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Bestyrelse
Formand og FU(forretningsudvalg)
Næstformand, Materiel samt FU
Kasserer, Kartotek, On Board
Kapsejlads og pigesejlere
Kommunikation, Jura samt FU
Ungdom, Elitesejlere
Tur, Sejlerskole, Kommunikation
IT, Webmaster
On Board, Elitesejlere

Navn
Bjarne Hansen
Svend Smedegaard
Klaus D. Johansen
Knud Erik Feldt
Kristian Trøst Smedegaard
Klaus Schubert
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

Materiel- og bygningsudvalg
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

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

20801338
7562 1975
7562 8261

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

BRUG FOR PROFESSIONEL ASSISTANCE TIL
BÅD ELLER MOTOR - KONTAKT

75616677

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

Vi er og vi kan ...... både
indenbords og udenbords.
Service, reparation af alle
fabrikater samt montering af ny
motor og udstyr udføres
af uddannede servicetekniker.
Diagnosetester til indenbords- og
påhængsmotorer.
Professionel rådgivning i 35 år.
Vi kører i hele Danmark med 4
servicevogne til din båd.
Sommer og vinterklargøring af
din båd.
Maritim butik i Horsens.
Privat lystbådehavn.
Vinteropbevaring - indhegnet.

Autoriseret forhandler af bl.a.:

Deadline næste blad: 20. august 2019
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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!

Skumsprøjt fra formanden

- 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

EDC får din
handel sikkert
i havn

Er lige vendt hjem efter en fantastisk tur Fyn rundt.
6 både fra HSH var tilmeldt Palby Fyn Cup, heriblandt Kim Viborg
og Susanne Andresen med deres Luffe 44, ”Trine”. Jeg var gast
sammen Michael Jürgensen, Jan Jürgensen, Kristian Kold og Claus
Bjørnhart. Vores start gik klokken 12.45 i 8-10 sm luft fra vest
sydvest. Kryds til Strib herefter lidt slæk til Horne Land med mere
og mere slæk. Lige før indsejlingen til Svendborg Sund gik først den
nye spiler og 23 minutter senere røg spiler nr.2. ØV
Klokken 21 sejlede vi forbi Svendborg og klokken 01.00 under
broen ved Sprogø. Vi var i mål klokken 9.41 lørdag.
Vi havde på loggen sejlet 161 sømil med krydstillæg på ca. 21
timer. Et snit på 7,66 med højeste fart på 12,4 knob. Vi blev nr. 1 i
vores løb og nr. 4 i vores start, nr. 40 overalt. For hovedparten af os
var det den hurtigste tur nogensinde. En helt igennem fantastisk
oplevelse, der blev arbejdet konstant. Klokken 18.00 lørdag var der
afslutnings middag og hygge på pladsen i Horsens Havn, det blev
sent så vi sov godt den nat.

Vinterplads
De både, der står lige bag Nyboder på vinterpladsen, skal være i
vandet senest 15.maj, så vi kan få ryddet op. Så regel 1 er, at skal du
have ny bund eller lave større renoveringer på din båd, skal du ikke
sætte den på denne plads. Pladsen lige bag Nyboder skal bruges
til parkering. Husk nu også lige at få ryddet op og få jeres stativer
slået sammen. I har jo ikke far og mor til at gøre det. TAK
Husk Klubstander/pladsmærker både på båd og vinterstativ, så andre kan se hvor du/båd/stativ hører til. Husk at læse regelsættet for
Horsens Lystbådehavn
Håber I får en dejlig sejlersæson med mange fantastiske oplevelser
Bjarne Hansen
Formand Horsens Sejlklub

Byggeri
I uge 26 går tømrer fra A/S Nortvig i gang med at opføre et
musetæt skur ved siden af affaldsrummet. Skuret er til returpap, og
vil komme til at ligne det eksisterende affaldsrum.
Matroserne
Matroserne som mødes hver anden tirsdag, er kommet rigtig godt
fra start. Det er dejligt med alle de ting, der bliver ordnet. Tak for
det.
Økonomi
HSH har omlagt kreditforeningslånet til 1,5%. Det betyder en god
årlig besparelse de næste 30 år.

Den glade og trætte besætning på Trine efter et
veloverstået Palby Fyn Cup

... privatboliger såvel som erhverv.
Kontakt os for

rådgivning eller vurdering

Tlf. 75 62 23 00

Strandkærvej 30, 8700 Horsens – E-mail: 871@edc.dk
Nørregade 51, 8700 Horsens – E-mail: 870@edc.dk
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Jollepladsen klargøres med numre.

Havemøblerne gøres klar

Optimistjollerne hentes fra vinterhi i den Røde Hal.

Else har frokosten klar kl. 12.00.

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

Interesserede er meget velkomne. Det er bare at møde i MONGO
kl. 09.00 på tirsdage i de lige uger. Der startes med en kop kaffe
og et stykke franskbrød. Kl. 12.00 tørres sveden af panden og der
serveres lidt frokost inden matroserne skilles. (CG)

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

showroom eller kontak t os for personlig betjening

I starten af året blev der holdt stiftende ”generalforsamling” i en
seniorklub i Horsens Sejlklub. Klubben fik navnet matroserne. Lige
siden er der en gruppe på ca. 10-15 stykker, der mødes hver anden
tirsdag, - altid i de lige uger.
Der opretholdes en lang to do liste, som de gæve matroser prøver
at komme til bunds i. Mange af de små ting, som det ofte er svært
at få gjort. Ud over at have det rigtig hyggeligt, bliver der også
lavet noget.

– Storformat – Outdoor – Reklameartikler. Besøg vores store

Matroserne

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

nyeste udstyr og af dygtige grafkere. Digitaltryk – Offsettryk

Nyt fra restauranten
Der er gjort klar til udeservering med fine store parasoller på syd
terrassen og med nye lounge møbler på ”platformen”, - ser flot ud.
Nu mangler bare det gode vejr.
1. maj var det et år siden, Jesper åbnede. Et helt årshjul er gennemlevet og masse erfaring høstet og mange ting er blevet rutine, som Jesper selv udtrykker det.
Det har ikke været helt let at finde personale, men nu er teamet på
plads med køkkenchef, servering o.s.v.
Vinteren har været god med mange selskaber. Konfirmationer her i
foråret har ligeledes været fint.
Aftensejladserne er kommet i gang og navnlig pigerne om onsdagen er flinke til komme i klubhuset efter sejlads.
Jesper minder, om at køkkenet kl. 20.30 lukker for bestilling af sejlerret. Husk at bestille før afsejling.
Samarbejdet mellem klub og restaurant fungerer godt. Dejligt
med klubarrangementer og dejligt, at klubmedlemmerne kommer
i huset.
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Kort drøftet Havnens dag, hvor huset var optaget af 3 selskaber og
travlhed på terrassen i det gode vejr. Ishuset havde meget travlt
den dag.
I restauranten ser man frem til en god sommersæson.(CG)

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER
7943 5300
www.hundsbaek.dk
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Peter ”Kammerat” har suppleret med en landcruiser
Peter ”Kammerat” Hansen har været i sejlklubben altid. Sejlet
div. joller og kølbåd med Niels Hede, på SKULK og på Countess.
Sejlerskoleinstruktør i en årrække.
Nu skulle der ske noget andet. Sammen med Team Fit & Sund
Cycling skal Peter i juli af sted til Paris. 13-1400 km. på en uge.
Peter har gennemført i alt 7 maraton, så han ved nok, hvad det vil
sige at bide tænderne sammen og fortsætte.
Peter er bl.a. sponseret af Restaurant Pynten.
Rigtig god tur Peter! (CG)

Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning A/S
8700 Horsens

GER18167 / 0818

41 din båd
Bådforsikring som er lige Langmarksvej
så unik som

HUSK!

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

md@hansted.net

- optimistsejlads for voksne.
Mandag den 24. juni kl. 18.30
Vi mødes på havnen ved jolle husene til uddeling af joller
og er klar til første sejlads kl. 19.00.
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. (CG)

Familien med ud!
I sejlerskolen dukkede den problematik op, - nu har jeg gået på
sejlerskole og blevet grebet af sejlsport, men hvad med familien?
Eleverne i Horsens Sejlklubs sejlerskole fik det tilbud, at man kunne
få familien med ud i en kølbåd for at prøve. 28 tilmeldte sig, og der
er god gang i at få gennemført de lovede sejladser.
Det er et fint tilbud, som Horsens Sejlkub og navnlig sejlerskolen i
Horsens Sejklub kan være stolte af. (CG)

Mobil: 2811 9166
Også for
piger!

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

Horsens Sejlklubs
stand i Eurodan huset
på Horsens Bygger.
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Secher Automation Aps
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Tandlægerne Rønn og Lund / Horsens Implantatcenter

Anne-Marie hyldet

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

Borgmester, DS direktør og sportschef og sejlervenner samlet i
Horsens Sejlklub for at fejre Anne-Marie Rindoms EM-titel. Som
en lidt forsinket bonus blev hun også hædret for Årets Sejlsportspræstation 2018.
2019 har været et drømmeår for Anne-Marie. Tre gange i forårets
løb har verdenseliten været samlet til stævne i Europa - tre gange
med Rindom som vinder!
Sejrene ved først Trofeo Princesa Sofia Cup og siden World Cup
Genoa blev sidst i maj fulgt op af et suverænt hjemført europamesterskab - karrierens første EM-titel til vores formstærke Laser
Radial-sejler, der senere i juni fylder 28 år.
Der var således nok at fejre, da Horsens Sejlklub tirsdag aften (4.
juni) hyldede klubbens og byens succesrige Radial-sejler.
Borgmester Peter Sørensen havde rosende ord ikke kun til AnneMarie men også til Anne-Julie og Iben Nielsby og til klubben.
“Tak fordi, I gør et stort stykke arbejde for at sælge sporten til unge
mennesker. Vi er en talentkommune inden for mange sportsgrene,
og her bidrager det at have nogle forbilleder som jer at se op til,”
sagde Peter Sørensen, der også roste det store arbejde i kulisserne
med Horsens til OL.

