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janriskaer@gmail.com
sni@vivaarkitekter.dk
peter@horsenstilol.dk

Telefon
2671 8421
2523 1662
4030 1538
2894 8393
22270305
4092 9195
3032 8546
2783 5457
2165 9580
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Susanne Andreasen
Hanne Jeppesen
Carl Gerstrøm
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hulvej100@gmail.com
infoboard@all-web.dk
hanne@tunet10.dk
gerstroem@stofanet.dk
claus.bjornhart@velux.com

27271179

kontakt.pynten.dk
hsh@horsens-sejlklub.dk
konto nr. 000 1463293
www.horsenslystbaadehavn.dk
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7562 8261
7562 8261

Booking
WEB
Klubblad
Klubmåler
Pladsmand
Pladsmand
Havnefoged
Restaurant Pynten
Horsens Sejlklub
Pengeinstitut
Lystbådehavnens hjemmeside

Knud Erik Feldt
Svend Åge Randlev
Henrik Grimm Vestergaard
Jesper Stobberup
www.horsens-sejlklub.dk
Sydbank reg.nr. 7160

BRUG FOR PROFESSIONEL ASSISTANCE TIL
BÅD ELLER MOTOR - KONTAKT

75616677

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

Vi er og vi kan ...... både
indenbords og udenbords.
Service, reparation af alle
fabrikater samt montering af ny
motor og udstyr udføres
af uddannede servicetekniker.
Diagnosetester til indenbords- og
påhængsmotorer.
Professionel rådgivning i 34 år.
Vi kører i hele Danmark med 4
servicevogne til din båd.
Sommer og vinterklargøring af
din båd.
Maritim butik i Horsens og egen
bedding i Juelsminde.
Privat lystbådehavn.
Vinteropbevaring - indhegnet.
Autoriseret forhandler
af bl.a.:

5116 4502
2346 5603
2174 0462
2341 6044
2084 3674
2894 8393
2460 8998
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Gå på ”oplevelsesjagt” og få inspiration

S E J K L U B

hos Vagns Radio & Bang & Olufsen Horsens

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

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

(Kontakt Vagn Christensen på 7025 1188)

Bang & Olufsen Horsens v/Vagns Radio
Hansted Tømrer$CPI1NWHUGP &
*GUVGFCOUICFG *QTUGPU
$CPI1NWHUGP *GUVGFCOUICFG *QTUGPU
6NH  JQTUGPU"DGQUVQTGUEQO
6NH 
Snedkerforretning
A/SJQTUGPU"DGQUVQTGUEQO
www.bang-olufsen.com/horsens

Langmarksvej 41
8700 Horsens

Tlf. 75 65 61 66
Fax 75 65 68 88
www.hansted.net

Hansted
md@hansted.net

TømrerMobil: 2811 &
9166
Hansted Tømrer- &A/S
Snedkerforretning
Snedkerforretning
A/S
- vi gør dit byggeri til en god oplevelse.
Langmarksvej 41
8700 Horsens
Langmarksvej
41

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

Skumsprøjt fra formanden

Siden sidste klubblad har Horsens Sejlklubs restaurant fået
en ny forpagter, Jesper Stobberup.
Det var et stort arbejde at finde den rette, og det er dejligt at være
nået i mål. Der er aftalt, at medlemmer stadig kan købe øl boner
10 stk. for 200 kroner. I den forbindelse kan jeg oplyse, at der fremadrettet ikke kan købes flaske øl i restauranten, men fadøl. Sejlerretten kan også stadig købes.
Der er omrokeret lidt, dejligt at nye mennesker har nye ideer, og
det har gjort, at nogle af vores halvmodeller har holdt flyttedag.
Øst lokalet er blevet malet og gjort hyggeligt, og anvendes i langt
højere grad. Jesper har mod på opgaven, og vi i bestyrelsen har tillid
til ham, så vi håber brændende, at I kære medlemmer og kommunens borgere vil støtte ham, så han kan få en god forretning.

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

Secher Automation Aps

I skrivende stund sidder jeg her, godt ”stegt” i ansigt og på arme
efter en fantastisk pinsetur til Endelave, hvor der var 90 medlemmer med. Dejligt at det var god blanding af gamle og nye medlemmer en del børn (og hunde). Glade og festlige mennesker.

I vinterhalvåret var der stor undren og mange spørgsmål til, hvorfor vi var nødt til at lukke vores klubhus fra 14.februar til 1.april.
Det har været træls, men den helt rigtige løsning. Det skyldtes
at vi i perioden trak på den garantistillelse, der var stillet af den
tidligere restauratør; til betaling af husleje og diverse reparationer.
Vi er glade for, at vi er kommet helskinnet igennem denne triste
historie. Nu ser vi fremad. Huset er gjort i stand og klar til at tage
imod gæster.
Der har allerede været stor travlhed i klubben. J/70’er afdelingen
var i 3 weekender i streg på fjorden. 1.weekend med en træningslejr for unge sejlere, 2.weekend var det J/70 Grundig Sailing Cup,
hvor 15 både dystede på fjorden både lørdag og søndag. Jeg var
selv med på vandet med en dejlig besætning, og havde en fantastisk oplevelse. 3.weekend var et ligastævne for ungdomssejlerne i
J/70. Dejligt at vores 3 både bliver brugt.
I samme periode har vi haft et samarbejde med Jobcenter Horsens,
hvor en gruppe unge mennesker, som har haft svært ved at bide
sig fast på arbejdsmarkedet, var med ude at sejle i J/70’erne. De
skulle her lære at samarbejde og få opbygget lidt selvtillid. Det har
været en meget fin proces. Efter de 4 sejladsdage kom der nogle
fine tilbagemeldinger fra de unge og nogle af dem har taget mod
tilbuddet om, at komme med på forskellige både torsdag aften til
kapsejladsen.
I ugerne 31 og 32 er der stort anlagt VM i Aarhus, Hempel Sailing
World Championships Aarhus 2018. Det er et kæmpe projekt, og
efter min mening skal en klub som HSH også være med her. Derfor
er det dejligt at 10-12 medlemmer har valgt at bruge 1 – 2 uger
af deres sommerferie på at være frivillige her. Her kommer lige
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nogle nøgletal: Stævnet afholdes hvert 4.år; 1500 sejlere fra 100
lande deltager; Der afvikles 12 verdensmesterskaber; der vil være
1200 både; 4-500 coach både; 800 frivillige; 350-400 pressefolk;
det tæller som 40 % til OL; 77.000 overnatninger; 400.000 publikummer. Det bliver super spændende at være med til.

Hårde tider! – portoen er
steget igen igen!
I 2017 betalte vi 22,50 kr. pr. klubblad, der skulle have et
frimærke, i 2018 er det steget til 31,00 kr. En stigning på
38%. Ligesom i sejlunionen kan Horsens Sejlklub godt
bruge pengene til noget andet en frimærker. Alle kan være
behjælpelig her.
Vi har været adresserne omhyggeligt igennem, for at få så få
som muligt med frimærke.
Flere er blevet bedt om selv at hente bladet i klubhuset. Vi
har udvidet det område, hvor vi omdeler, og endelig er de
blade, vi sendte til naboklubber skåret bort.
Vi har i dag 2 afhentningssteder. I klublokalet i klubhuset og
i værkstedet – dagplejen – ved jolle pladsen. Ved at sende
en mail til gerstroem@mail1.stofanet.dk kan du tilmelde dig
selvhentning. Du skal blot oplyse, hvor af de to steder du vil
hente. (CG)
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Restauranten oplever en udfordring i, at sejlerne kommer sent ind
efter aftensejladser til sejlerret. Der bedes om forståelse for, at af
hensyn til driften, skal køkkenet lukke kl. 20.30. Der kan serveres
sejlerret efter 20.30, men man bedes bestille i forvejen, og det vil
være en stor hjælp, hvis man ringede ind - 75621975 - og fortalte
hvis man blev forsinket.
Velkommen til! Dejligt med den gode start! Lad det blive et godt
samarbejde til glæde for begge parter.
Carl Gerstrøm

Familien samlet. Carina med Aksel
på armen og Jesper

. Tlf. 7561 3344 eller på www.grafiskforum.dk

Jesper Stobberup er født i Serridslev og bor i dag i Haldrup sammen
med møbeldesigner Carina – der også stammer fra Horsens - og
parrets søn Aksel på 3.
Pr. 1 juli bliver Carina ansat i restauranten, primært til det administrative arbejde men også ”foran” ved baren. Forretningen kræver,
at der anvendes tid til at tale med kunder, udarbejde og fremsende
tilbud m.m.
Jesper er student fra Horsens Statsskole og efter 4 på Jensens Bøfhus tog Jesper en uddannelse som Business Development Engineer
i Herning med sigte på at blive selvstændig.
Jesper er glad for Horsens og vil gerne være med til at udvikle Horsens. En type der vil have fingeren på pulsen, aktivt påvirke tingene
og sætte ting i gang. At være selvstændig betyder meget for Jesper.
Sammen med Carina har Jesper haft en webshop fra bopælen med
interiør og børnetøj.
Jesper kom til Horsens Sejlklubs Restaurant den 1. april fra en stilling i Legoland og var der ansvarlig for 14 spise-/udskænkningssteder.
April måned blev anvendt på at komme på plads, finde personale,
finde leverandører og 10.000 andre ting. De selskaber, der allerede
var booket i april, blev afviklet.
Som man hurtigt kunne se havde Jesper & Carina ideer til indretning. Markant var at østlokalet blev åbnet, så man har et flot udsyn
over havn/fjord, når man kommer ind. Det var en rigtig god idé!
Restaurantens navn blev ændret til ”Restaurant Pynten”. Alt for
mange forbandt ”Horsens Sejlklubs Restaurant” med et sted for
medlemmer.
Personale er en afgørende faktor i en restaurant både hvad angår
mængden og kvaliteten. Jesper fortæller, at der er anvendt mange
timer på at interviewe, træffe aftale og lave kontrakter. I dag er der
30 personer knyttet til forretningen.
Det lokale betyder meget for Jesper. Lokale leverandører hvis
muligt betyder noget.
Starten har været meget travl/hektisk. Det gode vejr i maj har givet
mange kunder, og det har været en positiv start. Jesper er helt på
det rene med, at i godt vejr kommer kunderne til en restaurant
med en så unik beliggenhed. Til efteråret og vinteren skal der helt
anderledes arbejdes for at trække gæsterne til.
Jesper virker glad for og meget åben om den nye forretning. Planerne er mangfoldige med en respekt for ikke at gå for hurtigt frem.
Der er planer om at lancere en brunch buffet fra 10 til 15. Start til
sommerferien. Vægt på kvalitet.
Den mange boliger, der er planlagt på Nordhavnen, ser Jesper som
en stor fremtidig mulighed. Flere og flere spiser ude og navnlig i
godt vejr er ”Pynten” uovertruffen.

Snakken faldt på den konflikt, der er indbygget i at have restaurant
og klubhus under samme tag. Jesper er helt på det rene med den
problematik og vigtigheden af en tæt og ærlig dialog med klubbens
ledelse. Klubarrangementer blev drøftet. Spisning i forbindelse med
foredragsaftener. Klubaftener med kogt torsk eller gule ærter (+rafling) i vintermånederne.
Jesper føler sig godt taget imod i klubben og er meget tilfreds med
maj måned.

Fuglevangsvej 41 · 8700 Horsens · 7561 3344 · grafskforum.dk

showroom eller kontakt os for personlig betjening

I sidste klubblad var en kort notits om den nye restauratør, det følger vi op på med lidt flere informationer her.

– Storformat – Outdoor – Reklameartikler. Besøg vores store

Ny restauratør – et lille portræt

Du får hjælp til produktion og design af din markedsføring, på

nyeste udstyr og af dygtige grafkere. Digitaltryk – Offsettryk

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER
7943 5300
www.hundsbaek.dk
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Turbøjer
Bøjecontaineren på vest pladsen er tom. Bøjerne er lagt ud og kan
benyttes.
19 stk. i alt placeret som sidste år.
Hvis der konstateres uregelmæssigheder så kontakt
Carl Gerstrøm/23465603/gerstroem@stofanet.dk
Tak til HMKs folk der igen klarede arbejdet!(CG)

De glade vindere fra Thurø

Thurø Sejlklub vandt
Thurø Sejlklub vandt Klubudviklingsprisen 2018
Horsens Sejlklub var nomineret, men Dansk Sejlunions klubudviklingspris gik til Thurø Sejlklub med pokal i legemsstørrelse og
check på 20.000 kr.
Thurø Sejlklub har sin størrelse til trods, udvist et meget stort og
alsidigt initiativ over flere år. Man har en af de største og mest aktive pigesejlerafdelinger. En meget stor og aktiv studenter afdeling,
- ”Sejl og studer”. Klubben har lige døbt deres 4. J 70’er.
Et stærkt fællesskab binder klubben sammen.
Stort tillykke med prisen! (CG)

Opti-sejlads for voksne
Mandag den 25. juni arrangeres optimistsejlads for voksne barnlige
sjæle. Pigesejlere, sejlerskoleelever og forældre til optimistjollebørn er særligt velkomne.
Vi mødes på havnen ved jolle husene kl. 18.30 til uddeling af joller
og er klar til første sejlads kl. 19.00.
Det skal nok blive en hyggelig aften igen i år!(CG)

Et fyrtårn går på pension
Sådan lød overskriften i indbydelsen til Steen Wintlevs afskedsreception.
Steen blev ansat som konsulent i Dansk Sejlunions sekretariat tilbage i 1995. Et meget bredt favnende område har Steen arbejdet
med i DS og få – om nogen – har så bred en viden om dansk sejlsport, som Steen. Det bliver virkelig et par sko, at skulle udfylde for
efterfølgeren.
Derudover er Steen en hyggelig og meget behagelig person, som
vil blive savnet.

