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kts@lr-p.dk
skipsurf@gmail.com
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Telefon
2671 8421
2523 1662
4030 1538
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2165 9580

Sejlklubbens Venner
Formand
Kasserer
Udnævnt af bestyrelsen

Carl Gerstrøm
Birger Iversen
Claus Bjørnhart
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bbi@email.dk
claus.bjornhart@velux.com
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51238113
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2727 1179
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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.:
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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

Kapsejladsudvalget
Horsens Sejlklub har i mange år, haft hjælp fra Morten Fjerbæk,
som sammen med Knud Erik Feldt har sørget for, at kapsejladser
blev planlagt og afholdt i Horsens Sejlklub. Efter Two Star den 22.
september i år stopper Morten med det arbejde. Morten har trukket et stort læs i forhold til de mange kapsejladser, vi har afholdt i
klubben. Jeg er flere gange gået til Morten med arbejdsopgaver, og
spurgt, om ikke han kunne tage et nap mere. Morten har sagt ja, her
på det sidste dog nogle gange lidt tøvende, der er jo kun 24 timer
i et døgn, og også Morten har en hverdag, der skal hænge sammen.
DERFOR er det nu mere end alvorligt. Der skal findes nogle kræfter/
personer til Kapsejladsudvalget.
Dette skal ses som et opråb om hjælp til denne del af Horsens
Sejlklub, vi skal bruge nogen der brænder for dette.
Afrigger
Håber rigtigt mange vil komme til afrigger. Vi forsøger at arrangere
det på en ny måde (læs andet sted i bladet). Det bliver med sejlerret, drikkevarer til bonpriser, og vi skal samme dag fejre Anne Marie
Rindoms VM Guld.
Mød op og lad os sammen prøve det nye set up.

Rust på både
Så har der igen været nogle både, som har fået rustnedfald. Alle er
blevet bedt om at sende dato, hvor man har opdaget rusten, plads
nummer samt billeder af skaderne.
Materialet skal sendes til
Teknik og miljø
Rikke Brønnum Cochran
rc@horsens.dk
76292929
Direkte: 76292518
Det er vigtigt, at ser du noget underligt i forbindelse med skrotafhentning eller håndtering af jernet på industrihavnen, at du filmer
det, og med det samme kontakter Teknik og Miljø, så de kan se det
med egne øjne. Hvis dette ikke sker, har vi ingen chance for at få
hjælp.

... 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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Pigesejlerne sluttede forårssæsonen på vanlig vis med hygge i klublokalet og med at overrække en flaske til fru Christoph, for at have
deltaget i alle sejladser i foråret. Der var også en flaske til Ripasso
for flest vundne sejladser.
Nu er der sommerferie og vi starter igen d. 14. august.
God vind fra pigesejlerne.

Grundlovsdag spottede vi pludselig en vandflyver. Det var lidt
svært at holde koncentrationen på vandet, idet den fløj hen over

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

os flere gange. Den lagde an til landing, flot skue da den landede på
fjorden og lagde til inde ved jollebroen. Det viste sig at være Anders
Lund Madsen m.fl., der skulle til Grundlovsmøde på FÆNGSLET.

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

showroom eller kontak t os for personlig betjening

Forårssæsonen har været rigtig god for pigesejlerne. Deltagerantallet varierer fra 2-5 både.
Vi har haft blæsevejr, vi har haft stille vejr, men det værste vejr
havde vi den 12. juni. Aftenen startede med almindeligt dansk
sommervejr – lidt overskyet og vind fra nordøst, men på den sidste
lænser kom et voldsomt tordenvejr ind over Horsens Fjord. Skipper
var ikke glad ved situationen, og gasten fik besked på, at der ikke
måtte røres ved metal. Tordenvejret var lige over os, på Pomerol
fik de tordenvejret at føle. Vi er sikker på det slog ned i nærheden
af båden, idet 2 har følt snurren og varme i hænderne. Jeg synes,
det giver stof til eftertanke og det er ikke noget, vi ønsker at prøve
eller opleve igen.

– Storformat – Outdoor – Reklameartikler. Besøg vores store

Lyn, torden og vandflyver
over Horsens fjord

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

nyeste udstyr og af dygtige grafkere. Digitaltryk – Offsettryk

Pantaenius
J70 DM
D. 5.-6. oktober afholdes der J70 DM på Horsens fjord, hvor der
forventes 30-35 både, heraf mindst 5 hold fra Horsens. Klubben har
derfor lejet Sejlsportsligaens 7 både, sådan at flest mulige lokale
hold kan stille til start.
I forbindelse med afholdelse af stævnet, vil vi nok komme og høre
bådejerne på ” Den krumme” og ”Strutten” om mulighed for at
rykke, så vi kan samle alle J70erne ud for klubhuset.
Ønsker man at deltage, eller hjælpe til under stævnet, så kontakt
Jacob Nikolajsen på 29291480 eller J70DM2019@gmail.com
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HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER
7943 5300
www.hundsbaek.dk
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Bådforsikring som er lige så unik som din båd

GER18167 / 0818

Alex Kilstrup Madsen

Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning A/S
Langmarksvej 41
8700 Horsens

Tlf. 75 65 61 66
Fax 75 65 68 88

- tidligere Vejle sejler, der siden 60’serne har sejlet i KAS
(Københavns Amatør Sejlklub), har foræret Horsens Sejlklub 2 sølvpokaler, som er vundet af hans bedstefar, Bager Madsen fra Vejle i 1936 og 1939 ved kapsejladser arrangeret af Horsens Sejlklub. Præmierne er udsat som
førstepræmier til unavngivne sejladser arrangeret af Horsens Sejlklub.
Bager Madsen er en kendt Vejle sejler, der har vundet utallige kapsejladser i 30’erne. Han er omtalt i Dansk Sejlunions
100 år Jubilæumsbog.
Per Klausen har mødt Alex i deres vintereksil på Tenerife,
hvor de fordriver tiden med røverhistorier fra gamle dage.
I den forbindelse er talen faldet på sejlsport og disse flotte
pokaler.
Alex skulle i august til en familiekomsammen på Munkebjerg. I den forbindelse inviterede han Per og undertegnede
til at aflægge besøg og få pokalerne overrakt.
Det blev til en hyggelig formiddag, hvor vi snakkede om
livet på Tenerife og selvfølgelig sejlsport. I slut 60’erne
havde jeg en Nimbus 26 liggende et par år i KAS i Svanemøllehavnen. Det viste sig, at vi disse år havde den samme
omgangskreds og deltog i de samme aktiviteter på Sundet
og ikke mindst i KAS’s klubhus om vinteren.
Nils Buhl

Vi ved at hver kunde og hvert sejladsområde stiller individuelle krav. Om du har motorbåd eller sejlbåd, så er

Aftensejladser
15. august startede aftensejladserne efter ferien og her ved redaktionens slutning, er der afviklet 2 sejladser.
Tirsdag
Kun de 3 J 70, der sejler med forskellige besætninger, er kommet i
gang efter ferien
Onsdag
Pigerne er kommet i gang efter ferien med 4-5 både og har afviklet
2 sejladser. En enkelt båd fra HBH har været med den første aften.
Cheftrænere har været med og givet gode råd.
Torsdag
17 båder er kommet i gang efter ferien. Der er næsten alle fra
foråret. 2 sejladsaftener er afviklet. God tilslutning.
Kaj Møller i H-båden ”Moana” vandt den første aften og Jørgen
Rasmussen i Folkebåden ”Kook” den anden aften.
I næste klubblad vil vi bringene en samlet evaluering af årets aftensejladser.(CG)

Byggeri på nordkajen mod øst
I den østlige ende af nordkajen er der stor byggeaktivitet, som i
resten af Horsens. Her hører ligheden så op. Ingen byggekraner,
ingen larm fra islåning af funderingspæle, ingen opgravning til
fjernvarme, ingen store overskrifter på avisens forside og ingen
skilte ud mod vejen.
Nyt tag på skur i fiskerihavnen og Horsens Sejlklubs klubhus har
udvidet affaldsrummet med et musetæt anneks til returpap. (CG)

www.hansted.net
md@hansted.net
2811
9166andre bådejere har tillid til
vore forsikringsløsninger skræddersyet
efter dine behov. FindMobil:
ud af hvorfor
100.000
os at få et uforpligtende tilbud.