Dir. Christian Lerche talte om Anne-Maries 6 guldmedaljer vundet
siden efteråret 2017.
“Det vidner om en enestående fightervilje, et fantastisk konkurrencegen og et formidabelt fokus på hele tiden af jagte nye mål og
nye udfordringer,” fastslog han og fortsatte.
Du har en helt enestående base og opbakning her i Horsens - som
vi ved, du værdsætter højt - derfor er det også en stor glæde for
Dansk Sejlunion og for vores samarbejdspartner Columbus Marine,
at vi her i dag kan overrække dig prisen for Årets Sejlsportspræstation 2018. Stort tillykke.”
Med prisen fulgte to checks på hver 10.000 kr.

Til sidst tog hovedpersonen selv ordet:
“Jeg er vildt taknemmelig for den kæmpe opbakning, der er her
i Horsens. Ikke kun nu - opbakningen har været der, siden vi var
små. Det er derfor, vi står her i dag, og det er grunden til, at jeg kan
levere mine resultater. Det er jeg rørt over, og det gør mig rigtigt
glad,” sagde Anne-Marie Rindom til forsamlingen.
Et par fantastiske timer ledsaget af dejlig tapas. Fint arrangement.
(CG)

Overrækkelse af prisen for Årets Sejlsportspræstation 2018. Rindom flankeret af Bo Lindegaard, Columbus Marine A/S (til højre) samt
direktør Christian Lerche og sportschef Thomas Jacobsen, Dansk Sejlunion.

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

& 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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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.

Anne-Marie Rindom Europamester
8 besætninger med erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklubber sejlede mesterskabet i meget hård luft, der gav tætte og spektakulære

Det har været et forrygende forår for Anne-Marie
Rindom.
dueller. Dette var
meget se værdige for de tilskuere, der fulgte dramaet fra
nærtflot
hold 4.
på ydermolen
i Horsens
Lystbådehavn.
I sidste nummer kunne vi berette om en
plads ved
World
I den afsluttende match imellem vinderne fra Jyske Bank og Nykredit gik
Cuppen
i
Miami,
men
det
er
ingenting
i
forhold
til
de
efterfølgende
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
nødvendigthvor
at tageverdenseliten
pokalen med fra sidste
år, da
3 var
stævner,
har
været måtte
samlet:
samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.
han forventede at vinde Business Cup igen.
var suppleret
med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke
Det gjordeaf
deTrofeo
og pokalenPrincesa
blev igen overrakt
til Lars
Vinder
Sofia
Cup påBesætningerne
Mallorca, Vinder
af World
Skovbjerg, samt skipper Thomas Iversen tv, Keld Ankræfter naturen kan påvirke en sejlbåd med.
Cup
stævnet
i
Genova
og
sidst
Suveræn
vinder
af
Europamesterdersen og Lars Fensbo.
Frank Panduro, der sejlede for Dansk OTC, var ikke sen til at indrømme, at
skabet for Laser Radial.
mave- og armmusklerne skulle trænes væsentligt, hvis han skulle gentage
en succesfuld 3. plads med Peter Iversen som skipper, til næste år.
Morten Stoy fra CON Industries blev nummer 2 og Nykredit med Søren
Andersen blev nummer 4.
Mia Nielsen fra NP Truck havde på grund af afbud, ikke sin sædvanlige skipper, 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 hinEt godt team, Anne-Marie og træner Piotr Wojewski
anden 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
Sejren ved Europamesterskabet, som blev sejlet ud
nu forhånds booket 3 besætninger.

Europamester Anne-Marie Rindom flankeret af nr. 2 OL-guldvinder
Marit B. og nr. 3 verdensmester Emma P.

for Porto, er
blevet betegnet som en af de største danske sejlsportspræstationer i flere år. Rindom vandt mesterskabet allerede inden sidste
Ny båd sponsor i 2010
sejlads,
med
serie på 2,3,1,1,3,2,1,3,7,12,1. Det er sjældent man
Alan
Nissen, som
bådeen
styrer
Nissens Kølerfabrik og her båden
oplever
en
så
stabil
”Nissen” til Business Cup, har serie ved et mesterskab.
meddelt, at virksomheden stadig
ønsker at være med i On Board,
men
ikke er
somenestående
båd sponsor. Der erpræstation, som viser at Anne-Marie er i topDet
allerede nu flere virksomheder,
form
såvel
der har vist interessefysisk,
for dette psykisk som taktisk. Stort tillykke til Anne-Marie
attraktive sponsorat, og har du
og
fortsat
god
vind.
også lyst til at høre mere om
alle
mulighederne ved et bådsponsorat,
så kontakt sponsorudvalget.

Billedserie fra en hektisk dag i Horsens, hvor Horsens til OL sejlerne
var rundt på besøg hos vores samarbejdspartnere.
Første stop var hos Horsens Borgmester Peter Sørensen. Peter fik
en opdatering på kampagnen, og vi fik endnu engang bekræftet, at
der er fokus på Horsens til OL på Rådhuset. Også dejligt at se, at
det største billede på borgmesterkontoret er det I ser i baggrunden,
med Anne-Marie Rindom fra OL i Rio.
Næste stop var på Horsens Svane Apotek, hvor vi fik hilst på Elise
Gerstrøm, og studeret solcremer.
Horsens Svane Apotek har støttet Horsens til OL lige siden kampagnen startede i 2014.
Herefter gik turen over til K. Westergaard Automobiler A/S, hvor vi
hilste på sælgerne og Erik K. Westergaard.
Erik har også været med Horsens til OL siden 2014 og har ydet en
kæmpe støtte til sejlerne i form af Renault Traffic kassevogne, som
transporterer sejlernes både og udstyr rundt i Danmark og Europa.

Horsens Svane Apotek

Nissens A/S

Sidste stop på Horsens turen var hos Nissens A/S på Ormhøjgaardvej. Her mødtes vi med Alan Nissen og fik set det flotte showroom. Vind er et vigtigt forretningsområde for Nissens, så her er
der fælles interesser.

Next stop var hos Schur International A/S, hvor vi mødtes med
Hans og Johan Schur. Vi fik præsenteret Schur genakkeren til den
nye 49fx, som Schur har sponseret sammen med Nissens.

EDC
hand
i hav

Tak til vores sponsorer:
C

O

N

lrp.dk

INDUSTRIES
På besøg hos borgmester Peter Sørensen

K. Westergaard Automobiler A/S

Schur International A/S

Kontakt o

Tak til sponsorer og annoncører for det gode samarbejde
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Det største og stærkeste
advokatkontor i Horsens.

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

Tlf.

Strandkæ
Nørregad

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

Lars Larsen

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

/S

A : Løvenørnsgade 17, DK-8700 Horsens

E : mail@lrp.dk

T : 79 25 30 00

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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Lørdag 9-14
Søndag 10-14
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.

b
lu

O

- og til aftalt pris

rs

BOAR

D

FÅ ET
TILBUD
Mandag - fredag 8-20

Ho

Tømrerarbejde til tiden...

HORSENS SVANE APOTEK
R
ÅBNINGSTIDER: ING OG

N

e n s S e jl k

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.

EDC Horsens og OnBoard
Horsens Sejlklub i nyt
samarbejde

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
Horsens
Sejlklubs
netværk
er stolte
over, at byde velkomLars Skovbjerg,
direktørOnBoard
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 til
nødvendigt
at
tage pokalenPaulsen
med fra sidste
år,hele
da
men
Alex
Mandrup
og
EDC
Horsens
somdysten totalt gennemblødt.
måtte
samles op, teamet,
inden han vandt
han forventede at vinde Business Cup igen.
Besætningerne var suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke
gjorde de og pokalen blev igen overrakt til Lars
ny Det
samarbejdspartner.
Skovbjerg, samt skipper Thomas Iversen tv, Keld Ankræfter naturen kan påvirke en sejlbåd med.
Horsens
by i rivende udvikling, ogFrank
sammen
kan vi fortælle
dersen oger
Larsen
Fensbo.
Panduro, der sejlede for Dansk OTC, var ikke sen til at indrømme, at
historien om en dejlig by, med mange attraktive
boliger og
med
mave- og armmusklerne
skulle
trænes væsentligt, hvis han skulle gentage
en succesfuld 3. plads med Peter Iversen som skipper, til næste år.
gode muligheder for at få et aktivt friluftsliv.
Morten Stoy fra CON Industries blev nummer 2 og Nykredit med Søren
EDC støtter op om såvel Horsens til OL,
Horsens
Sejlklubs
J70
Andersen
blev nummer
4.
Nielsen fraPlanen
NP Truck er,
havde
satsning og Ungdomsarbejdet i Horsens Mia
Sejlklub.
atpåvigrund af afbud, ikke sin sædvanlige skipper, der ligger 4 på verdensranglisten, og der gav en placering lidt nede i
sammen skal lave aktiviteter, som får flere
unge og voksne ud på
rækken.

Horsens Fjord.
er allerede Bygger
nu sat datoudstilfor næste års Business Cup 2010, der afvikles
EDC og OnBoard er synlige sammen, påDerHorsens
den 12. juni og hvor der forventes at 12 besætninger og 6 både sætter hinNykredit
var det
enestepå
rene
firmahold, da alle er
lingen.
Læs
mere
http://horsensbyg.dk.
anden stævne.
Knudsgade 37 · 8700 Horsens · Tlf. 23 49 51 03 · info@nortvig-as.dk · www.nortvig-as.dk

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.
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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
Alex Mandrup
Paulsen og Peter Bjerremand
nu forhånds booket 3 besætninger.

