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Service, reparation af alle 

fabrikater samt montering af ny 

motor og udstyr udføres 

af uddannede servicetekniker.  

Sommer og vinterklargøring af     
din båd.

Maritim butik i Horsens og egen 

bedding i Juelsminde.

Professionel rådgivning i 34 år.

Autoriseret forhandler 

af bl.a.:

Vi kører i hele Danmark med 4 

servicevogne til din båd.

 75616677

BRUG FOR PROFESSIONEL ASSISTANCE TIL 

BÅD ELLER MOTOR - KONTAKT 

havneservice@havneservice.dk 

Jens Hjernøesvej 14 - 8700 Horsens 

www.havneservice.dk

Vi er og vi kan ...... både 

indenbords og udenbords.  

Privat lystbådehavn. 
Vinteropbevaring - indhegnet. 

Diagnosetester til indenbords- og 

påhængsmotorer.
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Skumsprøjt fra formanden

WM Bronze til Anne Marie Rindom
Igen skulle vi hele følelsesregisteret i gennem inden det blev til en 
flot og fortjent bronzemedalje til Anne Marie, fra Horsens Sejlklub.
Anne Marie var glad, sur, skuffet, træt af det, men til slut glad og 
stolt.
Hun blev fulgt af mange sejlere, alle talte om hendes chancer. Al-
lerede den 5. august var der snak om, at der skulle holdes en recep-
tion, men vi slog koldt vand i blodet. Først en 3., så en 1., dernæst 
en 4, og samme aften en 3. plads.
Så kom medal race, hvor Anne Marie sejlede fra alle sine konkur-
renter og vandt 3. pladsen. 1. og 2. pladsen kunne ikke nås, men 
Anne Marie sejlede så flot et race og til tider væsentligt hurtigst. 
Specielt på sidste kryds og lænser.
Det var en stor oplevelse, at stå på tribunen sammen med flere 
tusind tilskuere. Der var en hujen, råben og skrigen og flere var rørt 
til tårer.
Tak til Anne Marie for et spændende og flot WM!
Dansk Sejlunion afholdt senere samme dag en lille reception i DS 
meeting Point, hvor Anne Marie og Peter Bjerremand sagde et par 
ord og vi fik champagne.
EN RIGTIG DEJLIG DAG!

HSH til WM i Aarhus
Når så stort et WM kommer til vores naboby, er det dejligt, at vi 
kunne tilbyde at hjælpe. 11 personer fra Horsens Sejlklub havde 
lyst at hjælpe. Vi var dels på Finn Jolle banen fra klokken 8.00 om 
morgenen til 18-19 tiden om aftenen, andre hjalp på bureau og 
med catering. Andre igen lagde banebåd/dommerbåd til. Alle ydede 
en kæmpe indsats og har fået mange oplevelser og nye bekendt-
skaber fra mange forskellige klubber.
9 af os var på Finn Jolle banen. For at bemande en WM bane for 
Finn Jollerne (ca. 90 styk) i 2 starter, skal der bruges ca. 25 mand. 
Det lyder af mange, men alle var i gang.
Vi var en flok, der kom fra 8 forskellige klubber; nogle fra KDY, 
Dragør, Hellerup, Kerteminde, Egå, Aarhus, Aalborg og Horsens. 
Hele teamet supplerede hinanden godt. Vi fik stor ros fra den øver-
ste chef Luigi. Han er amerikaner, og en mand der har prøvet alt 
fra flere gange Americas Cup til WM rundt i verden. Han er 1 af 2 
personer, der lever af at afvikle WM og lignende og rejser rundt på 
hele kloden. Han udtalte bl.a., at Aarhus sagtens kunne håndtere et 
OL i Sejlsport.
Hempel Sailing World Champignon Ship Aarhus Denmark 2018 har 
været super arrangeret, alt virkede og var en stor oplevelse.
Området i Aarhus er fantastisk og meget velegnet til så stort et 
stævne. Eksempelvis når Laser jollen skulle i vandet, ca. 250 joller, 
kom der en båd i vandet hvert 6.-7. sekund. 2 store flydebroer med 
8 slæbesteder, kunne der søsættes fra, og på en 3. flydebro blev alle 
vindsurferne ligeledes søsat - et fantastisk skue.
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Gå på ”oplevelsesjagt” og få inspiration 
hos Vagns Radio & Bang & Olufsen Horsens
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www.bang-olufsen.com/horsens

Bang & Olufsen Horsens v/Vagns Radio

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

- Skærme i alle størrelser til ethvert formål

(Kontakt Vagn Christensen på 7025 1188)

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

Alt ved stævnet var gennemtænkt til mindste detalje. Yasmeen, 
Claus og jeg boede i vores båd, og var således på havnen alle da-
gene. Tak Aarhus for det flotte WM, der er mange der kan lære af 
jer.
Til slut vil jeg gerne sige rigtig mange tak til det store hold, der 
arbejdede som hjælpere ved WM, Horsens holdet ydede over 1000 
frivillige timer.
Det kan vi som klub være stolte af. TAK  til Roger K. Pedersen, Joan 
Pedersen, Knud Erik Feldt, Lotte Feldt, Henning Grøn, Claus Bjørn-
hart, Katrin Moosbrugger, Yasmeen Hollesen, Jesper Misfeldt og 
bane-/dommerbåd X119.

Jollehusene
Vi har haft gennemgang af vores 5 jollehuse. Først var vi 3 personer 
fra klubben, der gennemgik husene, og jeg kan oplyse, at der er 
mange steder, hvor husene trænger til reparation, udskiftning med 
mere. Her i skrivende stund har vi haft et firma inde for at give 
et uforbindende tilbud på reparationerne. Tilbuddet er med moms 
tæt på 100.000 kroner.
En ting er sikkert, det skal laves, og da det har været meget svært 
at få klubmedlemmer til at lave det, må resultatet være, at vi an-
vender klubmidler til dette.
Inden vi giver grønt lys, skal vi lige have en pris fra et andet firma, 
og så må vi se, hvornår det bliver sat i gang. Laves skal det og helst 
nu, så ikke skaderne bliver større. 
Når reparationerne er lavet, skal alle husene males, og her håber 
jeg, at nogle melder sig til at hjælpe med dette, hvis ikke, må der 
også bruges klubmidler til dette, og hvis det bliver aktuelt, er der 
andet vi ikke kan som klub.

Arbejdsdag i HSH
Som Carl Gerstrøm beskrev i klubblad nr. 2 2018 har bl.a. Aarhus 
Sejlklub en tradition for 2 arbejdsdage hvert år.
Dette indfører vi nu i HSH.
Første gang bliver der søndag den 4. november 2018 kl. 9.00 
arbejdsdag i Horsens Sejlklub. Der er flere opgaver; stole og 
borde fra terrassen skal i vinterhi, alt skal gøres klar til vinteren. 
Kom og giv en hånd med! Vi starter søndag morgen med morgen-
kaffe i MONGO, og så fordeler vi opgaverne.
Kom og være med til både en arbejdsom men forhåbentlig også en 
hyggelig dag, hvor vi kan mødes på kryds og tværs i klubben.
Tilmeld dig til formand@horsens-sejlklub.dk , så vi ved hvor mange 
rundstykker, der skal købes.

 

 

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

PLC-programmering 
tlf. 75 65 55 45 
mobil: 40 33 88 45 
secherautomation@mail.dk 

Secher Automation Aps 

www.hansted.net      md@hansted.net      Mobil: 2811 9166

Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning A/S

Langmarksvej 41
8700 Horsens

Tlf. 75 65 61 66
Fax 75 65 68 88

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

- vi gør dit byggeri til en god oplevelse.
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HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER

7943 5300
www.hundsbaek.dk

D
u 

få
r h

jæ
lp

 t
il 

pr
od

uk
ti

on
 o

g 
de

si
gn

 a
f 

di
n 

m
ar

ke
ds

fø
rin

g,
 p

å 

nyeste udstyr og af dygtige grafi kere. Digitaltryk – Offsettryk – Storform
at – O

utdoor – R
eklam

eartikler.  Besøg vores store showroom eller kontakt os for personlig betjening. T
lf

. 7
56

1 
33

4
4 

el
le

r 
på

 w
w

w
.g

ra
fi

sk
fo

ru
m

.d
k

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

Årets Endelave Rundt blev afviklet den 25. august i fint 
sejlvejr, - 4 til 8 m/s.

Start og mål ved Snaptun. 

Der var 19 deltagende båder fra de arrangerende klubber Snap-
tun Sejlklub og Horsens Sejlkub  samt Juelsminde Sejlklub.  Alle 
gennemførte sejladsen inden for tidsgrænsen, selv om dommerne 
på et tidspunkt frygtede det modsatte.

Vindere blev.
1ste løb:  Nordisk Folkebåd  Jørgen Rasmusen
2det løb:  Ylva  Ernst Kragh
3die løb:  Luffe 44  Kim Viborg
4de løb:  Trimaran Preben Kristensen

Den samlede resultatliste kan ses på horsens-sejlklub.dk

Deltagere og officials var glade og tilfredse med arrangementet.
Efter sejladsen var der som vanlig ”moleøl” sponseret af Cafe Snap-
tun.
Grillen blev tændt, - den del af arrangementet blev nu kun for de 
lokale Snaptun sejlere. Horsens- og  Juelsmindesejlerne var sejlet 
vestpå! (KEF/CG)

H O R S E N S  S E J K L U B  A N N O  1 8 7 9

Endelave Rundt

Kort før start.

Jørgen Rasmussen får overrakt præmie af Formand for Horsens 
Sejlklub, Bjarne Hansen

Så gik starten!
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Jeg hedder Nanna Schroll Nørgaard og er 14 år gammel. Jeg star-
tede i Horsens Sejlklub med at sejle optimist for godt seks år siden. 
I foråret kvalificerede jeg mig til EM i Scheveningen i Holland.

Ugen op til stævnet
Vi kom til Scheveningen i Holland tirsdag aften d.19. juni 2018. 
Onsdag til lørdag var træningsdage, men torsdag og fredag var der 
4 meter høje bølger og 12 s/m, så havnen var lukket. Vi brugte 
derfor dagene på at blive målt ind og se byen. To af drengenes både 
fra holdet vejede for lidt, så de fik to træklodser limet i stævnen 
og hækken uden høring. Næste dag gik Stig (vores træner) ned på 
havnen for at tage dem ud og bytte hængestropperne og luftsæk-
kene med nogle tungere.
De dage, hvor vi var ude på vandet og træne var det ofte sammen 
med nogle af de andre Nationer.
Om søndagen gik vi indmarch. Det var meningen, at vi skulle stå 
ved molen og vinke til Volvo Ocean bådene når de kom ind i havnen, 

EM i Scheveningen, Holland

men da de endnu var for langt væk, blev EM åbnet på slæbestedet/
stranden. Bagefter tog vi alle sammen ud i ribben for at følge Volvo 
bådene ind til havnen. Vi ventede på vandet i 3 timer. Den første 
båd vi kunne se i det fjerne var Dongfeng, som havde valgt at sejle 
under land. Et godt stykke inden Dongfeng kom tæt på, begyndte vi 
at plane med ribben. Efterhånden indhentede den kæmpestore båd 
os, og vi måtte give ribben fuld hammer for at følge med. Det var 
et imponerende syn at se de kæmpestore 65 fods både omringet af 
et hav af følgebåde og en TV-helikopter. Helikopteren kom så tæt 
på os, at vi blev plasket til af saltvand.

Stævnedagene
Mandag var første Stævnedag. Starten gik kl. 11 og jeg var i første 
start (gult pige fleet). Inden vi tog på vandet gennemgik vi strøm-
men. Hver sjette time vendte strømmen og den rykkede en time 
hver dag. 

Først blev gult pige fleet sendt ud og derefter blåt pige fleet.
Vi fik mange omstarter, da strømmen skubbede os over linjen. Efter 
tre omstarter var alle drengene også kommet ud til banen. De prø-
vede at starte os en gang mere, og da der så blev omstart, satte de 
udsættelsesflaget op. Vi blev nødt til hele tiden at sejle mod strøm-
men for ikke at blive spulet væk fra startområdet. Ca. kl. halv tre 
begyndte de at sætte os i gang med starter igen. Første start kom 
vi afsted. Jeg fik ikke den bedste start, så jeg var nødt til at vende 
nogle gange for at finde et godt spor. Jeg havde besluttet mig for 
at sejle ”den lange halse” først, og da de andre havde forsejlet sig 
kom jeg tolver rundt om topmærket. Resten af sejladsen vandt og 
tabte jeg et par både og kom tolv i mål. 
Det var ekstremt svære forhold at sejle i at sejle i den Engelske Ka-
nal. Man skulle hele tiden vide, hvad klokken var, og hvornår strøm-
men ville vende. Det var meget vigtigt at få en god start, så man 
fik et godt spor. Dernæst havde vi ikke rigtig nået at træne særlig 
meget i forholdene.

På vej ind efter en lang stævnedag.

 Indmarch på molen og dannebrog vejer højest.