Kamp ved mærket.
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Pinseturen til Endelave 2018 – alt udsolgt !
I lighed med sidste år havde turudvalget arrangeret pinsetur
til Endelave.
Allerede onsdag aften ankom de første til Endelave, hvilket var en
stor hjælp, idet der så var helt styr på festtelt og havnepladser,
inden vi andre nåede frem.
Et helt nyt festtelt med borde, stole og plads til 90 gæster var leveret og fint opstillet for enden af grill arealet mod vest, så i forlængelse af broen lå indgangen til teltet. Det var dejlig nemt ”alle
skulle bare gå lige ud” til enten telt eller havneplads.
De sidste ankomster fandt sted lørdag, og inden vi havde set os om,
var stort set alle pladser på vestbroen optaget af Horsens sejlklub.
Alle der ikke havde klubstander fik besøg af Nils Buhl, der fik solgt
lidt klubstandere på dagen, et enkelt nyt medlem blev det også til.
Lørdag eftermiddag blev der holdt mandtal og vi kunne konstatere
at 30 både, 75 voksne og 15 børn var tilmeldt og mødt op. Enkelte
ringede og spurgte på tilmeldinger på selve dagen, desværre måtte
vi melde alt optaget – så til næste år, husk tilmelding i god tid.
Mange nye sejlerfamilier deltog på turen, hvoraf flere af dem var
kommet via sejlerskolen og enkelte deltagere var stadig elever i
sejlerskolen. En enkelt besætning havde ingen sejlererfaring, de
fortalte ”vi har sejlet 3 tirsdage i år på sejlerskolen og nu står vi på
Endelave” de ankom i en 30 fods sejlbåd – det er da frisk.
Morten Buhl var morgenfrisk og havde lørdag morgen sendt grill,
gris og tilbehør med færgen fra Snaptun, så der kunne grilles fra
kl. 10:30. Med grisen vel anbragt på grillen og Chris Holm som udnævnt til grill mester på dagen, var der plads til leg, badning eller
hvad man nu hver især brugte det overdrevne gode vejr til som vi
havde på Endelave i hele pinsen, igen vind og bragende solskin –
man kunne næsten ikke forlange mere.
Lørdag aftens grill fest var klar til sin begyndelse. Leif Arndal med
harmonika og et til lejligheden opfundet HSH kor, et lidt broget
kor – nogen vil sikkert syntes, der skal arbejdes lidt med koret, hvis
det skal udvikles. Hvorimod Leif som altid spillede fantastisk på sin
harmonika. Der blev sunget lystigt i festteltet af de til lejligheden
medbragte sange.
Grisen var som den skulle være og tilbehøret det samme, dog ville
nogle børn gerne have haft mulighed for at få pølser, det løser vi
til næste års tur.
Andre sejlere på havnen undlod heller ikke at spørge til, eller kommentere vores arrangement, oftest med et ”det lyder til I har det
sjovt”, hvilket også var tilfældet.

Der blev under hele aftenen snakket lystigt på kryds og tværs, og
med den gode stemning blev det også sent for de sidste kl. 05:15,
hunden vågnede kl. 06:00 og skulle gå tur og ville lege derefter! det
blev en lang dag for nogle.
Det gode vejr gav anledning til rigtig meget hygge på bådene, krabbefiskeri, gå- og cykelture rundt på øen, nogle tog endog en dukkert
i bølgen blå.
Søndag aften, blev en rigtig hyggelig afslutning afholdt udendørs,
med udsigt til en flot solnedgang og Peder Eriksens harmonika og
guitar.
Turudvalget er alle enige om, at vi forsøger turen gentaget til næste
år, så husk at tilmelde jer i god tid når i ser opslaget.
Turudvalget.

HSH broen.

Fin fest om aftenen med go’ stemning.

Et fyrtårn går på pension: Dette historiske billede stammer fra en
”kredssejlerdag” i Horsens oktober 1996. Steen Wintlev ses siddende
ved bestyrelsesbordet til venstre under standeren fra Jysk Sejlunion.
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Tur i gummibåden,
- bemærk el-motor.
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Nyt fra havnefogeden

Mønstring

Medio april i et ikke alt for godt vejr var firma LOTEC på Horsens Lystbådehavn med en udstilling om navnlig udstyr til brandbekæmpelse men også redningsudstyr generelt. Der er tanker om
at lave det til en årlig tilbagevendende begivenhed.

I sidste klubblad stod følgende invitation:

ledige pladser i den sydlige del af havnen. I den østlige del er der ca.
40 ledige pladser. Det laveste antal i de sidst 5-7 år.
Der syntes at være en stabilitet i antallet af både der står på land
med mast på. Måske en lille tilgang. Husk at hvis man ønsker at
lade masten blive på, så skal båden stå på vest pladsen.
Kranen på servicekajen fungerer godt. Rederiet Højs værksted
ventes fjernet hen over sommeren, så det sidste kan laves og lette
adgangen til servicekajen, når optagning til efteråret går i gang.
Servicebygningen i Inderhavnen giver udfordringer. Bygning, el,
kloak, automat og belægninger lader vente på sig. Enkelte gæster
har på trods af disse mangler alligevel fundet vej.
Krabbebro og trækfærge er på plads. Trækfærgen er i vinterens løb
blevet ændret. Tønderne er erstattet af skumklodser, så den ikke
vælter så let.
Gæstetaksterne er som sidste år:
• Op til 12 meter 125 kr.
• Over 12 meter 220 kr.
• Frihavn miljøafgift 25 kr.

LOTECs stand ved siden af servicebygningen.
Ny vandforsyning på Paradebroen, Passagen og Flagbroen. Der er
monteret slangeopruller. Det er planen, at hele havnen skal opgraderes tilsvarende. Samtidig er der monteret fortøjningsklamper.
Hvor muligt lader man de gamle vandrør blive, hvis nogen
foretrækker at fortøje som hidtil. Servicebygningen fik ved sæsonstart en grundig hovedrengøring. I sæsonen april til oktober bliver
der gjort dagligt rent. I weekenden får den en soignering .
Ved mødet med Dan Hasløv forlød det, at broer hovedsagelig
brodækkene og navnlig estakadevæggen mod øst trænger til renovering?
Vi må forvente reparationer/fornyelse inden for en årrække, hvis
ikke øen uden for estakadevæggen kommer.
Ser godt ud med belægningen her ult. maj . Der er stort set ingen

Husk at hente og påsætte havnemærke 2018. FH mærket følger
med.
Vejret har artet sig lidt atypisk i dette forår. Der gik ca. 2 uger fra
det sidste is forsvandt og til vi gik i T-shirt. 4 uger har der været
med flot vejr og det satte gang i sæsonen.
De bedste ønsker for en god sæson.(CG)
Et lille efterskrift af forfatteren. På havnekontoret, i dagplejen og i
klubhuset i f.m. kapsejlads kan der købes klubstandere. Det hører
med til godt sømandsskab, at man fører klubstander og vel og mærke
en der ikke er trevlet og falmet!!!

De nye klamper
Ingen undskyldning
for at lade slangen
ligge og flyde på broen

Vi har i nogle år holdt mønstring for klubbens frivillige for at starte
sæsonen. I år udvides arrangementet til at omfatte alle klubbens
medlemmer.
Onsdag den 4. april kl. 19.00 i klubhuset.
Der serveres en kop kaffe/øl/vand.
Vi skal drøfte den kommende sæson, herunder de 3 weekends i april
med J 70 stævner og standerhejsning.
Formanden vil orientere, og hvis vi har en ny restauratør vil denne
blive præsenteret.
Kom og få det seneste nyt og en hyggelig stund i klubhuset.

S E J K L U B
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Til venstre restauratør Jesper og til højre formand Bjarne

Da indbydelsen blev skrevet, var der ikke indgået aftale med en ny
restauratør, men det var der heldigvis den 4. april, da mødet fandt
sted.
Efter en kort velkomst præsenterede formanden den nye restauratør.Der blev orienteret om de 3 J70 arrangementer i april,
om standerhejsning, året kapsejladser, Pinsetur, mangel på
pladsmand/-mænd, praktiske opgaver, der venter på at blive løst
og meget mere.
Fin aften,- hyggelig og informativ. (CG)

Der blev lyttet, snakket og hygget.

Nyt fra pladsmændene
Knud Erik har fået en kollega. Svend Åge Randlev har meldt sig til
at hjælpe til.
Svend Åge har været medlem i Horsens Sejlklub i mange år. Havde
til for 4 år siden en Larsen 28 og har nu en Bianka 420
Knud Erik og Svend Åge aftaler indbyrdes, hvordan opgaverne skal
fordeles. Herom senere.
Pladsmændene ønsker en god sæson.

En opfordring fra den gamle redaktør. Faktisk er det en gentagelse. En opfordring som har været nævnt adskillige gange.
Kære klubkammerater
Brug parkeringspladserne bag Nyboder når I skal på
vandet og overlad P-pladserne lige omkring klubhuset til
restaurantens gæster!!!!

Østpladsen er med enkelte undtagelser ryddet og stativerne stablet,
så der er fine parkeringsforhold.

En lille regnbyge sidst
på natten ultimo maj
fik Knud Hjersing op
på ”geden” og der blev
jævnet uden en kæmpe
støvsky.

Carl Gerstrøm
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så lænses der ind i igen. Det var også dejligt vejr de første dage,
men desværre skiftede vejret som konkurrencedagene indtraf. Det
betød ustadigt vejr med meget lidt vind, regn – hvilket resulterede
i relativt få gennemførte sejladser på konkurrencedagene.
Optimisterne fik ikke sejlet nok sejladser – så der kunne etableres
felter. Laserne fik kun gennemført 3 sejladser, hvilket resulterede i,
at den eftertragtede fratrækker udeblev.
Når det er sagt, så har alle familier haft en dejlig aktiv ferie – med
cykel- og gåture, tennis, cafebesøg, shopping, drinks og ikke mindst
fællesspisning på vingård, hvor alle mødtes til en dejlig middag.
Vi kan varmt anbefale en tur til Garda-søen både for Opmister,

Jollevogne på
havnen i Riva

Lasere, E-joller, det giver super god træning både i teknik og starter
i store felter, og så i kombination med, at familien kan holde ferie,
og få foråret lidt tidligere end herhjemme.
Så vi håber, at Horsens Sejlklub også repræsenteres igen næste år
ved Lago Di Garda.
En gang Garda altid Garda!
Resultater og flere oplysninger kan på disse links
myregata.it/en/2018/1/laser-youth-easter-meeting
www.fragliavelariva.it/en/node/2531

De danske laser-sejlere
venter på vind

Påske ved Lago di Garda
Trængsel når 1400 optimister
skal i vandet
Horsens med til at sætte verdensrekord i Riva del Garda ....
Igen i år gik turen for en del sejlerfamilier fra Horsens Sejlklub til
den dejlige Garda-sø.
I år var vi 5 familier af sted – både nogle, der har været af sted flere
gange og nytilkomne.
Nanna Schroll og familie har været af sted flere gange, mens det
for Maja Gam Frederiksen og forældre var for første gang i år.
Både Nanna og Maja var med som A-optimister.
For Astrid Elnegaard var det også første tur til Garda. Her var far
Brian Nielsen, så frisk at køre familiens campingvogn ned til Gardasøen med Astrid som co-driver. Den øvrige familie kom flyvende
til bl.a. med 7 måneder gamle Gorm. Astrid deltog som Cadetti, for
de yngste sejlere under 12 år.
Emil Lindstrøm var med i Laser Radial, også han og familien havde
debut ved Gardasøen.
Christian Winkler har været af sted flere gange, og også i år deltog
han i Laser Radial.

Christian Winkler på vandet

12

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

Astrid i kø til at komme i vandet

Det samlede hold fra Sailing Garda

Træningen for optimisterne foregår fra Riva, og i år var der verdensrekord med 1400 deltagere til stævnet, det er mange optimister, og
stedet emmer af mange forskellige sprog og kulturer.
De danske optimister bliver delt op på hold, så niveauet passer
nogenlunde, og så er der ellers træning fra tidlig morgen til sen
eftermiddag.
Alle 3 optier fra Horsens trænede med Sailing Garda, som er drevet
bl.a. af Marianne Bløcher igennem mange år.
Laserne havde i år arrangeret en dansk træningslejr med Mikkel
Korsby som træner, gruppen var delt op af ligeligt mange Laser
Radial og 4.7.
Træningslejren lå i år i Argo, og senere blev stævnet Laser Youth
Easter Meeting holdt i Malcesine, hvor der er særdeles publikumsvenligt, idet de kommer helt tæt under land på specielt andet
opkryds til topmærket
Normalt – når der er dejligt solskin fra morgenstunden – så lænses
der ud på søen, og ca. kl. 12 vender vinden, og det blæser op, og
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13

Isbåd
En Isbåd er et specielt og meget fascinerende fartøj med et stort
fartpotentiale.
I den forgangne vinter var der så meget frost, at isbådene kom frem
og blev luftet på danske søer.
På Arresø - Danmarks største sø – kørte man isbåd. Besætningen på ”Wings” 12 mR båden, der besøgte Horsens sidste år,
havde mange flotte billeder på deres face book side. Besætningen
hyggede sig i flot vejr.
Formand Bjarne Hansen og Claus Bjørnhart havde lejlighed til at
prøve. Deres vilde begejstring/glødende fortælling efter hjemkomst viste, at de havde haft en oplevelse, som de sent glemmer.
Gensidigt sagde de om den anden: ”Han smilede bredt hele vejen
hjem”.
Topfarten var på ca. 70 km/t. Accelerationen var helt vild.
En anden gang? – Ja tak! (CG)
Formanden liggende iført varmt tøj, styrhjelm og skibriller
gør klar til at slippe uhyret løs.

