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Navn
Bjarne Hansen
Svend Smedegaard
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Knud Erik Feldt
Kristian Trøst Smedegaard
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Jan Riskær Nielsen
Bent Larsen
Peter Bjerremand Jensen

e-mail
formand@horsens-sejlklub.dk
materiale@horsens-sejlklub.dk
kasserer@horsens-sejlklub.dk
kefeldt@get2net.dk
kts@lr-p.dk
skipsurf@gmail.com
janriskaer@gmail.com
bent@bollerup-jensen.dk
peter@horsenstilol.dk

Telefon
2671 8421
2523 1662
4030 1538
2894 8393
2227 0305
4092 9195
3032 8546
2232 7607
2165 9580

Sejlklubbens Venner
Formand
Kasserer
Udnævnt af bestyrelsen

Carl Gerstrøm
Birger Iversen
Claus Bjørnhart

sejlklubbensvenner@horsens-sejlklub.dk
bbi@email.dk
claus.bjornhart@velux.com

2346 5603
51238113
2174 0462
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Sponsorudvalg
Kapsejlads
Ungdom
Sejlerskolen
Tursejlerudvalg
Pigesejlerne

Svend Smedegaard
Klaus D. Johansen
Morten Fjerbæk
Klaus Schubert
Nils Buhl
Jan Riskær Nielsen
Ulla Christophersen

materiale@horsens-sejlklub.dk
kdjo@outlook.dk
fjerbaek@gmail.com
skipsurf@gmail.com
nb@godtvejr.dk
janriskaer@gmail.com
ulla.chri.mail.tele.dk

2523 1662
4030 1538
4046 1718
4092 9195
2929 1907
3032 8546
3091 0107

Booking
WEB
Klubblad
Klubmåler

Anne Skjerning
Susanne Andreasen
Hanne Jeppesen
Carl Gerstrøm
Claus Bjørnhart

hulvej100@gmail.com
infoboard@all-web.dk
hanne@tunet10.dk
gerstroem@stofanet.dk
claus.bjornhart@velux.com

2727 1179
2711 9677
5116 4502
2346 5603
2171 0462

Cheftræner
Pladsmand

Jacob Nicolajsen
Knud Erik Feldt

jjnikolajsen@gmail.com

2299 6596
28948393

Havnefoged
Restaurant Pynten
Horsens Sejlklub
Pengeinstitut
Lystbådehavnens hjemmeside

Peter Hermansen
www.horsens-sejlklub.dk
Sydbank reg.nr. 7160

pjh@Horsens.dk
kontakt.pynten.dk
hsh@horsens-sejlklub.dk
konto nr. 000 1463293
www.horsenslystbaadehavn.dk

20801338
7562 1975
7562 8261
7562 8261
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Gå på ”oplevelsesjagt” og få inspiration
hos Vagns Radio & Bang & Olufsen Horsens

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

- 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)

Bang & Olufsen Horsens v/Vagns Radio

$CPI1NWHUGP *GUVGFCOUICFG *QTUGPU
$CPI1NWHUGP *GUVGFCOUICFG *QTUGPU
6NH  JQTUGPU"DGQUVQTGUEQO
6NH  JQTUGPU"DGQUVQTGUEQO

www.bang-olufsen.com/horsens

Skumsprøjt fra formanden

En forkortet udgave af formandens beretning ved generalforsamlingen. Beretningen kan i sin fulde længde ses på hjemmesiden
horsens-sejlklub.dk
Formanden præsenterede bestyrelse herunder suppleanter og
nævnte kort ansvarsområder,
samt hvem der repræsenterede Horsens Sejlklub i sejlsportsrelaterede organisationer.
Formand nævnte samarbejdet med de øvrige klubber og med kommunen. Der lød et tillykke til vores naboklub HBH, den grønne, der
i 2018 havde 50 års jubilæum.
En kort bemærkning om udviklingen på nordhavnen og Havnefronten, hvor de første er flyttet ind.

Bådforsikring som er lige så unik som din båd

GER18167 / 0818

Klubhus og Restaurant
Det gode samarbejde med det nye restauratørpar Carina og Jesper
blev omtalt sammen med et par ord om de få ændringer, der er
sket med udsmykningen i klubhuset.
Happy Hour omtalt og hvordan det dels benyttes til en hyggesnak
og dels til at stille spørgsmål til formand/bestyrelse.

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.

Skive · Tel. +45 9751 3388
pantaenius.dk
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Sponsor afdelingen/On Board
I 2018 udfordrede klubben i samarbejde med Jobcenter Horsens
unge på kontanthjælp. Der gennemførtes et forløb med 16 unge
der kom ud at sejle J/70. Det blev en stor succes, nogle gastede
efterfølgende til torsdags sejladsen.
Picca Automation Business Cup blev afviklet med 10 tilmeldt
besætninger.
En ny Horsens til OL kampagne er søsat med målet om, at vinde
guld til Horsens ved OL i TOKYO 2020. Med Anne-Marie Rindom
i spidsen for et stærkt Horsens team, som også tæller Anne-Julie
Schütt og Iben Nielsby. Tak til sponsorerne.
Ungdomsafdelingen
Trods faldende tilgang af nye sejlere er der fortsat et stort aktivitetsniveau og de sædvanlige aktiviteter i 2018.
Borre Knop Lejren, Tune up stævne og bymesterskab.
Opti sejlerne Sarah Riber og Maja Gam Frederiksen var med til NM
og Nana Scroll Nørgard var med til EM
Johan Schubert og Christian Winkler deltog i VM for Laser radial.
Johan Schubert vandt ungdoms DM og er igen blevet udtaget til
Youth Sailing World Championship(U19 Verdensmesterskab)
Christian Winkler blev en sikkert nummer 2 til UDM, og Emil W.H.
Madsen kom på en flot 7. plads.
Johan Schubert og Christian Winkler er netop blevet udtaget til
Ungdomslandsholdet for 2019.

Den kommende sæson byder på et Ungdoms DM for alle jolletyper.
Formanden kom ind på det vigende medlemstal i ungdomsafdeling
og henviste til forslag fra bestyrelsen vedrørende ansættelse af en
Cheftræner/aktivitetschef, altså en gennemgående person i klubben, der skal samle og udvikle.
Renovering af jollehusene blev omtalt.
Kommunikation
Kommunikation via diverse platforme og persondata forordningen
omtalt.
Kapsejladsafdelingen
Flere fra klubben deltog som frivillige i WM i Aarhus. 1400 sejlere
fra 90 lande, mange tusinde tilskuere og 1000 frivillige. Meget flot
stævne.
Anne Marie Rindom vandt en flot bronzemedalje. Hun sejlede et
fantastisk spændende medal race. Anne Julie Schütt og Iben Nielsby gjorde det flot, ærgerligt at en enkelt sejlads gjorde, at de røg
ned i rækken og ikke nåede medal race.
Den 4. DM-titel i OK-jolle til Anders Andersen.
Klubbens J/70 bliver flittigt brugt. Der var den 30. december en
”nytårsregatta” med 5 hold på vandet i højt solskin og middelvind.
Det kunne ikke være bedre. Vores ligahold har ligget i toppen af 1.
division i sejlsportsligaen, og de vandt Grundig Sailing Cup, som er
finalen på en skandinavisk serie af sejladser. Liga holdet sejlede sig
desuden til en 7. plads til DM i J70 kun 2 point fra en DM medalje,
et DM der i 2019 skal afholdes i Horsens. Liga holdet stod i 2018 i
spidsen for træningsstævner i Horsens og en weekend for youngsters.
Kapsejladsudvalget vil sammen med Juelsminde og Snaptun sejlklubber arrangere DH-DM i det kommende år.
Tirsdagssejladserne har haft vigende deltagerantal, det er derfor
besluttet , at tirsdagssejladserne i 2019 bliver forbeholdt J/70 og
OK joller.
Onsdagssejladserne har kørt hele sæsonen med en del både. Det
tyder på, at der vil være tilgang i det kommende år.
Torsdagssejladserne har kørt hele sæsonen med et fint antal både,
- der er plads til flere.

Turudvalg
Turudvalget har også i år stået bag flere arrangementer.
Pinseturen gik til Endelave med god opbakning helstegt pattegris,
lejet telt, borde og stole.
Høstturen i september gik til Juelsminde, - ikke det bedste vejr.

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning A/S

Klubben
Sidste år var vi 580 og nu er vi 560 medlemmer. Vi har i perioden
fået rigtig mange nye medlemmer, der kommer via sejlerskolen. De
som har meldt sig ud, er ældre medlemmer, eller folk der er flyttet
fra området.
En ”seniorklub” har set dagens lys. Man mødes klokken 9.00 til
kaffe og rundstykker i Mongo tirsdag i de lige uger. Der hygges,
der sejles hvis vejret er til det, der arrangeres udflugter, og der kan
arbejdes på diverse gøremål i klubben. Kl.13.00 tørres sveden af
panden og spises lidt frokost.

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

Sejler – og kapsejladsskolen
Der er satset på sejlerskoleaktiviteter. Et stærkt hold af instruktører
og en velfungerende styregruppe. Den kendte sejlerskole undervisning suppleret med natsejlads, weekend tur og en distancesejlads
i stor båd, hvor man har sejlet uafbrudt fra fredag aften til søndag
aften.
Vi har igen i år en række sejlere, der skal modtage Horsens KomYachtskipper 1 og 3 samt VHF har der været afholdt kurser i.
munes Idrætspris..
Langmarksvej
41Rindom for hendes VM bronze medalje
18 elever bestod den praktiske duelighedsprøve i 2018. 28 elever
Anne Marie
8700 Horsens
er i gang med den teoretiske del og 42 er allerede nu indtegnet sig
Preben Kristensen for DM i Ylva
til praktisk sejlads i 2019.- Flot!
Anders
Andersen
Tlf. 75 65
61
66 for DM i Ok jollen
Sejlerskolen ønsker sig en moderne tur/kapsejladsbåd på 34-36
Hans Frederik Klint for DM og NM i Express
Fax
88for UDM i Laser Radial
fod. Hvis nogen vil lægge båd til kan Nils Buhl kontaktes. Det
kan 75 65
Johan68
Schubert
handle om en weekend forår og efterår, eller en aften om ugen
Torben Pedersen og Lotte Anderson for klassemesterskab/ DM i
maj/juni og august/september. Søren Buhl lægger allerede båd til
Juniorbåd/KDY 15m2
weekendturen men har også tilbudt et par aftner forår og efterår.
Formanden sluttede beretningen med en tak alle medlemmer for
9166
Viwww.hansted.net
er meget privilegerede med faciliteter md@hansted.net
til undervisning i MONenMobil:
fantastisk 2811
sæson 2018.
GO.

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

showroom eller kontakt os for personlig betjening

Der introduceres en mentor ordning. Det er hensigten, at nye sejlere her kan få råd og vejledning af erfarne sejlere.
Søndag den 4. november fik vi afprøvet arbejdsdag. Der mødte 14
personer op og mange ting blev lavet.
Vi mangler en person til at afløse Knud Erik Feldt, der har gjort
et stort arbejde på posten. Til det kommende SU møde må vi
bekende, at vi ikke kan stille nogen til rådighed.
Pumpelaget bestående af Bent Nørgaard, Else Løvshall Hansen og
Per Hansen samt Søren Buhl sørger for, at der ved højvande bliver
pumpet ved sikringen om Mongo. De har allerede været i aktion.
Henrik Grim er stoppet som havnefoged. Den nye havnefoged hedder Peter Hermansen, - Velkommen!

– Storformat – Outdoor – Reklameartikler. Besøg vores store

Bankospil i november blev afholdt med færre deltagere end
tidligere år,- måske skal det nytænkes.
Udflugt til Hobro til lystfartøjsmuseet, Maritimt Kulturcenter og
Hobro Værft
Snart et foredrag med Søren og Charlotte Refsgaard, der vil fortælle
om deres rejse rundt i Middelhavet.
Turbøjerne og afmærkningen i Hjarnø Sund kort nævnt.

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

nyeste udstyr og af dygtige grafkere. Digitaltryk – Offsettryk

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER
7943 5300
www.hundsbaek.dk
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Horsens Sejlklubs Venner

Horsens Kommunes idrætspris 2019
Horsens Sejlklub deltog den 29. januar i Horsens Kommunes uddeling af priser.
Johan Schubert var indstillet til PWC prisen-Årets talent i Horsens, og kom på en flot 2. plads.
Horsens Sejlklub var indstillet til Sydbank Prisen – Årets klub/
forening i Horsens, hvor vi kom på en 2. plads.

Omkring samme tid som udgivelse af dette blad, afholdes der generalforsamling i HSV.
Referat af generalforsamling m.m. bringes i næste blad.
Sejlklubbens Venner blev stiftet den 8. september 1953 og har
således snart 56 år på bagen.
Foreningen blev startet med det ene formål at støtte Horsens Sejlklub økonomisk. Det har foreningen gjort gennem årene, om end
man må erkende, at det i dag primært gøres via andre kanaler. (CG)

Juleaftensdag og
Nytårsaftensdag

Happy Hour
Mange medlemmer mødes hen over vinteren – fra standernedhal
til standerhejsning – fredag eftermiddag ved 4’tiden og slutter
ugen med en øl eller en kop kaffe og en hyggelig snak i sejlklubben.
Bestyrelsen har været til stede for at besvare evt. spørgsmål og
give en orientering om tingenes tilstand.
Snart er der standerhejsning og Happy Hour ordningen med to for
et, – 2 øl for et mærke slutter for denne vinter. Det behøver jo ikke
betyde, at vi ikke også om sommeren mødes til en fredags øl!
Det er en god ide! Det er hyggeligt! (CG)

Følgende medlemmer modtog hyldest og fik Horsens
Kommunes idrætspris:
Anne Marie Rindom for hendes VM bronze medalje, kunne ikke
deltage
Preben Kristensen for DM i Ylva, kunne ikke deltage
Anders Andersen for DM i Ok jollen, kunne ikke deltage
Hans Frederik Klint for DM og NM i Express
Johan Schubert for UDM i Laser Radial
Torben Pedersen og Kim Viborg for klassemesterskab/ DM i
Juniorbåd/KDY 15m2
Formand Bjarne Hansen, som repræsentant for klubben HSH

Prismodtagerne modtog et billede tegnet af Vita Kummel,
elev på Visuelt Gymnasium.

