i Business
Cup så reserver
dagen
send en for-og sportslige plan. Med
viteret i hver af de Olympiske bådklasser. ISAF stillerHar
udstyr
tiltilrågår fantastisk
på både
det og
økonomiskehåndsbookning
på
mail til
soren.klint@horsens-sejlklub.dk.
DerBoard
er allerede
C
O
N
dighed
og
giver
samtidigt
et
tilskud
til
hotel.
For
at
gøre
stævnet
snart
12
måneders
dagen
for
On
Horsens til Ol 2016’ fødsel,
PAS PÅ DEN KNALD GULE GUMMIBÅD !!!
nu forhånds booket 3 besætninger.
NP interessant
Truck havde egen
boat, og i år vinder
var det førstepladsen 50.000
ekstra
forsupply
verdenseliten
kan vi konstatere, at smilene er fremme og konceptet holder.
Ole Nielsens egen ”Moleræser” fra Juelsminde,
kroner.
Vi har mødt utrolig stor forståelse og imødekommenhed fra både
der velvilligt hjalp med ved besætningsskifte.
Anne-Marie er blevet inviteret, da hun lige nu ligger nummer fire
sponsorer, HorsensNyKommune
privatpersoner, der har giver
båd sponsor iog
2010
Alan
Nissen, som
styrerkoncentrerer sig om det
på verdensranglisten.
fundamentet for, at
sejlerne
harbåde
kunne
Kølerfabrik og her båden
Anne-Marie udtaler:
væsentlige, og det Nissens
er
sejladsen.
Meget
stor tak til alle.
”Nissen” til Business Cup, har
“Resultatmæssigt betyder stævnet ikke så meget, men jeg tror det
På det sportslige går
det
med
pilen
mod
nordøst, hvilket gør, at vi
meddelt, at virksomheden stadig
ønsker at væreimed
i On Board,
bliver en kæmpe oplevelse, og det ville ikke være dårligt at komme
nu har 2 ud af 3 besætninger
verdens
top 10, hvilket blev bevist
men ikke som båd sponsor. Der er
hjem med 50.000 kroner på lommen. Jeg forventer, at sejladserne
til ISAF VM i Santander
Spanien,
hvor Anne Marie sluttede som
alleredei nu
flere virksomheder,
dersøstrene
har vist interesse
for dette
bliver meget intense, og fordi det kun er de 20 bedste, der deltager,
nummer 7 og Schütt
nummer
10.
attraktive sponsorat, og har du
er det meget nemt at lave fejl. Derudover er det første gang, jeg
Inden det går løs med
årets
første
World
også lyst til at høre mere omCup
alle i Miami i januar for 2
et bådsponsorat,
kæmper for at vinde en pengepræmie i sejlsport, så det bliver lidt
af besætningerne, mulighederne
har søstreneved
Schütt
været i Rio i november for
så kontakt sponsorudvalget.
spændende at se, hvad det gør ved folk”
at teste farvandet og deltaget i 2 mindre stævner.

On Board Horsens til
OL 2016 sponsor match

N

INDUSTRIES
INDUSTRIES
C CO ON N

C

O

N

INDUSTRIES

Det var billedet af søstrene Schütt og deres Århusianske 49
FX rivaler sammen på Copacabana Beach i bikini, der ryddede
siderne på Ekstrabladet i november

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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Transportløsninger
til dit behov

Autokølere
Air condition
Oliekølere
Intercoolers
Varmevekslere

Thereses venindepokal overrækkes til Bodil Hansen, gast på Mag’s
(til venstre) af Ruth Andersen,
skipper på ”Pomerol”.

- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher

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

Henning Lund A/S

Endelavevej 3 · 8700 Horsens · Tlf.: 75 62 56 77 · Fax: 75 62 15 52 · www.arthur.dk

Strandkærvej 34 · 8700 Horsens
Tlf. 7564 7733

Vi overholder den gældende lovgivning fra arbejdstilsynet

Det er let med SONAX:

Gør-de

t-selv

Rens, polér og forsegl fra for til agter.
Hold båden i topform – gennem sæsonen.
Køb produkterne hos: YX-Energi, Strandpromenaden, Horsens.
*Få et tilbud på det grove hos:
SONAX Service Horsens · Grønlandsvej 9T · Tlf. 7566 9998 · Mob. 2181 7949 · sonaxservice.dk
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Pigesejlerne i dyst med naboklubben
Kapsejladserne blev dermed både sjovere og mere udfordrende

– eller la
d
SONAX S
ervice
gøre det
grove*
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Vinder af sæsonen er ”Episerver”. Fra
venstre: gasterne Helle Kvium, Venche
Svenning og Birgit Hald samt skipper
Lena Schroll.

www.sonax.dk

Pigesejler-gruppen i Horsens Sejlklub har i nogle af efterårets kapsejladser dystet med sejlerne fra naboklubben, Horsens Bådeklub
(til daglig kaldet den grønne klub). Det blev en god oplevelse. De
fælles sejladser har været på forsøgsbasis.
Samarbejdet mellem HSH-pigesejlerne og de grønne sejlere gav
et dobbelt så stort felt, nemlig en halv snes både på vandet. Og
kapsejladserne blev sjovere og mere udfordrende.
Samarbejdet omkring kapsejlads sker med respit-start, hvad pigerne ikke er vant til. Ved respitstart bliver bådene sendt af sted på
tid, og kampen om placeringerne sker op mod målstregen – hvor
kampen hidtil er foregået op til start, og vinderen sidenhen fundet
på sejlet tid.
- Alle har stort set været tilfredse, men vi skal arbejde på at få
flere baner med udgangspunkt i vindretninger, således at vi ikke
kun sejler halvvind, siger Ulla Christophersen fra pigesejlergruppen.
I vinter skal begge klubber evaluere de fælles kapsejladser og justere med egen bestyrelse – og siden mødes til en snak om samarbejde.
- Det har været en god oplevelse, siger Ulla Christophersen.
Afslutning på sæsonen: ”Episerver” er vinder og modtager af Niels
Sædholm-pokalen. ”Ripasso” og ”Pomerol” er på delt andeplads.
”Mag’s” og ”Fru Christoph” har deltaget flest gange – og dermed
var der præmier til alle pigebådene.

Ruth Andersen fra ”Pomerol” afleverede Thereses Venindepokal til
Bodil Hansen, gast på båden ”Mag’s .Ved overrækkelsen sagde Ruth
Andersen:
- Der er nu fem både i pigekapsejladserne. Det er ikke mange.
Thereses Venindepokal har cirkuleret blandt skipperne indtil flere
gange og nogle få gange blandt gasterne.
- Da jeg modtog pokalen i 2013 for anden gang, var det blandt
andet på grund af min alder. Det betyder, at vi nu ud over det maritime må finde en alternativ begrundelse for at videregive pokalen.
- På ”Pomerol” lagde vi hovederne i blød for at finde frem til en
pigesejler, som har udmærket sig ud over det sædvanlige. Vi fandt
frem til en pigesejler/gast som ud over at være en god, stabil og
dygtig sejler med et godt humør har været to gange i baljen.
- Første gang i forbindelse med Ladies Cup i Juelsminde, hvor hun
forgæves forsøgte at mindske afstanden mellem båd og fortøjningspælene. Anden gang i Horsens Havn, hvor vi ikke kender de
nærmere omstændigheder.
- Det berettiger absolut Bodil Hansen til at modtage Thereses
Venindepokal i 2014. Til lykke med pokalen, Bodil!
Der var bifald og knus ved overrækkelsen.
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Horsens Fjord Cup 2014
Igen i år fik vi afviklet et vellykket Horsens Fjord Cup, trods meget
lidt vind fik vi gennemført i alt 7 sejladser for de fleste sejlere, vi
havde både sejladser for E-jolle, Laser, Feva og Zoom samt A, B og
C sejlere.
I alt 66 sejlere var mødt op til at dyste i Horsens Sejlklub, de kom
fra klubberne i det meste af Østjylland, og endda med en ny AOptimist sejler fra KDY.
Selvom stævneleder Per Hougaard ikke var for optimistisk med
vinden, og det begyndte med udsættelse på land, så trænerne
satte gang i boldspil, for at tiden skulle gå lidt hurtigere, så blev der
spottet vind, og vi kom i gang.
Der var heldigvis tilstrækkeligt med vind til at gennemføre hele 5
sejladser lørdag, og det var godt, for søndagen bød ikke på meget
vind, og her blev det kun til 2 sejladser, den sidste endda på forkortet bane, da vinden døde helt. Baneledere var Knud Erik Feldt og
Erik Andersen.
Det var dejligt at se så mange veloplagte unge mennesker, om end
Laserklassen trak gennemsnitsalderen en kende op med tre veteraner, der dystede i close-run om 1. præmien, pladsen blev erobret
af Kim Mølbjerg Olesen fra Struer, der knebent slog HSH-sejlerne
Mogens Vase og Ole Rindom.

I E-jolle rækken var det Hans Frederik Klint, der løb med sejren,
mens Niklas Sylvestersen tog sejren i ZOOM8-rækken.
Feva-rækken blev vundet af Jens Christian Hald og Kasper Juhl fra
SNV.
For optimisterne blev Josephine Nøjgaard fra Fredericia Sejlklub
vinder af A-rækken – andenpladsen gik til Christian Winkler fra
HSH. B-rækken blev vundet af Nanna Schroll Nørgaard, endelig
blev bedste HSH placering i C-rækken præsteret af Kasper Bruun
med en flot andenplads.
Der var rigtig flot tilslutning i optimist-feltet, hvor B- og C-optimisterne havde fået mod på vores lokale stævne.
Horsens Fjord Cup har gennem tiden heddet forskellig ting, bl.a.
Pondus Cup og Sydbank Cup. Hvis nogen skulle have lyst til at blive
sponsor for stævnet foreligger den mulighed for 2015. I givet fald
kontakt gerne formanden.

Høstturen 2014
Igen i år blev høstturen til Snaptun en hyggelig weekend. Af de ellers
trofaste deltagere til tursejlernes arrangementer var der nogle, der
havde andet i kalenderen, men heldigvis kommer der nye til, og det
er vi selvfølgelig glade for. Vi mødtes i løbet af lørdagen og havde
den sædvanlige travetur i et fantastisk flot septembervejr. Herefter
blev der tændt op i grillen og det medbragte kød fik stor bevågenhed fra mændenes side – ja, det er jo mandearbejde. Pigerne havde
sørget for at pynte op i klubhuset samt diverse lækkerier til den
hyggelige aften. Der var en rigtig god stemning, og alle 18 hyggede
og sang. Turudvalget vil gerne opfordre nye som gamle medlemmer
af klubben til at deltage – også børnene. Samtidig opfordrer vi til
at komme i klubben og spise sejlerret med efterfølgende foredrag
af Charlotte og Søren Refsgård, der fortæller om planlægningen og
gennemførelsen af deres tur til London i sommer. Arrangementet
er omtalt andetsteds i bladet.

Velfortjent middag i Snaptun Sejlklubs dejlige klubhus.
Solens flotte brydning i glasset omkring terrassen. En ”glasregnbue”

Turudvalget

Horsens både under fjerne
himmelstrøg
På “Havfruens” hjemmeside: www.syhavfruen.dk
kan man som det seneste nye læse:
18/11 - 2014 Horsens:
Så er vi hjemme igen efter en dejlig sommer i Grækenland, som er
sluttet på Kreta, hvor vi har sat båden på land.
Så er det arbejde, familie og venner, der står på programmet de
næste måneder til vi vender tilbage Marts/April 2015 og fortsætter vor tur i Dodekaneserne og måske Tyrkiet.
“Luna” skriver på www.syluna.wordpress.com
under sidste nyt den 22. oktober:
….vi ligger bi her i Cartagena, der er flere ting vi gerne vil have
kikket efter ved Luna. Det kan ikke undgås, der kommer nogle ting
hen af vejen, når vi bor her fast ombord. Skipper vil også gerne have
hende op, så vi kan få set hende ordentlig efter under vandlinien og
givet damen en gang bundmaling.

Får i ulveklæder, - yderligere tekst er helt unødvendig!
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Hvis du har kendskab til andre HSH’er, der farter rundt derude, så
send en mail til gerstroem@mail1.stofanet.dk, så de kan komme
med på listen (CG)
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Sailing a Life time sport!
Nogle starter ved fødslen og andre kommer senere i gang med sejlsport. Asger
Larsen hører til den sidste kategori. Hør
hvordan!

Hele familien i cockpittet.
Asger er ”nordenfjords”, fra landet. I det pastorat lå det ikke i kortene, at man skulle blive sejler. Student fra Frederikshavn Gymnasium og senere Cand oecon. Kom til Horsens efter universitetet i
1975 til et job i Horsens Kommune.
Nu 39 år efter siger Asger med overbevisning, at det har været en
god tid I Horsens.
Hvornår og hvordan kom interessen for sejlsport? Asger fortæller.
Jeg har en god ven, der havde en Marieholm. Vi sejlede sammen
engang imellem, og det gør vi stadig, nu i hans Hallberg Rassy. I en
periode inviterede sejlklubbens bestyrelse økonomiudvalget på en
sejltur, som jeg nød at deltage i. Da jeg nærmede mig pensionsalderen lavede jeg en to do liste over det, jeg skulle lave, og på den
stod: ”Få købt en båd” Jeg købte båden i november, som jeg gik
på pension ved årsskiftet. En Impala 36 – ”Nordstjerne” - med en
lokal fortid. Det passede mig godt. Rødderne er ligesom på plads.
Det sidste år jeg arbejdede, gik jeg på sejlerskole. Tog teori om vinteren og efter endnu et år med praktisk sejlads, tog jeg duelighedsbevis. Jeg havde stor glæde af sejlerskolen, det gav en god ballast.
Det er godt at øve sig lidt, inden man lægger fra land. Jeg får nok
aldrig helt den samme føling med det, som én der er startet i en
optimistjolle før teen-age årene, og kapsejler bliver jeg nok aldrig.
Jeg glæder mig over at få båden frem med vindens kraft og prøver
at trimme sejlene optimalt.
Det er en anden oplevelse, at se landet fra søsiden, hvor jeg altid
tidligere har set det fra landsiden. Komme til en by eller en ø fra
vandsiden giver pludselig et andet perspektiv i ”der dukker af disen min fædrene jord”. Det er ligesom at befinde sig midt i kortet.
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Fjorden er dejlig, og vi holder af turen ud og ind af fjorden; men det
er også en oplevelse at komme ud på det åbne. Opleve krumningen
se det næste stykke land dukke op. Anholdt dukker op efter en periode, hvor man ikke så land overhovedet. Man lærer geografien på
en anden måde, - hvor ting ligger i forhold til hinanden.
De mange gamle træbåde, man møder derude, er flotte og et
stykke historie, som forhåbentlig kan bevares.
Jeg prioriterer det højt, at jeg kan cykle ned i havnen til båden og
har aldrig overvejet at flytte den til Snaptun eller Juelsminde.
Jeg er medlem af Horsens Sejlklub, men kommer der ikke så meget,
- er engageret i så mange andre ting. Klubben gør et flot stykke
arbejde på flere fronter. Jeg har deltaget i generalforsamlingen et
par gange. Det er imponerende med det engagement og det fremmøde. Jeg kommer jævnligt hos Knud. Der har jeg fået mange gode
råd og hjælp.
Familien?
Min kone var lidt skeptisk i starten, men er blevet grebet af det
og sejler gene med på sommertur i de danske farvande. Børn og
børnebørn kan godt lide at komme med. Vi har ofte skiftende
besætninger. Det er et godt liv for børn at sejle. Den nærhed man
oplever på en båd er vigtig. Tæt sammen, og man SKAL tage hensyn. Når børnebørnene er med, sejler vi ikke så lange stræk. Der er
en gummibåd, der skal luftes, is der skal spises, og mange krabber
der skal fanges.
Hvorhen næste år?
Det er ikke helt fastlagt; men Odden og Sejerø er der talt om. De
små øer trækker, - Smålandsfarvandet, Lolland og Falster mangler
vi. Jeg har tidligere besøgt det gamle Østtyskland og vil gerne se
det fra søsiden. Nu må vi se hvor vinden bærer hen.
Vi ønsker Asger, familien og ”Nordstjerne” god vind! (CG)

Der fanges krabber
”Nordstjerne” for svaj
i flot aftenlys

Horsens Sejlklub
Indkalder til generalforsamling
Torsdag den 15. januar 2015 kl. 19.00
i klubhuset
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
Valg af dirigent
2.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3.
Fremlæggelse og gennemgang af det reviderede årsregnskab
samt forelæggelse af budget
4.
Forslag fra bestyrelsen
5.
Forslag fra medlemmer
6.
Fastlæggelse af årskontingent
7.
Valg af formand
8.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9.
Valg af revisor
10.
Eventuelt
Ad. 7
Bjarne Hansen på valg, - modtager genvalg
Ad. 8
Carl – Erik Carlsen på valg, - modtager genvalg
Henrik Frederiksen på valg, - ønsker ikke genvalg
Jens Troense(supp.) på valg - ønsker ikke genvalg
Knud Erik Feldt på valg, - modtager genvalg
Ad 9.
Anders Andersen og Søren Andersen på valg, - modtager genvalg
I forbindelse med generalforsamlingen vil der være mulighed for at få sejlerret, sejlklubben
betaler sejlerretten, man betaler selv sine drikkevarer med boner.
Spisningen er klokken 18.00, indskrivning til generalforsamling kl. 18.45. General forsamlingen
starter kl. 19.00
Tilmelding til spisning til restauranten 75 62 19 75 senest tirsdag den 13.1.2015 kl. 12.00.
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Resultatopgørelse Horsens Sejlklub
1. november 2013 - 31. oktober 2014

Balance pr. 1. november 2014

AKTIVER		
År 2013
INDTÆGTER:		
År 2013		
			
Indlånskonto byggeri		
- 		
3.500.000,00
Kontingentindtægter
458.737,00
431.360,00
						
Ungdom, tilskud, brugerbetaling og sponsorindtægter
200.425,00
273.134,00
Tilgodehavender:					
Talentcenter tilskud, Horsens Kommune og Dansk Sejlunion
209.468,00
210.643,00
Sparkonge Legatet
50.000,00
50.000,00
Kontingenter / bådleje / sejlerskole		
26.305,00 		
18.310,00
Matchrace indtægter brugerbetalinger
19.800,00
55.675,00
Tilgodehavender annoncer etc.				
7.500,00
Sponsorindtægter
82.642,00
200.150,00
Tilgodehavende merværdiafgift				
11.485,00
Klubblad annonceindtægter
97.220,00
98.145,00
Tilgodehavende Biltema		
8.875,00 		
Kapsejladser sponsorindt. brugerbetaling
62.085,00
58.901,00
Tilgodehavende Biledgaard				
9.344,00
Tilgodehavende Dansk Sejlunion				
12.500,00
Sejlerskolen brugerbetaling
104.259,00
55.045,00
						
Weekend i klubben
(3.800,00)
5.550,00
						
Forpagtningsafgift 1. april - 31. oktober 2014
350.000,00
142.746,00
Periodiseret forsikringer		
- 		
52.590,00
Salg af bøger/standere
18.980,00
10.030,00
Værdipapirer					
I ALT INDTÆGTER	
1.649.816,00
1.591.379,00
			