Skolebådene
fuldbooket
36 elever sejler i sejlerskolen i de 2 H-både og Etchells 4 aftener om
ugen og 9 i kapsejladsskolen sejler tirsdags kapsejlads i J/70. I alt er
14 instruktører involveret. For første gang er mere end halvdelen af
sejlerne i sejlerskolen piger/damer.
Der satses på at bådene deltager i klubbens sejladser og ture. Som
sædvanligt skal der sejles en weekendtur og en natsejlads.
Til september skal det største hold nogensinde op til den praktiske
prøve til duelighedsbeviset. 16 af disse har allerede bestået den
teoretiske del.
Til oktober afholdes endnu et VHF-kursus som giver SRC certifikat.
Kurset strækker sig over 2 hverdagsaftener og én lørdag, samt eksamen en aften ugen efter. Ny underviser er Stephan Arnold Thomsen. Mere info og tilmelding til nb@godtvejr.dk
Nils Buhl

Kapsejlads
Palby Fyn Cup 25. til 27. maj havde 320 tilmeldte både,
54 udgik og 257 kom i mål.
5 Horsensbåde deltog hvoraf 2 udgik
I løb 5 vandt Lars Nielsen i ”Bølle” en Duet – Tillykke!
I løb 18 blev Henrik Frederiksen nummer 7 i ”Ripasso” en X-332
I løb 28 blev Kim Viborg nummer 6 i ”Trine” en Luffe 44
Aftensejladserne er i gang
Tirsdag er der 9 både tilmeldt
Onsdag er der 5 pigebåde fra HSH + 3 fra HBH
Torsdag er 16 både med
Senere på sæsonen afvikles traditionen tro klubmesterskaber,
”3-kost” og Endelave Rundt
Ry Open for Juniorbåde er i år DM. Det afvikles 21. til 23. september (KEF/CG)

SX18
Fysisk træning er
vigtigt for ungdomssejlerne...
Vi har holdt kursus for trænere og ungdomssejlerne i brug af
træningspakke fra Dansk Sejlunion. Da fysik, motorik og balance
er væsentlige faktorer, når der sejles jolle, så har Horsens Sejlklub
købt træningspakke, der understøtter dette.
Derfor er der holdt kursus med Jan Christiansen fra Dansk Sejlunion - i brug ad træningspakken, den som trænere og sejlere kan
bruge i forbindelse med træningsaftener for ungdomssejlerne. Så
brug endelig redskaberne.
Mega sjovt med fysisk træning, motorik og koordination, som
billederne viser.
Hvis andre fra HSH vil bruge pakken, så kan det aftales med ungdomsafdelingen.
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4 optimist pige med forældre var til “Sail Extreme” i Kerteminde i
Pinsen. Et kæmpe stævne med 11 klasser og næsten 400 både.
Astrid blev nr. 3 i Optimist C klassen.
Bedste A-sejler blev Nanna som nr. 50 ud af 130 deltagere og 3die
bedste danske pige.
Liv og Ida Andersen deltog i E-jolle.

En af Horsens Sejlklubs store personligheder er gået bort
Den 16. marts sov Poul Søndergård stille ind. Poul fyldte 90 år sidste år. Helbredet tillod ikke
Poul at komme på havnen de seneste par år efter i mange år stort set at have været der hver
dag.
Poul sejlede hele sit liv og var det bedste eksempel på sailing – a life time sport.
Efter mange år i Odense Sejlklub flyttede Poul med familien til Horsens i 1964.
Poul har om nogen sejlet – kapsejlads og tursejlads - og samtidig bidraget aktivt til det organisatoriske arbejde. Bestyrelsen i Odense Sejlklub i 6 år, bestyrelsen i Horsens Sejlklub fra 1967
til 1986 heraf de sidste 5 år som formand. Leder af sejlerskolen i gennem en årrække. Censor
ved den praktiske prøve for Duelighedsbevis for Fritidssejlere. Æresmedlem i Odense Sejlklub
og Horsens Sejlklub.
Rigtig mange ville gerne have Poul med om bord, både fordi Poul kunne håndværket, og fordi
han var en dejlig fyr at have med.
Æret være Poul Søndergårds minde.
Carl Gerstrøm
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Aktiviteter frem
for porto!...

Tømrerarbejde til tiden...

HORSENS SVANE APOTEK
R
ÅBNINGSTIDER: ING OG

FÅ ET
TILBUD
Mandag - fredag 8-20

- og til aftalt pris

-det er konklusionen i Dansk Sejlunion. Medlemsbladet
”Sejler” lukkes og erstattes af 3 nyhedsbreve
FRITIDSSEJLER (for tursejlere og bådejere)
KLUBLIV (for frivillige og klubaktive)
KAPSEJLER (for de sportsligt aktive)
Man tilmelder sig nyhedsbrevene på Dansk Sejlunions
hjemmeside sejlsport.dk (CG)

Lørdag 9-14
Søndag 10-14
VI STØTTER...

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

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

21. og 22. april var der Tune Up stævne for optimister A og B,
Laser radial og - 4,7 samt Europa og Feva.

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

Lørdag afviklede vi 5 sejladser i hver klasse i flot solskin og 5-8 ms
fra vest. Fjorden viste sig fra sin pæne side, og der var vindspring at
arbejde med for sejlerne.
Søndag kom vinden først kl. 11.00, så der var udsættelse på land
indtil 6 ms fra øst og sol viste fjorden fra den anden vinkel. Få og
små vindspring meget stabil vind, lige noget baneleder og mærkebåde kan lide. HSH fik som ofte før stor ros fra sejlere fra andre
klubber for eksemplarisk afvikling af sejladser. Baneleder Erik Andersen lavede baner der er lidt kortere end ranglistestævner, hvilket
resulterer i flere sejladser og mindre ventetid. Med glade sejlere til
følge.
Efter sejladserne søndag var der grillpølser inden præmieoverrækkelsen, det var fælles med J70 Grundig cup sejlerne, og Team Buhl
passede grillen. *se billede.
Super stævne med flot april vejr.
Resultaterne kan ses på horsens-sejlklub.dk/horsens-tune-up/

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

Horsens Hus
Holmboes Allé 1, 5. sal
8700 Horsens
Telefon 79 43 53 00 · Fax 75 62 38 09
www.hundsbaek.dk

Søspejdere i Horsens
Erik Menved Spejderne -etableret tilbage i 1924 - har medio
maj startet en søspejderafdeling – Erik Menved Sø.
Jeg mødte et par af lederne Emil og Jakob på lystbådehavnen
Kristi Himmelfartsdag, hvor et stort telt var slået op ved servicebygningen. Det var simpelthen starten. Over en kop kaffe fik vi en
snak.
Søspejderne supplerer de traditionelle spejderværdier som oplevelser, fælleskab, friluftsliv med det at lære at sejle. Det handler om
tursejlads, det at færdes på vandet og glæden/oplevelsen ved det.
Man kan komme med fra 4. klasses alderen. Der tilbydes sejlads i
”Svendborgjoller” og evt. Yngling. Inden for søspejderbevægelsen
opererer man med et uddannelsesforløb, hvor man starter som
forgast og fortsætter som bådfører 1, 2 og 3. Godt sømandskab
bliver et nøgleord.
Velkommen på Lystbådehavnen. Der skal nok blive et godt samarbejde.
Carl Gerstrøm

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart
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Inspirationstur i april
Inspirationstur i forhold til Vinterplads
Alle klubberne på havnen, som har sejlbåde og motorbåde i vandet i Horsens lystbådehavn, har sammen med 4 repræsentanter fra
Horsens Kommune været på besigtigelse i 3 andre lystbådehavne.
Formålet var, at få gode input til den nye vinterplads i Horsens.

Standerhejsning

Lørdag den 7. april blev standeren sat og sæson 2018 var
dermed i gang. Den 139. sæson.
Fint fremmøde på plænen og senere i klubhuset.
Traditionen tro holdt formanden en tale ved masten. Information
om den kommende sæson, et par ord om et lidt turbulent første
kvartal, uddeling af duelighedsbeviser og endelig, medens Horsens
Sejlersang blev afsunget, gled standeren til tops. Sæsonen var i
gang – livet begyndt igen!
Klubben var vært ved en ”plæne øl”, inden man gik i klubhuset.
I ”rundellen” samledes gæsterne til lidt small talk inden formanden
bød til bords. Dejlig middag ledsaget af Jesper Bjarnesen. Efter kaffen blev der skruet op for musikken og dansen gik.
Rigtig fin standerhejsning!(CG)

I flot vejr lytter medlemmerne til formanden.

Duelighedsbevis blev overrakt. Fra venstre Stig Holl Nielsen, Kathrin
Moosbrugger, Sejlerskolechef Nils Buhl og Formand Bjarne Hansen

Vejle Lystbådehavn
Første stop var Vejle Lystbådehavn, hvor vi talte med vores tidligere
havnefoged Steen Andersen, der nu er havnechef i Vejle. Steen viste
fint rundt. Vi så bl.a. parkeringsforholdene foran sejlklubben, som
var yderst begrænset, og det var 3 timers parkering. Det giver problematikker i forhold til, hvor bilerne skal parkeres, når der er weekendtur og ferier.
Ledige bådpladser har de mange af, ca. 150. De har ingen der bor i
bådene, af den årsag, at de ikke ønsker det svineri det giver, at folk
ikke anvender deres holdingtanke.
Pladsen på land er så lille og så trang at de kun kan anvende 30 – 35
m2 pr. båd. Der er ingen køreveje mellem bådene. Det er tilladt at
stå på pladsen med mast på. Når bådene bliver sat på land, har man
en aftale om, hvornår de skal i vandet igen, og det er den måde
de står helt tæt på vinterpladsen. Var båden ikke klar den dag den
skulle søsættes fik man den første uge en bøde på 500 kroner og
efter 2 uger en bøde på 1000 kroner.
For at klare dette store arbejde med søsætning af både, er der
ansat en kranmand og en frivillig. Derudover arbejder 2 bestyrelsesmedlemmer forår og efterår med søsætning og optagning.
Det koster 600 kroner at få en båd op, stativet koster 1500 kroner
om året, man kan købe stativ for 11.000 og når man ikke skal bruge
det mere, kan man sælge det for 10.000 kroner.
De har en søjlekran med åg, men sagde at hvis de skulle vælge i dag,
ville de hellere have haft en søjlekran med 4 løftetaljer. Havnen er
ejet i en forening på tværs af alle klubber, og det er den forening, der står for udlejning af havnepladser og landpladser. Det gør
meget ondt på sådan en forening, når der er 150 tomme pladser.
Alle var enige om, at det ikke var det bedste koncept.
Kolding lystbådehavn
Næste stop var Kolding. Her talte vi med Havnefoged Lars Guldberg, Kolding lystbådehavnen står i den situation, at Nordhavnen
skal lukkes og flyttes på Sydhavnen. Det medfører en kæmpe plan
for en ny havn på Sydhavnen, med nøjagtig samme problematikker
som i Horsens i forhold til boligbyggeri. Projektet er skønsmæssigt
sat til 500 millioner, og hele projektet er afhængig, af at kyst direktoratet giver Kolding lov at bygge ud i vandet.
På vinterpladsen her, har hver båd 75m2 de har 1000 pladser i vandet, hvoraf 70 er ledige. I alt har de 40.000 m2 på vinterpladsen.

Der skal være plads mellem bådene på land! – ikke som
det blev oplevet i Vejle.

Assens Lystbådehavn
Sidste stop var Assens; der har de som i Kolding 75 m2 pr båd på
vinterpladsen. Her har de 30.000 m2 vinterplads. Her talte vi med
Alex Hansen, havneleder
Bådoptagning :
• 0-3ton 700 kroner
• 3-12ton 1100 kroner
Der er gratis strøm i hele havnen.
De har en der bor i sin båd, han har bimåler på sit forbrug af strøm
og vand.
Både der står på land i flere år (livstidsprojekter) bliver fjernet.
Havnen er en andelshavn, det er private pladser og man har f.eks
en plads der er 4x10 meter og det betaler man for andelen 32.000
kroner for, herudover betaler man 167 kr pr. m2 pr år.
Det er forbudt at stå på land med mast på.
Vi var enige om i bussen hjem, at Assens nok var det sted, hvor det
var bedst arrangeret og placeret. Alt arbejdet kunne klares af én
mand. Der var plusser og minusser alle steder, men her skal siges,
at Vejle fik flest minusser. Vi blev klogere på, hvad vi som klubber
kunne ønske os, og vi havde en meget positiv forståelse fra de kommunalt ansatte deltagere. De forstod hvad vi så som problemer, og
hvad vi synes så bedst ud og fungerede bedst.
Det bliver spændende at se, hvor arbejdet bærer hen. Vi er blevet
lovet, at vi bliver orienteret og hørt. (BH)

4 punkts løft på kran blev kraftigt anbefalet.

