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Service, reparation af alle 
fabrikater samt montering af ny 
motor og udstyr udføres 
af uddannede servicetekniker.  

Sommer og vinterklargøring af     
din båd.
Maritim butik i Horsens og egen 
bedding i Juelsminde.

Professionel rådgivning i 34 år.

Autoriseret forhandler 
af bl.a.:

Vi kører i hele Danmark med 4 
servicevogne til din båd.

 75616677

BRUG FOR PROFESSIONEL ASSISTANCE TIL 
BÅD ELLER MOTOR - KONTAKT 

havneservice@havneservice.dk 
Jens Hjernøesvej 14 - 8700 Horsens 

www.havneservice.dk

Vi er og vi kan ...... både 
indenbords og udenbords.  

Privat lystbådehavn. 
Vinteropbevaring - indhegnet. 

Diagnosetester til indenbords- og 
påhængsmotorer.
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Skumsprøjt fra formanden

Formandens skumsprøjt - Tale ved Afrigger 2018

Knap 100 medlemmer var mødt op ved flagmasten i bidende kulde 
og nordenvind for at slutte sæson 2018.

Formanden bød velkommen og sagde:
Dejligt at når vi evaluerer på sejlersæsonen 2018, så kommer de 
store flotte ord frem. Endelig en sommer, hvor vejret har været fan-
tastisk, og ovenpå den gode sommer, kom der også et dejligt eft-
erår. Uge 42 var dejlig, man kunne opleve, at folk badede og legede 
i vandet. Der har været mange gode sejladser og weekendture. 

Det har også været et fantastisk sejler år:
•  Vores liga hold har sejlet helt fantastisk i år. De har i år sejlet  
 sig til en flot 4. plads i ligaen og vandt den nordiske finale i  
 Grundig Sailing Cup, i Norge.
• Hans Frederik Klint har sejlet sig både til Nordisk og dansk  
 mesterskab i Albin ekspres som besætningsmedlem på Aarhus  
 båden ”Ilskov og Partner”
• Anders Andersen har vundet DM i Ok jollen
• Johan Schubert har også i år vundet ungdoms DM i Laser radial.  
 Han har så også for 2. gang i træk vundet udtagelsen til ung- 
 doms WM
• Sara Riber og Nanna Schroll Nørgaard kvalificerede sig begge til  
 Nordisk mesterskab 2018 og Nanna kvalificerede sig desuden  
 til EM i Holland
• Anne Marie Rindom var der flere af os, der så på vandet til WM  
 i Aarhus, hvor hun sejlede sig til en flot bronze medalje.

Der har været gode sejladser på 
fjorden, og der er da også fundet vin-
dere både tirsdag, onsdag og torsdag.

Vi har næste søndag den 4. november 
klokken 9.00 arbejdsdag i klubben. I 
skrivende stund er der kun 6 tilmeldt, 
men der er arbejde til flere.
Maling af MONGO facader
Reparation af køkkenskabe i MONGO
Stole og borde fra terrasserne til 
vinterhi
Læsejl fjernes
1 flagstang skal monteres
Gelænder ved højvandssikringen ved 
MONGO monteres
Oprydning på 1.sal i MONGO
Og meget meget mere

H O R S E N S  S E J K L U B

Speciale i industriautomation og SRO-anlæg 
Proficy™ Historian          Proficy™ iFIX 

PLC-programmering 
tlf. 75 65 55 45 
mobil: 40 33 88 45 
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Gå på ”oplevelsesjagt” og få inspiration 
hos Vagns Radio & Bang & Olufsen Horsens

www.bang-olufsen.com/horsens

Bang & Olufsen Horsens v/Vagns Radio

- Vi sikrer de optimale løsninger
- Streaming fra Smartphones og Tablets
- Kameraovervågning af dit hjem eller mindre  
 virksomhed

- Skærme i alle størrelser til ethvert formål

(Kontakt Vagn Christensen på 7025 1188)

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

Med alle de opgaver, som langsomt hober sig op i en klub som 
vores, har vi et ønske om, at starte en senior klub, hvor man eksem-
pelvis mødes 1 gang om ugen til morgenkaffe, og herefter bruger 
lidt tid på vedligeholdelses opgaver, lidt oprydning på klubarealer, 
eller nogle gange tager en sejltur, hvis vejret arter sig. Skulle der 
være nogen der synes, det kunne være interessant, så er det bare 
at komme i gang og starte det fællesskab.

Vores meget behagelige havnefoged Henrik Grim, har også eva-
lueret over arbejdslivet og er kommet til den konklusion, at han 
skulle tilbage til bådbygger faget. Resultatet er at han stopper i 
slutningen af december. Han er en person, vi kommer til at savne, 
specielt hans evne til at tale med alle de forskellige mennesker, der 
findes på sådan en havn. Man skulle tro, han havde en pædagogisk 
overbygning. Vi benytter lejligheden her til at sige ham mange tak 
for hans indsats, og den behagelige facon, han har løst opgaverne 
på.
Samtidig skal det nævnes, at Knud Erik Feldt har oplyst, at han 
stopper som pladsmand fra næste sæson. Han har noget langt til 
Horsens, og da han ikke længere skal være chauffør for Lotte til 
Horsens, er der blevet endnu længere, bare benzinregningen er stor.
Skulle der være en her, der kunne tænke sig dette ”job” så sig en-
delig til.

Vi har de sidste par år ønsket at få renoveret vores ungdomshuse 
udvendigt: facadebeklædning, afløb, sternbrædder m.m.
Dette arbejde går nu i gang. Vi har fået lavet en fin aftale med 
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- vi gør dit byggeri til en god oplevelse.
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info@hansted.net Formand Bjarne Hansen byder velkommen
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HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER

7943 5300
www.hundsbaek.dk
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Nortvig A/S, hvor han sponserer en fin del af renoveringen, og klub-
ben betaler resten. Arbejdet forventes færdig til generalforsamlin-
gen, hvis vejrliget tillader det.

Fra næste fredag klokken 16.00 – 18.00 holder Vi happy hour . Her 
får man dobbelt op for sine boner. 1 bon = 2øl og 1 bon= et glas 
vin.
Der vil samtidig blive mulighed for at få en åben snak fra klokken 
16.45 til 17.00  om alt i Horsens sejlklub. Vi vil bestræbe os på, at 
der er en fra bestyrelsen til stede til disse fælles drøftelser.

Vi mangler nogen, der vil tage ansvaret for at starte pumperne, hvis 
det bliver højvandet. Jeg har stået med ansvaret, men jeg kan ikke 
længere, da jeg ikke kan komme, når jeg er på arbejde, og desuden 
mener jeg ikke det er en arbejdsopgave, der bør ligge på forman-
dens bord.
Det har været et ønske fra nye sejlere, om der var mulighed for en 
mentorordning, så erfarne sejlere kunne hjælpe nye sejlere med 
råd og vejledning i forhold til f.x. forårsklargøring, mast på, mast af, 
trim og meget mere.
Denne indsats kommer til at høre under sejlerskolen, og det vil 
være Jan Riskær Nielsen, der koordinerer.

Horsens Sejlersangen blev afsunget medens standeren gled ned. 
Sejlsæsonen 2018 – den bedste i mands minde – var slut.
Et trefoldigt leve for Horsens Sejlklub og sejlsporten afsluttede den 
officielle del ved flagmasten.
Formanden bød på en øl eller vand.(CG)

Formanden takker den afgående 
havefoged og overrækker en vingave.

Ungdomshusene renoveres 
af Nortvig A/S.

Glædelig Jul og Godt Nytår

Sammen med bestyrelsen 
vil jeg gerne ønske alle medlemmer, 
venner og sponsorer en Glædelig Jul 

og et Godt Nytår.

Bjarne Hansen
formand
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Høstturen til Juelsminde, kunne i år mønstre 33 deltagere. Der 
var 14 både tilmeldt, men kun 9 både, der nåede frem. De reste-
rende meldte afbud eller vendte skuden tilbage mod Horsens.                               
Årsagen havde sin naturlige forklaring, der var et vejrlig, der mest 
af alt mindede om dårligt oktober vejr. Så de manglende både blev 
erstattet med kørsel i bil i stedet.

Juelsminde Sejlklub havde vist fin gestus ved at udlåne sejlklub-
bens juniorhus til Horsens Sejlklub. Vi havde lokaler til vores rå-
dighed fra lørdag middag kl.12.00 og frem til søndag kl.12.00.  
I de pæne og velholdte lokaler havde vi alt tilgængeligt udstyr til 
vores rådighed. Lokalerne har man også adgang til som gæstesejler 
(hvilket mange ikke vidste). Adgangen får man via kortlæser, når 
man har købt sit havnekort.
Enkelte ankom allerede torsdag, da det lige kunne nås inden mør-
ket faldt på og uvejret tog over.
Det dårlige vejr til trods, blev det som det plejer en hyggelig week-
end med klubkammerater, hvoriblandt der var mange nye ansigter, 
hvilket er herligt.

Lørdag gik vi på Juelsminde Havnemuseum, og lod os fornøje med 
tidligere tiders redskaber mv tilknyttet det maritime liv. Enkelte 
dristede sig ud at sejle lodsbåd i simulator, hvilket ”Luffe” viste sig 
at beherske til fulde, hvor andre måske nok havde en mere urolig 
hånd. 

Båden L29 Colina, fik også et par bemærkninger med på museet, da 
den er bygget på Juelsminde værft, dengang værftet eksisterede. 
Egentlig skulle vi have besøgt ”det lille røgeri”, men en aftale om 
faste åbningstider, grundet andre erhvervsdrivende på havnen, var 
det desværre ikke muligt. I stedet blev der mulighed for en frisk 
travetur til dem, der havde lyst til det. 
Lørdag aften var der fælles middag og hygge i junior huset. Det 
musikalske indslag, måtte desværre undlades da ”vores spille-
mand” Leif Arndal og hans kone måtte melde afbud. Aftenen ud-
viklede sig med rigtig god stemning og hygge hele aftenen og no-
get af natten med. 

Søndag morgen samledes vi til fælles morgenbord. Ligeså stille 
som kaffen og morgenbrødet forsvandt, forsvandt det forholdsvise 
dårlige vejr også, så hjemturen kunne foregå i god ro og orden og 
ikke mindst tørvejr.

Turudvalget
                                

Hendes majestæt kom med Dannebrog til Horsens i forbindelse 
med et besøg i Silkeborg.
Flere sejlede ud for at byde majestæten velkommen. Vitus Bering  
var blandt andet på vandet. I rosporten hilser man ved at rejse åren. 
Horsens Roklub havde flere både ude og fik stor ros for deres hilsen. 
Godt gået!(CG)

Som man kunne læse i klubblad 3.2018 fik Lena Schroll ”hatten” i 
forbindelse med optisejlads for voksne. Ikke for at have kvajet sig 
som kriteriet normalt er. Tværtimod fik Lena ”hatten” for som ene-
ste pige at tage kampen op mod drengene og blive nr. 2.
”Hatten” var ikke til stede ved selve sejladsen, og den skulle så 
uddeles i forbindelse med  standernedhalingen, hvor Lena så ikke 
var til stede. 
Ak ja! Carl måtte så selv iføre sig trofæet.(CG)

Mange medlemmer møder op fredag eftermiddag ved 4’tiden og 
slutter ugen med en øl eller en kop kaffe og en hyggelig snak i 
sejlklubben. 
Som formanden annoncerede ved standernedhalingen, kommer 
der en fra bestyrelsen og orienterer om ”rigets tilstand” lige nu, og 
der er mulighed for spørgsmål.
Husk at der er to for et, – 2 øl for et mærke.
Kom og vær med!(CG)

– visioner om lokal kapsejlads for de store både.

I et samarbejde mellem Juelsminde Sejlklub, Snaptun 
Sejlklub og Horsens Sejlklub er der tanker om en kapse-
jlads for store både. En kapsejlads der dels omfatter ba-
nesejlads på en op/ned bane og dels  en distancesejlads, 
der kunne være ”Endelave Rundt”.
Det er endnu i støbeskeen, men forhåbentligt bliver det 
til noget. Banesejlads for de store er/kan være MEGET 
spektakulært. (KEF/CG)

Høstturen 8.-9. september til Juelsminde

Dannebrog på lynvisit

HAPPY HOUR!

Hængeparti der ikke blev løst

Big Boats

 Indmarch på molen og dannebrog vejer højest.

Sæt kryds i kalenderen 

Her holder Havneservice åbent hus arrangement med ud-
stilling, seminarer, workshop og gode tilbud, – helt som 
de seneste år.
Se på hjemmesiden www.havneservice.dk eller endnu 
bedre på face book .(CG)

Havneservice 
holder åbent 
hus

7
6. april 2019
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Kammeratskabs pokal

Nordkajen – jernlageret

- Jan Poulsens Mindepræmie 1986

Efter AC kampagnen med Artemis har Christian i 2018 sejlet TP 52, 
RC 44 og Melges 40.
Herudover “det løse” bl.a. på en Swan 50 med Jesper Bank i Saint 
Tropez og Melges 32 på Sardinien. Det er ikke blevet til mange dage 
i Danmark. Endnu 2 stævner resterer i år. 

Programmet for 2019 bliver meget lig 2018.
AC bliver der ikke tale om. De nye nationalitetskrav gør det svært. 
Ikke så attraktivt rent sejladsmæssigt, - for lidt sejltrim/for meget 
muskler.

Christian er flere gange blevet spurgt om at deltage i Volvo Ocean 
Race, men det er ikke blevet til noget.

Jeg bad Christian om nogle bemærkninger til Horsens Sejl-
klub i relation til det Christian havde oplevet i sejlklubber 
rundt i verden. Det kunne vi have talt om meget længe, men 
her er nogle punkter som jeg fandt markante/vigtige.

På Bermuda hvor Christian boede med familien, havde man i sejl-
klubben en ansat til at koordinere ungdomsarbejdet. Man gjorde 
meget ud af at få skoleklasser ned og prøve at sejle. Man havde 
mange andre aktiviteter for børnene og havde stor fokus på, at 
børnene havde det godt/syntes det var sjovt. Det primære var, at 
børnene blev glade for at sejle. At sejle kapsejlads kommer hen ad 
vejen. Der var altid en plan B klar, hvis vejret en sjælden gang ikke 
var til at sejle.
Der var rekruttering af nye sejlere i flere alderstrin. Ikke kun dem 
i 10-års alderen, men også teenagere. Mange børn gad ikke sejle 
alene, men gerne to og to. En optimistjolle er en god begynder 
jolle, men ikke særlig sexet sammenlignet med at se en 49’er 
”flyve” forbi. Dygtige instruktører/trænere er alt afgørende. 

I Australien havde Christian set, hvordan man lagde små konkur-
rencer ind i sejladsen. Via sensorer og GPS i båden kunne man efter 
en sejlads se, hvem havde haft den højeste fart, hvem havde hængt 
mest, man kunne sammenligne tracks m.m.  
Christian fremhævede England som et sted, hvor man promovere-
de sejlsport og alle de muligheder på mange fronter sejlsport bød 
på. Det er udviklende selv at skulle træffe afgørelser. Der mange 
muligheder inden for sejlsport, - tage ”kørekort” til båd på forskel-
lige niveauer, blive bådtræner/instruktør, bådebygger, sejlmager, 
motormekaniker o.s.v.

Knud Hjersing fortæller om Jan Poulsen:
Jan havde en Drabant 22 og sejlede meget og altid med sin kone 
Jenny som gast. De vandt DM  et par gange, og det var vel og 
mærke dengang, der var 30-40 både til start. Senere fik Jan en 
Spækhugger.
Jan døde pludseligt. Det var aftalt, at der skulle indstiftes en 
præmie i HSH, der hvert år skulle tildeles en frivillig.
Ved standernedhalingsfrokosten overrakte formanden traditionen 
tro kammeratskabspokalen og sagde: 
I år skal kammeratskabspokalen tildeles en person, der har ydet fri-
villigt arbejde i rigtigt mange år. I perioder hver eneste dag enten 
som reparatør i klubhuset, hvor han har kunnet reparere alt muligt 
eller på pladsen. Han kan nok stadig lokkes til at give en hånd med, 
hvis der skulle være noget.
Han har stået for afviklingen af utallige sejladser/stævner. Sørget 
for rigtigt mange ting i hverdagen. Han har ud over det været plads-
mand.
Knud Erik Feldt...
Du skulle have haft denne kammeratskabs pokal for mange år siden. 
Sommetider er det sådan, at man ikke får øje på de personer, der er 
mest oplagte.
Du er som inventar i klubben.
Knud Erik det er dejligt for mig som formand at have dig. For du arbej-
der utrætteligt, og det gør du stadig.
Mange tak!
Der er også en lille blomst til din kone Lotte, for alle de timer, hun 
stadig må undvære dig.