Havnens dag - den 25. maj
Vild med Vand blev lanceret i 2015 som et treårigt projekt (201618), skabt i samarbejde mellem Foreningen af Lystbådehavne i
Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion - og med støtte fra Nordeafonden.
Hovedaktiviteten i projektet var afholdelse af en Havnens Dag.
Mere end 100 havne er med i projektet.
Nordea-fonden støtter Vild med Vand-projektet i yderligere to
år. Et afgørende mål bliver at opbygge lokale netværk, der sikrer
Vild med Vand og Havnens Dag som permanente fællesskaber i
havnene.
I Horsens er vi med i projektet og har afholdt Havnens Dag i de
forgangne 3 år. Der er tilløb i gang omkring deltagelse også i 2019.
Nærmere herom på hjemmesiden . (CG)

Ingen juleaften uden forudgående gløgg og æble-skiver i klubhuset.

Traditionerne blev holdt i hævd, da der blev serveret gløgg og
æbleskiver juleaftens dag og tilsvarende sildebord Nytårsaftens
dag.
Begge dage blev det til et par meget hyggelige timer.
Formanden holdt også fast i traditionen og sagde et par ord.
Det var helt, som det skulle være!
Stor tak til værten for arrangementet.
Til dem der ikke var der, - I gik glip af noget! Det var rigtig
hyggeligt!(CG)

Nytårsaftensdag blev noget af et tilløbsstykke. Der måtte sættes
borde til og dækkes igennem ud i runddellen.

Ny cheftræner
Horsens Sejlklub har ansat Jacob J. Nikolajsen som ny
cheftræner i en deltidsstilling på 25 timer om ugen frem til
31. oktober.
Jacob starter 1. april, og skal primært arbejde med aktiviteter,
som tiltrækker og fastholder unge sejlere i Horsens Sejlklub.
Det gælder aktiviteter for nye sejlere til optimistafdelingen
og juniorer til storjoller og J70 afdelingen.

8
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Der er også afsat tid til aktiviteter i OnBoard samt for medlemsgrupper, som kan sejle i dagtimerne.
Vi kender Jacob som skipper på vores Sejlsportsliga hold, og ud
over det har Jacob tidligere været cheftræner gennem 10 år i
Horsens Sejlklub. De seneste år 4 år har Jacob været fuldtidsansat i Match Racing Danmark.
Vi glæder os til samarbejdet med Jacob.
PBJ
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Verdensstjerne i Rudkøbing
foto og tekst Søren Stidsholdt Nielsen

Standerhejsning i Horsens Sejlklub
Lørdag den 6.april 2019
Kl. 17.00:
Formanden holder standerhejsningstalen ved flagmasten
Sejlersangen synges, mens standeren går til tops og en ny sæson starter
Uddeling af duelighedsbeviser
Herefter er der øl, vand ved masten
Kl. 18.00:
går vi i klubhuset, hvor Jesper og holdet serverer en 3-retters menu til 250,00 kroner.
Øl, vin og vand kan købes for boner.
Musikken leveres af : Hartmann – Jønsson Duo spiller fra Kl. 20.00
Lad os fylde det flotte klubhus med stemning og fest endnu engang. Ring til andre medlemmer og få samlet et bord til denne aften.
Så sørger vi for, at I kommer til at sidde sammen.

RUDKØBING - Tirsdag aften holdt Anne-Marie Rindom foredrag for
medlemmer af Rudkøbing Sejlklub - og på mandag træner hun i
Miami. Målet er en OL-guldmedalje i Japan næste år.
Den 27-årige laserjolle-sejler fra Horsens Sejlklub er en verdensstjerne i sin sport. Efter en mere end ti-årig karriere på højt
eliteplan kan Anne-Marie Rindom i sit pokalskab fremvise bl. a. guld
for både EM og VM samt en bronce-medalje fra OL.
Da Anne-Marie Rindom besøgte Rudkøbing, sendte hun sin tunge
OL-medalje rundt. Flere lokale sejlere benyttede lejligheden til
at snuppe en selfie med OL-trofæet emballeret i en kæmpemusling af træ.
Anne-Marie Rindom fortalte de lokale sejlere, at i det næste års tid
sættes alt ind på at tage et par trin op ad OL-stigen. Idræts-studiet
på Aarhus Universitet stilles også i bero. Målet er en guldmedalje
til sejler-OL i bugten med udsigt til Fuji-vulkanen.
- Jeg er flasket op med sejlads. Jeg har i mange somre sejlet med
mine forældre her i Det Sydfynske Øhav, fortalte Anne-Marie Rindom og viste et dokumenterende foto: Som baby havde hun fået
lov at nippe til sin fars dåseøl under et anløb i Rudkøbing.

OL-medaljetager Anne Marie Rindom fortalte om sin ti år lange karriere som Laserjolle-sejler i verdens-eliten

Tilmelding:
til formanden på: formand@horsens-sejlklub.dk eller på telefon 26 71 84 21. Senest onsdag den 3. april 2019.

Y-3 holdet på tur med HMV
Marinehjemmeværnet i Horsens havde onsdag den 20. februar
2019 inviteret årets Yachtskipper-3-hold med på aftensejlads med
MHV804 Andromeda.
Det var en meget lærerig tur. En tur hvor vi fik muligheder for
at få omsat teoribøgernes beskrivelser af udstyr og navigationshjælpemidler til noget praktik og syn for sagen.
Turen gik fra fartøjets hjemsted i Juelsminde op til og ind i Horsens
Fjord. En god del af togtet foregik som blind-sejlads, hvor skibet sejles af 2 navigatører, der sidder med nedrullede mørklægningsgardiner. Disse 2 travle og koncentrerede herrer bragte os med meters
præcision gennem Draget og det smalle farvand ved Snaptun via
brug af primært radar bistået af GPS.
Mange tak til skipper Tommy D. Lorentsen og hans engagerede
besætning for en god tur og til Henrik G. Vestergaard for initiativet.

Arrangementet i Rudkøbing Sejlklub var
sponseret af Fynske Bank. Her ses fra
venstre klubformand Finn Birger Hansen,
sejleren Anne Marie Rindom, filialdirektør
Bjarne Bay Jacobsen og Venne-formand fra
Horsens Carl Gerstrøm.

Reception
Den 1. februar var repræsentanter fra klubberne på Lystbådehavnen indbudt til reception
i anledning af Perter Hermansens indsættelse i
jobbet, som havnefoged på Horsens Lystbådehavn. Samtidig sagde vi pænt farvel til afgående
havnefoged Henrik Grimm Vestergaard.

Y3-holdet-2019

10

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

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

11

H O R S E N S

Vinteren i sejlerskolen
Fra begyndelsen af oktober har 30 kursister arbejdet hårdt for at
tilegne sig viden om Navigation og sømandskab til den teoretiske
del af Duelighedsbeviset. Hans Koch, John Domino og Sigbjørn
Christophersen har igen i år været de engagerede undervisere hver
mandag hele vinteren – stor tak for denne indsats.
I skrivende stund har 29 meldt sig til eksamen den 9. og 10. marts.
Det tager censor / eksaminator ca. 30 minutter pr. elev, hvorfor der
må tages 2 dage i brug. 7 af kursisterne bestod den praktiske del
i efteråret 2018 og kan derfor få Duelighedsbeviset udleveret til
standerhejsningen den 6. april, hvis de består prøven til den teoretiske del. Resten er tilmeldt praktisk sejlads til sommer.
10 kursister tilmeldte sig kursus til Yachtskipper af 3. grad. 8 gik op
til eksamen den 23. og 26. februar og bestod efter god undervisning af Henrik Grimm Vestergaard. Stort tillykke til de nye Yachtskippere, som er:
Britta Henriksen, Elisa Ilsøe, Henning Johansen, Kathrin Moosbrugger, Lene Møller Leth, Niels Guttesen, Rasmus Hjort og Ulrik Kristensen.

I kommende sommer sejles skolesejlads mandag til torsdag aften
og tirsdag eftermiddag i sejlerskolens H-både. Der er plads til 27
nye sejlere og der er én ledig plads tirsdag eftermiddag. Onsdag
aften sejler let øvede skolesejlads i klubbens 3 stk. J/70. Holdene
er fuldtegnede med 9 sejlere. Torsdag deltager kapsejladsskolen i
klubbens aftenkapsejlads. Holdene er fuldtegnede med 9 sejlere.
For at køre dette program kræves 15 erfarne instruktører. Det har
Sejler- & kapsejladsskolen til rådighed – tak til de trofaste instruktører. På instruktørholdet til sommer starter Kathrin Moosbrugger
som ny instruktør og Elisa Ilsøe og Stephan Thomsen starter som
instruktør trainees.
Af de i alt 45 sejlere i Sejler- & kapsejladsskolen er 21 helt nye i
sejlsport og meget velkomne nye medlemmer i Horsens Sejlklub.

Ny medlemsportal til
Horsens Sejlklub
Vi har lanceret en ny medlemsportal, som løbende vil blive
udvidet.
På siden er det i starten muligt at tilmelde sig arrangementer og melde sig ind i klubben, samt rette sine stamdata. Det
sidste vil vi meget gerne have alle til at kontrollere, at vi
har alle nødvendige data, bl.a. fødselsdag, mobilnummer og
mailadresse.
Det kan være lettest at logge ind med en PC på linket
www.2939.foreninglet.dk. Log ind med mail eller medlemsnummer og bed om en adgangskode.

Horsens Sejlklubs Sejler- & kapsejladsskole har som målsætning
at lære nye sejlere at sejle en sejlbåd. At tage duelighedsbevis er
et tilbud, som deltagerne kan benytte sig af, når de føler sig klar til
det. En ny sejler uden tidligere erfaring anbefales at starte med at
sejle en sommer som begynder i en af H-bådene, derefter en vinter
med navigation og sømandskab efterfulgt af mindst én sommer
med Boathandling i en af klubbens J/70. Efter et sådan forløb vil de
fleste være klar til at sejle som skipper på egen båd. Den dygtige
tursejler har lært trim ved at sejle kapsejlads, så sejlerskolen anbefaler nye sejlere at melde sig til kapsejlads i klubbens J/70 sportsbåde eller søge plads som gast på en af de private både, der sejler
kapsejlads. De kan altid bruge en veluddannet sejler fra Horsens
Sejlklubs Sejler- & kapsejladsskole.
Nils Buhl
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Åbent hus ved
Havneservice
Den 6. april holder Havneservice åbent hus.
En god tradition føres videre.
Der er justeret lidt på konceptet i år, idet alle aktiviteter er flyttet
ind i værkstedet. Der vil være live folkemusik mellem aktiviteterne.
Der afholdes 3 kurser hen over dagen. Bådpleje, lakering/teak og
grundlæggende motorlære.
Det sidstnævnte er rettet mod begge køn – enkel basisviden. Hvad
er vigtig og hvorfor!
Til klubbladet i september vil Havneservice lave en checkliste over
de ting, som bør gennemgås på motoren, når båden tages på land.
Tilmelding til kurserne på havneservice@haveservice.dk.
Traditionen tro vil der være mulighed en god handel, ligesom der
bliver flotte lodtrækningspræmier.
Havneservice havde egen stand på bådudstillingen i Fredericia.(CG)

Åbent hus: Fra sidste års arrangement. Noget af et tilløbsstykke med
600-700 gæster.

Flittige elever i sejlerskolen
Et par fredage i forbindelse med happy hour kunne man opleve de
2 dygtige sejlerskoleelever Elisa Ilsø og Kathrin Moosbrugger sidde
i klublokalet og terpe stof til yachtskipper 3.
Begge er blevet belønnet med sejlerskolens ”Blæselampe” og har
meget ivrige sejlet, når enhver lejlighed bød sig.
I Mongo kunne man op til nytår se lignende aktiviteter. Henrik
Grim, vores forhenværende havnefoged, terpede med et hold.
Sikke en flid! - og hvor er det dejligt, at klubben i sejlerskolen tilbyder disse kurser, og at medlemmerne benytter dem.
Held og lykke til eksamen!
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Mentorordning
Mentorordningen er nu søsat. På hjemmesiden under
sejlerskolen findes beskrivelse af ordningen.
Skulle du have lyst til at være mentor, er du meget
velkommen til at kontakte Jan Riskær på janriskaer@
gmail.com eller 30328546
/sejlerskolen
Elisa (til venstre) og Kathrin skyller stoffet til Y3 ned med en
fredags øl.

Tak til Søren Nielsen.Formanden takkede ved generalforsamlingen
Søren Nielsen for arbejdet i bestyrelsen og overrakte en vingave.