Næste dag fik vi os en kæmpe overraskelse. Efter at have sejlet 3 
sejladser kom vi ind og riggede af. Stig sagde, at vi lige skulle hente 
vores redningsveste, og så sejlede vi i ribben hen til volvobådene, 
hvor han med Nicolai Sehested havde aftalt en rundvisning på Ak-
zonobel. Sehested var en af de tre styrmænd. Han fortalte, hvordan 
det var at leve på skibet, og hvad der skulle til for at være en del af 
teamet. Efter at have gennemført Volvo Ocean Race uden handsker 
var hans hænder helt gule af tyk hård hud. Alt på den 65 fods store 
båd var lavet af kulfiber -selv toilettet! Det tog 12 minutter at lave 
en stagvendning, hvoraf tre personer skulle gå om læ og flytte ca. 
et ton tasker og grej.
Ud af syv danskere kom 2 i guldfeltet og 5 i sølvfeltet. Jeg endte 
selv som nr. 29 i sølvfeltet. Danskerne havde meget svært ved 
at sejle i forholdene, da vi kun havde haft 2 uger fra sidste ud-
tagelsesstævne i Danmark til EM og vejret hele foråret var let vind 
og ingen bølger. I Holland havde vi masser af strøm, vind og bølger. 
Bedste danske pige var Sara Christensen og bedste danske dreng 
var Carl Emil Sloth.

Afslutning
Efter 12 fantastiske dage i Holland, ventede 9 timer i en bil inden 
vi var tilbage i Danmark. Det har været en kæmpe oplevelse og jeg 
har lært en masse.

Tre danske piger på vej ind (Camilla Svensson, Nanna Schroll 
Nørgaard og Sara Christensen)

Holdfoto på Akzonobel. Bagerst fra venstre: Holdleder Martin
 Jessen, Nicolai Sehested og træner Stig Steinfurth. Forrest fra 
venstre; August Bredtoft, Johan Ole Hendriksen, Sara Christensen, 
Camilla Svensson, Nanna Schroll Nørgaard, Carl Emil Sloth og 
Victor Melchior.  

Rundvisning med Nicolai Sehested.
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Som tåger i natten

Aftensejladser foråret 2018

Fredag eftermiddag den 17. august gled 7 lystfartøjer 
bemandet med 26 spændte sejlere ud af Horsens Havn 
med kurs mod Snaptun. 

Nyt fra restauranten

bådenes kølvand. Med morildens gnistrende tæppe agterude, Mars 
hængende i størrelse XL mod sydøst og de lokkende ledefyr ret for, 
gik det hjemefter.

Udfordringer undervejs var der nok af. Både for dem (Sigbjørn), der 
tog hele turen for sejl, og dem, der opdagede, at når 5 sejlbåde 
lægger sig i samme fyrlinje, dækker deres sejl totalt for de 2 fyr, 
så man må famle sig frem i blinde. Men den milde aften, det klare 
vejr og mørket, der lukkede sig om hver båd, så man følte sig alene 
i verden, kompenserede for strabadserne. Nå, ja, så var der jo også 
lige det underlige fyr, der blinkede hvidt og uregelmæssigt inde ved 
Øster Bisholt - den lysstærke natkikkert afslørede dog snart, at det 
var en krybskytte i en Ford Fiesta Model 2005, der kørte inde mel-
lem træerne. Det andet fyr oppe ved broen over Stensballe Sund, 
var lettere at identificere, da dets fyrkarakter var rød-gul-grøn-gul-
rød-gul osv.

Alle nåede velbeholdent i havn, og alle var helt enige om, at det 
havde været en fantastisk tur, hvor spændingen ved at sejle i det 
ukendte mørke, kombineret med den lune nat og den gnistrende 
morild i vandet havde forvandlet en ellers ganske almindelig fredag 
aften foran en genudsendelse om mad i fjernsynet til en helt en-
estående oplevelse - og samtidig havde alle lært lidt om at sejle 
om natten.
Det var årets traditionelle natsejlads i Sejlerskolen.
Hans D. Koch

Traditionen tro en lille snak – en meget positiv snak - med forpag-
teren, før klubbladet havde deadline.

Jesper fortæller, at det har været en meget positiv start. Vejret har 
ikke kunnet bestilles bedre. Der har været mange gæster på terras-
serne til frokost, om eftermiddagen og om aftenen. I is huset har 
der været  meget at lave. 
Sommeren er ikke den store sæson for selskaber, men det kommer 
nu.  Der er mange reservationer i ”bogen.

Af praktiske grunde startede vi ud med et lidt mindre menukort 
som nu udvides, -( se pynten.dk) - fortæller Jesper og fortsætter
Vi har introduceret buffet lørdag og søndag til frokost. Det har været 
fornuftigt besøgt, så det fortsætter vi med. 
På personalesiden har vi fået en god stab af fastansatte og ad hoc 
indkaldte.
 

Tirsdag
10 både fordelt i 3 løb har sejlet 6 aftener med 2 sejladser hver 
aften. 
Forårets resultat blev:
1 løb – Nordisk folkebåd
2 løb - Sejlerskolen har deltaget med de 3 J 70 
3  løb – X 332
Samme 10 er mødt op efter sommerferien. To sejladser er afviklet 
efter deadline på bladet. Resultater følger i næste klubblad

Onsdag
I foråret var der 5 sejladser med flg. resultat: 
1 PL. Ole Rindom i J70
2 PL. Karin Gam Hansen i X332
3 PL. Anette Magnussen  i Maxi Fenix 
I efteråret er der 9 både tilmeldte hvoraf 3 er fra Horsens Bådeklub.

Torsdag
1 løb med respitstart. 18 både har deltaget. 7 sejladsaftener.
1 PL. Kim Viborg i Luffe 44
2 PL. Jørgen Rasmussen i Folkebåd
3 Pl. Bjarne Hansen i Sagitta 35

Resterende kapsejladser efteråret 2018:

Pantaenius Trekost 2-star søndag den 23. september 2018
Horsens Sejlklubs efterhånden traditionsrige distancesejlads for 
2-mandsbesætninger med start og slut ud for klubhuset. Vi sejler 
”omvendt respit” så de mindste både starter først, og første båd i 
mål vinder.
Der er plads til alle bådtyper og erfaringsniveauer – så skynd dig 
ind på hjemmesiden og få dig meldt til.

Første del af formålet med sejladsen var ikke omgærdet med så 
megen uvant mystik for nogen af dem - nemlig at grille en bøf og 
drikke et glas rødvin - men sidste del var den egentlige udfordring, 
som de forventede sig meget af.
Da det skumrede, trækullene på grillen havde fået den korrekte 
glød, og Vorherre var gået i gang med at tænde de 3,7 milliarder 
stjerner, der kunne ses fra Snaptun, forlod alle den nye, utroligt 
flotte bygning, der har erstattet Snaptuns gamle telt - dog først 
efter at have fået John D’s grundige orientering om bøjers lyskarak-
ter og øvrige særheder.

Nu havde natten sænket sig, så det eneste, man kunne høre, var de 
lavmælte kommandoer om at lade gå trosser og spring og måske 
den svage plut-plut-lyd fra en lydsvag motor, der hjalp skipperen af 
havn, så båden gled ud af syne som en tåge i natten.
Så kom hovedopgaven: At sejle hjem til Horsens Havn i det dybeste 
mørke, idet der kun navigeredes efter ledefyrene ved Haldrup, ved 
Sejet Mark og hjemme i Horsens. Glemt var al nymodens tant og 
fjas som GPS og sekstant. Her gjaldt det om at holde bid i de røde, 
grønne og atter røde ledefyr, der førte sikkert hjem. Og samti-
dig ikke navigere så præcist, at man stødte ind i fjordens mange 
grønne bøjer, der pludselig kunne dukke ud af mørket som forvent-
ningsfulde vampyrer.
Havets Gud Ægir havde ydet sit bidrag til sejladsen, for han havde 
sendt millioner af små krible-krable-dyr ud som funklende gnister i 

Jesper glæder sig over, at så mange sejlere kommer i klubhuset i 
forbindelse med aftensejladserne. Mange benytter i den forbindel-
se tilbuddet om ”sejlerret”. 
Jesper opfordrer medlemmerne til at komme med forslag og ideer. 

På spørgsmålet om huset/indretningen skulle have været an-
derledes, hvis Jesper kunne have bestemt, lød svaret:
Det er et meget fint hus på en unik placering. Køkkenet er glimrende 
indrettet og lagerfaciliteter til varer er udmærket. Jeg havde gerne 
set lidt bedre lagerplads til overskydende borde og stole. En ud-
fordring alle i branchen har. På sigt har vi har nogle ideer til småjust-
eringer. Det taler vi med bestyrelsen om hen ad vejen. Dialogen med 
bestyrelsen er fin.

Carina er kommet med i forretningen og tager mange af de admin-
istrative opgaver. Det giver mere fleksibilitet og frem for alt mere 
tid med sønnen Axel. (CG)

Bymesterskaber for kølbåde 30. september 2018
Afvikles på op/ned-baner på inderfjorden. Vi starter kl. 10 og sejler 
3-5 sejladser. Tilmelding på hjemmesiden.

J/70-lørdagsrace – NYT-NYT-NYT
Der afvikles ”åbne lørdagsraces” i klubbens fremragende sports-
både 4 lørdage hen over efteråret. Konceptet er, at alle der har lyst 
til at deltage, møder op på havnen og så får vi sammensat nogle 
hold som sejler mod hinanden på korte op/ned-baner. 
Vi træner starter, manøvrer, fart, trim og skal i det hele taget 
bare have det sjovt samtidig med, at vi bliver bedre til at sejle i 
J/70´erne. ALLE kan være med – har du ikke løst årskort til J/70-
sejlads skal du lægge en hundredelap ved udgangen, men det er 
dælme også billigt for 3 times skæg og ballade på fjorden ;o)
Ikke-klubmedlemmer kan også deltage, men her opkræver vi 200 
kr. pr. gang.
Vi sejler følgende dage:
8. september – 22. september – 13. oktober – 27. oktober
Se mere info på hjemmesiden.

J/70-nytårsrace 
Vi gentager succesen fra sidste år med J/70-race, socialt samvær 
og hygge i klubhuset søndag den 30. december. Der kommer mere 
om dette på hjemmesiden.

Vel mødt til efterårets sejladser på fjorden – det bliver med garanti 
sjovt!!

Udover kapsejladser på fjorden afholdes der i efteråret 
DM for Juniorbåde – Ry Revival med deltagelse fra HSH.

 Mathias og Elise

Før sejladsen hjemover
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Afrigger frokost 
lørdag den 27.oktober 2018

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag i samvær 
med andre klubmedlemmer

Kl. 12.30 ved masten

Formanden har ordet
Kammeratsskabspokal uddeles

Duelighedsbeviser uddeles 
Nykredit Sailor of The Year

Standeren nedhales og sejlersangen synges

Klokken 13.30 Afrigger frokost i klubhuset
I løbet af frokosten vil der blive indslag: Grundstødningspokal og sejlerskolens blæselampe

Hvortil der er tilmelding hos formanden senest mandag den 22.oktober på mail
formand@horsens-sejlklub.dk eller på telefon 26718421 mellem klokken 19 og 20 på hverdage.

Menu: 
Koldt:

2 forskellige slags sild med løg og karrysalat, koldrøget torsk med rygeostecreme, rejesalat, 3 forskellige slags spegepølse, 
Serranoskinke, oliventapanade, peberfrugt chutney, pesto, artiskok, soltørrede tomater

2 forskellige slags salater, kold kartoffelsalat
Varmt: 

Lun leverpostej med svampe og bacon, brunch pølser, fiskefilet med remoulade og citron,
frikadeller med rødkål, bagt laks, croissanter med fyld.

Dessert:
2 forskellige slags kager, 3 forskellige slags oste, frisk skåret frugt, kaffe

Ovenstående er vejledende, der tages forbehold for udsolgte varer og kokkens frie leg i køkkenet.
Pris: 189 kroner, børn (3-12) halv pris (0-2) gratis

Drikkevarer til bon priser

HSH i sejlsportsligaen del 14

Hen over sommeren har vi sejlet yderligere to liga stævner, først 
i Kerteminde tilbage i juni, og senest i Skovshoved her i august, 
og tilbage venter kun ligafinalen i Aarhus, som i skrivende stund 
sejles om en uge. De to seneste stævner kan i læse mere om her 
under, medens i må vente til julenummeret med at høre om finalen 
i Aarhus. Derudover har vi sejlet et stævne i Grundig serien, og med 
det kvalificeret os til Grundig finalen i Bygdin i Norge i slutningen 
af september. 

Grundig stævne i Rungsted
Grundig stævnet i Rungsted lå mellem forårets to ligastævner, og 
var derfor et oplagt stævne at sejle som træning for os inden li-
gastævnet i Kerteminde. Men ud over træningen ved at deltage i 
stævnet havde vi også et klart mål om at forsvare vores topplacer-
ing fra Grundig stævnet i Horsens, sådan at vi kunne kvalificere os 
til finalestævnet i Bygdin i Norge. 

I Rungsted stod den på let vind og meget strøm, men trods det 
holde vi os tilstrækkeligt fremme i feltet til at slutte som to’er i 
den samlede Grundig serie. 