Fortjente stående klapsalver til hr. og fr. Feldt. Tillykke!(CG)

I en stor artikel i Horsens Folkeblad den 2. november kunne man 
læse en status på hele dette kæmpebyggeri. Flotte illustrationer  
visualiserer, hvordan det kommer til at se ud og tidsplanerne frem-
går af teksten.
Et par bemærkninger med relevans til sejlklub/lystbådehavn.
I nogen tid har der kun været én vej, der førte til Lystbådehavnen. 
Specielt når eleverne skal hjem fra VIA på Frederiks Winters Vej er 
der kaos. Ofte med lang ventetid til følge. Ifølge artiklen vil der 
ved årsskiftet 19/20 blive åbnet en vej mere ind i området vest for 
STARK. Det bliver dejligt! 
Af artiklen fremgår det, at der er et delområde lige øst for kana-

Formanden til venstre med hr. og fr. Feldt

Mange personligheder fra klubben er at finde på låget.

Hvad 
mener 
du ?  – en snak med Christian Kamp, en dag 

hvor han en sjælden gang var i byen.

Tænk sejlklubben som stedet, hvor de unge opholder sig, maritim 
SFO. Sundby Sejlforening har et flot set up i ”Det maritime ung-
domshus” som bestemt er værd at skele til. 
Den klassiske klub er en saga  blot, forældre deltager ikke så meget 
mere pga. af alt muligt andet i kalenderen. Der skal tænkes og  
handles helt anderledes end for 25 år siden.

Vi kiggede på billederne på væggen i klublokalet. De piger er et 
produkt af at have haft det sjovt og have lært noget. Og så tænkte 
vi på Evers, Nicolas, Olle, Jakob – medaljerne er i høj grad også et 
resultat af dygtige trænere. 
Vort sejlsportsligahold fik et par rosende ord med på vejen. Chris-
tian finder konceptet fint og J 70’eren en glimrende båd, som 
mange kategorier af sejlere kan have stor glæde af. Også dem i 
ungdomsafdelingen.

Man kan vel samle Christians anbefaling til Horsens Sejlklub i:
Få ansat en person til at koordinere ungdomsarbejdet. En som er 
der til træningen, som kan planlægge og gennemføre initiativer 
rettet mod skoler. Start med en debat i klubben, så der er enighed 
om, at det er det man vil, og hvordan man vil det. 
Carl Gerstrøm

Christian Kamp 
foran klubhuset.

len ud mod havnebassinet, som man kalder ”PYNTEN”. Hvad er nu 
det? Hjørnet hvor Horsens Sejlklubs klubhus ligger hedder ”PYN-
TEN” og har gjort det i mange år, - skal vi nu have et mere???!!! 
Well -  vi kan jo kalde det ”PYNTEN I” og ”PYNTEN II” eller -øst og 
-vest. Uheldigt er det med samme navn på to forskellige områder 
så tæt på hinanden!
I sin tale ved Horsens Bådeklubs 50 års jubilæum nævnte formand 
for Plan- og Miljøudvalget Martin Ravn, at der på rådhuset blev 
arbejdet med vejnavne og husnumre i det nye område. Det bliver 
lidt spændende, hvilken adresse vi så får, og om brevpapir/kuverter 
skal laves om.(CG)
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HSH i sejlsportsligaen del 15

2018 sæsonen er slut, og hvilken sæson. Vi har i sensommeren sejlet 
ligaens finalestævne i Aarhus, samt været i Norge og sejle Grundig 
Finale på bjergsøen Bygdin i 1200 meters højde. Og så har vi sejlet 
DM i Skovshoved i det hidtil største J70 felt i Danmark med 34 
både til start og Royal deltagelse. Læs meget mere om hvordan det 
er gået herunder, inden vi til sidst fortæller om planerne for 2019.  

Aarhus
Årets ligafinale blev sejlet i Aarhus, helt inde foran Dokk 1, stedet 
hvor vi sidste år vandt et ligastævne. Det lykkedes os dog ikke at 
gentage i år. Vi lagde ellers godt fra start med en sejr i første race, 
og fulgte op med yderligere 3 sejre ud af de første 7 races, og havde 
med dette indtaget andenpladsen, lige efter KDY. I 8. sejlads lavede 
vi en 3er, mens KDY måtte nøjes med en 4er, og vi var dermed 
i front. Men så vendte skuden desværre, og vi ramte en dårlig 
stime, mens de andre tophold holdt sig godt til. Vi sejlede os derfor 
længere og længere ned i tabellen, og måtte slutte, utilfredse, på 
sjettepladsen. Det var dog stadig nok til, at vi i den samlede serie 
for hele sæsonen holdt vores fjerdeplads og dermed vores Cham-
pions League billet, hvilket før sæsonen var vores helt store mål.  

Bygdin
Ud over at sejle med i ligaen, har vi året igennem også deltaget i 
Grundig Sailing Cup, som er en skandinavisk serie af stævner, hvor 
af de bedste kvalificeres til den helt store finale i slutningen af sep-
tember. Og med vores samlede andenplads i serien, så var vi også 
kvalificeret til at skulle sejle finalen. Vi tog derfor turen til Norge 
for at sejle på bjergsøen Bygdin i 1200 meters højde, hvilket skulle 
vise sig at blive en kold weekend i sne og slud. 
Men kulde og blæst passede os fint, så efter lørdagens sejladser 
havde vi lagt os i spidsen, dog tæt forfulgt af det Norske hold 
”Team Risør” med kun ét points forspring. 

 – fortsættelse fra HSH 0318)

En af de lokale gode traditioner er at komme i klubhuset 
Juleaftensdag og Nytårsaftensdag. Begge dage kl. 11 
til 13.
Den 24/12 ønsker vi hinanden Glædelig Jul. Forpagter 
parret Jesper og Carina er vært ved glögg og æbleskiver 
og siger: ”Ungdomsafdelingen er meget velkommen til 
at deltage i æbleskiverne og et glas koldt glögg uden 
spiritus. Kom og få en  hyggelig stund medens I venter 
på gaverne”.

Den 31/12 ønsker vi hinanden Godt Nytår. 
Forpagter parret er vært ved en sildemad, - drikkevarer 
til klubpriser. 
Dejligt at vores nye vært vil videreføre traditionen, - tak 
for det!
Det er rigtig hyggeligt og en god tradition. Ja! det bliver 
nærmest ikke højtid uden det smut forbi klubhuset.(CG)

Women on Water. Eller bare... 

Det er navnet på det nye sejlernetværk, der skal få flere kvinder 
på vandet. Ikke mindst i de mange nye J/70’ere og øvrige sports-
både rundt i landet. Se mere på Dansk Sejlunions hjemmeside 
sejlsport.dk(CG)

Jørgen Schreiber og Per Ullmann har igen i år lagt 
markeringsbøjer i Hjarnøsund, så man kan sejle 
nord om Hjarnø også uden fancy kortplotter. 
De er nu hentet ind og som det fremgår af 
billedet på en stille smuk dag; men hvor 
de dog sviner. Tak!(CG)

På industrivej i Østbirk er etableret en bådservice for-
retning. Fiskerbåden med banneret ved vejen er ikke til 
at overse og fortæller kort og præcist hvad Helstrøms 
Bådservice tilbyder.
Hvis ikke man kan se telefonnummeret på billedet så er 
det 50344770.
Velkommen!(CG)

Helstrøms 
Bådservice

Se her piger!

WOW

HUSK!!!- Juleaftens-
dag og Nytårsaftens-
dag i klubhuset

Markeringsbøjerne i 
Hjarnøsund

Gode råd fra Søren Buhl, Horsens Yachtvært, kan man 
finde på værftets hjemmeside horsensvaeft.dk og på 
facebook. 
I samarbejde med Horsens Yachtværft, vil vi her i bladet 
tage generelle emner op tilpasset årstiden.
På samme måde vil vi tale med Havneservice om motor-
relaterede emner.
(CG)

Maritimt TIP              !

Søndagens første sejladser forløb også uden de store problemer, og 
inden de sidste to races førte vi stadig med ét point til Team Risør, 
som vi endnu ikke havde mødt. I vores næstsidste race trak ”Team 
Risør” det længste strå og vandt sejladsen, mens vi måtte nøjes 
med en 3er. Forspringet var dermed tippet over, og det var nu os, 
der skulle jagte i det sidste race. 
Vi gik derfor til dem i starten og forsøgte at holde dem ude i star-
ten, men endte selv med at blive fanget af et andet hold. Så da 
vi i sejladsen går ud på sidste lænser var ”Team Risør” foran, og 
vi havde nærmest opgivet at fange dem, men så vælger det nor-
ske hold at bomme ind i banen og væk fra os, lige ind i et fint 
vindhul, mens vi fortsatte i det fineste tryk. Vi vandt derfor sidste  
sejlads og dermed hele stævnet, a point, med ”Team Risør”. Så skulle 
bladet eller historien her, ende i Norge, så takker vi mange gange.  

DM i Skovshoved
Danmarks største J70 felt var samlet til DM i Skovshoved, med hele 
34 både til start, og en af dem endda med Royal gast, i form af 
hans Kongelige Højhed Prins Christian. Men også andre prominente 
navne var i blandt, som Sten Mohr og Jonas Høgh. Sidstnævnte løb 
med stævnets andenplads og titlen som Dansk Mester, da stæv-
nevinder var en Svensk besætning. Vi sejlede os til en samlede 7. 
plads og 5. danske båd, blot to point fra DM-medalje. Så næste år 
hvor DM kommer til Horsens er ambitionen helt klart DM-metal.  

Stilhed før stormen
Vi holder nu en tiltrængt vinterpause, og lader op til et brag af 
en sæson i 2019, hvor vi har meget i kalenderen allerede. For det 
første er vi klar til at repræsentere Horsens i ligaen medmindre an-
dre fra HSH udfordrer os. Desuden har vi planer om at sejle Grun-
dig, i håb om at forsvare vores sejr i Grundig finalen, der næste år 
skal afholdes i Danmark. Samt et DM, der skal afholdes på hjem-
mebanen på fjorden, hvor vi har en medalje som målsætning. Og 
sidst men ikke mindst, så står den på Champions League, hvor vi 
virkelig skal vise klubbens og DK’s fane frem. 
En travl og dyr sæson, så skulle man have lyst til at hjælpe os godt 
på vej, så giv os endelig et praj. 

Følg også os og ligaen her:
https://www.instagram.com/the_seahorsens/ 
https://www.facebook.com/horsenssejlklub/
http://www.sejlsportsligaen.dk/ 
http://www.sejlsport.dk/mere/sejlsportsligaen

“It ain’t over till the fat lady sings”
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Et af de helt store indslag ved standernedhalingen er uddeling af 
grundstødningspokalen. Alle venter spændt på, at formanden skal 
komme til dette punkt. Ikke kun hvem der skal have denne hæder, 
men navnlig formandens lange analyse, for at nå frem til personen.
Selve pokalen er en stor, flot og markant sag, som har en særlig 
historie som Erik Nørgaard kort redegjorde for.

Grundstødningspokalen

Aftensejladser 
efteråret 2018

Blæselampen 2018

Tilbage til formanden:
Der er et ordsprog der siger: ”der er ingen rigtig sejler, der ikke har 
været på grund!”
Det er der så også en del fra HSH, der har været igennem tiderne.  
I år er der flere der har været for tæt på undergrunden. Sejleskolen 
prøver bevist og kontrolleret at sætte skolebåden på grund, så elev-
erne oplever, hvad det vil sige. Nogle gange er det måske ikke helt 
kontrolleret, men sejlerskolen skal ikke have den.

Den første der skal nævnes, er KIM Viborg.  Det var en torsdags-
sejlads, hvor vinden var i sydøst og luffen var på vej over til Boller 
mærket. Her valgte skipperen at gå lidt længere ind end konkur-
renterne, trods den noget større dybgang. Der var alarm på ekko-
loddet. 1.3 under kølen, da de vendte for at gå til mærket stod de 
på grund. De kom hurtigt af og var her behjælpelig med at råbe til 
andre både, at det var lavvandet, men alle andre havde ikke tænkt 
sig at gå så langt ind.
Men Kim får ikke grundstødningspokalen

Den næste der skal nævnes er Søren Buhl, der i sit dejlige skib var 
på solotur rundt om Endelave. På vej til Øvre, sejlede han med 
selvstyrer og var selv gået på fordækket for at gøre klar til ny sejl-
sætning, pludselig rammer båden sandbanken og går fri igen og 
sejler videre. Søren rutsjer noget rundt på fordækket dog uden at 
falde i vandet. Det kunne have gået grueligt galt.
Men Søren skal heller ikke have den -  igen.

Tirsdag
Sejladserne sluttede 25. september.  10 både har deltaget i de 7 
sejladsaftener. Der blev sejlet i 3 løb. 2 sejladser hver aften.
1 løb: 4 deltagere. Folkebåd med 6 førstepladser og en 
anden 
2 løb: 3 deltagere. Sejlerskolen med de 3 J 70  
3 løb: 3 deltagere. X332 med 6 førstepladser og en DNC.

Onsdag  
Pigesejlads kombineret med deltagere fra Horsens Bådeklub. 
Respitstart.
6 sejladsaftener. 9 deltagere heraf 2 fra HBH
Dehler 35 fra HBH vinder samlet, bedste af pigerne og nummer 2 
samlet X332

Torsdag
18 deltagende både, 7 sejladser gennemført. Respitstart.
Folkebåd vinder med 5 førstepladser, en 2den og en 15tende plads

Klubmesterskaber blev aflyst p.g.a. for få tilmeldte(KEF/CG)

Siden 2007 har Sejler- & kapsejladsskolen hvert år uddelt ”Årets 
Blæselampe” til en elev eller instruktør, der har udvist usædvan-
ligt initiativ, godt sømandskab, godt kammeratskab og glæde ved 
sejlsporten.
I den store kreds af nye sejlere og erfarne instruktører valgte en 
enig styregruppe i år, at Elisa Ilsø skal belønnes med denne store 
hæder. Elisa bestod den praktiske prøve i efteråret 2017 og den 
teoretiske prøve foråret 2018 og erhvervede derved Dueligheds-
beviset. Siden har hun benyttet enhver lejlighed til at komme på 
vandet. Naturligvis som 2. år elev på H-bådene, men også på J/70 
og weekend- og ekstrature i Doa krydret med praktisk øvelse i at 
brække masten og grundig øvelse i mand over bord, ved selv at tage 
turen i fjorden. Det er da en hæsblæsende karriere i sejlsport, som 
nu udbygges med en Yachtskipper af 3 grad.  Alle disse kvaliteter er 
tilsat et perlende humør.
Stort tillykke til Elisa.
Nils Buhl
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Ved Vasco da Gama Cup i Oporto 1971 vandt Hans Jakobsen og 
Erik i snipe. Erik skænkede sin pokal til dette formål, - markering af 
årets mest markante grundstødning. Den blev udsat første gang i 
1972 hvor Skibsingeniør Jørgen Petersen i ”Lise” fik den. Siden er 
den uddelt hvert år og tiden er kommet, hvor der ikke er plads til 
flere navneplader på soklen. Et øget stykke er bestilt! 
Tak til Erik, - det var en go’ ide med den grundstødningspokal. 