Bådoptagning 800 kroner, mast aftagning 200 kroner.
Leje af stativer :
Op til 10 ton = 1000 kroner
Over 10 ton = 2000 kroner
Kolding rådede os til ikke at spare på transportvognen (mover).
Den skal være selvstyrende. Vi så den i funktion og den var fantastisk effektiv.
Kolding har en 20 ton søjlekran med åg, men skulle de vælge i dag
havde de valgt en kran med 4 løftesteder.
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Vinter

Fra sejlerskolen til pigesejlads...
Jeg er blevet spurgt om, hvordan det egentlig var, da jeg sidste år
kom direkte fra Horsens sejlerskolen over til pigernes kapsejlads.
Og om jeg ikke ville skrive lidt om det til vores klubblad. Nå tænkte
jeg, der findes da to mulige ret korte svar: „Det er bare dejligt, fordi
jeg jo ville sejle, „sådan rigtigt altså“! og „Fint, nu sejler jeg om
onsdagen i stedet for torsdags aften.“

deres pladser. Det mest spændende er altid havnemanøvrerne –
både ind og ud af havnen og det gælder også både for eleverne,
den aftalte skipper samt instruktørerne. Mens andre nemlig bruger
motor og sagtens kan køre lidt frem og tilbage, skal H-bådens fart
og retning passe til reaktionsevnerne til at få fat i skolebådenes
fortøjning til det rigtige tidspunkt.

På vej hjem overvejede jeg faktisk, hvorfor jeg overhovedet er
blevet spurgt om sådan en selvfølgelighed med indlysende logik.
Nemlig først at lære at sejle og så anvende både den nye praktiske
og teoretiske viden. Udover dette så på dansk i stedet for på mit
modersmål tysk.

Man bliver blandet og sat sammen uafhængig af køn, alder og
kunnen, som det passer bedst med arbejdet, børnepasning og
vælger mellem sin yndlingsdag mellem mandag og torsdag.

Men hvor er så forskellen for mig mellem at sejle i sejlerskolen og
være gæst til pigesejlads, når vi dog ALLE gør det samme, nemlig
at SEJLE. For det meste og helst med vind i sejlet - på det samme
hav: Horsens Fjord. Og alligevel er der masser af forskelle, når man
kigger lidt mere nøjagtigt:
Besætningen - målet - bådtype - måde at sejle på
I sejlerskolen findes der så mange forskellige grunde til at være
med, som der findes sejlerelever og instruktører. Alle vil gerne
LÆRE at sejle eller simpelthen godt kan lide at lære fra sig, enhver
på sin individuelle facon og gøremåde. Der startes enten med teori
eller med praksis og man har enten nul, lidt, lidt mere, meget eller
masser af erfaring. Målet er at få i sidste ende sit duelighedsbevis
fra Dansk Sejlerunion. Der er også flere og flere kvinder, der enten
selv beslutter sig for at tage rorpinden i hånden eller bliver sendt
af deres mandlige halvdel. Nogle drømmer om fjerne kyster, andre
føler sig hjemme på vandet og især i det danske farvand, andre vil
gerne dygtiggøre sig i sejlads. Mens nogle andre godt kan tænke sig
at leje en sejlbåd og sejle for motor uden vind i Middelhavet. Et har
dog alle fælles, de er på en måde vild med vand og nyder samværet
og udfordringerne på båden.
Man kommer til at sejle i en eller to sæsoner på en af klubbens
to fine H-både eller Etchellen. Man sejler lidt frem og tilbage på
fjorden efter smag og behag og aftens læringsmål. Tovværket er
overskueligt og der kan hurtigt ses og laves om, hvis knob eller andet ”egentligt skulle laves anderledes”. De grønne koste er oplagt
til at øve sig i at lægge båden stille, de gule frokostbøjer til at binde
relevante knob. Længere ud kan man prøve at krænge så meget,
at H-båden næsten kan kæntres. Grundstødningsøvelser anbefales
mere ved Husodde strand end på siden af Boller. Bidevind og stagvendinger kan bedst trænes i inderhavnen, bedst når de andre er
ude og sejler kapsejlads. Derimod er det oplagt at fordybe sig i
vigeregler lige inden start eller efter de andre vender tilbage på

Derimod kan kun kvindelige eksemplarer - og ”grønne mænd”være med til pigesejladsen om onsdagen. De fleste crews har sejlet
sammen i flere år - op til over 20 år. De kender hinanden så godt,
at de ville kunne forstå hinanden uden at tale, som er netop noget,
kvinderne simpelthen ikke kan lade være med. Ja, der er meget tid
og overskud til snak om alt muligt andet end, hvordan man vil sejle
til den næste gule bøje. Fordi det er målet: At sejle op og ned mærkerne, som primær kræver to sejlføringer, nemlig bidevind og læns.
Det gælder selvfølgeligt ikke for ventetiden foran startlinjen. Der er
tid til hygge på båden uden at tænke på, hvad tingene egentlig hedder, hvor de er henne, hvornår de skal bruges og hvordan manøvre
skal sejles. Der er heller ikke tvivl om, hvor båden har sin styrbord
og bagbord side uafhængig om blikket er rettet mod stævnen eller
agterenden. Alle ved, hvor vinden kommer fra og hvad der er forskel mellem en vending og en halse. De piger har virkeligt styr på,
hvilket reb og håndtag styrer hvilket sejl og kender dens forskellige
funktioner. De har i godt fællesskab fundet ud af, hvordan sejlene
bedst skal justeres, båden ligger godt i vandet og gør hurtig fart,
fordi de simpelthen kender deres både og deres skipper ud og ind.
Selve kommandoerne er afhængig af crewet fra båd til båd; dog
er vigereglerne, som ligger selvfølgeligt på rygraden ens og ikke
til diskussion. Det skal nemlig gå stærkt. Der er kun lidt tid til
at tænke og reagere, når kursen ændres og gennem gentagene
pejlinger er fare for sammenstød. Også bådene og deres udstyr
har en helt anden størrelse end en H-båd. Og her anbefales det
virkeligt under sejlads at have handsker på. Der hersker helt andre
kræfter i sejlene og tovværket er ikke kun længere til at kvejle op,
men også meget tykkere og skal godt holdes fast med hjælp af
spillet – helst 4 gange rundt. Man skal virkeligt være ven med sit
spilhåndtag for at sikre at fokken bliver slækket helt til det optimale tidspunkt, ellers får ens makker det svært med at få den helt
halet hjem igen. Det kan blive til fysisk krævende arbejde, når man
bruger hele kroppens vægt til at hale sejlene helt hjem – afhængig
af vindstyrkerne selvfølgeligt og man kan godt komme til at svede.
Pigerne hjælper hinanden meget gerne. De kommunikerer så fint –
hele tiden. Som ny gast kan det være i starten lidt underligt, fordi

det er anderledes end i sejlerskolen. Der opstår dog kun sjældent
misforståelser eller situationer, der virker lidt anspændte. Jeg har
ikke oplevet (endnu), at pigerne overvurderer sig eller prøver noget,
som dybe set virker urealistisk eller kan være for farligt. De sejler
sikkert frem for risikofyldt.
Selvom hver pigebåd har sine egne forventninger og måder at sejle
på, har de alle noget fælles: De har lyst til at kæmpe og vil gerne
vinde. Der er kampgejst på fjorden onsdags aften, det kan I tro!

Vinteren bed sig fast i år. Østenvind med frost gav overisning. Søer frøs så meget til at isbåden kunne luftes.
Kun en hjælpende hånd fra værftet, hvor flagmasten kom
ind i varmen i Påsken, gjorde at den blev færdig og rejst til
tiden. Tak til alle de der hjalp med arbejdet og tak til Horsens
Yachtværft for opvarmet husly.
Og så endeligt gik det den rigtige vej. Der kom aktivitet på
vinter-pladserne og der kom gang i forårsklargøringen.(CG)

Og bagefter mødes alle igen i Klubhuset til en genstand eller sejlerret. Der sidder de så – også dem fra sejlerskolen. Her bliver der
delt fælles oplevelser set fra forskellige perspektiver, erfaringer og
også bliver man beriget med nye ideer til at justere sin sejlteknik
og taktik.

Så er der to ting mere, vi alle har fælles – uafhægig af hvem det er
der sejler, hvorfor og hvordan
1. Naturen følger sine helt egne regler. Vi kan ikke bestemme, om
vi overhovedet får vind og hvis dog, fra hvilken retning og i hvilken
styrke den kommer. Der findes jo ikke dårligt vejr, kun dårligt
påklædning. Derfor: selvom vi elsker solskinsvejr og en fin brise,
har vi selvfølgeligt noget andet sejlertøj med.

Søen slog over estakadevæggen og gav overisning.

2. Og her taler alle det samme sprog: ”Sømandsk”. Det vil sige
styrbord til højre og bagbord til venstre. Det gælder også for dem,
der skal overveje, hvor højre og venstre er henne og om de kigger i
retning af stævnen eller agterenden.
ENDE.
Kathrin Moosbrugger

Flagmasten blev lakeret 2 gange dagligt i hele Påsken

Den sidste bundmaling smøres på.
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Horsens Sejlklubs bibliotek

H O R S E N S

I forbindelse med, at vi fik det nye klubhus i 2014
blev der i ”bestyrelseslokalet” indrettet et lille bibliotek. En samling af maritime bøger fra opslagsbøger
og havnelodser til Troels Kløvedals rejsebeskrivelser.
I alt er der ca. 200 bøger alle stemplet med: ”Tilhører
Horsens Sejlklub, må IKKE fjernes fra lokalet”.
Det er planen at få samlingen registreret i en passende database, så der bliver et overblik over hvad
vi har.
Løbende får vi nye bøger til samlingen. Senest er Leif
Jørgensen kommet med 8 bøger, som er indlemmet i
samlingen. - Tak for det!
Et eksempel til efterfølgelse!(CG)

Sct. Hansaften på
Lystbådehavnen 23. juni

EN

BÅL
BUFFET
MUSIK
SANG
BÅLTALE

Båltale kl. 21.00
Musikskolens Big Band underholder
Stor sommerbuffet fra 17.30 til 21.00 – pris kr. 248,Tilmelding: Restaurant Pynten 75621975
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Tre på stribe
I april måned blev sæsonen for alvor kickstartet, da klubben var
værter for hele tre weekender i træk i J70erens tegn. Med de unge
drenge fra ligaholdet i spidsen og kapsejladsudvalget i ryggen blev
der gennemført tre fantastiske weekender på fjorden for sejlere i
alle aldre og fra hele landet.
Træningsweekend
Først blev der lagt ud med en træningsweekend, hvor der var
samlet hele ni J70ere fra de jyske og fynske klubber. Weekendens
formål var at vidensdele så meget som muligt, samt at få banket
rusten af.
Med udgangspunkt i “Den danske model”, som også bliver brugt
blandt landsholdssejlerne i jolleklasserne, blev der lært fra sig og
delt tips og tricks. Ideen med ”Den danske model” er nemlig at
intet holdes hemmeligt for hinanden eller ‘konkurrenterne’, men
at man i stedet tror på, at vi alle sammen bliver bedre ved at løfte
hinanden. Så efter to intense dage med masser af timer på vandet
kunne de 36 sejlere tage hjem med en masse ny viden der kunne
bygges videre på.
De fleste hold lod efter træningsweekenden båden stå ugen over,
sådan at de også kunne deltage i det efterfølgende Grundig Sailing Cup
Grundig Sailing Cup
Den efterfølgende weekend var 15 besætninger samlet til årets
første Grundig stævne, igen var de jyske og fynske hold mødt talstærkt op, men også et Sjællandsk, to Svenske og et Finsk hold
havde fundet vej til HSH. To af klubbens fire deltagende hold var
med helt fremme weekenden igennem, og kunne efter 12 korte
og tætte sejladser se sig selv slutte på en samlet 3. og 4. plads,
kun overgået det Finske hold der vandt stævnet og det unge Svenske hold der to stævnets 2. plads. Peter Bjerremand havde samlet
et stærkt hold bl.a. bestående af Ol sejleren Anette Viborg samt
hendes mand Rasmus Damsgaard der normalt sejler med på det
Fredrikshavnske ligahold og har vundet ligaen de sidste to år, de
sluttede 3er. Og lige efter dem fulgte ligaholdet bestående af Jacob
Nikolajsen, Andreas Skjerning, Jeppe Bregendahl og Mikkel Hougaard. Ca midt i feltet sluttede holdet med bl.a. Jørgen Mortensen
og Sejlmageren, mens vores klubformand måtte se sig selv lukke
feltet. Fra formandens hold var der dog store smil hele vejen rundt
efter sejladserne sluttede søndag, de havde haft en fantastisk
weekend i j70eren og var blevet mange erfaringer rigere, det bliver
ikke sidste gang vi ser dem på j70 banerne garanterede de.