Kerteminde
Årets 2. ligastævne fandt sted i Kerteminde tilbage i juni, hvor vi 
skulle vise at Frederikshavn ikke bare var en tilfældighed, men at 
vi høre til i toppen af ligaen. Det var et svært stævne med meget 
skiftende forhold, og meget strøm ned langs den ene side af banen. 
Vi lagde stærkt ud om lørdagen, og havde efter lørdagens seks race 
igen indtaget stillingens 3. plads med serien 2-3-1-2-1-3. Søndag 
havde vi dog svært ved at finde rytmen i vindspringene og ramte 
også skævt på vores timing i starten, sådan at vi to gange tyvstart-
ede og måtte tilbage og rette. Vi sejle derfor en tung serie (5-6-3-
5-2) hjem om søndagen og måtte derfor tage til takke med en 6. 
plads ved stævnet i Kerteminde. 
KDY ryddede bordet i Kerteminde og lavede 11 førstepladser ud af 
11 mulige, så vi måtte bare bøje os i støvet og erkende at der stadig 
er noget at lære. 

(Del 14 – fortsættelse fra HSH 0218)

Med 6. pladsen i Kerteminde holder vi stadig 3. pladsen i den sam-
lede serie efter KDY og Frederikshavn. 

Skovshoved
Efter en sommerpause i juli, hvor Jeppe og Andreas bl.a. har været 
på Gardasøen og sejle Melges24 EM, mens Mikkel har gået Cami-
noen (over 900 km), med rygsæk, og jeg selv mest bare har arbej-
det, skulle vi igen mødes til sæsonens 3. stævne. 
De sidste to stævner i ligaen er 3’dags stævner, og vi sejler derfor 
allerede fra om fredagen. Både fredag og lørdag var vi godt sejlende 
og inden søndagen lå vi nok en gang 3er samlet. Men igen rammer 
vi den ikke om søndagen og måtte derfor kæmpe hårdt for ikke at 
ryge for langt tilbage i tabellen. I søndagens sidste race formår vi 
dog at sejle bedre end Aarhus, og vi slutter derfor som 4er i Skovs-
hoved efter KDY, Kaløvig og Faaborg, og med Aarhus kun et point 
efter os. 

Frederikshavn der er forsvarende mestre måtte se sig til takke med 
stævnets 6 plads.
I den samlede serie har KDY derfor trukket noget fra de øvrige hold 
og føre ligaen med blot 4 point, mens Frederikshavn følger med 11 
point og vi er a-point med Kaløvig på 13 point. Aarhus følger efter 
med 16 og Hellerup med 19, som vores største konkurrenter til 
stævnet i Aarhus. 

Aarhus
I år skal ligafinalen sejles i Aarhus, helt inde foran Dokk 1. Samme 
sted som vi også sejlede sidste år, hvor det lykkedes os at vinde 
stævnet. Vi ser derfor meget frem til igen at være tilbage i Aarhus, 
hvor vi skal forsøge at gentage succesen fra sidste år. Som mini-
mum vil vi i hvert fald gerne forsvare vores 4. plads i den sam-
lede stilling, da det giver en billet til næste års Champions League, 
hvilket har været vores mål denne sæson. 
Føl med i næste nummer hvordan vi har sluttet sæsonen af, eller 
følg os på Facebook eller instagram. 

Følg også os og ligaen her:

instagram.com/the_seahorsens/

facebook.com/horsenssejlklub/

sejlsportsligaen.dk

sejlsport.dk/mere/sejlsportsligaen

I en pressemeddelelse fra Hedensted Kommune dateret 19. juli 2018 lyder det bl.a.:

Hedensted Kommune påbyder havbrug at søge ny skærpet miljøgodkendelse.
Hjarnø Havbrug har brugt ulovlig metode til miljørapportering. Derfor planlægger Hedensted Kommune at iværksætte en uvildig un-
dersøgelse af evt. forurening.
Sydøstjyllands Politi har på baggrund af mistanke om overproduktion indledt en undersøgelse.
Politiets beregninger viste, at havbrugets indkøb af foder oversteg det tilladte forbrug.
I sit svar erkender havbruget, at det gennem flere år i dets årsindberetninger til kommunen har angivet et lavere foderforbrug og færre 
antal fisk end det faktiske.
Hvordan den mængde kvælstof og fosfor, som havbrugets produktion af muslinger og sukkertang optager, skal indgå i beregningerne, 
er usikkert.
Følg udviklingen i pressen og på nettet.(CG)  
 

Pressemeddelelse

“Smooth seas does not make skillful sailors.”
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Årets optimistjollesejlads for voksne barnlige sjæle blev afviklet 
den 25. juni.  Med kun  4 sejlere, var der flere på dommerbåden 
end på banen. 
Det var 4 erfarne folk, der alle ville vinde, hvilket navnlig starterne 
bar præg af. Allerede ved skippermødet, hvor Nils Buhl gennemgik 
banen og sejladsbestemmelserne kom det tydeligt frem. ”Vi vil 
ikke sejle den vej rundt. Vi vil ha’ en bane, som ungerne sejler på.” 
Sejlerne fik deres vilje.
Der blev gået til den med flere tyvstarter og en ikke ubetydelig util-
fredshed med dommernes evne til hurtige individuelle tilbagekald. 
I al fredsommelighed var det ligesom ved en hver anden betydelig 
sejlads, - masser af råben. ”Styrbord! STYRBORD!” / ”Det må koste 
en 360’er det der”. 
Niels Sædholm imponerede ved 2 gange at komme bagfra med fart 
i båden og smutte mellem dommerbåd og nærmeste modstander. 
Det udløste hver gang betydelig anerkendelse fra dommerbåden.
Samme Niels udvalgt omhyggeligt ved jolleuddelingen ”A’Schur” 
den jolle som Axel Schur  forærede klubben og som Inger Schur 
døbte i forbindelse med standerhejsningen. Dengang blev jollen 
tildelt Johan Sædholm der opnåede mange fine resultater i den. 
Som søn så fader!
Vejret var det bedste vi nogensinde har oplevet til denne årligt af-
viklede sejlads;- let vind, lunt og skyfrit. Findes ikke bedre. 
Der blev afviklet 6 sejladser og med én fratrækker blev resultatet:

1. Erik Andersen   med 9 point
2. Lena Schroll med 11 point
3. Kim Lago med 11 point
4. Niels Sædholm       med 13 point

Der udspandt sig nogen diskussion om den samlede 2. plads. Hvis 
man anvendte reglen om flest 1ste pladser blev Lena nummer 2 og 
Kim nummer 3. Hvis man anvendte reglen om bedste placering i 
sidste sejlads, hvor begge deltog, ville Kim løbe med 2den pladsen. 
Den debat kan de to tage derhjemme frem til næste års optimist-
jolle sejlads for voksne.
Lena fik hatten. Ikke for at kvaje sig – tværtimod -  men for som 
eneste pige at tage kampen så flot op med drengene. Vi uddeler 
ved standernedhaling, så flere kan hylde Lena.
Efter sejladserne var der præmieuddeling og det traditionelle hurra 
for klub, sejlsporten og præmietagerne. 
Grillen blev tændt og der blev hygget. Frede var til studenterfest, 
så Lars havde overtaget den vigtige tjans med stegte bananer med 
farin og  en sjat whisky. 
En rigtig god aften. Tak for fremmødet - sejlere og dommere/hjælp-
ere - om end det var beskedent. De der blev væk, gik glip af meget! 
(CG) 

Ikke noget tilløbsstykke Ny direktør i 
Dansk Sejlunion
Den 16. maj kunne man på DS’ hjemmeside læse:
 
Bestyrelsen ønsker at justere Dansk Sejlunions profil udadtil. Det 
indebærer et kursskifte i den daglige ledelse, hvor generalsekretær 
Mads Kolte-Olsen fratræder, når hans kontrakt udløber ved 
årsskiftet.
“Bestyrelsen og Mads Kolte-Olsen har drøftet den fremtidige 
kurs, og vi må konstatere, at vi ser forskelligt på spørgsmålet om, 
hvordan Dansk Sejlunion i de kommende år skal nå sine ambitiøse 
mål for sportslige resultater samt aktivitets- og klubudvikling,” 
siger Dansk Sejlunions formand, Line Markert.
“I fælles forståelse er vi derfor nået frem til, at Mads Kolte-Olsen 
fratræder som generalsekretær i Dansk Sejlunion, når hans kon-
trakt udløber ved årets udgang,” uddyber Markert.
Den 30. juni kunne man så læse:

Christian Lerche - fra 1. sept. ny direktør i Dansk Sejlunion 
Bredt funderet erfaring i sejlsporten og betydelige kompetencer 
fra lederstillinger i erhvervslivet var udslagsgivende for valget af 
Christian Lerche, siger Dansk Sejlunions formand, Line Markert, om 
den kommende direktør.
Christian Lerche er medlem af både Hellerup Sejlklub og KDY og 
har lederposter i begge klubber. Derudover er han velkendt og højst 
respekteret i kapsejladskredse som måske landets mest erfarne 
baneleder. 
I det civile liv har cand.merc-uddannede Lerche beklædt en stribe 
lederstillinger, senest som direktør i Molio, Byggeriets Videnscent-
er, hvor han har haft ansvaret for virksomhedens produktion og 
udviklingsprojekter.
Bemærk at man har skiftet ”Generalsekretær” ud med ”Direktør”

Foto tekst
Ny dir i DS 1: Mads Kolte-Olsen
Ny dir i DS 2: Christian Lerche
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men en meget hyggelig aften!

Der lines op til start.

 Anders Andersen kom forbi på vej ind fra træning 
i OK jollen.

Gang i grillen

Præmietagerne fra venstre Lena, Kim, Erik og Niels

Besætningen på dom-
merbåden fra venstre 

Yasmin, Lars, Nils og 
Bjarne. Carl tog billedet.

Niels Sædholm dybt 
koncentreret
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Havnens dag

Aktivitet på Nordkajen

ORC.org

Jubilæum i Horsens 
Bådeklub 

”Havnefronten” skrider godt frem. Stilladset på den første del er 
fjernet, og det efterlader en rigtig flot bygning. Det bliver et rigtig 
flot byggeri på en flot placering, når det bliver færdigt.

På ”Jernlageret” er der rammet pæle til bygninger ud mod Strand-
promenaden. Det ligner et helt pindsvin. Der er rammet spuns til 
den første del af kanalen. Hvor bliver det spændende at se kanalen 
færdig! (CG)

ORC.org - ORC står for Offshore Racing Congress - en spændende 
hjemmeside med spændende reportager og flotte billeder + en 
masse meget nørdede regneregler mm.
På hjemmesiden kan man læse om, hvad det er for en organisation, 
og hvordan den er blevet til og udviklet.
Det er, for at sige det mildt, lidt nørdet. Under en overskriften ”Su-
peryachts” kan man se, at det dækker både over 30.48 m eller 100 
ft. Der er WW godt 200 af sådanne både, der er målt. Den tungeste 
vejer 1.300 ton og den længste er 90 meter svarende til 300 ft.
Selv om dele af hjemmesiden kræver medlemskab/adgangskode er 
der stadig meget interessant tilgængeligt stof. (CG)

Den 3. november kan naboen Horsens Bådeklub fejre 
50 års jubilæum.

Horsens Bådeklub brød ud fra Horsens Sejlklub i 1968. Forud var 
gået en periode med heftig debat om  manglende tilbagebetalig 
af brændstofafgifter og betaling til havneudvidelse. Nu var nok 
nok for en gruppe motorbådssejlere og Horsens Bådeklub blev en 
realitet. En klub med et helt andet værdigrundlag end sejlklubben. 
I de første år efter bruddet var forholdet mellem de to klubber ikke 
det bedste, men langsomt blev der blødt op og resultatet er blevet 
to naboklubber med gode relationer og et rigtig godt samarbejde. 
Mange medlemmer er i begge klubber.
Det gode samarbejde har udmøntet sig på mange måder omkring 
rent praktiske ting, men også et politisk samarbejde, når det gælder 
forholdene på havnen i dialog med kommunen.
I Horsens Sejlklub ser vi frem til fortsat godt samarbejde og ønsker 
tillykke.

Der udgives en jubilæumsbog og selve dagen fejres med en invit-
eret reception efterfulgt af en klubfest, - særlig udgave af stand-
ernedhalingsfest.(CG)

Lørdag den 9. juni blev der over hele landet afholdt ”Havn-
ens dag”, - også i Horsens.
De aktiviteter, der i de tidligere år, havde været interesse for, 
blev gennemført.
Gæster kunne komme med ud i en skolebåd, komme med på 
en havnerundfart i Vitus Bering, og børnene kunne hygge sig 
med trækfærgen og krabbebro. (CG)

Turudvalget indbyder til 

Torsdag den 8. november 2018 kl. 19 i Klubhuset.
Julebanko er normalt et tilløbsstykke. Præmiebunken 
varierer, men turudvalget vil arbejde på et righoldigt 
udvalg af præmier.
På gensyn til en hyggelig klubaften.
Se nærmere på horsens-sejlklub.dk

Julebanko
Sæsonen går på held. I 2018 blev der vejrmæssigt betalt tilbage 
af det vi manglede i de sidste par år, og der har været sejlet som 
sjældent set før. Der har været fornuftigt besøg af gæstesejlere i år. 
De nye pladser i inderhavnen er kommet i brug. Den nye service-
bygning er langt om længe kommer på plads. Automat er sat op og 
affaldshåndtering er i drift. Det er blevet et meget fint havneafsnit, 
som bliver positivt omtalt.  Man har også kunne set lokale sejlere 
benytte de bynære pladser.