Erik Nørgaard 
fortæller

Nej der er en tredje sejler fra klubben, der har været i kontakt med 
undergrunden. En sejler, der har mange forskellige interesser, som 
lægger et stort arbejde i vores dejlige klub, men som havde mod og 
lyst til en længere tur end bare 3 uger til Sydfyn.
Det kunne tydeligt ses på søer, fjorde og vandløb at vi har haft en 
meget tør sommer i hele Nordeuropa.
Det kan måske også have påvirket synet hos nogle, at vi har haft en 
meget skarp sol på himlen. Vi kender alle det med at have farvede 
pletter for øjnene.
Den sejler vi skal have fat i, er en sejler, der sammen med sin hu-
stru ville sejle til Stockholm og ad kanaler og søer til Göteborg. 
De havde valgt den bedste sommer til sejladsen, de skulle sejle 
i skærgården, hvor alt normalt er fantastisk godt afmærket, hvis 
man følger reglerne. Da de skulle sejle ud fra Motola og ind i Væt-
teren, for indgående trafik skulle den grønne passeres om styrbord, 
hvilket er meget normalt, men skipperen mente den skulle pas-
seres om bagbord, og så skete det, at Klaus fandt ud af, at han var 
farveblind.
De gik på grund og her var det ikke sandbund, men heldigvis fik 
båden ingen skade.
Må vi se Klaus D. Johansen og Fru Bente heroppe
Stor smil og klapsalver til Klaus og frue, - ”Tillykke”!

Med til traditionen hører, at alle ”grundejere” - sejlere der har fået 
grundstødningspokalen - samles i baren og skåler. I år var der 13 i 
det eksklusive selskab.(CG)

Formanden med ”grundejerne 2018”. Pokal til 
Klaus D. Johansen og blomster til fru Bente.

Alle grundejerne samlet i baren.
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Havnenes toiletter Debatmøde om Havbrug

Vi har modtaget støtte fra Nordea fonden 10.000 kroner til en  
Laser jolle, som blev døbt i forbindelse med standernedhal- 
ingen. Johan Schubert stod for dåben og de gode ønsker for båd og 
besætning. Navnet blev naturligvis ”Nordea”
Nordea fonden støtter det gode liv, og mange unge sejlere får 
glæde af deres donationer.
Tak til Nordea fonden!(CG)

Da vi i Dansk Sejlunion omkring årtusindskiftet drøftede “lokums-
sagen” med Miljøminister Svend Auken, var en del af debatten også 
om toiletfaciliteterne i land.
Fotografen af disse billeder Jørgen Schreiber må have haft debat-
ten fra dengang i tankerne da billederne blev taget.(CG)

De to organisationer Havbrugsgruppen og Levende Hav arrange-
rede lørdag den 3. november et debatmøde i Juelsmindehallen. 
Formålet var:
En belysning af fordele og ulemper ved havbrugsproduktion i bure til 
søs eksemplificeret fra lokale forhold
At drøfte regeringens havbrugspolitik
At  drøfte alternativer til havbrugsproduktion til søs.

Bormester Kasper Glynsø indledte og sagde bl.a., at den lokale sag 
var kompliceret, og at kommunen arbejdede på at komme til bunds 
i den, og at reglerne skulle holdes.

4 inviterede oplægsholdere (Dansk Akvakultur/Danmarks Sports-
fiskerforbund/Levende Hav/Biologisk Institut, Syddansk Univer-
sitet) indledte, drøftede internt i panelet og besvarede efterføl-
gende spørgsmål fra salen. 50-60 tilhører var mødt op.
Debatten kom langt omkring. 
Opdræt af fisk er en meget effektiv måde at lave mad på.
EU importerer store mængder fisk. Vil vi producere eller importere?
Opdræt på land i anlæg, hvor vandet renses, arbejdes der intenst 
på. Teknologisk tungt og dermed kostbart. Branchen satser på 
begge produktionsformer, - bure til havs og lukkede anlæg på land.
Meget delte meninger om kompensationsproduktion af muslinger 
og eller tang til at ”opsamle” forureningen.
Mangel på ålegræs gør vandkvaliteten i Horsens Fjord ringe navnlig 
i inderfjorden.
 EU’s vandmiljøplaner og habitats områder er kommet til efter 
havbrugsproduktion er etableret . Det giver udfordringer med reg-
ulering efter gamle regelsæt.
Temaet miljø og hensyntagen til samfundet kontra arbejdsplad-
ser og profitbegær spøgte i kulissen herunder, om man gratis skal 
kunne disponere vandarealer.
Den kommercielles skibstrafik er ikke berørt, men fritidssejlernes 
mulighed for frit at kunne færdes sikkert på søterritoriet nævnes 
ikke med et ord i en sådan debat. (CG)

Lørdag den 3. november kunne Horsens Bådeklub fejre 50 års ju-
bilæum. Dagen blev markeret med en reception om formiddag-
en, hvor godt 100 gæster mødte op i pragtfuldt vejr. En meget 
hyggelig formiddag. Standernedhaling ved middagstid afsluttede 
receptionen, og om aftenen var der kombineret standernedhal-
ings- og jubilæumsfest.
Jubilæumsskriftet, som en lille redaktionsgruppe havde arbejdet på 
i et par år, blev præsenteret og udleveret til fremmødte medlem-
mer. Et fint værk der fortæller og fastholder ikke kun klubbens 
historie men også giver et fint billede af Horsens Lystbådehavn. 
Jubilæumsskriftet blev godt modtaget af medlemmerne.
Endnu engang tillykke!(CG)

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

Bestyrelsen

Knud Erik Feldt vil gerne afløses som formanden som 
nævnt ved standernedhalingen, og klubben søger derfor 
afløser, - gerne to, så man kan hjælpe og supplere hin-
anden.
Opgaven går i al sin enkelthed ud på 
• at fordele de landpladser, som HSH råder over 
• at holde styr på stativer
Det er lidt af et puslespil at få bådene placeret. Der skal 
være plads mellem bådene, så man kan komme til at 
polere, men de skal samtidig stå tæt, for at der kan være 
så mange som muligt.
Når man tænker på, at bådene kommer op i tilfældig 
række følge og ikke er lige store, så er det nødvendigt 
med en person til at koordinerer for at få den kabale til 
at gå op.
Om foråret efter søsætning skal stativer pakkes sammen 
og stables, så arealet bliver frit til parkering og til stævne-
plads. Om efteråret går det den anden vej. Stativet skal 
findes frem og stilles, hvor båden skal stå.
Bådejerne skal have mærket stativ med bådpladsnum-
mer og telefonnummer. Når en bådejer har en aftale med 
en vognmand, sender man en SMS til pladsmanden med 
oplysninger om:
• Hvornår båden skal op
• Pladsnummer
• Hvad det er for en båd 
• Pladsmanden stiller så stativet, hvor båden skal stå.

Pladsmanden arbejder tæt sammen med havnefogeden. 
Der er tale om et frivilligt og ulønnet arbejde. Det er 
vigtigt, at klubben påtager sig opgaven og bidrager til få 
tingene til at fungere på lystbådehavnen.
Man kan melde sig og få flere oplysninger hos Knud Erik 
Feldt  på telefon 28948393.(CG)

Dåb af Laser

Jubilæum i Horsens 
Bådeklub

Horsens Sejlklubs 
Venner

Stillingsopslag: 
Pladsmand

Fra venstre står Johan med øsekar og vand, medens formand Bjarne 
Hansen og ungdomsleder Klaus Schubert ser på.

Meget specielt toilet på Odden 
Havn, - god udluftning!

Pissoir på Lyø

Formand Steen Lauritsen ønskes tillykke af til venstre Knud Erik Feldt 
og til højre Klaus D. Johansen begge fra Horsens Sejlklubs bestyrelse 

Orden! -er en forudsætning for,  at der kan være mange både.

Din klub har
 brug for dig!

2 mand på et tag
frit efter ”spillemand på 
en tagryg”. Vores flittige 

formand og den lige så flit-
tige Kim Viborg i gang med 

at male gavlene på ung-
domshusene.(CG)
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Horsens Hus
Holmboes Allé 1, 5. sal

8700 Horsens
Telefon 79 43 53 00     ·      Fax 75 62 38 09

www.hundsbaek.dk

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

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart

Tømrerarbejde til tiden... 
- og til aftalt pris

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

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

Knudsgade 37 · 8700 Horsens · Tlf. 23 49 51 03 · info@nortvig-as.dk · www.nortvig-as.dk

RING OG FÅ ET TILBUD

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

HORSENS SVANE APOTEK
ÅBNINGSTIDER:

Mandag - fredag  8-20
Lørdag 9-14
Søndag 10-14

VI STØTTER...

Nyt klubtøj Af Klaus D. Johansen

Indflytning i Havnefronten

Her i sommer foregik en af de største idrætsbegivenheder nogen 
sinde i Danmark. Det var VM for joller i Århus og Horsens Sejlklub, 
fornemt repræsenteret af Anne Marie Rindom, der vandt en flot 
bronzemedalje.
Bente og Jeg var selvfølgelig også oppe i Århus for at nyde de 
mange dejlige unge sejlere og se dem kæmpe på vandet. I det hele 
taget et fantastisk arrangement og en super reklame for vores de-
jlige sport.
Men jeg manglede noget, da vi gik deroppe i Århus mellem tusind-
vis af tilskuere. Jeg ville gerne have haft en kasket eller en trøje på, 
som fortalte, at jeg kom fra Horsens Sejlklub, så jeg kunne fortælle 
og prale med, at jeg kommer fra en af landets, hvis ikke landets, 
bedste sejlklubber. En klub hvor sejlsport er i højsædet, samtidig 
med at vi gamle tursejlere nyder livet på vandet og nyder at se alle 
de nye sejlere i sejlerskolen og alle de unge sejlere i ungdomsafdel-
ingen, kæmpe for at blive bedre på vandet hver dag.
Det er det vi står for i Horsens Sejlklub, og det er vi stolte af og 
derfor vil jeg personligt gerne reklamere for og prale af, at jeg kom-
mer fra Horsens Sejlklub. 
Men i dag har vi ikke en målrettet strategi for klubtøj, og det har 
bestyrelsen nu sat sig for at ændre på. Alle medlemmer skal have 
mulighed for at bestille og købe en serie af klubtøj bestående 
af kasket, skjorte, 2 slags trøjer og en sejlerjakke, alt sammen i 
marineblå, som passer til vores logo. Instruktører og trænere skal 
forsat bære den røde jakke, som viser, at de har en speciel funktion 
i klubben.
Vores fine logo, med udgangspunkt i vores stander, har vi bedt en 
reklamedesigner om at gøre lidt mere nutidig, men det har vi ikke 
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set endnu i skrivende stund. Det skal præsenteres og godkendes på 
det kommende bestyrelsesmøde. Jeg glæder mig til at se, hvad hun 
har af forslag.

Klubtøj har altid før været et økonomisk problem for en klub. 
Skal man have et lager, hvem skal styre det, og normalt har det 
altid kostet klubberne penge, fordi man altid har haft nogle rester 
liggende.
Det kommer vi helt ud af med den aftale, som Horsens Sejlklub har 
lavet med Biledgaard Profil i Horsens. Når man ønsker at bestille 
noget klubtøj, så går man ind på vores hjemmeside, finder et link 
der fører direkte ind på Biledgaards hjemmeside og samtidig di-
rekte ind til Horsens Sejlklubs serie af klubtøj, og her bestiller man 
det man ønsker.
Man betaler med sit kreditkort, og 5-7 arbejdsdage efter kan man 
afhente tøjet ved Biledgaard, som ligger helt centralt i Horsens ved 
siden af Bilka med gode parkeringsforhold ved butikken. Alterna-
tivt kan man få det sendt, men så kommer der fragt oveni. Skulle 
der være medlemmer som har svært ved dette internetbaserede 
system, så skal jeg blot have et kald, så skal jeg hjælpe med be-
stillingen.

Vi regner med, at vi har en udstilling klar i klubhuset medio de-
cember, så alle kan se, hvordan det ser ud. Jeg glæder mig til næste 
gang, der er stor idrætsbegivenhed, hvor jeg nu kan prale med 
vores klub i noget fint nyt klubtøj.

Klaus D. Johansen

Lystbådehavnens ny nabo mod vest 
”Havnefronten” er nu klar til, at de første 
kan flytte ind.
Løbende har der i klubbladet været 
vist billeder af, hvordan byggeriet skred 
frem. Fra de første pæle blev slået i blad 
3.2017.  Her kommer så et par aktuelle 
billeder taget ultimo oktober, hvor ind-
flytning sker 1. november.
Flot er det blevet, flot er udsigten. Vi 
ønsker beboerne velkomne, og håber 
det bliver et godt naboskab, hvor de 
vil komme på lystbådehavnen se på og 
gerne blive en del af aktiviteterne.(CG)
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Formanden inviterede til arbejdsdag søndag den 4. november. 15 
mødte op og der blev arbejdet flittigt.
Under morgenkaffen kl. 09.00 blev opgaverne fordelt, og man gik i 
gang. Møblerne fra terrassen blev kørt i vinterhi, nye køkkenskabe 
sat op i ”Sejlerstuen” , forskellige maleropgaver blev udført, trappe 
over højvandssikringen med gelænder blev monteret , ny flagstang 
opsat og meget mere. Affald blev kørt på genbrugspladesen.
Kl. 13.00 tørrede alle sveden af panden, og der blev serveret frokost.
Nogle flittige blev og gjorde færdig, andre sagde tak for i dag.
En go’ dag, - der blev lavet noget, og det var oven i købet hyggeligt. 
Kom og vær med, når vi primo april gør det igen.(CG) 

Efter den kolde samling ved masten gik man i klubhuset til andet 
akt, - frokost!
67 medlemmer – flot fremmøde - havde tilmeldt sig, og de fik 
en dejlig buffet og en dejlig eftermiddag med masser af hyggeligt 
samvær. 
Dejligt at se hvor talstærkt sejlerskolen var repræsenteret.

Formanden benyttede lejligheden til at rette en tak til forpagteren 
for godt samarbejde og for en dejlig frokost og overrakte blom-
ster.  Det tjenstgørende personale kom på scenen og blev behørigt 
hyldet.
Alt i alt en rigtig fremragende afslutning på en fremragende sæson! 
(CG)

Som man kan læse andetsteds i dette blad stopper vores havne-
foged gennem 3 år Henrik Grimm Vestergaard ved årsskiftet for at 
søge nye udfordringer. Henrik takker for samarbejdet. 

Ny på posten er Peter Hermansen.
Peter tiltrådte medio november for at arbejde sammen med Henrik 
en god måned, til Henrik fratræder lige før Jul.
Peter er 49 år og bor lige nu i Grenaa, men har en midlertidig lej-
lighed i Horsens frem til at familien permanent flytter til området. 
Peter er født på Sjælland, og startede sin karriere på vandet i Op-
timistjollen. Det blev til 4 klubmesterskaber og en 8. plads i sjæl-
landskredsen.
Peter har ikke selv haft båd, men har i de senere år lånt sin Fars båd 
– en LM27 beliggende i Vejle, som dog nu er solgt.
Peter kommer fra en familie med store maritime traditioner. Farfar 
var Havnefoged i Vejle og morfar skibsredder - også i Vejle.                                            
Peter har taget skibsfører eksamen og sejlet på de store have 
som styrmand for A.P. Møller fra 1994 til 2000 og været i havne-
branchen siden. Nautisk kompetence er godt at have i det job. 
På spørgsmålet om administration kontra praktisk arbejde svarer 
Peter: ” Jeg kan både bruge en computer og en skruetrækker!”
Peter kommer fra et job som havnechef på Grenaa erhvervshavn. 
Før det, var Peter Maritim Driftsleder i Fredericia og bl.a. med til at 
indrette lystbådehavn i den gamle havn, det som vi i dag kender 
som  ”Gammel Havn”, hvor man ligger midt i byen. De nye gæste-
pladser i inderhavnen i Horsens tror Peter bliver eftertragtede, når 
det rygtes blandt sejlerne i Østjylland. 

Brugerne i Horsens Lystbådehavn skal ikke være bange for, at 
skiftet på havnefoged pladsen medfører de store revolutioner. ”Jeg 
vil stikke fingeren i jorden og lære tingene grundigt at kende”, siger 
Peter og fortsætter - ”Henrik afleverer en havn i god stand, og som 
er meget velkørende, så det er et rigtig godt plus. Jeg vil derfor også 
sige en stor Tak til Henrik for det gode arbejde.” 
Samarbejdsudvalget bliver fortsat det formelle forum for kontakt 
mellem brugere og lystbådehavn, men som Peter siger - min dør er 
altid åben, hvis man har noget på hjerte. 

Peter glæder sig til at komme i gang med arbejdet og til at lære 
interessenterne at kende. 