Nom 15.000 TMC anparter købesum		
95.000,00 		
95.000,00
						
UDGIFTER:		
		
Optimisjoller etc. primo
153.623,00 			
Tilgang i 2013/2014
68.500,00 			
Følgebåde og materiel
(33.373,00)
(31.594,00)
Afskrevet i 2013/2014
(71.170,00)
150.953,00 		
153.623,00
Reparation af både
(34.410,00)
(32.943,00)
						
Både i sejlerskolen ( If eren)
32.000,00 			
Transport, fortæring,småansk.
(42.583,00)
(36.887,00)
Afskrevet i 2013/2014
(8.000,00)
24.000,00 		
32.000,00
Trænerudgifter incl. feriepenge
(227.041,00)
(206.193,00)
						
Ungdom, kraftcenter udgifter, fitnessudgifter
(23.832,00)
(29.299,00)
						
Tilskud til sejlere
(32.000,00)
Øvrigt driftsmateriel primo
29.399,00 			
Kursusudgifter
(21.000,00)
(29.200,00)
Tilgang i 2013/2014 borde og stole etc.
600.815,00 			
Forsikringer
(66.411,00)
(67.786,00)
Afskrevet i 2013/2014
(68.668,00)
561.546,00 		
29.399,00
Mongo ,Jollehuse og jolleplads incl. el- og rep.udgifter
(82.730,00)
(93.417,00)
						
Rengøring i Mongo
(15.820,00)
						
Andre udgifter ungdom
(17.492,00)
(16.380,00)
Ungdomshuse / off. Vurdering		
1.300.000,00 		
1.300.000,00
Matchrace udgifter
(55.000,00)
(62.227,00)
						
Klubblad distributionsudgifter og porto
(133.016,00)
(127.570,00)
Køkkeninventar primo
- 			
Tilgang 2013/2014
543.528,00 			
Kapsejladsudgifter
(6.414,00)
(5.491,00)
Afskrevet i 2013/2014
(54.352,00)
489.176,00 		
Vitus Bering og Damjollen
(31.482,00)
(52.130,00)
						
Sejlerskole, drift af H Både
(41.514,00)
(57.199,00)
Mongo off. Vurdering		
480.000,00 		
480.000,00
Klubhus drift, rep,fors.ejdskat
(80.530,00)
(151.202,00)
						
Søjlekran , lovpl.syn og reparation
(5.927,00)
(8.808,00)
Nyt klubhus saldo 1. nov. 2013
571.967,00 			
Bøjeudgifter
(3.153,00)
(3.548,00)
Afholdte udgifter 2013-2014
10.286.759,00
10.858.726,00 		
571.967,00
Kontingent Dansk Sejlunion
(63.005,00)
(64.362,00)
Gæster til indvielse af klubhuset
(30.050,00)
AKTIVER I ALT		
13.994.581,00 		
6.273.718,00
Fælles udgifter ikke fordelte omkostninger
(140.635,00)
(118.414,00)
I ALT UDGIFTER:
(1.155.418,00)
(1.226.650,00)
				
RESULTAT FØR FINANSIERING
494.398,00
364.729,00
			
Renteudgifter
(197.978,00)
(18.739,00)
Omkostninger v/pantebrev HK		
(3.840,00)
Renteindtægter		
Resultat før afskrivninger og hensættelser
296.420,00
342.150,00
				
Hensættelse til klubhus ( sikkerhed)
(50.000,00)
Foretagne afskrivninger
(202.190,00)
(153.185,00)
				
Årets resultat
44.230,00
188.965,00
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PASSIVER				
		
					

HSH i Sejlsportsligaen
År 2013

Mellemregning tidl. Forpagter		
135.543,00 		
136.938,00
Hensættelse til klubhus (sikkerhed)		
50.000,00 		
Skyldige omkostninger		
10.144,00 		
3.310,00
Skyldige feriepenge		
26.434,00 		
19.798,00
IT nøgler			 2.200,00
Sydbank		
309.131,00 		
89.041,00
						
Skyldig a skat og Am bidrag		
2.794,00 		
11.138,00
Skyldig merværdiagfift		
43.651,00 		
						
Prioritetsgæld					

Det er nu en realitet, at Horsens Sejlklub er med når Sejlsportsligaen bliver skudt i gang i 2015, og jeg er en del af det hold, der skal
repræsentere HSH ved de fire ligastævner. Jeg vil i den forbindelse
forsøge at lave en lille fortælling til de kommende klubblade, så I
har mulighed for at følge med.
I dette første afsnit handler det en om holdet tilblivelse, den interne klubudtagelse og kvalifikationsstævnet til Sejlsportsligaen.

Nykredit
Nykredit
Horsens Kommune

Holdet tog form
Tilbage i august/september kom det på tale, at Horsens Sejlklub skulle forsøge at kvalificere sig til Sejlsportsligaen 2015, men
hvordan holdet skulle se ud, og hvordan den interne udvælgelse
skulle forgå var ikke besluttet.
I først omgang forhørte kapsejladsudvalget sig ved nogle af klubbens inkarnerede kapsejlere, om de ville have interesse i et sådanne
projekt, og flere tilkendegav, at det lød interessant - herunder mig
selv.
Jeg begyndte herefter at overveje, hvem det evt. skulle være på
hold med, og hvad mine muligheder var for at stå stærkest. Men
før jeg nåede særlig langt i den proces, ringede Jørgen Mortensen
mig op og spurgte om ikke vi skulle stille et hold sammen i stedet
for at skulle kæmpe mod hinanden om klubpladsen. Han havde
allerede inden det haft fat i Brian Keene og forhørt ham om det
samme. Dermed havde jeg nu dannet hold med to af dem, jeg nok
havde frygtet som mine største konkurrenter, og vi manglede blot
at finde vores 4. mand.
Her var flere emner oppe at vende, bl.a. min svoger Christian Blæsbjerg og Preben “Sejlsnedker”. Men det endelige valg blev Brians
bror Chris, der både arbejder hos Elvstrøm, og har sejlet med helt i
toppen af Matchrace verdenseliten.

4.669.024,00 			
1.542.374,00 			
83.000,00
6.294.398,00 		
83.000,00
( Horsens Kommune skal først indfries v/salg af klubhuset)					

Formue:					
Saldo primo
5.928.293,00 			
Donationer til nyt klubhus
1.149.963,00 			
Årets resultat
44.230,00
7.122.486,00 		
5.928.293,00
						
PASSIVER I ALT		
13.994.581,00 		
6.273.718,00
						
Horsens, den 24. november 2014					
Carl-Erik Carlsen					
kasserer					
						
Nærværende regnskab, er i overensstemmelse med de førte bøger, som vi har revideret.		
Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.		
Foreningen har modtaget en sikkerhedsstillelse på kr. 300.000,- fra forpagter 		
Samt modtaget en sikkerhedsstillelse fra et medlem på kr. 100.000,-		
Horsens, den 20. december 2014						
		
						
Søren Andersen
Anders Andersen		
Sign.
Sign.		
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I dette første afsnit handler det en om holdet tilblivelse, den interne klubudtagelse og kvalifikationsstævnet til Sejlsportsligaen.

Intern klubudtagelse
I slutningen af september indkaldte Kapsejladsudvalget og Bestyrelsen til info-møde om “HSH i Sejlsportsligaen”. Her skulle alle de
hold, der var interesseret i at repræsentere Horsens møde op deltage i debatten om, hvordan en intern udtagelse skulle holdes, så
det var mest fair - så det stærkeste hold kunne findes til at deltage
i kvalifikationen en måned senere.
De to andre hold, der mødte op til mødet, var Morten Arndal og
besætningen fra hans Express og Jakob Madsen som repræsentant
for holdet på X-35eren Swegon.
Der var hurtig enighed om, at vores interne udtagelse skulle sejles
i en bådtype, der stillede os alle så lige så muligt. Så dermed var
det udelukket at sejle den i “klubbens” to 28ere, da mit hold ville
have en alt for stor fordel af det. Derfor blev det besluttet at lave
en aftale med Hou Maritime Efterskole, om at låne deres j80ere.
D. 11 oktober mødtes vi i Hou, på dagen endte vi dog med kun at
være to hold, da Team Swegon havde meldt fra et par dage forinden. Så formatet lød på at sejle vi skulle sejle bedst af 5 sejladser,
og at det skulle afgøres på fair vis, så ingen matchrace.
Efter 3 sejladser, hvor mit hold var kommet bedst fra start alle
gange, og hvor vi havde formået at holde os foran banen rundt på
et par gode taktiske valg fra Jørgen og Brian, og på marginalt bedre
manøvre med den asymmetriske spiler (her var Chris et godt kort

på hånden), var det afgjort, at vi havde trukket det længste strå og
skulle repræsentere klubben ved ligakvalen.
Ligakval
Kvalifikationsstævnet til sejlsportsligaen blev afholdt i Svanemøllen på Øresund d. 25-26. okt. hvor 20 hold stævnede hinanden om
de 5 ledige pladser i ligaen.
20 hold der på skift sejlede mod hinanden i 7 både med udskiftning mellem hver sejlads. 27 sejladser gennemført på en weekend
(9 pr. hold), 5 til 10 m/s og sejlads helt tæt på land med masser
af vindspring. Et stramt og intenst program! Det var konceptet og
opskriften på ligakvallen.
Vi kom godt fra start på stævnet, og lagde ud med en sejr i første
race, fulgt op af en andenplads i anden, og følte virkelig vi var
godt kørende, hvilket også kunne ses på resultatlisten, hvor vi stod
øverst. Men med en tyvstart i tredje sejlads, hvor vi måtte tilbage
og rette vores startfejl, måtte vi nøjes med en 5. plads, og i sejladsen efter kom vi lidt i klammeri med en styrbord båd og endte her
med en 6er! Vi var nu røget ned midt i feltet som 8er samlet.
Den ellers så gode start og det høje humør vi var i efter de to første
race, var pludselig vendt, og vi kunne nu se, at vi nu her næsten
halvvejs gennem sejladserne var presset, og gerne skulle præstere
fejlfrit i lørdagens to sidste sejladser, hvis vi skulle have chance for
at blande os i toppen om søndagen.
Heldigvis fandt vi rytmen igen og nåede at kravle op på en samlet
5 plads, med en tredje plads og endnu en prik, inden lørdagen sluttede.
At overnatte på en femteplads, og vide at vi egentlig lå hvor vi
skulle for at kvalificere os, var en dejlig fornemmelse. Intet var dog
afgjort endnu, og vi vidste at søndagen også skulle spille for at vi
kunne vide os helt sikre.
Søndagen bød på lidt mere vind (7-10 m/s), hvilket passede os
rigtig fint, da vi selv mente at være bedre teknisk end flere af de
øvrige hold. Og den fornemmelse holde stik... Endnu en prik til
samlingen i søndagens første race, og endnu en andenplads. Vi var
kommet lige så godt fra start på søndagen, som vi var dagen forinden og havde nu kun et race tilbage at bekymre os om.
Da vi kom i båden til sidste race, havde vi regnet lidt på den samlede stilling, og vidste at vi “bare skulle sejle en top 4 hjem for at
slutte i top 5 samlet. Så vi tillod os at sejle en smule mere “safe” og
med knap så mange nerver på. Og trods den lidt mere konservative
tilgang sejlede vi endnu en ande plads i hus, lige præcis nok til at
sejle os op på en samlet andenplads á point med Lynæs og med
helt identisk serie som dem.
Stævnevinder blev Skærbæk, mens Frederikshavn sluttede som 4
og Hadsund som 5. De fem hold til ligaen var nu fundet.
Stay tuned, når jeg i næste nummer af klubbladet fortæller mere
om, hvordan vi har forberedt os til sæsonen, hele ligakonceptet, om
bådene der sejles i og om det ligastævne, der afholdes i Horsens
(på hjemmebane).
Kan du ikke vente så længe, så tjek disse sider ud, og find meget
mere om ligaen.
http://www.sejlsportsligaen.dk/
http://www.sejlsport.dk/mere/sejlsportsligaen
/Jacob Nikolajsen
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Til kalenderen :

Hvad mener du?

Af Carl Gerstrøm

Vi har oplevet den mest markante sæson i klubbens historie. Nyt klubhus, 100 års jubilæum
i ungdomsafdeling, 3 besætninger der kæmper om at komme til OL i 2016, kvalifikation til
Sejlsportsligaen, stor aktivitet på alle områder, - den mest markante sæson i Horsens Sejlklubs historie. Et par kommentarer!!!

Niels Sædholm “JEN” (Johan/Else/Niels) og Jørgen Jensen “La
Habanera” (Cubansk dans ala tango) (De to talte i munden på
hinanden og er derfor skrevet sammen.)
Enig i, at det er den mest markante sæson. Huset er den største
beslutning i klubbens historie!
Stor ros til bestyrelsen, formanden i særdeleshed. Han har gjort et
stort stykke arbejde. Genvalg nogle gange endnu!
Der sker meget i klubben på alle fronter. Niels synes, der er for få
deltagere i kapsejladserne sammenlignet med tidligere, hvor der
kunne være 40 både på en tirsdag.
Ungdom følger de herrer ikke så nøje, men de er ikke i tvivl om, at
der er stor aktivitet, - som der altid har været. OL besætninger er
vel et direkte resultat af mange års godt ungdomsarbejde.
Bortset fra ruststøv er det gode forhold vi har. Pladsmændene er
en god opfindelse. De har godt styr på det. Generelt ser området
bedre ud end i mange år. Slangerne på broerne bør tages ind om
vinteren, det ville de have godt af!
God ide at klubben fik MONGO, det kan bruges til mangt og meget.

Carsten Laursen “Sirroco”
Ked af jeg ikke har været så meget i klubben i denne sæson, men
jeg er enig i, at det har været den mest markante i klubbens historie. Beslutningen om klubhuset var en go’, men dristig beslutning.
Det er blevet rigtig flot og imponerende, at det lykkedes at samle
så mange penge. Fin indretning med noget for medlemmer og noget for gæster. For mig er der ikke den store genkendelse i forhold
til det gamle hus. Terrasser er super - med god plads. Kommende
generalforsamling? Bestyrelsen gør det godt - genvalg! ”De 3” –
klubhusudvalg har gjort det godt og fortjener ros!
Ungdom/kapsejlads: glædeligt at det går så godt og , at vi har kandidater til OL. Sejlsportsligaen bliver spændende at følge til næste
år. Det er ærgerligt, at vi fortsat skal trækkes med rustproblemerne.
Der er store muligheder i havneområdet i Horsens. Inderhavnen er
renoveret og Dan Hasløvs projekt med kanal og søsports ø er et
kanon projekt. Lad os håbe det kan blive til noget.
Ingen klager!!

Lotte Jeppesen tidl. ivrig pigesejler, sejlerhustru og mor til Magnus i ungdomsafdelingen
Jeg har kun været i klubhuset et par gange og hører til dem der mener, man skal have klubhus for sig og restaurant for sig! Godt råd – byt om på bestyrelsen og kahytten, så ville medlemmerne få en langt bedre udsigt.
Flot at vi kan fejre 100 års ungdomsjubilæum. Fint at vi gennem alle disse år har kunnet holde fanen højt.
Sejlsportsliga bliver rigtig spændende, - godt tiltag. Min favoritbesætning trak sig desværre; men klubben skal
nok klare sig.
Magnus er begyndt at sejle optimist og er rigtig glad for det. Vi meget tilfredse med trænerne og ledere i ungdomsafdelingen. De gør det rigtig flot.
Efterskrift:
Under og efter bankospillet ville alle 4 interviewede gerne tilføje en bemærkning om ventilationsanlægget. Enten er det konstrueret forkert eller også anvendes det forkert. Der blev ulidelig varmt i øst lokalet med 80 spændte bankogæster!
Carl Gerstrøm

7

Kom til kaffe og rundstykker
i klubhuset!
Horsens Sejlklub inviterer alle udvalg samt nuværende og kommende frivillige til et rundstykke og en kop kaffe/the i sejlklubben:
Søndag den 8.marts 2015 klokken 9.00 - 11.30
Formålet med mødet er, at de forskellige udvalg og frivillige hjælpere får hilst på hinanden og samtidig benytter vi lejligheden til at
få kalenderen afstemt. Udvalgene vil orientere om sæsonens forskellige tiltag, herunder meget mere om Ligastævnet (som omtalt
andet steds i bladet), hvor vi også skal have fundet nogle frivillige
til at hjælpe med afviklingen.
Vi håber at mange vil møde op, så vi kan få startet den nye sæson
med manér og få fundet ud af, hvor mange hænder vi har i sæsonen.
Bestyrelsen

Standerhejsning
11. april 2015

Nyt fra havnen
Den sunkne kutter ved servicekajen? Ejeren ser ikke ud til
at kunne eller ville hæve båden. Ender vel med, at havnen
må foranledige den hævet og skrottet.
Den nye kaj mod øst er færdig. Der er støbt bag spunsen
og baglandet klargøres nu og visse aktiviteter henlægges
hertil fra kaj 12. Lodsning af jern vil fremover blive her. Den
i avisen omtalte lagerbygning er der intet nyt om.
Den nye vej ud til Vittrups ny fabrik er lavet.
Beplantningen, der er sat ved muren foran Stena, har fået
fat og kravler langsomt op. Det går langsomt fordi det
vender mod nord.(CG)

Tradition – tradition!
I de sidste mange år er personerne på billedet mødtes i sejlklubben for at spise sammen og for at tale om ”de gode gamle dage”.
I 90’erne var Ødorf, Andersen og Gerstrøm formænd i henholdsvis motorbådsklubben, bådeklubben og sejlklubben. Desværre er
Gregers Andersen gået bort. Samarbejdet om havnen er af naturlige
årsager ophørt men venskabet og traditionen med at mødes er bevaret.
Fra venstre ses Elise Gerstrøm, Michael Ødorf, Birgit Andersen, Margit Ødorf og Carl Gerstrøm. (CG)

I 2014 havde vi et brag af en standerhejsning. Over 200 deltagere til en forrygende fest i klubhuset. Lad os gentage det !
Maden bliver lige så fin som sidste år . Musikken svinger som
sidste år og gulvet gynger fortsat ikke. Detaljeret omtale i næste
klubblad. Sæt allerede nu kryds i kalenderen! – 11. Apri.

Med Valhalla til London
Lysbilledforedrag i klubhuset den 29. januar 2015.
Charlotte og Søren Refsgaard fortæller om deres tur med FTLFs
flotille til London. Se flot artikel i sidste blad 3.2014 samt andetsteds i dette blad.
Sejlerret bestilles i god tid senest den 27. januar på
chr.horsdal@gmail.com eller telefon 75621975
Der serveres kl. 18. foredraget starter kl. 19.

! Maritimt TIP
Havarerer roret?

Horsens Sejlklubs Venner
Jævnfør vedtægternes §7 afholdes generalforsamling hvert år i
perioden fra 15. februar til 14. marts.
Der indkaldes til generalforsamling torsdag den 19. februar
kl. 18.30 i Horsens Sejlklubs Klubhus.
Efter generalforsamlingen serveres der kogt torsk med det hele
efterfulgt af munter rafling.