Nyt fra havnefogeden
Der har været run på affalds containerne efter en weekend med 
godt vejr. Fra Lystbådehavnens side gør vi hvad vi kan, og opfordrer 
brugerne til at gøre det samme. Husk at lystbådehavnens affalds-
containere er forbeholdt brugerne med affald relateret til båden.

Snart skal både op. Regler for brug af vinterpladserne findes på 
lystbådehavnenes hjemmeside – horsenslystbaadehavn.dk 
Kontakt pladsmændene for nærmere aftale. Kontakt havnekon-
toret, hvis kranen på servicekajen ønskes benyttet. (CG)

Den flotte lille servicebygningen i inderhavnen.  Containerne bugner søndag aften efter 
en weekend med strålende vejr. Klem 
dog de store papkasser sammen!

Sortering i dåser/flasker, papir, mad-
affald og restaffald som vi gør der-
hjemme, ville nok være på sin plads.
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Horsens Hus
Holmboes Allé 1, 5. sal

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

www.hundsbaek.dk

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

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart

Tømrerarbejde til tiden... 
- og til aftalt pris

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

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

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

RING OG FÅ ET TILBUD

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

HORSENS SVANE APOTEK
ÅBNINGSTIDER:

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

VI STØTTER...

VM Laser Radial

Vi gjorde det godt til VM i Laser Radial i Kiel.
Vi var Christian Winkler og Johan Schubert fra Horsens Sejlklub til 
VM i U19 i Laser Radial i år. 
Der var i alt 269 drenge i Laser Radial klassen, hertil kommer 96 
piger l Laser Radial W, så det var et stort stævne.
Vi endte hhv. på en 19. Plads i guldfeltet til Christian, og en 77. 
plads i sølvfeltet til Johan. 
Vores ambitioner var begge at komme i guld, men det lykkedes 
desværre kun for mig, selvom det var meget tæt på for Johan, som 
til gengæld blev nr. 11 dreng i U17-klassen.
 
Da vi gik til sidste finalesejladserne, lå vi begge bedre end den 
endelige placering, men det var særdeles vanskelige forhold i  
finalerne, der var bl.a. en aflyst sejlads, omskiftelige vindforhold, da 
vinden kom inde fra land, der var både let og kraftig vind.
Stort set alle deltagere i felterne lavede både gode og dårlige  
sejladser i finalerne
 
Det har været en god træning, hvor vi blev coachet af en træner, 
der har trænet tidligere OL-sejlere, og til daglig træner det tyske 
ungdomslandshold.
Det betyder at vi har fået mange nye venner, og har knyttet gode 
relationer til fremtidige træninger, hvor Kiel jo ligger perfekt i af-
stand fra os i Danmark.
Vi har haft en god uge sammen med de øvrige to danskere Malene 
Stenius Pedersen fra Kolding Sejlklub og Magnus Bang Pedersen fra 
Fåborg Sejlklub.
 
Christian Winkler

 
Malene Stenius Pedersen Kolding Sejlklub 
Johan Schubert Horsens sejlklub 
Christian Winkler Horsens Sejlklub 
Magnus Bang Pedersen Fåborg Sejlklub

Ved åbningsceremonien. 
Læg mærke til HSH stander 

var med :)
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I denne helt usædvanligt tropiske sommer har 33 nye sejlere hyg-
get sig på fjorden i klubbens skolebåde. Der har være vindstille 
aftener, hvor det ikke har være muligt at gøre fart med vindens 
tryk. Da har klubbens instruktører taget sejlerne med ud i deres 
egne både og øvet manøvre for motor. På billedet her har instruk-
tør John Domino taget sin besætning Frederikke, Robert og Simon 
med i damjollen. Det giver også øvelse. 

Den 22. september afholdes prøve i praktisk sejlads, hvor ekstern 
censor skal vurdere, om de nye sejlere har lært at sejle en sejlbåd 
uden brug af motor. Når prøven er bestået, erhverver de af sejlerne, 
der har beståen den teoretiske del, deres duelighedsbevis. De, der 
mangler den teoretiske del, må slide på skolebænken hver mandag 
fra 1. oktober til ca. 1. marts.

Kapsejladsskolen har i sommer haft 9 sejlere med instruktører 
på vandet på tirsdagssejladserne i J/70. Det er en succes. De nye 
sporty J/70 både giver udfordringer og oplevelser, som de fleste er 
meget tilfredse med. 

Den 1. oktober starter kursussæsonen i Horsens Sejlklubs Sejler-  
& kapsejladsskole. Om mandagen undervises i navigation og 
sømandskab til Dueligheds beviset, tirsdage afholdes kursus 
Yachtskipper af 3. grad og om onsdagen Yachtskipper af 1. grad. 4 
dage i november afholdes VHF kursus til SRC-certifikat. Tilmelding 
og mere info på nb@godtvejr.dk . Se hele kursusprogrammet andet 
sted i dette blad eller på www.horsens-sejlklub.dk. 
Nils Buhl

Når man sejler feriesejlads i en Juniorbåd, er det skønt at 
opleve, at dørene er åbne så man kan lave mad, vaske op 
og stille madvarer på køl/frys og få ladet mobil og iPad, 
i det hele taget det at kunne opholde sig under tag, hvis 
dårligt vejr. 
Alle klubber i Limfjorden har åbne døre i klubhusene, og 
senest her i sommer har vi oplevet fantastiske forhold i 
Rudkøbing, hvor kommunen har bygget et fælleshus, som 
alle kan benytte. 
Hvad kan man i Horsens, - absolut intet for alt er lukket 
og låst. 

Fritidsforsker Phd
Verner Jensen
Svendsgade 6
Horsens

Så gik turen i år til Sverige. Vi sejlede de nordiske mesterskaber i 
bugten ved Båstad, hvor mig og min far boede i vores båd, i Båstad 
havn. Vejret til og med NM var vidunderligt. Godt nok ikke så meget 
vind til at sejle på, men masser af sol og varme.

2 uger med familien
Vi startede ferien ud med 2 uger i vores båd med hele familien 
(mig, min storebror, mor og far) . Det var helt igennem en dejlig 
ferie, med ikke så meget sejl oppe, men mere badning i det 24C 
varme havvand. Hvilket også medførte at selv min mor og store-
bror hoppede i vandet et par gange. Det sker ellers ikke normalt. 
Vi tog turen syd om Fyn og lå ved ankerbøje ved mange af øerne. 
Isen fra Skarø kan klart anbefales (;
Vi sejlede videre op igennem Lillebælt og Storebælt og nord for 
Sjælland, og endte så oppe i Båstad. En dejlig tur, også med et par 
shoppe stop undervejs. 

Foran mig ventede et par træningsdage med resten af danmark-
sholdet. Min mor og bror blev nødt til at hoppe på toget hjemad 
mod Danmark. Min mor skulle hjem på arbejde og min bror skulle 
på USA-camp, da han skulle til USA som udvekslings student. 
Vind var der endnu ikke meget af under træningen, men nok til at 
sejle.
 
Indmarch
Dagene gik og det blev tirsdag aften hvor vi skulle gå det vi tro-
ede ville være indmarch. Det viste sig så at være en modsætning 
af sidste år; Danmarks holdet aftalte at mødes for at følges over 
til enden af havnen, hvor det oprindelige mødested var, for så at 

Sejlerskolen i 
sommervarmen

Sommertur i 
Juniorbåd

Sarahs JNOM 2018

tage billeder nationalvis og så var det færdigt. Det var som jeg har 
beskrevet det efterfølgende; mega ærgerligt at man ikke fik den 
samme fornemmelse af hvor stort det egentlig var. Sidste år var 
der en lang indmarch gennem hele byen, hvor der blev råbt om kap 
med de andre lande og viftet med store flag. Og til sidst blev vi alle 
sat ved en sø, rundt langs kanten, så man virkelig fik fornemmelsen 
af hvor kæmpe stort det var. 

Selve de Nordiske mesterskaber
Nå, men konkurrence dagene gik i gang og det blev hurtigt en ru-
tine med at skulle tidligt op og gøre det hele klar. Så hørte man 
truttet fra udsættelsesflaget, der blev hejst op og så var der afslap-
ning og hygge med holdet et par timer. Så hørte man truttet igen 
og så var det bare se at komme på vandet. Alle de udsættelser blev 
brugt hyggeligt. I danmarkslejren var der nogle oppustede røde 
poser som blev brugt til at sidde og snakke på. Men også konkur-
rere om det var pigerne eller drengene der kunne være flest på og 
åbne for poserne så alle endte på jorden med ondt i bagdelen og 
det tørre græs ud over det hele.  
Efterhånden som sejladserne blev truttet i gang og optimister fik 
krydset mållinjen kom der resultater. Jeg er siden sidste år fyldt 14 
og det kan efterhånden mærkes resultatmæssigt, at jeg er en af de 
større optimist sejlere. Så de 2 dage med let vind, gik det ikke helt 
som ønsket, men derimod ved 3. dagen var der vind og en tilfreds 
pige satte fødderne på land, efter en god afslutning på optimist 
karrieren og klar til at sejle zoom8.

Sejlerveninderne Agnes (Aalborg Sejlklub), Sarah og Maja fra HSH 
til JNOM 2018 i Båstad

Danmarks support båd til holdkapsejladserne. Vi havde det fedt og 
drengene vandt holdkapsejladserne.

Holdbilledet JNOM 2018 for opti, både drenge og pigeholdet

Instruktør John Domino og sejlerskoleeleverne Frederikke, Robert 
og Simon øver manøvre med motor i klubbens Damjolle.
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Med VM i Aarhus i uge 31 og 32 fik hele Danmark øjnene op 
for, at sejlsport er en fantastisk sport.

1400 sejlere fra 90 lande kæmpede om VM og OL pladser. 400.000 
tilskuere og mere end 1000 frivillige hjælpere var med til at skabe 
en flot folkefest på Aarhus Ø.

På den flotteste sommeraften den 26.8, blev Worlds 2018 officielt 
åbnet, med en flot show ved Dokk1. Som nummer 90 og under stor 
jubel kom Anne-Marie Rindom ind som fanebærer for Danmark. 

Hele verden fulgte med
Worlds i Aarhus blev det foreløbige højdepunkt, hvad angår TV 
dækning af olympisk sejlsport.
DR satsede stort og med daglige udsendelser, og med DR1 og som 
live streaming kom sejlsport ud i hele verden og ikke mindst ud på 
de danske TV skærme. Droner, helikoptere, masser af TV kamer-
aer på land og på vandet, SAP Analytics og gode kommentatorer, 
herunder vores egen Anette Viborg, var med til at gøre sejlads til 
Danmarks nye folkesport. 

Det danske sommervejr
Vejrguderne opførte sig rigtig godt i den første del af stævnet, men 
drillede desværre lidt henimod slutningen, hvor udfordrende vind-
forhold, med højtryk, vind fra syd og meget varmt vejr, drillede de 
danske sejlere.

Anne-Marie Rindom
Vandt en flot bronzemedalje til Horsens (og Danmark). Kæmpe 
stort tillykke til Anne-Marie. Du sejlede et fantastisk spændende 

medalrace, hvor du først på sidste lænser fik Bulldozeren op i det 
rigtige gear. Godt sejlet og næsten alt for spændende at følge med i. 

Anne-Marie har på FB reflekteret over VM og bronzemedaljen:
VM på hjemmebane har på mange måder været overvældende 
og en fuldstændig vild og fantastisk oplevelse. Presset har været 
stort og det er derfor, at jeg oprigtigt talt er mega stolt over min 
præstation, som endte med en bronzemedalje. Når det er sagt, så 
er jeg ærgerlig og skuffet over, at jeg ikke var med i guldkampen 
i medalrace. Det var mit mål, og dét opnåede jeg ikke. Den sidste 
sejlads i guldfeltet viste sig at være afgørende. Jeg var sindssygt 
nervøs, og jeg afveg fra min mentale gameplan. Det er bare mega 
øv. Som nogle kloge folk siger, så findes der ikke fejl, kun læring. Det 
har jeg tænkt mig at gøre. Lære fra situationen og komme tilbage 
stærkere, så jeg sikrer kampen om guld næste gang.

Anne-Julie Schütt og Iben Nielsby i 49fx
Den nye dynamiske Horsens duo havde store forventninger til 
VM. Målet var en Top 10 i et skarpt felt, hvor langt flere både end 
tidligere, kan være med i toppen.
Horsens teamet har på FB reflekterede over deres indsats:

Verdens bedste 16. plads
Det føles mærkeligt, at VM er slut nu. Vi har gjort alt, hvad vi kunne 
for at give os selv muligheden for at lykkes til dette verdensmester-
skab. Og vi synes faktisk, at vi lykkes. Vi får flere gange spørgsmålet 
på havnen: Er I tilfredse med VM? Og svaret er ja. Vi er tilfredse. Sam-
tidig med at det svar lyder, er der en ubeskrivelig ild af energi inden 
i os til at gøre det endnu bedre. Vi har så meget lyst til at kæmpe vi-
dere, at det kan være svært at acceptere, at vi ikke kan gøre mere nu 
til dette stævne. VM er slut. Men vi har sejlet os til verdens bedste 
16. plads, og det ér verdens bedste, fordi vi har kæmpet os op ad re-
sultatlisten under hele stævnet. Op op op er det gået, og det er den 
følelse, vi vil holde fast i.