Den afgående og den nye havnefoged ønsker alle på Horsens Lyst-
bådehavn en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. (CG)

En snak med Jesper - vores forpagter – før deadline for klubbladet.
Alt det, der sker på Nordkajen, blev kort vendt. Spændende med alt 
det nye, der er på vej. De første er flyttet ind i Havnefronten, når 
dette blad udkommer. 
Jeg benytter lejligheden her til at byde velkommen til de nye na-
boer og inviterer til at benytte restaurant og ishus – siger Jesper

Det har været en fantastisk sommer med mange gæster ude som 
ind. Efteråret har været bedre end forventet med mange selskaber. 
Hen over vinteren skal der annonceres lidt mere aggressivt for at 
trække folk til. Mund til mund ”annoncering” er i den forbindelse 
vigtig.
Teamet for vinteren er på plads, dog vil Jesper gerne have en er-
faren kok, - så hvis nogen kender en så…..
Mange sejlere har benyttet sejlerret efter kapsejladser. Det er gået 
bedre med at få bestilt, så køkkenet ved hvor mange.

Nyt fra havnefogeden

Arbejdsdag

Afrigger frokost

Nyt fra restauranten
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Nu starter vi med Happy Hour hver fredag frem til standerhejs-
ning. Jesper opfordrer til at komme i klubhuset ved den lejlighed. 
Slut ugen/begynd weekenden!
Medlemsarrangementerne Juleaftensdag og Nytårsaftensdag bli-
ver som traditionen byder.
God Jul og Godt Nytår ønsker Restaurant Pynten.(CG)

Gang i malerarbejdet og 
trappe. I baggrunden males 
der på ungdomshusene.

Køkkenelementerne samles.Lotte (til venstre) og Yasmin 
tømmer og fjerner de gamle 
reoler i ”Sejlerstuen”
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Fantastisk sommer for pigesejlerne

Seniortur
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 En herlig sommer, hvor pigesejlerne nød kapsejladserne 
på fjorden

Sommervejret har været fantastisk. Pigesejlerne har været meget 
på vandet. Kun én aflysning, og det var i efteråret.
Hver onsdag er der pigesejlads på Horsens Fjord. Der er fem pige-
både og to mande-både, som deltagere. Midt i sæsonen fik pige-
sejlerne mulighed for at prøve en J70 med Anne Marie Rindom som 
skipper.
I øvrigt var der flere pigesejlere, der oplevede, at Anne Marie Rin-
dom sejlede en bronze–medalje hjem til Danmark ved VM i Århus. 
Det var en flot-flot indsats, og vi glæder os over at have så dygtig 
en sejler.
Pigesejlerne har to trofaste sejlere, der fungerer som dommere: 
Hans og Jørgen. De har hele sommeren været klar på onsdage – og 
tak for det.

Tereses mindepokal blev givet til Runa Østrup, der er gast på 
”Mags”.

Og nu må mændene hellere få lidt omtale: Vi pigesejlere er ret 
glade for alle de festlige mænd, der stiller op fra ”den grønne klub” 
og sejler sammen med os. Kapsejladsen ”Peder de’ gæ’ nok” kunne 
desværre ikke gennemføres på grund af manglende tilslutning. I 
2019 vil vi placere denne pokalsejlads i begyndelsen af sæsonen.
Finn på ”Athena” brugte ”beskidte kneb”, hvilket betød, at han kom 
en my foran ”Fru Christoph” – se billedet. Det var rent snyd!
”Fru Christoph” havde på et tidspunkt mulighed for en ”kanon-
start” – hvilket for ”Fru Christoph” betyder ”til tiden”.
Så kiggede vi alle sammen over på dommerbåden for endelig at få 
anerkendelse: ”Så I det, hva’?”
Kort efter gik det op for os, at startlinjen denne aften lå på den 
anden side af dommerbåden. Vi missede chancen…!!

Men altså: det var været kanonvejr for sejlerne på Horsens Fjord, og 
vi pigesejlere har glædet os over de milde vejrguder.
Pigesejlerne mødes onsdag 13. marts 2019 kl.19.00 i Mongo….

Jane Troense
 

Her snyder ”Athena” med en ekstra 
spiler – en gul parasol….!

For godt 20 år siden blev den daværende årlige sejltur med havne-
udvalget afløst af en seniortur. En tur for de modne drenge i sejl-
klubben. Man mødtes til morgenkaffe i klubhuset og med med-
bragt madpakke sejlede man så ud til en passende ankerplads og 
hyggede sig. 
Tilslutningen har gennem årene skiftet noget. I år var der 2 både 
- Amazone  og Bevar mig vel - af sted med i alt 13 gaster. 1ste tors-
dag i september med fin vind og ikke en sky på himlen. Turen gik ud 
om 3-kosten og tilbage ind i fjorden, hvor den passende ankerplads 
blev en af turbøjerne på vestsiden af Borren. Fin sejltur og fin hygge 
stund. Kl. 17.00 var selskabet tilbage i havn og nød en ”farvel øl” 
på terrassen. (CG)

23. JUNI - LYSTBÅDEHAVNEN

Silden er væk. Mørbrad-
bøfferne er spist og osten 
på vej op fra pantryet

DANMARKS BEDSTE

SEJLERFORSIKRING

 Dækning året rundt - i vandet eller på land

 Ingen selvrisiko ved brand, totalhavari eller ved indbrud

 Fast præmie uanset skadesforløb

 Kontakt os for et godt tilbud

Sejlerforsikring
Danske Tursejlere
Vesterhavnen 5  
5800 Nyborg
Tlf +45 7021 4242

info@dansketursejlere.dk
www.sejlerforsikring.dk
www.dansketursejlere.dk

Vær godt forsikret - det betaler sig

Danske Tursejlere samarbejder med Søassurancen Danmark

 Rabat ved tyverialarm og duelighedsbevis

HORSENS: HØEGH GULDBERGSGADE 15E HELE FAMILIENS VAREHUS

Kom og hent det 

gratis i varehuset
i nærmeste varehus eller biltema.dk

TEST VORES 

LAVE PRISER 

179,-
Fra

Bundmaling, kobber-
baseret 0,75 l
Mod begroning af vandlevende 
organismer på fritidsbåde og andre 
fartøjer. Selvpolerende, kobberoxid-
baseret bundmaling. Til march-fart 
op til 25 knob. Kan males oven på 
de fl este bådmalinger på markedet, 
såvel hårde som selvpolerende. 
30-650, 30-652, 30-654, 30-658

2,5 l.  499,-
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Endnu engang fik det gode skib “ Pepto Bismol “ fornøjelsen af at 
bringe en flok herlige folk fra Sejlerskolen på en lidt længere tur. 
Som tidligere var oplægget en havtur, hvor man går i søvagt, med 
håb om, at det giver lidt indtryk af hvordan livet er på sejlture, der 
trækker lidt ud.  
”Pepto Bismol” er 15 meter og rummer snildt 7 mand, fordelt på 2 
vagter og 4 skifter. 
Følgende deltog: John Domino, Mathias K. Christensen, Palle Bay, 
Malte Porse, Niels Larsen, Johnny Christensen og Søren Buhl.
Her er Søren Buhls hurtiglog fra weekendens sejltur rundt om Fyn! 

Efter et hyggeligt skippermøde til Happy Hour fredag i sejlklubben, 
gik vi om bord og gennemgik sikkerhed og skibets funktioner.  Vejr-
udsigten lagde op til en tur rundt om Fyn. Kursen blev lagt mod 
Fynshoved. I let sydvestlig vind forlod vi Horsens kl. 18.00.  Efter at 
have sat alle klude, blev der gjort klar til skafning.  Maden blev ind-
taget i højt humør, hvorefter vi gik i søvagt kl. 20.00.  Ved Endelave 
øgede vinden til god tung frisk vind, stadigvæk fra Sydvest, -  så er 
Pepto i sit es.  Med alle sejl sat, genua, kutter sejl og fuld storsejl 
og gode jævne bølger, gik det i fin tempo mod Storebælt.  Omkring 
midnat sejlede vi under Storebæltsbroen. Vinden gik mere i syd, og 
turen mod Svendborgsund gik i let sydlig vind.  
Fantastisk nat. Stjerneklar og i overhovedet ikke kold. Ved sol- 
opgang sejlede vi ind i Svendborgsund. Vinden var helt feset 
af, så jerngenuaen blev startet godt hjulpet af 3-4 knobs med-
strøm.  Smuk, smuk morgen. Kunne ikke blive bedre.  Alle mand 
blev purret for at nyde synet. Dagen blev boostet med omelet og 
morgen rom.  Vagtplanen blev suspenderet indtil mørket faldt på. 
Turen op igennem Lillebælt holdt stilen.  Fin luft og masser af 
hygge.   Nye ord som “funktions promille“ , “selvbærende over-
karm” og “ øresten” blev vendt, og i det hele taget manglede der 
ikke gode historier fra det virkelige liv.  

Efter en rolig og smuk sejlads gennem Fænøsund, kom vi tanke 
om at julebryggen var kommet på markedet!  Vi fandt Middelfart 
gammel havn og fandt et hygsomt sted.  Det krævede utrolig vilje- 
styrke for hele besætningen at komme videre i søvagten. Men 
ved mørkets frembrud stævnede vi ud på sidste etape. Søvagten 
gik i gang.  Der blev skaffet og i takt med, at vinden øgede til god 
frisk sydlig vind mente alle, at vi ligeså godt kunne sejle rundt om 
Endelave på vejen hjem.  Det udviklede sig til en fantastisk fin 
tur, og stadig var vejret fantastisk!  Stjerneklart og ualmindeligt 
smukt.  Kl. 02.00 ramte vi Draget.  Vinden fes helt af og turen ind ad 
fjorden foregik i nærmest vakuum. Vandet var som olie med byen 
for enden, hvor 1/2 delen stod på hovedet. Omkring kl. 03.00 smed 
vi fortøjningerne på land og sagde farvel.  Trist, men hjem skulle 
vi jo....

Sejlerskolen på en længere tur

Bådforsikring som er lige så unik som din båd

G
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16
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/ 0

81
8

Skive · Tel. +45 9751 3388 
pantaenius.dk

Vi ved at hver kunde og hvert sejladsområde stiller individuelle krav. Om du har motorbåd eller sejlbåd, så er 
vore forsikringsløsninger skræddersyet efter dine behov. Find ud af hvorfor 100.000 andre bådejere har tillid til 
os at få et uforpligtende tilbud.

Som skipper på det dejlige skiv “ Pepto Bismol”  er det skønt at 
stille båd til rådighed for en flok herlige gutter, der alle har lyst til 
at prøve grænser og ikke mindst komme ud og sejle. Tror turen gav 
lidt indtryk af hvad der kan forventes af livet om bord på længere 
ture. Man kommer tæt på hinanden og lærer nye skønne klubkam-
merater at kende på en hel anden måde.  Det er guld værd.  Jeg er 
temmelig sikker på, der er mange andre, der gerne vil prøve græn-
ser af og  få de oplevelser sådanne ture giver. 
Pepto og jeg står til rådighed.
Søren Buhl

Efterskrift.
Det forlyder at 7 piger fra sejleskoleholdet 2018 har truffet aftale 
med Søren om en lignende tur til foråret.
Tak til Søren. Flot at du med en sådan tur, giver sejlerskolen en 
ekstra dimension. Det ser man ikke andre steder. (CG)

Uden mad og drikke…..

Godt klædt på. Godt på vej.
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Tandlægerne Rønn og Lund

Tandlægerne Rønn og Lund

· Løvenørnsgade 1a · 8700 Horsens

Tlf. 7562 1070

www.smilhorsens.dk

Specialer:

• paradentosebehandling

• kosmetisk tandbehandling

• implantatbehandling

Tandlægerne Rønn og Lund

·  www.horsensimplantatcenter.dk

Horsens Implantatcenter 

EDC får din handel 
sikkert i havn

... privatboliger såvel som erhverv

For rådgivning eller vurdering
Ring på 75 62 23 00

EDC Ejendoms centret A/S
Strandkærvej 30, 8700 Horsens, Tlf. 75 62 23 00, e-mail: 871@edc.dk
Nørregade 51, 8700 Horsens, Tlf. 75 62 23 00 , e-mail: 870@edc.dk
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Horsens Sejlklub indkalder til general-
forsamling torsdag d. 17. januar 2019

 Tømrer & Snedker A/S Tømrer & Snedker A/S

Glasløsninger 
til dit hjem og 
din båd

Brug en faguddannet
glarmester...

Klokken 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 er på valg modtager genvalg

Ad.8
På valg er:
Klaus D. Johansen er på valg modtager genvalg
Knud Erik Feldt er på valg modtager genvalg
Jan Riskær Nielsen er på valg modtager genvalg 
Suppleant:
Søren Nielsen er på valg modtager ikke genvalg

Ad. 9
Anders Andersen og Søren Andersen  modtager genvalg

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være mulighed for at få sejlerret, sejlklubben betaler sejlerretten, man betaler selv sine 
drikkevarer.
Spisningen er klokken 18.00, indskrivning til generalforsamling klokken 18.45. Generalforsamlingen starter klokken 19.00.

Tilmelding til spisning til restauranten 75 62 19 75 senest den 10.januar 2019 klokken 12.00.

Årsregnskabet for 1. november 2017 til 31.10.2018 vil 14 dage før generalforsamlingen blive offentliggjort på klubbens hjemmeside 
www.horsens-sejlklub.dk
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Rækker det frivillige arbejde?
Vi ser det i udlandet og i nogle ganske få store sejlklubber i Dan-
mark, at man ansætter en person til at  varetage nogle af klubbens 
opgaver. Vi har bl.a. hørt det fra Christian Kamp, når han beretter 
om, hvad han oplever i udlandet. 
Er det noget for Horsens Sejlklub? 
Vi må vel erkende, at vi ikke systematisk arbejder på at tiltrække 
nye til sejlsporten.  Rekruttere unge f.eks. via samarbejde med 
skoler. 
Det er ikke kun rekruttering. Det er i høj grad også at udvikle og 
gennemføre aktiviteter. 
Ofte bliver der talt om, at vi kunne gøre det og det. Alt for sjældent 
bliver det til noget fordi….
Hvis man havde en person i klubben, der havde det som sit arbej-
de at planlægge og gennemføre aktiviteter, kunne vi så få vores i 
øvrigt meget velfungerende klub op i et endnu højere gear? Kunne 
det være med til at endnu flere, der som frivillige ville give en hånd 
med?
De unge skal have udfordringer, oplevelser og have det sjovt. De 
skal lære noget,- deres og deres forældres forventninger skal 
tilfredsstilles - ellers bliver de ikke. Kræver det ikke mere end vi kan 
forvente af frivillige alene?

Hvad med pengene? 
Vi ved at erhvervslivet arrangerer teambuildings kurser. Kunne vi 
tiltrække noget sådan?

Redaktionsudvalget uddeler hvert år til standernedhaling en  lille er- 
kendtlighed til et medlem, der har været flittig til at skrive tekster 
til klubbladet. 
Det gik i år til Poul Wagner for flere fine artikler med et touch af 
kultur og det maritime. 
Poul var ikke til stede ved standernedhalingen, men er stamgæst 
søndag formiddag i klubhuset og vil her få overrakt en stribe øl 
bonner ved lejlighed. (CG)
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Forslag fra bestyrelsen til den kommende 
generalforsamling

Årets skribent

Prisliste

Kunne vi videreudvikle det samarbejde, vi har med det lokale job-
center? Kunne vi være en maritim SFO? Videre udvikle og udbygge 
klubben som en attraktiv samarbejdspartner for sponsorer?

I bestyrelsen ser vi en velfungerende klub, der har en markant posi-
tion i dansk sejlsport, men vi ser også, at der er opgaver, hvor vi kan 
skaffe frivillige, og opgaver hvor de frivillige ikke står i kø. Generelt 
er tendensen, at klubbens medlemmer byder ind på enkelt opgaver 
i det tempo og omfang der passer, men det er stadig sværere at 
finde nogen til at tage den samlede koordinering af nye tiltag og 
større indsatser.
Bestyrelsen vil derfor forsøge sig med en fastansat person til at 
tage en række tiltag, der kan hjælpe til at opfylde klubbens formål 
ifølge vedtægterne. Opgaverne for en ansat kunne være mange, 
men vi ser i bestyrelsen, at der er et behov for at lave nye sejlere 
ved at hjælpe ungdomsafdelingen, støtte sejlerskolen og udnyt-
te klubbens materiel til at lave nye sejlere, og arrangementer for 
sponsorer.
Bestyrelsen har lavet et udkast til en jobbeskrivelse. Vi ønsker, at vi 
i klubregi kan drøfte dette. Lad os være åbne og se muligheder, ikke 
skyde det ned på forhånd. Horsens Sejlklubs formål er at skabe og 
undervise sejlere.