Intet problem. Du kaster noget, der giver en passende vandmodstand, ud agter. Men først gør du
en line fast i hver side af det. Hvis du vil il styrbord,
haler du hjem i linen om styrbord, og vil du til
bagbord, er det den bagbords line, du skal hale hjem
i. Vandmodstanden i det, du slæber ude agter, vil få
din båd til at dreje.

Bestyrelsen
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nedhaling

Stander

men sæsonen forsætter, - standeren VILLE ikke ned!
Som altid sluttede Horsens Sejlklub sæsonen den sidste lørdag i
oktober. Flere sejlere slutter ikke før isen forhindrer sejlads, og for
dem markerede en genstridig stander i flagmasten, at sæsonen
fortsatte. Linen havde sat sig fast i blokken og standeren VILLE bare
ikke ned på dagen.
Bortset fra det forløb alt planmæssigt. Det blev en fantastisk dag
som afslutning på en fantastisk sæson.
Formanden holdt som altid en fin tale på plænen og kom rundt om
klubaktiviteterne i det mest markante år i klubbens historie. Kortet
ned sagde formanden:
Velkommen til Afrigger 2014
Vi flager på halvt i dag, fordi et mangeårigt klubmedlem, Toni Friis,
er afgået ved døden og i dag bliver begravet.
Endnu en travl sæson i HSH slutter i dag.
En sæson der på mange måder har været fantastisk, sommeren
har sjældent været så lang som i år, med så høje temperaturer i
luft og vand.
I løbet af sæsonen har ungdomsafdelingen afholdt flere stævner,
specielt det store ranglistestævne i maj måned var meget vellykket, med god forældreopbakning og hjælp af andre frivillige
kræfter. Samtidig markerede vi også ungdomsafdelingens 100 års
jubilæum.
Klubmesterskabet i ungdomsafdelingen er afholdt. 47 sejlere deltog på fjorden den dag.
Dagen blev sluttet af med sæsonafslutning i Horsens Sejlklubs restaurant. Der var flot fremmøde med ca. 95 i alt - sejlere, søskende
og forældre. Dejligt at vi fik afslutningen over i klubhuset, jeg håber
det kan blive en tradition. Der er mange af ungdomssejlerne, der i
sæsonens løb har sejlet sig til fine resultater.
På kapsejladsfronten har der været afholdt tirsdag-, onsdag- og
torsdagssejladser, og her har ca. 100 mand/kvinder dystet på banerne i både forårs- og efterårssæson.
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Formanden overrækker duelighedsbeviser. Fra venstre Jannie, Niels,
Per, Eva, Kirsten og formanden
Den megen træning på vandet har gjort, at nogle sejlere har opnået
flotte resultater her til lands og i udlandet.
Bl.a. har Kim Lago sejlet sig til en bronzemedalje ved det svenske
mesterskab i Albin Express klassen. Morten Arndal med besætning
har igen i år vist, at de magter kunsten at sejle stærkt i Albin Express
klassen, det har resulteret i et dansk mesterskab, og som kronen på
værket blev de vindere af North European Express Championship.
Med så gode sejlere har klubben besluttet, at vi forsøger at kvalificere os til deltagelse i Dansk Sejlsportsunions Sejlsportsliga. Vi har
sejlet klubudtagelse i Hou i 2 lånte j-80’ere, lånt af Hou Maritime
efterskole. Tak for at vi kunne låne dem.
Udtagelses sejladserne blev sejlet mellem Morten Arndal og Jørgen
Mortensen.
Jørgen Mortensen, med gasterne: Brian Keene, Jacob Nikolajsen,
og Chris Keene blev vinder. I denne weekend er der kvalifikationsstævne på Øresund.

Her skal indskydes en bemærkning om Dansk Sejlunions valg af
dato. Sidste lørdag i oktober, er der rigtig mange klubber, der har
standernedhaling! Er det mangel på ledige datoer, forglemmelse
eller chikane?
66 både i lystbådehavnen er dette efterår blevet ramt af rust støv.
Sagen har været kørt på en meget sober måde, og den taktik har
været helt bevidst fra vores side, og jeg har en stor tro på, at vi
havner et sted, hvor alle kan være tilfredse.
De sidste både er blevet kontrolleret og af den samlede flok på 66
er der 2 både, hvor vi ikke kunne finde rust på. I hele perioden har
vi haft dialog med STENA og Horsens Kommunes Miljøafdeling.
Dette har resulteret i, at sejlklubben har kontaktet advokat Jens
Glavind, som på bedste vis skal forsøge at samle trådene.
Tursejlerne har i år traditionen tro arrangeret 2 sejladser, pinse
turen i foråret og høst turen i september, og nu er de klar med
julebanko.
Pladsmændene har godt gang i at få bådene til at stå på rad og
række. I år vil der blive opkrævet et gebyr for masteopbevaringen.
Planen er, at pengene skal bruges til vedligehold.
Klubhuset har været brugt i sæsonens løb, vi har alle skullet lære
nye traditioner og nye veje, og det har indimellem skabt lidt uenigheder, som vi forhåbentlig kan løse med hjælp fra hinanden.
I den sammenhæng vil jeg gerne opfordre folk til at tænke over,
at vores klubhus er også restaurant. Den indtægt klubben får via
restauranten bidrager ikke uvæsentligt til vores økonomi. Der skal
være plads til både klubliv i Slyngelstuen og gæster i restauranten.
Jeg vil opfordre til at medlemmerne bruger deres medlemskort indenfor de rammer, der er givet.
Formidling i klubben sker via hjemmeside, klubblad og nyhedsbrev.
275 medlemmer bruger nyhedsbrevet, og jeg vil gerne opfordre til,
at endnu flere tilmelder sig. Det er en hurtig måde at få nyheder ud
i en klub, hvor medlemmerne jo ikke ser hinanden hver dag.
Der er lidt forskellige opgaver i den kommende tid og poster i
udvalg, der skal besættes. Der er altid brug for hænder, og alle er
velkomne til at byde ind, også selv om det ikke er en specifik opgave, men bare fordi man har lyst til at give en hånd med. Det er jo
vores alles klub, som gerne skal fungere.
Vi har stadig 3 besætninger der kæmper for en OL plads ved OL i
Rio 2016. Alle indfriede deres målsætninger i år, og alle de aktuelle
klasser blev udtaget til de Olympiske Lege i Rio de Janerio i 2016.
Vi har nogle dygtige sejlere! - det er vi som sejlklub stolte af. Tak til
de sponsorer, som allerede har støttet OL. Satsningen.
Om Sejlerskolen sagde formanden. Vi har i år haft lidt færre elever
end vanligt, men også i år er der 8, der har bestået prøven.

Carolina Carmo, Kirsten Kolding, Eva Viborg Andreasen, Søren Junker Nielsen, Per Johannesen, Niels M. Krog, Jannie M. Kaae, Silvia
Avinyo Ortiz de Urbina,
Et stort tillykke til jer!
Carl Gerstrøm fik kort ordet for at offentliggøre resultatet af
konkurrencen om at skrive til klubbladet.
Vi prøvede det uden held for nogle år siden, men ideen blev taget
op igen.
Skriv en go’ historie om en spændende tur, et spændende sted at
sejle til eller en go’ oplevelse til søs. Sådan lød opgaven!
Vi efterlyste godt stof til bladet og ideer til, hvor man som Horsens
sejler kan finde en god oplevelse.
Redaktionsudvalget havde i år fået flere artikler tilsendt og
præmierede Charlotte & Søren Refsgaard for deres spændende artikel ”Hvor langt kan man nå på en sommer?”
Hanne Jeppesen overrakte præmien, - et gavekort til Horsens
Sejlklubs Restaurant.

Hanne Jeppesen (til højre) overrakte gavekortet til Charlotte og
Søren Refsgaard
Peter Bjerremand overrakte sammen med dir. i Nykredit Flemming
Hansen Nykredit Sailor of the Year, se omtale andetsteds.
Jesper Bjarnesen sang for på ”Frie hav” og som nævnt ovenstående
VILLE standeren ikke ned.
Traditionen tro 3 hurraer og Moleøl, inden man gik i klubhuset og
forsatte med frokost og de sidste formalia.
Formanden bød velkommen inden døre, og den hyggelige frokost
kunne begynde kun afbrudt af yderlige et par formalia.
Årets bedste Fighter (Jan Poulsens Mindepræmie fra 1986) også
kaldet kammeratskabspokalen
Formanden motiverede valget:
I år skal den gå til et mangeårigt medlem en sjællænder, der har
forvildet sig over til det store hovedland.
Han er bilentusiast.
Haveentusiast.
Og sidst men ikke mindst Sejlsports entusiast.
Han har tidligere været leder af sejlerskolen i 11 år, og har af flere
omgange siddet i bestyrelsen.
...fortsættes næste side

Så hyggeligt kan det være i Ballen!

Fra venstre Marie, Kirsten og Eva overrækker Hans Kock en gave som
tak for en god sæson i sejlerskolen
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Han arbejder som sejlerinstruktør, er i turudvalget og blad udvalget
Deltager i mange vedligeholdelses opgaver, og senest er han blevet
bundsmøringsekspert.
Han har fået en sejlsportsfinurlighed opkaldt efter sig, -”en Harby”
Må vi se Ole Harby heroppe.
Ole, Jeg har spurgt mange, hvad der kan siges om dig, og alle sagde;
ham kan der kun siges godt om, han er altid positiv, altid villig til
at hjælpe, meget imødekommende, en helt igennem dejlig mand.
EN GOD KAMMERAT
Selv i svære perioder har vi set dig på havnen, så snart du kunne.
Vi vil gerne takke dig for din store indsats for Horsens Sejlklub
igennem rigtig mange år.
Tak skal du have.

Silvia med
blæselampen

Som traditionen byder, sagde
formanden tak til restauratør og
personale for en god sæson.

nedhaling

Stander

Efterårets kapsejladser
Der har været stor aktivitet på kapsejladsområdet
hen over efteråret. Her er kort resultaterne.
Tirsdagssejladser

Bymesterskab for kølbåde den 5. oktober

I alt 6 sejladsaftener med 2 starter hver aften opdelt på 3 løb.
Expresserne havde deres eget løb.
Op/ned bane med krydsstart fra Vitus Bering, hvor Birger Iversen,
Carl Ove Broen og Claus Bjørnhardt tog sig af det praktiske.

Der blev gennemført 5 sejladser på en op/ned bane. Resultatet
blev:
1. løb 5 deltagere
1 – Folkebåd
Jørgen Rasmussen
2 - KDY 15 m2 Torben Pedersen

1. løb 8 deltagere
1– Folkebåd
Jørgen Rasmussen
2 - KDY 15 m2 Torben Pedersen
3 – Folkebåd
Jan Rasmussen
2. løb 4 deltagere (i foråret var der 7 deltagere???)
1 – Express
Morten Stoy
2 – Express
Morten Fjerbæk
3 - Express
Svend Kold Johansen
3. løb 4 deltagere
1 - Luffe 44
Kim Viborg
2 – X332
Henrik Frederiksen
3 – X 102
Ole Rindom

Familiekapsejlads
Ole Harby får
”Fighterpokalen”
af formanden

Uddeling af Grundstødningspokalen var overladt til Carl Gerstrøm,
der kunne konstatere, at der var flere bemærkelsesværdige kandidater. ”Escape”, denne gang med formanden ved roret, vandt for
andet år i træk og det bør her indskydes, at det står i fundatsen, at
pokalen er evigt vandrende. Kan ikke vindes til ejendom. At Murphys lov gælder til søs, kan man læse andetsteds i bladet.
Sejlerskolens hæderspokal ”Blæselampen” bliver hvert år uddelt til
en sejlerskoleelev eller instruktør, der på en eller anden måde har
gjort sig positivt bemærket igennem sæsonen. Den gik i år til Silvia
Aviño Ortiz de Urbina. Bl.a. blev fremhævet Silvias gastetjans på
“Hvorfor det”
Anette Viborg og Martin Hjorthlund fortalte lidt om deres oplevelser og planer frem mod OL i 2016. En spændende historie fortalt
af 2 sympatiske unge mennesker, der er enestående gode til at
kommunikere. Flot!
Det blev igen en meget hyggelig standernedhaling i Horsens Sejlklub. Festlig, traditionsrig og lidt højtidelig ceremoni på plænen
efterfulgt af nogle hyggelige timer i klubhuset med restauratørens
gode mad og Jesper Bjarnesens dejlige musik. Tak for en go’ dag!
Til de der ikke var med: ”I gik glip af noget!”
Carl Gerstrøm
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Hver torsdag blev der sejlet respitsejlads, dvs. at de mindste/
langsomste både starter først, og den båd der kommer først over
stregen vinder. Enkelte sejlede med spiler, og det gav naturligvis
tilsvarende sen start. Knud Erik Feldt starter og tager i mål fra
broen
10 både deltog og resultatet blev:
1 – H båd
Kaj Møller
2 - Match 28
Kapsejladsskolen 2
3 – Dehler 34 Jørn Pedersen
Efter aftensejladserne tirsdag og torsdag var der præmieuddeling,
spisning og hyggeligt samvær i klubhuset med god deltagelse, dejligt at se!

Pigesejlads
Et blik ud over ”modellen”, med de glade deltagere. Fint arrangement!

Den nyudnævnte ”grundejer” giver en lille en til de tidligere uheldige. Fra venstre Nils, formanden, Frede, Vagn, Jesper og Per.

Hver onsdag har pigerne sejlet. 6 sejladsaftener 5 HSH både + ca.
det sammen fra HBH. Jørgen Jensen og Hans Svejstrup starter og
tager i mål fra broen.
1 – Express
Lena Schroll

“Trekost 2-star 2014” den 21. september
En fantastisk sejlads. 22 både sejlede den 21 sm lange sejlads i
fint vejr.
Der blev startet efter respit. Resultatet blev:
1 - Folkebåd Jørgen Rasmussen/Jens Vanvig
2 - Folkebåd
Kaj Nielsen/Jan Rasmussen
3 - KDY 15 m2 Torben Pedersen/Silvia Avinyo Ortiz de Urbina
Det forlyder, at Silvia har fået fast plads på “hvor for det” om tirsdagen i næste sæson. Knud Erik Feldt tog sig af det praktiske.

2. løb 7 deltagere
1 – Express
Morten Fjerbæk
2 – Express
Morten Stoy

Endelave rundt 2014 den 30. august
Samarbejde mellem Snaptun Sejlklub og Horsens Sejlklub. 4 løb
med i alt 20 både. 3-5 m/s med Endelave om styrbord. Nils Buhl
og Knud Erik Feldt startede og tog i mål i Snaptun
1. løb 6 deltagere
1 - Express
Morten Fjerbæk
2 - Express
Morten Stoy
2. løb 4 deltagere
1 - Ylva
Ernst Krag
2 - Banner 30 Gunnar T. Hansen
3. løb 8 deltagere
1 - Luffe 44
Kim Viborg
2 - X 37
Niels Nørgaard Pedersen
4. løb 2 deltagere
1 Trimeran
Preben Kristensen

KDY 15m2 stævne “Ry Open”
den 26., 27. og 28. september.
Stævnet blev flyttet til Horsens af forskellige årsager. Verner
Jensen og Knud Erik Feldt stod for arrangementet.
I alt 8 danske og 1 tysk båd deltog. Fint stævne med megen
socialt samvær og middage i klubhuset lørdag aften med 26
deltagere.
1 - Torben Pedersen
2 - Jens Nørgård
Alt i alt et flot kapsejlads efterår med god aktivitet.
Næste sæson tegner til ligeledes at blive meget aktiv. Mere her
om i næste blad.
Knud Erik Feldt/Carl Gerstrøm
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European Boating Association (EBA) og Nordisk Båd Råd (NBR)

Et døgn med friske ideer og nye
kontakter
Hvordan får vi flere ud og sejle? Hvad skal der til for at få en sjov kapsejladsoplevelse?
Hvordan finder vi penge til vilde ideer? Og hvordan pokker får vi de unge til at blive i
sporten?
Horsens Sejlklubs hold
ved klubseminaret 2014.
Fra venstre:
Jørgen Mortensen,
Jeppe Mølskov Bech,
Nikolas Brandt Hansen*,
Ole Rindom,
Ulla Christophersen,
Carl Gerstrøm,
Lena Hellstrøm og
Knud Erik Feldt
*Nikolas er tidligere opti
sejler og ungdomstræner
HSH. Nu er han ansat i DS
som konsulent. Vi mødte
Nikolas og han
skulle naturligvis med på
billedet.

Lige så mange deltagere, der var til Dansk Sejlunions Klubkonference, lige så mange vinkler er der på det samme centrale spørgsmål:
Hvordan vender vi udviklingen - eller skulle man sige afviklingen af dansk sejlsport? Vi var syv fra Horsens Sejlklub, der var afsted et
døgn den 21. og 22. november, for at finde nye veje og plukke lavt
hængende frugter, som kan hjælpe HSH i den rigtige retning.
Vi syv, der var med, kom med hver vores små kæpheste og personlige ønsker for, hvad der skal prioriteres. Og heldigvis var der mange
typer workshops, så vi kunne sætte vores eget program sammen.
En valgte kun at søge viden om den nye liga, en koncentrerede sig
om kapsejladsledelse og en er aktiv opti-far.
Min store kæphest er, at vi skal gøre op med den lukkede verden
sejlsport er. Vi skal gøre det muligt at komme i gang med sejlads
uanset alder, økonomi og færdigheder. Så jeg søgte ideer til nye
aktiviteter.
Her er nogle af dem, som jeg fik skrevet på bagsiden af programmet.
• ”Tag en ven med”-dag: Få en kollega, din nabo eller en god ven
med ud på en sejltur. Sluttes af med pølser på grillen og lidt
info om sejlerskole og priser.
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• Inviter en vintersports-klub på en sommersejltur som klubarrangement
• Klippekort til lån af klubbåde/matchracesejlads
• Seniorsejlerskoler i dagtimerne for de aktive 60+
• Andelsbåde faciliteret af klubben
• Åbne foredrag om vinteren for alle borgere, hvor man sælger
på Kløvedal-drømmen, og giver en lille intro til sejlerskole
• Sejlads, løbetur eller crossfit for opti-forældre, der venter.
• Lær at sejle jolle som voksen
• Søstjerner: For de 5-7 årige, hvor de hygger sig på havnen med
at fiskenet, ser på krabber og måske får en tur i en damjolle.
Og der var mange flere... Hvis du vil høre mere, så tag fat i mig eller
en af de andre, som var med. Måske er der en af ideerne, der fanger
dig. En kan ikke løfte alle ideer, men sammen kan vi måske klare en
eller to af de bedste.
Se mere fra Klubkonferencen på www.sejlsport.dk. Her er alle power points fra de mange forskellige oplæg. Der er helt sikkert også
noget, som fanger din interesse.
Lena Hellström – lena.hellstroem@gmail.com

Som altid afholdt den europæiske og den nordiske tursejlerorganisation generalforsamling i oktober.
Ved den ordinære generalforsamling i EBA 19. oktober blev hollænderen Willem Dekker,
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, valgt til ny præsident.
Willem Dekker afløser Peer Bent Nielsen Dansk Sejlunion, der i h.t.
vedtægterne ikke kunne genvælges efter 2 valgperioder af 4 år.
Peer Bent har gjort et fremragende arbejde i EBA og fået strømlinet
organisationen.
På mødet blev der afrapporteret fra flere interne arbejdsgrupper
og de ISO-standart grupper som EBA følger. Særlig opmærksomhed er der omkring en ny norm for lystbådehavne. Recreanational
Craft Directive (RCD) følges meget nøje. Justering til ikrafttrædelse
i 2017 er vedtaget. Personal crafts (jetski og vandscootere) kommer ind under direktivet og vil medføre tiltrængte krav til støj. Fra
2017 må der ikke producers både I EU med holding tank, der kan
tømmes gennem bunden.
Der bliver krav til at konstruktionen tilgodeser
• rorgængerens frie udsyn
• minimumsfare for overbordfald
• at kunne komme om bord
Bortskaffelse af gamle udtjente både er et emne der følges nøje.
Alle europæiske lande har udfordringer på området og mange
lande f.eks. Frankrig har firmaer, der kan klarer opgaven. Fælles er
at økonomien er udfordringen. Ingen bådejer vil betale 10-20.000
for at komme af med den gamle båd.
I NBR har Danmark overtaget formandsskabet. I NBR drøfter man
intenst, hvordan sejlsport kan påvirke det politiske system. Navnlig SWE oh NOR gør rigtig meget lobbyarbejde, for at blive hørt

af politikere og embedsmænd. Ofte støder man på, at man i de
kredse spørger ind til hvad gør man i de andre nordiske lande. Det
er vigtigt at have en stor viden på hele det nordiske bådliv. Miljø i
en meget bred betydning er en betydende faktor i nordisk sejlsport
og sammen med sø sikkerhed de ultimative emner.
Internt drøfter Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere, hvordan vi i
fremtiden kan samarbejde om at repræsentere Danmark i det internationale tursejlerarbejde. I dag er der 2 fra hver organisation
med til møderne og målet er, at vi fra efteråret 2015 reducere det
til 1.(CG)

“Stormy” med besvær på vej i ly! Knud bestod traktorprøven,
men der var ikke megen plads at give af! Foto: Bente Nielsen.