Sejl & Vind 2019
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Horsens Sejlklubs
Business Cup 2009

Med støtte fra Engell Friis Fonden, Spar Nord Fonden og Velux
Medarbejderfonden er der skabt grundlag for at gennemføre Sejl &
Vind forløb for godt 30 unge fra Jobcentret.
Der er mere end nogensinde brug for flere unge mennesker på
arbejdsmarkedet, og desværre findes der en del unge mennesker,
som har svært ved at komme ud i de job, som virksomhederne
40 w w w . h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
tilbyder.
Sejl & Vind er et samarbejde mellem Jobcentret, Horsens Sejlklub
og GoSail, og er et tilbud til unge mennesker, som har behov for at
få et løft, for at komme videre med job eller uddannelse.
Sejl & Vind forløbet har fokus på at styrke de unges selvtillid, samarbejdsevner, være i et konkurrence miljø, have en fysisk aktiv
fritid og sætte pris på naturoplevelser.
Der var Kick Off på 2019 Sejl & Vind mandag den 27. maj, hvor 30
unge fik orientering om forløbet.

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,
GoSail,
Scandic
Bygholm Park Hotel og Banff People inviterede i
der
har vist interesse
for dette
attraktive sponsorat, og har du
maj,
til
et
spændende
også lyst til at høre mere om alle teambuilding arrangement, hvor også Onmulighederne ved et bådsponsorat,
Board
havde mulighed for at deltage.
så
kontaktsponsorer
sponsorudvalget.

Lærerigt kundearrangement

Det blev til en super god eftermiddag og aften, hvor der var fokus
på de muligheder, der ligger i teambuilding på vandet, suppleret
med sparring fra professionelle inden for medarbejderudvikling og
ledelse. Scandic Bygholm Park var vært for frokost, evaluering og
en dejlig gourmet oplevelse.
Horsens Sejlklubs 3 J70 sportsbåde er meget velegnede til opgaven, så vi hører gerne fra alle virksomheder, som kunne tænke
sig en lærerig dag på vandet.

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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Prisliste
Pigesejlerne
Anden onsdag i maj…... Så kom vi endelig i gang med forårets sejladser. En dejlig østenvind, stod ind ad Horsens Fjord. Vi var glade,
ja, man kunne næsten sammenligne os, med køernes forårsfest, når
de bliver sluppet på græs.
5 både var til start. Uden at have til hensigt at fornærme nogen:
”den garvede garde”! Desværre var der ingen både fra den grønne
klub, men vi afventer, at de snart bliver klar til at tage kampen op
mod os piger. Endvidere ser vi frem til, at den sidste pigebåd også
kommer i vandet.
2 nye gaster har meldt sig, og der skal lyde et hjerteligt velkommen.
Der er fundet plads på bådene til dem. MEN…. vi har stadig plads
til flere pigebåde. Mon ikke, der er nogle, der godt kunne tænke
sig at komme i gang. Kom frisk, der er mange garvede pigesejlere,
der kan øse af deres viden. Desuden vil du som pigesejler få stort
kendskab til boathandling, og finde ud af, hvordan båden reagerer i
de forskellige vind og vejr situationer.
Det er et ønske, at der kommer flere både til start om onsdagen,
dels vil det give lidt mere dynamik blandt os sejlere, dels vil der
være lidt mere arbejde til vores startere. Jeg kunne godt tænke mig,
at der var en skolebåd eller 2, der kunne have interesse i at prøve.
Jørgen kan desværre ikke længere afse tid til at starte os, i stedet
er Bjarne trådt til sammen med Hans. Vi er taknemmelige og glade
for at I troligt vil give os startskuddet om onsdagen.
Pigesejlerne har besluttet at lade formandsskabet gå på skift blandt
de deltagende bådene. I år er det Mag´s der har formandsskabet.
Hvis du vil i kontakt med os kan de ske på tlf. 2396 6041.

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,-

TrygFonden og Søsportens Sikkerhedsråd driver sammen en Sejlsikkert kampagne. Det går meget på brug af redningsvest. Organisationen holder tæt kontakt til havnene via lokale Sejlsikkert ambassadører. De 4 Horsens ambassadører deltog i et ambassadørtræf i
Odense for at høre om nye tiltag i 2019 og for at evaluere 2018.
I den kommende sæson fokuseres der på ”skipperansvar” . Som
skipper skal du sørge for at alle om bord bærer redningsvest . (CG)

Duelighedsbeviser

C. Samboende par med hjemmeboende umyndige børn.
Kr. 2975,D. Ikke aktiv (passivt medlemskab) Kr. 570,Aktiv over 65 år: 579,Sejler - & Kapsejladsskolen:
Praktisk sejlads sommeren 2019 i.h.t sommerkalenderen:
Kr. 1.800 for sejlere over 25 år
Kr. 900 for studerende under 25 år.
Kr. 900 for 2. deltager, hvis samboende på samme adresse.
Kræver medlemskab af Horsens Sejlklub
Teoretiske del af Duelighedsbeviset vinteren 2018/19
Kr. 1.800 for sejlere over 25 år
Kr. 900 for studerende under 25 år.
Kr. 900 for 2. deltager, hvis samboende på samme adresse.
Kræver medlemskab af Horsens Sejlklub.
Yachtskipper af 3. grad – vinterkursus 2018/19.
Kr. 2.800 for medlemmer af Horsens Sejlklub
Kr. 3.500 for medlemmer af andre sejl- og motorbådsklubber.
Kursus startes ved minimum 10 tilmeldte
Kræver erhvervet duelighedsbevis
Yachtskipper af 1. grad – vinterkursus 2018/19.

Sejladsen denne onsdag aften var
til tider tæt, således prøvede Fru
Christoph at komme forbi
Ripasso.

Sejlsikkert ambassadørtræf

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.

Fra venstre ses Steffen Jacobsen HBH, Carl Gerstrøm HSH,
Lotte og Knud Erik Feldt HSH

I forbindelse med standerhejsning blev der uddelt duelighedsbeviser.
29 elever havde bestået den teoretiske prøve den 9. og 10. marts.
Af disse 29 havde 8 bestået den praktiske prøve i efteråret 2018 og
har dermed erhvervet Duelighedsbevis.
De 8 dygtige nye skippere fra Horsens Sejlklubs Sejlerskole blev
præsenteret og fik overrakt deres duelighedsbevis.
STORT TILLYKKE!

Seniortur
Den første torsdag i september – den 5. - bliver der seniortur.
Morgenmad i klubhuset kl. 09.00. Afgang til passende ankerplads
som aftales under morgenmaden. Indtagelse af den medbragte
madpakke og hyggeligt samvær. Tilbage i havn kl. ca. 17.00
Seniortur er en gammel tradition. Horsens Sejlklubs Venner arrangerer, og det er altid MEGET hyggeligt. Der ligger ikke noget skjult i
betegnelsen ”seniortur”. Alle kan være med.
Tilmelding til gerstroem@mail1.stofanet.dk senest den 2. september. Deltagere med båd bedes melde sig i god tid, - gerne inden 29.
august.
Carl Gerstrøm

Pinsetur
Referat af Pinseturen i næste blad, men kort kan nævnes,
her hvor klokken falder i salg for blad 2.2019.
I alt er der tilmeldt 63 personer fordelt på 24 både
Det er bestilt gris hos Bjerre kød. Sendes over med
Endelavefærgen i klubbens trailer.
Der er 15-16 børn/unge tilmeldt. Til dem bliver der pølser
med brød.
Traktortur til Øvre 3 vogne a’ 20 personer.
Det bliver godt! – på forhånd tak til turudvalget.(CG)

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.
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Optmist A

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

Optimist B, - med Astrid Kjærskov Elnegaard fra HSH på 3. pladsen.
Optimist C, de sejeste sejlere, - med Albert Blæsbjerg fra HSH.

Tune-up

Feva, Sarah Riber og Ellen
Schubert (fraværende)
fra HSH var de eneste
deltagere.

Jollestævne i april
Traditionen tro, så bliver sejlsæsonen i Horsens ungdomsafdeling
skudt i gang med tune-up, og i år var ingen undtagelse. Næsten
70 sejlere fra hele landet havde prioriteret at deltage i stævnet,
grundet en god promovering af de lokale sejlere og som optakt
til Ungdoms-DM i Horsens senere på året. Sejlerne var fordelt på
to baner, C-optimisterne havde deres egen bane tæt ved havnen,
mens opti-A, -B, zoom8, feva, laser 4.7 og E-jollerne sejlede længere ude på fjorden.
Baneleder Erik Andersen var godt tilfreds med stævnets afvikling,
og om det siger han: “Der er mange parametre, der er spændende,
når man arrangerer et stævne, dels antallet af tilmeldte, hvor vi var
glade for at se så mange, specielt de mange A-optimister. Dernæst
antallet af hjælpere, hvor vi heldigvis fik hjælp af sejlerskolen og et
par forældre fra andre klubber, da vi ikke var så mange selv. Denne
hjælp gjorde, at vi kunne afvikle sejladser i sædvanlig høj “HSHstandard”.
Til sidst er der jo vejret, hvor vejrudsigten lovede let vind hele
weekenden, hvilket så ud til at holde stik, da vi lørdag morgen
måtte sætte udsættelse fra land i 2 timer”

HSH Optimister til stævne på Gardasøen
Europe jolle, med Ida Andersen (1), Andreas Skjerning (2) og
Signe Wisler Markussen (3) fra HSH.
E-jollerne startet, men halvvejs gennem sejladsen måtte det
opgives. Efter 3 timer på vandet uden vind til at få gennemført
nogle sejladser, blev sejlerne sendt på land igen. På C-banen fik de
dog gennemført nogle fine sejladser. Stævnet blev afsluttet med
grillpølser og fine præmier.
Ida Andersen, E-jolle sejler

Vejrudsigten til lørdag lovede, hvad mange nok vil mene er, fint
forårsvejr, let vind og sol, men heldigvis kom vinden ved 12-tiden,
og den byggede op i løbet af dagen, så det endte med at blæse 6-7
m/s. Så på trods af den sene start blev der gennemført 4-5 sejladser for de fleste felter, på nær c-sejlerne, der nåede flere, grundet
en kortere bane.