Bestyrelsen

Medlems typer:

A. Myndig, aktiv sejler eller deltager i klubbens virke på  
anden måde. Kr. 1140,-

B. Umyndig aktiv sejler eller uddannelsessøgende aktiv  
sejler under 25 år. Kr. 963,-

C. Samboende par med hjemmeboende umyndige børn.  
Kr. 2975,-

D. Ikke aktiv (passivt medlemskab) Kr. 570,-

Aktiv over 65 år: 579,-

Sejler - & Kapsejladsskolen:

Praktisk sejlads sommeren 2019 i.h.t sommerkalenderen:

Kr. 1.800 for sejlere over 25 år 
Kr. 900 for studerende under 25 år. 
Kr. 900 for 2. deltager, hvis samboende på samme adresse. 
Kræver medlemskab af Horsens Sejlklub

Teoretiske del af Duelighedsbeviset vinteren 2018/19

Kr. 1.800 for sejlere over 25 år 
Kr. 900 for studerende under 25 år. 
Kr. 900 for 2. deltager, hvis samboende på samme adresse. 
Kræver medlemskab af Horsens Sejlklub.

Yachtskipper af 3. grad – vinterkursus 2018/19.

Kr. 2.800 for medlemmer af Horsens Sejlklub 
Kr. 3.500 for medlemmer af andre sejl- og motorbådsklubber. 
Kursus startes ved minimum 10 tilmeldte 
Kræver erhvervet duelighedsbevis

Yachtskipper af 1. grad – vinterkursus 2018/19.

Kr. 2.800 for medlemmer af Horsens Sejlklub 
Kr. 3.500 for medlemmer af andre sejl- og motorbådsklubber.
Kursus startes ved minimum 10 tilmeldte 
Kræver yachtskipper af 3. grad.

VHF / SDC kursus efteråret 2018 og foråret 2019.

Kr. 500 for medlemmer af Horsens Sejlklub 
Kr. 600 for medlemmer af andre sejl- og motorbådsklubber. 
Kursus startes ved minimum 12 deltagere. 
Undervisning 3 hverdagsaftener og eksamen 4. hverdagsaften.

Prisliste 

Poul i ”slyngelstuen” i dejligt solskin.

Vintertræning 
storjoller

Kredssamarbejde

Vi holder vintertræning for storjoller to weekender på denne side 
af jul , det skyldes at sejlerne deltager i mange træningssamlinger 
og -lejre i andre klubber henover vinteren.
Derfor har vi også holdt vores træning åben, så andre sejlere fra an-
dre klubber kan deltage, ud fra den filosofi, at det er bedre, at de der 
har lyst til at træne i vinterperioden samles for at træne sammen. 
Der er også tilbud om fysisk træning i Casa Arena hver tirsdag og 
torsdag for storjollerne.
Så der er mulighed for at holde formen vedligehold hen over vin-
teren.

For de yngste sejlere er der kombinerede teori- og træningsdage 
hen over vinteren, så de fastholder deres tilknytning til kamme-
rater og klubben i vinterperioden.

I Dansk Sejlunions vedtægter opereres der med en opdeling af  
sejler Danmark i 13 kredse. For år tilbage blev kredse brugt. Et 
par eksempler. Hver kreds valgte et bestyrelsesmedlem til Dansk  
Sejlunions bestyrelse, der var optimist udtagelsesstævner, hvor  
sejlerne kvalificerede sig til at deltage i DM.
Horsens Sejlklub er med i Østjyllandskredsen sammen med 22 an-
dre østjyske klubber. Rent politisk spiller kredsene ikke nogen rolle 
mere, - Dansk Sejlunions bestyrelse vælges nu direkte på general-
forsamlingen.  Nogle få af de 13 kredse har stadig en form for sam-
arbejde mellem klubberne. I Østjyllandskredsen har vi for nogle 
år siden etableret et kredsnetværk, hvor klubberne inviteres til et 
årligt møde. Her kommer de lokale Dansk Sejlunions bestyrelses-
medlemmer  og fortæller om temperaturen i unionen. Den kom-
mende generalforsamling i Dansk Sejlunion drøftes og der er givtig 
erfaringsudveksling mellem klubberne. Mødet går på skift mellem 
klubberne og afholdes  medio januar.
Til januar 2019 afholdes mødet i det nye sejlsportscenter i Aarhus.
(CG)

for medlemskab og aktiviteter i 
Horsens Sejlklub for 2019
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Det største og stærkeste
advokatkontor i Horsens.

A : Løvenørnsgade 17, DK-8700 Horsens     E : mail@lrp.dk     T : 79 25 30 00
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Dansk Sejlunions klubkonference

Tema aften på Horsens Yachtværft  16. januar

Traditionen tro deltog Horsens Sejlklub talrigt på Dansk Sejlunions 
klubkonference medio november. Klubkonferencen strækker sig 
over et døgn fra fredag eftermiddag kl. 16.00 til lørdag kl. 16.00. 
Unionens formand Line Markert  bød velkommen og nævne i sin 
velkomst bl.a., at det var det største deltagerantal nogensinde, og 
at der var 16 klubber, der aldrig før havde deltaget. Det var 10ende 
gang der blev afholdt klubkonference. 
Sejlunionens nye direktør Christian Lerche og Steen Wintlevs ef-
terfølger som ny bredde- og uddannelseskonsulent Urd Kornø Ras-
mussen blev præsenteret. Velkommen! - se mere på sejlsport.dk.      

 Rundvisning på værftet, suppe og arbejde med sagerne.

Horsens Yachtværft, Gammel Havn 3, Horsens afholder 
temaften den 16. januar kl. 18.00.
Temaet er reparation af glasfiber og gelcoat. Der vil blive 
mulighed for at prøve at lave lidt gelcoatskader på panel. Små 
tips og gode råd vil blive delt ud før under og efter, vi tager fat 
i tingene.
Der serveres den traditionelle kartoffelsuppe, og der vil være 
rig mulighed for hyggeligt samvær med andre sejlere.
Prisen vil være 75 kr., hvilket dækker materialerne til gelcoat 
reparationen.
Se mere på horsensvaerft.dk eller på facebook.

Holdet fra Horsens Sejlklub fra venstre Bjarne Hansen, Peter Bjerre-
mand Jensen, Carl Gerstrøm, Knud Erik Feldt, Susanne Viborg og 
Kim Viborg. (Jakob Nicolajsen mangler )

Horsensholdet slapper af i baren efter fredagens møder

Konferencen indeholdt dels nogle foredrag, hvor alle deltager, men 
også nogle workshops delt på 4 hovedtemaer med 3  workshops 
i hver. Her kan man gå ind og høre netop det modul, der har ens 
interesse.
Hovedtemaerne var:
• De unge sejlere  
• De voksne sejlere  
• Aktiv klubledelse    
• Events og aktiviteter
Det var en fin konference med et godt udbytte, - og så var det 
rasende hyggeligt! (CG)

Rabatbilletter kan hentes i Servicebutikkens åbningstid på 
Horsens Yachtværft. 
På værftets stand D3218 i Fredericia vises bl.a. ”PERMATEEK” 
og værftets alsidige kunnen i alle former for opgaver på din 
båd. 
Personalet er som sædvanligt klar til en snak, et godt råd og 
der er masser af proviant på standen.

Kom gerne hen på standen og hæng jakken. 

MØD VÆRFTET PÅ FREDERICIA BOATSHOW DEN 22-24 /2 og  28/2-3/3 2019.  
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Favoritten vandt igen

Ingen kunne holde Thomas Iversen og Jyske Banks besætning tilbage i Hor-

sens Sejlklubs Business Cup, der blev holdt for 3. år i træk på Horsens in-

derfjord midt i juni.

8 besætninger med erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklub-

ber sejlede mesterskabet i meget hård luft, der gav tætte og spektakulære

dueller. Dette var meget se værdige for de tilskuere, der fulgte dramaet fra

nært hold på ydermolen i Horsens Lystbådehavn.

I den afsluttende match imellem vinderne fra Jyske Bank og Nykredit gik

det så hårdt til, at Thomas Iversen faldt i vandet inden starten i en duel og

måtte samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.

Besætningerne var suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke

kræfter naturen kan påvirke en sejlbåd med.

Frank Panduro, der sejlede for Dansk OTC, var ikke sen til at indrømme, at

mave- og armmusklerne skulle trænes væsentligt, hvis han skulle gentage

en succesfuld 3. plads med Peter Iversen som skipper, til næste år.

Morten Stoy fra CON Industries blev nummer 2 og Nykredit med Søren

Andersen blev nummer 4.

Mia Nielsen fra NP Truck havde på grund af afbud, ikke sin sædvanlige skip-

per, der ligger 4 på verdensranglisten, og der gav en placering lidt nede i

rækken.

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

den 12. juni og hvor der forventes at 12 besætninger og 6 både sætter hin-

anden stævne.

Har du lyst til at deltage i Business Cup så reserver dagen og send en for-

håndsbookning på mail til soren.klint@horsens-sejlklub.dk. Der er allerede

nu forhånds booket 3 besætninger.

Horsens Sejlklubs 
Business Cup 2009 

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

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

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

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

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

Tak til sponsorer og annoncører for det gode samarbejde

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 bå-

debyggeri til anvendelse af de 
nyeste teknologier indenfor kom-
positter og skibsmekanik, samt 
elektronik.
Værftet kan med værksteder 
indenfor støbning, snedkeri, mo-
tor og el, samt mast og rig løse 
enhver opgave på lystbåde og 
erhvervsfartøjer med et deplace-
ment op til 25 tons.

Mast og rig

www.horsensvaerft.dk
Kontakt os eller læs mere på 

I Horsens’ største advokatvirksomhed finder du den ekspertise, som du har behov for. 

LRP har et stærkt hold af 19 jurister, som samlet dækker alle de lovmæssige  
udfordringer, som du kan møde i erhvervslivet, privatlivet og retssystemet.  

Vi giver dig den rette rådgivning.

Det største og stærkeste
advokatkontor i Horsens.

A : Løvenørnsgade 17, DK-8700 Horsens     E : mail@lrp.dk     T : 79 25 30 00

lrp.dk

Jolleskurene har længe trængt til en grundig renovering, og dette 
arbejde er i fuld gang.
Thomas Nortvig fra A/S Nortvig er tidligere sejler i Horsens Sejl-
klub, og var klar til at udføre arbejdet og samtidig støtte vores ar-
bejde i Horsens Sejlklub.
A/S Nortvig er dermed ny Guld partner i OnBoard og samtidig er 
vores jolleskure nyrenoverede og nymalede. Tak til Thomas

J70 sponsor Michael Mortensen fra HM Entreprenør var vært for 
sæsonens første møde i VL Gruppe 63, som består af en række 
Horsens erhvervsfolk. Inden besøget hos HM Entreprenørs nye 
hovedsæde i Horsens Syd, havde vi sammen med GoSail fornøjels-
en af, at have de godt 30 deltagere til et 2 timers kapsejlads event 
på Horsens Fjord.
Vinden var frisk fra vest med nogle kraftige pust, så det blev 3 
spændende sejladser. Det blev en tæt dyst mellem HM Michael 
foran CASA Michael, med førstnævnte som vinder.
Hvis CASA Michael har behov for revanche i 2019, står OnBoard 
klar til at arrangere en match.

I samarbejde med Jobcentret ønsker vi at gentage successen fra 
vores pilotprojekt i foråret 2018, ved i 2019 at gennemføre 2 nye 
forløb for udfordrede unge, som har brug for et løft for at komme 
ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.
I den forbindelse søger vi kontakt til virksomheder, som har CSR 
på dagsordenen, og som kunne være interesseret i at støtte Sejl & 
Vind i 2019. Kontakt Peter Bjerremand på 21659580

Johan Schubert vinder Nykredit, Sailor of the year for anden 
gang I træk. 
Johan Schubert har i 2018 vundet dels ungdoms DM og udtagelse til 
YSWC (ungdoms OL) i Laser Radial begge for 2. gang i træk og med 
sine kun 16 år, er der gode muligheder for, at han kan repræsentere 
Danmark hele 4 år i træk som ungdomssejler til YSWC.
Johans  mulighed for at træne sammen med bl.a. OL- og VM 
bronzevinderen Anne Marie Rindom har flyttet ham meget i år, og 
han er helt sikkert et emne som Horsens Sejlklubs elitesejlersatsn-
ing, når de nuværende Horsens til OL piger takker af. 

Nykredit, Sailor of the year er igennem de sidste 11 år blevet ud-
delt, baseret på medlemmernes stemmer i Horsens Sejlklub til 
store og prisværdige præstationer og med OL bronze vinderen 
Anne Marie Rindom som flere gange vinder. 

Hans Frederik Klint blev nummer 2 med en flot præstation af DM 
og NM i Express og Horsens Sejlklubs ligahold blev nummer 3, med 
en fin 4. plads i 1. division.

OnBoard har 2 aktive indsamlinger på Betternow.dk, som samler 
ind til de unge talenter og til elitesejlerne.
Sejlerne kæmper hårdt og har brug for støtte, så har du kr. 200 eller 
mere, som du vil give til et godt formål, kan de doneres via 
betternow.dk., og beløbet kan fratrækkes på selvangivelsen.
Søg Horsens Sejlklub på Betternow.dk

A/S Nortvig støtter og udfører 
renovering af jolleskure

Kapsejlads med VL gruppe 63

Nye Sejl & Vind forløb i 2019 ?

Nykredit, Sailor of the year 2018 går til kommende OL aspirant

Donér til vores talentfulde 
sejlere

Vinderen Johan Schubert omkranset af Bente Jakobsen og Kasper 
Leth fra Nykredit (th) og Hans Frederik Klint samt Jacob Nikolajsen 
og Andreas Skjerning (tv)  
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Nissens A/S
Ormhøjgårdvej 9
8700 Horsens
Tlf. 7626 2626
E-mail: nissens@nissens.com
www.nissens.com

Autokølere
Air condition
Oliekølere
Intercoolers
Varmevekslere

- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher

Henning Lund A/S
Strandkærvej 34 · 8700 Horsens

Tlf. 7564 7733

w w w . s o n a x . d k

Det er let med SONAX:

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

Gør-det-selv– eller lad  SONAX Servicegøre det grove*

Endelavevej 3 · 8700 Horsens · Tlf.: 75 62 56 77 · Fax: 75 62 15 52 · www.arthur.dk
Vi overholder den gældende lovgivning fra arbejdstilsynet

Transportløsninger 
til dit behov

MaritiM 
Salg & Rådgivning 
• Salg af brugte både 
• Totalløsning ved bådsalg 
• Finder din drømmebåd 
• Tilstandsrapporter 
• Stort netværk 
• Spørg om alt med både 

Tlf. 2929 1907 
E-mail: {HYPERLINK	

"mailto:maritim@godtvejr.dk"} 
www.godtvejr.dk 

Gammel Havn 1, 8700 Horsens 

 

maritim@godtvejr.dk
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Favoritten vandt igen

Ingen kunne holde Thomas Iversen og Jyske Banks besætning tilbage i Hor-

sens Sejlklubs Business Cup, der blev holdt for 3. år i træk på Horsens in-

derfjord midt i juni.

8 besætninger med erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklub-

ber sejlede mesterskabet i meget hård luft, der gav tætte og spektakulære

dueller. Dette var meget se værdige for de tilskuere, der fulgte dramaet fra

nært hold på ydermolen i Horsens Lystbådehavn.

I den afsluttende match imellem vinderne fra Jyske Bank og Nykredit gik

det så hårdt til, at Thomas Iversen faldt i vandet inden starten i en duel og

måtte samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.

Besætningerne var suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke

kræfter naturen kan påvirke en sejlbåd med.

Frank Panduro, der sejlede for Dansk OTC, var ikke sen til at indrømme, at

mave- og armmusklerne skulle trænes væsentligt, hvis han skulle gentage

en succesfuld 3. plads med Peter Iversen som skipper, til næste år.

Morten Stoy fra CON Industries blev nummer 2 og Nykredit med Søren

Andersen blev nummer 4.