Skive · Tel. +45 9751 3388
pantaenius.dk

Horsens Yachtværft ApS
udfører maritimt håndværk og service på lystbåde samt erhvervsfartøjer. Med egen servicekaj og værftsfaciliteter på Horsens Havn
omfatter fag kompetencerne lige fra det traditionelle bådebyggeri
til anvendelse af de nyeste teknologier indenfor kompositter.
Værftet kan med værksteder indenfor støbning, snedkeri, lakarbejde, mast og rig og opbevaring af både, løse enhver opgave på
lystbåde og erhvervsfartøjer med et deplacement op til 25 tons.
SE VÆRFTETS OG BUTIKKENS ÅBNINGSTIDER PÅ
www.horsensvaerft.dk
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Secher Automation Aps
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Tandlægerne Rønn og Lund / Horsens Implantatcenter

Status fra Cheftræneren

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

Få din båd opbevaret for kun 250 kr. pr. m2.
Har du en trailerbåd, Vandscooter, Campingvogn mm. kan
disse også opbevares i sommerhalvåret for 500 kr. pr. md.
Ring og få et godt tilbud på netop din båd:

Foreningen HORSENS BÅDHALLER · Gammel Havn 7
8700 Horsens · www.horsensbaadhaller.dk

-stedet for bekvem og sikker vinteropbevaring, inderst i havnen.
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instruktører har været en tur igennem, og en formiddag om ugen
sejler vi ”seniorsejlads” i J70erene med klubbens ældre medlemmer, til store brede smil hele vejen rundt når der rundes af over en
gang smørrebrød på Pynten.
Jeg har haft travlt de sidste 5 måneder, og har også haft nogle ting,
jeg ikke har nået desværre. Der følger mere administration med
i jobbet, end jeg lige havde regnet med, og den del vil jeg på sigt
gerne have uddelegeret. Men som det er nu har ungdomsafdelingen ikke en udpeget ungdomsformand, og det er lidt en mangel.
Da det ville hjælpe meget på den administrative del. Det er derfor
både mit og klubbens ønske at finde en, der vil løfte denne opgave,
så jeg i stedet kan fokusere endnu mere på den sportslige del, nemlig at træne sejlere.
Cheftræner
Jacob Nikolajsen

Vil du have din båd godt opbevaret i
vinter - så er Horsens Bådhaller stedet !

Formanden: Jan Piet Larsen, Tlf. 2485 0345 eller
Lars Fogt, Tlf. 4014 7428 eller pr. mail:
info@horsensbaadhaller.dk

& Snedker
A/S
Tømrer & Tømrer
Snedker
A/S

Jeg tiltrådte 1. april igen som cheftræner i HSH, efter godt og vel 4
års fravær, og efter at være vendt tilbage og nu have overstået de
første 5 måneder i jobbet, er det blevet tid til at gøre status.
Ungdomsafdelingen er de seneste år desværre skrumpet en del, og
det har derfor været 1. prioritet at rekruttere flere sejlere, end der
er blevet de sidste par sæsoner. Vi satte ekstra ind på ”reklame” for
opstart af nye sejlere i maj måned, men også Havnens dag i juni,
blev taget i brug for at hverve sejlere. Det har ført til at vi i maj-juni
så 18 nye børn, der ville prøve kræfter med sejlads, heraf er 13 af
dem stadig i gang her på den anden side af sommerferien. I august
startede vi igen op med nye sejlere, hvor 6 børn er startet op, og
lige nu er ved at prøve optimist sejlads af.
Det vil jeg mene er en udmærket start, men på sigt skulle vi gerne
kunne rekruttere 15 sejlere både i foråret og i efteråret. Det kræver
dog, at vi er klar til at håndtere dem, når de kommer. Derfor har jeg
også oprustet en smule på trænersiden, sådan at vi til dagligt er
4 faste trænere (Ida, Astrid, Josefine og mig selv). Det ser jeg som
nødvendigt for at sikre kvalitet og sammenhæng i træningen, og
det skal være med til at ”holde” på sejlerne, så de fortsætter med
at sejle de næste mange år.
På udstyrssiden skal vi også kunne håndtere flere sejlere, derfor
skal de fleste joller have en overhaling, og sættes i stand, så de
bliver helt klar til foråret. Der skal ryddes op i ungdomsskuerne og
sorteres i grejet, så vi får smidt det ud, der ikke duer, og gjort det
andet brugsklart. En proces vi er begyndt på, og som vil fortsætte
hen over vinteren med hjælp fra forældrene.
Udover at få sat sving i ungdomsafdelingen igen, har jeg også
været involveret i lidt af hvert i klubben. Dels har jeg været på
vandet med Ok-jollesejlerne en weekend, hvilket de satte stor pris
på, og det bliver helt sikkert noget vi gentager til foråret. Ligeledes
har jeg været med pigesejlerne på vandet og give fif, og her har vi
også planer om at gentage seancen igen næste år. Sejlerskolens J70

Høsttur 2019 til Bogense
27.-28.-29. september sætter vi hinanden stævne i Bogense.
Vi forsøger at få reserveret havnepladser, så der bliver plads
til alle. Havnepenge afregner hver enkelt båd selv med havnekontoret.
Tidspunkt for ankomst er op til den enkelte, men lørdag aften
kl.18:00 spiser vi sammen hos Bogense Fiskerestaurant.
Menuen står på buffet til kr. 189,00 pr. kuvert for voksne og kr.
75,00 for børn under 10 år. Mad og drikkevarer afregner hver
enkelt selv med restauranten.
Vi har i weekenden fået lov at låne Bogense sejlklubs klu-

blokale, som vi efter middagen lørdag aften vil benytte til
fælles hygge og historier fra sommerens togter.
Søndag morgen er Horsens Sejlklub vært ved fælles morgenbord kl.09:00.
Efter fælles oprydning søndag går turen hjem mod Horsens.
Af hensyn til bordbestilling i restauranten, er det nødvendigt
med bindende tilmelding. Tilmeldingen findes på klubbens
hjemmeside eller via til janriskaer@gmail.com senest 22 september.
/turudvalget
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De øvrige resultater kan ses her: https://www.manage2sail.com/
da-DK/event/UDM19#!/results
Fælles Indsats og frivillighed
Stævnet blev afviklet på Horsens Fjord, men er arrangeret i samarbejde med Egå Sejlklub, der stod for grej og bemanding til en af de
4 baner. Det kan klart anbefales at være flere klubber om et UDM.
Spar Nord og Winner Optimist har sponsoreret stævnet og mere
end 60 frivillige har gjort en kæmpe indsats for at det hele kunne
lykkes både på vand og på land.
Fra stævnelederen skal lyde en stor tak til trænere, sejlere og
forældre. Det er en fornøjelse at stå på dommerskibet og opleve
hvordan alle bidrager til sikkerheden og en god afvikling af sejladserne. /Klaus Schubert

Ungdoms DM i Horsens
Flot fremmøde
Weekenden den 14. og 15. september blev årets Dansk Sejlunions ungdoms DM afholdt i Horsens sejlklub. I alt 278 sejlere var
tilmeldt fordelt på ti forskellige klasser: Optimist A, B og C, Europa,
Zoom, Feva, 29’er og Laser 4.7, Radial og Standard.
Sol, vind og lidt regn
Ved stævnestart lørdag stod solen højt på himlen og det blæste
omkring 5-6 meter i sekundet tiltagende op af dagen. Søndagen
blev som varslet noget mere blæsende med op til 14 m/s. De fleste
baner fik dog gennemført mindst en sejlads.
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Vindere kåret
Efter et godt stævne med massere af vind blev vinderne kåret
under stort opbud af sejlere, trænere og forældre. Vinderne blev
Optimist C: Malte Jensen, Silkeborg Sejlklub, Optimist B: William
Skovbjerg Olesen, Kolding Sejlklub. Optimist A, pige: Helena Wolff
-dreng: Vitus Masoumi, Sletten Bådklub, U12: John Frederik Wolff,
Hellerup, Europa: Kristian Præst, Sletten Bådeklub, Zoom: Martin
Olesen, Kaløvig Bådelaug, Feva: Oliver Skafte og Anton Boa, 29’er:
Jens-Christian Dehn-Tofthøj og Mads Fuglbjerg og Laser 4.7: Puk
Andersen, Sejlklubben Neptun Vejle, Laser Radial: Anna Munch og
Laser Standard: Christian Guldberg Rost, Egå Sejlklub.
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Anne-Marie verdensmester for 2. gang

Horsens Sejlklubs
Business Cup 2009
Favoritten vandt igen
Ingen kunne holde Thomas Iversen og Jyske BanksAnette
besætning
tilbage i HorViborg,
der tog en 13. plads til OL i Rio i Nacra 17, havde
sens Sejlklubs Business Cup, der blev holdt for 3. år i træk på Horsens infået
et
velfortjent
frirum fra amningen, til at vise hun ikke helt har
derfjord midt i juni.