Stor ros til frivillige
Mere en 1000 frivillige ydede en super flot indsats. Overalt på om-
rådet mødte vi venlige frivillige, som sørgede for at alt forløb efter 
planen. 
Horsens Sejlklub stillede med et hold, som hjalp til på Finn jolle 
banen, og rundt på området mødte jeg flere Horsens frivillige. 

The Danish Sailing Team
Målet for Sejlerlandsholdet var at sikre mindst 4 pladser til OL – det 
blev til 5 pladser, så dermed var den sportslige målsætning sikret.

På forhånd var der klogt nok kun et håb og ikke et mål om at vinde 
medaljer.
Hele 55 danske sejlere fik muligheden for at sejle VM, et godt tegn 
på, at der er unge sejlere, der vil konkurrere i de olympiske klasser. 
Især i 49er, 49fx og Nacra 17 var der stor dansk deltagelse.

Stor tak til Aarhus
Aarhus Ø og Aarhus Bugt er den perfekte sejlsports arena. Den 
Olympiske Komite og World Sailing var begejstrede, så mon ikke 
vi kommer til at se flere store stævner i Aarhus i de kommende år.

Aarhus2018 - VM for OL klasser og flot 
folkefest

Anne-Marie med sin træner

Anne-Julie og Iben i aktion
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Nyheder, reportager og artikler til lystbåde- 
og erhvervshavne.

MarinaNews er et gratis nyhedsmedie, som sendes til alle landets 
havne - også erhvervshavne. Bladet udkommer 3 gange årligt og 
indeholder mange spændende artikler. Man kan finde bladet på 
nettet - havnefogeder.dk ,- det er bestemt værd at se.
I maj nummeret var der en spændende artikel med overskriften:
Hanbjerg Marina åbner et ”båd-hotel” til sommer.
Kort fortalt går artiklen på, at mange både ligger ubenyttede hen i 
havnene, og så kunne man jo leje dem ud til overnatning. Som en 
hytte på en campingplads. Planen var i første omgang at videre-
udvikle ideen i 2018 og så starte op i 2019. Kommunen har givet 
penge til projektet.
Idémanden udtalte bl.a. ”Og samtidig ved vi jo, at der er mange 

For at imødegå grill forbuddet medbragte vi på årets som-
merferietur en grillpande og en wok, så vi kunne kokkerere 
lidt alternativt nede om læ over gasblusset.
Hvor vi kunne finder muslinger, rensede og kogte vi musling-
er, helt som vi plejer.
Vi tog muslingerne ud af skallerne og stegte dem i smør i 
wokken. Lidt rasp over sammen med hvidløg og persille.  Med 
lidt flute og rigeligt god tør hvidvin, så er det en glimrende 
forret. Dåsemuslinger kan anvendes i en snæver vending; 
men det er bedst med friske.
Grillpanden blev brugt til bøffer og til fisk,- meget tradi-
tionelt. 
”Fredes stegte bananer” gik også fint på grillpanden. Serveret 
med farin, flødeskum og en squish whisky.
Vi prøvede med en ananas skåret i både marineret i en sirup 
af smør, farin og lidt rom. Vendt på en meget varm grillpande. 
Serveres med et par skefulde af siruppen over, hakkede man-
dler/nødder og lidt is til.
Carl Gerstrøm

mennesker, som aldrig har været ude at sejle – ja, der er givet 
mange, som ikke engang har været om bord på en båd. Hvorfor 
ikke give dem den oplevelse, som det må være at overnatte på en 
båd for første gang?” 
Videre spår han:
”Det bliver vældig spændende at se udviklingen i det her. På sigt 
tror jeg, at der vil komme investorer, som køber både og placerer 
dem i marinaen udelukkende med henblik på udlejning gennem 
båd- hotellet”
Forhåndsinteressen har været så stor, at man allerede i sommeren 
2018 er startet.
Grundtanken er, at Handbjerg Marina skal stå for udlejningen, 
mens indtægten splittes mellem marinaen og bådejeren. Mange 
bådejere har tilkendegivet, at de gerne vil være med.
Det bliver spændende at følge projektet.(CG)

SCT. HANS AFTEN
23. JUNI - LYSTBÅDEHAVNEN

Bådforsikring som er lige så unik som din båd
G

ER
18

16
7 

/ 0
81

8

Skive · Tel. +45 9751 3388 
pantaenius.dk

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

Volvo Ocean Race 
Den ultimative havkapsejlads rundt om jorden 
er netop afsluttet. Denne gang var bådene forbi 
Danmark. En bøje i Aarhus havn skulle rundes 
på vej fra Gøteborg til Holland, hvor den en-
delige mållinje var.
7 hold deltog i ens både – One Design Volvo 
Ocean 65 – 85.000 km i alt blev der sejlet.
Der var 2 danskere med. Jena Mai Hansen havde 
en hyre på Vestas. Den danske vindmøllepro-
ducent Vestas delte sammen med amerikanske 
11th Hour Racing Team sponsoratet på en af 
de 65 fod store både. Nicolai Sehested var med 
på AkzoNobel.
Mange har fulgt med på nettet og mange så 
til i Aarhus, da de kom forbi. Bl.a. var Niels 
Sædholm og søn Johan på plads og sendte et 
par billeder. Aarhus Sejlklubs hoffotograf Peter 
Brøgger har ligeledes hjulpet med et par billed-
er, - tak for det!
Når der skal sejles så lange stræk, skal der være 
gang i båden 24-7. Team Brunel satte en im-
ponerende rekord undervejs. 560.06 nautical 
miles på 24 timer eller 23.3 knob i snit.
Team Dongfeng vandt sidste etape og blev 
overalt vinder.(CG)

Improvisation i pantry’et

 Grillede ananas

Dåsemuslinger i wok
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DANMARKS BEDSTE

SEJLERFORSIKRING

 Dækning året rundt - i vandet eller på land

 Ingen selvrisiko ved brand, totalhavari eller ved indbrud

 Fast præmie uanset skadesforløb

 Kontakt os for et godt tilbud

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

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

Vær godt forsikret - det betaler sig

Danske Tursejlere samarbejder med Søassurancen Danmark

 Rabat ved tyverialarm og duelighedsbevis

HORSENS: HØEGH GULDBERGSGADE 15E HELE FAMILIENS VAREHUS

Kom og hent det 

gratis i varehuset
i nærmeste varehus eller biltema.dk

TEST VORES 

LAVE PRISER 

179,-
Fra

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

2,5 l.  499,-

I forbindelse med juniorbådens 90 års jubilæum har vi igen 
deltaget I Svendborg Classic Regatta 2018.

Torsdag eftermiddag ankom 9 juniorbåde til Svendborg for at blive 
søsat således vi kunne deltage i de planlagte sejladser fredag og 
lørdag. Juniorbådene kom fra Danmark, Tyskland og Holland. Hol-
lænderne havde lidt problemer med båden efter den 800 km køre-
tur, hvilket resulterede i at deres båd desværre sank efter søsæt-
ning, Da vi igen havde fået båden på ret køl var hollænderne glade, 
men lidt ”klemte” over at de skulle sove i båden!! Men Peter Fisker 
havde igen en god ide, for han havde booket 2 værelser på hotel 
Garni så han tilbød, at de kunne låne det ene værelse, og så var de 
glade. 
Fredag morgen  var der fælles morgenmad og kl 10 var der skip-
permøde. I alt var der tilmeldt ca 40 sejlbåde, primært Folkebåde, 
Knarr og juniorbåde + lidt blandet, samt nogle Coronet motorbåde. 
På skippermødet blev vi enige, om at udsætte sejledserne, da det 
blæste op til 30 sek.m på Lunkebugten. Lige rigeligt. Men arrangør-
erne af Svendborg Classic Regatta fortjener stor ros, for der var 
ingen tvivl om, at sejladserne skulle udsættes, og det endte med, 
at det var aftensmaden som blev udsat, da vi første fik startet kl 
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16.30 i 10 – 12 sek. m. Men det blev en super sejlads, hvor næsten 
alle juniorbådene kom samlet i mål, med J418  ”Hvorfor det?”  som 
første båd. Derefter sejlede alle både i havn, hvor der ventede dejlig 
Svendborg Gryde i pakhuset til fællesspisningen, Under middagen 
fik vi at vide, at starten lørdag ville blive fremrykket til kl 10, da 
man igen ventede meget vind. Og det kom der. Der blev afviklet en 
sejlads lørdag, inden vinden igen friskede rigeligt, så arrangørerne 
valgte igen ansvarsfuldt at afvikle flere sejladser. Vinden var nu igen 
på +12 sek. m. og stigende. Men det forhindrede ikke, at der var lidt 
drama på Lunkebugten, idet J 163 Svip var lidt uheldige i en vend-
ing så de bordfyldte. Så der var ikke meget andet at gøre end ned 
med storsejlet, og så tog de den for en fok ind til stranden ud for 
Valdemar Slot, hvor de kunne øse båden tom for vand i fred og ro. 
Godt sømandsskab og god underholdning for dem på stranden. Og 
så fik vi demonstreret hvor godt en selvoppustelig vest virker, når 
man skal ind i båden efter sit anker! Jo den er effektiv, men han fik 
fat i ankeret.
 De juniorbåde som gennemførte sejladsen kom igen meget sam-
let i mål. De to første var så tætte at de mødtes på en styrbord/
bagbord lige før mållinjen, så den ene måtte vende, hvilket blev 
vores redning for båden, som måtte vende var ikke opmærksom 
på, at dommer båden havde revet sig løs og var drevet og derfor 
sejlede de på langs af mållinjen, og så kunne vi lige snige os over 
som 2 er, Meget heldigt for os, og Lars tog det selv meget roligt. De 
opdagede først deres fejl, da de sejlede forbi begrænsningsmærket 
for mållinjen, og blev således kun nr. 4 i sejladsen.
 Derefter var det bare i havn, hvor vi tog bådene op i rigtig regnvejr, 
men med godt humør. Om aftenen var der Gallamiddag i pakhuset, 
med efterfølgende præmieoverrækkelse og musik og dans.
Der skal lyde en rigtig stor ros til arrangørerne af Svendborg Classic 
Regatta for deres måde at håndtere hele arrangementet på, for de 
er jo ikke herre over vejret, men fik alligevel det hele til at  virke 
som et godt arrangement, og så åbnede de lige Lystfartøjsmuseet, 
så vi kunne bruge lidt tid der
 Tak for et super stævne, og vi har sat x i kalenderen til næste års 
Svendborg arrangement.
Torben J 418

Svendborg Classic Regatta 2018

 ”Svip” bordfyldt

”Hvorfor det” på Lunke-
bugten i fin balance

 Juniorbådssejlerne iført jubilæums T- shirt.
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Tandlægerne Rønn og Lund

Tandlægerne Rønn og Lund

· Løvenørnsgade 1a · 8700 Horsens

Tlf. 7562 1070

www.smilhorsens.dk

Specialer:

• paradentosebehandling

• kosmetisk tandbehandling

• implantatbehandling

Tandlægerne Rønn og Lund

·  www.horsensimplantatcenter.dk

Horsens Implantatcenter 

EDC får din handel 
sikkert i havn

... privatboliger såvel som erhverv

For rådgivning eller vurdering
Ring på 75 62 23 00

EDC Ejendoms centret A/S
Strandkærvej 30, 8700 Horsens, Tlf. 75 62 23 00, e-mail: 871@edc.dk
Nørregade 51, 8700 Horsens, Tlf. 75 62 23 00 , e-mail: 870@edc.dk

Gotlandsvej 18
DK 8700 Horsens
Tlf. 75 63 10 00
Fax 75 63 10 11
www.gybo.dk

Rustfrit Stål Design A/S

Stål til sejlerfolket

Gybo Rustfrit Stål A/S løser special-
opgaver i rustfrit stål. Også til erhvervs-
byggeriet eller boligen.

• Udendørslamper 
• Emhætter
• Køkken- borde og vaske
• Butiksinventar
• Altaner
• Bådeudstyr
• Greb og gelændere
• Bardiske og barstole
• Udendørsgrill 

Forhør nærmere eller klik ind på
www.gybo.dk

HSH klubtøj med klubstander som logo kan købes hos
Horsens Marine. Se udvalget i klubhuset.

Åndbar Musto jakke
i eksklusiv kvalitet:
1499,-
inkl. logo

Musto bomulds Polo
med Canvas krave:
399,- inkl. logo
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GLASLØSNINGER TIL DIT 
HJEM OG DIN BÅD

Det var en fin aften, da KDY afholdt Provinsaften i Horsens.
De tre 12mR både WINGS, VANITY V og KIWI pyntede flot i havnen.
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KDY provinsaften i Horsens Sejlklub

Gæsterne blev budt vel-
kommen på sydterrassen

Der blæses til samling

Kanonsalut hører sig til

Signalflag 
over top

Flotte er de!

Hvem mon 
pudser?
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Der er 79 år mellem de to billeder. Poul Wagner Sørensen nyder 
udsigten fra klubhusets terrasse udover fjorden mod Boller.

Første billede er taget i 1939, - Poul er 5 år.
Billede 2  er taget august 2018, - 79 år efter.