Youngsters er ikke bare J70 sejlads, det er også her sejlerne for indblik i hvordan juryen dømmer, og hvordan banelederen udlægger
bane. Og så er det mest af alt et socialt miljø for de unge sejlere.
Man deltager ikke bare i Youngsters, det er noget man er.
Til weekenden var der ti både, da Ligaen kom med syv foruden
klubbens egne tre, som alle blev brugt flittigt af de unge sejlere.
Fredagen blev brugt på at lære bådene at kende og der var derfor en instruktør med på hver båd, da flere af deltagerne på lejren
aldrig havde sejlet J70 før, nogen af dem havde slet ikke sejlet før.
Lørdag blev der dannet hold så der både var erfarne og uerfarne
sejlere ombord, og træningen gik nu for alvor i gang på korte baner
i bedste Liga format. Søndagen stod nemlig på race, da der skulle
sejles om to wildcards til at deltage i Sejlsportsligaens 2. division.
Men som noget særligt måtte sejlerne danne hold på tværs af
klubber, hvor der ellers normalt er krav om at man skal komme fra
samme klub for at kunne stille op i Ligaen. Der blev derfor lavet
hold på kryds og tværs af nye og gamle bekendtskaber, og der blev
sejlet en masse tætte race.
Det lykkedes for det delvise HSH hold at snuppe et af wildcardsne
til ligastævnet i Kerteminde hvor holdet kommer til at bestå af
Johan Schubert, Christian Winkler og Emil Lindstrøm alle tre fra
HSH samt Christian Spodsbjerg og Magnus Bang Pedersen fra henholdsvis Middelfart og Faaborg. Det bliver spændende at følge dem
i Kerteminde.
Så alt i alt tre fantastiske weekender med J70, stor tak til ligaholdet, kapsejladsudvalget, Match Racing Denmark, KDY, Sejlsportsligaen og alle de frivillige, som var med til at gøre det muligt.

På billedet, ses det hvordan ”3 på stribe” blev til 15 på stribe under
Grundig Cup.

Youngsters
Den sidste weekend i rækken var afsat til Sejlsportsligaens nye
koncept Youngsters, hvor 70 unge sejlere i alderen 15-23 år mødes
for at stifte bekendtskab med J70eren. Igen stod klubbens ligahold
i spidsen, og var på som trænere og med arrangører hele weekenden.
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Kom og hent de
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HORSENS: HØEGH GULDBERGSGADE 15E

HELE FAMILIENS VAREHUS

DANMARKS BEDSTE

SEJLERFORSIKRING

Hjemme i Danmark efter 4 måneder i udlandet. Januar og februar
blev tilbragt i Vilamoura i Sydportugal. I marts var vi på Mallorca
og i april i Hyères i Frankrig. Og nu i maj er vi så hjemme igen i
Danmark. Vi nyder den danske sommer, hvor den bedste sport at
dyrke lige nu må være sejlsport. Vejret er jo helt crazy godt til vores
sport. Det skal vi se, om vi kan huske, når det regner og er koldt på
andre tider af året.

Dækning året rundt - i vandet eller på land
Fast præmie uanset skadesforløb
Rabat ved tyverialarm og duelighedsbevis
Ingen selvrisiko ved brand, totalhavari eller ved indbrud
Kontakt os for et godt tilbud
Vær godt forsikret - det betaler sig

Sejlerforsikring

Danske Tursejlere
Vesterhavnen 5
5800 Nyborg
Tlf +45 7021 4242

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

Danske Tursejlere samarbejder med Søassurancen Danmark
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Aldrig været mere motiveret!

Vores fokus lige nu er tosidet. Vi går både i skole og sejler. Iben
bliver student til sommer (slutningen af juni), og Anne-Julie er så
småt i gang med sin bachelor-opgave, der dog først rigtig bliver
fokuseret på efter VM til august. Det betyder meget for os at have
skole ved siden af sejlsport for på den måde at blive dygtige til andet end sejlsport og møde mennesker uden for havnens areal. Det
giver et perspektiv på vores tilværelse. Det er sundt og givtigt. Men
samtidig elsker vi miljøet på havnen og at fordybe os fuldt og helt
i vores proces om at blive de bedste 49’erFX-sejlere. Vi glæder os
derfor begge to til at have juli fri fra skole. Det giver os en måneds
forberedelse til VM, hvor der kun er et fokus – sejlsport. Hver ting
til sin tid.

Verdensmesterskaberne starter for os den 4. august. Vi skal sejle
fra Aarhus havn. Vi glæder os helt vildt meget til VM, hvor Danmark
sammen skal kæmpe for at udtage så mange klasser som muligt til
OL i Tokyo 2020. VM er nemlig nationskvalifikationsudtagelse. Vi
kan godt lide at sejle stævner, hvor der er meget på spil. Det er det,
der er det allersjoveste ved at dyrke elitesport. Og meget på spil
må vi sige, der er til VM i år.
Forud for VM har vi planlagt at deltage ved Europamesterskaberne
i Gdynia i Polen, der ligger fra 8. til 13. juli. Vi er meget motiveret for at træne, simpelthen fordi vi glæder os så meget, til alle
de store begivenheder sommeren bringer både på skolefronten og
sejlsportsfronten. Det er bare om at bruge den motivation, så vi
kan blive endnu bedre!
Team Iben & AJ
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ander som logo kan købes hos
Tandlægerne Rønn og Lund
alget i klubhuset.

Generalforsamling i Danske Tursejlere

o bomulds Polo
Canvas krave:
- inkl. logo

ar Musto jakke
lusiv kvalitet:
,ogo

En blæsende lørdag i begyndelsen af april afholdt Danske Tursejlere generalforsamling i Korsør. Der var pænt fremmøde og god
stemning.
Henning Jensen afløste Poul Erik Jakobsen som formand, der efter
mange års tro tjeneste havde valgt at stoppe.
Foto: Søren Dyrskjøt

Specialer:
• paradentosebehandling
• kosmetisk tandbehandling
• implantatbehandling
Horsens Implantatcenter
Tandlægerne Rønn og Lund · Løvenørnsgade 1a · 8700 Horsens
Tlf. 7562 1070
www.smilhorsens.dk · www.horsensimplantatcenter.dk

Den nye bestyrelse fra venstre Claus Boisen, Dorte Lemming,
Karsten Kristiansen, Formand Henning Jensen, Søren Dyrskjøt og
Søren Juul Nerest . Palle Søby mangler

EDC får din handel
sikkert i havn

Den afgående formand Poul Erik Jakobsen (til venstre) og den
nyvalgte Henning Jensen

Lokalkendskabet er aktiveret

... privatboliger såvel som erhverv
For rådgivning eller vurdering
Ring på 75 62 23 00

GLASLØSNINGER TIL DIT
HJEM OG DIN BÅD

Ligesom i de foregående år blev beredskabet aktiveret her ved
indledningen til sejlads-sæsonen, og det står som sædvanlig til
rådighed for det tidligere SOK - nu FVK Ope-rationscenter - lige
indtil efteråret, når sæsonen er slut.

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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Hvis en sejler kommer i nød i farvandet mellem Horsens og Endelave, er der ingen grund til panik. Assistancen er nær, og Horsens
Fjords Fartøjsberedskab står klar med sit altaf-gørende lokalkendskab.

Beredskabet er bemandet med en snes frivillige, ældre og særdeles erfarne skippere fra Horsens Bådeklub, Horsens Motorbådsklub,
Horsens Sejlklub og Snaptun Sejlklub. Hver af dem har sejlet i
området næsten fra barnsben af, så de kender dets strømforhold
og dets øvrige drilske luner som deres egen gennemtyggede skrå.
Og i en nødsituation er det erfaringen, der redder liv.

Skulle en sejler komme i så alvorlige vanskeligheder i farvandet
mellem Horsens og Endelave, at FVK Operationscenter (SOK)
bliver alarmeret, vil det kunne ringe til Beredskabet for enten at
indhente oplysninger om situationen i området lige nu og her eller for at sende et eller flere fartøjer fra Snaptun eller Horsens til
undsætning.
Tidligere alarmeringer har vist, at med en snes erfarne skippere til
rådighed vil der altid være en eller flere både, der kan komme til
undsætning i tide.
Gennem de årlige kurser, øvelser og andre tiltag har Fartøjsberedskabet sikret sig, at de skippere, der er blevet udvalgt til at indgå i
Beredskabet, har den nødvendige
viden og erfaring, der gør, at de kan yde den fornødne hjælp, der
kan sikre, at en nødstedt sejler kommer sikkert i havn.
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Arbejdsdag

Tegningsmaterialet fra rammelokalplanen

Fra venstre Dan Hasløv, Bo Vestergård, Randi Vuust Skall og
Joe J. Jensen

...var overskriften på den indbydelse, der blev sendt til samarbejds-udvalget i Horsens Lystbådehavn.

men med mulighed for at have visse stævneaktiviteter på øen.
Ro og kajakklub har været på en ekskursion til Rungsted for at se,
hvordan man her har udformet tingene.

Videre lød det i indbydelsen:
Horsens Kommune arbejder med udviklingsplaner for Nordhavnen
og herunder udvikling af en ny ø beliggende ved lystbådehavnen.
Øen skal være rammen for vækst og udvikling af de mange maritime
aktiviteter med tilknytning til havnen.
Dette udviklingsarbejde vil vi gerne lave i et tæt samarbejde med de
foreninger og brugere, der i dag er på havnen og inviterer derfor til
workshop om den nye ø.
Deltagerne talte 2 fra Horsens Roklub, Horsens Kajakklub, Horsens
Sejlklub, Horsens Bådeklub og Horsens Motorbådsklub. Herudover
var Havneservice og ”Nyboder” repræsenteret.
Det rådgivende arkitektfirma Hasløv & Kjærsgård var repræsenteret ved Dan Hasløv, det rådgivende ingeniørfirma A1 Consult ved
Joe J. Jensen og endelig deltog fra Horsens Kommune Randi Vuust
Skall, Bo Vestergård og havnefoged Henrik Grim Vestergaard.
Bo Vestergård bød velkommen. Efter en kort præsentationsrunde
tog Dan Hasløv over og anvendte tegningsmaterialet fra rammelokalplanen som udgangspunkt.
Indledningsvis blev en række forudsætninger trukket op.
Kort kan nævnes
- vandgennemstrømning skal sikres
- erosion af kysten ved ”cirkuspladsen” og ophobning tang/ålegræs
- mulighed for sejlads fri af sejlrenden og via smal sejlrende nord
om havneanlægget
- den meget bløde bund giver udfordringer
- den nuværende estakade væg og mange broer er nedslidt, og skal
fornyes inden for overskuelig tid.
Det er Kystdirektoratet, der skal give tilladelse til at etablere en ø.
Når inputtet fra denne aften er bearbejdet, indleder Horsens Kommune en dialog med kystinspektoratet om mulighederne. Erfaringsmæssigt ved man, at Kystdirektoratet vægter havnerelaterede
aktiviteter langt højere end offentlig park.
Ro- og kajakklub er primært de aktiviteter, der tænkes flytte ud på
øen. Suppleret med mulighed for at bade - herunder vinterbade,
kajakpolo, surf og SUP aktiviteter, beachvolley og evt. naturcenter
m.m. Jolleaktiviteter tænkes holdt på ”fastlandet” i det daglige,
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Efter Dan Hasløvs gennemgang var der en debat, hvor navnlig følgende punkter blev kommenteret.
- Funktioner på den nye ø (havnerelateret)
- Funktioner på vandarealerne bag øen
- Besejlingsforhold
- Adgangsforhold
- Parkering
- Udsigt / sigtelinjer
Et par korte kommentarer fra debatten.
Forbindelsesvejen til øen må ikke kollidere med jolleområdet, - optimistbørn og biler er en dårlig cocktail.
Kajakker og robåde skal kunne sejle gennem havnen og ind i kanalen
Vigtigt at forbindelsesvej ikke bliver ”ræser bane” for knallerter, og
at øen ikke bliver hjemsted for larmende natlige fester. Bom for
med adgang for de, der har gøremål på øen.
Et vist antal P-pladser på øen svarende til de aktiviteter, der placeres her.
Det blev understreget kraftigt, at de byggefelter, der er tegnet ved
jollehavnen fjernes. Det er besluttet, at her skal ikke bygges.
Der skal være frit udsyn ind og ud af kanalen. Må ikke dækkes af
øen.
P- pladser, vinteropbevaring og stævneareal blev vendt, men var
ikke aftenens primære tema.
Samspil mellem ”cirkuspladsen” og øen blev omtalt.
En fin debat og en professionel opsamling af hovedpunkter til brug
i det videre arbejde.
Et godt initiativ at brugerne inddrages i debatten. Tak for det!
Det bliver spændende at følge. Om tidplanen kan man endnu kun
gætte, men behandlingen ved Kystdirektoratet kan blive langvarig,
og opfyld i bunden af fjorden skal have en vis tid til at sætte sig
inden bygninger/belægninger etableres.
I takt med at projektet skrider frem, vil der her i klubbladet og på
horsens-sejlklub.dk blive orienteret. (CG)

Et tilfældigt besøg i Aarhus Sejlklub sidste lørdag i april afslørede
en vældig aktivitet. Det er fast tradition, at man mødes 2 gange
om året til klubarbejdsdag. Denne lørdag var godt 40 i alle aldre
mødt frem.
Der mødes ind kl. 08.00 til morgenkaffe. Opgaver uddeles, og man
går i gang. Det vigtigste hold er dem, der skal købe ind og forberede
frokost. Kl. 13.00 tørrer man sveden af panden og spiser frokost.
Efter frokost arbejdes der igen et par timer til der midt på eftermiddagen serveres kaffe og kage. Stemningen var rigtig god, og der
blev lavet noget. Rigtig god tradition som vi måske skulle overveje
at kopiere ikke mindst p.g.a. det sociale.
Carl Gerstrøm

Pigesejlerne er kommet godt i gang!
Det gamle formandsskab på Ripasso havde indkaldt alle interesserede til at mødes i Mongo. Her blev snakket om den kommende
sæson - det stod hurtigt klart, at der skulle gøres en ekstra indsats
for at få flere både på vandet. Der skulle vælges nyt formandskab,
og det blev så besætningen på Fru Christoph, selv om det nok ikke
lige var vores tur. Vi sluttede af med Pizza og et glas rødvin. Vi var
igen samlet i slutningen af april for at afklare, hvor mange der kom
på vandet i år, mangler vi gaster og har vi gaster der ikke har en
plads. Et par stykker har forladt os - en pigesejler og et par stykker
fra den “Grønne”. Heldigvis har Lise Riber taget springet, og alle har
været behjælpelig med nogle erfarne gaster. Vi har også fået et par
ekstra på gastebørsen men mangler 1 eller 2 som har skippererfaring således at vi kan få mindst 1 båd mere på vandet (her mangler
skippererfaringen).