OL deltager fra RIO
og nybagt mor vandt
i Horsens
Lars Skovbjerg, direktør i Jyske Bank, var i tvivl om det
var nødvendigt at tage pokalen med fra sidste år, da
han forventede at vinde Business Cup igen.
Det gjorde de og pokalen blev igen overrakt til Lars
Skovbjerg, samt skipper Thomas Iversen tv, Keld Andersen og Lars Fensbo.

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

glemt, hvorledes en J70 skal håndteres.

8 besætninger med erfarne skippere fra Horsens  og Skovshoveds sejlklubber sejlede mesterskabet i meget hård luft, der gav tætte og spektakulære
Picca
Automation
dueller. Dette var meget se værdige for de tilskuere,
der fulgte
dramaet fra Business Cup i Horsens, arrangeret af erhvervsnært hold på ydermolen i Horsens Lystbådehavn.klubben OnBoard Horsens Sejlklub og Go Sail, er en årlig tilbageI den afsluttende match imellem vinderne fra Jyske Bank og Nykredit gik
værende begivenhed.
det så hårdt til, at Thomas Iversen faldt i vandet inden starten i en duel og
Her hentes nogle af landets ypperligste sejlere til, på højt niveau, at
måtte samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.
Besætningerne var suppleret med lokale erhvervsfolk,
erfarede
hvilkeerfarne besætningsmedlemmer og derved skabe
sejle der
med
mindre
kræfter naturen kan påvirke en sejlbåd med.
et
ultimativt
kapsejladsformat
i J70 både.
Frank Panduro, der sejlede for Dansk OTC, var ikke sen til at indrømme, at
mave- og armmusklerne skulle trænes væsentligt, hvis han skulle gentage
en succesfuld 3. plads med Peter Iversen som skipper, til næste år.
Morten Stoy fra CON Industries blev nummer 2 og Nykredit med Søren
Andersen blev nummer 4.
Mia Nielsen fra NP Truck havde på grund af afbud, ikke sin sædvanlige skipper, der ligger 4 på verdensranglisten, og der gav en placering lidt nede i
rækken.
Der er allerede nu sat dato for næste års Business Cup 2010, der afvikles
den 12. juni og hvor der forventes at 12 besætninger og 6 både sætter 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.

2019

- Sailor of the year !

PAS PÅ DEN KNALD GULE GUMMIBÅD !!!
Truck havde egen supply boat, og i år var det
10NP
besætninger
i fem J70
ere havde sat hinanden stævne til nogle
Ole
Nielsens egen ”Moleræser”
fra Juelsminde,
der velvilligt hjalp
med ved besætningsskifte.
forrygende
matcher
i Horsens. Vinderne fra venstre. : Rasmus

Damsgaard, Poul Erik Nielsen og Hans Frederik Klint. Skipper Anette
Viborg var fraværende til præmieoverrækkelse pga. amning.
Til Picca Automation Business Cup i Horsens i weekenden vandt
Anette Viborg, som skipper for Roesgaard og Partners besætning, foran Picca Automation med den tidligere 49’er sejler Anders
Thomsen som skipper, som derved blev nummer 2.

Ny båd sponsor i 2010
Alan Nissen, som både styrer
Nissens Kølerfabrik og her båden
Nu skal
derCup,
stemmes
!!!
”Nissen”
til Business
har
meddelt,
at virksomheden
stadig
Fra
14.
september
til
20.
oktober kan du stemme på din favorit eller
ønsker at være med i On Board,
men
ikke som bådimellem
sponsor. Der de
er nominerede til
favoritter
allerede nu flere virksomheder,
Sailor
of the year.
derNykredit,
har vist interesse
for dette
attraktive sponsorat, og har du
Gå
ind
på
www.
og læs mere om de nominerede
også lyst til at høre mere omHorsens-sejlklub
alle
mulighederne ved et bådsponsorat,
medlemmer
og
send
din
stemme
herfra.
så kontakt sponsorudvalget.

Den 24.7. kunne Horsens sejleren føje VM guld til en i forvejen fornem sejrsrække i 2019.
Anne-Marie Rindom er verdensmester i Laser Radial for
anden gang i karrieren.
På trods af en del modgang først i stævnet, kom VM i hus
med et gigantisk forspring på 36 point ned til den evige
konkurrent sølvvinder Marit Bouwmeester (HOL).

Sportschef: Fantastisk præstation
VM-afslutningen blev således en tro kopi af sidste dag ved EM i
maj, hvor Rindom ligeledes afgjorde titelræset til egen fordel allerede i næstsidste sejlads.  
“Det er en fantastisk præstation. Anne-Marie er lige nu et sted i
sin karriere, hvor alt går op i en højere enhed. Hun har fart i båden,
hun finder de rigtige steder på banen gang på gang, og hun rammer
hele tiden det rigtige spændingsniveau,” siger Thomas Jacobsen,
sportschef i Dansk Sejlunion.
“Et godt eksempel på hendes styrke ser vi ved VM, hvor hun får en
tyvstart i anden sejlads og dernæst får spoleret tredje sejlads af en

Anne-Marie udtalte:
“Det er en helt vild følelse. Og lidt uvirkelig fordi jeg havde en
masse modgang de første dage. Men det er bare gået bedre og
bedre gennem stævnet,” fortæller den nykårede verdensmester fra
VM-havnen i Sakaiminato, Japan.
“Jeg havde faktisk en god fornemmelse inden start i 2. sidste
sejlads, fordi jeg vidste, jeg ville have større fordel end mine konkurrenter af den ekstra fratrækker, der blev udløst. Så min strategi
var at sejle så langt fremme som muligt uden at lave store fejl.”
“Men ved topmærket er jeg pludselig næstsidst, uden jeg helt
forstår hvorfor. Det hele vender så på andet opkryds, hvor jeg går
modsat feltet og får et kæmpe tryk. Det er nok det vildeste comeback, jeg har oplevet – og lidt heldigt, men held hører også med i
sejlsport,” forklarer Rindom om første – og afgørende – sejlads på
finaledagen.

EDC
hand
i hav

Tak til vores sponsorer:

Vendepunkt på dag tre
Nøglen til VM-titlen var dag tre. Dagen forinden blev hun taget for
tyvstart. Og dag tre begyndte med en knækket rorpindsforlænger
C O N
i første sejlads – og en 28. plads som resultat. Alt vendte rundt i de
næste to sejladser, hvor hun med placeringer som 1 og 4 genfandt
troen på et godt VM-resultat.
INDUSTRIES
“Det var sygt vigtigt. Jeg sluttede dagen med en god følelse. Og
jeg vidste, at jeg ikke havde sejlet dårligt, jeg havde bare været
uheldig.”

lrp.dk

... privatbo

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

14

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.
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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 inmodgang,
men det formår
derfjord midt i juni.
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opslag på Horsenstilol.dk med link til forskellige artikler.

Knudsgade 37 · 8700 Horsens · Tlf. 23 49 51 03 · info@nortvig-as.dk · www.nortvig-as.dk
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SPAR NORD nyt medlem af
OnBoard
Vi er stolte over at byde Spar Nord Horsens velkommen som nyt
medlem af OnBoard.
Spar Nord støtter gennem Spar Nord Fonden Sejl & Vind projektet og afdelingen i Horsens er hovedsponsor for Dansk Sejlunions
UDM i Horsens fra 14-15. september.
Vi glæder os til et godt samarbejde.

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

God aktivitet i J70 bådene
Horsens Sejlklubs 3 J70 både har sejlet rigtig meget i første del af
2019 sæsonen.
Ungdom og Sejlerskolen sejler mandag, 5 hold dyster på skift tirsdag aften og sejler- og kapsejladsskolen sejler i 3 både onsdag og
torsdag aften.