Masteskuret
-vi gentager hvad der stod i klubblad 2.2014.
Der er et stigende pres på masteskuret, og mange der gerne vil have
en plads, og på den baggrund har vi været nødsaget til, at sikre at
kun dem der vitterlig bruger skuret lægger beslag på pladserne.
Der vil derfor fra og med sæsonen 2014/2015 blive opkrævet en
årlig leje på 100,- kr. pr mast uanset længde, dermed håber vi, at
folk frasiger sig pladsen såfremt de alligevel ikke bruger den (vi har
flere gange konstateret, at både er solgt uden, at det meddeles, at
man så heller ikke længere har brug for mastepladsen).
Reglerne for masteskuret vil i øvrigt være uændrede således:
- Indskud ved tildeling af plads er 75,- kr. pr påbegyndt meter, ved
skift af båd med længere mast betales op.
- Pladsen er personlig og kan ikke overdrages, udlånes eller udlejes.
Ved salg af båd fortabes pladsen medmindre der træffes aftale om,
at man er i venteposition, fordi man påregner at købe en anden
båd.

Både der sælges, men forbliver i byen, kan overtage pladsen mod at
betale nyt indskud.
- Det er kun HSH medlemmer, der kan få tildelt og opretholde
plads i masteskuret.
- Ved oplægning af master skal anvisningerne fra Pladsmændene
følges
- Man skal sikre sig, at masterne fylder så lidt som muligt og afmontere forstag, sallinger, og lignende, som gør det vanskeligt at
pakke tæt sammen. Der må kun henlægges master og tilhørende
forstag i masteskuret, ikke bom, spilerstage mv.
- Alle master skal være forsynet med skilt med navn og telefonnummer – undlades dette må vi gå ud fra, at masten ikke hører
hjemme i skuret.
/svs/
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Til opslagstavlen

Escape gik på grund...

7

HSH
Kalender

- og derfor fik skipper 1 Grundstødningspokalen. Sidste sæson var det skipper 2 der blev
den ”stolte”ejer.
Begge skippere, som var ombord, var og er
på ingen måde stolte over det der skete.
Lige før sommerferien 2014 stævnede Escape ud af Horsens havn, og hvad der skulle
have været starten på den ene bådejers
sommerferie. Planen var at sejle til Ballen
på Samsø og derefter til Kerteminde. Her
skulle skipper 1 afmønstre og skipper 2
ville sammen med sin kone starte på ferie.
Hun ville ankomme til Kerteminde i bil,
som Skipper 1 og frue så kunne tage hjem.
OK, vi kan lige så godt kalde en skovl for en
skovl, så her kommer historien:
Jeg styrer båden ud af fjorden, vinden
kommer fra syd, så der er et dejligt kryds
ud forbi Snaptun, og vi sejler over langs
batterihagen og vælger at vende. Vinden
rummer nogle grader og det gør, at jeg
spekulerer lidt over, om vi skal gå sønden
eller norden om Endelave. Jeg vender det
med Claus Bjørnhart(CB) og denne tanke går der åbenbart noget
tid med!!!
At både CB og undertegnende er ombord gør, at Yasmeen(YH) har
fuldstændig tillid til at alt er under kontrol. Vi siger klar vende, og
lige inden vi når at vende føler vi, at vi rammer noget der ligger i
vandet. Et sekund senere glider vi op på en sandbanke. VI STÅR PÅ
GRUND.
Jeg havde lige set 10 meter på ekkoloddet, og navigatoren viste,
at vi lå på 8-10 meter kurven, men fakta var, at vi stod på grunden
sønden for kaffekrogen med en pejling langskibs ind mod et
stråtækt hus og færgelejet på Hjarnø 80 grader om bagbord.
YH kravlede op på bommen, og vi forsøgte at bakke med genuaen
uden resultat, motoren arbejdede som en gal også uden resultat.
Allerede nu var CB og jeg klar over, at her kom vi ikke fri ved egen
hjælp.
Jeg ringede først til havnemesteren i Snaptun: her tog ingen telefonen, så ringede jeg til Bistroen, heller ikke her tog nogen telefonen. Så ringede jeg til havnemesteren i Juelsminde og ingen tog
telefonen, i panikken fik jeg ringet til en ung dame i Juelsminde og
efter lidt snak frem og tilbage måtte jeg spørge, hvem jeg havde
ringet til? Juelsminde turist kontor sagde hun i den anden ende. Jeg
skyndte mig at sige, at jeg ville finde hjælp andet steds og ringede
af.
Nu kom en stor motorbåd, Princess v.42, ”Riba 2” fra Horsens,
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Klavs T. Pedersen med hustru og begge børn ombord. De fik en
trosse over, og vi havde kontakt via VHF’en. De lå på 10 meter
vand, bare 5 meter fra os.
Han forsøgte at rykke i os, men efter et par forsøg sprang linen.
Så fik han en ny line over og efter endnu et par forsøg sprang den
også. Linen fløj som et projektil ind under båden, og i sammen
sekund slog jeg motoren fra, men lige da den var sat i frigear, hørte
vi at stævnrøret blev bremset. NU havde vi så tovværk om skruen
og dermed ingen motor.
Nu var vi klar over, at plan 1 og 2 ikke virkede, så vi måtte til plan 3.
Så ringede min telefon, det var SOK der ringede og spurgte om
vi var gået på grund. Jeg måtte fortælle, at vi under ingen omstændigheder havde brug for helikopterhjælp, her var ingen fare
for menneskeliv, og hvis det gik helt galt kunne vi gå i land. Inden vi
ringede af, spurgte jeg, hvem der havde ringet til dem, her fortalte
de, at det var Horsens Politi, som var blevet ringet op af Juelsminde
turistbureau. Jeg aftalte med SOK, at vi ville ringe sammen senere
og fortælle, hvordan det gik. Det endte med, jeg talte med dem 3
gange!
Nu skulle der findes en anden løsning. Det var højvande, da vi forlod
Horsens og på vej til lavvande nu med kraftig udadgående strøm.
Jeg ringede til Havnefogeden Helge Mechlenborg, han tager telefonen. Jeg spørger, om han kender til noget med stor motorkraft i
nærheden. Det gør han; han venter en stenfisker fra Juelsminde ind
i havnen snarest. Han må være på vej. Helge ringede til stenfiskeren, og jeg kaldte ham over VHF’en. Han var kommet ind i fjorden,
så han vendte skibet, (vi havde for øvrigt også set den, da vi sejlede forbi Snaptun). Han kaldte ”grundstødt skib.” over VHF’en
igen efter 10 minutter og spurgte, om han skulle fortsætte mod
os, og det skulle han, uanset hvad der skete. Nu kunne vi også se
ham ved Borren.
Under tumulten havde vi fået Escape vendt, så hun nu lå med
stævnen væk fra land. Nu kom der også en lille fiskerbåd med 2
modne mænd ombord, ud fra Snaptun. De spurgte, om vi havde
brug for hjælp, og det havde vi, når stenfiskeren kom. Så kunne de
sørge for, at vi fik en line over.
Jeg kaldte stenfiskeren igen og spurgte ham, om han havde noget
kraftigt tovværk. Det mente han, han havde gjort en 32 mm line,
der var 100 meter lang klar.
Fiskerbåden sørgede for, at vi fik linen ombord, og CB satte den fast
i klyssen ude for. På daværende tidspunkt lå linen i en stor bue ud
mod syd, og der var en kraftig strøm ud fra fjorden. Over VHF’en
blev der spurgt, om vi var klar, og det mente vi.
Stenfiskeren gav halv gas og linen i vandet slog smut henover van-
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doverfladen til den blev stram. Vi nåede lige at føle, at linen
blev 6 meter længere, så lød der et brag - båden lettede og
sekundet efter lå vi på 8 meter vand.
Det var en lettelse, vandstanden var faldet 40 cm. Mens vi
sad på grunden.
Så blev der sat sejl på Escape og trosserne løsnet, stenfiskeren blev ringet op igen, og vi sagde tak for hjælpen og fik
aftalt afregning, når vi kom i havn. Hans timepris var 1200
kroner i timen, og han brugte 2 timer, han fik desuden en
flaske spiritus.
Den lille fisker båd fik også en flaske og et ”mange tak”.
Motorbåden fik et stort tak for at holde os, 1000 kroner til
brændstof og et par gode flasker vin.
På vejen ind gennem fjorden ringede vi til Søren Buhl, for at
høre om han havde et stativ, der kunne stå klar til os når vi
fik båden løftet dagen efter. Vi skulle have skroget tjekket
og tovværket ud af skruen. Dette løft kostede 800,00 kroner
Dagen efter kunne vi konstatere, at båden tilsyneladende
ikke havde taget skade på skroget, og vi fik tovværket ud af
skruen. Båden blev sat i vandet igen og CB og hustru kunne
tage på sommerferie.
Efterfølgende fandt vi også ud af, hvad årsagen var til det store
brag, da stenfiskeren trak os af; Stenfiskeren havde fået linen
ovenover noget søgelænder, og da linen strammede op blev
sø-gelænderet på agterdækket af stenfiskerens båd rykket af.
Det er stadig svært for os at forstå, hvorfor vi skulle gå på
grund der, men hvis det ikke kan forstås kan alle der læser
denne beretning spørge sig selv om, hvordan det kunne gå
så galt.
Med Venlig Hilsen
”Klaphatten”
Bjarne Hansen
Formand Horsens Sejlklubben

24. december

Glædelig Jul

31. december

Godt Nytår

2015
14. januar	HSH generalforsamling
29. januar	Foredragsaften
”Valhalla i London”
19. februar	HSV generalforsamling. Kogt torsk
2. marts	Foredragsaften
”WASA” i Østersøen
11. april	Standerhejsning
6. juni	Business cup
12.-14. juni	Sejlsportsligaen
1ste division
20.-21. juni	Sejlsportsligaen
2. division
23. juni	Sankt Hans aften
3. september	Seniorsejlads
18.-20. sept.	Ry Open
31. oktober	Standernedhaling
2. november	Banko
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Fra London til Horsens i østenvind
Beretningen om hvordan en lidt
tidspresset retursejlads gik.
Af Charlotte og Søren Refsgaard

Afgang fra London blev d.18. juli 2014, hvor vi billedligt talt gik ud
med tidevandet. Vi havde planlagt at afgå d.17, men svingbroen
mellem havnen og Themsen fungerede ikke, så vi måtte nyde en
ekstra sommerdag i London, vel vidende, at vi så havde en dag mindre til rådighed for at nå hjem. Deadline var søndag d. 27. juli.
Sejladsen startede kl.7.00, hvor vi gik gennem slusen og svingbroen
ud i Themsens rolige vand. Det havde lige passeret højvande med
ca. en halv time, men da slusen ikke åbnede tidligere, kunne vi ikke
gøre andet. Derfor var der også fuld kraft på motoren for at nå de
35sm ud af Themsen, inden strømmen vendte. Det nåede vi ikke

l

n ved Kie

e i sluse

alen
Næsten

efter hvad vi kunne se, lå vi tæt på andre både og nogle både lå
længere ude end os, så alt måtte vel være ok. Vi besluttede dog at
holde anker vagt pga. vejret og placeringen. Charlotte fik den første
vagt. Efter ca. 30 minutter vækker hun mig med beskeden - Færgen
er ved at sejle!!! Det var Englandsfærgen, som har kajplads længere
oppe af floden og den kom direkte i mod os - Vi lå i sejlrenden!
Nå der er jo ikke andet at gøre end at hive ankeret og flytte sig. Vi
fandt kort efter en fin plads på den anden side at floden.
Efter en dejlig overliggerdag i Shotley Marine, som ved lavvande
ligger på førstesal, sejlede vi tilbage til fastlandet. Vi satte kursen
mod Den Helder og sejlede de godt 125sm for motor på lidt over
25 timer i næsten havblik. Den engelske kanal, der havde vist sig
fra sin grimme side på vejen ud, var nu næsten helt blid. Dog skulle
vi lige prøve 5 timer med meget tæt tåge, hvilket er spændende,
når man nu kun har en AIS og ikke en radar og uret viste mellem kl.
2 om natten og frem til 7 om morgenen. Her kan man virkelig tale
om at vente på solopgangen med længsel.

uren

å hjemt

Selfie p

dog ikke de store problemer, da alle trawlerne havde aktiv AIS, så
vi kunne se dem i dagslyset og på instrumenterne. Værre blev det,
da vi sejlede ind til Borkum. Nu var det blevet mørkt og farvandet
meget snævert. Igen var der rigtig mange trawlere, og med mange
mener jeg vi konstant kunne se 5-8 både inden for 1sm. Denne
gang havde de ingen AIS tændt, men kun navigationslys. Den kloge
lystsejler siger så til sig selv - jeg sejler bare ca. 10 meter på ydersiden af sejlrenden i styrbord side, her trawler de da ikke, og jeg
slipper fri af trafikken i renden. Forkert! Der trawles alle steder
også i og på tværs af sejlrenden. Efter denne meget intense sejlads
havde stået på i ca. 2 timer siger Charlotte, næsten desperat, om
vi ikke skal sejle tilbage igen, men det bliver det jo ikke bedre af,
og vi har faktisk også ret til at sejle her. Vi kom frem til Borkum,
eller næsten, og fik smidt anker, men det var en dårlig oplevelse,
omend jeg aldrig mere glemmer lysføringen for en trawler. Den
videre sejlads mod Cuxhafen næste morgen var fin, vinden var i
den rigtige retning et par timer og det gik fremad for sejl et par

Vi gik ind i Kieler kanalen med sidste sluse åbning dagen efter og
overnattede i Brunsbüttel, inden vi sejlede gennem Kieler kanalen
og tog den sidste overnatning i udlandet i BKYC. Det er rigtig dejligt at kende dette lille smørhul.
Nå ja, en lille sjov detalje. Vi troede at lystsejlere kun blev sluset
igennem Kieler kanalen sammen med andre, så slusen blev fyldt
op - det passer ikke. I slusen ved Kiel blev vi sluset igennem med 3
andre lystsejlere og ikke andre.
Fra BKYC gik turen til Strib og hjem. Vi anduvede Horsens d. 27. juli
ca. kl. 15.00, så vi var hjemme i god tid.
Dette var vores afslutningen på første flotille sejlads med FTLF,
og vi kan bestemt anbefale det. Turen har flyttet grænser og givet
mod på mere. Hvem ved hvor det går hen næste sommer. Hvis
traditionen holder arrangerer turudvalget jo nok tur til BKYC igen,
og derfra er der jo ikke langt ud i verden.
Hilsen Valhalla

Havn
Harwich

ngelske

på den e
Havblik

helt, så vi ankom ikke til Harwich før efter midnat, En sejlads på
ca. 85sm.
Harwich er en lidt speciel havn, da den i princippet blot består af
floderne Stour og Orwell’s udløb der mødes, og hvor den østlige
bred er en meget lang container havn (vel sikkert ca. 1 sm lang) Ved
vores ankomst var det helt mørkt og ingen måne eller stjerner, da
et tordenvejr kom ind sammen med os. Vi sejlede lidt op af floden
Orwell for at finde en ankerplads, hvilket også lykkedes. På kortet
så det godt nok ud som om vi lå meget tæt på sejlrenden, men
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Fra Den Helder og frem til Cuxhafen er der ikke meget at se. Der
er heller ikke mange steder at gå i havn, når tiden er kort og lange
indsejlinger på mellem 7 og 10 sm ikke lige er det man ønsker.
Vores planlægning hed Den Helder - Borkum - Cuxhafen. En tur på
190sm med et stop. Det skulle jo være muligt på et par dage, og
det var det også. Til at starte med havde vi en fin sejlads og mødte
for første gang mange fiskere op langs kysten. Jeg tror det var reje
trawlere - og de jager i flok. Ikke rejer at forstå, men lystsejlere der
ønsker at sejle på deres område. En meget bizar oplevelse! Det gav

kanal

timer, inden motoren igen måtte hjælpe med at holde højde. Den
store oplevelse på denne del at turen var navigationen i og omkring trafiksepareringssystemet rundt om indsejlingen til floderne
Jade (Bremerhafen) og Elben (Hamburg). Her er der mange meget
store skibe, og de sejler i alle retninger, men systemet virker utrolig
godt, og som lystsejler skal man blot følge reglerne, så er der ingen
problemer. Indsejlingen på Elben frem til Cuxhafen foretog vi om
natten, og vi oplevede et lysshow af navigationslys af alle typer,
selv fyret på Helgoland kan man se. En rigtig fed oplevelse.
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H O R S E N S