Vi håber på, at flere vil melde sig på vores onsdagsejladser enten
som gaster eller skippere. Ring eller skriv til os eller bare kom onsdag kl. 17:45 ved restauranten.
Fru Christoph
Ulla
Inger og Ulla i gang med at polere ”Fru Christoph”

Vi startede op med en træningssejlads - bøjerne var ikke klar, men
det var Jørgen og Hans - vores trofaste hjælpere - de sørgede for
træning i krydsstarter.
Udover Lise har Hanne Jeppesen meldt sig klar til onsdagssejladserne og en enkelt besætning i J70. Det ser ud til at de er kommet
godt igang. På 1. sejlads havde vi rigtig god vind og der var kamp til
stregen. Vores 2. sejlads startede i fin vind der dog løjede helt af og
banen måtte afkortes.
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Aarhus Internationale Sejlsportscenter
er nu officielt indviet
Dermed er års ihærdigt arbejde for at realisere dansk sejlsports
mest ambitiøse byggeprojekt nogensinde nået i mål.
Solen skinnede, Kronprinsparret stod øverst på gæstelisten og mediedækningen var tæt, da Aarhus Internationale Sejlsportscenter
blev indviet.
“I dag indvier vi et hus, der er bygget på sejlerglæde,” sagde Dansk
Sejlunions formand, Line Markert, da hun talte ved indvielsen på
vegne af hele sejlsporten.
“Vi indvier et hus, der favner sejlerglæden i alle dets mange, mange
facetter. Et hus, hvor vi deler viden med hinanden på tværs af bådklasser, erfaring og alderstrin. Et hus, hvor vi er stolte af at tage
imod dygtige sejlere fra hele verden, der kommer her til Aarhus for
at træne og konkurrere. Og et hus, hvor vi inviterer nye ansigter
i alle aldre indenfor, fordi vi gerne vil dele ud af den begejstring
og den sejlerglæde, som alle vi, der færdes i huset, er fælles om,”
sagde Markert videre.

Blandt talerne var også Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S),
kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad (R) og Team Danmark-direktør
Lone Hansen. Johan Uggla, medlem af A.P. Møller Fondens bestyrelse, talte på vegne af de fonde, som med deres betydelige bidrag
har været afgørende realiseringen af centret.
HKH Kronprins Frederik og HKH Kronprinsesse Mary deltog i indvielsen - og det var den sejlsportsentusiastiske kronprins, der
forestod den officielle indvielse af centret.
Foruden sin store bådhal rummer sejlsportscentret en stribe øvrige
faciliteter med bl.a. værksted, omklædning, terrasse, styrketræning, mødelokaler og kontorfaciliteter. Således er sejlsportscentret
den fremtidige adresse for Dansk Sejlunions træner- og konsulentstab i det østjyske.
Centeret bliver et markant omdrejningspunkt for de kommende
verdensmesterskaber.(CG)Fototekst

DS formand Line Markert byder velkommen.

Det største og stærkeste
advokatkontor i Horsens
I Horsens’ største advokatvirksomhed finder du den ekspertise, som du har behov for.
LRP har et stærkt hold af 26 jurister, som samlet dækker alle de lovmæssige
udfordringer, som du kan møde i erhvervslivet, privatlivet og retssystemet.
Vi giver dig den rette rådgivning.

30
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Generalforsamling i Horsens Sejlklubs Venner
Formanden bød velkommen til 9 fremmødte.
Bestyrelsen har valgt at afholde generalforsamling i MONGO uden
torsk for at opfylde vedtægterne.
Beretningen blev indledt med en kort præsentation af bestyrelsen.
Horsens Sejlklubs Venner er stiftet tilbage i 1953 og fylder således
65 år i år.
Formålet er at støtte Horsens Sejlklub økonomisk.
I de seneste år, er det at samle penge til Horsens Sejlklub, sat anderledes i system. Bortset fra perioden med indsamling til det nye
klubhus, hvor vennerne opnåede status som en forening, der kunne
modtage fradragsberettigede gaver, har fokus i vennerne været af
mere social karakter.
Således også i det forgangne år.				

- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher

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

H O R S E N S

Henning Lund A/S

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

Strandkærvej 34 · 8700 Horsens
Tlf. 7564 7733

Vi overholder den gældende lovgivning fra arbejdstilsynet

Det er let med SONAX:
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– eller la
d
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gøre det
grove*
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Salg & Rådgivning

•
•
•
•
•
•

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

Rens, polér og forsegl fra for til agter.
Tlf. 2929 1907
Hold båden i topform – gennem sæsonen.
E-mail: {HYPERLINK
Køb produkterne hos: YX-Energi, Strandpromenaden, Horsens.

maritim@godtvejr.dk

"mailto:maritim@godtvejr.dk"}

www.godtvejr.dk

*Få et tilbud på det grove hos:
Gammel Havn
SONAX Service Horsens · Grønlandsvej 9T · Tlf. 7566 9998 · Mob. 2181 7949 · sonaxservice.dk

1,

w w w .Horsens
sonax.dk
8700

Generalforsamling /Torskespisning/rafling var godt besøgt i marts
2017. En hyggelig aften der forløb helt efter traditionerne.
Horsens Sejlklubs Venner arrangerede optimistjollesejlads for de
lidt ældre. Det er blevet en tradition. Arrangementet blæste væk.
Hyggelig grill efter sejladserne
Seniorturen 2017, første torsdag i september, var der ikke tilslutning til. ”Baronen” sejlede en tur og havde en fin dag.
I klubbladet kan man læse om vennernes aktiviteter.
Jeg vil nævne, at vi i bestyrelsen gerne vil kommunikere med
medlemmerne elektronisk. Med indkaldelsen til denne generalforsamling blev e-mail adresser efterlyst. Venligt husk at sende en
mail til gerstroem@mail1.stofanet.dk.
Vennerne donerede et mindre beløb – 5.000 kr. - til ligaholdet i
2017.
Flagmasten blev i bogstaveligste forstand lagt ned efter standernedhalingen. Et lille uheld afstedkom, at masten væltede og bom
og rå brækkede. Heldigvis kom ingen noget til. Råen blev lappet og
bommen fornyet. Alte er slebet og lakeret. Stor tak til alle de der
hjalp.

HSV generalforsamling: Et lille men hyggeligt selskab nyder et
stykke mad efter generalforsamlingen

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Ingen spørgsmål til beretningen, der blev godkendt.
Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt.
Ingen forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen foreslog kontingentet
uændret 150 kr. (man må gerne frivilligt betale lidt mere)
Formand Carl Gerstrøm blev genvalgt.
Revisor Søren Andersen blev genvalgt.
Tak til dirigenten og et 3-foldigt leve for HSH, HSV og sejlsporten.
Aftenen sluttede med et stykke mad og en hyggelig snak.(CG)

Hempel Sailing World Championships 2018
Det er et VM for de 10 olympiske klasser, og det afholdes fra den
30. juli til den 12. august på Århusbugten.
Der er meget på spil omkring OL udtagelse, og det bliver på mange
måder et kæmpeevent.
• Ca. 1500 deltagere fra ca. 100 lande
• 1100 fartøjer
• Kite surfing med som noget helt nyt.
• Der ventes 400.000 besøgende i Aarhus i perioden
• Mere end 800 frivillige

Har du lyst til at deltage som frivillig, kan der sikkert være en mulighed.
Der bliver meget at se på både på land og på vandet. Husk at orientere dig godt, hvis du skal sejle i det område i de dage. Gå godt uden
om, - og husk det går MEGET stærkt i nogle af de klasser.
På den officielle hjemmeside aarhus2018.com kan man orientere
sig.(CG)

Det bliver den største sportsbegivenhed i Danmark nogen sinde.
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HSH i Sejlsportsligaen
(Del 13 – fortsættelse fra HSH 0118)

Ro i båden!

Der er mange måder at bade på.

Sejlsportsligaen er i gang, og vi er kommet helt fantastisk i gang
med en placering helt fremme i feltet. At det har kunne lade sig
gøre har krævet træning og forberedelse, og det har vi heldigvis
fået mulighed for nu hvor klubben har tre J70ere. Vi har derfor også
skærpet målsætningen i år, og regner med at vi kan fortsætte med
at blande os helt fremme når sæsonen fortsætter i Kerteminde og
senere i Skovshoved og Aarhus.
Forberedelserne
Med klubbens egne J70ere har vi nu fået optimale muligheder for
træning, og det har vi derfor udnyttet så godt som muligt. Derfor
har vi stået bag ved ”3 på stribe”, som var tre weekender i april
hvor J70erne var i fokus, først samlede vi 9 hold til en træningsweekend, dernæst 15 hold til et Grundig stævne og til sidst afholde vi Youngsters som var en træningscamp for 70 unge sejlere
der fik lov at prøve kræfter med J70eren med os som trænere, men
det kan i læse meget mere om et andet sted i bladet.
Vi brugte selv de tre weekender til at få så mange timer i båden
sammen som muligt, og til at få snakket rollefordeling, manøvre
og trim igennem. For med vores samlede 6. plads i ligaen sidste år,
har vi blod på tanden og kan lugte muligheden for at blande os helt
fremme. Vi har derfor skærpet målsætningen i år til en top fire over
all, da det giver billet til Champions League næste år.
Udover sejlsportsligaen sejler vi derfor også hele Grundig Sailing
Cup serien som består af tre stævner, hvor af vi ved det første i
Horsens sluttede samlet fire ud af 15. Klarer vi os godt i Grundig
serien skal vi også op og sejle finale i Norge i slutningen af september, så det har vi som sekundært mål, højest står dog ligaen.

Lørdag lagde vi ud med en 2’er i første race, men fulgte den op med
en 5’er, og blev derfor bekymret for om vi ikke var blevet stærke
nok til at blande os i topstriden. Men stille og roligt fik vi trimmet
os ind og resten af lørdagens serie lød 3-2-1-2-2 hvilket rakte til
en 4. plads efter dag et. Søndag bød på lidt mere vind fra morgenstunden og vi startede hårdt ud med at vinde første race og rykke
op på 3. pladsen. Dog begyndte vinden at droppe og forholdende
blev meget svære på grund af den gamle sø. Alligevel holdt vi god
fart og lavede to 2. pladser i streg. Det var nok til at sikre os podiepladsen inden dagens sidste race, hvor vi skulle møde KDY der kun
var tre point foran, vi satsede derfor stort med alt at vinde og intet
at tabe i vores sidste race. Det blev dog KDY der trak det længste
strå og vandt sejladsen mens vi sluttede fire. Så podiet endte med
hjemmebanefavoritterne fra Frederikshavn på toppen KDY som
toer, og os på en yderst tilfredsstillende tredje.
Kerteminde og Rungsted
Vi kunne ikke ønske os en bedre start på sæsonen, og vi er klar
til at fortsætte kampen i Kerteminde om små tre uger (d. 16-17
juni). Men inden vi når så langt, snupper vi lige et Grundig stævne i
Rungsted weekenden inden.
Sæsonen er i gang, kursen lagt, sejlene sat og vi har øjnene rettet
mod målet, så følg med på facebook, instagram og i næste klubblad.
”Den der vil vinde mest, vinder mest”
(Jesper Bank)
VI VIL!!

Frederikshavn
Frederikshavn bød i den forgangene weekend (26-27 maj) velkommen til sæsonens første stævne på det de kalde ”Seahawk Arena”,
og de viste da også selv storform på hjemmebanen. Men som vi
også sagde i sidste klubblad, så ville vi give dem kamp til stregen,
og det gjorde vi!

34

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

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

HSH på podiet. FLOT!