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart

16
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SejlSikkert-alarm

Prisliste

I et samarbejde mellem Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden,
er der udviklet en app, hvor man med et enkelt tryk i appen kan slå
alarm og opgive sin position. Der er tale om en videre udvikling af
den internationalt kendte SafeTrx-app.
Appen blev lanceret ultimo juni og kan downloades gratis via soesport.dk
På deres hjemmeside skriver Søsportens Sikkerhedsråd:
Ny app gør turen på vandet mere sikker:
Du kan gratis downloade den helt nye SejlSikkert Alarm app, så
du kan slå alarm fra vandet med et enkelt klik på mobilen. Appen
opgiver din position via mobilens GPS, så redningsmandskabet ved
præcis, hvor de skal sende hjælpen hen og derved spares tid på
unødig eftersøgning. Appen, som er en ekstra sikkerhed til dig, der
bruger mobilen som livline til land, fås både til iOs og til Android
Ud over den hurtige adgang til at tilkalde hjælp, kan appen også
sættes til at tracke din sejlrute, fx hvert femte minut, så man kan
spore din færden, hvis der skal sættes en eftersøgning i gang. Sidst
men ikke mindst kan du lave en sejlplan med et tidspunkt for din
forventede tilbagevenden til land, og hvis du ikke reagerer på det
givne tidspunkt, modtager dine pårørende en sms, som de kan
reagere på og slå alarm, hvis de ikke kan få kontakt til dig.
Se flere oplysninger på soesport.dk. (CG)

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,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

H O R S E N S

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

Nyt fra restauranten

Mentorordningen

Fra en positiv snak med Jesper kan kort nævnes.
I 2018 havde vi en fantastisk sommer. 2019 har trods knapt så godt
vejr været lige så god i ”Pynten” med mange gæster.
Frokoster har været fint. De nye store parasoller har været rigtig
gode. Vi har måtte bremse lidt i perioder om aftenen. Hellere sig
nej – vent en halv time - end give gæster en dårlig oplevelse med
ventetid og stres.
Kom i god tid hvis du vil holde fest i klubhuset, der er rift om datoerne.
Der arbejdes lige nu med julefrokoster, og mange ordrer er allerede
i hus.
I efteråret skal vi igen have tilbud på Wienerschnitzel om onsdagen,
og der kommer en tilbud på en fast menu søndag.
Der er ansat en fast køkkenchef Matias Riberholt, og en kokkelærling er startet.
Indflytning i lejlighederne på nordhavnen giver forhåbentlig gæster
i ”Pynten”.
Talen faldt på cirkuspladsen, som har været meget benyttet, når
vejret var fint. Der burde nok tages initiativer til at binde cirkuspladsen og Lystbådehavnen lidt mere sammen. F.eks. kunne et ishus
midt imellem være et initiativ.
Standernedhaling kommer ultimo oktober og så er der fredagshygge – happy hour – frem til foråret. Husk også søndag formiddag,
hvor en trofast skare mødes året rundt.
Matroserne har vi også i restauranten haft glæde af. Tak for hjælpen!
Husk at arealet langs det sidste stykke af vejen betragtes som fortov, - der udskrives p-bøder.
Tak for en god sommer. Velkommen i klubhuset i efterårsmånederne. (CG)

Mentorordningen er kommet godt fra start. I løbet af foråret har
der været nogle henvendelser.
Henvendelserne har været lige fra opsætning af rig, til alt det praktiske vedrørende forårs klargøring, isætning fra vinterpladsen, for
til sidst at fortøjre forsvarligt på den plads, man nu er blevet tildelt
af havnens personale.
Med alle de nye tilkomne sejlere, håber vi det til stadighed kan
være en hjælp, som er til gavn og glæde for klubbens medlemmer.
Jan Riskær

OPRÅB / ADVARSEL
Matroserne har ved oprydning konstateret, at der i mastegården – den udendørs langs med masteskuret, ligger
en del master og andre rundholter, som ikke har været
brugt i flere år.
Disse effekter er imod reglerne ikke mærket med pladsnummer, ejernavn og telefonnummer.
De effekter, der den 1. oktober ikke er mærket efter
reglerne, vil blive fjernet uden ansvar.

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.

Turbøjer i Horsens Fjord
Bøjerne er på plads med
• 5 på nordsiden langs golfbane
• 1 ved Boller
• 3 øst og 3 vest for Borre Knob
• 4 i kaffekrogen
• 3 i As Vig
I alt 19 ankerbøjer
Hertil kommer markeringsbøjer i Hjarnøsund, så man
sikkert kan sejle nord om Hjarnø.
Stor tak til dem der tager slæbet! (CG)
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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.

Billedet taler for sig selv. Bygningerne skyder op, og der går vel
næppe mange måneder før de første flytter ind.

Nordhavnen
I blad 1.2019 var der lidt om byggeriet på Nordhavnen ledsaget af
nogle flotte billeder som Land & Plan A/S havde taget via en drone.
Land og Plan A/S har igen primo juli haft en drone over byggepladsen. Der er sket utrolig meget på det halve år.
Tak for billederne!(CG)
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Optimistjollesejlads for voksne

UNGDOMSSEJLER - SE HER!
Kender du mulighederne for at kombinere uddannelse med
idræt på højt plan? – Nu skal du høre!
Horsens Kommune er Team Danmark Eliteidrætskommune,
hvor der samarbejdes med 6 lokale klubben, heriblandt Horsens Sejlklub. Det giver muligheder!
Formålet er at udvikle eliteidrætten. Give idrætstalenter
optimale muligheder for at videreudvikle deres talent og
sideløbende få en uddannelse og mange gode oplevelser.
Der er mulighed for i Horsens Kommune, at unge på 7., 8. og 9.
klassetrin kan gå i særlige idrætsklasser på Langemarksskolen.
Videre er der muligheder i forbindelse med Sportscollege Horsens, - ung-domsuddannelser, 10 klasse, HHX, HTX, erhvervsuddannelse eller en almindelig gymnasial uddannelse.

Du kan få flere informationer på :
sportscollegehorsens.dk
eliteidraet.horsenskommune.dk
eller spørg
Eliteidrætskonsulent i Horsens Kommune:
Søren Jochumsen - sojoc@horsens.dk
Mobil 40 10 23 10
Cheftræner i Horsens sejlklub
Jacob Nicolaisen jjnikolajsen@gmail.com
Mobil 22996596
I oktober bliver der et orienteringsmøde i Horsens Sejlklub.

Der er spændende tilbud til dig, der har ambitioner, talent og
gerne vil udvikle dine idrætsfærdigheder i et unikt elitemiljø
med moderne faciliteter.
Der er gode muligheder for en hverdag med uddannelse og
samtidig tilgodese intens træning.
Typisk vil der være morgentræning mandag og onsdag inden
skolegang. Måske ikke tid nok til at komme på vandet, men her
kan der så trænes fysisk.
Med ansættelsen af Jacob Nicolajsen som cheftræner i Horsens Sejlklub er mulighederne blevet endnu bedre for sejlerne.
Grib chancen!
Det var 1991 eller ca. deromkring, - at vi genoptog optimistjollesejlads for voksne.
I 2019 blev det afviklet i solskin og let vind fra øst. Alle betingelserne var der for en spændende aften. Det blev en spændende og
hyggelig aften om end fremmødet ikke var noget at skrive hjem
om. 7 sejlere mødte op, 2 faldt fra undervejs og 5 endte med at
gennemføre 5 sejladser.
Der var lidt justeringer hen ad vejen med bl.a. sprydstager, der
skulle strammes. En rorpind knækkede, - det kan man ikke sejle
med. En tabte roret nogle gange, men det blev blot hængt på igen.
Der blev sejlet en kort op-ned bane. Der var lidt bølger fra tilbageslaget fra estakade væggen; men det gik fint. Katrin var så snaksalig – ukoncentreret - efter første sejlads, at jollen kæntrede. Med
en fighter ånd, som kun overgås af Anne Marie Rindom, blev jollen øst tom og de resterende sejladser blev gennemført i fin stil
og drivvådt tøj. Imponerende, - de fleste ville nok have ladet sig
transportere til land for et varmt bad og tørt tøj. Den bedrift blev
honoreret med ”hatten”.
Efter 5 sejladser med 1 fratrækker vandt Brian med 4 point, Palle
blev 2 og Niels 3. Palle og Niels stod a’ point, men reglen om bedst
placeret i sidste sejlads afgjorde det.