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Sarahs oplevelse af Zoom8 lejr
Efter nogle få timer på vandet kaldte frokosten. Så et nyt madhold skulle ind og lave frokost imens alle andre kæmpede med at
få halse-disser, huer, handsker, vesten, dragten, fleecer og nogle af
alle de mange lag skiundertøj af. Bare for at få en halv time til
at få tøet tæerne op, noget fantastisk god frokost, endnu et skippermøde og så tage alle lagene og alt det varme tøj på igen. Så
var det med at endnu engang vinke farvel til fastland og deltage i
et par gode trænings-øvelser. Og selvfølgelig ind igen efter et par
timer, endnu engang klæde om, slappe af og spise aftensmad og så
efterfølgende aftenhygge med spil, film og ture til den nærmeste
Føtex (slik depotet skulle da lige fyldes op igen, efter et par dage).
Det var det primære program for hver dag, men med nogle få undtagelser. Selvfølgelig de dage vi kom og tog af sted, var der nogle
ændringer, men vi fik også besøg af Jens Villumsen som har været
jury til rigtig mange store og vigtige stævner igennem tiderne. Han
kom og fortalte og diskuterede med os om regler. Jeg tror godt,
at jeg kan sige på vores alles vegne, at det var super fedt at få sat
nogle af reglerne på plads, få opremset nogle af dem og måske
endda lære nogle, som man ikke havde hørt om før. Vi fik også vist,
snakket og tænkt over nogle at de mere vanskelige positioner og
handlinger man kan komme ud for på vandet.
Én ting der fyldte rigtigt meget, var også vejret og der har vi ikke
kunne være meget mere heldige. Temperaturen steg fra ugen forinden omkring de 0 grader til omkring de 10 grader (men der var nu
alligevel koldt nok). Solen skinnede 2-3 dage og vinden startede ud

med at være på de 8-11 sekundmeter den første dag. Her blev udstyret testet, om det har været lidt gammelt, slidt eller mørt... for
et eksempel hoppede mit beslag, som holder fast i bommen, halvt
af og blev bøjet til næsten de 90 grader fra den oprindelige position. Den er så siden hen blevet udstillet på diverse sociale medier
og midt i spiserummet, så alle kunne se den. Så ved man hvordan
man ikke skal gøre (; (Tak Knud, du er dagens helt fordi du har
hjulpet os med at sætte et nyt beslag på!) Resten af ugen lå
vinden imellem 3 til 6 sekundmeter.
Maden var desuden også ekstremt lækker - der er slet ikke en finger
at sætte dér. Tværtimod var der næsten luksus udvalg til hvert et
måltid.
Der er blevet regnet lidt på det hele og alle dem der deltog i alle
træningspassene har klædt om 20 gange i løbet af de her 5/6 dage.
Der er blevet holdt omkring 15 timers teori og vi har ca. været 34
timer på vandet. Vi alle fik styrket, hvis ikke oprettet nye venskaber
og vi ellers “friske sejlere” var knap så friske, da vi nærmede os
hjemad-dagen. Det er vel det man kan kalde en vellykket træningslejr!

Det bøjede
beslag

De 3 ninjaer
Så har jeg så været af sted på en fantastisk træningslejr for zoom8.
Det er en oplevelse, der klart kan anbefales og er helt sikkert en
vinterferie værd.
Hej igen, det er mig Sarah Riber. Du har måske læst om en af mine
2 ture til de nordiske mesterskaber i optimisten. Siden da er jeg
ved at være 15 år og er rykket op i zoom8 jollen. En super fed overgangsjolle til omkring de 2 sæsoner eller mere, når man stadigvæk
er en anelse for lille til de helt store joller... En mindre detalje er så,
at jeg fik at vide her på lejren, at jeg nok er for stor til zoomen til
sommerferien... Øøh, super... Så 2 sæsoner bliver det nok ikke helt
til fra min side...
Jeg har her i uge 7 brugt min vinterferie på NoNonsens camp, ved
Kaløvig bugt. Lejren fandt sted i Kaløvig sejlklub og startede om
søndagen - ikke noget specifikt tidspunkt, men man skulle bare
komme. Så afhængigt af hvornår folk kom, nåede folk ud og sejle
den dag. Der var zoom-sejlere fra hele landet og endda også en
enkelt fra Sverige. Der mødte i alt 17 friske sejlere op og hver og en
af de 17 sejlere havde medbragt bagage på størrelse med et bjerg.
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I løbet af lejren havde vi Bo og Sofus som trænere. Bo har ca. 15 års
erfaring som træner i zoom klassen og sønnen Sofus har i sin tid
vundet VM også inden for zoom8 klassen. Med de 2 som trænere
fik vi masser af gode tips og tricks hver dag, vi fik vores hoveder
fyldt op med masser af ting vi kan øve os på og de fleste kørte også
fra havnen med en fornemmelse af sine egne svagheder og styrker.
Overordnet set var det en fantastisk balance imellem en hyggelig
lejr og en lærerig lejr. Og på samme tid var det en super forberedelse til EM her i påsken. Hver dag startede med, at et af madholdene startede med at hjælpe Tina (Bos kone) med at lave morgenmad.
Vi fik rigget til, holdt minimum en halv times skippermøde, hvor
der blev snakket om alt imellem hele jordens omdrejningssystem
til Bos unge dages sejlererfaringer og oplevelser. Vi fik derefter
smidt (i hvert fald fra pigernes side) mindst 4-5 lag skiundertøj,
nogle fleecer og så en tørdragt pyntet med huer, halse-disser,
nogle lag handsker og diverse accessoires. Vi lignede bogstaveligtalt en kæmpe flok sumobrydere pakket ind i en dragt. Vi 3 piger
som fulgtes hele lejren igennem, kaldte endda os selv for ninjaerne.
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Kort referat af generalforsamling 2019
Referatet i sin fulde ordlyd kan ses på nettet horsens-sejlklub.dk
Formanden bød velkommen, og mindedes de medlemmer, der i
årets løb var gået bort.
Valg af dirigent
Carl Gerstrøm blev valgt til dirigent
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed.
Der var 80 stemmeberettigede medlemmer mødt op.
Referatet vil blive lagt på hjemmesiden i sin fulde længde, og en
forkortet udgave vil være at finde i det næste klubblad.
Referent Yasmeen Hollesen
Ingen fuldmagter er afleveret
Stemmetællere: Claus Bjørnhardt og Erik Andersen
Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde beretning.
Ingen spørgsmål til beretningen, der blev godkendt med akklamation.
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab samt forelæggelse af
budget
Dirigenten konstaterede, at regnskabet var underskrevet af begge
revisorer.
Kassereren roste alle afdelinger, for at have lavet overskud på arrangementer og gennemgik derefter regnskabet i hovedtal.
Ingen spørgsmål til regnskabet, der blev godkendt, og der blev givet
decharge til kassereren og bestyrelsen.
Kassereren fremlagde budgettet til orientering.
Spørgsmål til budgettet:
Har vi en forsikring, der kan hjælpe i tilfælde af vand inde i MONGO ved højvande?
Formanden svarede: da vi købte Mongo vidste vi, at det lå lavt. Vi
holder vandet ude så godt, vi kan.
Vi skal holde huset i en stand så det er penge værd, hvis vi en dag
skulle sælge.
Fra salen blev suppleret med, at hvis der bliver erklæret stormflod,
så får vi også en andel af det,
der i forsikringen sat af til Stormflod.
Forslag fra Bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår, at der ansættes en person til de mange opgaver der er i klubben, - beskrevet i sidste klubblad.
Formanden motiverede forslaget
Der blev spurgt til om der i forslaget er sammenfald med det,
der netop i dag er nævnt på Danmarks Sejlunions hjemmeside.
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Bestyrelsen forklarede, hvordan forslaget var opstået, og har været
drøftet de seneste år.
Der blev fra flere sider bakket op om bestyrelsens forslag, og der
var ros til bestyrelsen for såvel det fine regnskab som initiativet til
at ansætte en person.
Der blev spurgt til, om bestyrelsen har en person i kikkerten?
Bestyrelsens svarede, at der ikke var nogen specifikt, men man har
spurgt rundt om i sejlsportsmiljøet, og fået gode tilbagemeldinger.
Er det der er sat af i budgettet ambitiøst nok?
Bestyrelsen: Der stod 325.000 kr. i budgettet fra 1.4.2019 til
31.10.2019, derfor mener bestyrelsen det er ambitiøst nok.
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.
Forslag fra medlemmer
Ingen forslag indkommet.
Fastlæggelse af årskontingent
Bestyrelsen forslår en kontingentstigning på 3%, hvilket blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen blev blevet bedt om, at se på kontingentet specielt,
om man kunne lette lidt på juniorer. Vi har lige nu 52 medlemmer
under 25 år.
Der blev spurgt til kontingentet for 65+ aktive. Det blev forklaret,
at man skal ansøge bestyrelsen om, at man få et 65+ medlemskab.
Valg af formand
Bjarne Hansen blev genvalgt med akklamation og uden modkandidat.
Formanden takkede for valget og fortsatte: ”Når jeg nu er valgt for
en ny 2-års periode, ender jeg med at have været formand i 10 år,
når vi når 2021, og der skal vi så være klar til at vælge en ny, der
med energi og mod er klar til denne opgave”.		
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg var:
Klaus D. Johansen
modtager genvalg
Knud Erik Feldt
modtager genvalg
Jan Riskær Nielsen
modtager genvalg
Søren Nielsen (supp)
ønsker ikke genvalg

Til afløser for Søren Nielsen foreslog bestyrelsen Bent Larsen. Bent
præsenterede sig kort og blev valgt uden modkandidat. De øvrige,
der var på valg blev genvalgt.
Formanden takkede Søren Nielsen hans indsats i bestyrelse
Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af:
Formand Bjarne Hansen
genvalgt for 2 år
Svend Smedegård 		
på valg næste år
Jan Riskær 		
genvalgt for 2 år
Knud Erik Feldt		
genvalgt for 2 år
Klaus D. Johansen		
genvalgt for 2 år
Kristian Trøst Smedegaard på valg næste år
Klaus Schubert		
på valg næste år
Suppleanter er:
Peter Bjerremand Jensen
på valg næste år
Bent Larsen		
nyvalgt for 2 år

Yasmin tager sig trofast af referatet.

Valg af revisorer
De to revisorer Søren og Anders Andersen blev genvalgt uden modkandidater.
Eventuelt
Fra salen blev der gjort opmærksom på, at der er planer om at
forlænge sydkajen mod øst. Medlemmer der ville være med i en
Task Force mod dette blev efterlyst.
Der blev spurgt ind til tilmelding på arrangementer. Hjemmesiden
redigeres, så der bliver ”knap” for tilmelding.
Der blev gjort reklame for det nye klubtøj. Bestilling på nettet. Man
kan prøve tøjet hos Billedgaard profil.
Der blev spurgte ind til rust problematikken.
Formanden svarede, at efter et møde med de øvrige klubber, er
man enedes om fælles regler for, hvordan vi agerer ved rust.
Hvis man ser der bliver losset/læsset i blæsevejr, så tag billeder eller film af det. Henvendelse til Horsens Kommunes miljø afdeling
og klubbens bestyrelse. HUSK dato.

Bestyrelsesbordet

Debatten ebbede ud og dirigenten takkede for god ro og orden og
hævede generalforsamlingen og gav ordet til formanden for en
afsluttende bemærkning.
Formanden takkede dirigenten, ønskede alle god tur hjem og udbragte et trefoldigt hurra for sejlsporten og HSH.
Salen lytter intenst
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Tømrerarbejde til tiden...

HORSENS SVANE APOTEK
R
ÅBNINGSTIDER: ING OG

FÅ ET
TILBUD
Mandag - fredag 8-20

- og til aftalt pris

Lørdag 9-14
Søndag 10-14

Hvad
mener
du ?

Hvad mener du? – traditionen tro er
der efter generalforsamlingen et lille
portræt af et nyvalgt bestyrelsesmedlem.

VI STØTTER...

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

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

Ingen opgave er for lille – og som regel heller ikke for stor…
På større projekter fungerer vi som hovedentreprenør med kontakt til malere,
murere, vvs-folk, elektrikere osv. Vi tager ansvaret for, at tidsplanen klapper og alt
bliver udført håndværksmæssigt korrekt. Til tiden og til den aftalte pris.
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Bent Larsen
Bent er 50 år, gift på 22. år og har en datter på 19, som lige er flyttet til Aalborg for at læse elektronik og IT.
Bent er uddannet kemiker, og arbejder med produktudvikling,
herunder store flerårige patenterede projekter. Bent er projektleder i forhold til vidensinstitutioner og eksterne samarbejdspartnere. Flere af projekterne er støttet med offentlige midler, så arbejdet med fondsstøtte og rapportering har Bent erfaring med.
Bents interessen for vand er helt fra de unge år, hvor Bent tumlede
med alt, hvad man kan tænke sig på, i og under vand. Interessen
blev taget op igen for nogle år siden, og resulterede i et duelighedsbevis, efterfulgt af Y3 og Y1. De nautiske kompetencer er helt i top.
Bent blev instruktør i sejlerskolen og er med i sejlerskolens styregruppe. Det er Bent, der er webmaster på sejlerskolens del af klubbens hjemmeside.
Bents primære interesseområde i klubben er sejlerskolen og tursejlads.
Ud over sejlads interesserer Bent sig for astronomi og har et par
teleskoper. Horsens Astronomiske forening nyder godt af Bents
frivillige arbejde.
IT er en andet af Bents store interesser. Fik sin første computer i
starten af 80’erne, og har altid været interesseret i computer opsætning og programmering. Har arbejdet et par år fuldtids som
autodidakt programmør, og er IT ansvarlig på sit arbejde.
Velkommen i bestyrelsen!(CG)

Formanden byder Bent velkommen i bestyrelsen efter valget på
generalforsamlingen.