Fire optimister fra Horsens Sejlklub var i år til verdens største optimiststævne på Gardasøen i påsken. Nogle familier boede på hotel
og i lejlighed, mens andre havde valgt at slæbe campingvognen
med til Garda endnu en gang. Vejret var koldt for årstiden de første
dage men blev mere sommerligt med op til 20 grader sidst på ugen.
Turen begyndte med træningslejr fra søndag til tirsdag, hvor sejlere
fra hele Danmark deltog. Under træningen blev sejlerne opdelt i
hold med en fast træner tilknyttet, som også fulgte dem under
stævnet. Tiden blev brugt på at lære hinanden at kende og udveksle
erfaringer samt at forberede sig til stævnet. Træningslejren blev
afsluttet med en festmiddag tirsdag aften, hvor der blev uddelt
præmier for danskercuppen, og der blev reklameret for Tune Up
stævnet i Horsens.
Onsdag var der hviledag, hvor sejlerne kunne slappe af og hygge sig
med familien. Om aften gik sejlerne, som skulle deltage i stævnet
optog igennem Riva.
Torsdag til søndag afholdes stævnet, hvor ca. 1100 optimister fra
hele verden deltog. Sejlerne var delt i Junior og Cadette, hvor Cadette er de yngste sejlere. Alle HSH optimister sejlede i junior klassen. Klasserne blev inddelt i hold med en farve, som så skiftede fra
dag til dag alt efter, hvordan sejlerne klarede sig på dagen. De tre

Søndag lovede vejrudsigten igen meget let vind, men det lignede
ikke at holde stik, så sejlerne tog på vandet, men desværre døde
vinden hurtigt derefter. Efter lidt tid på vandet blev laser 4.7 og

første stævne dage var kvalifikations sejladser, hvor der blev sejlet
ca. to sejladser om dagen. Alle dage kom sejladserne først i gang
efter “Ora vinden” kom.
Søndag var der finale sejladser og dagen startede ud med udsættelse på land pga. protester fra dagen før og manglende vind. Sejladserne kom først i gang langt hen på eftermiddagen, og der blev
kun afviklet en enkelt sejlads pr. gruppe.
Vi havde en hyggelig og lærerig tur. Måske ses vi næste år.

Laser jolle
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Generalforsamling i
Horsens Sejlklubs
Venner
Medio marts blev der afholdt generalforsamling i Horsens Sejlklubs
Venner.
I sin beretning orienterede formanden om medlemssituationen og
årets aktiviteter.
Formand Carl Gerstrøm ønsker at træde tilbage næste år og
kasserer Birger Iversen, der var på valg blev genvalgt for et år, så de
to fratræder samtidig ved generalforsamlingen 2020.
Traditionen tro blev der serveret kogt torsk med det hele. En
hyggelig aften.

Formanden uddeler Poul Ohffs jubilæumspokal til Poul Evers

Jazzhors tilbage i Klubhuset

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

Hvor langt er det?
Der bygges intenst i Horsens i disse år. Blandt andet på Nordkajen.
Løbende har det været omtalt i klubbladet, og der har været vist
billeder.
3 ting har ubetinget sejlernes interesse.
Den kunstige ø øst for Lystbådehavnen
Vinterplads på Sydhavnen
Kanalen
Naturligt nok er det svært/umuligt at få konkrete terminer.
Dele af kanalen er konkret. Gennem hegnet ved den vestligste vinterplads – lige over for Havneservice - er billedet her taget medio
maj. Man ser spunsen til den kommende kanal. På de to små illustrationer kan man orientere sig om, hvor det er.(CG)

Nils Buhl var forhindret til selve generalforsamlingen og fik i stedet
overrakt Poder pokalen i forbindelse med standerhejsningen.

Efter nogle års pause er Jazzklubben Jazzhors tilbage i Horsens Sejlklubs klubhus, hvor foreningen blev stiftet for ca. 30 år siden af
Erik Nørgaard. Jazzhors har i vinter afholdt 3 succesfulde frokost
Jazz arrangementer i samarbejde med Restaurant Pynten i Horsens
Sejlklubs Klubhus.
Lørdag var den 13. april, underholdt Karolines Kapel (se www.karolineskapel.dk) 3 timer med iørefaldende vokaljazz. Repertoireret
består af ballader, blues, latin og swing fra bl.a. 40’erne og 50’erne.
Ca. 100 var mødt op denne forrygende forårsdag med strålende
sol. Til Riverside City Jazz Band i marts var der 140 gæster.
I pausen serverer Restaurant Pynten en lækker frokostplatte. Alt i
alt en forrygende eftermiddag.
Nils Buhl

Dejlig kogt torsk serveret i vestlokalet.

Sø-toilet

Kapsejlads
Sæsonen er lige startet. Her er en kort status.
Aftensejladserne gik i gang primo maj og i skrivende stund har der været afviklet 3 sejladser.
Tirsdag
Her sejler de 3 J70’re, 7 OK joller og 3 kølbåde (2 folkebåde + juniorbåd)
Onsdag
5 pigebåde er kommet i gang. Endnu er der ingen fra HBH, der deltager.
Torsdag
27 både er tilmeldt. I de 3 afviklede sejladser startede 5, 17 og 14 både. Her starter man med
respitstart, - forskudt start langsomste både starter først og første båd i mål har vundet.
Som nævnt i sidste klubblad arrangerer Horsens Sejlklub flere store stævner i sæsonen 2019.
Det bliver igen en travl sæson for kapsejladsudvalget. De mangler konstant hænder til store
og små jobs. Hvis du har lyst til at give en hånd med, så kontakt Knud Erik Feldt.(CG)
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En flittig læser af Horsens Sejlklubs klubblad har sendt dette billede taget fra en
udlejningsbåd på de franske kanaler.
Man må naturligvis ikke benytte sø toiletter på kanaler, men på kanalbredden
kan der opstilles et land toilet. (CG)

Politiet får ny båd
Efter vandscooterulykken i maj 2017, hvor to blev dræbt, opruster
politiet i København nu med en alu-RIB båd, så fartsyndere kan
stoppes mere effektivt.
En topfart omkring 50 knob sørger 2 stk. 250 hk Mercury V8 motorer for.
Båden er bygget på Svendborg Yacht Værft . Københavns Politi lejer
først båden i et år, hvorefter de kan vælge at købe den. (CG)

Nekrolog
I maj gik Henning Eliasen bort efter nogle års sygdom.
Henning havde sin egen stille facon at få lavet tingene på
og var i mange år en skattet hjælper i kapsejladsudvalget,
hvad enten det var på Vitus Bering eller med arbejdet på
land. Henning var før sygdommen ramte næsten dagligt på
lystbådehavnen og fik fortjent Kammeratskabspokalen for
sit store arbejde i klubben.
Før Henning fik interesse for sejlsporten var Henning en af
Danmarks dygtigste kricketspillere, - fast mand på landsholdet i en årrække.
Æret være Hennings Eliasens minde!
EN/KH/CG
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Havnens dag

Sejlerskolens mønstring og eksamen

Lørdag den 25. maj blev Havnens Dag afholdt for fjerde gang. 80
havne landet over inviterede på gratis vandaktiviteter af enhver
art. Over 110.000 gæster lagde i dag vejen forbi og prøvede alt
fra sejlads, kajak og stand up paddle til dykning, havsvømning og
klap-en-fisk.
Det skriver Vild med Vand organisationen på deres hjemmeside.
Også Horsens var med. Et bredt udsnit af klubberne på Lystbådehavnen gik sammen om arrangementet, der var godt besøgt i det
gode vejr.

Weekenden den 9-10. marts sprudlede af aktivitet i Sejlerskolens
Sejler- & Kapsejladsskole. Lørdag morgen ”påmønstrede” 44 af
de elever og instruktører, der i løbet af sommeren skal tumle sig
med praktisk sejlads på Horsens Fjord i Skolens H-både og J/70’ere
for hen på efteråret enten at slutte uddannelsen af med et Duelighedsbevis eller for at tage yderligere en sæson i sejlerskolen,
hvor de koncentrerer sig om kapsejlads og ”Boathandling” som
supplement til Duelighedsbeviset.

Kanonsalut åbnede kl. 10.00 Havnens Dag.

Stor aktivitet i ungdomsafdeling.

”Åben båd” tilbuddet benyttede flere.

Det er ikke en flygtningebåd; men Vitus Bering der sejler
havnerundfart.