Fra venstre Katrin, Palle, Brian N, Brian H og Niels

Frede ved roret og Lars klar til at hjælpe Katrin.

Knud Erik tog som så mange gange før banelederjobbet. Frede og
Lars bemandede rescue båden, og den var der brug for. Tak til alle
tre. Ingen officials ingen stævne.
Ved det efterfølgende meget hyggelige grill party brillierede Frede
vanen tro med sine stegte bananer med puddersukker, flødeskum
og en go’ sjat whisky.
Fin aften og som en af deltagerne sagde ”Hvorfor gør vi ikke det
her 2 gange om året”(CG)

Afterparty
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”Vestbroen” var omdøbt
til ”Horsensbroen”
H O R S E N S

Samarbejde mellem
Dansk Sejlunion og
Danske Tursejlere

Pinsetur til Endelave
Traditionen tro, har der igen i år været arrangeret pinsetur
til Endelave.

Børneenden med
saftevand og cola.

I alt var der tilmeldt 30 både og 76 personer, som langsomt begyndte at indfinde sig allerede fra fredag, dog nåede nogle få desværre ikke frem.
Under anvisning fra Endelaves altid hjælpsomme havnefogeden og
klubkammerater kom alle på plads. Et flot syn med stort set hele
vestbroen fyldt med Horsens både.
Centrum serviceudlejning havde i forvejen opsat et helt nyt telt
med tilhørende borde og stole.
Morten Buhl var som sædvanlig meget hjælpsom med lørdagens
grisetransport, fra Bjerre Kød til færgelejet i Snaptun.
Med grillgrisen velankommen kl.09:30, kunne grillen startes.
Under suveræn ledelse og udførelse var vores ”kok” Jørn Lauersen i
gang inden kl.11:00 – ”den skal stege længe og ved svag varme” var
tricket efter Jørn’s udsagn – vi må nok give ham ret.
Inden kl. 15:00 var de sidste nået frem, og det fastlagte program
kunne igangsættes. Med 16 børn og unge som deltagere, var der
megen leg på kryds og tværs samt hygge omkring på bådene. Teltet
blev inddraget til nogle omgange ”Kongespil”, senere blev der grillet marshmallows med tilhørende mariekiks. Slikpinde og karameller gjorde god gavn i de unge maver.
Lørdag aften var grisen klar præcis til kl.18, herefter fulgte nogle hyggelige timer med god mad og drikkevarer, desværre satte

Afgang til Øvre

To gange om året mødes de to paraplyorganisationer Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere for at drøfte fælles nationale
anliggender, og hvad der måtte være relateret til det nordiske og
europæiske arbejde.
Ultimo august blev der holdt møde i Danske Tursejleres sekretariat
i Nyborg.
Fra venstre ses Christian Lerche direktør i DS, Leif Nielsen forretningsfører i DT, Carl Gerstrøm DS, Henning Jensen formand i DT,
Henrik Petersen DS og Urd Kornø Rasmussen bredde- og uddannelseskonsulent i DS.
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Efterskrift – Røde bukser
I sidste klubblad var der en lille artikel om Røde bukser. Her blev
efterlyst Horsenssejlere der har været over ”dammen”.
2 har responderet.
Hej Carl
Læste dit indlæg om røde bukser. Jeg bruger dem ikke selv, men jeg
har da været et smut over Atlanten (fra Gran Canaria til Tobago).
1. november 2001 stod jeg på min datter(Louise) og
svigersøns(Brian) Mamba 31 i Arguineguin på Gran Canaria. Vi
havde forinden brugt et års tid på at gøre Mambaen klar til turen.
Louise og Brian brugte efteråret på at sejle Mambaen til Gran
Canaria.
Vi provianterede på La Gomera. Havde et par dage på Cap Verde og
en uges tid på Barbados, inden jeg fløj hjem fra Tobago.
Venlig hilsen
Verner Thomsen

Hej Carl
Du opfordrede i artiklen om “De røde bukser” i det seneste klubblad,
os til at fortælle, om flere end dem du har kendskab til, har retten til
at bære de røde bukser.
Jeg kan fortælle, at min mand Niels Brøgger, og jeg har været en tur
i Caribien, i vores egen båd. Vi sejlede fra Fredericia den 17.6.2015,
og var retur samme sted i starten af august 2016, så vi har dermed
retten.
Venlig hilsen
Karen Brøgger

Flot regnbue over Endelave

Så har vi det på plads. Tak for tilbagemeldingen.

blæsten og for nogle også kulden ind, så det blev ikke det store
natteroderi, enkelte fortsatte dog trods vejret.
Søndag var der arrangeret traktortur til Øvre, som var en oplevelse
for alle. Poul Larsen fra Endelave kunne fortælle lange og gode
historier om kvindegrave og skibssætninger fra vikingetiden på Endelave, samt mange andre gode fortællinger. Turen var fastsat til 2
timer, men endte med 2,5 time.
Langsomt hen over søndag tog de første afsted hjemad, de sidste
fulgte mandag formiddag. En god pinsetur tog hermed sin afslutning.
Som tidligere var Jens Vind klar med kameraet og har taget billeder
fra turen, tak til Jens.

Standernedhaling og 140-års jubilæum
I efteråret 1879 blev Horsens Sejlklub stiftet. Det er ikke en
rigtig ”rund” fødselsdag. Men den skal fejres sammen med
standernedhalingen den 26. oktober kl. 16.
Vi mødes kl. 16 ved flagmasten og nedhaler standeren for sæsonen 2019 under iagttagelse af de sædvanlige traditioner:
Bl.a. udnævnelse af Nykredit Sailor of The Year.

fødselsdag. Det vil ske under en uhøjtidelig sammenkomst,
hvor de traditionelle afrigger traditioner også holdes ved
lige. Arrangementet afsluttes med en klubmiddag, hvor Jesper Hovmester og besætning serverer sejlerret og dessert til
sejlerretspris kr. 80 og hvor der kan bruges klubbonner.
Tilmelding til formanden på telefon 2671 8421 eller E-mail :
sh.escape@gmail.com senest den 18. oktober.

Ca. Kl. 17 går vi i klubhuset, hvor vi skal fejre Anne-Marie Rindoms 2. guldmedalje til VM i Laser Radial og klubbens 140-års

/turudvalget
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roret og skal udstikke kursen i stormfuldt farvand, alene på havet
og uden vores hjælp. De skal selv kunne holde takten og spille soloerne og rebe og sætte sejlene, når det er nødvendigt”
Søren sluttede:
”Den traditionelle fejring af Sankt Hans lærer os om at respektere
naturen og udvise taknemlighed for den velstand vi har - og at
vi hele tiden skal arbejde ydmygt og flittigt på at beholde den.
Vi fejrer også fællesskabet, solidariteten og kærligheden mellem
mennesker. At der ikke er et Jeg uden et Os”.
Efter talen blev Holdger Drachmanns midsommervise afsunget
ledsaget af ”Flying Jazzmen Quartet”. Stemningsfyldt. En af de virkelig dejlige danske sommeraftener for de godt 300 mennesker der
var samlet på terrassen og på broerne.
En fantastisk aften. Det må vi gentage!(CG)

Formanden for JazzHors bød på triumviratets vegne velkommen.

Vi elsker vort
land men ved
midsommer mest
Søren i gang med båltalen, medens musikken
står klar til midsommervisen.

Endelig en Sankthansaften med godt vejr!
JazzHors, Restaurant ”Pynten” og Horsens Sejlklub var gået sammen om at arrangere Sankthansaften. Og sikke en succes!
”Flying Jazzmen Quartet” spillede dejlig glad Jazz. Der er nu en god
relation mellem Jazz og sejlsport!
Dejlig middag med Tapas og Stjerneskud. Godt 130 var tilmeldt, –
men over 150 blev bespist. Der var rigtig liv i klubhuset og udenfor,
hvor fadølsanlægget snurrede.

Ved middagstid var flåden på
plads med bål og heks.