Optimistsejlads for voksne

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

Horsens Hus
Holmboes Allé 1, 5. sal
8700 Horsens
Telefon 79 43 53 00 · Fax 75 62 38 09
www.hundsbaek.dk
Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart
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Opti for voksne: Trængsel på startlinjen ved sidste års sejlads

Mandag den 24. juni arrangerer Horsens Sejlklubs Venner optimistsejlads for voksne barnlige sjæle. Pigesejlere, sejlerskoleelever og
forældre til optimistjollebørn er særligt velkomne.
Vi mødes på havnen ved jolle husene kl. 18.30 til uddeling af joller
og er klar til første sejlads kl. 19.00.
Hvis man ikke skulle have mod eller krop til at sætte sig ned i en
optimistjolle, så kom alligevel.
Når vinderne er hyldet og præmierne uddelt starter vi grillen og
hygger os med den medbragte mad og drikke.
Arrangementet justeres efter vejret, så mød endelig op uanset
vejret. Sørg for at tage din besætning, venner og bekendte med.
(CG)
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Ved efterårets standernedhaling ytrede formanden, at han godt
kunne tænke sig at slippe for nogle af de mange opgaver, som han
tager sig af. Heriblandt at holde Mongo tørt ved ekstrem højvande.
Vi var nogle stykker, som meldte os til det nye pumpelag, Søren
Buhl, Bent Nørgaard, min mand Per og jeg.

Nyt fra havnefogeden
Det dufter lidt af forår i skrivende stund med 10-12 grader om end
vi kun er i slutningen af februar, så måske vi alle skal lidt tidligere
ud af starthullerne i år?

Mongo er HSHs dejlige uundværlige lokaler, som ligger i den
vestlige ende af “Skagens husene”. Desværre ligger bygningen så
lavt, at allerede ved godt 1 meter over daglig vande trænger vandet
ind over dørtærsklen. Der er derfor lavet nogle foranstaltninger til
afhjælpning af dette. En beton element mur er sat op rundt om
bygningen og væggen ind mod båd hallerne er gjort vandtæt. Da
betonmuren ikke er helt tæt, og der også kommer vand op under gulvet, er der etableret nogle pumpesumpe. Der er indkøbt en
generator samt nogle dykpumper til at montere i sumpene ved
højvande. Og det er så her pumpelaget kommer ind. Vi følger
DMIs vandstandsprognose for Horsens havn. Ved 100 cm begynder
vandet at dække pladsen foran Mongo, ved 110 cm igangsættes
en enkelt pumpe og ved højere vandstand kører alle pumperne i
intervaller. Jo højere vandstand desto mindre intervaller mellem
pumpestarter.

Siden sidst har vi haft gang i renovering af Havnekontoret, så det
næsten fremstår som nyt indvendigt. Jeg vil snarest kontakte Ejendomscentret ved Horsens Kommune, som står for vores Servicebygning i håb om, at vi også her kan få en opgradering af bygningen
til den kommende sæson.
Der bliver også i skrivende stund etableret nyt vand på Flotillebroen, Den Krumme, Strutten, Hønsebroerne og Filosofbroen,
således at det er klar til sæsonstart. Fjordbroen, Den Grønne og
Verdens Ende afventer vi lidt med, da vi gerne snart skulle få en
afklaring på hvad der skal ske med Estakaden og resten af området.
Ligeledes er der pt også godt gang i udlejning af bådpladser og vi
ligger på ca. 95 % belægning lige nu.
Arbejdet med en ny hjemmeside er også så småt skudt i gang, og
jeg håber at kunne præsentere denne inden sommerferien.
Alle skulle gerne have modtaget faktura for bådpladsleje for næste
sæson, og når den er betalt vil jeg bede jer huske at få hentet jeres
pladsmærke på havnekontoret, og hurtigst muligt få sat på båden.

Højvandsvarsel
i MONGO

Som noget nyt i år vil I få udleveret 2 pladsmærker – et til båden
og et til jeres eventuelle vinterstativ. Vi går nemlig i gang med en
grundig oprydning på alle vinterpladser efterhånden som bådene
kommer i vandet, så vi håber alle vil være behjælpelige med at få
ryddet grundigt op på deres vinterplads.

eratoren, og ved 22 tiden startede vi pumperne op. Natten forløb
ganske roligt med start og stop og ved 9 tiden kunne vi rigge af og
gå hjem til en velfortjent formiddags lur. Denne morgen så vi ingen
druknede biler.

Til sidst vil jeg ønske jer alle en god forårsklargøring og god vind
når den tid kommer.

Siden sidste hændelse har vi yderligere optimeret. Knud Erik har
monteret udendørsstik, vi har ryddet op i og systematiseret grejet.
Rasmus Hjort har meldt sig ind i pumpelaget. Det har været nogle
hyggelige vagter, men det bliver nu rart med lidt yderligere selskab.
Else Løvschal Hansen

Nyt fra restauranten
Snart er der gået et år siden Jesper overtog forpagtningen af klubhuset. Traditionen tro en kort snak i f.m. udgivelse af et klubblad.
“Nu har jeg snart oplevet et helt år på stedet og er blevet meget
klogere på mange ting.
Vinteren har primært været selskaber, og dem har der heldigvis
været mange af, men går vi mod sommer og så kommer der mere
gang i á la carte igen”, fortæller Jesper og fortsætter: Vi har rigtig
mange konfirmationer i maj.
Menukortet bliver justeret/opgraderet, når sommersæsonen går i
gang. Vi prøver igen med smørrebrød. Fortæller Jesper.
Der er blevet justeret lidt på udsmykningen i huset. Lidt udskiftning
og omrokering af billeder, der er blevet malet bag halvmodellerne.
Der er kommet duge på bordene, - ser godt ud!
Der har været fine klubarrangementer hen over vinteren bl.a. happy hour om fredagen. Jesper håber, at medlemmerne vil holde fast
ved at komme fredag til fyraften også efter standerhejsningen.
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Jesper vil gerne imødekomme medlemmernes ønsker og efterlyser
forslag. Vi talte lidt om de unge sejlere, - hvad kan ”Restaurant
Pynten” gøre for dem?
En dejlig positiv snak.
Carl Gerstrøm

På årets første dag blæste det meget fra nord, og DMI sendte højvandsvarsel for efterfølgende nat/morgen. Vi snakkede med Søren
og enedes om, at ikke alle behøvede at ødelægge nattesøvnen. Ved
4 tiden drog Per og jeg af sted og kl. 5 kørte pumperne. Ved 8 tiden,
da vandstanden stod højest, 138 cm, røg strømmen. Generatoren blev fundet frem, og til trods for at Knud Erik Feldt havde vist
mig, hvordan den fungerede, kunne vi ikke lige umiddelbart få den
startet. Vi ledte efter HIFI relæet og endelig efter nogle nervepirrende minutter blev strømmen slået til igen. Da var vandet lige ved
at løbe over dørtærsklen. Ved knap 10 tiden var vandet sunket, og
vi kunne stoppe pumpningen, og i herligt vejr lod vi os underholde
af aktiviteterne omkring os. Vi fik en snak med folk i waders og
i gummibåde. En del bilejere var desværre blevet overrasket over
højvandet med ødelagte biler til følge.
Den 8. januar var det galt igen. Her forlød varslet ikke så højt, men
til gengæld over længere tid. 120 - 127 cm over mange timer. Vi
havde i mellemtiden optimeret på grejet, fået helt check på gen-
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Af Astrid Kjærskov Elnegaard
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HELE FAMILIENS VAREHUS

DANMARKS BEDSTE

SEJLERFORSIKRING

Der var vintertræning d. 26/1. Der var is på vandet inde i havnen, så forældrene satte en gummibåd i og smadrede isen, så vi kunne komme ud at
sejle. Jeg havde glædet mig til min første vintertræning. Det var en meget kold dag og ingen vind, så vi sejlede ret hurtigt ind igen. Vi fik suppe at
varme os på. I stedet for at sejle, havde vi teori. Vi sluttet dagen på havnen af med varm kakao og boller.

Dækning året rundt - i vandet eller på land
Fast præmie uanset skadesforløb

Læserkonkurrence

Rabat ved tyverialarm og duelighedsbevis
Ingen selvrisiko ved brand, totalhavari eller ved indbrud
Kontakt os for et godt tilbud
Vær godt forsikret - det betaler sig

Sejlerforsikring

Danske Tursejlere
Vesterhavnen 5
5800 Nyborg
Tlf +45 7021 4242

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

Redaktionsudvalget udskriver igen i 2019 en konkurrence.
Skriv en artikel, tag et godt billeder eller mal en akvarel over
et maritimt tema til klubbladet. Du vælger selv. Send det til
gerstrøm@mail1.stofanet.dk mærket læserkonkurrence, og du
deltager i konkurrencen om et gavekort til Horsens Sejlklubs Restaurant.
Konkurrencen blev indført i 2014 og løber fra 1. april til 15. oktober.
Redaktionsudvalget er dommerkomite og resultatet offentliggøres
i forbindelse med stander nedhalingen sidste lørdag i oktober.

De seneste vindere er:
2018 Poul Wagner
2017 Jacob Nicolaisen
2016 Torben Petersen
2015 Else Løvschal
2014 Charlotte og Søren Refsgaard
Benyt lejligheden til at bringe nyt stof frem i klubbladet, så vi kan
få fornyelse.
Redaktionsudvalget

Danske Tursejlere samarbejder med Søassurancen Danmark
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Foredrag med Søren & Charlotte Refsgaard
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Nytårs regatta, - en fantastisk dag!

Tre år som ”liveaboard” på Middelhavet
Søndag den 30. december inviterede Horsens Sejlklub til Nytårsregatta i J 70.
Det blev alle tiders dag. Ideelt vejr med passende vind og sol,
gode sejladser og hyggeligt samvær.

Torsdag den 31. januar havde 65 glade og forventningsfulde medlemmer sat hinanden stævne i Horsens Sejlklub. De skulle høre
beretningen om Søren og Charlotte Refsgaards 3 års sejlads i Middelhavet. Det hele startede i 2008/2009, hvor de begge var elever
i Horsens Sejlklubs sejleskole. Det blev startskuddet til en 3 år lang
sejltur med afrejse ud af Horsens fjord i deres sejlbåd SY Valhalla
(en Jeanneau Melody 34 fra 1981).

19 sejlere mødte op kl. 09.00. Da havde pantryet i Mongo været i
gang en times tid – medens det var endnu var buldermørkt uden
for - med at forberede morgenkaffe til sejlerne.
Morten Fjerbæk bød velkommen og gennemgik dagens program.
Der var et par afbud og et par nye var hentet ind i sidste øjeblik. 5
hold blev det til om end et af holdene manglede én.
Der blev trukket lod om bådene og om starter.
Bane og startprocedure mv. blev gennemgået.
Søren Buhls båd kom med ud og tjente som dommerbåd og ”varmestue”.
En båd stod på land og skulle først søsættes, inden man kunne
komme i gang med sejladserne.

Det blev et meget spændende og inspirerende foredrag, hvor Søren
og Charlotte berettede om, hvordan det er at udleje sit hus, sælge
bilen og alle sine ejendele, med undtagelse af 12 flyttekasser og et
enkelt møbel. Det var en af præmisserne for at kunne gøre drømmen til virkelighed. At tage hjemmefra uden aftaler - de havde
gjort sig fri til at gøre det, de gerne ville!

Man kunne følge sejladserne fra land.
Foredraget handlede ikke så meget om at sejle fra A til B, men om
en sejlads fra Danmark til Grækenland via div. interessepunkter. At
det giver store oplevelser, derom ingen tvivl. Oplevelserne var for
de to mange, f.eks. en uventet udskiftning af motoren, en udgift der
pludselig tager et godt indhug i budgettet. Masser af overvejelsers
om hvor er den gode og sikre ankerplads ?, den gode havn, med de
rigtige forhold til havnepenge, strøm, vand, brændstof etc.
I de tre år de har brugt på turen, var vintermånederne også en del
af oplevelsen, i stedet for at sætte på land og rejse hjem i efteråret,
boede parret ombord. Derigennem blev der knyttet mange venskaber og fællesskaber med ligesindede, og der blev afholdt mange
arrangementer som f.eks. happy hour, eller søndags barbecue, hvor
snakken ofte gik om grej, gode steder etc.
Dette netværk viste sig at være en rigtig god hjælp og et godt supplement til div. bøger, som understøtter en sådan rejse – når det
der står i bøgerne, viser sig ikke altid at være ”rigtigt”.
Valhalla ligger nu på land i Grækenland og Søren & Charlotte er
tilbage i Danmark, begge med fast arbejde igen.

Det vindende hold. Fra venstre Anette Bjørk Hansen,
Preben Kristensen, Jørgen Mortensen og Lena Weihrauch

Nils Buhl og Carl Gerstrøm sørgede for morgenkaffe og varm suppe
til deltagerne. Menuen var valgt ud fra, at det kunne blive koldt på
vandet. I og med sejlerne opholdt sig i dommerbåden blev suppen
ikke serveret løbende hen over dagen, som ved sidste års sejlads,
men først efter at sejladserne var færdige.
Straks efter sejladserne blev bådene taget på land og rigget af.
Grej blev båret på plads på første sal i Mongo, og først da var der
præmieoverrækkelse og suppe.
En rigtig fin dag og efter at være gennemført to år i træk, er det en
fast tradition. Skriv det allerede ind i kalenderen for 2019. Det må
skulle gentages. Tak for et godt initiativ.(CG)

Et helt igennem spændende foredrag, som afslutningsvis havde
sidste slide med teksten ”fortsættes”. Det er der en del, der vil se
frem til.
Jan Riskær / turudvalget.