Mia Nielsen fra NP Truck havde på grund af afbud, ikke sin sædvanlige skip-

per, der ligger 4 på verdensranglisten, og der gav en placering lidt nede i

rækken.

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

den 12. juni og hvor der forventes at 12 besætninger og 6 både sætter hin-

anden stævne.

Har du lyst til at deltage i Business Cup så reserver dagen og send en for-

håndsbookning på mail til soren.klint@horsens-sejlklub.dk. Der er allerede

nu forhånds booket 3 besætninger.

Horsens Sejlklubs 
Business Cup 2009 

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

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

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

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

2. oktober havde vi inviteret vores OL sponsorer, Insero, K. Wester-
gaard Automobiler, Svane Apotek og Horsens Kommune til sejlads 
i J70 sammen med Anne-Marie, Anne-Julie og Iben.
Med hård vind fra vest besluttede vi at aflyse sejladsen, og fik i 
stedet et par hyggelige timer i Klubhuset, hvor sejlerne fortalte om 
2018 og kikkede frem mod et hektisk 2019 program. Det var et lille 
sluttet selskab, så gæsterne fik rig mulighed for at stille en masse 
spørgsmål til de veloplagte sejlere.

Horsens til OL Event

OnBoard programmet for 2019 er ved at være klar, og vi kan al-
lerede nu melde ud at
Kick-Off bliver Onsdag den 20.  marts kl 17, hvor sponsorer og 
venner af OnBoard og Horsens til OL er meget velkomne. Program 
følger, men helt sikkert er, at de 3 Horsens til OL sejlere er tilstede.
Picca Automation Business Cup, bliver sejlet lørdag den 15. juni. 
Forhåndstilmelding modtages allerede nu ved at kontakte Søren 
Klint på 40255201

Traditionen tro uddelte formanden sammen med sejlerskoleleder 
Nils Buhl duelighedsbeviser i forbindelse med standernedhalingen 
til de tilstedeværende. 
22 sejlere i Sejlerskolen bestod i september den praktiske prøve til 
Duelighedsbeviset
Af disse har 13 bestået den teoretiske prøve sidste efterår og har 
derfor erhvervet Duelighedsbeviset. Tillykke!
Disse 13 er: Anne Boye-Møller, Arne Boye-Møller, Britta Henriksen, 
Carsten Maaberg, Christian Rabøl Pedersen, Dorte Helene Larsen, 
Henrik Schmidt, Jakob Sinding Mortensen, Jeannette Holm, Lars 
Dam Johansen, Lene Møller Leth, Sofie Elena Rørby og Stig Holl 
Nielsen.

Kick-Off og Business Cup 2019

Uddeling af duelighedsbeviser De øvrige 9, der har bestået den praktiske del i dette efterår, slider 
vinteren igennem for at blive klar til teoretisk prøve den 2. og 3. 
marts 2019 så Duelighedsbeviset kan være klar til næste sæson.

Tilstede ved uddelingen af Duelighedsbeviser: Anne Boye-Møller, 
Arne Boye-Møller, Britta Henriksen, Christian Rabøl, Jakob Sinding 
Mortensen, Lene Møller Leth, Sofie Elena Rørby, Carsten Maaberg 
og yderst til højre Nils Buhl og Bjarne Hansen.
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VM Guld og Bronze, OL Bronze og EM Sølv. Det er blot nogle af de 
medaljer, som pryder trofæskabet hos verdensklasseatleten Anne-
Marie Rindom. Som et af de helt store sejlsportstalenter fra Hor-
sens viser hun vejen mod store resultater gennem hårdt arbejde og 
dedikation - og med Insero Horsens i ryggen er alle sejl sat mod en 
guldmedalje ved OL 2020 i Tokyo. 
Internationale topresultater af danske atleter er med til at sætte 
Danmark på landkortet som en ambitiøs, viljestærk og ikke mindst 
handlekraftig nation. Derfor bakker foreningen Insero Horsens op 
om lokale sportstalenter, som har evnerne til at markere sig på 
internationalt plan, og som inspirerer andre til at turde drømme 
stort. På den måde kommer opbakningen også bredden til gode, og 
samtidig investerer Insero Horsens i en række små og store sports-
projekter – for eksempel gennem udstyr og materialer.

Eliten inspirerer bredden
De særligt udvalgte sportstalenter, som Insero Horsens investerer 
i, arbejder målrettet med deres unikke talent, og så viser de en vilje 
til at udvikle sig - men samtidig giver de en masse tilbage til deres 
klubber. Derfor er er det vigtig at fastholde dem i klubberne, hvor 
de også er gode ambassadører for lokalområdet.
 
Laser-Radial sejleren Anne-Marie Rindom fra Horsens Sejlklub be-
sidder alle disse kvaliteter, og derfor er hun blevet omdrejnings-
punktet for Insero Horsens opbakning til ’Horsens til OL’-kam-
pagnen, der giver den lokale elite de bedste forudsætninger for at 
vinde medaljer ved OL. Anne-Marie Rindom har allerede i en ung 
alder deltaget ved de Olympiske Lege to gange, og hun har blikket 
stift rettet mod det øverste trin på podiet til OL 2020 i Tokyo. 

”Sportsligt er mit største mål at vinde guld til OL i Tokyo. Jeg fik 
bronze sidst, og jeg vil gerne de to ekstra step op ad præmiestigen. 
Det er mit store mål. Her er samarbejdet med Insero Horsens helt 
afgørende, da det betyder, at jeg kan have en båd liggende i Tokyo 
og komme derover og træne. Det kan vise sig at blive rigtig vigtigt 
i den sidste ende, når medaljerne skal fordeles”, siger Anne-Marie 
Rindom. 

Balancen mellem studie og sportslige ambitioner
Ved siden af en fuldtidskarriere som professionel sejler læser Anne-

Marie idræt på Aarhus Universitet. Netop muligheden for at tage 
en uddannelse ser Anne-Marie som en fordel – både på kort og 
længere sigt. 

”Jeg tror, det er vigtigt, at man har noget ved siden af, så man ikke 
kører død i det og bliver træt af sporten. Jeg kan tage afsted et stykke 
tid og tage hjem og fokusere på noget helt andet. Når jeg så tager 
afsted igen, er jeg fuldstændig frisk og klar i hovedet til at gå i krig 
med træningen. Det tror jeg har været afgørende for de resultater, 
jeg har nået de sidste mange år”, siger Anne-Marie, som også ser 
perspektiver på længere sigt. 

”Når man stopper med sin sportskarriere, så kan det være svært at 
hoppe videre til den næste del af ens liv. Her er Insero Horsens med 
til at sikre, at jeg har et godt springbræt ud til erhvervslivet, når jeg er 
færdig med at dyrke sport. Det betyder alt – det gør, at man kan købe 
et hus engang og stifte familie”, fortæller Anne-Marie. 

Samarbejdet med Insero Horsens 
Siden 2014 har Insero Horsens bakket op om Anne-Marie Rin-
doms rejse mod store internationale resultater – først målet om 
medaljer ved OL i Rio i 2016 og nu drømmen om OL-guld i 2020. 

”Det betyder helt klart noget, hvem man samarbejder med. Insero 
Horsens var faktisk de første, der økonomisk bakkede op om min 
kampagne mod OL i Rio i 2016, og de er meget innovative i deres 
tilgang til tingene. Det er også vigtigt i en sportsgren som sejlsport, 
hvor der er mange faktorer, der spiller ind. I sejlsport skal man være 
nytænkende med hensyn til teknik og fysisk form og hurtigt kunne 
træffe beslutninger på vandet”, lyder det fra Anne-Marie Rindom. 

Viser vejen for fremtidens talenter 
Gennem sine imponerende resultater og tilgang til sin sport er 
Anne-Marie Rindom på kort tid blevet et forbillede og rollemo-
del for unge talenter med drømme og ambitioner om medaljer til 
store stævner. På trods af, at sejlsport kan virke som en solosport, 
er videndeling nemlig vigtigt. 

”Der er mange, der tror, at sejlsport er en egoistisk sport, og langt 
hen ad vejen er det også rigtigt. Jeg er alene i båden, det er mig, der 
træffer beslutningerne, og går der noget galt, så har jeg kun mig selv 
at skyde skylden på. Inden for Dansk Sejlunion gør vi dog samtidig 
meget ud af at viden- dele. Det er den danske model, hvor vi nyder 
godt af hinandens erfaringer og ikke opfinder den dybe tallerken 
hver især”, uddyber Anne-Marie og fortsætter: 

”Jeg ser det som en kæmpe fordel at jeg videndeler, således at de 
yngre talenter bliver bedre, så de omvendt kan presse mig til at blive 
bedre. Det er super vigtigt”. 

Stærkt samarbejde 
tegner kursen frem 
mod OL 2020

  Insero Horsens er med til at sikre, at jeg har et godt springbræt ud  
  til erhvervslivet, når jeg er færdig med at dyrke sport. Det betyder alt. 
  Anne-Marie Rindom

Vi hjælper Horsens til OL - vil du være med?
 
Foreningen Insero Horsens investerer i en række lokale sportsaktiviteter - fra  
talentudvikling og sponsorater til udstyr og materialer. Vi bakker også op om  
lokale sportstalenter, som har evnerne til at markere sig på internationalt plan, 
og som inspirerer andre til at turde drømme stort. 

Bliv medlem af Insero Horsens allerede i dag og hjælp os med at støtte  
sejlsporten i Horsens, så vi sammen kan nå til tops.

Læs mere på www.inserohorsens.dk

Insero Horsens annonce.indd   1 14/11/2018   17.17
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Om Insero Horsens
Insero Horsens er en medlemsbaseret forening, der inves-
terer i virksomheder, udviklingsprojekter, udviklingsmiljøer 
og uddannelse inden for energi og kommunikationsteknolo-
gi samt i lokale sports- og kulturprojekter. 
 
Insero Horsens har til formål er at skabe vækst og udvikling 
i foreningens lokalområde, som er området mellem Hors-
ens, Hedensted, Vejle og Juelsminde. 
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Traditionen tro blev der afholdt banko umiddelbart før 
Mortens Aften.

Turudvalget havde været ude ved en række forretninger og hentet 
en flot samling af præmier. Stor tak til sponsorerne! 

Der blev afviklet 10 spil med præmie til en række, to rækker og til 
hele pladen fuld. Der var sidegevinster til spillet om hele pladen 
fuld.
Som det sig hør og bør var der ivrig sortering i pladeudvalget. Visse 
numre var et must for de hard core bankospillere. Formanden råbte 
op og koncentrationen lyste ud af spillerne. Mærkeligt nok var der 
en håndfuld spillere, der gik med en stor del af præmierne. Nogen 
har tilsyneladende mere held end andre.
Før spillet blev sat i gang kl. 19 var der dejlig sejlerret til de, der 
havde bestilt. Godt 40 benyttede lejligheden til ikke selv at lave 
mad den aften. Yderligere ca. 10 stødte til og deltog i spillet. 
En hyggelig aften i klubhuset, med et pænt udbytte til klubben. 
Tak til turudvalget.(CG)

Primo november deltog Steffen Jakobsen Horsens Bådeklub 
og Carl Gerstrøm Horsens Sejlklub i et Vild med Vand semi-
nar i Fredericia Sejlklub.
Der blev evalueret på sæsonen 2018 herunder Havnens dag.
Der var et meget spændende indlæg af formanden for Lynæs Havn. 
I Lynæs har man fokuseret meget på at gøre havnen attraktiv for 
alle havnens brugere. Analyseret hvad den enkelte bruger har brug 
for og efterfølgende prioriteret og  gennemført. 
Projektet Vild med Vand står lidt i et vadested, idet det er uvist 
om der er midler til at fortsætte endnu 2 år som planen er. 2 år 
der primært skal anvendes til at sikre at aktiviteterne kan forsætte 
uden opbakning fra et sekretariat.(CG)

            
Hvordan rykker man tre år ud af et travlt arbejdsliv og 
lever ombord på sin båd - på fuldtid?
Søren og Charlotte Refsgaard fra Ølholm sejlede deres 
båd SY Valhalla fra Horsens til det østlige Middelhav. I 
stedet for at sætte den på land og rejse hjem i efteråret, 
boede de ombord i tre år. 
Hvad med økonomi & familie og venner? Kan man gå 
i shorts hver dag, og hvad får man tiden til at gå med? 
Hør om fællesskaber og venskaber der opstår ved “ikke 
at være turist” på gennemrejse, men en del af samfundet 
dernede. Hvordan klarer man vinteren - der kan være 
barsk med regn, blæst og kulde?
Kort sagt - hør om en helt anden hverdag, som man kan 
opleve 3 timers flyrejse fra DK.

Der kan mod forudbestilling købes sejlerret, som serveres 
kl. 18:00 til kr. 80,00 – det er muligt at bruge bonner til 
øl, vand, vin og kaffe.
Læs mere om SY Valhalla og turen her: 
http://sy-valhalla.dk/
Tilmeldingsfrist fredag 25 januar 2019. til Restaurant 
Pynten, på tlf. 75621975
/turudvalget 

Banko i Horsens 
Sejlklub

Vild med Vand 
seminar

Tre år som ”live-
aboard” på middel-
havet                                     

31. januar kl. 19

De flotte gaver var sponsoreret af:

Horsens Sejlklubs Restaurant 
Havne Service, Café Dolly, 
Horsens Yachtværft, Harald Nyborg A/S, 
Biltema, Effekt Lageret, Arthur Andersen, 
Torsted Fodpleje, Jysk, Svane Apoteket, 
Super Brugsen, Tandlægerne Rønn og 
Lund, Friss Optik, Papyrus, Bog og Ide, 
Hviid, Hans Koch og Linddana A/S. 

Stor koncentration om at få lagt rigtigt på.

Formanden råber op.

7

En gammel coaster af Marstal havde sejlet uden det 
mindste uheld i mange år med samme skipper. Styr-
manden havde bemærket, at skipper altid inden afsejling 
låste en bestemt skuffe op i kortbordet i styrehuset, 
trak den ud, kiggede ned og lukkede den lynhurtigt igen. 
Skipper gik bort og styrmanden tog over som ny skipper.  
Det første den nye skipper foretog sig, da han kom i 
styrehuset, var at låse sin forgængers skuffe op for at se, 
hvad der var i den.
Han fandt et stykke papir med den enkle tekst.

Maritim anekdote              !

 

GRØNT ER STYRBORD

RØDT ER BAGBORD
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Udpluk fra Jette og Hugo’s dagbog fra deres sommertogt i 1999

Søndag d. 1. august 1999
Vi ligger i Hankø på vej hjem efter at have besøgt Savonlinna oppe 
i de finske søer, og Sct. Petersborg i Rusland
Vejret er blændende godt. Det højtryk, som har ligget over Dan-
mark, er trukket op over mellemskandinavien. Det giver let skif-
tende vind. Lilith tanker vand og fuel. Diesel er i Finland halv pris 
af Sverige. Vi beslutter os for at krydse Østersøen i det forecastede 
vejr, for vejr og sø kan blive meget voldsomt netop i det her om-
råde.

Målet er Utø i det sydvestligste hjørne af den finske skærgård. Det 
var her døde og overlevende fra Estonia – forliset blev bragt i land. 
Skærgården herude bliver mere spredt og gold. Det store firkantede 
fyr leder os ind i den lille havn. 
Vi får kontakt med en pensioneret lods, som overtales til at vise 
os fyrtårnet. Han hedder Bertil, og bor fast på øen, - som 7 gene-
rationer i lige linie har gjort før ham. Bertils søn er flyttet til fast-
landet, og det er han ked af. I dag er der om vinteren kun 10 fast-
boende på øen.

Nederste etage i fyrtårnet er maskinrum. På første etage er der 
radiorum, og på anden er der et depotrum, som formentlig kan 
holdes frostfrit om vinteren. På tredje er der overraskende en lille 
kirke. Den er spartansk indrettet, men der er prædikestol, alter og 
et lille orgel. Det var her de overlevende fra Estonia stuvede sig 
sammen med tæpper og salmesang. Øverst oppe er så selve fyret. 

Flemming sætter sig ved orglet og spiller: ”Nærmere Gud til Dig.” 
Det er meget smukt. Vi sidder stille og andægtigt og nyder det 
stemningsfulde øjeblik. 