Seasons End
Hamborg, 2014

Hamborg: Lotte Andersson og
Torben Pedersen ved præmieoverrækkelsen

På venlig opfordring, vil jeg her berette
om vores skønne tur i ”Hvorfor Det”
J 418, på Alster, lige midt i storbyen.
I år havde jeg den store glæde, at have min ”gamle” super gast,
Lotte Andersson som ellers har skiftet juniorbåden ud med en Luffe
44. Jeg forstår ikke helt hendes skifte, men hun nævner noget om
mere komfort og en bageovn, og så skal der ikke pumpes luftmadrasser når man skal til ro. OK, det er hendes valg, og jeg mener
da, at der også altid har været ståhøjde i cockpittet i en juniorbåd
Når det så er skrevet, så startede turen med, at jeg kørte til
Skanderborg med rundstykker, og Lotte klarede kaffen. Alt imens vi
sad og hyggede os slap den jo så ud af Lottes mund, at hun faktisk
glædede sig til igen at komme ud og sejle ”rigtig” kapsejlads, i en
”rigtig” båd.
Vi forlod Skanderborg kl. ca. 10, og satte kursen mod syd, med et
lille stop ved grænsen, hvor vi købte lidt Kildevand, og hvad vi ellers
havde behov for. Derefter kørte vi mod Hamborg, hvor vi ankom
sidst på eftermiddagen. Vi satte straks båden i vandet med hjælp
fra Hartwig og Dietmar, og fik slæbt båden om på en anvist plads.
Hartwig har altid haft en overraskelse til os, og i år var ingen undtagelse, da havde han skaffet os en ”fribillet” til baren på 30 EURO.
Det var meget flot, og når vi tænker på at incl. aftensmad og øl
giver vi 40 EURO i startgebyr.
Så gjaldt det om at finde vores ”nye” hotel som kun lå 10 min.
gang fra havnen. Det var et super hotel med elevator og det hele.
Jeg syntes det var skønt, men da vi havde hentet vores bagage på
-2 var Lotte af den opfattelse, at det var bedst at bruge trappen op
på værelset på 7 sal! Hold da op, når Lotte har talt hører man jo
efter for ikke at tabe ansigt. Det gjorde jeg så ikke, men indrømmet, jeg tabte pusten. Senere talte Lotte i telefon med sin datter
Helle, og skulle selvfølgelig underholde med min ”fantastiske” kondition. Helles svar kom klart og tydeligt, hun sagde at i stedet for
at jeg jamrede mig, skulle jeg glæde mig over, at det giver stramme
”baller” at træne på trapper. Det syntes jeg ellers nok mine bukser
kan give mig!
Om aftenen skulle vi mødes med Lars og hans familie som kommer
fra Sjælland. Vi havde aftalt, at vi skulle spise aftensmad sammen.
Det gjorde vi så hos ”Kaptajn Prüsse”, som ligger nabo til sejlklubben. Der er altid bryllup derinde, så vi skulle være uden for. Det var
en skøn aften, og vi fik bestilt Wienersnitzler med brasede kartofler. Alt imens vi sad og ventede på maden, blev aftenen knap så
skøn. Der kom lige en tordenbyge forbi, men det kvikke personale
beviste, at de kunne andet end servere mad. I løbet af kort tid slog
de et par store parasoller op over vores bord, så vi havde en rigtig
hyggelig aften.
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Lørdag formiddag gik med at rigge til og snakke med de andre juniorbådssejlere, som deltog. Vi var 9 i alt. Jeg var meget spændt på,
hvordan det ville gå, for der er efterhånden ved at være mange som
har fået gang i juniorbådene, men jo mere pres der er, jo sjovere er
det jo. Da vi i sommer var til klassemesterskaber i Hobro, konstaterede vi at vores mast var blevet for blød, så det har jeg fået gjort
noget ved i sommerferien, så nu skulle det prøves af.
Kl. 13.20 gik vores første start så, ikke helt uden problemer. For det
første så havde jeg købt et nyt startur, ligesom sejlene var næsten
nye. Den erfaring, som vi gjorde, var, at når starten nærmede sig,
kørte uret pludselig alt for hurtigt, og sejlene alt for langsomt, men
efter 3 sejladser fandt vi ud af, hvad problemet var. Og ikke for at
prale men nærmere for at hjælpe andre som måske har haft samme
problem. Sagen er rent faktisk, at jeg haler storsejlet for sent hjem,
og ikke får båden frem til start linjen til tiden, Så det var altså ikke
uret, som var problemet, men m…..?? Hører gerne hvis andre har
lavet samme observationer!! Nå men sejladserne kom godt i gang,
og efter lidt ”startbesvær” leverede vi faktisk 3 førstepladser på
stribe. Indrømmet, det er en skøn fornemmelse at krydse op igennem et felt af juniorbåde, når man er startet som sidste båd. I
hvert fald er det sjovere end at gøre det omvendt og være forrest i
starten, og sidst i mål.
Lørdag aften var der lækker mad og free Bier i klubhuset, som altid.
Ved 21 tiden gik Lotte og jeg en ”strøgtur”, hvorefter vi gik tilbage
til hotellet, hvor vi nød et par glas rødvin på værelset og en enkelt
pose chips, og en god nats søvn.
Søndag var der ikke meget vind at gøre godt med, men vi havde
”lært” at starte til tiden, men oplevede så at det kun rakte til en 4.
plads, så næste gang prøver vi igen at starte ”for sent”.
På grund af den ringe vind, og at vinden sprang 180 grader, valgte
dommeren at afblæse sejladserne for resten af dagen, hvilket var
helt ok, for så kunne vi få bådene på land og gjort klar til hjemturen. I alt var der nok 25 både, som skulle hejses op. Men sikken en
weekend. Lige bortset fra ”starterne” så fungerede alt, ikke mindst
Lotte og hendes arbejde med spilerstagen på fordækket, samt hendes store overblik, og jeg fik kun lidt ”hug” engang imellem, men så
lod jeg bare som om det var fortjent, og roste hende lidt bagefter,
det hjalp.
Torben Pedersen ”Hvorfor Det” J 418

S E J K L U B
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Undersøgelse af fritidsbådsområdet
I Norge og Sverige er der lavet grundige analyser af hele fritidsbådsområdet.
Analyser er udarbejdet af sejl- og havneorganisationerne, bådbranchen, forsikringsbranchen, turistrådet, det der i Danmark
svarer til friluftrådet, Naturfredningsforeningen, Farvandsvæsnet,
søfarts-, miljø- og transportstyrelsen m.fl.
Via interviews, spørgeskemaundersøgelser og analyser af
forhåndenværende statistikmateriale er data fremskaffet. Med
jævne mellemrum hvert 3die – 4de år gentages dataindsamling
næste gang i 2016.
Resultaterne er samlet i omfattende rapporter som interesserede
kan finde på nettet.
Kort fortalt fortæller analyserne noget om:
• Hvor mange havne og  både opdelt på grupper
• Hvor mange sejlere. Hvor meget og hvordan sejler de.
• Hvor mange er beskæftiget på området
• Hvordan er økonomien på hele området
• Uddannelse
• Miljøområdet
Materialet er en stor hjælp for beslutningstagere på mange niveauer og citeres hyppigt i pressen.
I European Boating Association (EBA) arbejdes der på sammen
med HELCOM - Samarbejde mellem landene omkring Østersøen
- at gennemføre en lignende undersøgelse omfattende ALLE lande

omkring Østersøen. Udgangspunktet bliver de norske og svenske undersøgelser, men som noget nyt også en analyse af, hvor
der sejles og med hvilken intensitet. Data der er vigtige at kende
f.eks. i forbindelse med placering af fiskefarme, havbaserede vindmølleparker o.l.
Som en prøveklud for dette kortlægningsarbejde gennemførtes en
lille analyse i Horsens. 10 både registrerede i månederne maj, juni,
juli og august alle sejlturer, - start og slut.
Det gav en god portion data, som er tegnet ind i et kort. For overskuelighedens skyld er kun medtaget nærområdet. Intensiteten er
ikke med, men vil senere fremgå af forskellige stregsignaturer. Tak
til de der hjalp med dataindsamlingen
Nogen vil måske sige, at det havde man ikke behøvet at spørge om.
Det kan enhver sejler da tænke sig til. Nuvel! – i en drøftelse med
myndighederne, er der stor forskel på at sige ” jeg tror nok” og ”jeg
har målt”.
Om en årrække vil man sikkert kunne trække oplysningerne fra AIS
systemet.
Det samlede projekts gennemførelse står og falder med, om der
kan skaffes de fornødne midler. Ansøgninger til EU er under udarbejdelse. En gennemførelse via frivilligt arbejde er ikke realistisk.
Plan B er at koble Finland og Danmark op på de eksisterende analyser fra Norge og Sverige. (CG)

Fritidsbådsundersøgelse:
Horsenssejlernes ruter i
nærområdet.
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Svensk bronze medalje
til Horsens sejler
Carl Gerstrøm har bedt mig skrive lidt om oplevelserne ved deltagelse i Svensk mesterskab i Albin Express.
Til dem der ikke ved det er Albin Expressen svensk, og der er bygget
ca. 1200 både, de fleste fra 1979 og frem til 1983. Derudover er
der bygget ca. 15 både fra år 2000 og frem. I Sverige betragter man
klassen som noget specielt; båden er svensk, og det er den største
klassebåd i Sverige.
Svensk mesterskab i 2014 foregik i gamle Tordenskjolds Marstrand,
som er et utroligt malerisk sted og betragtes som Sveriges svar
på Skagen. Der var tilmeldt 53 både, så der var lagt op til en dyst,
hvor man skulle være vaks i starten for overhovedet at gøre sig
gældende.
Vejrudsigten var meget varieret med 9 m/sek. den første dag og

Koncentration

Glade sejlere ved præmieoverrækkelse

derefter dalende vind, hvor det nærmest endte ud med ingen vind.
Det var egentlig ikke meningen EPI skulle have deltaget i Svensk
mesterskab, men da min gode svenske ven, Johan Olsson og i øvrigt
tidligere ejer af båden, spurgte mig om, vi ikke skulle stille op til
Svensk mesterskab, og han ville sørge for overnatning i sin nye Dehler 35 som hotelbåd og i øvrigt finde 2 super besætningsmedlemmer, så tænkte jeg ikke; Jeg svarede bare ”Yes”!
4 der ikke havde sejlet sammen før
Johan Olsson, Martin Nielson, Johan Quiberg og jeg havde aldrig
sejlet sammen inden SM, men i form af at Johan Olsson er tidligere
svensk mester i Express og Johan Quiberg og Martin Nielson lige
var blevet Svenske mestre i Farr 30, blev vi af de svenske sejlermedier udråbt til ”The dark horse” inden start.
At starten var meget afgørende vidnede 6 omstarter om. Det var
først i 7. start, vi kom afsted, hvor flere både var dømt ude pga.
black flag. Der i blandt var Michael Colberg, Morten Arendal og
Henrik Edman og 11 andre både. Så med en 6., 15., 8. og 2. rakte
det til en samlet 3. plads på førstedagen. Det var vi overordentlig
tilfredse med.
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Det var familieopbakning på kajen, når vi kom ind efter dagens sejladser. Min datter, Nanna, havde fået lov til komme med til Sverige. Hun var heldig at være sammen med sin optimistveninde Liv
og familie, der valgte at holde en uges ferie med campingvognen
ved Marstrand. Da Livs far, Erik Andersen, også deltog på den Danske båd fra Vejle Sejlklub, Exeed DEN 654, ville pigerne med til Marstrand og holde ferie sammen.
2. dagen bød på mindre vind og dermed blev det til en 7., 9. og 8.
plads og vi rykkede 1 placering tilbage til 4. pladsen.
Der var nu lagt op til en meget spændende finale, da Colberg,
som førte ikke var sikker, og vi skulle koncentrere os om sidste års

EPI på skæring

mester SWE 305, SWE 2009 Østerberger og den norske mester,
NOR 1150 Terje Wang. Efter en 6. plads i næstsidste sejlads, var
der lagt op til en neglebidende spændende finale, da vinden også
dalede til et minimum. Vi skulle holde de 3 førnævnte både bag os,
eller også måtte de ikke blive bedre end vores dårligste placering;
som var en 15. plads.
Følgelig ville vi rykke op på 3. pladsen og dermed bronze medaljen.
Det hele var meget spændende til sidste sekund og endte med en
historisk svensk bronzemedalje til Horsensbåden.
I Sverige er der en regel om, at over halvdelen af besætningen skal
være svensk for, at det kan udløse en svensk medalje. Af den årsag
bliver EPI den første danske båd, der har vundet en svensk mesterskabsmedalje i Albin Express. Det tidligere bedste danske resultat
til SM i Express er en 10. plads som X-Ratet fra Vejle er indehaver
af.
Der deltog i øvrigt i alt 4 danske både til det svenske mesterskab i
Albin Express.
Resultatlisten kan i øvrigt ses på
www.express-sm.se/resultat/2014/
Kim Lago Nørgaard

Vinterhi
eller hvad?
LANGT FRA!!!!!
Temperaturen falder, dagene bliver kortere, og vinden har i skrivende stund blæst kraftigt fra øst de sidste par dage! Efterhånden
er havnen ved at være tom for kølbåde, og jollepladsen er også
blevet ryddet for de joller, der ikke er i brug hen over vinteren. Men
betyder det, at alle bare er gået i vinterhi??
LANGT FRA!!!!!
I ungdomsafdelingen er der masser af aktivitet vinteren igennem,
både for de store og for de små, og det er med større deltagelse
end nogensinde!

Kommende aktiviteter:

Optierne:
Tirsdag mødes optimistsejlerne til “Gymnastik, leg og styrketræning” på Midtbyskolen, hvor vi i år har valgt, som noget nyt at dele
træningen op i to dele. Fra 17-18.45 er der styrketræning for de
største af optimisterne, og fra 17.45 til 19.00 er der leg og sjov for
de mindste. Dette giver et overlap på 30 min hvor alle sejlerne er
samlet og kan have det sjovt sammen. Men faktum er faktisk at
de ældste bliver helt til kl. 19, så gymnastiksalen er fyldt med 35
larmende unger hver uge. (Se billede)

6-7 december:
Vintertræning

Torsdag er der svømning i Aquaforum, og også her er deltagelsen
markant højere. De sidste mange år har vi normalt kunne samle
12-17 sejlere, men i år ligger deltagelsen på den anden side af 25!!
Det har derfor været nødvendigt at sætte en træner mere på, for
at kunne styre alle ungerne.
Storjollerne:
Storjollerne giver den også gas med styrketræning hen over vinteren. Til to ugentlige træninger samles 10-15 unge sejlere i alderen 15-20 år på Casa Arena fra 19-21. Og her løfter de jern...
Meget jern, mens snakken går livligt! Men i princippet har de fri
adgang til lokalerne, så nogle af dem er der også mere end to gange
ugentligt.

Tirsdage:
Optigym og Storjolle styrke
Torsdage:
Optisvøm og Storjolle styrke

12. dec: Storjolle Julefrokost
13. dec: Opti Julefrokost
9-10-11 januar:
Tørtræningslejr
t!!

Her

t god
e
d
r
gå

Cheftræneren
Jacob Nikolajsen

Vintertræning:
Masser af aktivitet på land, men det kan ikke holde sejlerne fra en
tur på vandet. Så hver 2. weekend er der sejladstræning på fjorden.
Dette er dog kun for de virkelig hårdføre på hold 1 og 2 og så de
gamle hunde (storjollerne).
Sejltræningen strækker sig over begge dage i en weekend, så der er
både aktivitet på jollepladsen lørdag og søndag fra 9-30-16.
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Lars Rasmussens tur med Fulton
En dag jeg tilfældigt mødte Lars i
havnen blev der levende fortalt om
det gode skib Fulton. Det blev til
nedenstående lille fortælling.

”Bundmalingskrigen” og
lokumsdebatten!
Omkring årtusindskiftet startede ”bundmalingskrigen” og lokumsdebatten! – hvor er vi
nu 15 år efter?

Fulton ved kaj i Hadsund

Lars har i flere år været medlem af ”Fultons venner”. Blev i sin tid
medlem for at få en tur i f.m. generalforsamlingen. I sommer fik
Lars et tilbud om at komme med en , og der blev straks sagt ”JA
tak!”
Lars stod på fredag i Hobro og sejlede til Hadsund, hvor der var
besøg på kreaturslagteriet. Der kom store velhængte bøffer om
bord og en af slagterne tog med for at sikre, at bøfferne blev stegt
ordentlig.
Fra Hadsund gik det til Anholdt, hvor der blev festet. Formanden
for Fultons Venner havde fødselsdag. Champagne på dækket åbnet
med den dertil medbragt sabel. Temmelig festlig aften/nat. Masser
af fadøl. Skipper viste sig som en stabil forsanger.
Tidligt fra Anholdt og med alle klude oppe gik det mod Ålborg. Sejlene blev taget ned ved Hals Barre, da vinden flovede. Videre for
motor forbi bøjerne med det pudsige øgenavn ”salt og pebber” og
ind til Ålborg.
I Ålborg ventede flere ældre træskibe på sejladsen ”Limfjorden
rundt”, hvor Fulton også skulle deltage.
Lars sejlede med til Fur mandag morgen med ankomst ved middagstid. En bus ankom med de gæster, der skulle sejle med på ”Limfjorden Rundt”, og der blev i hast arrangeret en rundtur på øen med
bl.a. besøg på øens berømte bryggeri.
En rigtig god tur sluttede med gule ærter med det hele og et lift
med hjem til Skanderborg.