I Horsens Sejlklub var der navnlig 2 aktiviteter der hittede.
I ungdomsafdelingen var der stor aktivitet hele dagen. TORMtraileren var på besøg med et righoldigt indhold af våddragter, sit
on top kajakker, paddleboards m.m. Det blev flittigt benyttet sammen med nogle optimistjoller. De heldige fik en tur i en af gummibådene. Der blev serveret popkorn, kage og saftevand, - børnene
var ellevilde. Flere blev skrevet op til at starte i ungdomsafdeling.
Havnerundfart i Vitus Bering ved vi fra tidligere år, er der stor interesse for. Knud Erik Feldt havde i løbet af dagen 97 gæster med.
Der var lavet en skattejagt for børn, hvor man skulle rundt på hele
Lystbådehavne og markere på et lille kort, som man afleverede ved
iskiosken i klubhuset, hvor der så var en gratis is. Restaurant Pynten
sponserede isene. Tak for det.
Sejlerskolen sejlede nogle ture med gæster i H-bådene.
4 både havde sat ”åben båd” flag og de havde nogle få besøgende,
der gerne ville se, hvordan der så ud om læ.(CG)

Som om det ikke var aktivitet nok, gik 11 elever samme lørdag og
12 elever dagen efter op til Duelighedsbevisets eksamen i navigation. 4 elever havde allerede bestået ugen før og 2 skulle op om
mandagen, så i alt 29 elever blev – i hold af 2 – kværnet igennem
alle detaljer i navigationens mangesidige krav og udfordringer.
Mønstringen bliver altid imødeset med spænding både af de nye
elever og af deres kommende instruktører. Ikke alene får de nye
elever et godt indblik i den sejlklub og den sejlerskole, de nu skal
være en del af, men de møder også deres nye kammerater og de
instruktører, der skal sikre, at de med tiden bliver verdens bedste
sejlere.
For nogle få, er det måske et ret højt mål at stræbe efter, men på
trods af de ændringer, der gennem tiden er sket i forbindelse med
erhvervelsen af Duelighedsbeviset, er det - og har det altid været
- Sejlerskolens klare målsætning, at den ikke uddanner eleverne
med henblik på, at de skal kunne opnå Duelighedsbeviset, men at
de bliver enormt dygtige og kompetente sejlere – at de så undervejs, som en selvfølge tager Duelighedsbeviset, ja, det er bare et led
i den grundige og omfattende uddannelse.
De nye elevers motivation er sikkert også blevet højnet af, at der
et par gange under mønstringen kom melding fra eksamenslokalet
ved siden af om, at nu var der igen to elever, der med glans havde
bestået eksaminationen i teoretisk navigation og sømandskab.
Under denne eksamination skal eleverne i hold på 2 over for en eksaminator udvalgt af Dansk Sejlunion og Søfartsstyrelsen gøre rede
for alle detaljer i den planlægning, de har foretaget af en sejlads i
en vanskelig del af et indre dansk farvandsområde. De skal kunne
godtgøre, at de har styr på alle tænkelige forhold omkring sejladsen – lige fra hvilket udstyr, de har planlagt at tage med i båden (og
hvorfor) til selve navigationen, vigeregler, farvandsafmærkning, sikkerhed ombord, forventelige vejrforhold og alle de andre forhold,
der gør, at de under den timelange eksamination kan overbevise
den dybdeborende eksaminator om, at det vil være forsvarligt at
lade dem færdes på havet.
Det vakte da også stor glæde blandt såvel eleverne som deres tre
instruktører i navigation, da eksaminatoren søndag sent på eftermiddagen kunne erklære, at ikke kun var alle elever bestået, men

Sejlerskoleinstruktører klar til gæster i nye jakker.
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Sejlerskolens Leder, Nils Buhl, holder mønstring af eleverne og deres
instruktører.

deres kompetence lå generelt på et ekstraordinært højt niveau.
”Der er ingen af dem, jeg ville være betænkelig ved at overlade
nøglerne til min egen båd og lade dem sejle ud på havet med den!”
lød hans dom efter endt eksamination af den teoretiske del af den
uddannelse, eleverne skal gennemgå i Sejlerskolen.
At motivationen og glæden ved at sejle er høj, fremgår da også
af, at ganske mange af eleverne kort efter fortsætter med at tage
Yachtskipper 3 uddannelsen i Sejlerskolen som en udbygning af
Duelighedsbeviset.
Nu glæder Sejlerskolen og dens mange nye og ”gamle” elever – og
ikke mindst deres instruktører - sig til, at der ikke er længe til, at
deres nye færdigheder skal afprøves i praksis i en skolebåd ude på
Horsens Fjord.
Hans Dahlerup Koch

Louise Elmose Hedegaard og Mathias Konstantin Christensen gør
rede for deres sejladsopgave over for Eksaminator Carsten Madsen.
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Portræt af
Cheftræneren
Jacob Nicolajsen blev pr. 1 april ansat som cheftræner i
Horsens Sejlklub. Her er et lille portræt.

- 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
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Jacob er ikke nogen ukendt person i Horsens Sejlklub. Har været
medlem i 23 år og er barnebarn af legendariske Poul Evers.
Startede i optimistjolle, hvor Jacob vandt DM for hold sammen
med Christian Rindom og Christian Tang. Deltog i NM et par gange.
Skiftede til E-jolle, hvor det blev til DM sølv og NM, EM og VM
deltagelse
Jacob har sejlet i mange forskellige kølbåde. Kort kan nævnes:
Expres med ”HC”, Liga i J 70 hvor Jacob er i gang med 5. sæson, Ylva
med Søren Andersen, Match Race 28 og 37, X One m.m.
Jacob er student fra Horsens Statsskole i 2007. Blev færdig som
bygningsingeniør fra VIA i sommeren 2014. I forbindelse med
studiet var Jacob et halvt år i Sidney, hvor der blev sejlet lidt af
hvert.
Jacob har arbejdet i Surf og Ski i vinteren 14-15 og startede i
matchrace centret i Middelfart foråret 15, hvor Jacob har virket
frem til ansættelse i Horsens Sejlklub
Trænergerningen er ikke ny for Jacob. Frivillig træner i Horsens
Sejlklub fra 2003 til 14 blandt andet som hjælpetræner for Nicolas.
De sidste 5 år som cheftræner.
- Fra jeg startede som optimistsejler frem til 2015 var der ca. 60
optimistsejlere i Horsens Sejlklub, - fortæller Jacob og fortsætter.
Dette forår noget af det laveste jeg har set. Vi skal tilbage til at

Fra venstre Jacob, formanden og Peter Bjerremand. Første arbejdsdag.

Cheftræneren på vandet.

have 45-50 optimistsejlere, men det vil tager lidt tid. Så kan man
lave kvalitetstræning, og sejlerne vil presse hinanden til at blive
bedre. Det er en sådan fødekæde, der skal til for at der bliver nok til
at storjoller kan fungere.
Får vi nogen sinde en ny Rindom?
- Jeg mener at både Vinkler og Johan har drømmen, opbakning
hjemmefra og er meget engagerede. De har gode muligheder!
Det er i sejlsport som i al anden topidræt, det går ikke uden en stor
forældreopbakning.
Klubben skal bakke op. Der skal være et godt miljø, hvor udøverne
trives og udøverne skal selv ville, - yde den træningsindsats, der
skal til. Den gamle måske lidt slidte talemåde, om at det er timer
på vandet, der tæller, er ikke helt ved siden af.
Jacob har ud over træning andre gøremål i klubben. Sejl og vind
startede sidste år og gentages i år. Her er Jacob med.
Seniorsejlads for medlemmer der har mulighed om formiddagen
i J70 torsdag/fredag formiddag er startet op. Her kommer 6-7
stykker, og det er meget hyggeligt.. Sejler et par timer og slutter
med frokost i ”Pynten”.
Fremtiden?
- Jeg vil gerne leve af sejlads.
Venter der kommer nogle flere events for sponsorer.
Skolesamarbejdet skal op og køre. Jeg tager kontakt med skolerne,
startende med Langemarksskolen som forsøg, -forhåbentlig til efteråret.
Ønsker ?
- Ja! - en ungdoms formand. Vi har en god styregruppe på 8-10
stykker, der gør et stort arbejde i ungdomsafdelingen. Der skal
være en dirigent i ethvert godt orkester.
Velkommen til Jacob. Vi er spændt på udviklingen og vil løbende
følge det i klubbladet.
Carl Gerstrøm
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Nyt fra havnefogeden
Så blev det sommer (i hvert fald ifølge kalenderen), og dejligt at
mærke mere liv og atmosfære på havnen.
Renovering af Servicebygning er nu afsluttet ind- og udvendig, og
håber resultatet er tilfredsstillende. Der kommer snarest spisebord
+ stole, og skulle man være i gang med udskiftning af sit køkkeninventar derhjemme (bestik, gryder, potter, pander, skåle osv.), kunne
det måske bruges i sejlerkøkkenet. Kom gerne forbi med det, så
skal vi nok sortere i det. Vaskeriet er flyttet til det ”gamle” offentlige Herretoilet på siden af servicebygningen, og der er kommet ny
vaskemaskine og tørretumbler.
Endnu en glædelig nyhed er, at alle bådpladser nu er udlejet for den
kommende sæson, og faktisk er der allerede en del på venteliste
til en plads.

Porto Marina hvor Douro floden løber
ud i Atlanten

Arbejdet med ny hjemmeside er i fuld gang, og forventes stadig i
luften inden sæsonen for alvor sætter ind. Som noget nyt vil der
blive etableret en SMS service, således at vi kan informere alle
bådpladsejere på én gang ved vigtige hændelser på havnen (kunne
f.eks. være ved ekstreme vejrsituationer o.l.).
Sluttelig vil jeg ønske alle en god sommer, med forhåbentlig mange
dejlige oplevelser på vandet.

Desværre er der stadig en del der mangler at få hentet pladsmærke,
så vil hermed opfordre til hurtigst muligt at få det hentet og sat
på båden. Derved er I også fri for at vi ringer i tide og utide, når vi
ikke kan se om båden er en af ”vores egne”. Vil i den forbindelse
også nævne, at det er god skik (og faktisk et krav jævnfør vores
fartøjsreglement), at båden er forsynet med såvel navn som hjemstedsbetegnelse, samt endvidere fører sin klubs stander.

Et par Lasere på vej ud til banen, - ude på Atlanten

Ældre Halberg Rassey, - er masten ikke
lidt kort?