Før og nu

Af Poul Wagner Sørensen

Venezia – denne by af vand – i sig selv et kunstværk, måske det 
største mesterstykke som vores art har skabt, skal og bør man 
beskytte mod såvel sejlende som trampende vandaler, hvis horder 
sandsynligvis omfatter en selv.

PÅ LISTEN OVER BEVARINGSVÆRDIG VERDENSARV I 1987!
Venezia er hovedstad for den venezianske lagunes 118 øer med 
knap 50.000 indbyggere – eller 10.000 færre end de 60.000 turister 
der hver dag invaderer byen.
22 millioner mennesker besøger således hvert år Venezia, og det 
kan meget vel blive fatalt, at der ikke kompetent styring af turis-
men i den verdensberømte by, som sandsynligvis inden længe fra 
status som bevaringsværdig verdensarv vil ende på Unescos liste 
over truet verdensarv.

KRYDTOGTSKIBE FORVOLDER UBODELIG SKADE!
Krydstogtturismen er i de seneste år eksploderet. Siden 2000 er 
antallet vokset med 430 procent. Tilbage i 2014 vedtog bystyret 
ellers en regel om, at store skibe over 96.000 tons og som typisk 
medbringer 2.200 passagerer ikke måtte anløbe Venezia. Samtidig 
skulle antallet af anløb af skibe på over 40.000 tons som medbring-
er ca. 1.300 passagerer begrænses til fem om dagen. Beslutningen 
blev imidlertid omstødt af det italienske transportministerium i 
2015.
Så disse rædsler af kæmpeskibe – en slags sejlende blandinger af 
pensionistkasser og lejekaserner har atter frit slag.
Ud over de alt for mange turister er et stort problem også, at 
skibene får lov til at sejle i lagunen, hvor de skaber meget store 
bølger, som forvolder ubodelig skade på byens og husenes funda-
menter.

- igen med den bedste mad lørdag aften! - Pynten skal være glad 
for at vi ikke har åbent for offentligheden ;-). 

Torsdag og fredag var vi noget udfordrede med rigeligt med vind, 
torsdag satte vi måske hastighedsrekord da jollerne endte med 
næsten at plane det sidste stykke mod Borre. 

Fredag blev alle knob øvet på teltets barduner, alt tilgængeligt tov-
værk blev bundet fast til telt, buske, pløkker, trailer mv. Og der var 
god tid til at gå rundt på Borre og rense strandene for affald. De 
voksne var bekymrede, men de unge sejlere lod ikke til at være 
sønderligt påvirkede. 

Lørdag fik vi dansk sommer anno 2018 til turen rundt om Hjarnø 
og lørdag aften var med en fantastisk middag efterfulgt af den tra-
ditionsrige forældresejlads som blev vundet af Brian. 

Søndag endte med meget let vind og en lang tur tilbage til HSH. En 
fantastisk tur som de unge altid husker og ser frem til at deltage i.

/ungdomsafdelingen
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Sejlende masseturisme smadrer umistelige 
kulturværdier!

Borre Knob 2018
Prisliste

PRO VENEZIAKOMITEER– BEVARELSE AF DE KULTURELLE 
VÆRDIER!
Problemerne er ikke kun Venezias eller Italiens men hele verdens. 
Ligesom i mange andre lande blev der omkring årtusindskiftet også 
herhjemme etableret en såkaldt ”Pro Veneziakomité”, hvis formål 
er at virke for dansk bidrag til bevarelse af de kulturelle værdier 
i Venezia, der uden indsats ved restaurering og bevaringsarbejder 
står i fare for forfald eller udslettelse.
Til imødegåelse af sejlads i lagunen og reduktion af turiststrøm-
men har det ikke skortet på forslag – som f.eks. kystnære anker-
pladser øst for lagunen i Adriaterhavet og betaling af entre til selve 
byen i lighed med andre seværdigheder.

NO GRANDI NAVI!
Den lokale befolkning har for længst fået nok af de turisthorder, 
som smadrer deres by og eksistens, såvel til lands som til vands.
Med slagord som NO GRANDI NAVI (Nej til kæmpeskibe) malet 
på sejl og bannere sejler de lokale op på siden af kæmperne for 
at tilkendegive for skibenes passagerer, at de er uønskede og skal 
holde sig væk fra Venezia.

Kontingenter
Vedtages hvert år på generalforsamlingen gældende  
for det næste år. 
A - Myndig aktiv sejler 1075   
B - Umyndig aktiv sejler 908   
C - Samboende par 2804
D - Ikke aktiv  538

Sejlerskole
Vedtages af bestyrelsen efter indstillingen fra  
sejlerskoleudvalget.
• Praktisk sejlads 1800,- kr.*
• Kapsejladssejlerskole 1800,- kr.*
• Teori 1800,- kr.*
• Eksamensgebyr  250,- kr.
* For sejlere under uddannelse max. 25 år halv pris.

Leje af både
Vedtages af bestyrelsen efter indstilling fra ungdoms- 
udvalget/sejlerskoleudvalget
• Optimistjolle komplet.  800,- kr. pr. sæson
• Storjolle 1000,- kr. pr. sæson
• Hobie 16 2500,- kr. pr. sæson

Hbåd kan lånes efter nærmere aftale med sejlerskolen. 
weekend fra fredag til søndag
     
Klubpriser i Horsens Sejlklubs Restaurant 
Priser for resten af 2018
• øl/vand/kaffe 1 mærke#
• glas vin 2 mærker#
• sejlerret 80,-kr.
#10 mærker koster 200,- kr. 

HUSK:
• at støtte vore sponsorer og annoncører, - dermed  
 støtter du også Horsens Sejlklub.

• at sende din mailadresse til kasserer@horsens-sejlklub.dk

• at tilmelde din kontingentbetaling til betalingsservice,  
 - eller påføres 50,- kr. i administration.

 Link på www.horsens-sejlklub.dk / sejlklubben / 
 bestyrelse / kasserer 

Prisliste 
Horsens Sejlklub
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Fra den 10. til den 22. juli var jeg i Corpus Christi, Texas, 
USA, for at sejle u19 ISAF VM, som jeg havde udtaget mig til 
stævnet via det danske Torm Grandprix i Aarhus. 

Vi var i alt 11 danskere nede for at deltage i stævnet, heriblandt 2 
trænere (Jan Christiansen og Mathias Borreskov) og 9 sejlere (Al-
fred Dixen, Frederik Fomsgård, Victor Ladefoged, Malene Stenius, 
William- og Rebekka Johannesen, Johanne -og Kathrine schmidt og 
mig selv, Johan Schubert,) der til sammen repræsenterede de fire 
klasser Nacra 15, RSX, 29er og Laser Radial. 

Stævnet i Corpus var specielt, fordi det ligesom Kina kun var en 
sejler fra hver nation i hver klasse, der fik lov at deltage. Udover det 
bor alle sejlere fra de forskellige lande på samme hotel, der bliver 
tildelt nye både, så mængden af grej man selv skal medbringe er 
minimal, og så er der utrolig meget mediedækning. Jeg deltog i 
samme type stævne i Kina i december, så helt uvante rammer var 
det ikke. Det er altid et fedt stævne, fordi det er godt organiseret 
og fordi man lidt kan få lov at føle, hvordan det er at sejle det 
stævneformat, som “de gode” sejler.

Vi boede på et fint hotel i første række ud til vandet, og med 200 
meter til området med bådene var der ikke meget at klage over. 
Godt var det dog, at vi ikke havde diætist med, for en hvilken som 
helst form for kost rettet mod atleter var svær at finde, ikke at jeg 
klager ;). Menuen stod enten på æg og bacon eller vafler hver dag 
op til stævnet, man kunne næsten vænne sig til det. Da stævnet 

Til alle Horsens sejlere

Jeg er en ung gut på 20, som har købt mig en ILC40, tidligere 
Fram XIV ejet af den norske konge, og jeg vil rigtig gerne have 
nogle folk med på vandet.

Båden ligger i Horsens, og vi kommer til at sejle onsdags sejl-
adser i Snaptun, grundet en dybgang på 3m. 
Her i efteråret skal vi bare ud og lære båden at kende, og 
forhåbentlig finde nogle som vil være en del at det hold som 
skal sejle fast på båden. 

Ambitionerne er på sigt at få en båd som kan lege med i top-
pen, men det kræver hårdt arbejde, og nogle sejlere som har 
lyst til at lære, og meget gerne nogle som også kan lære fra 
sig

Målet med båden er selvfølgelig at få den til at sejle stærkt, 
gerne hurtigst, men det er også at få nogle af de unge sejlere 
med fra jollen, og over i kølbådene, så jeg håber at nogle af jer 
har lyst til at prøve kræfter med det. 

Hvis det her fanger din interesse så skriv endelig, både unge 
og gamle :)

U19 ISAF VM i Corpus Christi 

Spændende båd til Horsens
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gik i gang, kom der dog styr på sagerne med morgenmadsbuffet 
på havnen, og med fokus på bæredygtighed var alt som det skulle 
være.

Stævnet var et foregangsstævne i forhold til bæredygtighed med 
fokus på mindre engangsplastik. Alle deltagere fik derfor, da vi an-
kom, en drikkedunk, som kunne benyttes under stævnet, og med 
store beholdere med rent drikkevand placeret rundt omkring på 
pladsen var det nemt at få nok at drikke. Også på vandet var det at 
mærke, at der var fokus på mindre engangsplastik, her var behold-
ere med frisk drikkevand på alle følge- og dommerbåde et koncept, 
der fungerede helt perfekt til formålet, og som jeg håber, bliver en 
genganger til de kommende stævner jeg skal deltage i.

Vejret var noget af det, der var sværest at vænne sig til, med de 35 
grader og den høje luftfugtighed krævede det sit at opretholde en 
nogenlunde væskebalance. Vejrforholdene var dog ikke til at klage 
over. Med 7 til 10 meters vind hver dag fra søbrise retning der tiltog 
i løbet af dagene, og vand der målte ca. 28 grader kunne det ikke 
blive meget bedre.

De første sejladser blev skudt i gang den 15. Juli, og mine resultater 
var nogenlunde stabile, lige inden for den bedste halvdel af feltet. 
Sejladserne var utroligt sjove, da der var god vind og bølger der 
passede til, at man både kunne give den gas på kryds, halvvind og 
læns og farten var da også god. Jeg fortsatte med at holde min 
serie af sejladser stabil igennem hele stævnet, dette var en af de 

positive sider ved mine resultater. Grundet dumme fejl 
blev mange af mine sejladser mere til en kamp for at 
indhente det tabte, end en kamp for at holde på det 
vundne, men sådan går det jo, på trods af at man altid 
kunne have ønsket sig et bedre resultat, er jeg udmær-
ket tilfreds med den samlede stilling. Stævnet var utrol-
igt lærerigt, og jeg tager en masse erfaring med videre 
til de næste store stævner, jeg har i den grad fået blod 
på tanden og øje for forbedringer, så der er helt sikkert 
noget at arbejde på

Alt i alt var det en super fed tur med en masse gode 
oplevelser og erfaringer.

Johan Schubert

Med bedste sejler hilsner

Mathias Bak
Mobil: 23954039
maddi_bh@hotmail.com

Sidder du og er ærgerlig over, at du ikke nåede på vandet i en af 
J70´erne, så har du stadig chancen for at det kan blive i år. Vi sej-
ler 2 lørdage i oktober, og det er lørdag d. 13/10 + d. 27/10. Vi 
mødes ved klubhuset kl. 10,00 hvorefter vi fordeler os i bådene til 
en forhåbentlig god dag på vandet. Vi forventer, at det er slut kl. ca. 
13,00, men skulle der være nogen, som kun kan være med i et par 
timer, så finder vi også sagtens ud af det. Så tag naboen/ kæresten/ 
kollegaen/ alle dem du kender, med under armen og lad os få nogle 
hyggelige timer på vandet.
Prisen for medlemmer er kr. 100,- og prisen for ikke medlemmer 
er kr. 200,-.
Er der spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede på 
mail anettebjoerk@hotmail.com
 
Håber vi ses!
 
Sejlerhilsen fra Anette

Lørdagssejladser 
i J70
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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.

Det største og stærkeste

advokatkontor i Horsens

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

lrp.dk

LRP-SEJLKLUBBEN-26JURISTER.indd   1 20/03/2018   13.11
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Kursusprogram 2018-19

VHF-kursus / SRC-certifikat  

Efterårets kursus består af 3 lektioner og eksamen. Torsdag 
den 15. og 22. november kl. 18.30 til 21.30, lørdag den 24. 
november kl. 09.00 til ca.12.00. Eksamen den 28. novem-
ber fra kl. 18.30 til ca. 20.00. Underviser: Stephan Arnold 
Thomsen. Pris: kr. 500 for medlemmer af Horsens Sejlklub. 
Kr. 600 for medlemmer af andre sejl- og motorbådsklub-
ber på Horsens Lystbådehavn. Plus bøger (anskaffes før 
kursusstart) og eksamensgebyr til Søfartsstyrelsen. Holdet 
startes med mindst 10 deltagere. Max. 15 på holdet. Næste 
hold foråret 2019.

Duelighedsbevis – teoretisk del

Mandage kl. 19 – 21.30 og enkelte lørdage fra kl. 9.30 – 
13.00. Kursusstart 1. oktober kl. 19. Undervisere: Hans Koch, 
John Domino og Sigbjørn Christophersen.  Pris: kr. 1.800 + 
bøger.   
Kun adgang for medlemmer af Horsens Sejlklub.  