Bertil viser os et lille lokalmuseum, som illustrerer livet på sådan 
et sted. Men de mange forlis, som i tidens løb har fundet sted 
på skærene omkring ø’en er registreret og omtalt. Det er utrolig 
mange, men underligt nok ingen danske skibe. 
”Vi er jo ikke ude endnu,” tænker vi. 
Et forlis blev specielt kaldet ”et velsignet forlis.” Det var en tysk 
fragtbåd i 1943, lastet med melsække, der formentlig var hugget i 
Rusland, som forliste, -og alle melsækkene drev i land. 
Da fik man grise til øen!

Han fortæller om oplevelser i sin barndom, hvor de sad på klip-
perne i orkan og var vidne til forlis, hvor alle omkom uden at de 
havde mulighed for at gøre noget som helst. Når vi spørger til Esto-
nia katastrofen, får han et underligt blik i øjnene. Det var frygteligt, 
- og det forstår vi selvfølgelig.

Øen har en  biologisk sjældenhed. Det er kæmpestore frøer, som 

I forbindelse med Juniorbådens 90 års jubilæum afviklede vi 
”klassemesterskab” og ”Ry Open” på Horsens fjord. De fleste 
ankom fredag aften, hvor Peter Fisker fra Silkeborg leverede 
og grillede et par oksemørbrad, som vi alle nød sammen med 
de forskellige salater, vi hver især havde medbragt. Jo det var 
en rigtig hyggeaften, hvor der ikke manglede noget.
Lørdag morgen mødtes vi så til Karen og Verner´s morgen 
”buffe”. Og vi må blot konstatere, at de endnu engang lev-
ede op til forventningerne. Derefter var det tid til søsætning 
af bådene. 8 stk. i alt. Da bådene var rigget var der så tid til 
frokost og skippermøde. Begge dele var vellykket, så der var 
kun en udfordring tilbage, vejret. Vejret var vi ikke så heldige 
med. Heftige byger resulterede i udsættelse af sejladserne, 
da vinden lå på 13 – 15 m sek. og vi har et loft som siger 12 
m. sek. Alle gik uroligt rundt, og ville meget gerne i gang, men 
hver gang vi begyndte at tro på det kom vinden tilbage. Så var 
det lige at Frank Dam fra Bønnerup havde medbragt en film 
fra en tidligere sejlads. Den bragte lykke. God film, og så med 
kaffe til. Enden på lørdagen blev ingen sejlads, men meget 
hygge. Om aftenen var der Jubilæums middag i Mongo, le-
veret fra Sejlklubben.
Søndag startede vi så med morgen ”buffe”, lidt tidligt, for at 
vi kunne få lidt mere tid på vandet. Vejret viste sig fra sin 
gode side, sol og passende vind. Knud Erik og vores tidligere 

Sommertogt 1999

Ry Open og Klasse Mesterskab 2018
formand i J klubben CC. Lassen lagde nogle gode op-ned baner, 
og det lykkedes os at afvikle 5 gode sejladser, inden det igen 
begyndte at blæse ”nok”, men det passede fint med at sejle ind 
og tage bådene på land, hvorefter der var, ja godt gættet dejlig 
frokost og præmieoverrækkelse, hvorefter både og besætninger 
kørte mod alle verdenshjørner. Den som skulle længst, var Sven 
Krüger i J 405. Han skulle et smut til Bremen. Vinder af stævnet 
og klassemester 2018 blev J 418 Hvorfor Det, som jo også var 
på hjemmebane, og leverede en serie på 1-1-1-1-4. Som gast 
havde jeg Lotte Andersson, som jo er fast ”mand” ombord, når 
hun har tid.

Hvert år omkring november er der generalforsamling World Saling 
– det der tidligere hed ISAF International SAiling Federation.
2018 er midtvejs mellem to OL, og det er derfor tid at debattere 
OL programmet for i 2024.
Finnjollen glider ud til fordel for en topersoners kølbådsdisciplin, 
hvor der skal sejles langdistance på åbent hav. Bådtypen kendes 
ikke endnu.
Danmark har haft stor succes i Finnjollen, der var med ved OL 
første gang i 1952 hvor Poul Elvstrøm vandt sin første af 3 OL 
guldmedaljer i Finnjollen. Jonas Høg vandt sølv i 2012. Derudover 
er et utal af verdensmesterskaber havnet i Danmark.
Finnjollen er for de tunge drenge. En kølbåd er næppe kritisk for 
sejlernes vægt, så de store kan stadig være med.
470 jollen er i dag både for kvinder og mænd. Det bliver slået sam-
men til en mix-event, og dermed bliver der plads til kitesurfing 
som også blive mix. En slags stafet med en mandlig og en kvindelig 
kitetsurfer på hvert team.
Det bliver spændende at se, hvordan vi i Danmark vil tilpasse os de 
nye discipliner. Går det som det plejer, vil nogle hurtigt tilpasse sig, 
satse og blive ekstremt dygtige.(CG)

OL discipliner

hopper rundt i store spring. Hugo tænker i gastronomiske baner, 
men de er naturligvis fredet.

Mandag d. 2. august 1999
En smuk morgen adviserer, at trosserne kastes kl. 06:00. Solen står 
lavt, og duggen er faldet. Der er en lille smutvej ud af havnen. Vi vo-
ver pelsen og tager den. Snart står de finske skærgårdsklipper ude 
i horisonten. Når vi tænker på de mange forlis, synes der at være 
noget lumsk over dem. De står der som tavse vidner til tragiske 
katastrofer. Lidt uhyggeligt!
Vi får selv underlige fornemmelser i hoved og mave, ved at passere 
lidt nord for det sted, hvor Estonia ligger dybt på bunden med last 
og omkomne passagerer.

Men det er den rigtige dag at krydse dette farvand, som kan være 
så strid. Vejret er strålende, og med 3 sekundmeter lige imod, bliver 
det en slædesejlads for motor. Godt at Pentaen er rask igen! 

Vi er knapt kommet ind i svensk farvand, da et tomotores fly fra 
Kystbevakningen stryger hen over os i 100 fod! De adviserer deres 
sejlende venner om fire danske både som kommer østfra. Inden 
længe har vi dem på siden. De passer vist godt på deres grænser i 
dette område! 
Venlige smil og ingen sirener møder os. (I russisk farvand blev vi 
under natsejlads prajet af den russiske marine med blå blink og 
en højlydt sirene)  Besætningen spørger meget til Vyborg, og på 
forespørgsel råber vi, at vi har købt kaviar, som skal nydes nytårs-
aften. Vi fortæller ikke, at vi har købt Russisk Champagne til kr. 10,- 
pr. flaske! ”Vi kommer måske ombord, når I er i land, siger de”. ”I er 
velkomne”, svarer vi, og regner ikke med at se dem mere.

Vi har knapt fået lagt til i Sandhamn ud for Stokholm, før de dukker 
op. Vi byder på drinks, men det bliver tonic uden gin. Det er et par 
glade yngre mennesker. Den kvindelige officer taler dansk, og har 
læst på søfartsskolen i Frederikshavn. Den mandlige er interesseret 
i at høre om Vyborg. 
Der har hans mor boet som barn. Vi fortæller om det sørgelige for-
fald. – Vemodigt!
Lidt papir skal udfyldes, og vi ønsker hinanden en fortsat god dag.

Vi har nu sejlet 1800 sømil, eller 3400 km siden vi tog hjemmefra! 
Turbøjer er skiftet til vinterbøjer og alt er gjort rent 
og lagt på plads i containeren.
Logbogen er ajourført, og der er bestilt et nyt sæt  
P-ring/kæde/bøje til levering til foråret . Herudover 
er der bestilt nogle nye kæder, i stedet for de gamle, 
der trængte til udskiftning
Holdet fra HMK Fleming Andersen, René Gerlach 
og Ole Dahl gjorde igen. De tog det tunge, kolde og 
beskidte arbejde. Tak for det!(CG)

Ankerbøjer
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Besøg på Lystfartøjsmuseet, Maritimt Kulturcenter og 
Hobro Værft Aps. 

Lystfartøjsmuseet i Hobro er startet stort set samtidig med 
Danmarks Museum for Lystsejlads i Svendborg. Museet har 
til huse i en flot træbygning på havnen tæt på Hobro Værft 
Aps og det Maritime Kulturcenter. Museet rummer flere 
klenodier og er afgjort et besøg værd.
Fra museet går vi til Maritimt Kulturcenter hvor vi i “Skibs-
tømrehuset” indtager frokosten. Efter frokosten tager vi på 
rundvisning af Værftsstien og kommer inden for i værftets 
haller, hvor der for tiden er  gang i to nybygninger. Det 
drejer sig om Danmarks “første” lystbåd “Caroline”, som 
oprindelig er bygget af Eggert Benzon. Og så er der Told-
krydsjagten “Krydsjagt VII” fra 1890 - så det er faktisk en 
restaurering. Se “Carolines Venner” på Facebook eller www.
krydsjagt7.dk

Turudvalget håber på stort fremmøde.

Det praktiske arrangement.
Morgenkaffe i MONGO kl. 08.00 
Afgang i bus kl. 09.00 ankomst Lystfartøjsmuseet Søndre 
Kajgade 14, Hobro kl. 10.30

Klubtur til Hobro 
den 12. januar 2019

Forsikringsafgift - igen igen!

Velkomst og besigtigelse af museet. De friville fra museet 
viser rundt. Husk at tage varmt tøj på!
Kl. 12.00 går vi i “Skibstømrerhuset”, hvor vi bliver budt 
velkommen og spiser en sandwich med en øl til.
Efter frokost bliver vi vist rundt.
Vi slutter med en kop kaffe og et stykke kage, inden vi kører 
hjem. Ankomst Horsens ca. 17.00

Tilmelding senest mandag den 7. januar via mail til Carl 
Gerstrøm, gerstroem@mail1.stofanet.dk.

Prisen for entre, frokost, eftermiddags kaffe og en øl i bus-
sen udgør 235 kr. som skal indbetales på konto. reg.nr.7245 
konto nr. 1533433. 

Horsens Sejlklubs Venner giver et beløb til transporten.
På følgende hjemmesider kan man orientere sig nærmere.
nordmus.dk
hobrovaerft.dk

Lørdagssejladser
I efteråret har vi sejlet 3 lørdage fordelt over september og okto-
ber. Vejret har været rigtig fint, både med solskin og god vind, så 
det er blevet til nogle fine timer på vandet. Der er blevet testet 
nye fokke, og bådene har været en tur oppe til et hurtig “bund-
skrub”. Den ene lørdag var vi så heldige, at det var lige før, at det var  
t-shirt vejr – virkelig smukt efterårsvejr. En anden lørdag var rest-
erne af en fredags storm stadig i området, så der kom nogle geval-
dige byger både med regn og blæst, men det betyder jo ikke noget, 
når beklædningen er rigtig.
Vi havde håbet at se en masse sejlere, som kunne tænke sig at 
prøve J70´erne, eller sejlere som bare havde lyst til nogle flere 
timer på vandet, før sæsonen var slut, men det har været lidt tyndt 
med bemandingen, men de der er mødt op har hygget sig - så synd 
for jer, som blev hjemme i de varme stuer i stedet for at komme ud 
at “lege” på fjorden :- )
 
Søndag d. 30/12 kl. 09,00
I december nærmere bestemt søndag d. 30/12 kl. 09,00 skal vi igen 
på vandet, men her skal du gerne møde op med en besætning. Det 
er ikke et krav, at i tidligere har sejlet J70, men nok en fordel, at 
der lige er en enkelt eller 2, som har prøvet det. Meget lig sidste år 
mødes vi om morgenen til kaffe og rundstykker, og derefter sendes 
de første besætninger på fjorden, mens de andre drikker lidt mere 
kaffe. Når sejladserne er afviklet er der suppe til at varme sig på, og 
dagens vinder skal findes. Sidste år var vi en skøn blanding af unge 

Forsikringsafgiften har sammen med bundmalings- og lo-
kumskrige trukket mange markante overskrifter. Nu er den 
der igen.
I finanslovsforslaget for 2019 foreslår regeringen en 40 
procents nedsættelse af forsikringsafgiften på lystbåde!!!
Vi fik forsikringsafgiften engang i 70’erne. I 2013 blev den 
forhøjet fra 1,00 til 1.34 %.
Sejlorganisationerne – Dansk Sejlunion/Danske Tursejlere/
Bådbranchen – har sammen og hver for sig anvendt mange 
ressourcer på at få afgiften afskaffet men uden held.
Der har været underskriftsindsamling. 
Forslag om en omlægning til ansvarsforsikringen i stedet 
for kasko.
Bådejere i Øresundsområdet og tæt ved den tyske grænse 
har vinteroplagt i udlandet for på den måde at slippe for 
afgiften i vintermånederne.

J70 sejlads i Horsens

Skrotning af udtjente både

Der har været forsøgt flere modeller med at tegne forsikring 
i udlandet og på den måde omgå afgiften.
I en artikel i Jyllandsposten luftede en landkrabbe det syns-
punkt, at man skulle indføre registrering af både og opkræve 
afgift i lighed med det, der er på biler. 
Politikkerne syntes heller ikke at afgiften er retfærdig, - men 
sig mig så, hvor vi skal finde de godt 100 mio kr.?
Den årelange kamp mod forsikringsafgiften på lystfartøjer 
er måske på vej mod et gennembrud. I regeringens forslag til 
finanslov for 2019 lægges der op til en sænkelse af afgiften 
fra 1,34 procent til 0,8 procent af forsikringssummen.
Færdiggørelse og vedtagelse af finansloven bliver særlig 
spændende i år.!(CG)

#

og ældre sejlere, som hyggede på tværs af alder og sejlerkund- 
skaber, og røverhistorierne var der nok af – så lad os se om ikke vi 
kan mønstre en god del besætninger, så succesen kan gentages.

God vind!

Overalt i Europa har man i mange år debatteret, hvordan man 
skulle udfase gamle både. Det startede som en debat om, hvordan 
man rent miljømæssigt skulle forholde sig. Materialerne skulle 
gerne i størst mulig omfang genanvendes. Teknologien måtte ikke 
svine. Ret sent i debatten kom man ind til også at drøfte det, som 
optog de fleste bådejere – økonomien.
I de fleste lande kan man få ”knust” en gammel båd til en fast 
kilopris; men transporten til skrotpladsen skal man bestemt ikke 
glemme.
Det blev debatteret, om det var rimeligt, at den sidste ejer i en 
kæde af måske mange ejere, skulle stå med hele smerten med 
bortskaffelse. Nogle mente, at man når man købt en ny båd, så 
skulle der betales for at få den bortskaffet.
Her til lands var der et forslag fremme om at etablere en stats-
finansieret pulje, der skulle afhjælpe den økonomiske del. Det blev 
nu aldrig til noget.
I de fleste vesteuropæiske lande kan man som privatperson på den 
lokale skrotplads aflevere gamle både, når blot båden er delt ned til 
noget, der kan gå i containeren ca. 1x1 m. Naturligvis sorteret som 
vi sorterer alt andet affald vi afleverer.
Og hvorfor så den historie igen?
På vest vinterpladsen har man i dette efterår kunne se, hvor enkelt 
det kan gøres. Skære i passende stykker med en stiksav og så væk 
på en trailer efter bilen. 