Matrosen til rors

En nat i hængekøje var nok for Lars. Herefter var det en madras på
bænken.
Det er ikke sidste gang Lars skal med Fulton.
Skonnerten Fulton blev bygget i 1915 i Marstal af skibsbygmester
C. L. Johansen til kaptajn Marius Eriksen. Skonnerten blev sat i
fart på Nordatlanten, hvor den blandt andet sejlede med klipfisk
fra Newfoundland til Spanien. Er i dag et af Danmarks smukkeste
træskibe, som virkelig er værd at bevare.
Du kan være med til at bevare Fuldton ved at støtte gennem et
medlemskab af Fultons venner. Se mere på www.fulton.dk
Carl Gerstrøm
Dækket skrubbes

Skipper Jacob Jensen, matros og bedstemand udgør den professionelle besætning. Bedstemanden er en lidt skrap rødhåret pige,
- ifølge Lars er hun nu go’ nok! De 21 gæster der var med sammen med Lars var delt i 3 hold. Bedstemanden kaldte jævnligt til
baksmynstring, hvor der blev uddelt opgaver, og der blev styret det
med fast hånd. ”Kom så de herrer”!
I godt vej blev der skaffet på dækket ellers gik man gennem kabyssen og fik sin mad, som så blev indtaget i det fri under et sejl.
Flere havde været med før, og dem blev der trukket på.
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Afslappet
motorsejlads

I maj 2000 trådte EU’s biocid direktiv - 98/8/EC - i kraft. Det pålagde medlemslandene ikke at ændre i deres brug af biocider før EU
var færdige med et samlet regelsæt på området. Det var forventet
at den proces ville tage 10 år.
Den danske miljøminister Svend Auken (S) gennemførte INDEN et
dansk direktiv om at bundmaling til fritidsfartøjer omgående skulle
være uden visse biocider og kun med et begrænset kobberindhold
og fra 1. januar 2003, skulle det være helt biocidfrit. Da vi nåede
efteråret 2002 stod det klart, at der ikke var et brugbart alternativ
til de biocidholdige bundmalinger og man udsatte ikrafttrædelse af
direktivet. Det har man så i øvrigt gjort hvert tredje år siden. Næste
gang er ved årsskiftet 2014/2015. Selv om man ikke hører så meget
om det, så har Dansk Sejlunion i alle årene med jævne mellemrum
været på barrikaderne. Bundmalingskrigen er ikke slut!!!
Og hvor langt er man så i EU?
Da processen startede i slutningen af 90’erne var der ca. 1000
forskellige biocider i brug i EU man forventede at ca. 350 ville blive
indleveret med en ansøgning om godkendelse i h.t. det nye direktiv.
46 af biociderne blev anvendt i bundmaling. Formentlig p.g.a de
meget store omkostninger forbundet med en ansøgning blev dette
tal - de 46 - reduceret til ca. 10. Første fase var så, at de indleverede
stoffer blev undersøgt for virkning på miljøet. Dette skulle ende
med en værktøjskasse for malingsfabrikanter, - en positiv liste hvorfra fabrikanter kunne hente aktivstofferne. Dette arbejde er
ikke færdigt endnu og ventes ikke på plads før om et par år. Når
værktøjskassen er klar har malingsfabrikanterne 2 år til at blande
og indlevere færdige malinger, der så skal testes for virkning som
bundmaling og for påvirkning af miljøet.
Fabrikanter syntes, at EU er meget konservative i deres fortolkning og venter ikke at værktøskassen kommer til at indeholder ret
meget. Alle forventer at kobber kommer på positivlisten og det er
rigtig vigtigt, for kobber er vældig effektivt mod ruer og blåmuslinger. Kobber forhindrer ikke slim og græs, og her kan der blive et
problem.
Undervejs har EU justeret i lovgrundlaget, idet ”Biocidal Product
Direktiv” i maj 2012 blev afløst af ”Biocides Regulation (528/2012).
Bliv ikke forvirret, - det er stort set det samme.
Og hvad kommer det så til at betyde for os forbrugere? Mit bedste
gæt er:
• Færre, dårligere og dyrere produkter at vælge mellem.
• Produkterne bliver leveret med et par gummihandsker, et par
beskyttelsesbriller og en maske samt en vejledning på størrelse
med en telefonbog.

• Der bliver ingen bundmaling på spray til ikke professionelt brug.
EU lovgivninger vil give medlemslandene en mulighed for at lave
nationale skrappere regler, hvis man kan dokumentere, at der er
et særligt behov. Man kunne frygte, at Danmark og Sverige ville
benytte denne mulighed for at beholde kravet til et meget lille
kobberindhold.
Krav til søtoiletter og holdingtanke stammer fra en såkaldt rekommandation fra HELCOM. Et regelsæt der omhandlede affald til søs
og i havne i Østersøområdet. Havnene skulle have en ”ordning”
hvad angik modtagelse af toiletaffald. Der var knyttet en række
undtagelser til reglerne for hvilke både, der skulle have holdingtank.
Man kan i dag konstatere, at i Danmark er det langt fra alle ca. 400
havne, der har et tømme anlæg, og at de anlæg der er, ikke bruges
meget. Hvis en båd beder om at få tømt en holding tank, vil en
havn typisk ringe til den lokale slamsuger.
EU har efterfølgende medtaget krav til håndtering af toiletaffald
fra lystbåde. Man må ikke tømme holdingtanke i havet, og det
direktiv der fastsætter, hvordan både skal være konstrueret indeholder nu en regel, der træder i kraft i 2017, der siger at holding
tanken ikke må kunne tømmes gennem bunden. Kun gennem dæk,
- altså via pumpestation.
Det såkaldte ”grå spildevand” fra pantry, brusebad og håndvask er
ikke med i EU lovgivningen, men er et tema i f.eks. Holland, hvor
man visse steder kræver holdingtanke. Man kan nok forvente at det
”grå spildevand” med tiden bliver et tema i hele EU. (CG)

Vi skulle ikke gerne ende i en sådan situation
efter EU lovgivningen kommer på plads!!!
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Den store kapsejlads-turné
Norden rundt med Quickstep; et møde
med en subkultur af nomader i sejlertøj.
Af Martin R Dyxenburg, Kalundborg sejlklub
”Hvis du kan holde vægten på nogenlunde 85 kilo det næste års
tid, så er du velkommen til at komme med”.
Denne lidt underlige invitation fik jeg en dag i vinters, da jeg talte
i telefon med min gamle ven, Morten Arndal, som bor i Horsens.
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vi udgjorde fraktionen af glade nomader på sparebudget. Alene af
den grund, at vi ikke boede på mondæne hoteller eller gik i ens
sejlertøj, eller havde sponsoreret grej på båden. Vi var i økonomisk
forstand i stævnets underklasse, Express-sejlernes sociale nomader.
Sejladserne næste dag foregik i farvandet lige ud for Marstrandøen. Det var et tricky sted, for hvis man kigger på et kort kan man
se, at det er et meget åbent farvand, hvis vinden står i vest. Den
her fredag var der kun en smule vind fra vest, men dagene inden
havde det blæst en del fra sydvest, og det betød at der stadig kom
en masse gamle bølger rullende helt ovre fra Grenå.
Så kunsten var nu at sejle i let vind med gamle dønninger. I første
sejlads gik det skævt for os, fordi vi havde næsen lidt for langt
fremme i starten. Det var der flere andre både som også havde, og
det slog dommerne hårdt ned på, så vi blev diskvalificeret. Det var
jo ikke så godt. De næste sejladser gik noget bedre, og da stævnet
var slut lå vi på en sammenlagt 17.plads ud af de 53 både. Det var
ikke helt godt nok for besætningen kunne jeg mærke, men omvendt skulle det her stævne bruges til opvarmning og til at sejle os
sammen.
Næste stævne var så Danmarksmesterskaberne i Fåborg i midten
af august. Her stod lidt mere på spil, kunne jeg mærke på de andre,
for Quickstep-besætningen var jo forsvarende mestre.
Det blev et deja-vu med vores nomade-tilværelse fra Marstrand.
Båden ankom bagpå Terrano’en, den skulle søsættes, masten på,
teltene rejses, luftmadrasserne pustes op, soveposerne findes frem,
dåseøllene på køl osv.
Sejladsmæssigt gik det denne gang kanon godt. Dem som havde
vundet over os i Marstrand, kunne vi nu sejle fra, og da vi havde
sejlet samtlige 8 sejladser lå vi på toppen af listen. Det vil sige vi
var nu blevet Danmarksmestre. For mig var det første gang i mit liv,
så det var meget stort.
Nu var der kun et stævne tilbage.
Det sidste stævne på vores turne var de Nordiske mesterskaber i
Oslo, i slutningen af august. Sidst, men ikke mindst, kan man sige .
For her var ikke mindre end 111 både med. Over 100 ens kølbåde,
det var ligesom et kæmpe felt af joller, bare i større dimensioner.
En ”once in a lifetime” oplevelse. Grunden til at så mange både
havde tilmeldt sig, var alt andet lige, at den norske kong Harald for
længe siden havde annonceret sin deltagelse. Og så synes mange
Nordmænd jo nok at det kunne være sjovt at sejle mod deres
konge. Derudover er Expressen i forvejen den største kølbådsklasse
i Norge og for den sags skyld også i Sverige.
Det var i slutningen af august at vi hægtede båden bagpå bilen og
kørte til Hirtshals, hvor vi tog færgen over Skagerrak, hvorefter vi
kørte det sidste stykke fra Larvik til Oslo.
Nu var vi for alvor tilbage i rollen som den økonomiske underk-

Da Oslo stævnet var slut, snakkede vi om at der nok skulle gå et
stykke tid inden vi skulle sove på luftmadras i telt igen. Det kan
man godt blive træt af. Men det skulle for Anders´og Mortens ved-

kommende vise sig at blive anderledes, for Quickstep kunne slutte
sæsonen af med at vinde ”North European Express Championship
Cup”, men det forudsatte deltagelse i de tyske mesterskaber. Her
viste udregninger, at Quickstep blot skulle sikre, at konkurrenten
”Ilskov” ikke blev vinder af stævnet i Tyskland, så strategien var
rimelig simpel, men ikke nødvendigvis nem at gennemføre, men
det lykkedes. Så Quickstep sluttede sæsonen af med to titler og
det forpligter jo til næste sæson, som i skrivende stund er under
planlægning. Alt om luftmadrasser og våde gummistøvler er glemt.
Vi er klar til at tage udfordringen op igen...
Slut.

10 timer – og så var alle bøjerne i land
Tekst og foto: Jens Troense

I Horsens Sejlklub er der hver tirsdag 6-7 Express’er som kapsejler,
og Morten er skipper på den ene, ”Quickstep”. Båden blev Danmarksmester i 2013 med besætningen Morten, Anders Hilkjær,
Anette Bjørk, Dennis Petersen og Karl Jeppesen. I år skulle jeg så
erstatte Karl som var taget på jordomrejse.
Ikke på tirsdags-sejladserne, for jeg bor i Kalundborg, men jeg skulle
med på den store turne rundt i Norden til de nationale mesterskaber henover sommeren.
Jeg fik tilbudt pladsen fordi jeg vejer nogenlunde det der skal til, for
at få den totale besætningsvægt op på det maksimalt tilladte og jo
nok også, fordi jeg har sejler- og kapsejladserfaring.
Det lyder måske som en mærkelig måde at kvalificere sig på, men
jeg kendte i forvejen Morten og Anders, og uanset hvad, så var jeg
glad for at få chancen.
Så jeg holdt vægten.
Vi skulle lægge ud med at sejle de åbne svenske mesterskaber i
Marstrand i slutningen af juli.
Kapsejlads i klassebåde er noget specielt. Når bådene er helt ens,
ved man, at det er den bedste besætning som vinder.
Der er ikke nogen diskussioner om handicaps, og den, der kommer
først, har vundet. Albin Express er sådan en klassebåd.
En Albin Express sejler man åbenbart ikke til et stævne, den bliver
kørt på trailer. Morten havde faktisk lige købt en bil til formålet (!),
dvs. vi investerede i en gammel Terrano firehjulstrækker, som vi så
kunne sælge igen efter sidste kapsejlads. Så mens et par stykker
kørte båden derop bag Terrano’en, tog jeg toget hjemme fra Kalundborg, og stod i Marstrand ca 6 timer senere.
Nu har jeg aldrig været i Marstrand, så jeg var meget imponeret. En
rigtig sejler-by, fuld af butikker med sejlerudstyr, og mange havne
lige ved siden af hinanden, med små og store og meget store både. I
virkeligheden er byen delt i 2, hvor den ene halvdel er forbundet til
fastlandet, mens den anden del er en ø, en rigtig klippe-ø.
Nå, men vi fik båden søsat, og hejst masten på, og det skete alt
sammen torsdag aften, så vi var klar til sejladser fredag morgen.
Overnatning fik vi arrangeret på den lokale campingplads i vores
medbragte telte.
Sammenlignet med de andre sejlere i stævnet fornemmede jeg at

lasse. Forholdene i Oslo var meget mondæne, både på havnen og
i gågaden, hvor mange gik rundt i jakkesæt. Kun til skippermødet
kom jeg til at sidde ved siden af nogle, der af udseende mindede
om os, de var nordmænd. Ældre mænd i slidte T-shirts. Jeg tænkte,
at det muligvis var nogle turister, der var gået forkert. Det skulle
senere vise sig, at de var kongens mere eller mindre professionelle
besætning.
Oslo Fjord er et meget beskyttet sted, berygtet for manglende
vind. Det kom til at holde stik. Da de 3 dage var gået havde vi sejlet
5 sejladser, men det meste af tiden var faktisk gået med at vente
på, at der skulle komme vind nok til sejlads. Lige meget hvor man
kiggede hen, var der Albin Express’er. Over 100 både på et lille område. Men som Morten sagde mellem 2 sejladser : ”Nu skal vi også
huske at nyde udsigten”. Det glemmer man nemt, når man sejler
kapsejlads, men der var faktisk ret flot i Oslo Fjord.
Vi endte på en 15.plads, som bedste danske båd, den norske konge
blev nr.4.

Der var stadig varme i solen tirsdag 4. november. Vinden let til frisk
fra sydvest og krapbølger på fjorden. Det var tid at hente små og
store bøjer ind.
Det gode skib Vitus Bering var denne dag udnævnt til at være
bøjebåd med Jonas og Jens Troense om bord. De første bøjer blev
hentet i Amstrup Vig og Borre Knob øst. Batterihagen var omgivet
af store dønninger, og det krævede alle kneb at få bøjerne om bord.
Videre til Kaffekrogen, hvor duften af kaffe faktisk kom drivende fra
Snaptun Havnebistro. Det var tid til en pause i land.
Bøjerne hentes hjem, men betonklodserne bliver liggende på
havbunden. Koordinaterne er kendte, og en lille beskeden bøje
bærer om vinteren livlinen til betonklokken og den tunge kæde på
havets bund.
Dette system blev taget i brug for få år siden, da Marinehjemmeværnet fik ordre om ikke at påtage sig den type opgaver.
Efter ”to tykke med det hele” blev kursen sat mod Borre Knob Vest,
stik nord til Brakør, og så ind mod Horsens for at hente de sidste
bøjer ved Husodde og Boller.
Lyset skiftede jævnligt, men der var sol det meste af tiden, og der
var lune i luften.
Ekspeditionen varede 10 timer. Søluft og den megen baksen med
tunge bøjer gav mandskabet en god og fortjent træthed.
Bøjerne blev hevet i land. Alle var mange kilo tungere, end da de
kom i vandet. Mange kilo muslinger og havvand og tang fulgte med
op på kajen.

Og til foråret, når bøjerne skal tilbage i rette element, så drysser
tang og muslinger af de store gule bøjer – helt automatisk. Og så
er bøjerne klar til at tage endnu en tur som venlige værter for sejlbådene – med venlig hilsen fra henholdsvis Dansk Sejlunion (de
gule bøjer med DS-mærke) og fra alle klubberne i Horsens Havn (de
lidt mindre og mere orange bøjer).

Bøjerne på vej til vinterhi i land. De er ret så tunge, og mange kilo
muslinger, tang og havvand hænger ved. Jonas Troense hiver i land
fra Horsens Sejlklubs alt-mulig-båd Vitus Bering.
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Fredag – Spilersejlads
i Lillebælt
Torsdag – Svendborg Havn

Lørdag - Tågesejlads

Drivert til Sølvroret 2014
To døgns solokapsejlads rundt om Fyn, en tur som bød på mange kontraster og ingen søvn.

Af Brian Kjærskov Nielsen
En sommeraften efter tirsdagskapsejlesen kommer vi til at snakke om
Sølvroret, som er en singlehand kapsejlads Fyn rundt. Jeg tænker, at det
lyder som en spændende udfordring
og et par dage senere er startgebyret
indbetalt. Herefter begynder forberedelserne med at gøre båden og mig
selv klar til singlehand kapsejlads.
Min båd Drivert, som er en Granada
27 fra 1979, bliver udstyret med sikkerhedsline, større batteri for
at klare halvanden døgn med selvstyrer, lanterner og VHF, ekstra
spil til spilerskøderne og tasker til tov så jeg ikke falder i det i mørket. Masten kommer af for at få skiftet forstag samt VHF kabel og
monteret lys til windex samt diverse andre justeringer. Jeg bruger
også en del mere tid alene på vandet for bl.a. at indøve rutiner
omkring håndtering af spileren, rebning af sejl osv.
I weekenden før sølvroret starter, sejler jeg Drivert fra Horsens til
Svendborg via Storebælt. Det tager mig 13.5 time at sejle turen
som er ca. 73 sm. Distancen rundt om Fyn er knap det dobbelte
ca. 140 sm så det burde vel tage omkring 26 timer plus det løse?

Fredag – På vej til start
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Torsdag formiddag kører jeg til Svendborg, hvor dagen bl.a. går
med sikkerhedscheck af båden, udlevering af startnummer, tracker,
skippermøde samt foredrag med Jan Møller omkring hans erfaringer med singlehand sejlads. Med udsigt til ca. halvanden døgn
uden søvn, går tidligt i seng.
Fredag morgen vågner jeg kl. 5 ved at båden ligger og banker
snuden ind i broen, og det lykkes mig ikke at sove mere den morgen, da tankerne omkring sejladsen nu fylder hovedet. Der er derfor
god tid til at studere vind- og strømprognoser samt installere TracTrac applikationen, så jeg kan følge med i min placering undervejs.
Kl. 8.30. går starten, og jeg synes jeg kommer godt af sted som
nummer to over linjen. Alle virker meget tilbageholdende, måske
det skyldes straffen på 1 time for tyvstart. Jeg får sat spileren, så
snart jeg synes, at jeg har plads nok omkring båden til forsvarligt at
gå på fordækket og få stagen på plads. Så går det mod vest og med
vind og strøm med os ud af Svendborgsund.
Efter en super sejlads om formiddagen aftager vinden en del omkring middag, hvor jeg passerer Lyø. Det bliver en rolig sejlads det
meste af eftermiddagen, hvor farten max ligger på 4 kts og hvor
vinden til tider dør helt, og hvor det er en udfordring bare at få
sejlene til at stå. Da jeg omkring kl. 17.30 nærmer mig Assens går
vinden i NØ og tiltager. Omkring kl. 20 sejler jeg forbi Fænø samtidig med at mørket falder på. Heldigvis er der en svag medstrøm og
passagen af broerne giver ingen problemer.
Fra Draget er det krydssejlads frem til Æbelø er passeret. Herfra
ser det ud til, at Fyns Hoved kan holdes op. Jo mere jeg nærmer
mig Fyns Hoved jo mere drejer vinden i øst og aftager . Ved daggry
bliver mørket afløst af en tæt tåge som nedsætter sigtbarheden
til omkring 20 meter. Jeg ligger på dette tidspunkt og kæmper i en
kraftig modstrøm for at komme forbi Fyns Hoved, og jeg er overbevist om, at mine konkurrenter, som jeg ikke kan se pga. tågen, har
valgt at gå længere nord og for længst har rundet og er på vej ned
igennem Storebælt. Jeg kan efterfølgende kan se, på trackeren, at
dette ikke er tilfældet.
Mens jeg sejler rundt i tågen får jeg en meget ubehagelig oplevelse.
Jeg kan pludselig høre motorstøj fra et større skib, men kan ikke
bestemme retningen, hvorfra lyden kommer og forsætter derfor
på kursen. Jeg henter mit dåsehorn for at gøre opmærksom på mig
selv, men inden jeg når at blæse i hornet dukker en coaster frem af
tågen 15-20 meter foran båden. Jeg ved ikke, om de har fanget mig
på radaren men hvis det er tilfældet, synes jeg de går meget tæt på.