Nils Buhl liner op til morgenkaffe
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Skippermøde medens morgenkaffen indtages

Medens solen står op i øst søsættes
sidste båd.
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Tandlægerne Rønn og Lund / Horsens Implantatcenter

Det blå Østjylland
Vi bor i et meget attraktivt sejlerrevir. Lige uden for en dejlig fjord,
har vi beskyttet farvand med øer, byer, ankerpladser m.m. Der er
ikke langt mellem is husene og mulighed for at fange krabber, - et
slaraffenland for børnene.

Med afsæt i vikingernes maritime historie markedsfører havnene
sig som én samlet sejlerdestination med de mange maritime turismemuligheder området byder på. Som én destination kan havnene
nå længere ud, end ved alene at markedsføre sig hver for sig.
‘På den måde kan vi præsentere sejlerne for flere spændende
oplevelser og dermed flere gode grunde til at besøge netop
Østjylland. Formålet er at tiltrække flere gæstesejlere, men også
turister fra landsiden, der kommer for at nyde den gode stemning ved havnene. Vi vil gerne opmuntre dem til at blive lidt længere og bruge flere penge i og omkring havnene’, siger Jesper
Højenvang, direktør for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark.

Specialer:
• paradentosebehandling
• kosmetisk tandbehandling
Tandlægerne Rønn og Lund
• implantatbehandling

Løvenørnsgade 1a
8700 Horsens
Tlf. 7562 1070
· Løvenørnsgade
1a · 8700 Horsens
www.smilhorsens.dk
Tlf.
7562 1070
www.horsensimplantatcenter.dk
www.smilhorsens.dk

Brug en faguddannet
glarmester...

Glasløsninger
til dit hjem og
din båd

EDC får din handel
sikkert i havn
... privatboliger såvel som erhverv
For rådgivning eller vurdering
Ring på 75 62 23 00

FLID (Foreningen af Lystbådehavne i Danmark) har sammen med
en række samarbejdspartnere udviklet en havneguide – havneguide.dk - med mange gode og nyttige oplysninger for fritidssejlere. Nylig er lanceret materiale om netop vort farvand. På havneguide.dk kan man læse:
Primo juli 2018 lanceres Det Blå Østjylland – Vikingernes Farvand, der
er navnet på en sejlerdestination skabt af 19 havne i det midtjyske
Østjylland. Indsatsen skal tiltrække flere gæstesejlere gennem et online sejler- og inspirationsunivers på Danmarks største havneportal,
Havneguide.dk, der drives af Foreningen af Lystbådehavne I Danmark.
Sejlerdestinationen Det Blå Østjylland – Vikingernes Farvand,
inkluderer både store og små, hyggelige og stemningsfulde
lystbådehavne fra Ebeltoft, over Hou og ned til Vejle Fjord.

Det Blå Østjylland indeholder masser af inspiration målrettet sejlerturisterne, lige fra oplevelser for børn, gode spisesteder, naturog kulturoplevelser, vikingefortællinger, vandrestier, cykelruter og
med tiden vil også kajakruter i området blive lagt op.
Vikingernes
Farvand
Fælles for alle de medvirkende havne er, at de ligger i det østjyske
område, der i vikingetiden havde verdens største koncentration af
drageskibe. Med Aarhus som centrum for det danske vikingeimperium var det her flåden fra Danmark og fra de andre nordiske
lande samledes og tog på togt, ud i verden.  Det kan ses på de
seværdigheder og oplevelser området byder på og det indgår i de
oplevelser, der fortælles om online på Det Blå Østjylland, som sejlerne kan søge på.
Her er bl.a. vikingefortællinger på video fortalt af historiker Casper
Clemmensen: ‘Hvert område, om det var en fjord, vig og hver
en ø i det østjyske, havde deres helt egen rolle i organiseringen
af verdens største flådebase. Det fortæller vi om i en række vikingehistorier, optaget i det østjyske farvand – som du kan nyde
undervejs på sejlturen’, fortæller Casper Clemmensen og fortsætter: ‘Historierne er stadig relevante, for arven efter vikingerne
er, at vi stadig i dag ser havet, som noget der binder os sammen med andre områder og som en vej ud i verden’ slutter han.
Havne i samarbejdet fremgå af kortet. (CG)

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

Prisliste
Sport 2018
Sejlsporten blev behørigt promoveret ved DRs årlige sportsshow i
Jyske Bank Boxen i Herning.
Meget fortjent blev DS’ talentudvikler Jan Christiansen belønnet
med Team Danmark og Salling Groups Talentpris 2018. Flere af
Horsens Sejlklubs elitesejlere er gennem årene blevet trænet af Jan,
der har været med i omkring 20 år. Stort tillykke!
Nacrasejleren Peter Lübeck var nomineret til ”Intet er umuligtprisen” og Thurø Sejlklub var nomineret til ”Danskernes Idrætspris”
om end de ikke vandt, var det flotte præstationer.
Vores egen Anne Marie Rindom var på scenen i forbindelse mad
overrækkelse af BT. Guld, som gik til Caroline Wozniacki.
Flot aften for dansk sejlsport.

En glad Jan Christiansen på scenen.
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for medlemskab og aktiviteter i
Horsens Sejlklub for 2019
Medlems typer:
A. Myndig, aktiv sejler eller deltager i klubbens virke på
anden måde. Kr. 1140,B. Umyndig aktiv sejler eller uddannelsessøgende aktiv
sejler under 25 år. Kr. 963,C. Samboende par med hjemmeboende umyndige børn.
Kr. 2975,D. Ikke aktiv (passivt medlemskab) Kr. 570,-

Nordhavnen
Land & Plan A/S har på en solskin dag i januar 2019 haft en drone
oppe og har taget nogle fantastiske billeder, som vi velvilligt at fået
lov at benytte. Tak!
Byggeriet tager form og ser spændende ud, men i lang tid frem vil
det være en byggeplads. (CG)

Aktiv over 65 år: 579,Sejler - & Kapsejladsskolen:
Praktisk sejlads sommeren 2019 i.h.t sommerkalenderen:
Kr. 1.800 for sejlere over 25 år
Kr. 900 for studerende under 25 år.
Kr. 900 for 2. deltager, hvis samboende på samme adresse.
Kræver medlemskab af Horsens Sejlklub
Teoretiske del af Duelighedsbeviset vinteren 2018/19
Kr. 1.800 for sejlere over 25 år
Kr. 900 for studerende under 25 år.
Kr. 900 for 2. deltager, hvis samboende på samme adresse.
Kræver medlemskab af Horsens Sejlklub.

På illustrationen ser man, hvordan det hele engang
ender med at se ud. Kanalen skærer sig ind fra havnen.
Jens Hjarnøs Vej langs havnen er ført igennem op til
Strandpromenaden ved Stark over for rækkehusene.
Her slutter den del af kanalen der indtil nu er sponset.

Yachtskipper af 3. grad – vinterkursus 2018/19.
Kr. 2.800 for medlemmer af Horsens Sejlklub
Kr. 3.500 for medlemmer af andre sejl- og motorbådsklubber.
Kursus startes ved minimum 10 tilmeldte
Kræver erhvervet duelighedsbevis

Danafeed er næsten væk i skrivende stund. Tankstationen ligger midt på en kæmpe byggeplads. Et fint kig
op ad Ny Havnegade og Emil Bojsens Gade.

Yachtskipper af 1. grad – vinterkursus 2018/19.
Kr. 2.800 for medlemmer af Horsens Sejlklub
Kr. 3.500 for medlemmer af andre sejl- og motorbådsklubber.
Kursus startes ved minimum 10 tilmeldte
Kræver yachtskipper af 3. grad.
VHF / SDC kursus efteråret 2018 og foråret 2019.
Kr. 500 for medlemmer af Horsens Sejlklub
Kr. 600 for medlemmer af andre sejl- og motorbådsklubber.
Kursus startes ved minimum 12 deltagere.
Undervisning 3 hverdagsaftener og eksamen 4. hverdagsaften.

Man ser tydeligt spunsen om den fremtidige kanal. Kranerne knejser over det, der i slutningen af året skal være indflytningsklare lejligheder.
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Horsens Sejlklubs
Business Cup 2009
Favoritten vandt igen
Ingen kunne holde Thomas Iversen og Jyske Banks besætning tilbage i Horsens Sejlklubs Business Cup, der blev holdt for 3. år i træk på Horsens inderfjord midt i juni.

Klubaften med Horsens til OL-sejlerne
og Christian Kamp

8 besætninger med erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklubber 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
Lars Skovbjerg, direktør i Jyske Bank, var i tvivl om det
det så hårdt til, at Thomas Iversen faldt i vandet inden starten i en duel og
var nødvendigt at tage pokalen med fra sidste år, da
måtte samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.
han forventede at vinde Business Cup igen.
var suppleret
med lokale
erhvervsfolk,
der erfaredeSchütt
hvilke og Iben Nielsby
Det gjorde de og pokalenTirsdag
blev igen overrakt
til Lars
den 19.
marts Besætningerne
var OL sejlerne
Anne-Marie
Rindom,
Anne-Julie
Skovbjerg, samt skipper Thomas Iversen tv, Keld Ankræfter naturen kan påvirke en sejlbåd med.
samt
vores
professionelle
sejler
Christian
Kamp,
i
klubhuset
for
at
fortælle
om
planerne for 2019 sæsonen.
dersen og Lars Fensbo.
Frank Panduro, der sejlede for Dansk OTC, var ikke sen til at indrømme, at
Arrangementet startede med at Pynten
sejlerret.
Efterfølgende
2 timer
om livet som landsholdssejler med
mave- ogserverede
armmusklerne
skulle trænes
væsentligt, hvis han
skulle gentage
en succesfuld 3. plads med Peter Iversen som skipper, til næste år.
OL ambitioner, samt livet
som professionel trimmer, på de store professionelle kapsejladsbåde.
Morten Stoy fra CON Industries blev nummer 2 og Nykredit med Søren
Andersen blev nummer 4.
Mia
fra NP Truck
havdefor
på grund
af afbud,
sin sædvanlige skipEn Nielsen
spændende
aften
de godt
50ikke
fremmødte.
per, der ligger 4 på verdensranglisten, og der gav en placering lidt nede i
rækken.

Nykredit var det eneste rene firmahold, da alle er
ansat i koncernen.
PAS PÅ DEN KNALD GULE GUMMIBÅD !!!
NP Truck havde egen supply boat, og i år var det
Ole Nielsens egen ”Moleræser” fra Juelsminde,
der velvilligt hjalp med ved besætningsskifte.

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

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.
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Det største og stærkeste
advokatkontor i Horsens.

A : Løvenørnsgade 17, DK-8700 Horsens

30
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E : mail@lrp.dk
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Nye Horsens til OL-partnere
Det er med stor glæde, at vi nu har fået to store lokale Horsens virksomheder med som partnere frem mod OL i Tokyo 2020.
Alan Nissen fra Nissens og Hans Schur fra Schur International har begge haft aktive ungdomsår i Horsens Sejlklub. De er nu med
til at sikre, at Horsens til OL sejlerne nu har bedre økonomiske vilkår frem mod de afgørende udtagelses sejladser.

T : 79 25 30 00

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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K. Westergaard Automobiler A/S - en uvurderlig bilsponsor
e n s S e jl k

Horsens Sejlklubs
Business Cup 2009

Horsens til OL sejlerne har gennem mere en 5 år været godt
kørende i Renault Traffic kassevogne fra K. Westergaard Automobiler på Høegh Guldbergs Gade.

World Cup Miami

Det er en uvurderlig støtte for sejlerne, at de har rummelige og
velkørende biler til rådighed, når der skal transporteres joller, gummibåde og grej rundt i Danmark og i Europa.

8 besætninger
med gode
erfarne danske
skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklubDet var Horsens til OL, der med to 4. pladser
sikrede
ber sejlede mesterskabet i meget hård luft, der gav tætte og spektakulære
resultater ved World Cup i Miami.
dueller. Dette var meget se værdige for de tilskuere, der fulgte dramaet fra
nært
hold megen
på ydermolen
i Horsenspå
Lystbådehavn.
Stævnet var præget af lette vindforhold,
med
ventetid
I den afsluttende match imellem vinderne fra Jyske Bank og Nykredit gik
vandet,
som
stiller
store
krav
til
sejlernes
tålmodighed
og
ikke
Lars Skovbjerg, direktør i Jyske Bank, var i tvivl om det
det så hårdt til, at Thomas Iversen faldt i vandet inden starten i en duel og
var nødvendigt
at tage pokalen med
sidste endelig
år, da
mindst
koncentration,
nårfrader
bliversamles
sejlet
i svære
vindmåtte
op, inden
han vandt
dysten totalt gennemblødt.
han forventede at vinde Business Cup igen.
Besætningerne var suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke
Det gjorde de og pokalen blev igen overrakt til Lars
forhold.

I december blev de to biler kørt til Portugal, hvor sejlerne har vinter
træningsbase. I marts går turen videre til Barcelona og Mallorca,
for så at fortsætte til Genova i Italien, før turen igen går tilbage
til Danmark i løbet af april måned. Senere går turen til Holland og
England, så der bliver kørt langt i bilerne.