En forlænget weekend i Porto bød på
lidt sejlsport
Medio maj var jeg med på en lille tur til Porto. Ud over kirker, slotte,
skoforretninger m.m. bød turen også på lidt sejlsport.
På Douro floden som i Porto munder ud i Atlanterhavet kunne man
se en del både. Under en cykeltur langs floden, var der pludseligt
en armada af Laserjoller på vej ud fra den lokale marina – Porto
Marina. Et hurtigt opslag på mobilen viste, at der var EM. Et besøg
i marinaen senere på dagen viste, at sejlerne var taget hjem til hotellet. Havnen var næsten øde. Desværre blev der ikke mulighed for
at hilse på Anne Marie m.fl.
Under en vintur oppe af Douro floden blev der lejlighed til en
sejltur i en el-drevet turbåd. Ruffet var dækket med solceller og

Turistbåd i idyllisk
vinområde.

Katamaran på vej op af floden

Speedbåd så man også.

Et kig ned i el motorrummet.

akkumulatorer var monteret, hvor der var plads. Så snart båden var
fortøjet kom der kabel i land til lade strøm. Der var en dieseldrevet
generator om bord, hvis der af en eller anden grund manglede
power.
Skipper fortalte at en række sluser på floden sørgede for, at der
stort set ikke var strøm. På den strækning vi sejlede, var der 1215 m dybt. Det var et flot landskab med vinmarker, oliventræer
og meget grønt. En dejlig time på vandet. Om end det var lidt, så
smagte det da af sejlsport.
Carl Gerstrøm

Vedr. vinterplads situationen er der endnu ikke noget helt konkret
nyt. Det er stadig planen, at vi rykker vinterpladserne over på den
modsatte side af havnen, og det vil formentlig blive inden for de
næste 2-3 år.
Vil I samme ombæring huske på grundig oprydning på de nuværende vinterpladser, samt at få pladsmærke på nuværende stativ/vogn, inden vi går i gang med den grove oprydning.
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w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k

27

H O R S E N S

Fra

179,Bundmaling, kobberbaseret 0,75 l
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I
LAVE PR

Mod begroning af vandlevende
organismer på fritidsbåde og andre
fartøjer. Selvpolerende, kobberoxidbaseret bundmaling. Til march-fart
op til 25 knob. Kan males oven på
de fleste bådmalinger på markedet,
såvel hårde som selvpolerende.
30-650, 30-652, 30-654, 30-658

EN

2,5 l. 499,ler biltema.dk

i nærmeste varehus el

t
Kom og hent de
set
gratis i varehu

HORSENS: HØEGH GULDBERGSGADE 15E

HELE FAMILIENS VAREHUS

DANMARKS BEDSTE

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

Sejlerforsikring

Danske Tursejlere
Vesterhavnen 5
5800 Nyborg
Tlf +45 7021 4242

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

Danske Tursejlere samarbejder med Søassurancen Danmark
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HSH i sejlsportsligaen del 17
– fortsættelse fra HSH 0119)

Sæsonen er i gang, og første stævne i Sejlsportsligaen er sejlet i
Lynæs. Den nye mand på holdet er blevet sejlet ind, men vi har
godt af flere timer på vandet sammen. Visummet er bestilt og om
under en måned er vi på vandet i Rusland, til Champions League,
inde midt i Sankt Petersborg, men inden da skal sæsonens 2. ligastævne sejles i Skovshoved.

ved de to efterårs stævner i Skive og Aarhus. Og når sæsonen lakker mod enden, skal der i oktober sejles DM i Horsens, og vi skal
forsvare vores Grundig Cup finalesejr fra sidste år. Men det kan i
læse endnu mere om i efterårsbladet.
“We might be broken, but we will pick up the pieces, rebuild and
come back much stronger than ever”

Lynæs
Som skrevet i forrige udgave af klubbladet, så har vi udvidet truppen og er nu 5 mand på holdet. Vi skal dog stadig kun stille med 4
til stævnerne, og derfor er Jeppe byttet ud med Nicklas ved de to
første stævner i år.
Niveauet i ligaen er stadig støt stigende, og vi har ikke helt fulgt
med. Det måtte vi sande, da vi d. 25-26 maj var i Lynæs og sejle
sæsonens første stævne, hvor vi især lørdag havde svært ved at
holde niveau. Flere og flere klubber har fået deres egne J70ere, og
de træner derfor også oftere, så det er ikke underligt, at konkurrencen er blevet hårdere. Om lørdagen lavede vi en del små fejl, som
desværre koster dyrt i så tætte felter, men de er svære at undgå,
når man stiller i ny ”uprøvet” konstellation. Det blev dog bedre jo
flere sejladser vi fik sejlet, og om søndagen var vi helt klart bedre
sejlende. Det rakte dog ikke til noget prangende resultat samlet, og
vi måtte nøjes med en lidt kedeligt 11. plads, kun et enkelt point
fra nummer 8.
Skovshoved
Næste ligastævne skal sejles d. 22-23 juni, i Skovshoved, hvor vi
stiller med samme hold som i Lynæs, så forhåbentlig fortsætter vores udvikling i takt med vi får flere timer i den nye holdkonstellation. Kan vi bare ramme søndagens niveau fra Lynæs,
vil vi også ramme top 6 på resultatlisten, og der kan alt ske.
Vi har i hvert fald tænkt os at kæmpe med næb og klør, for vi VIL
blande os i toppen.
Champions League
Om mindre end en måned skal vi til Rusland og sejle den indledende runde af Sailing Champions League inde midt i Sankt Petersborg. Her stiller vi med den gamle holdformation fra de sidste 3
sæsoner, så her skal vi være skarpe og sejle med et minimum af fejl.
Målet er at slutte i bedste 3. del, da det giver en plads i Champions
League finalen i Schweiz i midten af august. Et finale stævne hvor
3 danske hold allerede har kvalificeret sig til, da de sejlede indledende runde på Mallorca i starten af maj.

Rabat ved tyverialarm og duelighedsbevis

S E J K L U B

Efteråret
På den anden side af ferien rokerer vi igen lidt rundt på konstellationen, da Mikkel skal udenlands og studere. Vi skulle dog gerne
have Jeppe tilbage, så Nicklas kommer derfor til at erstatte Mikkel

Sejlsportsligaen 2019
• Lynæs			25-26 Maj
• KDY (Skovshoved)
22-23 Juni
• Champions League Q
4-7 Juli
(Skt. Petersborg)		
• Champions League Finale 15-18 Aug
(Skt. Moritz)		
• Skive			23-25 Aug
• Aarhus			6-8 sep
Grundig Sailing Cup 2019
• KDY			11-12 maj
• Hellerup		
10-11 maj
• Middelfart 		
11-13 okt
(Skandinavisk finale)
Andet 2019
• DM (Horsens)

5-6 okt

Følg os på bl.a. Instagram : the_seahorsens
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Min EM-oplevelse i Zoom8
Så har jeg været til Europamesterskaberne i zoom8 - og hold
da op en oplevelse! Både med nogle gode sejladser, men
også med nogle skønne mennesker.
Mit navn er Sarah og jeg er 15 år gammel. Lige nu sejler jeg zoom8
og træner ugentligt i Horsens Sejlklub. Jeg kom til klubben da jeg
ca. var 11 år gammel, sammen med min storebror Daniel. Efter sidste års Nordiske mesterskaber i optimisten, tog jeg skridtet videre
og begyndte at sejle zoom8. Zoom8 klassen er en super god, social
og aktiv klasse – takket være landstræneren Bo Jarvig som ofrer
utallige eftermiddage, weekender, ferier og masser af energi på at
træne os alle til at blive nogle bedre sejlere.
Under hele stævnet havde jeg 2 rigtig søde sejlerpiger til at bo hos
mig – Agnes og Signe. Og hvis nogle har læst min tidligere artikel
om uge 7, vil de vide at vi kalder os Ninjaerne (det er en intern joke
imellem os piger.) Vi ”ninjaer” hyggede os hver dag. Jeg og Signe
startede ud med at bruge 3 timer fredag aften på at lave 8 kæmpe
pizzaer, som vi så kunne have med på madpakken hele ugen. Og
der var mel over alt!
3 raske sejlerpiger i solen!
TRÆNING
Vi blev trænet i de 4 dage inden stævnet, af Bo Jarvig og Jacob
Dannefer. Under alle disse dage var der høj sol og omkring de 7
sekundmeter – så super sejlervejr. Træningen gik primært ud på at
lave banetjek og forberede os på mesterskaberne. De fleste aftener
efter træningen nød vi godt af at ligge i en ordentlig seng, så vi så
en serie og hyggede under dynerne. Én af dagene spiste vi endda
lasagne i sengen imens vi så serien - det var helt vildt hyggeligt.
Som dagene gik, desto flere kom der fra diverse lande og det begyndte at gå op for mig at jeg faktisk skulle til at sejle EUROPAmesterskaberne og at det rent faktisk var NU… Det var en tanke som
på en eller anden måde var lidt surrealistisk, og jeg kunne ikke helt
finde ud af, om jeg glædede mig, eller om jeg var nervøs.
PRACTICE RACE
Så blev de endelig den dag, hvor vi for første gang skulle sejle mod
de andre. Men inden varselsignalet kl. 14. skulle der ind-måles
både. ALT blev tjekket, og med det resultat, at jeg skulle have en
ny fangeline, en ny luftponton, en prop til for enden af bommen og
skaffe et vigtigt klistermærke. Alle de ting blev købt og monteret,
og jeg havde endelig overskud til at kigge ud på vandet - der var
helt spejlblankt. Der var ikke en vind, der rørte sig, og vi begyndte
at snakke om, hvad man nu gør, hvis der slet ikke er mulighed for
en practice-sejlads. Men mirakuløst nok kom der vind i det øjeblik,
vi tog på vandet, og 2 sejladser blev skudt i gang. Én sejlads med
pigerne og én med drengene. Ved det første topmærke lå jeg til
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min helt store overraskelse rigtigt godt som nr. 3. Men jeg var ikke
alene for også nr. 1 og 2 var danskere. Danskerne lå generelt rigtigt
godt i den her sejlads. Sejladsen ender ud med en masse danskere
i spidsen, blandt andre lå Agnes nr. 3, Signe nr. 4, og jeg selv havde
valgt den forkerte side af banen og endte som nr. 8. Så den dag gik
over alle forventninger, og vi var begyndt at være rigtig spændte på
de kommende konkurrencedage.