Jeg lover mig selv, at næste gang jeg skal sejle kapsejlads om natten, skal jeg have fat i en AIS modtager/sender og en radarreflektor.
Lørdagen går med at krydse ned langs Hindsholm i svag vind. Jeg
prøver at holde mig langs kysten for at undgå den kraftige modstrøm længere ude i bæltet. Jeg begynder nu at se flere og flere af
de andre deltagere komme sejlende for motor.
Sidst på eftermiddagen når jeg Romsø. Tågen er efterhånden lettet
en del men ligger stadig som et slør i horisonten. Vinden dør nu
fuldstændig, og jeg er nødt til at kaste anker for ikke at drive nordpå igen. Jeg får tjekket vejrudsigten, som forudsiger svag vind hele
aftenen og det meste af natten. Jeg skal nu vurdere, om jeg kan
nå i mål inden for tidsfristen, som udløber næste dag kl. 12.00.
Jeg er kommet for at gennemføre denne sejlads, så jeg begynder
at indstille mig på endnu en nat i cockpittet. Jeg beslutter mig, for
første gang siden starten, for at lukke øjnene lidt. Jeg stiller uret til
at ringe efter 15 minutter, for så at vurdere situationen. Jeg vågner
2 minutter før uret ringer og ser, at nogen af konkurrenterne er begyndt at bevæge sig ganske langsomt mod syd, så jeg letter ankeret og fortsætter sejladsen.
Turen fra Romsø til Storebæltsbroen foregår i meget svag vind. Jeg
koncentrerer mig om at holde gang i båden ved at trimme sejl,
være omhyggelig med at styre efter vinden samt sørge for at holde
mig på det lave vand for at undgå modstrømmen, som stadig er
kraftig. Kl. 03.00 lørdag nat går jeg under lavbroen, 9 timer efter
jeg forlod Romsø, en tur på ca. 13 sm. Det havde været hurtigere
at hoppe på tungen!
Efter jeg passerer Storebæltsbroen tiltager vinden med retning fra
NV. Jeg sejler helvind på fladt vand og jeg sætter selvstyreren til at
holde kursen. Jeg kan spotte et par grønne lanterner, som viser mig
at jeg ikke er den eneste, som er tosset nok til fortsætte på trods
af de vejrmæssige udfordringer. Efter noget tid med selvstyreren
tilsluttet kommer jeg i tvivl, om jeg har nok strøm på batterier til
resten af natten og beslutter mig for at tage rorpinden igen. Der
går dog ikke lang tid før trætheden for første gang virkelig sætter ind og jeg har meget svært ved at holde mig vågen. Jeg bliver
derfor nødt til at lade selvstyreren overtage igen, mens jeg laver
lidt gymnastik og synger til, kønt har det nok ikke været, men det
hjalp. Heldigvis begynder det også at regne temmelig kraftigt, og
det modvirker også trætheden.
Kl. 07.00 søndag morgen runder jeg Thurø rev. Det sidste stykke
gennem Svendborg sund har jeg selskab af de både jeg har set

tidligere om morgen, og det foregår selvfølgelig i modstrøm. Jeg
kæmper mig langsomt frem ved holde mig ude af den værste
strøm. Det foregår ved skiftevis at kigge på kortplotteren, loddet
og ned i vandet for at se hvor tæt jeg kan gå på bredderne. Jeg
foretager nok 20 stagvendinger på den lille strækning men jeg ved,
at det har kunnet betale sig, da jeg har sejlet forbi større både, der
lå stille midt i strømmen.
Kl. 9.18 søndag formiddag krydser jeg målstregen ud for Svendborg med armene over hovedet, 2 timer og 43 minutter inden tidsgrænsen og en total sejltid på 48 timer og 48 minutter. I havnen
viser der sig at være god plads, da mange allerede er sejlet hjemad,
eller har opgivet sejladsen undervejs og ikke returneret til Svendborg. Herefter gik tiden med udveksling af oplevelser med nogle af
de andre deltagere samt Præmie overrækkelse og en lille eftermiddags, lur inden jeg tager bilen hjem omkring kl. 18.00
Weekenden efter sejler en ven og jeg Drivert hjem til Horsens i
frisk vind. Turen kommer til at tage ca. 18 timer. Tak for hjælpen
Jesper.
Selvom det kun blev til en placering som nummer 9 ud af 10 som
gennemførte i min klasse (32 startende både), betragter jeg det
som en sejr i sig selv at have gennemført sejladsen og bibeholdt
kampgejsten til jeg krydsede målstregen efter at have sejlet i to
døgn uden søvn.
Jeg synes det har været en fed oplevelse med undtagelse af nogle
småting omkring arrangementet på land, og jeg er helt sikker klar
på mere singlehand kapsejlads, måske til sølvroret 2015.
Se mere på:
http://kjærskov.dk/drivert-til-soelvroret-2014/
http://silverrudder.com/index.php?lang=da
https://www.facebook.com/silverrudder

Søndag –
Finisher T - shirt
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2. del

Østersøen rundt med
S/Y Wasa
2014
Dkr 132 med strøm og faciliteter. Havnemesteren talte godt tysk
og var, som i alle tidligere havne totalt ligeglad med pas og anden
legitimation.

Fortalt og skrevet af Nils Buhl

Den 6. juni mangler vi kun ca. 70 sømil til Gdansk, som er et af vore
hovedmål og hvor vi skal have den ene Grüne byttet ud med den
anden. Midt i distancen ligger Wladyslawowo (udtales Wla dy sla
wo wo). Efter at have tanket med 126 liter diesel, forlod vi Leba kl.
08.15 i rigtigt sommervejr, men desværre igen med totalt vindstille. Vi anløber Wladyslawowo efter knap 6 timer. Det er en stor
fiskerihavn, som er domineret af gamle fabrikker og rundt om dem,
er der kedelige beboelseshuse i Russerstil. Byen er helt anderledes
end tidligere set. Meget spredt byggeri langs en bred hovedgade.
Domineret af en kæmpe domkirke, som kun ligner en kirke på grund af tårnet. Ved siden af kirken ligger et stort tivoli, som kun er
kommet småt i gang.
7. juni går det mod Gdansk. Vi har netop fået SMS med oplysning
om, at Henning ankommer med SAS fra Oslo tirsdag d. 10/7 kl.
12.30. Så nu har vi nogle dage til at se Gdansk og lære befolkningen
at kende. Vi har ca. 33 sømil til Gdansk og fra anduvning godt 4
sømil af floden Wisla, til gæstehavnen, der ligger kun 400 m fra byporten til den historiske gamle Danzig bymidte, kendt siden år 997.
Danzig har en meget spændende historie, som Hansestad og under flere forskellige herrer dømmer. Først, da den blev polsk, efter
murens fald og Polen slap af med russerne, blev Danzig til Gdansk.
Vi starter lidt i 9 i svag SØ-lig vind lige imod. Sol og dejligt vejr.
Ved middagstid runder vi den lange smalle tange, som beskytter
den store bugt ved Gdansk og Gdynia. Langs kysten er der hele
vejen meget flotte sandstrande og høje klitter. Vinden frisker til 3
-5 sec/m og drejer sammen med os rundt om hjørnet, så selvom vi
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har ændret kursen med 90 grader rundt om Hel, spidsen af tangen,
er vinden stadig lige i stævnen – og hårdt kryds, er ikke noget for
pensionister, siger skipperen og kan det nu betale sig med al den
tummel med sejl, når der kun er 11 sømil til anduvning af Gdansk?
Kl. 14.30 anduver vi Gdansk havn. Det er bare stort. Den fortsætter
op af floden med 12 meters dybgang til vi drejer ind i et mindre løb
og finder Gdansk Marina – i alt 4 sømil fra indsejlingen til havnen.
Da vi kom ind i havnen steg temperaturen med 10 grader og i det
lille smørhul, hvor marinaen ligger, er der bagende varmt. Vi lagde
os i en ledig bås og en uniformeret havnevagt tog imod os og godkendte valget. Vi gik til havnekontoret og udfyldte en gæsteseddel
med ganske få oplysninger og betalte havnepenge ZL 66 pr. døgn =

Vi var nu turister i en fantastisk by. Den er betagende renoveret.
Smukke gavlhuse, flotte gamle bygninger og en kæmpe katedral
med plads til 12.000 mennesker. Nu er dette jo ikke en guide for
Gdansk, men en beskrivelse af alt det ondt, vi sømænd må døje, så
udover at vise alle de billeder vi har taget, kan vi kun anbefale, at I
selv tager en tur til Polen og Gdansk evt. med fly. Det er en ferieuge
værd. Vi var der i 4 dage og kedede os ikke.
Vi brugte også næsten en dag på at undersøge mulighederne for
at få sendt alte Grüne hjem. Vi travede op på banegården og fandt
ud af, hvor svært det må være for en polak, der kun kan polsk at
komme til Danmark. Her med omvendt fortegn. Alle oplysninger er
kun på polsk. Da vi havde forsøgt os en tid med at finde hoved og
hale i køreplaner og billetautomater, gik jeg hen til en større gruppe
mennesker og spurgte: Anybody here who speak english? Det var
der en stor polak der kunne – sådan da. Han var håndværker og
havde lært sig lidt engelsk på arbejdspladser i forskellige lande.
Med hans hjælp kom vi i toget og kørte til centrum af Gdynia. En
strækning på knap en time med mange stop. Overalt var der kæmpe byggerier i gang – der sker noget i Polen. Fra banegården tog
vi en taxa til Stena terminalen og fik booket en billet til Jørn med
afgang tirsdag kl. 21 og 10,5 timers sejltid til Karlshamn i Sverige.
Vi returnerede til Gdansk og Wasa af samme rute.
På havnefronten i den gamle by ligger butikker og restauranter på
stribe. Vi fandt en restaurant, som havde deres spisekort på flere
sprog, bl.a. svensk. Her spiste vi afskedsmiddag med Jørn. Forret:
Blodpølse specielt rørt med løg og andet godt, formet som en lille
flad bøf og lagt på en bund af karamelmarinerede æbler. Hovedret:
Kogt torsk anrettet ovenpå lækre grøntsager i en dressing og med
3 kartoffeltårne. Superlækkert og så til en pris der næsten svarer til
en sejlerret i klubhuset.
Tirsdag den 10. juni ankom Henning Grøn med fly til Gdansk og
en taxa satte ham af ved marinaen i centrum kl. 13.30. Skipperen
have frokosten klar og efter den, drog vi på en lynfremvisning for
Henning af Gdansk. Jørn satte vi i en taxa til Stenaterminalen kl.
18 – så var der igen kun én Grøn ombord.
Onsdag ved 11 tiden drog vi til søs igen og ankom til en lille badeby
Hel kl. 13. I morgen er det turen til Kleipedra det gælder. 120 sømil
inkl. omvejen for at sejle udenom den Russiske enklave Kaliningrad.

Vi kom til Port Hel ved middagstid onsdag den 11. juni. Hel har
en fin havn. Byen er et tivoliland, som en af de vestjyske badebyer, men også lige så øde før sæsonen rigtigt begynder. Meget var
åbent, men meget få mennesker.
Vi forlod Hel kl. 04.20. Let vestlig vind. Efter nogle timer passerede
vi et russisk bevogtningsskib, som sikrede sig, at vi sejlede helt udenom Russisk farvande. Toppen af grænsen er markeret af en gul
bøje, men da bevogtningsskibet var ude af sigt tog skipper chancen
og satte kursen på Klaipéda. Vi risikerede livstid i russisk fængsel og
sparede omkring 4 sømil. Nu var vinden frisket, så vi kunne stoppe
motoren. Vi havde vinden agten for tværs. Efter nogle timer var
vinden meget frisk med vindbyger af kulingstyrke. Søen rejste sig
og vi havde nogle gevaldige buler at surfe på. Det friske vejr sparede
os for nogle timer, men det var dejligt at komme i læ i Klaipéda
Havn kl. 20.30. Lystbådehavnen ligger i voldgraven til en gammel
fæstning. En smal kanal med en håndbetjent drejebro fører ind i
voldgraven. Broen åbner et kvarter hver hele time. Vi fik besked på
at havnen var fuld og vi måtte lægge os i for bassinet – noget uroligt. Ved 21.30 tiden meddelte en forvirret havnemester, der troede
han kunne engelsk, at han havde flyttet en lille båd og fundet en
plads til os. Kl. 22, d.v.s. kl 23 lokaltid, de har hugget 1 time af
vores tiltrængte nattesøvn, sejlede vi gennem ved den åbne bro og
fik fortøjet på en super plads. Nu var det tid til en sildemad, øl og
brændevin inden vi tørnede ind og sov til kl. 10.
Litauen er meget langt efter Polen i udvikling. Noget forfaldent
med nyere byggeri ind imellem. En lidt kedelig by. Det er faktisk
hyggeligere ved lystbådehavnen. Her ligger et par hoteller med
flere restauranter og rimelige priser. Et godt måltid mad koster 20
Ltr. = godt 40 kr. En halv liter velskænket fadøl koster 15 kr. Vi
kikkede lidt på byen og fandt en bank, hvor vi fik vekslet vores rest
af Zloty til Litauisk mønt. Ved 20 tiden kokkerede skipper Per. Han
beværtede besætningen med fadkoteletter i karrysovs med løse
ris. Det blev vi meget kloge af – eller måske var det af rødvinen og
kaffe avec. Samtalen fortsatte til ud på natten.
Den 14. juni vågnede vi, som anmeldt på vores nyanskaffede
vejrmeldingssystem Wetter Welt til regn, rusk og 14 graders varme.
Men intet hastværk. Besigtigelse af byen. Meget forfaldent. Hygge
på havnen og middag ombord. Biksemad af den reneste oksefilet.
På Valdemarsdag blev jeg vækket med fødselsdagssang, næsten
rent sunget, morgenbord med lys på (kun 2) og gave fra Grüne,
et par nye fine sokker pakket i avispapir. Skipperen besluttede, at
min fødselsdagsgave fra ham er Boefstroganof med hele svineriet
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

57

på den hyggelige havnekro. Mange SMS’er, telefonopkald og mails
– tak for dem.
Havnen Klaipéda er en flodmunding, som afvander en stor indsø
der er ca. 50 sømil lang og 18 bred. De lokale sejlere tager på weekend til flere hyggelige feriebyer ved søen. Mellem søen og havet
mod SV afskærmes søen af en tange, der strækker sig fra havneindsejlingen i Klaipéda til Kaliningrad. Denne tange er et ferieparadis
for Litauerne. Tidligere var det russerne, der hærgede her om sommeren. De privilegerede russere byggede store sommer paladser,
men da de rømmede Litauen i 1969 tog de alt med sig, så mange
af disse flotte huse står tilbage, som store forfaldne tomme skaller.
Vi tog færgen over havnen til halvøen for at besigtige den lystbådehavn, som skipper med stolthed beretter om, at han havde besøgt i
1992. Her svælgede de sig dengang i russisk champagne og Beluga
kaviar. Vi travede den lange vej langs vandet og gennem skoven,
hvor der var flere muligheder for pitstop, til lystbådehavnen. Her
fandt vi en nybygget havn, som aldrig var taget i brug. Rækkerne af
feriehusene fra russertiden, rundt om havnen, er kun ruiner. Det så
ud som om nogen havde startet et projekt, som aldrig er færdiggjort. Vi hyggede os i dejligt vejr og returnerede med færgen til
lystbådehavnen og Wasa.
Dejlig fødselsdagsmiddag på vores havnekro. Maden rigtig god og
betjeningens udseende og venlighed helt i top.
Tidligt til køjs. Vi har planer om at tage de 50 sømil til Laipaja mandag den 16. juni.
Ud gennem svingbroen kl. 06. Rimeligt vejr, men koldt. Vandet er
kun 9,5 grader og luften max. 12. En begivenhedsløs sørejse. Vi er
enige om, at turen fra Gdansk til Rigabugten er transportsejlads for
et komme op i smulten og det skønne farvande i Rigabugten og inden om Saaremaa, som er Østersøens største ø. Den er større end
Bornholm. Vi ankom til Leipaja i småregn ved 14 tiden. Blev modtaget af en meget entusiastisk ung havnemester i Leipaja Yacht
Center, som er nogle flydebroer lagt langs kajen i en ellers nedslidt
og rodet havn. Vi travede en eftermiddagstur i byen. På et kort, som
vi fik af havnemesteren viste man en 3,7 km travetur af snirklede
gader, som bragte en forbi alt af interesse. Den tur tog vi og det
var da interessant. Som altid blev gamle kirker fremhævet, men
det mest spændende er velbevarede gamle træhuse fra 1800 tallet.
En tysk Maxi 68 lagde sig udenpå os. Besætningen var 2 tyskere.
Skipperen Steffan på 66 og gasten Martin på ca. 50, som var på
tur til 1. september. Den ældste var lettere at hoppe over end at
gå udenom. Vi blev inviteret på øl. Da vi alle 5 havde placeret os i
cockpittet fik vi våde fødder – vandet stod op af lænsehullerne. Jeg
vil kalde det noget af en øvelse at sejle så længe med så lidt plads
og så med et korpus som skipperens. Han er fra Østberlin. Uddannet advokat, arbejder som notar og havde været ansat højt i det
østtyske system. Jeg spurgte ham, hvad der var det bedste efter
murens fald: At slippe for frygten og kunne sige sin mening, uden
risiko for at blive smidt i hullet.
Tirsdag den 17. juni sejlede vi til Pavilosta. En lille havn halvvejs til
Ventpils – sidste havn inden Rigabugten. Pavilosta er et fint sted,
men totalt uden noget som helst. Det er en ferieby, domineret af
sommerhuse, men med en lille sejlklub med få pladser ved flydebroer og helt nye badefaciliteter.
Op kl. 6 og ud af Pavilosta kl. 7. Pænt vejr, letskyet og lidt sol. Max.
3 sec/m vind fra syd, lige agten ind og gammel dønning. 33 sømil
til Ventpils. Det klarede op på turen og blev lidt varmere. Da vi løb
ind i Ventpils Havn steg temperaturen yderligere og vi spiste en
velfortjent sildemad. Vi blev modtaget af en venlig havnemester,
som uden at blinke krævede 25€ + 3€ pr. næse. Det er rekorden
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på turen. Til gengæld også noget af det ringeste. Grüne og jeg travede en tur til byen, skipper blev ombord og servicerede Wasa.
Det er en lang spadserer tur til ingenting. Det er faktisk det mest
uinteressante hul vi endnu har mødt. Eneste positive er de mange
velplejede grønne arealer, som er opstået ved, at man har fjernet
de udbombede huse efter krigen og russernes hærgen. Der er dødt,
som på Søndergade en søndag eftermiddag. Vi lavede lækker middag ombord. Efter middagen fik vi besøg af besætningen fra Maxi
68. De kom lige til Iris Coffee tid. De medbragte en sæk rødvin og
det blev en hyggelig aften. Vi smed dem ud på en pæn måde. Vi skal
tidligt op og sejle de 62 sømil til Kuressaare.
Ud af havnen kl. 07.00 torsdag den 19. juni. Sol og vindstille. Det
fladeste hav vi har mødt i mange dage. Storsejl og motor i 3 –
5 sec/m lige agten ind. Kl. 12.00 tangerede vi kølvandsstriben fra
2013. Dermed er målet, for at sejle Østersøen rundt, opfyldt. Vi
sejler nu i den gamle kølvandsstribe til Kuressaare igen. Kuressaare,
sejlklubben og havnemester Oskar var et af højdepunkterne på
turen i 2012. Lidt efter vi havde passeret den Estiske grænse blev
i anråbt af estisk border guard i en hurtiggående gummibåd. De
ville vide, hvor vi kom fra, hvor vi skal hen og hvor mange vi er
ombord. Det har vi ikke oplevet før i åben sø, men de har måske
skærpet kontrollen i forbindelse med problemerne med Ukraine og
russerne. Vi fejrede ankomsten til Estland med Joy Sandwich og en
pilsner. 30 sømil til Kuressaare i dejligt vejr.
I 2012 sejlede Wasa via Bornholm, Stokholm, Ålandsøerne, Finland,
Sgt. Petersborg, Finland/Helsingfors, Tallinn, indenom Saramara til
Kuressaare. Det var en samlet distance på 1.500 sømil. I år har vi
sejlet 750 sømil via Rügen, de Baltiske lande til Kuressaare. Turen
Østersøen rundt kan derfor opgøres til 2.250 sømil, hvilket ca. 100
sømil længere end distancen vi sejlede i 2012, hvor vi tog fra Kuressaare til Gotland og hjem langs Svenskekysten.
Kl. 16 kom vi til Kuressaare efter en dejlig sejltur i noget der minder
om sommer. ½ time før havnen kom en byge over os med regn
som et vandfald. Sadam (havn) kaptain Oskar tog imod på samme
fantastiske måde, som sidst vi var der. Der er en grund til, at tyskerne kalder ham verdens bedste havnemester. Han er enestående
serviceminded og venligheden selv. På grund af regnvejret røg han
ikke, da han tog imod. Skipper spurgte ham, om han var holdt? Han
så forfærdet ud og siden har vi ikke set ham uden cigaret. Han ryger
lige så mange, som han kan nå.
Første aften i Kuressaare var ikke helt den samme oplevelse som
sidst. Vi er stadig for tidligt på sæsonen. Der sad ikke en flok lokale
sejlere på terrassen ved klubhuset og bød velkommen med øl og
iskold vodka. Det måtte vi selv købe i klubhuset. Der var kommet
ny forpagter. Det var ikke helt den samme standard som sidst, men
absolut hyggeligt og rimelig mad – lidt cafeteriaagtigt. Priserne
var ændret fra meget billigt til et niveau, som i de andre randstater,
max. ½ pris af Danmark, når det er billigt.