Favoritten vandt igen
Ingen kunne holde Thomas Iversen og Jyske Banks besætning tilbage i Horsens Sejlklubs Business Cup, der blev holdt for 3. år i træk på Horsens inderfjord midt i juni.

Skovbjerg, samt skipper Thomas Iversen tv, Keld Andersen og Lars Fensbo.

Vi er også imponerede over hvor dedikeret pigerne går ind til deres
sport og samtidig kan studere.
Vi håber også at de kan være med til at sætte Horsens på landkortet som en god by at bosætte sig i.
Horsens til OL kampagneleder Peter Bjerremand Jensen udtaler:
Samarbejdet med Erik og Ulla Westergaard har været enestående.
Sejlerne får nye biler med alt udstyr stillet til rådighed, og servicen
er enestående.
Jeg købte min første Volvo hos K. Westergaard Automobiler engang
i 90erne, og har været kunde på værkstedet side. Medarbejderne
på værkstedet er altid meget imødekommende og de yder en super god service.

kræfter naturen kan påvirke en sejlbåd med.
Frank Panduro, der sejlede for Dansk OTC, var ikke sen til at indrømme, at
Anne-Julie Schütt og Iben Nielsby i 49fx
mave- og armmusklerne skulle trænes væsentligt, hvis han skulle gentage
3. plads med Peter Iversen som skipper, til næste år.
Det dynamiske Horsens team fik deresen succesfuld
internationale
gennemMorten Stoy fra CON Industries blev nummer 2 og Nykredit med Søren
brud ved World Cup stævnet. Med en stabil
serie,
lå
teamet
nr. 6
Andersen blev nummer 4.
NP Truck
havde påog
grund af afbud, ikke sin sædvanlige skipfør medalrace, hvor teamet sejlede sig Mia
indNielsen
på enfraflot
3. plads,
per, der ligger 4 på verdensranglisten, og der gav en placering lidt nede i
dermed avancerede til den flotte 4. plads.
rækken.

K. Westergaard Automobiler A/S
er autoriseret Renault- og Dacia-forhandler. Som tidligere Volvoforhandler fungerer vores værksted desuden som autoriseret
Volvo-serviceværksted. Foruden personbiler, fra Renault og Dacia,
forhandler Erhvervscentret de populære varebiler og minibusser fra
Renault.

Anne-Marie Rindom i Laser Radial 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 hinNykredit
det eneste
rene firmahold,
Med
kunvaren
fratrækker,
blevda alle
en erellers flot
andenstabil
stævne.serie spoleret af
ansat i koncernen.
Har dulå
lyst
deltage
i Business Cup så reserver dagen og send en forto placeringer som nr. 48 og 45, og Rindom
nr.til 6at før
medalrace,
håndsbookning på mail til soren.klint@horsens-sejlklub.dk. Der er allerede
uden
chance
for
medaljer.
En
god
afslutning
er
altid
et
godt for
PAS PÅ DEN KNALD GULE GUMMIBÅD !!!
nu forhånds booket 3 besætninger.
NP Truck havde egen supply boat, og i år var det
moralen,
og
her
leverede
Horsens
sejleren
et
perfekt
medalrace,
Ole Nielsens egen ”Moleræser” fra Juelsminde,
der velvilligt
hjalp med ved
besætningsskifte.
hvor
hun sejlede
i mål
langt foran feltet.

Erik Westergaard om virksomhedens historie og hvorfor de
støtter Horsens til OL.
Firmaet blev startet i 1960 af Kaj Westergaard som Volvo Forhanlrp.dk
dler. I 1982 kom Renault til. Min kone Ulla og jeg overtog firmaet
i 1992. I 2010 blev vi opsagt som Volvo Forhandler, så i dag er vi
Renault og Dacia forhandler og Volvo Serviceværksted. Vi er i alt 26
ansatte . Vi sælger ca. 700 nye og brugte biler om året.
C O N
Vi har valgt at støtte Horsens til OL med Renault Varebiler fordi vi
på den måde kan hjælpe Anne-Marie, Anne-Julie og Iben med at nå
frem til diverse træning og konkurrencer rundt i Europa uden at deINDUSTRIES
skal have transport problemer.

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.

Tak til sponsorer og annoncører for det gode samarbejde
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Tak til vores sponsorer:

Det største og stærkeste
advokatkontor i Horsens.
I Horsens’ største advokatvirksomhed finder du den ekspertise, som du har behov for.

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

LRP har et stærkt hold af 19 jurister, som samlet dækker alle de lovmæssige

RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.

udfordringer, som du kan møde i erhvervslivet, privatlivet og retssystemet.
Vi giver dig den rette rådgivning.

Lars Larsen
A : Løvenørnsgade 17, DK-8700 Horsens

E : mail@lrp.dk

T : 79 25 30 00

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

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Transportløsninger
til dit behov

Autokølere
Air condition
Oliekølere
Intercoolers
Varmevekslere

H O R S E N S

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

Ulykkesstatistik - Antal omkomne til søs
I klubblad har vi tidligere haft indlæg om ulykkesstatistik. Tallene
for 2018 er nu tilgængelige og materialet ajourføres.
I perioden 2009 og frem til og med 2018 oplyser Søsportens Sikkerhedsråd følgende tal om omkomne i forbindelse med fritidssejlads.

- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher

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

Henning Lund A/S

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

Strandkærvej 34 · 8700 Horsens
Tlf. 7564 7733

Vi overholder den gældende lovgivning fra arbejdstilsynet

Det er let med SONAX:
Gør-de
t-se
MaritiM
– eller la
d
SONAX S
ervice
gøre det
grove*

lv

Salg & Rådgivning

•
•
•
•
•
•

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

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

maritim@godtvejr.dk

"mailto:maritim@godtvejr.dk"}

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

34

w w w.whwowr. hs oerns se n- ss -esjeljkl kl luubb .. ddkk
14

w w w .Horsens
sonax.dk
1, 8700

Tallet efter skråstregen er dem der bar vest.
I Danmark bliver der ikke konsekvent gennemført obduktion,
så man ved ikke om der har være alkohol involveret.
Efter et par gode år i 2015 og 2016 med lave tal var 2017
mere normalt. 19 omkomne er 4 over gennemsnitte på 15.
2018 med den fantastiske sommer er tallet faldet til 13
lidt under gennemsnittet. Fritidsfiske, sejlere og druknede i
havne er synderne.
Ser vi på det samlede antal omkomne i de forgangne 10 år
149 bar 36 vest .
Lad os lige repetere De 5 sejlråd inden sæsonstart:
Lær at sejle
Hold dit grej i orden
Planlæg din tur
Hav en livline til land
Brug vesten
Se mere på soesport.dk
Husk at du kan altid spørge bestyrelsen/sejlerskolen/sejsikkert ambasadørene, hvis der er noget du er i tvivl om!(CG)

Pinsetur 2019
Husk at sætte kryds i kalenderen 8-9-10 juni, til årets pinsetur på Endelave.
Der vil være opsat telt, og menuen står på helstegt pattegris med alt tilbehør lørdag aften, som vanligt.
I det omfang det er muligt, vil vi forsøge at samle alle Horsens både på vestsiden af havnebassinet.
Mere herom på hjemmesiden og Facebook senere.
/turudvalget.

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Thorbjørn ved kaj i
Svendborg

En af hovedmotorerne

Broen med navigationspladsen i forgrunden

Kort om Thorbjørn:
Længde: 75,3 m - Bredde: 17,3 m - Dybgang: 6,0 m.
Fart: 18 knob. 2 stk. V12 motorer til fremdrift. 2 motorer til at drive
2 skruekompressorer der blæser luft langs skroget når der brydes
is. Strømmaskiner og ekstra nødmaskiner til generator og trykluft.
Thorbjørn er primært isbryder, men er bygget så den også kan løse
andre opgaver. F.eks. er der aircondition, så der kan løses opgaver

Centrifuge til rensning af smøreolie

under varme himmelstrøg. Der er go’ plads til gæster om bord og
plads til containere på agterdækket.
Alt om bord er flot vedligeholdt, og man fornemmer ikke, at hun
er 38 somre.
Spændende besøg, som rundviser Søren – maskinmester - gjorde
meget levende.
Carl Gerstrøm

Thorbjørn - en af Søværnets isbrydere
Jeg besøgte naturligvis Danmarks Museum for Lystsejlads da vi
under sommerturen var i Svendborg. De frivillige på museet var inviteret til et besøg på isbryderen Thorbjørn, der ligger i Svendborg.
Jeg sneg mig med og fik en rigtig god oplevelse.
Efter nogle alvorlige isvintre besluttede man at bygge 3 moderne
isbrydere. Thorbjørn blev som den sidste bygget på Svendborg
Skibsværft i 1980. Dens ældre tvillinge-søskende, Danbjørn og Isbjørn blev bygget på Lindø i 1965. Isbryderne lå det meste af året
på Flådestation Frederikshavn, hvor de hvert efterår fik en kortere
sejlads, der fungerede som forskole til eventuelle isbrydningsop-

Lukaf til en af de menige

Broen

gaver om vinteren. Skibene lå fra den 15. december til 31. marts på
kort varsel. Den faste besætning bestod af fire mand, og de resterende 18 fandtes fra år til år blandt Søværnets øvrige fastansatte
personel. Hvis situationen skulle udvikle sig til en truende isvinter,
ville skibene få proviant og brændstof om bord, så de lå klar til
umiddelbar udrykning. Sidste gang alle tre isbrydere var i aktion på
én gang var i isvinteren 1995-96.
Det blev den  2010 besluttet at nedlægge Søværnets isbrydertjeneste og Thorbjørn blev sat til salg. Nordane Shipping i Svendborg
købte Thorbjørn, der nu har fast kajplads i Svendborg.

Smedeværkstedet

El værkstedet

Kontrolrum i maskinen

Veludrustet pantry

Kig ud fra broen
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DM på tværs af bådtyper: Fra en tidligere start på Endelave
Rundt. En X 102 og en Express gør klar i frisk vind.

Årets kapsejladser
Det bliver igen et travlt år for kapsejladsudvalget.
3 Danske mesterskaber + det sædvanlige.

HSH i sejlsportsligaen del 16

Kort fortalt ser programmet således ud:

– fortsættelse fra HSH 0418)

Borre Knob afholdes fra den 4. juli til den 6. juli

Foråret er på vej, og der skal igen prioriteres tid til en masse J70
sejlads. En umiddelbar let prioritering tænker man, når vi har en
så spændende sæson i vente. Der er kommet forøget mandskab
i bruttotruppen, for at vi kan sikre et fuldt hold til alle sæsonens
stævner, der bl.a. tæller Sejlsportsligaen, Grundig Cup, forsvar af
Grundig finalen, og DM på hjemmebane, og så selvfølgelig Sailing
Champions League.
Transfermarkedet
Endnu flere stævner i kalenderen end tidligere, samt at flere af os
har fået en travlere hverdag, har ført til en udvidelse af truppen,
så vi har derfor været på transfermarkedet og hentet forstærkninger hen over vinteren. The Seahorsens er nu en 5-mands trup,
med tiltrædelsen af Nicklas Heide.
Nicklas er 23 år, opvokset i Florida og Svendborg, men bor nu i
Aarhus, hvor han er ved at afslutte bachelor i ”Economics and
business adminstation”, inden han skal videre på kandidaten. Som
så mange andre startede han sin sejlerkarriere i optien og har
efterfølgende sejlet bl.a. 29er, Hobie 16 og 49er, så han har god
erfaring med asymmetrisk spiler. Desuden har han sejlet M32 og
været en del af Danish Youth Vikings samt sejlet Sejlsportsliga for
Svendborg.
Vi ser derfor meget frem til at få sejlet Nicklas ind på holdet, og
ser det som en stor styrke at have ham med i den kommende
sæson.
Ligaen 2019 og Champions League
Da der ikke har været nogen udfordrer i klubben til vores ligadeltagelse, er vi stolte over igen at få muligheden for at skulle
repræsentere Horsens, når første stævne skydes i gang i Lynæs
d. 25-26 maj. Efterfølgende går turen til Skovshoved hvor KDY er
vært for sæsonens 2. ligastævne d. 22-23 juni.