Dansk Sejlunions generalforsamling 2018
I år blev generalforsamlingen afholdt i Nyborg og der var 20.000
stemmer repræsenteret. 45 klubber var mødt frem. Horsens Sejlklub var der naturligvis men en stærk delegation på 6 mand.
Om formiddagen var der workshop om den fremtidige strategi.
Hvad skal DS satse på i de kommende år.
Inden da havde der ved hanegal været kredsnetværksmøde og ordensudvalget stak næserne sammen sidst på formiddagen.
Efter frokost var det så tid til generalforsamling med beretning,
regnskab, kontingentfastsættelse og valg, - helt som vi kender det
fra vor egen generalforsamling.
Der var en god stemning og ordentlig tone. (CG)

DS generalforsamling: Bestyrelsen som den så ud efter generalforsamlingen. Fra venstre: Peter Bjerremand Jensen, Anne Skovbølling,
Ditte Juul, formand Line Markert, Thomas Ebert, Jens Haugaard,
Christian Hangel, Henrik Voldsgaard
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Horsens Sejlklubs
Business Cup 2009
Favoritten vandt igen
Ingen kunne holde Thomas Iversen og Jyske Banks besætning tilbage i Horsens Sejlklubs Business Cup, der blev holdt for 3. år i træk på Horsens inderfjord midt i juni.

Horsens til OL Kick-Off hos K. Westergaard Automobiler

Flot støtte fra Købstædernes
Forsikrings Jubilæumsfond

8 besætninger
Det årlige sæson Kick-Off blev i år holdt hos vores Horsens
til OLmed erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklubber sejledeGade.
mesterskabet i meget hård luft, der gav tætte og spektakulære
bilsponsor K. Westergaard Automobiler på Høegh Guldbergs

Anne-Julie Schütt og Iben Nielsby har fået et flot legat fra Købstædernes Forsikring. Der er blevet uddelt 3 legater til talenter med
OL potentiale, det var 2 glade sejlere som fik overrakt legatet fra
Bestyrelsesmedlem Jens Munk Jensen fra Købstædernes Forsikring,
som vi også kender som direktør for NP Trucks A/S i Horsens.

dueller. Dette var meget se værdige for de tilskuere, der fulgte dramaet fra
nært hold på ydermolen i Horsens Lystbådehavn.
K. Westergaard Automobiler har siden 2014 stillet biler til rådighed
I den afsluttende match imellem vinderne fra Jyske Bank og Nykredit gik
for OL
til Kick-Off
stod
2 om
helt
klar til seLarssejlerne,
Skovbjerg,og
direktør
i Jyske Bank,
varder
i tvivl
detnye biler
det så hårdt til, at Thomas Iversen faldt i vandet inden starten i en duel og
var nødvendigt at tage pokalen med fra sidste år, da
jlerne.
måtte samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.
han forventede at vinde Business Cup igen.
Besætningerne var suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke
Det gjorde de og pokalen blev igen overrakt til Lars
samt skipperSchütt/Iben
Thomas Iversen
tv, Keld AnDe 3Skovbjerg,
sejlere Anne-Julie
Nielsby
og Anne-Marie
kræfter Rindom
naturen kan påvirke en sejlbåd med.
dersen og Lars Fensbo.
Frank Panduro,
kvitterede med spændende oplæg om deres forberedelser
op tilder sejlede for Dansk OTC, var ikke sen til at indrømme, at
mave- ogfor
armmusklerne
skulle trænes væsentligt, hvis han skulle gentage
det store Worlds Aarhus 2018, som er verdensmesterskabet
alle
en succesfuld 3. plads med Peter Iversen som skipper, til næste år.
OL klasser, og som sejles ud for Aarhus i uge 31 og 32.
Morten Stoy fra CON Industries blev nummer 2 og Nykredit med Søren
Andersen blev nummer 4.
Sejlerne er toptrænede og meget motiverede og grejet inklusive
Mia Nielsen fra NP Truck havde på grund af afbud, ikke sin sædvanlige skipbiler er i orden, så det bliver spændende at følge Horsens sejlerne i
per, der ligger 4 på verdensranglisten, og der gav en placering lidt nede i
kamp mod verdenseliten.
rækken.

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.

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 hinanden stævne.
Har du lyst til at deltage i Business Cup så reserver dagen og send en forhåndsbookning på mail til soren.klint@horsens-sejlklub.dk. Der er allerede
nu forhånds booket 3 besætninger.

lrp.dk

2 friske pensionister, Hans Jakobsen og Poul Evers har kastet
sig over J70 sejlads. Jacob N. og jeg har skiftedes til at sejle med
som genakker gast, og har haft nogle gode timer på Horsens Fjord
i J70.

Tak til vores sponsorer:
C

Det største og stærkeste
advokatkontor i Horsens.

Det er hermed en endnu en opfordring til alle 60+ som har muO forN
lighed
at sejle i dagtimerne. Vi har 3 J70 både, som er klar til at
sejle, men de savner sejlere og en som vil være tovholder på at få
projekt 60+ i J70 startet op.

INDUSTRIES

Skriv til peter@horsenstilol.dk hvis du er interesseret.

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

Tak til sponsorer og annoncører for det gode samarbejde
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.

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.

A : Løvenørnsgade 17, DK-8700 Horsens

E : mail@lrp.dk

T : 79 25 30 00

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

Lars Larsen
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Horsens Yachtværft ApS udfører maritimt håndværk og
service på lystbåde samt erhvervsfartøjer.
Med egen servicekaj og værft faciliteter på Horsens Havn
omfatter fag kompetencerne lige fra det traditionelle bådebyggeri til anvendelse af de
nyeste teknologier indenfor kompositter og skibsmekanik, samt

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

37

H O R S E N S

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

Stor medieinteresse for
Sejl & Vind projektet
En god historie om sejlads for udfordrede unge mennesker,
fik TV Syd på Horsens Lystbådehavn 2 fredage inden for 4
uger for at lave omtale af projekt Sejl & Vind.
Sejl og Vind er et samarbejde mellem HSH, Jobcentret og Go Sail,
med støtte fra Horsens Kommune og Inge og Asker Larsens Fond,
hvor 12-16 unge sejler kapsejlads i J70 bådene, under kyndig vejledning af instruktører fra Go Sail.
De unge mennesker var alle en del af et forløb med Jobcentret med
det mål, at få dem ind på en uddannelse eller i job.
Det var en fornøjelse at følge de unge menneskers udvikling i løbet
af de 4 formiddage.
Især historien om Rikke fortalt af Horsens Kommunes ’En del af
Flokken’ siger alt om det positive i Sejl og Vind forløbet:
Rikke var tidligere meget genert, og selvtillid var noget, hun kun
oplevede hos andre. Der skulle havvand, knob, sejl og en flok andre
unge i samme situation til, og i dag er Rikke en helt anden. Forandringerne skete, da hun kom ud på en sejlbåd sammen med 15
andre unge ledige, som alle har været en tur til søs.
Jobcentret har nemlig i fællesskab med Horsens Sejlklub skruet et
spændende forløb sammen for unge arbejdsløse, der af den ene
eller anden grund har svært ved at komme i gang med uddannelse
eller ind på arbejdsmarkedet. De unge har været til søs fire gange,
og hver gang har de fået til opgave at samarbejde og kommunikere
om at få deres båd sikkert i havn igen. Og det har skabt rigtig gode
resultater for deltagerne, som de kan bruge fremadrettet.

For Rikke har sejladsen betydet, at hun er blevet gladere. Hun skulle
dog lige overvinde nogle forhindringer, inden hun nåede så vidt.
Rikke lider nemlig af søsyge, så for at tackle bølgerne måtte der
søsygetabletter til. Under den første sejlads var hun også nær røget
overbord, men den skæbne undgik hun heldigvis takket være hurtig
hjælp fra vennerne i sejlerteamet. Episoden resulterede dog i, at
hun på båden blev kaldt ”Havfruen.”
Sammen med de andre deltagere i forløbet har hun fået troen på
sig selv og modet på at kaste sig ud på dybt vand. I dag tør Rikke
meget mere, og alle de gode erfaringer, hun har fået i bl.a. kommunikation og samarbejde, kan hun nu bruge i det praktikforløb,
hun netop et startet i.
Rikke og fire andre sejlere har efterfølgende været med klubmedlemmer til aftenkapsejlads, så måske har vi 5 nye sejlere her.
Kan vi få det nødvendige tilskud til at gennemføre mere Sejl & Vind
er det planen, at gennemføre 2 årlige forløb.

FLID – Foreningen af Lystbådehavne
I Dansk Sejlunion
Da bundmalingskrigen rasede omkring årtusindskiftet oplevede
man, at der ikke var en organisation, der kunne repræsentere lystbådehavnen. I Dansk Sejlunion optrådte man som repræsentant for
såvel sejlere som lystbådehavne.
Hvis lystbådehavnene havde deres egen forening ville Dansk Sejlunion få en mere troværdig samarbejdspartner og det ville være
mere reelt, at en forening af lystbådehavne talte for havnene frem
for, at det skulle være Dansk Sejlunion.
Der var ikke langt fra tanke til handling. Dansk Sejlunion indkaldte
havnene til et orienteringsmøde i Odense, hvor de fremmødte
havne nedsatte en arbejdsgruppe, som lavede det nødvendige
grundlag for dannelsen af en egentlig forening og på en stiftende
generalforsamling i Kolding så FLID dagens lys.
I starten var FLID drevet af frivillige, men behovet for et sekretariat
opstod hurtigt. Man valgte en løsning med et skrivebord i Dansk
Sejlunions sekretariat i Idrættens Hus i Brøndby og med sejlunionens miljøkonsulent som deltidsmedarbejder.
FLID har stadig sekretariat i Idrættens Hus, nu med eget lokale og
3 fuldtidsansatte.
Der er ca.- 250 medlemshavne – heri blandt Horsens Lystbådehavn. Der udgives et flot blad og drives en interessant hjemmeside
delvist lukket for ikke-medlemmer; flidhavne.dk
Jeg faldt over et par interessante overskrifter.
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Carl Gerstrøm

Flotte resultater!
Nanna Schroll Nørregaard gik i denne sæson “all in” for sin optimist kapsejlads og har ydet en ekstra ordinær stor træningsindsats
og bl.a. har trænet med sejlerne i Egaa Sejlklub for at komme i
bedre form. Nanna’s kampagne har nu givet succes til forårets 3
rangliste stævner, hvor Nanna sejlede sig til en plads blandt de absolut bedste optimist sejlere i Danmark og dermed en plads på EM
holdet, der skal til Scheveningen, Holland, den 22. juni.
Nanna’s flotte præstation skal også ses i lyset af, at vind har været
en mangelvare til forårets rangliste-stævner. Adskillige races er
gennemført med minimal vind, hvilket normalt ikke er Nanna’s
favorit.
Det gælder også for Sarah Riber, der alligevel kvalificerede sig til
de Nordiske Mesterskaber i Bådstad, Sverige, den 30. juli.
Johan Schubert blev nummer 3 i det seneste ranglistestævne i
Aarhus. Han vandt derved udtagelsen til YSWC i laser radial, da
nummer 1 blev Anne-Marie Rindom og nummer 2 var Line Flem
Høst, en norsk OL sejler. Johan skal til Corpus Christie i Texas USA
fra d. 10-22/7 sammen med det danske hold. YSWC er ungdoms
VM hvor hver nation får en plads i hver klasse. Sejladsen kan følges
på http://www.worldsailingywc.org/
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Sommerhus på vandet, - her beskrives hvordan især ældre sejlere
benytter båden som sommerhus. Glæden ved det maritime, havluft, udsigt over vandet får nogle til i perioder at få en aftale med
en havn om en fast plads i en periode. Ved at tilbyde en af de ledige,
måske ikke så attraktive pladser kan en havn supplere indtægten.
Biludlejning – en ny service i havnen, - flere havne har oprette biludlejning som et nyt servicetilbud. Grenå nævnes som en af de
havne, der yder denne service.
Det fik mig til at mindes en lille oplevelse for mange år siden i netop Grenå. Vi var blæst inde i Grenå, og medens fru Gerstrøm gik på
Kattegatcentret med børnene, satte jeg mig ned på havnekontoret
for en snak med havnefoged Benny, som jeg kendt fra sejlunionen.
I Horsens havde vi på det tidpunkt ingen servicebygning og ingen
havnefoged. Hvad lavede en havnefoged egentlig?
Ind på havnekontoret kom en tysk sejler som klagede over vejret,
og nu kunne de ikke nå Skagen som planlagt. Benny foreslog, at
de lejede en bil og kørte til Skagen. Fin idé! Men så fik Benny en
udfordring. Der fandtes ikke i Grenå en udlejningsbil i en størrelse,
som den tyske sejler ville sætte sig ind i. En stor BMW måtte rekvireres fra Århus.

Anne-Marie Rindom og Johan Schubert på vinderpodiet
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Juniorbåden har i år 2018 90 års Jubilæum
Juniorbåden var almindelig kendt som klubbåd til starten af 70
erné, hvor lidt mere moderne bådtyper som 606 og yngling kom
på banen. På trods af at disse bådtyper var lidt mere levende og bar
spiler, så er der mange voksne (ældre) sejlere, som har berettet, at
der findes ikke noget som kan hamle op med juniorbådens styrke
og sejlegenskaber samt stabilitet (jeg tror dem).