Yachtskipper af første grad (YC1)

Start onsdag den 24. oktober 2018. Kursus afholdes 24. 
og 31. oktober, 7., 14., 21. og 28. november, 1., 2., 5. og 12. 
december, 2., 9., 16., 19., 20., 23. og 30. januar 2019 og 
eksamen lørdag den 9. februar 2019. Onsdage kl. 18 – 21.30 
og weekends kl. 8.30 – 16.00. Underviser Carsten Aagaard 
Rasmussen.
Pris: kr. 2.800 for medlemmer af Horsens Sejlklub. Kr. 3.000 
for medlemmer af andre sejl- og motorbådsklubber på 
Horsens Lystbådehavn. Kr. 3.500 for andre deltagere.  
Krav for deltagelse: Bestået og erhvervet bevis som 
Yachtskipper af tredje grad. Max 18 deltagere. Holdet 
startes med mindst 10 deltagere.  

Yachtskipper af tredje grad (YC3)

Tirsdage kl. 18.30 – ca. 21.30 og 2 lørdage kl. 9 – 15. Start 
tirsdag den 9. oktober 2018  
Underviser: Henrik Grimm Vestergaard.  
Pris: kr. 2.800 for medlemmer af Horsens Sejlklub. Kr. 3.000 
for medlemmer af andre sejl- og motorbådsklubber på 
Horsens Lystbådehavn. Kr. 3.500 for andre deltagere.  
Krav for deltagelse: Bestået praktisk del af Søfartsstyrelsens 
Duelighedsbevis. Max. 18 deltagere. Holdet startes med 
mindst 10 deltagere. 

Praktisk sejlads – begynder og letøvet

16 hverdagsaftener, mulighed for deltagelse i ture, til – og 
afrigning og klargøring af skolebådene. Der sejles 4 aftener 
om ugen med 3 elever og én instruktør i 2 H-både og 
Etchells. Man kan kun tilmeldes én aften om ugen. Kur-
susstart ca.1. april. Kræver medlemskab af Horsens Sejlklub. 
Kursusgebyr: kr. 1.800.

Kapsejladsskole for øvede og let øvede. 
Der deltages i de ugentlige tirsdagskapsejladser i klubbens 
3 nye J/70. 4 elever og en instruktør i hver båd. Kursusstart 
medio april.

Alle vinteraktiviteter foregår i Horsens Sejlklubs undervisnings-
lokaler Mongo på Lystbådehavnen.  

Tilmelding og yderligere oplysninger:  
Horsens Sejlklub / Sejler - & Kapsejladsskolen  
Nils Buhl - Tlf: 2929 1907 - E-mail: nb@godtvejr.dk 

Horsens Sejlklubs Sejler - & kapsejladsskole tilbyder til følgende kurser:  
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Endelavevej 3 · 8700 Horsens · Tlf.: 75 62 56 77 · Fax: 75 62 15 52 · www.arthur.dk
Vi overholder den gældende lovgivning fra arbejdstilsynet

Transportløsninger 
til dit behov

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

Tlf. 2929 1907 
E-mail: {HYPERLINK	

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

Gammel Havn 1, 8700 Horsens 

maritim@godtvejr.dk

Med behørig tilladelse sakset fra Horsens Havns juni Nyhedsbrev. 

I mange år havde Horsens sin egen slæbebåd, Vitus. Men Vitus blev 
solgt i 1996 og siden har havnen ikke haft sin egen båd.
-I virkeligheden var Vitus for stor til Horsens Havn, men den fun-
gerede alligevel i knap 20 år, husker Walther Rasmussen, som i alle 
årene var maskinmester på slæbebåden.
Han var med i Finland og hente båden, der tidligere havde slæbt 
træ i de finske søer og afløste en anden og tidligere slæbebåd. 
Hjemturen var en træls tur i høj søgang, husker han, men hjem 
kom de da. Siden fulgte masser af opgaver som bugserbåd i havnen 
for de store skibe, der ikke kunne vende rundt selv – og om vinteren 
var Vitus isbryder i fjorden.
-Det egnede den sig faktisk ikke ret godt til. Vitus havde svært ved 
at komme op oven på isen og knuse den, men det lykkedes alligevel 
at holde sejlrenden fri. Jeg har sejlet mange gange ud til mundingen 
af fjorden med flere coastere i kølvandet – og så kom en Thorbjørn 
eller en anden isbryder og tog over, så de kunne komme ned gen-
nem Lillebælt, siger Walther Rasmussen og fortsætter:
-Af og til skulle vi også til Endelave, men der måtte vi lette båden 
for ballast, fordi den stak for dybt. Det var altid noget af en vippe-
tur ind til Endelave, fordi vi lå så højt.
Walther Rasmussen gik på efterløn som 60-årig, for helbredet 
drillede lidt. Arbejdet på Vitus kunne være koldt og vådt, altid med 
vand ind over rælingen og ingen overdækning mellem maskinrum 
og styrehus. Omtrent samtidig, i 1996, blev Vitus solgt til JA Re-
deriet, som fik et rådighedsbeløb for at sørge for isbrydning, når 
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Vitus blev den sidste slæbebåd i Horsens

Nyt fra pladsmændene

det var nødvendigt. Pengene fra salget gik til at fjerne svajeøen 
midt i havnen, og siden har Horsens Havn ikke haft egen slæbebåd.
Vitus, der blev bygget i 1978, sejler stadig – den opererer som 
slæbebåd over hele verden og har bl.a. været i Newfoundland i 
Canada, Lagos i Nigeria, Sortehavet, Hvidehavet samt en del i Mid-
delhavet.

Snart skal bådene på land og pladsmændene gør i den anledning 
opmærksom på, at regler for vinteropbevaring, som angivet i regle-
mentet, er: 

På de til Horsens Lystbådehavn tilhørende vinteropbevaringsplad-
ser kan lejere af faste liggepladser henstille deres båd, i den ud-
strækning, der er plads. Betaling herfor er indregnet i afgiften for 
liggepladsen. Der gives ingen rabat på liggepladsafgiften i tilfælde, 
hvor der ikke er plads eller hvis man fravælger brug af vinterop-
bevaringsplads. 
Bådejere, der ønsker en vinteropbevaringsplads, skal være medlem 
i en af de nævnte anerkendte 
• Horsens Sejlklub 
• Horsens Bådeklub 
• Horsens Motorbådsklub 

• Horsens Fiskerihavns Forening 
• Horsens Lystbådehavns Bådelaug 

Placering af båden skal ske ifølge aftale med pladsmanden for det 
enkelte område, i tvivlstilfælde kontaktes havnefogeden. 
Ved benyttelse af vinteropbevaringspladserne skal ordensregle-
mentet overholdes.

Vær særlig opmærksom på, at hvis man skal sent i vandet/slet ikke 
i vandet i 2019, så er det vestpladsen. Østpladsen bag spidshusene/
nyboder SKAL være ryddet medio maj.

Knud Erik Feldt  &  Svend Åge Randlev
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Favoritten vandt igen
Ingen kunne holde Thomas Iversen og Jyske Banks besætning tilbage i Hor-
sens Sejlklubs Business Cup, der blev holdt for 3. år i træk på Horsens in-
derfjord midt i juni.

8 besætninger med erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklub-
ber sejlede mesterskabet i meget hård luft, der gav tætte og spektakulære
dueller. Dette var meget se værdige for de tilskuere, der fulgte dramaet fra
nært hold på ydermolen i Horsens Lystbådehavn.
I den afsluttende match imellem vinderne fra Jyske Bank og Nykredit gik
det så hårdt til, at Thomas Iversen faldt i vandet inden starten i en duel og
måtte samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.
Besætningerne var suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke
kræfter naturen kan påvirke en sejlbåd med.
Frank Panduro, der sejlede for Dansk OTC, var ikke sen til at indrømme, at
mave- og armmusklerne skulle trænes væsentligt, hvis han skulle gentage
en succesfuld 3. plads med Peter Iversen som skipper, til næste år.
Morten Stoy fra CON Industries blev nummer 2 og Nykredit med Søren
Andersen blev nummer 4.
Mia Nielsen fra NP Truck havde på grund af afbud, ikke sin sædvanlige skip-
per, der ligger 4 på verdensranglisten, og der gav en placering lidt nede i
rækken.

Der er allerede nu sat dato for næste års Business Cup 2010, der afvikles
den 12. juni og hvor der forventes at 12 besætninger og 6 både sætter hin-
anden stævne.
Har du lyst til at deltage i Business Cup så reserver dagen og send en for-
håndsbookning på mail til soren.klint@horsens-sejlklub.dk. Der er allerede
nu forhånds booket 3 besætninger.

Horsens Sejlklubs 
Business Cup 2009 

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

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

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

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

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

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

INDUSTRIES

C NO

Lars Larsen

Tak til vores sponsorer:

Tak til sponsorer og annoncører for det gode samarbejde

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

Horsens Yachtværft ApS udfører maritimt håndværk og 

service på lystbåde samt erhvervsfartøjer.

Med egen servicekaj og værft faciliteter på Horsens Havn 

omfatter fag kompetencerne lige fra det traditionelle bå-

debyggeri til anvendelse af de 

nyeste teknologier indenfor kom-

positter og skibsmekanik, samt 

elektronik.

Værftet kan med værksteder 

indenfor støbning, snedkeri, mo-

tor og el, samt mast og rig løse 

enhver opgave på lystbåde og 

erhvervsfartøjer med et deplace-

ment op til 25 tons.

Mast og rig

www.horsensvaerft.dk

Kontakt os eller læs mere på 

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

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

Vi giver dig den rette rådgivning.

Det største og stærkeste

advokatkontor i Horsens.

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

lrp.dk

 
Anne Marie Rindom og de øvrige OL piger fik 
smæk af de gråhårede.
Til Picca Automation Business Cup i Horsens 
havde Anne-Marie Rindom og de 3 øvrige pi-
ger i Horsens til Ol, Anne Julie Schütt/Iben 
Nielsby og Anette Viborg, skiftet deres normale 
bådtyper ud med J70’ere, hvilket flere verden-
sklassesejlere udnyttede. Pigerne kæmpede 
det bedste de havde lært, men måtte til sidst 
se sig henvist til sekundære pladser.
 
Regerende nordisk og tidligere verdensmester 
i OK jolle Anders Andersen med sin Sydbank 
besætning vandt snævert pokalen i medal race, 
foran Morten Fjerbæk og Envidan, der derved 
henviste ligaskipper Henrik Jensen fra KDY og 
Picca Automation til 3. pladsen.  
 

Business Cup VM stemning

10 besætninger i seks  J70 både havde sat hinanden stævne til nogle forrygende matcher i 
Horsens sammen med Havnens dag og ”Vild med vand”.

Vinderne f.v.: Henrik Jensen KDY, Anders Andersen Horsens Sejlklub og Morten Fjerbæk 
Horsens Sejlklub med besætninger.
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Vi – Elise og Carl - skulle begge arbejde i juli og først den 28. juli 
kunne vi stige om bord i Hellerup hvor Lizzie og Ove, som vi har 
båden sammen med, lå. De havde været afsted i nogle uger med 
børn/børnebørn. Nu skulle vi så med i 4 uger.  Sidste år var vi også 
afsted i august. Dengang blev det ikke til meget, efter godt en uge 
tog vi hjem trætte af blæst.
Vi indledte ferien med at tage på Bakkens Hvile,- en go’ oplevelse. 
Jeg havde ikke været der siden min studietid midt i 60’eren. Det var 
helt, som jeg huskede det, dog uden Cleo.
Søndag morgen vågnede vi op til kirkeklokkernes ringning kun 
afbrudt af en havneassistents skramlen med affaldsspande og rå-
ben fra de nærliggende tennisbaner. Jeg har været i Hellerup Havn 
mange gang i f.m. organisatorisk arbejde, men aldrig for at overn-
atte i egen båd. Idyllisk lille havn i et flot kvarter med flotte gamle 
velholdte huse.  Meget få pladser, meget liv og med en markant 
historie. Hellerup Sejlklub har altid været flittige inden for det 
organisatoriske, og jeg traf da også mange bekendte. Klubhuset 
er noget for sig, med den berømte medaljevæg, 24 OL medaljer 
har klubben hjembragt, heriblandt Poul Elvstrøms 4 guldmedaljer. 
Ungdomsarbejdet vægtes højt i Hellerup. Flåden af optimistjoller 
viser det. 606’re lå der 9 af + mange storjoller af forskellig type. 
Man kunne her som i mange andre havne se flere Feva og Zoom 
joller henligge ubenyttede og lettere forfaldne. 
Vi trodsede sammen med mange andre advarslen om badning 
p.g.a. alger. Der er en fin badestrand på ydersiden af dækmolen, og 
i det vejr var det ikke til at modstå fristelsen.
En spadseretur til nabohavnen Tuborg Havn. Det  var som at 
komme i en hel anden verden. Ikke en sjæl, skønsmæssigt var kun 
halvdelen af pladserne i brug. Beton og glas  totalt dominerende, - 
på engang imponerende og skræmmende.