Sejlsportsligaen 2019
Lynæs		
KDY (Skovshoved)		
Champions League Q (Skt. Petersborg)
Champions League Finale (Skt. Moritz)		
Skive		
Aarhus		
Grundig Sailing Cup 2019
KDY		
Hellerup		
Middelfart (Skandinavisk finale)		
Andet 2019
DM (Horsens) 		
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I ”Sommerferien” drager vi så til Rusland, for at deltage i Sailing
Champions League (SCL), som vi kvalificerede os til via vores 4.
plads i ligaen sidste år. Vi skal derfor til Skt. Petersburg og sejle det
indledende stævne d. 4-7 juli, og ender vi i bedste halvdel her, skal
vi videre til SCL-finalen d. 15-18 august i Sct Moritz i Schweiz. I
alt deltager 96 hold i SCL fordelt over 3 indledende stævner og en
stor finale.
På den anden side af SCL fortsætter den nationale liga så med
stævne i Skive d. 23-25 aug. og sæson finale i Aarhus d. 6-8 sep.
Grundig Cup og DM
Ud over ligaen har vi de sidste par år også sejlet med i en anden
J70 serie, Grundig Sailing Cup (GSC), som er en serie af 2-3
stævner i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark, med en samlet
finale i slutningen af sæsonen.
Det er også vores plan igen i år at deltage i GSC, da vi meget
gerne vil forsvare vores sejr i finalen fra sidste år, men ligaen og
især SCL har dog højest prioritet. Vi regner derfor ikke med at
tage nogle af de svenske eller norske GSC stævner med i år men
nøjes med de danske, hvoraf den skandinaviske finale i år sejles i
Middelfart.
Sidst men ikke mindst skal vi selvfølgelig også sejle DM, som i
år skal sejles på Horsens Fjord d. 5-6 okt. Men det skal vi nok
fortælle meget mere om, når vi kommer lidt tættere på. Har man
lyst til at deltage eller måske give en hånd som frivillig under
stævnet så sæt endelig et kryds i kalenderen. Vi forventer op mod
30-40 J70ere på fjorden.
til
r min livss
om
“Sejlads e
r at stå op
vation fo
ti
o
m
s)
in
la
ick
og m
n” (citat N
morgene

25-26 maj
22-23 juni
4-7 juli
15-18 aug
23-25 aug
6-8 sep
11-12 maj
10-11 maj
11-13 okt
5-6 okt

Følg os på bl.a. Instagram : the_seahorsens

Business Cup afholdes den 15. juni
DH-DM afvikles 30. august til 1. september. Se selvstændig artikel.

DM på tværs af bådtyper

Endelave Rundt bliver en del af DH-DM.

I et samarbejde mellem Juelsminde Sejlklub, Snaptun Sejlklub og
Horsens Sejlklub afholdes der sidst i august officielt DM på tværs
af bådtyper. Det er første gang i næsten 30 år, at der igen skal kåres
en dansk mester for både med DH-mål.
Stævnet afholdes over 3 dage med banesejladser på 1. og 3. dagen
og en distancesejlads på 2. dagen, - Endelave Rundt er planen. Terminen er 30. august – 1. september.
Opgaverne er fordelt, så Juelsminde Sejlklub stiller med havnefaciliteter og farvand, mens Horsens Sejlklub bliver tovholder på den
sportslige afvikling.
De arrangerende klubber har lavet en 3-årig aftale med Dansk Sejlunion. Der er sat et maksimum på 60 deltagere i 2019, men man
håber at kunne udvide det allerede i 2020.
Et godt initiativ som forhåbentlig vil tiltrække mange deltagere
og tilskuere. Stævnet har sin egen hjemmeside dh-dm.dk og vi vil
følge det her i klubbladet. (CG)

Trekost 2-star afvikles den 22. september

UDM afvikles 14. til 15. september. Der forventes 3
00-350 både
Bymesterskaber for joller afvikles den 28. september
J/70 DM afvikles 5. og 6. oktober. Der ventes 35-40 deltagende både
Nytårscup i J/70 afvikles den 29. december
Aftensejladser:
Tirsdag for J/70 og OK-joller. Der sejles i perioderne 23.
april til 25. juni og 13. august til 8. oktober.
Onsdag pigesejlads. Der sejles i perioderne 1. maj til 26.
juni og 14. august til 25. september.
Torsdag Der sejles i perioderne 2. maj til 27. juni og 15.
august til 26. september.
Der bliver nok at gøre, og der bliver brug for mange frivillige på vandet og på land. Her du lyst og mulighed for at
give en hånd med så meld dig. Knud Erik Feldt:
kefeldt@get2net.dk. (KEF/CG)

Sejlsportsmedaljer
Hvert år lige før jul inviterer kulturministeren – sportens minister til en reception i kulturministeriet, hvor årets medaljetagere – VM
og EM - bliver fejret.
Som formand for Dansk Sejlunion har jeg et par gange deltaget. Jeg
husker tilbage i Brian Mikkelsens periode en sådan sammenkomst.
Ministeren fortalte om de mange medaljer, og hvor dygtige de danske idrætsfolk var o.s.v. I talen nævnte ministeren, at sejlsport var
den eneste idrætsgren, der havde været med hvert eneste år. ”Vi
må jo være gode til at sejle i Danmark” som ministeren sagde. Jeg
stod ved siden af Team Danmarks direktør og undlod ikke at gøre
opmærksom på ministerens konstatering. Sejlsporten fik vist ikke
flere Team Danmark midler af den grund.
I klublokalet i klubhuset kan man forvisse sig om, at flere af vore
sejler har taget for sig af retterne i kampen om medaljer gennem
årene.

52 guldmedaljer, 42 sølvmedaljer og 51 bronzemedaljer. Sådan
lyder medaljebundlinjen, når elitesportsåret gøres op. Til de 145
medaljer skal desuden lægges blandt andet en Grand Slam-sejr i
tennis, en Ryder Cup-sejr i golf, en cykelsejr i Amstel Gold Race
og et All England-mesterskab i badminton, som ikke kan aflæses i
medaljestatistikken.
Er du statistiknørd så gå ind på
https://www.dif.dk/da/elite/nyheder/medaljer_og_mesterskaber
her er meget spændende læsning.
Særlig fokus er der på de olympiske idrætter. Næste Ol i Japan i
sommeren 2020 er forventningerne igen tårnhøje. Spændende at
se om forventningerne bliver indfriet i al almindelighed, og navnlig om vi skal have opjusteret planchen med Horsens Sejlklubs OL
deltagelse, - gerne med kopi af et par medaljer.
Carl Gerstrøm

Danmarks Idræts Forbund har lige offentliggjort en omfattende
statistik på området og skriver bl.a.
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Seniorklub i Horsens Sejlklub – ”stiftende møde”
Bestyrelsen indbød i klubblad 4.2018 interesserede til at
møde op i MONGO den 5. januar til en snak om at etablere
en seniorklub. Et forum hvor modne klubmedlemmer kunne
mødes, hygge sig og udføre nogle af de mange opgaver, der
er i klubben.

Mødet er i gang med obligatorisk morgenkaffe
18 mødte op, og det blev en meget hyggelig og givtig formiddag.
Formanden bød velkommen og rundede kort bestyrelsens tanker.
En selvstyrende gruppe, der selv besluttede og gennemførte de aktiviteter man nu kunne blive enige om. Sejle en tur hvis vejret var
godt. Drage på udflugt hvis der var stemning for det, men også
prøve at lave nogle af de småopgaver, der er i klubben. Det sociale
en væsentlig faktor.
Der blev foretaget en kort præsentationsrunde.
Rasmus Hjort, der har været deltidsansat i Aarhus Sejlklub, fortalte
kort om, hvordan man her i flere år har haft et hold – ”torsdagsholdet” - på ca. 25, der fast mødtes som navnet siger hver torsdag.
Morgenkaffe kl. 09.00, et par timers arbejde og frokost. En ”formand” sørgede for ordrebogen, købte materialer og medbragte
værktøj.

Der kom mange positive tilkendegivelser om initiativet. Kort kan
nævnes:
Holder af miljøet på i klubben på lystbådehavnen. Kombinationen
samvær og lave lidt er godt.
Vil gerne gøre lidt for klubben.
Rammerne blev drøftet og man enedes om følgende:
Benytte navnet ”Matroserne”
Mødes tirsdag i de lige uger, - altså hver anden uge. Første gang
den 22. januar.
Starte med kaffe kl. 09.00 og spise frokost ca. kl. 12.00 hvordan det
nu måtte passe.
Principielt ingen møder på helligdage, men løbende træffes aftaler.
En gruppe bestående af Rasmus Hjort, Nils Buhl og Carl Gerstrøm
koordinerer.
Koordineringsgruppen tager mod opgaveønsker og finder selv på.
Klubben dækker i første halvår udgifter til morgenkaffe og frokost.
Herefter tages det op.
Der laves en navne/mailliste.
Efter hvert møde skrive et kort referat som rundsendes til gruppen.
Der laves en omtale af ”Matroserne” på hjemmesiden, i næste nyhedsbrev og i næste klubblad.
Alene medlemmer af Horsens Sejlklub kan deltage.

Fra mødet blev yderligere noteret:
Er der noget i f.m. klubbens fartøjer som ”Matroserne” kan tage sig
af/hjælpe med?
De bør arrangeres en jule og en påskefrokost.
Happy Hour fredag eftermiddag 16 til 18, søndagsandagt 10 til 12,
”Knuds dagpleje” og holdet på Dolly kort nævnt, - lignende grupper.
Rosende omtale af de udflugter klubben har afholdt de sidste par
år.
Det kan være svært som ny at komme til Horsens Sejlklub, - her
kunne ”Matroserne” hjælpe.
Mødet sluttede med frokost.
Et rigtig godt møde med fint fremmøde og god, positiv stemning.
Kom og være med!(CG)

! Maritim anekdote
Scenen er klubhuset sidst i firserne efter en natsejlads
pænt på den anden side af midnat. Danesi er vært i
klubhuset. De fleste har genvundet varmen, efter at der
er serveret skoldhed suppe. Tørsten har indfundet sig og
stemningen er høj.
Fra stambordet lyder det:
”Hr. Danesi, - jeg vil gerne bestille en meter øl”.
Danesi tropper op ved bordet iført sin karakteristiske hvide
tjenerjakke medbringende en tommestok. Omhyggeligt
måles op og de 17 øl der fylder det afmærkede stykke
lines op.
Høfligt siger værten. ”Vær så god hr.”
Kunden var tydeligt ikke tilfreds og højt ud i Runddellen
gjalder det:
”Når jeg bestiller en meter øl, så er det en kvadratmeter!”
Ja! – sådan kan man se så forskelligt på det! Tænk om det
havde været en kubikmeter.(CG)

Nye billeder i ”kahytten” og en omrokering af de der var.

Kælderen tømmes og ”godset” køres væk.

Opgaver blev drøftet. Kort er noteret:
- De to 1/1-modeller fra klubhuset som ikke længere er sat i lokalet
mod syd tages over i MONGO for at indgå i en ny indretning.
- Div. papirark opklæbet på glasset i vinduer/døre erstattes af hertil
indrettede opslagstavler.
- Oprydning på 1. sal i MONGO og depotrummet i mødelokalet i
klubhuset.
- Ukrudtsbekæmpelse ved ungdomshuse og på jollepladsen.

Efterskrift.
”Matroserne” er kommet godt i gang. Det er hyggelig, og der bliver
lavet noget.
Der er blevet ryddet op i MONGO og lavet revideret indretning. I
kælderen under køkkenet er alt det ukurante og alt det der ikke er
brug mere blevet fjernet, - lossepladsen eller sat på loftet i MONGO
. Billeder i klubhuset er blevet hængt op.
To do listen er lang. Der er nok at tage fat på.
Formanden kommer lejlighedsvis forbi og giver en orientering om
bestyrelsens gøremål. Et glimrende initiativ.
Medlemsliste tælle godt 20, og der er plads til flere. Mød op i
MONGO tirsdag i de lige uge kl. 09.00. (CG)

Kl. ca. 1300 tørres sveden af panden og der serveres frokost
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i 1866 blev begyndelsen til bådens usædvanlig lange og begivenhedsrige tid som lystfartøj.
Historien om sejlbåden Caroline fra 1866 er på mange måder bemærkelsesværdig, og den resulterede i 2017 i et spændende samarbejde mellem Lystfartøjsmuseet, Foreningen Carolines Venner
og Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord.
Foreningen Carolines Venner havde siden 2006 knoklet for at realisere drømmen om at bygge en kopi af den berømte båd fra 1866.
Det frivillige arbejde foregik i en hal ved Odder, men i 2016 blev
Caroline overflyttet til Hobro Værft, der er et af Danmarks ældste
fungerende træskibsværfter.

Klubtur til Hobro

svært at skelne ved fjernkending. Begge bliver solgt på offentlig
aktion i 1958 til privat eje.
”Svanen” forliser i 1970 ud for Amazon flodens munding – alle om
bord blev reddet.
”Thyra” var forsvundet i 40 år, men er i dag reddet og bragt hjem
til Danmark. Den ligger i dag på land i Hobro på Hobro Værft og
må gennemgå en større restaurering, for at opnå fordums styrke.
Et flot skib er ved at tage form, men den bliver næppe søsat i den
nærmeste fremtid.
Thyre har igen fået sit oprindelige navn ”Krydsjagt VII” fra det sejlende toldvæsens tid.
De to nye Svanen og Thyra blev bygget i 1960 og er i dag flåden
nuværende øvelsesfartøjer
Efter en afsluttende kop kaffe og hyggelig snak gik turen tilbage til
Horsens.
I bussen blev ivrigt drøftet næste års udflugt. Ikke om der skulle
være udflugt, men hvor den skulle gå hen. Det bliver til M/S Museet for søfart i Helsingør evt. kombineret med et besøg på Teknisk
Museum. (CG)

Turudvalget arrangerede udflugt til Lystfartøjsmuseet og
Træskibsværftet i Hobro primo januar.
Det blev en meget interessant dag, som de 10 deltagere nød.
Masser at se og megen hyggeligt samvær, - men desværre ikke
noget tilløbsstykke!
Det var endnu ikke blevet lyst, da pantryet i Mongo blev bemandet
og kaffen sat over.
Til tiden forlod bussen, som Horsens Sejklubs Venner havde sponsoreret, Horsens med kurs nord på.
Formanden for Lystfartøjsmuseets Støtteforening tog imod og
fortalte generelt om museet, inden der blev vist rundt. Senere fik
deltagerne tid på egen hånd til fordybelse.
Lystfartøjsmuseet i Hobro er stiftet stort set samtidig med Danmarks Museum for Lystsejlads i Svendborg. I Hobro var man så heldige/dygtige at få fingre i to meget flotte gamle træbygninger på
havnen, som oprindelig har været kornlager. Bygget i 1930’erne og
anvendt af Hobro Korn. En fantastisk trækonstruktion med flotte
detaljer. Den ene bygning er i 3 etager og den anden en med højt
til loftet.