Bålet blev tændt kl. 21.00 på den nye flåde.
Søren Erbs Poulsen holdt en fremragende og højaktuel båltale.
Om Søren har Horsens Folkeblad skrevet:
Søren Erbs Poulsen er forsker på VIA og blev hædret med en af
Bojsen-priserne i 2019. Han kaldes i indstillingen en klima-ildsjæl,
der gør en forskel i konkrete projekter i Hedensted, Juelsminde og
Horsens.
Klima/miljø et af det netop overståede valgs hovedtemaer. Mere
aktuelt kunne det ikke blive.
I sin tale var Søren bl.a. inde på, hvorfor vi fejre Sankt Hans.
”Når jeg ser ud over vandet med den blå himmel, det blå vand, de
hvide skyer og hvide sejl i strålende solskin, behøver jeg hverken
tro på hekse eller trolde for at forstå, at den danske sommer er
magisk.”
Søren kom ind på kontraster i årstiderne i livet og på børn/unge.
Det sidste bl.a. relaterer til midsommervisen
”Da går ungdom til dans
på dit bud Sankte Hans
ret som føllet og lammet, der frit
over engen sig tumler”
Søren dvælede lidt ved, hvad det er for en verden vi overlader
til børnene, - klimaforandringer, klimatilpasning, omstilling til
bærdygtighed ….
Videre kom Søren ind på, at de unge i dag er presset på trivsel.
”Et godt liv skal man kæmpe for. Det kræver, at de unge er ansvarsfulde, kompetente og robuste mennesker, der kan tåle knubs og
modgang uden at gå i stykker. For en dag er det dem, der står ved

De tønder flåden var leveret med var ikke tætte og
Knud, Rasmus og Knud Erik måtte i gang med at
skifte.

Camp Borre 2019

Redningsaktion i J70

Torsdag: Torsdag fik vi ikke sejlet ud på Borre Knob, fordi der
var alt for meget vind. Men teltet blev rejst, så det var klar
til fredag.
Fredag: Næste dag sejlede vi ud til Borre Knob i solskin.
Forældrene havde slået alle teltene op. Om aftenen var der
stjerneløb med poster som tøjkæde, huskeleg, forhindringsbane med bind for øjnene, vand flytning, max rugbrød i
munden og bygning af sandslot. Vinderen blev team Kreativ.

En fredag formiddag blev de 2 J70 både råbt an af 5 mænd i en
jolle ude midt på Horsens Fjord. Jollen tog vand ind, og motoren
kunne ikke starte.
En J70 lagde sig op på siden af jollen og lånte dem en ekstra pøs
og den anden J70 sejlede ud mod sejlrenden, hvor de fik kontakt
med en større motorbåd, som efterfølgende fik trukket jollen sikkert i havn.
De uheldige sejlere fik kraftig opfordring til at bære redningsvest
næste gang, de skulle på vandet.

Lørdag: Vi plejer jo at sejle rundt om Hjarnø om lørdagen,
men det kom vi ikke til i år fordi der var alt for meget vind.
I stedet tog vi en tur til Snaptun, og da det var for koldt
til is blev det en slik og kakao tur! Der var traditionen tro
forældre sejlads lørdag aften - vinderen af forældre sejladsen blev igen Brian.
Søndag: Der var også alt for meget vind søndag, da vi skulle
hjem, så jollerne blev trukket hjem af gummibådene. Da vi
kom på land var der pølser og brød. Årets fighter blev Albert
Blæsbjerg.

Når nøden er størst, er HSH på pletten!

Frida Jusjong Blæsbjerg

24

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

25

Transportløsninger
til dit behov

Autokølere
Air condition
Oliekølere
Intercoolers
Varmevekslere
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”SKURET”
af Poul Wagner Sørensen

- 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*
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Bygningskulturens Dag 2000 blev afholdt under den fælles
overskrift ”Skuret”.
Initiativet til afholdelse af Bygningskulturens Dag, -”European
Heritage Days”, blev taget af Europarådet i 1991. Ideen bag Bygningskulturens Dag er gennem en bred vifte af arrangementer at
fremme forståelsen for at bevare det bedste af den europæiske by
– og bygningskultur og samtidig at forbedre betingelserne for at
opretholde de gamle bygge- og håndværkstraditioner. De tidligere
års temaer har alle haft det fælles, at der har været tale om bygninger af en vis storhed. Der har været sat fokus på kirker, teatre
og kraftværker, blot for at nævne nogle.
I år 2000 var det ”SKURET”, - mere anonymt og beskedent kunne
det vil næppe blive. Men i modsætning til de ”store” bygninger, så
spiller skuret en mere direkte rolle i, en meget stor del af befolkningens dagligdag.
Der er arbejdsskurene på byggepladserne og i skovene, der er redskabsskurene på havnene, og der er skurene i parcelhushaverne,
der lystfisker- og jagthytterne ved vandet og i skovene og der er
kolonihavehusene rundt omkring i hele landet.
I alle disse ydmyge bebyggelser finder man en bygningsmæssig
variation, som næppe kan mønstres inden for andre bygningskategorier. Funktionelle arbejdsskure, fantasifulde kolonihavehuse,
halvt sammensunkne, men fortsat fuldt anvendelige redskabsskure, som alle på den ene eller anden måde udgør en del af vores
fælles kultur og historie.

For at delagtiggøre byens borgere i disse maleriske og fantasifulde bebyggelser og miljøer, hvis eksistens nok er mere eller mindre ukendt for mange horsensianere blev der afholdt åbent – hus
- arrangement i Fiskerihavnen, Sydhavnen, Elbækskov Strand og
nogle af byens mange kolonihaveforeninger hvor man var velkommen til at kigge indenfor og høre om netop dette skurs paradisiske
kvaliteter og den rolle et sådant fristed spiller for mange i arbejde
og fritid.

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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Matroserne
Et par håndfulde gråhårede medlemmer mødes fortsat hver anden
tirsdag – i de lige uger – kl. 09.00 til morgenkaffe i MONGO. I takt
med at vejret blev bedre, rykkede matroserne aktiviteterne uden
for. Der er blevet ryddet op på jollepladsen og langs mastegården
ud mod parkeringspladsen . Det knæhøje ukrudt er slået revet sammen og kørt væk. Den proces bliver man nok nødt til at gentage.
Men i skrivende stund ser det fint ud.
Efter ønske fra ungdomsafdelingen blev stativerne til optimistjollemasterne gennemgribende renoveret og der blev ryddet op og
gjort rent i skuret.
Aktiviteten har være lidt mindre i sommerferieperioden, men ikke
skrinlagt.
Det er møj hyggeligt og hvis du har lyst til at deltage, så bare mød
op!(CG)
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Fra historiebogen...
– beretning om en herretur i Kit 3
tilbage i oktober 1973.

JOURNAL OG BILLEDBOG
for
S/Y. Kit 3
af Horsens
i dagene
12.-13.-14. og 15. Oktober 1973

Tidligere havnefoged Hilmer fortalte og afleverede en imponerende beskrivelse. Her må tilføjes, at det er før computere og digitale billeder. Sirligt skrevet på maskine – alle navneord skrevet med
stort - og papirbilleder klæbet ind. Det hele er lidt gulligt og dufter
af røg.

BESÆTNING
Captain - Erik Laursen
1. Styrmand - Hilmus
2. Styrmand - Karl Kjærgaard
1. Tenor - Kurt Vestergaard
2. Tenor - Kurt Vestergaard
Kahytsdreng - Rolf

1. og 2. styrmand
Bunden af Bogense Havn
Aftenen forløber som man kunne vente. Dry Martini, stegte ål,
kaffe med avec og så til køjs.
Morgensang, ordentligt morgenfoder med diverse.
Efter Morgenmaden inviteres Mandskabet af Skipperen på en gratis
Fodtur --- Tenoren underviser i Landets Topografi og Captain i Egnens Arkitektur; men ingen af Delene af stedkommer nogen større
Kommentarer fra Ekspeditionens øvrige Deltagere, og da Kroen er
lukket, og der er to Mil til den nærmeste, kan vi jo lige så godt
stikke i Søen.
Her følger en malende beskrivelse af hvor rejsen skal gå hen. Afsnittet slutter meget muntert:
Kl. 15.25 Anduvning Bogense. Sangerkoret tørner ud af Køjen –
snyder energisk Næsen – skylder Munden og begynder at træne --Staklen tror, at vi er i Kerteminde og at hans Engagement i denne
by skal begynde Kl. 20.00
Munter aften i Bogense og næste dags formiddag går det videre til
Middelfart. Efter nogle timer i Middelfart mener Captain at det er
ikke er nogen ide i at ligge i havn i så godt vejr. Trosserne kastes og
kursens sætte mod Fænøsund.