Tro det eller lad være, men den højt elskede ”dame” KDY 15 m2
juniorbåden, har i år 90 år på bagen. Ikke mange i den alder er stadig lige kendte, lige så populær, lige så levende, lige så ”smukke” og
har ikke forandret meget udseende selv med 90 år på vandet. De
fleste ”damer” slækker lidt på temperamentet og ”figur når den
kommer lidt op i alderen, men det gælder ikke for denne ”dame”!!
For en sikkerheds skyld vil jeg gerne oplyse, at der er ”fremstillet”
438 eksemplarer af denne ”model” så ingen grund til jalousi. Der
kan blive en til alle interesserede, dog er der også heriblandt nogle
som kunne trænge til lidt ”Make Over ”
Det hele startede i 1928, da KDY startede sin junior afdeling, og
derfor søgte et egnet fartøj. Valget faldt på en ”pøjkbåt” Konstrueret af svenskeren Erik Salander. KDY henvendte sig til ham, og man
ændrede tegninger lidt, kølvægten blev reduceret med 100 kg, så
man kom ned på 275 kg for at gøre ”damen” lidt mere levende
samtidig med, at man gerne ville have et velsejlende og sikkert uddannelsesfartøj. Og det fik man.
Det tog ikke mange år, inden båden begyndte at blive kendt i mange
danske sejlklubber som uddannelsesfartøj. Da man kom frem til
1947, var der således bygget ca. 120 eksemplarer af dette skønne
skiv, som nu også var begyndt at vække interesse hos private personer. Jeg var rent faktisk selv ejer af J 120 i nogle år. Jeg mener,
båden var bygget i Tårbæk, i 1947. Også i Horsens blev der på
Sydhavnens Bådebyggeri, ejet af Benny Rasmussen bygget ca. 50
juniorbåde. Den mest kendte af disse både er J 308 Agnes Kit, som
blev sejler af Erik Nørgaard, Karen og Niels Laursen. De gjorde sig
så bemærket at der stadig tales om dem rundt omkring. De hjembragte bl.a. Danmarksmesterskab i 1967 og 1968 og i 1970 blev de
slået af Arne Jensen som sejlede J 376. Der er en ganske særligårsag
til, at de blev slået, da Erik Nørgaard desværre blev udsat for et l..te
uheld i en nærkamp, men det kunne være sjovt, hvis Erik selv skrev
en artikel til HSH klubblad omkring deres tid i Juniorbåden. (Bare en
lille opfordring)! Der var også en anden bådebygger i Horsens som
byggede juniorbåde, desværre kender jeg ikke hans navn.
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I 1978 tog man så springet og begyndte at fremstille juniorbåde i
glasfiber. Jeg havde selv den ære at være ejer af første godkendte/
klassede eksemplar. Jeg sejlede det første officielle DM i Havnsø,
og tror nok, at det blev til en 9. plads. Bedre gik det for Horsens
Sejlklub´s J 347 Claus, som blev sejlet af Verner Pedersen, Steen
Friis, Niels Hansen (Niels AH), HSH De blev nr 2.
Gennem tiderne har mange Horsens besætninger hjemført
DM:
1974 Rosenvold J 347 Bent Dahl, Lars Søndergaard og Steen Lynge
Pedersen, HSH,
1980 Rantzausminde J 405 Torben Pedersen, Dorthe Fischer Olesen
og Henrik Kolbæk, HSH (sølv) 1981 Silkeborg J 405 Torben Pedersen, Dorthe Fischer Olesen og Henrik Kolbæk (bronze), HSH 1982
Rosenvold J 347 Jan Jürgensen, Klaus Hansen og Torben Laursen,
HSH(DM)
1983 Nykøbing Mors J 417 Kim Viborg, Susanne Andreassen og
Dorthe Pedersen, HSH (sølv), J 355 Lars Andersson, Lotte Sørensen
og Jan Jürgensen, HSH (bronze)
1984 Strib J 417 Kim Viborg, Susanne Andreassen og Dorthe Pedersen, HSH (DM)
1985 Horsens J 417 Kim Viborg, Susanne Andreassen og Susanne
Bruun, HSH (sølv)
2002 Horsens J 418 Torben Pedersen, Dorthe Pedersen og Lars Anderson, HSH (DM), J 420 Karsten Viborg, Rasmus Pedersen og Lasse
Olesen, HSH (sølv) J 11 Torben S. Jensen, Verner S. Jensen og Kaare
Weber, HSH (bronze).
Jeg kan så videre berette, at op igennem 00 har HSH været ofte
repræsenteret, senest med klassemesterskab i 2017 hvor Torben
Pedersen og Kim Viborg leverede 7 førstepladser af 8 mulige. Så jo
HSH har også præsteret mange gode resultater i KDY 15 m2 juniorbåden, men resultaterne er ikke kommet af sig selv. Sidst 70’erne
og godt op i 80’erne havde vi en meget aktiv juniorafdeling i Horsens. Der blev stort set trænet 4 dage om ugen og lørdag søndag
var der weekend tur til Snaptun, hvor der også blev ”trænet” ikke
nødvendigvis i sejlads, men der blev opbygget mange livslange
kammerat- og ægteskaber, og sådan var det jo også i generationen
før os, og så videre. Og når de store både manglede gaster, hentede
de dem typisk i juniorafdelingen. Sådan er det desværre ikke i dag.
Kommer lige til at tænke på dengang Lystbådehavnen sprudlede
af aktive positive sejlere, og klubhuset var overfyldt til Stander-

hejsning og afrigger fest af unge og ældre. Og juniorerne havde
eget ”klubhus”. Jo det var tider. Sådan var livet som junior.
Desværre er vi ikke længere så mange aktive juniorbådssejlere tilbage i Danmark, men i forbindelse med, at man i Svendborg afvikler Svendborg Classic Regatta i august, deltager vi med ca. 10
både. Det er et arrangement for ”klassiske” lystfartøjer, hvor der
sejles 2 lange sejladser om dagen, og da alle jo syntes det er sjovt
at ”kapsejle”, arrangeres der ”distance sejlads” ude fra kapsejladsbanen og ind igennem Svendborg Sund, og det er faktisk ret sjovt,
da der er meget strøm i Sundet, Men da vi afholder stævnet som
”jubilæumsstævne” laver de en 3. sejlads, kun for KDY 15 m2 juniorbådene. Og indrømmet i de ca. 30 år jeg tilsammen har sejlet
juniorbåd har jeg ikke oplevet et eneste sted i sejlklubberne, hvor
vi ikke er blevet ”forkælet”. I forbindelse med vores jubilæum laver
man på Svendborg Søsportsmuseum en særudstilling omkring juniorbåden igennem tiderne, og planen er, at J 186 bliver restaureret
på museet hen over sommeren.
Ud over dette stævne skal jeg igen i år sammen med Lotte og andre juniorbådssejlere deltage i Max Oerts Regatta I Neustadt in
Holstein. Det er som Svendborg Classic, et ”klassisk” stævne hvor
den største deltagende båd er en 12 m, og juniorbådene er nogle
af de mindste. Sejladserne afvikles i Femern Bælt. Der deltager ca.
50 både i alt. I september drager vi til Hamborg og kæmper på
Alster´n i Hamborgs centrum, og så afslutter vi sæsonen på hjemmebane i Horsens, hvor vi afvikler vores klassemesterskab.
Hvis du er interesseret i at læse mere om stævnerne er her link:
J-Klubben - som bl.a. indeholder en liste over ”gamle klassevindere”: www.kdyjunior.dk
Svendborg Classic Regatta | Classic Regatta:
www.classicregatta.dk

Høsttur

Høstturen er ved redaktionens slutning ikke færdigplanlagt, men det ligger fast, at det bliver den 8.
og 9. september.
Følg med på hjemmesiden horsens-sejlklub.dk og
i nyhedsbrevet.(CG)
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Igen i år arrangerede Horsens Yachtværft Åbent Værft.
Mange havde fundet vej til en hyggelig aften med suppe, en øl og
en snak med sejlerkammerater.
Værftet blev vist frem og et par aktuelle projekter fik nogle ord
med på vejen. Der blev forklaret om den nye shop i shoppen som
var under opbygning, men nu et par måneder senere er en realitet.
Jens Kock fra Baadteknik.dk fortalte om bådens el installationer og
deres påvirkning til tæring, som i uheldige tilfælde kan være fatale.
Hempel gav deres videre omkring metalholdige bundmalingers effekt på tæring, samt hvordan man griber sagen an for at undgå
dette.
Pantaenius afsluttede programmet med at give en briefing omkring, hvordan skader opstået ved tæringer er dækket..

Den første Spækhugger
Spækhugger klubben fik i 2014 den første Spækhugger som gave
fra arvingerne til ejeren gennem 40 år Jørgen Bond. Den havde
stået i en have i Rødvig i 10 år og trænger til en kærlig hånd. Skrog,
køl, ror og noget af dækket havde det godt, og derfra blev der opbygget og udskiftet.
Per Bruun´s prototype på Spækhuggeren. Søsat i 1969. Den
deltog i Sjælland Rundt samme år og kom i mål som nr. 2.
Den første Spækhugger var med flushdæk. I 1970 kom overbygningen på og Spækhuggeren var færdig, som vi kender den i dag.
Der er i alt bygget 372 Spækhuggere, langt hovedparten i årene
1972-78, og klassen er mere end levende med skolebådsaktiviteter,
lokale pokalserier og DM.

Om shop i shoppen fortæller Søren:
Lageret er flyttet ud, så det er lettere/hurtigere at betjene kunderne.
Vi holder åbent hverdage fra 12 til 16 . Mandag og onsdag til 17.
Det nye koncept har yderligere den fordel, at værftets kunder ledes
den rigtige vej ind. Arbejdstilsynet accepterer f.eks. ikke personer
uden sikkerhedssko i værkstederne.(CG)

Per Bruun ved pinden. Klar til afgang.

Et hold vises rundt på værftet, - der er meget at se på.

Åbent hus ved Havneservice
4. gang - igen en succes!
”Spækhuggeren”
skulle måske have
heddet ”Hot lips”
med den spiler.

Sikkerhed til søs var koblet på med forskellige demonstrationer
og muligheden for at få kontrolleret sin oppustelige redningsvest.
Desværre sendte helikopteren afbud om morgenen, de havde fået
vigtigere opgaver. I stedet for at hoiste til en helikopter, blev der
demonstreret, hvor svært det kan være at komme op i en båd selv
i stille vejr.

Samlet ved kranen. Et par ord fik ”Spækhuggeren” med på vejen til
sit rette element.

Arbejdet er blevet udført af Spækhugger sejlere i Aarhus i samarbejde med Spækhugger klubben og Per Bruun. Ca. 50 sejlere har arbejdet på projektet over en periode på 3-4 år. Da
man rundede 2000 timer stoppede man timeregistreringen.
Planen var fra dag 1, at ”Spækhuggeren” - som båden er døbt efter en fuldstændig renovering skulle udlånes til Danmarks Museum for Lystsejlads i Svendborg, for at indgå i den sejlende flåde.
På spækhuggerklubben hjemmeside - spaekhugger.dk - kan man
læse meget mere om denne spændende klassebåd.
Ved en sammenkomst i Aarhus Sejlklub den 19. maj med godt 100
fremmødte blev ”Spækhuggeren” søsat i fantastisk vejr. Med konstruktøren Per Bruun ved pinden sejlede man en lille tur og konstaterede, at alt var som det skulle være.
Et fantastisk initiativ af spækhuggerklubben, - det kunne andre
klasseorganisationer godt gentage. (CG)
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Der lyttes intenst til foredrag om sikkerhed

Lørdag før Påske inviterede Havneservice til åbent hus. En sejlerevent på land, der startede den nye sæson. De 6-700 sejlere fik en
positiv oplevelse, kunne se div. nyheder med mulighed for at gøre
en go’ handel, komme på kursus og ikke mindst få en hyggelig dag
sammen med andre sejlere. Det blev igen i år en stor succes med
mange besøgende.

Der blev afviklet 3 kurser hen over dagen med fin tilslutning. I alt
var 300 personer på kursus den dag. Man forhåndstilmelder sig kurserne, som bliver modtaget meget positivt.
En række af Havneservices underleverandører stillede op og viste/
demonstrerede produkter.

Demonstration af redningsliner

Arrangementet er bestemt ikke kun lokalt, det er globalt. Der var
deltagere fra Nordjylland, Sønderjylland og Fyn. Flere gange oplevede man, at der blev truffet aftale om at køre sammen til næste
år, - for der bliver et næste år! - indpasset tidsmæssigt til bådudstillingen i Fredericia.
Fadølsanlæg indbygget i en spækhugger.
Hvordan tapper men til søs?

Fint arrangement, - vi kommer gerne næste år! (CG)
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Dit team i Horsens
John Lindholm
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M: 2141 6078
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(tidl. Pluspartner)
M: 2422 4383

Lars Almskou
Ohmeyer
Partner
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Kim
Nygaard
Senior manager
M: 3038 0487

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.

038515

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 ...
Revision. Skat. Rådgivning.

Mast og rig

HORSENS YACHTVÆRFT APS
Gammel Havn 3
8700 Horsens
Tlf. : +45 25 57 87 81
Fax: +45 75 61 49 02
E-mail: info@horsensvaerft.dk
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Horsens Yachtværft ApS udfører maritimt håndværk og
service på lystbåde samt erhvervsfartøjer.
Med egen servicekaj og værft faciliteter på Horsens Havn
omfatter fag kompetencerne lige fra det traditionelle bådebyggeri til anvendelse af de
nyeste teknologier indenfor kompositter og skibsmekanik, samt
elektronik.
Værftet kan med værksteder
indenfor støbning, snedkeri, motor og el, samt mast og rig løse
enhver opgave på lystbåde og
erhvervsfartøjer med et deplacement op til 25 tons.

Kontakt os eller læs mere på

www.horsensvaerft.dk