H O R S E N S  S E J K L U B  A N N O  1 8 7 9

Prøv og læs i Sejlerens Marine Guide 2018. Under overskriften 
”Mellem tradition og fremtiden” har Karoline Meyer-Schilf  skrevet 
en meget læseværdig artikel om problematikken mellem hygge, 
idyl, liv og det moderne, hvor alt står på udvidelse og vækst, krav til 
moderniseringer af forældet infrastruktur. 
Vi havde en herlig lun aften i Hellerup med en fantastisk måne og 
lyset fra svenskekysten i baggrunden.
Tidligt drog vi fra Hellerup og sejlede langs kysten nordpå. Forbi 
legendariske Hambrosallé Skovshovedhavn, Tårbæk, Vedbæk o.s.v. 
kl. 08.15 rundede vi Kronborg og sidst på formiddagen var vi 
fortøjet i Gilleleje. I løbet af eftermiddagen kom der mange både 
ind og først på aftenen var der 3-4 uden på hinanden og mange lå 
uden på pælene med landgang via gummibåd.
Vi kom til at ligge ved siden af en lokal stor motorbåd. De havde 
broderet navn i deres yachtflag hvilket så besynderligt ud. De 
forklarede, at de havde en bekendt, der via en programmerbar sy-
maskine  ku’ sådan noget. Det havde vakte lidt debat i klubben og 
bestyrelsen havde øffet lidt om, at det ikke var helt i overensstem-
melse med…… og …..!!!
S/Y Orion hjemmehørende i Georgetown en stor 85 fods kasse 
tegnet af Ron Holland  blev hevet op på beddingen, og en hær af 
folk gik i gang med spartler og højtryksrensere. Det var tomme tykt 
det de skrabte af. Men sikke en båd.
Der er mange særprægede bådnavne. Vi stødte på endnu et ”SEX-
TANTEN”
I Gilleleje Sejlklub serverer man kaffe for gæstesejlerne hver dag 
mellem kl. 9-10. Hertil serveres løgnehistorier. Et lokalt firma spon-
serer kaffebønnerne, og de lokale navnlig ældre sejlere står for det 
praktiske. MEGET hyggelig og som hos os mange skæve bemærk-
ninger, smådrillerier der nærmer sig mobning. Var det anderledes, 
var man gået forkert.
Vinden var nordvest, så vi sejlede tilbage til Sundet. Helsingborg 
har en dejlig moderne bynær marina. Meget liv med flere restau-
raener og en flot strandpromenade. Vi travede de godt 5 km. ud til 
Sofiero Slot, - bestemt et besøg værd.
Tilbage til Danmark – Humlebæk – hvor vi har været flere gange. 

”Fra logbogen”- Glimt fra sommerferietur med 
”Bevar mig vel” sommer 2018

Stor gensynsglæde med havnefoged Per. Tænk en rigtig levende 
havnefoged, der tager imod og anviser plads.
På vej videre sydover prajede vi en fisker båd og købte makrel i 
åben sø. Rakt over i en plastpose på enden af en bådshage.
Vejrudsigten lovede 10-12 ms så vi lå over i Dragør og så lidt på 
denne flotte gamle by.
En andemor kom svømmende forbi med 6 små ællinger i kølvan-
det. På nabobåden dukkede en stor hund op, svært interesseret i 
andefamilien. Andemor udviste et imponerende moderinstinkt.  
Rejste sig og skældte voldsomt ud. Hunden trak sig hast et par 
skridt tilbage.
Smuk tur forbi Stevns Klint og senere Møns Klint, - der er dejligt i 
Danmark i solskin.
På vej over Køge Bugt oplevede i en helikopterredningsøvelse.
I Rødvig fik vi en tysk båd uden på. En 3 uger gammel Hallberg 
Rassy just hentet på værftet. Flot båd og stolte ejere.
På vej gennem Grønsund mistede vi kølevandet på motoren og 
måtte snige os ind i Stubbekøbing for at montere en ny impeller, 
som vi heldigvis har været så forudseende at sejle rundt med. 
Vi havde ikke været i Smålandsfarvandet og benyttede lejligheden 
og besøgte Femø. Hyggeligt sted.
På helt blank vand lod vi motoren skubbe os til Svendborg hvor der 
var Classic Regatta. Straks ved ankomsten spottede vi Torben Pe-
tersen søsætte ”Hvorfor det”. Hyggeligt at se en Horsens stander.
Godt bundet fast oplevede vi et voldsom uvejr i Svendborg med 
MEGET vind, regn og torden.

Glas og beton!

Flot måne over svenskekysten. Den seneste OL medalje i 
Hellerup Sejlklub.

Sofiero Slot, et besøg værd.

Troense var som det plejer. Hyggeligt og stille. Havnefoged Søren 
Nielsen var der endnu og tog stadig imod og anviste plads. Søren 
har været havnefoged i 18 år i Troense og er langt over firs.. 
Fra Dyreborg til Årøsund havde vi en meget fin sejlads. Agten for 
tværs 9-10 m/s og 10-12 knob på loggen, - så bliver det til noget. 
I Årøsund er landfaciliteterne blevet meget opgraderet siden vi var 
der sidst for 10 år siden. Navnlig er der blevet en meget flot auto-
camperplads, som bliver flittigt benyttet.
Via Middelfart, Brejning og Juelsminde retur til Horsens efter 
næsten 4 ugers herlig sommertur. Vi havde nu også noget til gode 
fra sidste år..
Carl Gerstrøm

Idylliske Dyreborg

Forbi Stevns Klint

Svendborg havn.

Navn i hækflaget, - ikke nogen go’ ide!Legendariske havne-
foged Søren Nielsen, 
Troense

Kronborg om 
styrbord
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Fra Moskva til Sankt Petersborg

En sejltur på floder, kanaler og søer gennem en del af Rus-
land. 1300 km. omkranset af træer.

Medio juni sejlede vi 12 dage fra Moskva til Sankt Petersborg i dej-
ligt vejr, - stille og sol fra en skyfri himmel behagelig temperatur 
på 25° C.
Sidst jeg var i Rusland var tilbage i 2011, og der er sket MEGET 
siden da. At få visa er stadig dyrt, men man kan i dag få det i Aarhus 
og behøver ikke tage til København. Når man i dag ankommer til 
Rusland med fly, er det let at komme gennem tolden. I 2011 var det 
umådeligt besværligt. Der er mange biler - store vesteuropæiske 
biler, køer alle steder på vejene i byerne, men der er stor prestige 
i selv at køre, så køerne tager man med. Ingen cykler, ingen hunde 
– er en markant forskel til Danmark.  Mange store åbne pladser og 

mange flotte udsmykninger af bygninger, metrostationer ja selv 
sluser på kanalerne er flot dekoreret. Her kunne vi lære noget!
Det er meget vanskeligt at danne sig et reelt billede af en menig 
russers økonomi. Skole, læge, tandlæge og hospital er gratis. Mange 
har som nævnt bil. Benzin er billigt ca. 3,50 kr./l Mange har som-
merhus. Ikke noget stort, men her kan man selv dyrke grøntsager. 
Der er uden tvivl en del økonomi ”under bordet”. Der er stor forskel 
på de velbeslåede, og de der har mindre og på land og by. Der er 
en del kedeligt bolig-/kontorbyggeri men også meget nyt, der er 
super flot.
Vinterpaladset, Kreml, flotte kirker og museer. Der er meget at se.
Det var midt i fodbold VM, og det fyldte naturligvis meget i byerne 
og på skibet. En enkelt bemærkning til de tyske gæster i på skibet 

om de kunne huske EM 1992 skaffede ro. Hvis de italienske gæster 
blev lidt højrøstede skulle man blot spørge:” Hvornår er det nu Ital-
ien skal spille?”

Sejlturen og skibet vi sejlede med var spændende og på mange 
måder anderledes.
Båden ”m/s Rakmaninov” var et af 50 skibe bygget i DDR i firserne. 
Hun havde 3 russiske 6 cylindrede motorer på hver 1000 HK til 
fremdrift. Max fart var 25 knob men man sejler normalt kun 13 
knob. Man bunkede 300 ton vand af gangen. Det holdt fra Moskva  
til Sankt Petersborg . Det grå spildevand blev behandlet om bord 
og ledt ud. Fast affald blev brændt om bord og asken afleveret i 
land. Båden var holdt meget flot. Unge matroser sørgede for at alt 
skinnede.
På broen havde man altid 3 navigatøruddannede folk. Kun over de 
store søer vi passerede kunne man anvende selvstyrer, ellers var 
det manuelt. Dels p.g.a. en del trafik og dels p.g.a., at floder og 
kanaler snoede sig i et væk. 
Man havde 3 elektroniske navigationssystemer. Et der anvendte 
russiske satellitter, et der anvendte de amerikanske og så havde 
man et lille Garmin, som man ser i mange lystbåde. Som man 
sagde, - det er nemt at lægge ind på den lille.
Ekkoloddet anvendte man tilsyneladende ikke meget. Der var klis-
tret et papirark op over skærmen – som en opslagstavle. Radar 
var der naturligvis, men svær at anvende med de mange sving og 
skovklædte brinker.  AIS blev flittigt anvendt til at lokalisere andre 
skibe, og nogle gange lå vi og ventede på at en stor kasse med træ 
kom rundt om et hjørne. 
Jeg fik adgang til maskinrummet. Sammenlignet med hvad jeg før 
har oplevet, så var her overraskende støjsvagt. De 3 russiske motor- Livlig trafik. Bemærk 

bøjerne med den cigarfor-
mede isbøje til venstre.

Resterne af et gammelt for-
ladt kloster stikker op efter 
vandstanden blev hævet.

Undervejs var der in-
gen strøm, ved Sankt 

Petersborg var der lidt 
– 1 til 2 knob.

Rakmaninov ved kaj for et kort besøg på et frilandsmuseum.

er larmede ikke meget. 4 maskiner til strøm som tilsammen kunne 
levere 2MW ligeså. 
Afmærkningen var fin. Mange sideafmærkninger og over et 
afmærkninger. De anvender som sideafmærkning en cylinder og en 
kegle i sort/hvid og ikke grøn/rød som her. Stort set alle flydende 
mærker var dobbelte. Et par meter fra mærket var der et andet sort 
cigarformet mærke. Faconen gjorde, at det ikke frøs fast i isen. Isen 
blev brudt i starten på vinteren for at kunne få fragt igennem. Når 
først kulden fik rigtig fat og isen blev godt 60 cm, ventede man på 
forårets komme.
For år tilbage hævede man vandstanden i flod/kanalsystemet for 
at udnytte vandkraften bedre. Det betød, at større arealer blev 
oversvømmet, og visse bygninger blev efterladt som monumenter. 
Vi startede sejlturen i Moskva 162 m over Østersøen, hvor vi slut-
tede i Sankt Petersborg. Via 16 sluser blev vi hejset de 162 meter 
ned. Der kunne typisk være 2 fartøjer i slusen, og en enkelt gang 
sneg der sig en lystbåd med. Det gik let og smertefrit.
Der var ikke mange lystbåde at se på turen. I Moskva så vi et  par 
havne med store motorbåde. Undervejs var det typisk småbåde - 
ofte gummibåde - der blev anvendt til at fiske fra. På en af søerne 
så vi et par mindre sejlbåde, - som en ”606’er”. Vandscootere så vi 
en enkelt af, der kom farende forbi til kaptajnens store irritation. 
Skibet indeholdt et bibliotek, en TV salon/bar, en bar med dans, en 
spisesalon og et soldæk. Der var 4 etager, og man kunne gå skibet 
rundt på de 2. 
Der var lejlighedsvis internetadgang.
En spændende sejltur i et spændende land.

Carl Gerstrøm

Besøg på broen

 Her var overet afmærkningen kvadratiske hvide plader 6 både uden på hinanden ved kaj i Sankt PetersborgOveret afmærkning havde 
nogen gange en sort streg. 
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Medvind

Vi er en fast og integreret del af erhvervslivet i Horsens og samarbejder hver dag med både store og små 

virksomheder om alt fra regnskab og økonomi til skat og forretningsudvikling.

Det betyder, at vi giver dig lokalt kendskab og kan sparre med dig om at sætte kursen for din forretning,

uanset om du har vind i sejlene eller er midt i et stormvejr. Succes skaber vi sammen ...

John Lindholm 

Bode

Director

M: 2141 6078 

Arne 

Kristensen

Partner

M: 4030 1743

Kurt Beck 

Pedersen

Senior manager 

(tidl. Pluspartner)

M: 2422 4383 

Lars Almskou 

Ohmeyer

Partner

M: 2141 5987

Kim 

Nygaard

Senior manager

M: 3038 0487

Dit team i Horsens

Horsens Yachtværft ApS udfører 

reparationer, vedligehold, renove-

ringer og ombygningerne på alt fra 

lystbåde til små erhvervsfartøjer.

Vi omfatter fagkom-

petencerne lige fra det 

traditionelle bådebyggeri 

til anvendelse af de nyeste 

teknologier indenfor kompo-

sitter og værftet har moderne 

værksteder indenfor støbning, 

snedkeri, el, samt mast og rig.

“DAGLIGDAGEN HANDLER OM 
SERVICE OG GODT HÅNDVÆRK”

Horsens Yachtværft ApS

Gammel Havn 3

DK-8700 Horsens

T  +45 25578781

M info@horsensvaerft.dk

W www.horsensvaerft.dk

Følg os på 
facebook