Journalen omtaler forberedelser og afsejling fra Snaptun og fortsætter:
Captain finder Anledning til at holde en lille Tale til sit celebre Mandskab, der nu mere er oplagt til Indtagelse af Realværdier end til
poetiske Udgydelser. Det lykkes da også Mandskabet at gøre ham
dette forståeligt, så der udskænkes en passende Ration af den sparsomme Rombeholdning.
Vejret er fint med klart vejr og sol. Kursens sættes mod Korshavn,
---- hvilket af sted kommer en klar Protest fra Tenoren, der mener,
at han kan få Engagement i Kerteminde.
Kahytsdrengen bliver sat til at rense Ål, som de Herre Officerer
agter at diverterer sig mede til Middagen, herunder indgående
Drøftelse af Ålens Størrelse – Farve – Intelligens – Ja! Sågar Ålens
Vandring fra Saragassohavet til Nørrestrand og virsa – versa.
For at bremse denne Diskussion beordrer Captain Spileren sat.
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Imidlertid må der have været noget i Vejen med Kompasset, for
kort efter fortøjes der i Fredericia Gamle Havn. Det er jo også kønt
der – og så er det, takket være Broder Einar, nemmere med Provianten. Det er altid rart for deepwaters at have en god Skibsprovianteringsmand tæt ved hånden.
Her følger en malende beskrivelse at et muntert opholdet i Fredericia, der slutter med:
Kahytsdrengen der er alias med Forfatteren, har lidt besvær med at
berette Aftenens Begivenheder, idet han træt af det uvante Arbejde
og grundet sin høje Alder tørner ind for at sove--- Der er vist nok
noget med en gammel Kro og Smørrebrød samt Øl og Sodavand.

Kielerkanalen
Inspireret af en annonce i Horsens Folkeblad tog vi på et minicruise på Kielerkanalen.
Vi gik ombord i Kiel og sejlede til Rendsborg med den gamle
stilfulde historiske dampdrevne hjuldamper Freya bygget tilbage
i 1905. Freya er bygget i Holland og har haft mange ejere og
mange gøremål gennem de mange år.
Længde
Bredde
Dybgang
Fart

Historien slutter
……Captain og 1. styrman på talrige Opfordringer begiver sig hen
til Nutte for at udtale Deres Mening om den nye Tørdok – idet man
ønsker lidt gratis Expertice, førende man graver videre. Der øvrige
Mandskab tilkaldes af den altid redebonne Einar, og efter at have
tøvet Knud og hans Værft et passende Tidsrum samt nydt godt af
has Gæstfrihed – på flaske – stikker vi kl. 11.30 i Søen.
Vejret er lidt surt; men vi kan jo kun glæde os over at have luft efter
3 Dage med strålende Vejr. Vind er der ikke meget af, og den smule
der er; er stik imod, så vi holder for Motoren op langs Kysten –
tværs over Vejle Fjord og finder en venligsindet Frokostpæl i Nærheden af Kysthospitalet, hvor vi får lidt til de slunkne Livsånder.
Efter Tenorens Mening ikke værd at æde:
Uspiselige Sild
Mørbradbøf
Gummiost
Kaffen anerkendes, og Cognac’en menes at være drikkelig.
Uden store begivenheder går vi i Havn i Horsens, der fortøjes, og
vi siger pænt Farvel til hinanden fra Sæsonens sidste Tur. Lidt triste
ved Tanken om den kommende Vinter, men med et ”på gensyn” til
næste Forår.
Tak for turen og glædelig Jul!
Kahytsdrengen
Se det var en rigtig historie. De der har kendt den muntre besætning vil uden tvivl mindes med et stort smil på læben. De lidt yngre
kan forhåbentlig med fantasiens hjælp også more sig.(CG)

51,6 m
11,4 m
2,2 m
8,5 knob

Undervejs blev der fortalt om kanalen, Nord-Ostsee-Kanal som
den rettelig hedder, om dens bygning og historie. Bygget i årene
1887 til 1895 som afløser for den gamle Eiderkanal fra 1784.
Da der var flest var der 8.900 beskæftiget med byggeriet. Kaiser
Wilhelm II åbnede kanalen i 1895 under navnet Kaiser-WilhelmKanal og først i 1948 skiftede man til det nuværende navn.
Politisk har det historisk set været et stort ønske/mål at kunne
komme ud af Østersøen uden at skulle gennem de danske
farvande.
Skipper, en moden herre på 82, var en glimrende fortæller med
mange morsomme anekdoter.
Kanalen er 98 km lang og går fra Kiel i øst til Elbens udmunding
Nordsøen i vest – Brunsbüttel. Man spare ca. 280 sømil i forhold
til at gå rundt Skagen. Det skulle være verdens mest trafikerede
kunstige vandvej. Ca. 10.000 lystfartøjer går gennem pr. år og ca.
30.000 erhvervsfartøjer.
Skibe op til 235 m længde, brede 32,5 m og 7 m dybgang kan gå
gennem kanalen . Der er lodstvang ved dybgang over 3,2 meter.
Maks fart er 15 km/t. Normal gennemsejlingstid ca. 8 timer.
På en AIS app på telefonen får man et godt overblik over hvor
mange, der er på vej igennem.
Generelt afviger afmærkning og sejladsregler på inland waterways en del fra søvejsreglerne til havs. Der er ofte en del lokale
regler. På Kielerkanalen skal færger, der krydser kanalen, altid
vige. Ofte taler man fart i km/t og afstand i km på inland waterways.(CG)

En lille en til Løgnhalsen
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DANMARKS BEDSTE

SEJLERFORSIKRING
Dækning året rundt - i vandet eller på land
Fast præmie uanset skadesforløb
Rabat ved tyverialarm og duelighedsbevis
Ingen selvrisiko ved brand, totalhavari eller ved indbrud

Vær godt forsikret - det betaler sig

Sejlerforsikring

Danske Tursejlere
Vesterhavnen 5
5800 Nyborg
Tlf +45 7021 4242

info@dansketursejlere.dk
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HSH i sejlsportsligaen del 18
(fortsættelse fra klubblad 0219)

Før sommeren sejlede vi sæsonens 2. ligastævne i Skovshoved,
hvor vi holde niveauet fra søndagen i Lynæs og derfor var med
fremme i feltet. I starten af juli stod den så på Champions League
inde midt i Sankt Petersborg, et svært sted at sejle, og desværre
også et dårligt arrangeret stævne. Og efter sommerferien har vi
netop afsluttet sæsonens 3. ligastævne i Skive, hvor vi var nødt
til at tage et par nye reserver i brug grundet arbejde, graviditet og
udenlandsstudier.
Skovshoved
D. 22-23 juni, stod den på 2. stævne i Sejlsportsligaen i Skovshoved,
hvor vi kunne stille med samme hold som i Lynæs (Mikkel, Nicklas,
Andreas og Jacob). Her holde vi niveauet højt og sejlede en samlet
5. plads hjem i et meget tæt felt med kun 2 point til nummer 10.
Champions League i Rusland
At komme til Rusland er ikke helt problemfrit, da det kræver visum,
hvilket lykkedes for tre af os at få ca. en uge inden afrejse. Jeppe
var ikke helt så heldig, han skulle egentlig have modtaget sit visum
før os andre tre, da han havde søgt tidligere, men da det ikke var
kommet en uge senere end lovet, måtte han ind på konsulatet og
ligge pres på. Dette gjorde han uden held 5 dage før afrejse, og igen
de efterfølgende dage ved at ringe og maile til dem konstant, dog
stadig uden respons. Til sidst, på afrejsedagen tirsdag, tog han igen
på konsulatet og bankede på døre uden de virkede synderligt interesseret i at hjælpe ham. Han blev blot henvist til venterummet. Alt
imens rejste vi andre tre fra Hamborg uvidende om, om det ville
lykkedes Jeppe at komme afsted. 3 timer før hans flyafgang gik
døren til venterummet op, og de kom endelig ud med Jeppes, pas
og visum, så han kunne komme afsted. Straks videre i lufthavnen
og med fly fra København til Sankt Petersborg, hvor vi andre tre
ventede i spænding på om vi overhovedet kunne stille hold.
Samlet i Rusland brugte vi onsdagen på lige at falde til og se lidt
af Sankt Petersborg inden sejladserne skulle starte torsdag. Sankt
Petersborg er virkelig en flot by, med masser at se.
Torsdag skulle de første sejladser så sejles, og hvor det oprindeligt var planen, at vi skulle sejle helt inde foran Peter & Poul fæstningen, blev dagens sejladser i stedet flyttet ud til sejlklubben 30
minutters kørsel fra centrum. Her blæste det dog 15-18 m/s, og de
endte med at aflyse alt sejlads. Det forlød senere, at sejladserne var
blevet rykket derud, da de ikke havde tilladelsen i orden til at sejle
inde i byen før fra om fredagen.