Flot detalje på en Berg-spidgsgatter
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Som Danmarks museum for lystsejlads i Svendborg råder man over
flere flotte både, kajakker og robåde, flot præsenteret. Der er en
fin samling af ”elektronik” med f.eks. den første AP Navigator, de
gamle grønne SP VHF radioer, ekkolod og meget andet. Man kunne
gentagne gange høre udbrud som: ”Sådan en har jeg haft!”
Der var en udstilling af redningsvest. Gamle kapok veste. En var tør
og fin, man kunne sammenligne med en, der var vejet op med bly
svarende til, hvis den var våd. Man fik indtryk af, at det var værre at
have en sådan vest på, end ikke at have en på.
Hovedattraktionen er ”SILVANA” en flot gammel stor og tung lystbåd. Flot udstillet så gæsterne kan komme om bord og ”krybe” ned
i hende. Sammenlignet med en moderne båd, er der trangt.
Via nogle plancher og en model fortælles historien om sejlbåden
Caroline fra 1866, et af Danmarks første lystfartøjer. Bygmesteren
var Eggert C. Benzon, der var én af sin tids mest kyndige og innovative skibskonstruktører. Carolines berømmelse ved kapsejladserne

Hækken på ”Rosaline” er smuk
men kompliceret

De flotte bygninger der rummer Lystfartøjsmuset

Frede og Henning studerer roret på ”Silvana”

Hobro værft var næste stop på udflugten. Nu var det Ikke kun
model og plancher. Her stod Caroline og så imponerende dejlig ud.
Der var netop kalfatret og klar til at give bej.
Vi mødtes med værftsejer Peter Leth på Maritimt Center, der er
opført som nabo til værftet. Her er fine mødefaciliteter og udstilling. Efter frokosten var sat til livs, gik vi på værftet og så først
restaureringsarbejdet af toldkrydsjagten ”Krydsjagt VII” fra 1890.
Det er stort set ikke noget tilbage af det oprindelige skib, så der er
vist mere tale om en ny bygning.
Peter er en glimrende fortæller og mange interessante og morsomme historier ledsagede de mange synsindtryk og den fantastiske duft af tjære og træ.
En af de mange sjove ting Peter fortalte om var navnene ”Svanen”
og ”Thyra” kendt fra flådens to øvelsesbåde, som flere gange har
besøgt Horsens.
Marinen har fra sidst i 1800-tallet og op til i dag haft forskellige
”øvelsesfartøjer”.
I 1904 og 1913 indkøbes to toldkrydsjagter. No 22 og No. 7 fra det
nedlagte toldkrydsvæsen.
De blev navngivet ”Thyra” som var et nyt navn inden for marinen
og ”Svanen” som var navnet på et forhenværende øvelsesfartøj.
”Thyra” var malet sort og ”Svanen” var naturligvis hvid helt frem
til 1942. Begge opbragt, liggende til ankers og taget af tyskerne ud
for Valdemar slot i 1943. Hjembragt igen fra Flensborg en uge efter
kapitulationen. De to jagter var nu hvidmalede og så ens, at det var

Fra en gangbro er der udsigt til dækket og bådens indre.

Spanterne er rejst og dækket lagt på ”Krydsjagt VII”
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Netværket ”Sejlklubberne i Østjylland”
For 6. gang afholdt klubberne i Østjylland erfaringsudvekslingsmøde i begyndelsen af året. Denne gang i Aarhus Internationale
Sejlsportscenter.
10 klubber var mødt op. I alt deltog 20 personer herunder sejlunionens direktør Christian Lerche, de 2 lokale DS bestyrelsesmedlemmer Peter Bjerremand og Henrik Voldsgaard samt den lokale
DS konsulent Leon Träger.
Fra Horsens Sejlklub deltog ud over Peter Bjerremand , formand
Bjarne Hansen og Carl Gerstrøm.

Der var mange gode spørgsmål og bemærkninger fra salen. Det
vil føre for vidt at referere det her men en enkelt bemærkning.
Aktiviteter på vandet er stigende, men antal medlemmer i DS er
faldende. Hvorfor vil de ikke være medlemmer af klubberne?
Der blev orienteret om Worlds 2018
Der blev viste video fra stævnet. 14 dage med sejlads og festival på
land 400.000 mennesker på havnen. Flot formidlet sejlsport.
Det havde ikke været svært at skaffe frivillige.
Der har været arbejdet på et sådan arrangement i 20 år
En del af mødet var helliget erfaringsudveksling. Der blev budt ind
med temaer. En tur rundt om bordet, hvor hver klub fortalte om
større tiltag i klubben.
Helt kort kan nævnes interessante emner, som flere klubber bragte
op:
Alkoholpolitik dukkede op fra et par klubber.
Økonomi blev der talt om.
Frivilligt arbejde et tema i de fleste klubber.
Afslutning herunder aftale om næste møde. Der var enighed om at
forsætte møderækken.
Der udarbejdes til næste års møde et forslag til drøftelse af, hvad
vi skal med Østjyllandskredsen, når nu relationerne til DS bliver
ændret. Oplæg vil blive fremsendt andet halvår 2019.
Møde aftalt til Egå tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.00
Carl Gerstrøm

Der følges koncentreret med i debatten.
Det fulde referat og deltagerliste kan ses på horsens-sejlklub.dk
Efter en kort velkomst og præsentationsrunde, blev der vist rundt
i sejlsportscentret.
Dir. Christian Lerche orienterede om hovedtemaer i DS lige nu. Udgangspunktet var DS strategi frem mod 2022 og 6 pejlemærker,
som er opstillet.
Økonomi er en stor udfordring i unionen lige nu. Udgifterne er
tilpasset de indtægter, der er, og budget 2019 og 2020 er bragt i
balance.
Christian kom ind på den kommende generalforsamling og nævnte
bl.a., hvem der var på valg. Alle genopstiller.
DS ajourfører sine vedtægter. Kommer op på kommende DS generalforsamling. Meget housekeeping men også justering af udvalgte
afsnit.
Kun formål beholdes i vedtægterne, - vision, mission og værdier er
justeret og medtaget andetsteds.
Kredsene tages ud af vedtægterne. Kredsene kan fortsætte, men
skal justere vedtægter.
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Fiskegarn og fritidssejlads
Redaktionen fik en henvendelse fra et medlem der oplevede, at
visse steder i Danmark f.eks. i Juelsmindebugten, er der myriader af
fiskegarn. Det kan være svært at se hvilke afmærkninger, der hører
sammen og svært at vurdere, om man sikkert kan sejle over.
Den pågældende bad om en kommentar i klubbladet. Den kommer så her og lad det være en invitation til andre om at ytre deres
meninger/erfaringer.
Der er regler for brug af fiskegarn m.m. som man let finder på
nettet.
Det der vigtigt at vide for sejlerne er, at bøjer afmærkes med 2 flag
og 2 gule refleksbånd i redskabets vestlige ende og 1 flag og 1 gult
refleksbånd i redskabets østlige ende. Flag må ikke være hvide.
Man skal have et fisketegn for at sætte garn, og det nummer skal
være markeret på bøjerne.
Her ud over er det vigtigt at vide, at der er to typer garn. Et der
flyder i vandoverfladen - og et, og det langt det mest almindelige, der står på bunden. Sidstnævnte må højst vår 1,5 m højt det
betyder, at man burde kunne sejle over, hvis vanddybden er over
3,5 – 4 meter
Indbyrdes skal de have en afstand på 50 meter. Garn skal holde
en afstand på 100 meter til lavvandslinje og sejlrende. Bemærk at

disse afstande kan variere lokalt. Som fritidsfisker må du sætte 135
meter garn, uanset om der anvendes 1, 2 eller 3 garn, dog højst 3
garn.
Der er store tolerancer og mange visser og ubekendte i hele denne
problematik, så hold klar, gå godt uden om. Ved mange garn samme
sted kan det ofte være umuligt at fastslå, hvilke bøjer der hører
sammen. Ofte anvendes røde flag på det hele, og det gør det jo
ikke nemmere.
Hvem fører tilsyn/kontrollerer på området? Rapporteres der om
uheld/ulykker?
Hvad siger Søsportens Sikkerhedsråd, og hvad siger lystfiskerorganisationerne?
Aktuelle hjemmesider.
mfvm.dk, ifst.dk, cfel.dk og ft.dk
Personligt syntes jeg at fiske-, tang- og muslingefarme udgør
et tilsvarende og mindst ligeså irriterende problem. Det ser forfærdeligt ud, det er ofte ikke afmærket tilstrækkeligt, og der er ikke
lys på om natten. Hele As Vig og farvandet NØ for Hjarnø er plastret til med sådant!
Carl Gerstrøm

Rundvisning i Sejlsportscenteret.
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92 fods katamaran – imponerende men ikke elegant.

haft meget kraftigt regnskyl længere inde i landet, der gav vandstand på + 6 meter og en strøm på 12 knob. Man kunne tydeligt
se eftervirkningerne på bredderne med masser af væltede kæmpetræer.
Vi fløj over Dubai og blev et par dage for at dele den lange flyvetur.
Der er ikke meget sejlsport der. Fra 125 etage i Burj Khalifa kunne
man se en enkelt lystbådehavn udelukkende med store motorbåde.
Senere så vi enkelte på vandet uden for “palmen” adstadigt glide
forbi.
Vi havde en fantastisk tur med megen varme og et lille gran sejlsport .
Carl Gerstrøm

Sport er stort i Australien, sejlsport hører til de meget populære
idrætsgrene, - både som kapsejlads og som tursejlads.
Med familien var jeg en tur Down Under i januar/februar.
I Sydney - en by med ca. 6 mio. indbyggere, som i hele Danmark er der lystbådehavne og ankerområder overalt. Flåden minder om,
hvad man ser her til lands, dog er der enkelte meget store både,
som vi ikke ser her. Der er overvægt af sejlbåde, men bestemt også
mange forskellige motorbåde. Langt flere hurtige både med 2-3
250 HK på bagsmækken er ikke ualmindeligt. Der var også flere
gamle udslidte både, som så ud til at være tjenlige til at blive udfaset.

I hver en bugt i Sydney ligger der både.

Englands Grand Prix
deltager,- i en pause.

Adskillige robåde i Sydney Harbour
Udflugtsbåd til ture på floden,
når strømmen var under 3 knob.

En aftensejlads med 2 Solinger og 2 Etchells i spidsen for feltet

Den lokale helt Tom Slingsby - Lazer guldvinder fra OL i 2012, var
omtalt i hver en avis og hver en sportsudsendelse på TV. Da vi
“besteg” Sidney Harbour Bridge kom de farende ud under os og
overhalede alt. Jeg hørte på TV et interview med Slingsby, hvor han
var inde på, at det var anderledes med de 45 knob, de nu sejlede.
Strækninger han i Lazerjollen brugte 30 min. på tog nu 3-4 min.
På en havnerundfart kom vi tæt på UKs båd og hele flåden af 4
enorme gummibåde, der fulgte med.
Rosport er populært, og man ser mange 4 med styrmand ro rundt i
Sydney Harbour. Mange gange fulgte en ledsager båd med, hvorfra
en højtråbende træner forsøgte at få kadencen op.
: Aftensejlads med mange forskellige bådtyper og besætninger.

Efter vi forlod Sydney skulle der være Grand Prix i 50-foot foiling
catamarans med deltagelse fra ud over AUS, UK, France, China, US
og Japan. I en afsluttende winner-takes-all finale er der 1 mio. US
$ til vinderen.
Det er en serie af sejladser, som også besøger San Francisco, New
York, Cowes og Marseille.
Man kan følge dette “cirkus “ på SailGP.com
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Via Adelaide og Alice Springs endt vi i Cairns – i det nordøstlige
hjørne - hvor vi tog ud for at dykke på Great Barrier Reef. Vi kom
fra land og ud til revet i en 92 fods katamaran. En dejlig sejltur
desværre for motor på godt 2 timer.
Spændende at snorkle rundt og se på det mangfoldige liv. Af hensyn til de livsfarlige små ”brandmænd” de har på de kanter, fik vi
nogle beskyttende heldragter på.
En sidste lille maritim udflugt på Daintree River ind i regnskoven.
En udflugtsbåd med en stor påhængsmotor. Ugerne før havde man

Mange huse ned til vandet havde egen ”slip way”
– så sparer man bundmalingen!

I Australien kører man stærkt 130 Km/t på alm.
landevej og noget lignende til søs
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Vi er en fast og integreret del af erhvervslivet i Horsens og samarbejder hver dag med både store og små
virksomheder om alt fra regnskab og økonomi til skat og forretningsudvikling.

038515

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

“DAGLIGDAGEN HANDLER OM
SERVICE OG GODT HÅNDVÆRK”
Horsens Yachtværft ApS udfører
reparationer, vedligehold, renoveringer og ombygningerne på alt fra
lystbåde til små erhvervsfartøjer.
Vi omfatter fagkompetencerne lige fra det
traditionelle bådebyggeri
til anvendelse af de nyeste
teknologier indenfor kompositter og værftet har moderne
værksteder indenfor støbning,
snedkeri, el, samt mast og rig.
Horsens Yachtværft ApS
Gammel Havn 3
DK-8700 Horsens

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

Følg os på
facebook