En Ganada 27 var efter en grundstødning ikke til at redde. Bund-
stokke m.v. var slået i smadder. De dele, der kunne genanvendes, 
blev afmonteret og solgt. 
Langsomt men sikkert blev en Ganada 27 til en Granada 8. Der har 
under hele processen været bemærkelsesværdigt ryddeligt om-
kring båden. Flot! 
Hvor svært kan de være.(CG)
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Maria til søs i Caribien

Hvem drømmer ikke i disse mørke vintermåneder om høj sol, hvide 
strande, palmer og havskildpadder?
Ja, hvorfor lade det blive ved drømmen. Jeg har valgt at bruge 3½ 
måned på at sejle rundt i Caribien og opleve den verden. 
Hvis man vil læse mere omkring turen og oplevelsen kan man på 
facebook søge på følgende:  Maria til søs i Caribien.
En gang imellem blogger jeg også på www.minbaad.dk

Sejlerhilsen
Maria Ravn Jürgensen

Som noget nyt i Horsens sejlklub, vil vi gerne tilbyde nye 
medlemmer, muligheden for en hjælpende hånd i forbindel-
se med at det nye der opleves, når man begynder og færdes 
på havnen og køber sin første båd. Hjælpen er en mentor 
ordning. Ordningen er tænkt som en teoretisk hjælp til det 
praktiske, der er omkring det at have båd. 
Det kunne være gode råd til trim af sejl, bundmaling, mas-
tepleje, brug af mastekran etc. Kort sagt alt hvad der rører 
sig på en havn.
En gruppe af erfarne sejlere vil stå bag ordningen, så du kan 
søge gode råd, når de trænger sig på. De gode råd er på ingen 
måde en garanti for arbejdes udførelse, ej heller et sted man 
kan hente arbejdskraft, men god og nyttig viden. Skulle der 
være en ny bådejer, der gerne vil have hjælp til sejltrim på 
fjorden, klares det nok også.  
Men husk, vi har stadig vores ”dagpleje” ved de røde spids-
huse, hvor der også er gode råd at hente. 
Hvis du gerne vil have kontakt med en mentor, kan du kon-
takte Jan Riskær på 30328546 eller på mail 
janriskaer@gmail.com

Har du lyst til at blive mentor for nye sejlere og medlemmer, 
skal du kontakte Jan, der vil lave en liste over mentorer, så 
opgaverne fordeles.     

Der har været talt om det nogle gange, men nu skal der gøres et 
seriøst forsøg på at få det løbet i gang.
Vi indbyder interesserede til en snak i MONGO lørdag den 5. jan-
uar kl. 10.00
På mødet vil vi drøfte hvad en sådan klub skal indeholde. Besty-
relsen har gjort sig nogle tanker, som meget kort beskrives neden-
stående, men alt er til debat, så kom og gi’ luft for dine tanker og 
ideer. Mødet slutter med frokost.

Bestyrelsen forestiller sig en gruppe, der primært består af klub-
medlemmer, der ikke længere er på arbejdsmarkedet. Aktiv eller 
tidligere aktiv sejler med lyst til at få tingene til at fungerer og til 
hygge med ligesindede. 
Tanken er at gruppen mødes en fast dag om ugen til morgenkaffe 
kl. 09.00. Det kan også være hver anden uge eller for den sags skyld 
f.eks. første mandag i måneden. Hvad vi kan blive enige om.
Det er bestyrelsens tanke, at det sociale skal være en væsentlig del. 
Man skal hygge sig med hinanden, men også gerne få lavet lidt af 
det, der altid hænger i en klub som vores.

HSH’er under fremmede 
himmelstrøg

Mentor ordning

Seniorklub i HSH
Afhængigt at vejret og hvad man drøftede på sidste møde,  kan 
man gå i gang med arbejdet. Et hold sørger for at købe ind og stille 
an til frokost.
Kl. 13.00 tørrer man sveden af panden, spiser og tager derefter 
hjem. 
Hvis vejret og stemningen er til det, kan gruppe sejle en tur. 
Der kan arrangeres maritim udflugt i bil.

Ingen møder i og omkring helligdagene jul, påske o.s.v.
Ingen møder i sommermånederne juni, juli og august medmindre 
andet er aftalt
Klubben afholder udgifter til fortæring herunder èn øl til frokost.

Kom og vær med og lad os høre, hvad du kunne tænke dig.
Af hensyn til det praktiske tilmelding til Carl Gerstrøm på 
23465603 eller mail gerstroem@mail1.stofanet.dk senest torsdag 
den 3. januar 2019.

Kommunikation
Hvert efterår evalueres klubbens formidling, og der træffes aftale 
om det kommende år. Horsens Sejlklub kommunikerer primært til 
medlemmerne via 4 platforme
Facebook · Nyhedsbrev ·  Hjemmeside ·  Klubblad 
 
Mange informationer kommer på alle 4 platforme andre på færre. 
Der er tale om et vist genbrug.
På Facebook kan/bør der kommunikeres før under og efter et event. 
Der er flere Facebook grupper i klubben relateret til specifikke  
områder, og så har klubben en gruppe der omfatter hele klubben.  
Emner af almen interesse bør altid lægges både på de specifikke 
og den generelle gruppe. Facebook er for en del medlemmer det 
fortrukne medie, da de er der i forvejen og det er let og hurtigt at 
placere info og kommunikere til gruppen. 
Godt 650 modtager ca. 2 gange om måneden et nyhedsbrev. Det 
har vist sig som et fremragende medie til korte meddelelser, hvad 
enten det er nyheder eller en reminder om dette eller hint arrange-
ment.
For 2 år siden investerede klubben i en ny hjemmeside. Her kan 
man finde mange facts om klubben og mange aktuelle nyheder.  
For mange er hjemmesiden stedet, hvor man søger sine informa-
tioner. Der er en redaktør for hver afdeling i klubben, der er ansvar-
lig for at lægge indhold på.
Klubbladet kommer 4 gange om året. Her formidles bredt om klub-
bens aktiviteter og forhold, der har indflydelse på klubben. 
Bladet er som hjemmesiden delt op i de afdelinger, som klubben 
opererer med. 

Hvert efterår beslutter bestyrelsen, om der skal udgives et blad det 
følgende år. Annonceindtægter dækker ikke helt udgifter til tryk og 
porto, og forskellen skal bestyrelsen afsætte i budgettet. Ligeledes 
skal bestyrelsen vurdere, om der er frivillige til at skrive/samle stof 
og billeder. Det er besluttet, at der også i 2019 udgives et klubblad.
Portoen til udsendelse af klubbladet er en meget stor post. Ung-
domsafdelingen hjulpet af andre trofaste medlemmer deler klub-
blad ud. Nogle henter det selv. Ved at tilkendegive, at du selv henter 
bladet kan du lette arbejdet med uddelingen. Man kan vælge mel-
lem at hente bladet i klubhuset eller i ”dagplejen” – værkstedet ved 
ungdomshusene. 
Spørgsmål vedr. modtagelse af klubbladet kan rettes til Carl Ger-
strøm – SMS til 23465603 eller mail: gerstroemmail1.stofanet.dk
Medlemmer der ønsker at videregive information til klubben kan 
sende mail eller ringe til formanden vedr. personligt stof.
Via Facebook i et af klubbens fora med stof der ønskes bredt ud.
Til afdelingens redaktør med indhold til hjemmesiden 
Til Nils Buhl – nb@godtvejr.dk -  med stof der ønskes optaget i 
nyhedsbrev
Til Hanne Jeppesen eller Carl Gerstrøm  - 
hanne@tunet10.dk/gerstroem@mail1.stofanet.dk - med stof, der 
ønskes bragt i klubbladet. 
En opfordring til at alle er opmærksomme på at få interessant 
stof til facebook, nyhedsbrev klubblad og hjemmeside frem. Husk 
billeder. Det er i vores alle sammens interesse at få kommunikeret 
og markedsført alle de gode oplevelser, vi har sammen. (CG)

På søsiden i Fyns Amts Avis er klippet tekst og foto af Søren 
Stidsholdt Nielsen

Sejlede samme båd i 55 år: 
Sjælden gave til museum

Mens fremtiden for lystsejladsmuseet i Svendborg er usikker, er der 
åbnet en lille, flydende filial i Rudkøbing
Mens fremtiden for Danmarks Museum for Lystsejlads i Svendborg 
tegner usikker på grund af ophør af den kommunale lejeaftale på 
Frederiksøen næste år, har museet åbnet en lille, flydende filial i 
Rudkøbing.
Langs kaj i et hjørne af den gamle lystbådehavn ligger et eksemplar 
af en unik motorbåd med sejl skænket til museet tidligere på som-

meren. Den godt otte meter lange, spidsgattede båd med navnet 
Fjordblink har 83 år på kølen og er sejlet af samme ejer i 55 år.
Bådens nu tidligere ejer, den 80-årige John Bjerre fra Randers, 
mente at tiden var kommet til at gå i land. På en udstilling luftede 
John Bjerre sin tanke for bestyrelsesmedlem i museets støttefor-
ening, Fini Rasmussen, Rudkøbing.
Nu har John Bjerre skænket sin fine båd til Danmarks Museum for 
Lystsejlads.
- Der er en meget flot gestus. Båden var fuldt klargjort, da vi mod-
tog den. John Bjerre betalte ovenikøbet selv lastbiltransporten til 
Rudkøbing, fortæller Fini Rasmussen.
I første omgang troede Fini Rasmussen, at John Bjerre tog fejl, da 
han oplyste, at motorbåden var tegnet af den kendte danske kon-
struktør Georg Berg, født i Faaborg.
- Jeg mente, at Berg udelukkende havde tegnet sejlbåde, siger Fini 
Rasmussen.
Men Fjordblink er en af de få motorbåde fra Georg Bergs hånd. Den 
anden bygget i samme omgang og bestilt af Randers kommune i 
1935 er gået til. Begge bådskrog blev bygget af kalmarfyr på eg på 
det lokale Harder & Rasmussens Bådeværft.
Fjordblink, der nu er museets ejendom, har kun haft to private ejere 
før John Bjerre. Den ene af dem sejlede i båden i 24 år.
Motorbåden indgår nu i museets samling af flydende fartøjer og 
blev vist frem og beundret ved ugens Svendborg Classic Regatta. 
Foruden nyerhvervelsen i Rudkøbing omfatter museets flydende 
samling en motorbåd og flere sejlbåde ved træskibsbroen i Svend-
borg samt gaffelriggeren Runa stationeret i Skovshoved.
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Horsens – et mekka for juniorbåden
I mere end 50 år har Horsens været stedet for juniorbåden. Da 
vi havde flest i klubben, var der knap 20. Utallige danske mester-
skaber er det blevet til gennem årene, - det kan man læse om i 
jubilæumsbogen.

Den, der har gjort det allerbedst i klassen, er Torben Pedersen. Tro-
fast juniorbådssejler gennem mange år -  6 danmarksmesterskaber 
er det blevet til. Torben har i klubbladet ofte skrevet om junior-
bådssejlads og i blad 2.2018 en flot artikel om juniorbådens histo-
rie i anledning af 90 års jubilæet.
I fortsættelse af den artikel kommer her en uddybning af to ting, 
som Torben nævner i artiklen. To ting der er en del af Horsens sejl-
sportshistorie, og som fortjener at blive samlet op og bevaret.
Nils Laursen fortalte, og Carl Gerstrøm betjente tastaturet.

”Agnes Kit” blev bygget i vinteren 1963-64 på Sydhavnens Både-
byggeri A/S,  måske bedre kendt som Bennys Bådebyggeri. Et tilbud 
på en juniorbåd uden sejl til en pris af 9500 kr. + oms. dateret den 

21-9-63 til  levering 1. maj 1964 accepterer Sejlklubbens formand 
ark. Erik Laursen.
Båden bliver døbt ”Agnes Kit” efter Erik Laursens forældre.  Moder 
Agnes og faderens øgenavn ”Kit”.
Bygge nr. 308. Lærk på eg. En flot og hurtig båd i en enestående 
kvalitet.
 Erik Laursens tvillinger Karen og Niels sejler i båden sammen med 
Erik Nørgaard og vinder meget i perioden 65 til 70, - bl.a. DM i 67 
og 68.
Tiden går ”Agnes Kit” bliver solgt og kommer fra byen. Hun dukker 
op ved bådebygger Arne Jensen i Frederikshavn, der gerne vi reno-
vere ”Agnes Kit” med den spændende historie og det fine håndværk 
fra Benny. Verner går bort og via Torben kommer båden tilbage til 
Horsens, hvor hun nu står på Horsens Yachtværft og afventer, hvad 
man beslutter sig til at gøre.
Det vil være meget bekosteligt at sætte ”Agnes Kit” i stand, så 
hun kan sejle. Man kunne lave en gang monkey shine, så hun så 
præsentabel ud til udstillingsbrug, men uden at kunne sejle. Til 
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hvilket formål? Ja! – det er jo et godt spørgsmål. Den kunne fortælle 
historien om juniorbådskulturen i Horsens. Såvel det bådebygger-
håndværk, der skabte hende som den juniorbådssejlads, der forgik i 
Horsens Sejlklub. Men, men , men – hvem finansierer, hvem udfører 
arbejdet, hvor skal hun efterfølgende udstilles …..?
Det vil være synd og skam hvis ”Agnes Kit” skal ende på et Sankt 
Hansbål!

Sydhavnens Bådebyggeri A/S
Benny Rasmussen blev uddannet bådebygger ved Harry Andersens 
værft her i Horsens og arbejder på værftet nogle år efter at være 
blevet svend.  Kommer til Esbjerg i en årrække for så at komme 
tilbage til Harry Andersen . Hos Harry Andersen laver man forskel-
lig reparation/vedligeholdelses arbejder og nybygninger bl.a. en 
havkrydser til Børge Lauritsen, -den der kom til at hedde ”Reila”.
 Benny starter selvstændigt værft omkring 60-61 og ansætter sin 
svoger Leon, der også var bådebygger. Værftet laver reparations-
arbejde og laver 2 bundgarnsjoller til Snaptun. I 63 bliver Hilmer 
Christoffersen  - senere den første havnefoged i Horsens Lystbå-
dehavn - ansat og man begynder på den første juniorbåd nr. 275 
”Arena”. En gave fra Ove Hede Nielsen til Horsens Sejlklub. Første 

nye juniorbåd i juniorafdelingen,  hvor man havde to ældre både 
74 og 174. 
Det viser sig hurtigt, at Bennys både er meget bedre/hurtigere end 
mange andre. I vinteren 63-64 bygger Benny 306 og 307,  der fik 
navnene ”Ceres” og ”Victor” til sejlklubben. Samme år bygges ”Ag-
nes Kit” der får nr. 308. Med de nye både slog horsenssejlerne alle 
andre, hvilket resulterede i, at også øresundsklubberne købte Ben-
nybåde for at kunne følge med, - det hjalp.
En Bennybåd var indbegrebet af kvalitet og fart.
Det topper i begyndelsen af 70’erne, hvor glasfiber vinder frem. 
Sydhavnens Bådebyggeri laver en flot og meget velsejlende folke-
båd til Poul Ohff – der deltog i OL i 52 i 5,5 m. En tilsvarende 
leveres til Fredericia, hvor ejeren ønskede visse ændringer. Den blev 
ikke nær så god. 
Med glasfiberens indtog begynder værftet at købe støbte skrog og 
lave apteringen. Således Impala og Elvstrøm 32
Benny laver endnu en båd til Erik Laursen, en Smakkejolle, ”Karen 
Margrethe” i 1975. 
Benny bliver syg, og det ender med at værftet lukker. (NL/CG)

”Agnes Kit” som hun ser ud i dag. 
Hvidmalet på fribordet.

Sydhavnens Bådbyggeri er i 
dag smedeværksted.

Fra venstre Karen, Niels og Erik på ”Agnes Kit”

Flot silhuet af  ”Agnes Kit” med DM blanketter fra 67 og 68
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Medvind

Vi er en fast og integreret del af erhvervslivet i Horsens og samarbejder hver dag med både store og små 
virksomheder om alt fra regnskab og økonomi til skat og forretningsudvikling.

Det betyder, at vi giver dig lokalt kendskab og kan sparre med dig om at sætte kursen for din forretning,
uanset om du har vind i sejlene eller er midt i et stormvejr. Succes skaber vi sammen ...

John Lindholm 
Bode
Director
M: 2141 6078 

Arne 
Kristensen
Partner
M: 4030 1743

Kurt Beck 
Pedersen
Senior manager 
(tidl. Pluspartner)
M: 2422 4383 

Lars Almskou 
Ohmeyer
Partner
M: 2141 5987

Kim 
Nygaard
Senior manager
M: 3038 0487

Dit team i Horsens

Horsens Yachtværft ApS udfører 
reparationer, vedligehold, renove-
ringer og ombygningerne på alt fra 
lystbåde til små erhvervsfartøjer.

Vi omfatter fagkom-
petencerne lige fra det 
traditionelle bådebyggeri 
til anvendelse af de nyeste 
teknologier indenfor kompo-
sitter og værftet har moderne 
værksteder indenfor støbning, 
snedkeri, el, samt mast og rig.

“DAGLIGDAGEN HANDLER OM 
SERVICE OG GODT HÅNDVÆRK”

Horsens Yachtværft ApS
Gammel Havn 3
DK-8700 Horsens

T  +45 25578781
M info@horsensvaerft.dk
W www.horsensvaerft.dk

Følg os på 
facebook