20. juni hyggede vi i Kuressaare. Fik vasket et par vaske og så genså
vi ellers byen og det meget flotte Kuressaare Fortress, bygget i
1400 og betegnet, som den bedst bevarede middealder borg i de
Baltiske lande. Der er en fantastisk udstilling om Estlands historie.
Sidst brugte vi en hel dag på det, men nu gav vi bare Grüne en hurtig guidet tur gennem det Per og jeg finder vigtigst. Det er på de to
år ikke sket væsentlige ændringer i byen. Det er stadig en veksling
mellem velrenoverede og faldefærdige ubeboede huse.
21. juni stod vi op til flot solskindsvejr og hele 12 grader. Vi tankede diesel, afregnede for opholdet og tog en rørende afsked med
Sadamakaptan Oskar og ved 9 tiden forlod vi Kuressaare og sejlede
mod øen Ruhnu. Det er en tur på ca. 40 sømil. Ved 10.30 tiden kom
der en dejlig vestlig brise igennem på 5 – 8 sec/m, som agten for
tværs gav os 6,5 knob. Solen skinner og vi mangler bare 10 grader
for at det er højsommer med 22 grader.
Efter en dejlig sejlads anduvede vi Ruhnu. Et skønt sted, det må
være en perle i sommervejr. I 2009 kåret som: The Harbor of Baltic.
Da vi kom, var vi båd nr. 4. Kun havnemesteren havde åbent. Ældste
gast blev kommanderet til at gøre klar til middag, mens skipper
og forgast ”stjal” 2 cykler ved det lukkede traktørsted og kørte til
centrum. 3 huse i 2 rækker. Da de returnerede havde de købt 3 pint
of lager på dåse og 3 rejer (Underberg) for at bevise, at der var indkøbsmuligheder. Da sandheden kom frem, havde de observeret no-

gle smukke træhuse fra 1800 tallet i svensk stil og en kirke. Grüne
har taget fotos som bevis. Vi spiste en veltilberedt middag ombord.
Kl. 9 den 22/6 stævnede vi de ca. 50 sømil mod Riga. Rigabugten er
et stort hav. Skyet, byger omkring os, for lidt vind og varme – max
12 grader, men alligevel en hyggelig tur. Vi anduvede Riga ved 17
tiden, men så var der lige 7 sømil op gennem Riga havn af floden
Daugave til en hyggelig lystbådehavn tæt ved den gamle by. Vi ankom i regnvejr og blev modtaget af en havnevagt. Havnemesteren
holdt Sgt. Hans ferie, men i 2 timer formiddag og eftermiddag var
der en assistent tilstede på kontoret. Havnevagterne kunne kun
Lettisk og Russisk så det var småt med kommunikationen, men
ingen mangel på venlighed og tegnsprog. Vi travede en tur i havneområdet og fandt en nyåbnet restaurant, hvor vi fik aftensmad.
Den 23. juni travede vi den kilometer, der er op til den gamle by.
Gdansk er flot med smukt restaurerede bygninger, men Riga er
hyggelig. Man har bevaret de smalle brolagte gader og har formået
at blande nyt byggeri med det gamle. Der er mange torve og på grund af Sgt. Hans, var der lagt op til fest med boder og telte overalt.
Den 24. var byen totalt død så vi sejlede de 28 sømil inkl. 7 ud af
Riga Havn til Skulte. Det er ingenting. Lidt fiskeri og udskibning
af tømmer. Vi fandt en plads ved et bådeværfts flydebro. Havnen
var afspærret, men vi fandt ud af, at det er helt normalt at kravle
over porten. Senere fandt vi et hul i hegnet. Der var ingen mennesker. Bag porten ligger en soveby med
små huse, udlejningsejendomme og et
supermarked. På et skilt fandt vi kniv og
gaffel mærket og efter en kilometer, lå der
et hyggeligt cafeteria. De serverede øl og
pandekager med kød. I Riga mødte vi et
ægtepar Elin og Willy fra Kolding i en Fandango 32. Hyggelige mennesker, som var
på erindrings tur. De sejlede i 1992 til Riga
og det fortæller de var en noget anden
oplevelse. De kom også til Skulte.
Artiklen fortsættes næste nummer.
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Virker en Anti-fouling maling uden kobber
og zinkoxid mod begroning ?
Der har været udført mange forsøg med miljøacceptabel bundmaling. Den sidste i rækken er et forsøgsprodukt, der er udviklet med
støtte af Miljøstyrelsens tilskudsordning til miljøeffektiv teknologi.
Dette forsøgsprodukt har vist meget gode resultater på raft, dvs.
malet på akrylpaneler nedsænket på en plastic ramme i havnemiljøet. I perioden 2012-2013 udviste forsøgsproduktet lige så
gode resultater som referencen dvs. det kommercielle produkt,
Mille Ultimate 2 fra Hempel, i Horsens, Jyllinge og Svanemøllen
havn. Derfor er forsøgene fortsat.

Undersøgelser og resultater i Horsens 2014 !
I 2014 er der udført forsøg her i Horsens havn både på raft og
både. Forsøgene på raft viser, at forsøgsmalingen klarer sig godt
sammenlignet med referencen. Kanterne på panelerne er ikke behandlet, så de må forventes at være begroet. Med en traditionel
bundmaling er det dog ikke nødvendigvis tilfældet, da indholdet af
kobber og biocid er relativt højt og derfor har effekt også uden for
den malede flade. Det kan også ses på billedet af panelerne efter 4
måneder. (Billede1)

Hvad er forskellen mellem de to typer maling ?
I fakta ruden kan man se hvilke stoffer, der kan ophobes i det
maritime miljø, og i hvilke mængder de indgår i de to produkter.
Brugerne vil naturligvis spørge, hvordan det er muligt at lave en
maling, der har en fornuftig anti-fouling effekt, der er baseret på
polering (dvs. overfladen fornyes løbende) og anvendelse af aktive
stoffer/biocid, uden at bruge de mængder af aktive stoffer som
bruges traditionelt.
Biocidet giver en anti-fouling effekt, når det kommer i kontakt med
vand på overfladen og begynder at opløses. Effekten i forsøgsmalingen opnås ved, at biocidet bliver indkapslet i et gitter, som både
bidrager til polering og som samtidig kvæler lidt ved kontakt med
vand og dermed sikrer, at biocidet kan opløses langsomt i malinglaget og ikke kun i det yderste overfladelag, som samtidig er den
polerende overflade.

Testmaling og referencen er malet på 3 både i Horsens. Én Damjolle, en H-båd (begge sejlklubbens) og en 33 fods sejlbåd. Ved
optagning den 28. oktober var damjollen og H-båden pæne, dvs.
der var ikke nogen større forskel mellem forsøgsmaling og reference. (Billede 2 og 3) Der er ganske få og meget små ruer på forsøgsmalingen, og der er forskel på typen af slim/algelag. Resultatet
for den store sejlbåd var til gengæld ikke godt. Arealet malet på sejlbåden var større end anbefalet, hvilket kan være en del af forklaringen. Endvidere er der en tendens til at ruerne gror mere, hvor der
er mørke/skygge, dvs. nede under skroget. (Billede 4) Herudover
skal man huske, at sommeren 2014 har været ualmindelig varm. Vi
kommer til at vurdere videre på resultaterne, da Damjollen og den
store sejlbåd er kommet i vandet næsten samtidig.
Så samlet set skal der nok skrues lidt mere op for effekten for at
klare ekstreme forhold, men samtidig er det flot at en anti-fouling
maling uden kobberoxid og zinkoxid i det hele taget kan komme
op på niveau med en kommerciel bundmaling med alle de traditionelle aktive stoffer.

FAKTA

Forsøgsprodukt

Referenceprodukt

Dikobberoxid

Indgår ikke

25-50 vægt-%

Zinkoxid

Indgår ikke

12-15 vægt-%

Biocid, her Zink-pyrithion

1,5 vægt-%

3-4 vægt-%

Vægt-% henviser til mængde i det våde produkt.		
Mange tak til alle der har deltaget og gjort forsøget muligt !
Eva Wallström, EnCoat ApS
EnCoat er et uafhængigt laboratorium inden for farve og lak området. Dvs. at virksomheden ikke er en producerende virksomhed.
Eva Wallström driver laboratoriet og har arbejdet som konsulent og teknisk rådgiver inden for hele farve og lak området siden 1980-erne.
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Raft med referencepaneler (blågrøn), forsøgsprodukt fra 2012,
forsøgsprodukt fra 2014 og ubehandlede akrylplader (trippelbestemmelser) efter 4 måneders eksponering (fjordbroen). Det er
mest alger og slim på malingsoverfladerne.

1

Damjolle efter ca. 5 måneders eksponering (maj-oktober). Den lysere bundmaling er forsøgsproduktet og den mørkere er referencen.
Begroningen er slim/alger.

3 2

33 fods sejlbåd efter ca. 2,5 måneders eksponering (maj-august).
Den lysere bundmaling er forsøgsproduktet og den mørkere er
referencen. Der er en hel del ruer under skroget og i kanterne på forsøgsmalingen. De blev renset af manuelt og eksponering fortsatte
efterfølgende knap 3 måneder.

H-båd efter ca. 4 måneders eksponering. Den lysere bundmaling
er forsøgsproduktet og den mørkere er referencen. Begroningen
er slim/alger. Der er nogle ganske få meget små ruer på forsøgsproduktet.

4
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Hou Maritime Idrætsefterskole
I Horsens Sejlklub måtte vi bede om hjælp ved naboen, da vi skulle
afvikle udtagelse til sejlsportsligaen. Internt havde vi ikke både
med asymmetrisk spiler. På Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI)
har de to J80’re der minder meget om de J70’re som sejlsportsligaen afvikles i.
Skolen var så venlig at låne os bådene en lørdag. Tak for det!
Om skolen skriver Martin Teglgaard Rise Christensen.
På HMI-uddanner vi sejlere! Det er i hvert fald vores slagord på
sejler-linjen. Vi modtager alt fra den erfarne jolle sejler - til den helt
nye, som aldrig har sejlet før - og afleverer en dygtig all-round sejler. En sejler, der i løbet af et skoleår hos os, får rigtig mange timer
på vandet, blandet med en rigtig god teoretisk ballast.
Vi er en af de efterskoler i Danmark som giver eleverne mest mulighed for tid på vandet. Det kan vi tilbyde, da vi er så heldige at
ligge 500m fra havnen, og vi har et fantastisk samarbejde med de
lokale sejlklubber. Udover de 6-8 timer om ugen, vi har fast på vandet i sæsonen som sejlerlinje, tilbyder vi også, at vore elever kan
deltage i de ugentlige aftenmatcher i Hou. (Som normalt stiller
med et rigtigt godt felt på op mod ca. 30 både). På samme måde
kan vore elever deltage i den matchrace træningen hver mandag
aften, hvor der typisk er 3-4 besætninger på vandet og træne
matchrace. Hvis dette ikke er nok træning, kan eleverne når de har
kvalificeret sig, også selv tage både vores Svendborg Seniorer og
j/80’ere ud. Både i fritimer og i den øvrige fritid.
For os er en vigtigt del af det at være sejler, også at magte at være
tursejler - så derfor tilbyder vi vore elever mindst 3 tur-weekender
om året. Sejlerlinjen er yderligere på 2 ture en kort, hvor vi er på
tur i Århus bugten, og en lang tur på en uge, hvor målet altid er at
komme rundt om Fyn, og besøge flere af de Sydfynske perler.

I den daglige undervisning varierer vi også sejladsen efter vind og
vejr, og forsøger at uddanne eleverne så de bliver dygtigere skippere, så i løbet af skoleåret vil alle elever opleve at blive udfordret
på Skipper-rollen, boathandling, sejltrim, kapsejlads, godt sømandskab og de mange forskellige færdigheder en god sejler besidder.
Vi er som noget nyt begyndt at deltage i Sportsbåds open serien,
som kører parallelt med Sejlsportsligaen, og de stævner hvor det
er praktisk muligt for os, vil vi gerne stille med elevbesætninger, så
de kan få lov at bide skeer med “rigtigt” kølbåds-klasse-kapsejlads.
Alt dette foregår i vores kølbåde, som er en blandet flåde af j/80’ere
og Svendborg Seniorer - alt i alt er vi i Hou havn 5 J/80’ere, så der
er rig mulighed for klasse-sejlads.
Vi har også et rigtigt godt surftilbud, idet vi råder over mindst 25
surfbrædder og indtil flere SUP’er. På samme måde som med kølbådene giver vi rigtig gode mulighed for at komme på vandet, i
sæsonen har vores profilfag 6-8 timer på vandet om ugen, og hvis
eleverne har kvalificeret sig kan de også sejle i fritiden. De kan også
deltage i den lokale surf-klubs træningsaftenen 2 gange om ugen.
I øjeblikket arbejder vi også på at etablere mulighed for jolletræning, så vi i fremtiden også tilbyde sejlads i f. eks. 29’er.
Udover alle disse fantastiske sejladstilbud, tilbyder vi selvfølgelig
også et traditionelt efterskole-ophold med alt hvad det giver af
gode oplevelser. Fodbold, håndbold og alt mulig leg, vi har egen hal,
som står til elevernes disposition i fritiden.

S E J K L U B
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Sammenligning af drukneulykker i de
nordiske lande
Desværre udarbejdes statistikkeren ikke ens i de 4 nordiske lande, og de udgives på vidt forskellige tidspunkter. Derfor er det vanskeligt at
sammenligne.
I nedenstående skema er samlet tallene fra 2012. Man kan , hvor mange omkomne der er også relateret til befolkningsstørrelse. Det helt
sammenlignende billede er uhyre kompliceret. Husk at NOR har kyst til Nordatlanten, vandet er koldt året rundt o.s.v. SWE ligger overraskende lavt i f.t. at der er uhyre mange både.
NOR ligger bedst hvad angår brug af vest og FIN fører suverænt hvad angår spiritus involvering.
2012
	Befolkning	
DEN
5.5 mill.
FIN
5.6 mill.
NOR
4.7 mill.
SWE
9.5 mill.

døde
Ingen vest	
23 svarende til 4,2 pr. 1 mill. indbyg. 16 - 70%
42 svarende til 7,5 pr. 1 mill. indbyg.		
44 svarende til 9,4 pr. 1 mill. indbyg. 15 - 34%
23 svarende til 2,4 pr. 1 mill. indbyg. 20 - 87%

0/00
7 - 30%
21 - 50%
8 - 16%
8 - 35%

For 2013 ser tallene ud som angivet i skemaet herunder. Desværre mangler der en del.
2013
DEN
FIN
NOR
SWE

døde	ingen vest	
15
3
42
11
34
27
36
kendes ikke

0/00	i havn
2
6
kendes ikke
kendes ikke
kendes ikke
2
kendes ikke
8

I Nordisk Båd Råd arbejdes der på at få disse statistikker gjort ens, så man bedre kan sammenligne.
HUSK endelig at sådanne sammenligninger er forbundet med megen usikkerhed. Tallene er heldigvis lave.
Ser man det over en årrække er der i DEN ca. 15 døsulykker pr. år knyttet til søsport. Ca. 5 kan relateres til organiseret sejlsport.

Vi tager på skiture til Alperne om vinteren ligesom vi tager på
en udfordrings/oplevelses tur i efteråret. Vi lægger vægt på det
forpligtende fælleskab, og tilbyder mange alment dannende oplevelser, som foredrag, teater og ud-af-huset oplevelser.

Man behøver ingen statistik for at agitere for brug af vest, og at alkohol og sejlads er en dårlig kombination er vis også til den flade hånd.
Overraskende er de mange omkomne i havne. Nok er der selvmord blandt men alligevel, - er det noget der skal fokus på!?

Man kan som sejler, deltage i flere boldstævner, hvis man også gerne vil have den del med. Vores profilfag giver også mulighed for at
krydre opholdet med mange andre oplevelser. Profilfag dækker bl.
a. over boksning, svømning, design, løb, badminton, fitness, mountainbike, musik, drama & meget meget andet.

	Reglerne i dag		
DEN
Fartøjer der kræver ”kørekort” 0,5 0/00
ellers søloven, - ”være i stand til at føre
fartøjet …..		
FIN
1,0 0/00		
NOR
0,8 0/00		
SWE
1,0 0/00		
			

Derudover betragter vi os selv som en studieforberedende skole,
som vægter, at vi underviser på et højt fagligt niveau, hvor vi sikrer,
at den enkelte elev komme velforberedt videre i uddannelsessystemet. Vi fører til både folkeskolens afgangsprøve og folkeskolens
10. klasses prøve.

0/00-grænser til søs for fritidsbådsområdet er meget forskellige i norden
Planer for ændring

Ingen
Ingen
Organisationerne er ikke enige. Mange vil have 0,0 0/00
For både der sejler mere end 15 kn eller er over 10 m i længden, som 			
på vejen 0,2 0/00. Helt nyt er, at det også skal gælde passagerer i båden.

Carl Gerstrøm

Vil du vide mere om os, så kig på vores hjemmeside www.houmi.dk
eller kontakt os for et besøg/rundvisning.
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