størrelse, men også fordi jeg bliver utålmodig på banen og ikke kan
koncentrere mig om at tænke, når det hele går så langsomt. For
at sige det ligeud, jeg keder mig nok lidt. Heldigvis havde vi inden
stævnedagene snakket om, at der helt sikkert ville komme mange
op og nedture. Også fordi det var så mange dage i træk og derfor
var det også ret hårdt og udmattende - både fysisk, men også mentalt. Så vi aftalte, at vi skulle huske at trøste dem, som der trøstes
skulle, og fejre dem som fejres skulle. Der blev indført ninja-kram.
Ninja-krammet var til de tidspunkter, hvor vi alle var glade, men
vigtigst af alt, når nogen var kede af det – og krammet blev brugt...
Nå, men vi fik kæmpet os op af sengene og kom afsted torsdag
d. 18. april. Vi kom på havnen til synet af helt spejlblankt vand.
Efterhånden som vi nærmede os den tid, hvor vi skulle på vandet,
blev der varmere, men stadigvæk uden vind. Udsættelsesflaget
kom op og vi ventede spændt på land i omkring 2 timer. Og det
blev en rutine. Alle dagene på nær den sidste var der udsættelse
fra morgenen af. Det udnyttede Bo til at holde nogle EKSTRA
lange skippermøder… Ikke fordi at de ikke er lange i forvejen (:
Der blev også underholdt med sit-on-top race (en slags kajak).
Først en dreng og pige fra hvert land, og derefter fik trænerne også
et ræs.
Første kapsejladsdag gik det relativt godt. Jeg kom ind på land med
en 12, 14, men dog også en 22 plads. Jeg var overlykkelig over, at
jeg ikke lå iblandt de sidste for én gangs skyld i let vind. Anden
dagen blev til: 10, 17 og 19. Tredjedagen: 27 og 18. Og den sidste
dag fik jeg rundet af med én 14 og 10. plads. Alt i alt endte jeg med
af-point med 17. pladsen ud af 31 piger.

VELKOMST TALE
Efter practice race, var det planen, at vi alle sammen skulle køre
ind til Århus sejlsportscenter – så det gjorde vi. Vi alle var klar til
indmarch og havde taget tøj på i nationalfarver og medbragt store
og små flag. De andre lande havde gjort det samme. Vi satte os så
til rette og blev så budt velkommen, der blev trukket lodtrækning
om et nyt sejl, og der blev holdt et par taler, men til vores skuffelse
var der ingen indmarch planlagt. I stedet samlede vi danskere os og
fik taget nogle holdbilleder.
STÆVNEDAGENE
Uha, så blev det den første dag, og jeg var klar på at smide alle forventninger væk og sejle så godt, som jeg nu kunne. Jeg vågnede og
kiggede på vejrudsigten, som man nu gør på stævnedage. Allerede
der vidste jeg, at jeg ville komme til at kæmpe med mig selv – for
vejrudsigten sagde, at der alle dage skulle blive 0-3 s/m. Og let
vind er ikke ligefrem min spidskompetence. Både på grund af min

Fra venstre: Agnes A. Hansen, Sarah Riber og Signe V. Svendsen

EUROPAMESTEREN
I Drengefeltet var top 4 stabilt danskere, og det endte også ud med
en dansk europamester. Men derimod Pigefeltet var enormt tæt,
og hver dag var der nye i top 3. Agnes og Signe klarede sig helt vildt
godt og Agnes havde igennem hele stævnet ligget i top 10, men
endte ud med at blive nr. 11. Signe havde hele stævnet klaret sig
exceptionelt godt og for hver dag der gik, kom hun højere og højere
op på resultatlisten. Det lykkedes hende den sidste dag, at få sig
kæmpet op på en 1. plads og gik fra stævnet med pokalen. Hun blev
interviewet som pigernes europamester 2019, og vi tog ud at spise
den aften, for at fejre hende. Signes familie var nemlig på vej hjem
fra Gardasøen og Agnes’ familie var i Spanien.
Når jeg ser tilbage…
Når jeg ser tilbage på de 9 dage, var det alt i alt en helt fantastisk
oplevelse. Jeg var omringet af fantastiske mennesker, og jeg fik en
oplevelse, som jeg sent vil glemme. Og hvor sejt er det ikke lige at
sige, at man har været med til et europamesterskab.

Sammenhold!
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Sankthansaften 23. juni
Middag ledsaget af Jazz
Bål – Båltale - Midsommervise

Det største og stærkeste
advokatkontor i Horsens.

JazzHors, Restaurant ”Pynten” og Horsens Sejlklub inviterer til Sanktshansaften.
Middag kl. 18.30 - Tapas og Stjerneskud - 199 kr.
(øl bonner kan ikke anvendes)
Tilmelding på tlf. 7562 1975
Musik : ”Flying Jazzmen Quartet” kl. 19-21

A : Løvenørnsgade 17, DK-8700 Horsens
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E : mail@lrp.dk

T : 79 25 30 00

jazzhors.dk/pynten.dk/horsens- sejlklub.dk
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Tid for generalforsamlinger

Horsens ungdom præsterer igen

Foråret er traditionelt tid for generalforsamlinger således
også inden for sejlsporten.

Ved maj måneds stævner blev der præsteret flotte resultater, og
A-sejlerne var helt fremme i bussen.

Dansk Sejlunion afholdte generalforsamling i Middelfart den 23.
marts.
På dagsordenen var bestyrelsens omfattende revision af
vedtægerne herunder at skrive kredsene ud af vedtægterne og
dermed fjerne det formelle lokale samarbejde mellem klubberne.
Som det eneste af vedtægtspakken blev det med betydelig majoritet ikke vedtaget. Det må føre til en debat hen over efteråret om,
hvad klubberne så vil bruge kredsene til.
Snekkersten Skotterup Sejlklub blev vinder af Klubudviklingsprisen
hvor også Horsens Sejlklub var nomineret blandt de sidste. – tillykke til Snekkersten Skotterup Sejlklub.
Årsrapporten for 2018 udviste et underskud. Budget 2019 viste
balance mellem indtægter og udgifter.
Der var kampvalg til bestyrelsen. 7 kandidater kæmpede om 4
pladser.
Horsens Sejlklubs Peter Bjerremand var ikke på valg og fortsætter
således i bestyrelsen.
Horsens Sejlklubs Carl Gerstrøm blev genvalgt i ordensudvalget.
Interesserede kan på sejlsport.dk læse mere om Dansk Sejlunions
generalforsamling.

Maja, Nanna og Martin deltog i den sidste del af rangliste stævnet
for A-sejlerne, som blev afviklet i Vallensbæk.
Astrid deltog som B-sejler på Furesøen, og kom hjem som ny Asejler. På en flot 5. plads fik hun sin 3. og sidste pind, man skal have
for at blive A-sejler. Så stort tillykke herfra.
Martin, som også er ny A-sejler fra i år, har givet den fuld gas med
deltagelse i Gardastævne ved Gardasøen, og har nu deltaget i sine
første Rangliste stævner som A-sejler, hvor det første stævne bød
på Snevejr, slud og regn og – 5-10 gr. i Kaløvig. Det er ingen hemmelighed, at sejlerbørn er mega seje.
Nanna og Maja kom også på podiet, som henholdsvis den 1. og
2. pige, som kvalificerende til Nordisk Mesterskab. Begge landede
i top 20 på Ranglisten. Som de første piger på ranglisten, skal de
være med til, at styre holdet til holdsejladsen, når mesterskabet
afholdes i Norge til sommer.
Med 8 nye C-sejlere i klubben, som er startet i år, er det blevet
en spændende sæsonstart for HSH, samtidig med at klubben har
hyret en fast Cheftræner – Jacob Nicolajsen til at hjælpe med, at få
endnu flere sejlere til Horsens.
Det har ungdomsafdelingen stor glæde af.

Bestyrelsen i Dansk Sejlunion

Horsens Bådhaller

34

S E J K L U B

Bestyrelsen i Danmarks Museum for Lystsejlads

Bestyrelsen i Danske Tursejlere

Den 13. april afholdt Danske Tursejlere generalforsamling i Silkeborg.
Beretningens hovedoverskrifter var
stor medlemsfremgang
stor succes for de planlagte sommertogter
stor interesse for de udlagte turbøjer
reduktion af statsafgiften på lystbådeforsikring
Den 27. april var der generalforsamling i Foreningen Danmarks Museum for Lystsejlads. Lokalerne på Frederiksø i Svendborg havn ønsker kommunen at anvende til noget andet fra udgangen af 2020

og Valdemar Slot ønsker de lagerfaciliteter, museet har der, ryddet.
Det prægede naturligvis generalforsamlingen. Positivt var at det, at
et lokalt Svenborg firma har stillet lagerareal gratis til rådighed for
tabet på Valdemar Slot, og med stor indsats af de mange frivillige
er effekterne blevet flyttet.(CG)
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Glade sejlere i slæbestedet.

