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Evaluering 2018
• Aktiviteter 2018

• Mandag:
Ungdom indtil sommerferien
Efter sommerferien ingen ungdomssejlere, p.g.a. 
efterskole ophold.
Høj prioritet I 2019 af få unge ud at sejle J70.

• Tirsdag:
Kapsejladsskolen – Fin tilslutning.

• Onsdag/Torsdag:
3 hold har været aktive, men sjældent 3 både på vandet.

• Aktiviteter
• 3 på stribe – Træning – Grundig Cup – Youngsters weekender success.
• OnBoard Events – VL Gruppe – Sponsorer. Bådene har vist sit værd.
• Sejl og Vind – Udfordrede unge – Fin omtale og godt projekt.

Udfordring at få de unge integreret i klubben.
• Vedligehold

Lidt udfordrende med en del mindre skaderog mange sejlrep.
• Kommunikation

Facebook ikke dækkende. Mail har været fordsømt.
• Økonomi

Over budget på indtægter, men der er også brug for investeringer
i nye sejl, både til trænng og kapsejlads.



Ugeplan 2019

• Mandag
Ungdom / Sejlerskole. 
Ungdom høj prioriteret, men der er behov for en træner/tovholder. 
Vi arbejder på dette.

• Tirsdag
Kapsejlads for hold  4-5 hold som sejler korte
kapsejladser med løbende udskiftning fra gummibåd.

• Onsdag
Sejlerskolen (Fuldt booket)

• Torsdag
Kapsejladsskolen (Fuldt booket)

• Fredag
Events og træning

• Weekend
Kapsejlads med åbne hold, en formiddag, hver 2-3-4
Kræver stærk kommunikation for at få nye med! 

• Seniorer
Tovholder til senior sejlads i dagtimerne søges. 



Ugeplan 2019 - fortsat

• Sejl og Vind
Vi planlægger 2 forløb i 2019, I samarbejde med 
Jobcentret.Er ved at skaffe nødvendige midler
til at gennemføre projekterne.
Er I dialog med fonde og virksomheder.

• Events I OnBoard – under planlægning

• Business Cup 15.6 - 3 både lejes ind
Invitation følger snarest, men forhåndstilmelding
er åben.

• Kollega events
God ide, at HSH bådførere kan reservere 
både til mindre events for kollegaer.
PBJ kommer med et oplæg og pris



Stævner 2019 – DM
• Vi bør stille med alle 3 både til følgende stævner:
• 11-12. maj Grundig Cup I KDY

• 10-11. august Grundig Cup I Brejning

• 5-6. oktober DH i Horsens. Vi forsøger at leje yderligere både (Jacob)

• Kalender kommer på hjemmesiden, med flere muligheder for de
ambitiøse.

• Sejlsportsliga
Ingen udfordere til SeaHorsens

• WOW – Hvor er pigerne til stævne 21-22.9 ?

• Youngsters – Hvor er ungdommen til camp i juni ?

• Blue Brothers – Nyt ligakoncept for 60+ 

• Kieler Woche – 26-30 juni.
Dyrt men stort og spændende – hvem er interesseret ?



Nye sejl, hvad gør vi ?
• Status

Fokke og genakkere er uegnet til kapsejlads.   
Storsejl kan bruges I 2019

• Vi planlægger at købe følgende sejl:
• 3 fokke og genakkere, som kan lejes til Race for

kr. 2000,- per weekend.
Målet er at afskrive til ½ pris. Hvor de skal overgå
til træningssejl. (Pris ca. kr. 60.000)
Altså, hvert sæt skal udlejes til 5-6 kapsejladser

• 3 trænings genakkere i kraftigere dug. (Ca. 30.000)
• PBJ indhenter tilbud hos bl.a. Sejlsnedkeren.



Eventuelt
1. Priser for brug

Samme niveau som 2018 med enkelte tilføjelser (se bilag)
2. Organisering

• Bådsmænd
Søren Buhl på Let’s Grow
Jacob Nikolajsen på Miss HM
Klaus Bjørnhart på Fru Hede

• Trim af alle rigge
Andreas Skjerning og Jacob N.

• Hjælp til vedligehold
Bådsmænd indkalder nødvendig hjælp

3. Reservedele
Lager er under opbygning I Mongo. Ansvar for indkøb: Peter B.

4. Kommunikation
Lena har tilbudt at være tovholder på komunkation. Tak

5. Inkludere nye sejlere
En opgave for alle at inkludere nye, bla. ved at supplere, når der er afbud på
holdene.

6. Andet ?



Tirsdags Race
Forhåndsinteresse fra følgende teams:
Jørgen M.
Rindom
Fjerbæk
Bjarne & Co.

PJ kontakter Carsten 



PRISLISTE J70 HORSENS SEJLKLUB 2019 

 

Type Medlem 
Kr. 

Ekstern 
Kr. 

Personligt årskort over 18 år eller studerende over 25 år* 1.500 2.500 

Personligt årskort t.o.m. 18 år eller studerende t.o.m. 25 år* 750 1.750 

Personligt årskort (Kun gældende til kl. 15 på hverdage)* 750 1.750 

Skipper årskort med 3 unavngivne gaster** 6.000 10.000 

3 timer træningspas per båd 400 600 

3 timer træningspas for gast uden årskort 100 200 

Stævner per dag per båd uden for Horsens 1.000 2.000 

Lokale stævner per dag (Trekost, Endelave Rundt) 500 1500 

Leje af racing fok og genakker per dag (alle stævner) 1.000 2.500 

Selvrisiko per båd*** 7.500 7.500 

 

 

Betaling Indbetales på konto: 7160 1646913 eller Mobile Pay 60370 

* Gælder fra 1.1-31.12. Fra 1.6 reduceres prisen med 10% per måned 

** Skipper årskort med 3 åbne gaster betyder, at skipperen frit kan vælge, hvem der  

skal med ombord. Sejlere som ikke er medlem af Horsens Sejlklub skal dog betale 

kr. 200 (studerende og unge t.o.m. 18 kr. 100) per dag. Angiv navn, dato, skipper 

ved betaling. 

*** Ikke medlemmer af Horsens Sejlklub skal betale depositum før sejlads påbegyndes. 

 

 