Så en opfordring fra alle de ”gamle” sejlere – kom og vær med – det
er Danmark bedste sport, hvor fællesskabet vægtes højt. Vi træner
hver tirsdag og torsdag kl. 17.30 til ca. 20.00 fra jollepladsen.
Det kræver blot, at du er mellem 7-15 år, så står klubben klar med
jolle til dig.
Kontakt oplysninger på Jacob Nicolajsen, jjnikolajsen@gmail.com,
tlf. 2929 1480.
Maja Gam Frederiksen

Bag ved Horsens Yachtværft på adressen Gammelhavn 7 er der 2
bådopbevaringshaller, hvor der er mulighed for at få sin båd ind.
Trailerbåde, vandscootere og campingvogne kan også opbevares.
Der er flere oplysninger på horsensbaadhaller.dk eller kontakt Jan
Piet Larsen 24850345/info@horsensbaadhaller.dk
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Åbent hus
I år var det 5. gang Havneservice holdt åbent hus. Igen var det med
stor succes, mange besøgende og fin stemning.
Konceptet var i det store og hele det sammen som de tidligere år,
men med fornyelse.
3 kurser blev afholdt med ca. 80 deltagere på hver.
Masser af varer og gode tilbud.
Som noget nyt var der irsk folkemusik live, som bidrog yderligere
til den gode stemning.
Det er en event, som sejlere kører langt efter. Sæsonen står for
døren, man længes efter at komme på vandet efter en mørk tid.

Tømmerflåde
Her kan man opleve nogle gode, lærerige og ikke mindst hyggelige
timer med ”ligesindede” sejlerkammerater. Gode tilbud var der
også.God tradition! – vi kommer gerne næste år.
Havneservice havde for første gang egne stand på bådudstillingen
i Fredericia. Det gav mange gode kontakter, fortæller Klaus Brodersen og fortsætter,- man sporer at branchen er i vækst. Bådejerne vil
have, at tingene er i orden og vælger de gode løsninger.

I nogle år har der været Sankt Hansbål på en tømmerflåde i hjørnet
syd øst for klubhuset.
Klubben har lånt sig frem til en flåde, der kunne bære et bål. Nu har
klubben selv anskaffet en flåde, som kommer i brug for første gang
Sankt Hans Aften 2019.
Som klubbens øvrige fartøjer, bør flåden vel have et navn. Her er
et par forslag:
”Heksen”, ”Bloksbjerg”, ”HSH flåde 1” eller hvad??? (CG)

Klubbens nyanskaffede
tømmerflåde
På Bygholm Sø så
bålet/flåden sådan
ud.

Kajanlæg og pladsen ved Havneservice fungerer godt efter renoveringen. 40 både har været vinteropbevaret. (CG)

Standerhejsning
Lørdag den 6. april blev standeren sat og sæson 2019 var dermed i
gang. Den 140 tyvende sæson.
Tænk kun 10 år til 150 års jubilæum. Det er tid at begynde at
tænke på ny/opdateret jubilæumsbog.
Vejret var fint med stort fremmøde på plænen og senere i klubhuset. Østenvinden drillede lidt da standeren skulle op, men dagen
efter var der normal vestenvind, og så blev det klaret.
Traditionen tro holdt formanden en tale ved masten. Information
om den kommende sæson, et par ord om den nyansatte cheftræner,
uddeling af duelighedsbeviser og endelig, medens Horsens Sejlersang blev afsunget, gled standeren til tops. Sæsonen var i gang –
livet begyndt igen!
Klubben var vært ved en ”plæne øl” inden man gik i klubhuset.
I ”rundellen” samledes gæsterne til lidt small talk, inden formanden
bød til bords i sydlokalet. Dejlig 3 retters middag ledsaget af dæmpet musik. Efter kaffen blev der skruet op for musikken og dansen
gik. Rigtig fin standerhejsning!(CG)

Sejlernes hædersmærke - røde bukser
Disse holdninger fra omverdenen er måske værd at have med
i baghovedet, nu hvor sommeren kalder farverne frem i garderoben.   For den garvede fan af kulørte bukser er det naturligvis
fuldkommen ligegyldigt, hvad andre tænker om rt’s, som briterne
kalder dem ( red trousers). De er et socialt pejlemærke og et visitkort til samtaler med ligesindede, der naturligvis er klar over, at
man kun møder op i sejlklubben/ på lystbådehavnen i rt’s, hvis man
har krydset Atlanten i lystbåd.
I sådan et broderskab tæller kun de interne koder, og det har været
med til at give rt’s et image, der ligger lidt til højre for snobberne
Poul og Fritz i ’Rytteriet’.
Der knytter sig mange anekdoter til rt’s.
For at være helt rigtige skal de for nogen være købt i en meget
speciel butik i London.
Tr’s skal være syet af gammel sejldug. Det knytter sig til, at fiskerne
i Bretagne brugte sådanne bukser som en del af ”uniformen” = arbejdstøj. Deraf farven, der ikke er postkasserød men mørkere - lidt
over i bordeaux - gerne falmede og slidt på rumpe og knæ.
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Hvis man har sejlet over Atlanten og dermed er værdig til at bære
rt’s, så bør man også gifte sig i dem! – gå ned af kirkegulvet med
sin udkårne.
Vi har flere i klubben og på lystbådehavne der bærer rt’s, men er
der nogen der har krydset Atlanten?
Flere artikler i klubbladet viser, at der er klubmedlemmer, der kommer uden for fjorden og uden for Kattegat. Men hvem har været
over “dammen”?
Det er ikke lige til at slå op, men jeg har spurgt mig lidt for og har
fået fortalt om to.
For ca. 5 år siden krydsede Brian Rosenmeier i en Maxi 77, og sejlede også tilbage. Det forlyder, at Kristian Hammershøj har sejlet
over. Skulle der være flere så lad mig det vide.

Tak til Jørgen Jensen for i mange år at have taget sig godt af pigerne,
- trofast startet og taget mål ved aftensejladserne onsdag.

P.S. Jeg har selv et par rt’s som, jeg bruger selv om jeg ikke har
krydset Atlanten.
Carl Gerstrøm - gerstroem@mail1.stofanet.dk
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Sikkerhed
Hvis større sikkerhed ved sejlads er svaret, hvad var så
spørgsmålet?
Mandag den 18. marts bestod 11 kursister VHF -prøven, der blev
afholdt online i sejlskolens undervisningslokale i Mongo.
Forud for den beståede prøve var, tre undervisningsaftner á 3 timer
fordelt over en uge. En insisterende opfordring fra instruktøren, til
at have læst bogen inden første undervisningsdag. Mange gode
spørgsmål og spændende diskussioner. Samt over 10 individuelt
gennemførte test-prøver fra hver enkelt kursist.
Så vi nåede selvfølgelig målet: Alle bestået, i første forsøg!
Lad os gå lidt tilbage i tiden. Du husker det sikkert, Duelighedsbeviset er på plads, du har købt båd og nu skal familien med. Alt
er gennemtænkt, og du har styr på sikkerheden. Mobiltelefonen er
pakket i en frysepose, så den kan overleve mødet med vandet, du
har den i brystlommen så den er nem at få fat i….. eneste problem!
det er dig, der ligger i vandet ….. nu ville det være rart om én i familien ville trykke på Distress knappen, altså den røde knap der er på
den radio, som du aldrig fik købt til båden………
Horsens sejlerskole tilbyder uddannelse, der sætter den enkelte
kursist i stand til at bestå VHF/SRC-prøven. Kurset er intensivt opbygget over tre aftner. Der er undervisning i marts og november.
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Et glimt fra en svunden tid
Hold startes ved 10 tilmeldte og vi er max 20 kursister. Følg med
på hjemmesiden, eller tag allerede nu fat i formanden for sejlerskolen og bliv tilmeldt næste hold.
Foruden obligatorisk pensum, lægges der også vægt på engelsk signalprocedure. Ikke så meget for at I skal kunne begå jer på sejllads
i udlandet. Men ud fra det faktum, at sømændene på skibe, der har
lyttepligt på kanal 16, i mange tilfælde ikke har haft dansk som
modersmål.
Det er ambitionen, at der på næste hold også opbygges basale radiooperatørfærdigheder.
Der er plads til alle og undervisningen foregår uformelt. Imellem
aftnerne vil der være test-prøver til rådighed, således at den enkelte hurtigt opbygger fortrolighed med den endelig prøve. Vi giver
ikke beståelsesgaranti, men sørger blot for at I består.
Med ønsket om en god sæson.
Stephan Arnold Thomsen
VHF instruktør
Spørgsmålet var: hvorfor bruge tre aftener på at lære om VHF radioprocedure?

Legendariske Viggo Jacobsen, der organiserede optimistjollesejlads
world wide, boede i Aarhus og døde i 2016 i en alder af 102 år.
Viggo samlede gennem årene meget sejlsportsmateriale sirligt
arkiveret. Fra familien har jeg modtaget et par klenodier fra samlingen med tilknytning til Horsens. Disse er nu indlemmet i biblioteket i bestyrelseslokalet.
En sang på melodien ”Den glade kobbersmed” på 6 vers skrevet til
en kapsejlads tilbage i 1933. Forfatteren er ikke nævnt, men den er
trykt ved ”Andreas Hansens Bogtrykkeri i Horsens”
En lille folder der viser et kort over Horsens Fjord og på bagsiden
en række vigtige informationer for gæstesejlere. En række maritime oplysninger om faciliteter, besejling, ankerpladser m.m. Der er
oplysninger om Horsens, om biografer, aviser, apoteker, konsulater
m.m. Der er oplysninger om seværdigheder, hoteller og restaurationer med dans.
Der er desværre ikke noget årstal på, men det fremgår under omtale
af Horsens Lystbådehavn, at der er gode toiletforhold, og at man
kan ringe efter proviant på tlf. 197. Sejlmager Brdr. Mortensen’s
Eftf., Smedegade 29 har tlf. 89. Måske kan nogen via disse telefonnumre komme med et gæt på, hvornår det var.
Carl Gerstrøm

Overskrift og 1.vers

Bemærk at klubhuset er gult! Odderbanen er i drift.
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Medvind

Dit team i Horsens
John Lindholm
Bode
Director
M: 2141 6078

Arne
Kristensen
Partner
M: 4030 1743

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

Lars Almskou
Ohmeyer
Partner
M: 2141 5987

Kim
Nygaard
Senior manager
M: 3038 0487

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