Kontakt os for et godt tilbud

S E J K L U B

Fredag mødte vi op ved fortet kl. 8.30, klar til start kl. 10. Men da vi
ankom, lå de 8 både for anker uden master. Igen havde det glippet
i deres planlægning, så de ikke kunne få broerne åbnet, da de skulle

flytte bådene ind til byen, og de havde været nødt til at lægge
masterne ned. Vi fik ved ankomst besked om, at starten nok tidligst
blev kl. 11, da bådene ikke var klar. Den blev 11.30, inden starten
kunne gå, og det var kun fordi vi selv meldte os til at hjælpe med
at få masterne rejst. Efter ca. to timers sejlads blev sejladserne så
igen udsat, og vi blev alle sendt i land af kystvagten. De mente det
var uforsvarligt, at vi lå og sejlede uden begrænsningsmærker ud
mod alle kanalbådene/færgerne, og at der skulle lægges, mærker
ud som markering af baneområdet, før vi kunne fortsætte. (I øvrigt
mærker de har benyttet de sidste 3 år, hvor de har afholdt Champions League). Begrænsningsmærkerne skulle hentes først hentes
ude i sejlklubben, så inden vi kunne fortsætte, var der gået to timer.
Det blev derfor kun til 4 sejladser i alt om fredagen.
Lørdag, var vinden meget svag hele dagen, og det var svært i det
hele taget at få gennemført sejladser. Det blev til en masse venten, og to noget tvivlsomme sejladser, inden de skød dagen af kl.
17.00… 17.30 stod der så fine 4m/s, og vi var meget uforstående
for, at vi ikke havde holdt på til kl. 20 for at få noget igennem, især
fordi vejrmeldingen for søndag lød på endnu mindre vind.
Og rigtig nok var vinden søndag igen svag, men vi fik da gennemført en enkelt sejlads, inden vi igen blev afbrudt og sendt i land.
Denne gang med undskyldning om en flodparade, der var meget
vigtig, vi ikke forstyrrede. Det viste sig at være 5 små pramme,
der sejlede helt ovre på den modsatte side af kanalen, og slet ikke
i nærheden af baneområdet. Men vi fik da 1,5 time til at gå med
ingenting og kunne kun lige nå en sejlads mere, inden stævnet sluttede kl. 14.
8 sejladser blev det til af ca. 12 min varighed. Og har man været
bare lidt nede i to af dem, var det umuligt at kæmpe med om topplaceringerne, vi blev derfor 16 ud af de 24 hold.
Sankt Petersborg var en flot by, og en hyggelig tur som hold, men
det vil nok altid være noget af den dyreste sejltid vi har haft, med
en minutpris på ca. 260kr/minut. Vi stiller meget gerne op til
Champions League igen en anden gang, bare ikke i Rusland.
Skive
Mikkel har vi sendt til Canada for at studere et halvt års tid, Andreas kunne ikke få fri fra arbejde, og da Jeppes kone er højgravid,
måtte Jeppe melde fra til stævnet i Skive i sidste øjeblik. Vi var
derfor i alt hast ude og hente et par reserver ind dagen inden start.
Om fredagen sejlede vi med klubbens Laser talent Johan Schubert
og Mathias Bak, der til daglig sejler i sin egen IMC 40 i Snaptun,
og ellers arbejder hos Horsens Yachtværft. Trods det at de to reserver stort set blev kastet direkte ud i det, klarede vi os faktisk
overraskende godt i fredagens 7 sejladser, og var med serien 3-5-

Danske Tursejlere samarbejder med Søassurancen Danmark
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Vinterklargøring
Det er vigtigt at få pakket båden rigtigt sammen, når sæsonen er
slut. Det kan spare mange penge og ærgrelser.
Fra Klaus Brodersen, Havneservice, er her en række gode råd til
vinterklargøring af båden.
Motor (indenbords diesel)
Lav service på motoren om efteråret enten selv eller få nogen, der
ved noget om det, til det.
Få fersket godt af og frostsikret.
Husk at køre så længe, at motoren bliver varm - termostaten åbner
- og der kommer kølervæske ind i blokken.
Brug altid koncentreret frostvæske, - det blander sig med den rest
vand, der er. Husk at der er relation mellem motorstørrelse og
mængde af væske. Skift kølevæske hver 3-4 år på motorer med
varmeveksler.
Skift motorolie og oliefilter, så affaldsstoffer ikke står vinteren over.
Kontroller olie på gear, - skift hver 3-4 år.
I sejldrev bør olien skiftes hvert år. Se på farven. Er det misfarvet
kan der være vand i.
I brændstofsystemet skal vandudskiller renses og brændstoffilter
skiftes. Brug additiv til brændstof for at undgå pest. Go’ ide at fylde
tanken for at minimere kondens.
Lad batterier op og gentag det 3-4 gange hen over vinteren.
Kontroller evt. luftfiltre.
Kontrollere impeller og skift efter behov.
Sejldrevsmembran skal skiftes hvert 7 år.
Visuel kontrol. Ser alt rigtigt ud?

Vand
Tap alt vand af.
Tøm varmvandsbeholder via overtryksventil.
Lad alle blandingsbatterier stå åbne. Husk det på hækken!
Tøm vandpumpen og tag slangerne af.
Toiletter/holdintank
Tøm og rengør holdingtank
Frostvæske i toiletter
Lænsebrønd og pumpe for bruser skal være tom.

HSH i sejlsportsligaen del 18
2-2-3-1-2 helt oppe som 6er ud af de 18 hold. Lørdag var Andreas
igen tilbage på holdet i stedet for Mathias, og de første to sejladser
fortsatte vi stilen fra fredagen med 3-2 derefter blev vinden dog
noget tynd og tricky, og vi sluttede derfor lørdagen tungt af med
6-4 grundet et par dumme taktiske beslutninger. Søndag lagde vi
igen fornuftigt ud med 2-3-2 det samme gjorde vores nærmeste
konkurrenter desværre også bare, så da vi lukkede med en 5er i
sidste race måtte vi nøjes med en samlede 8. plads i Skive.
Havde man spurgt os inden stævnet, ville vi være mere end tilfreds
med en top 10, men når man har været helt fremme på podiepladserne i løbet af stævnet, er det en lidt ambivalent følelse at
slutte 8. Vi er dog klar til at tage revanche i Aarhus her i starten af
september.

Efteråret
Sæsonen er langt fra ovre endnu, og vi har stadig tre vigtige stævner
i kalenderen. Først og fremmest skal Sejlsportsligaen afsluttes med
finalen i Aarhus (hvilket sikkert har fundet sted når bladet udkommer). Her er målsætningen at slutte af i bedste 3.del af feltet, og
forhåbentlig avancere et par pladser i den samlede stilling.
D. 5-6 oktober skal der så sejles DM i Horsens, hvor der forventes
30-35 både til start, hvoraf mindst 5 af holdene er lokale. Weekenden efter skal vi forsvare sidste års sejr i Grundig finalen, der i
år sejles i Middelfart. Finalen sejles i ligaformat, med 18 hold og 6
både, så lige det vi er mest vant til at sejle, hvilket forhåbentligt
bliver vores styrke.
Læs resultater og beretninger herfra i julenummeret af klubbladet.

Følg os på bl.a. Instagram : the_seahorsens
Andet
Afmonter evt. blade på foldepropel, - af hensyn til tyveri.
Man kan på nettet finde meget stof om emnet. Men ovenstående
er hovedpunkterne.
Havneservice kan udføre arbejdet for dig eller du kan gøre det
sammen med Havneservice og på den måde få erfaring på egen
båd. havneservice@havneservice.dk / 75616677
Havneservice har de seneste år afholdt et åbent hus arrangement
om foråret, hvor der afholdes kurser om emnet. Se efter det til
foråret på havneservice.dk.

Ups – Vitus Bering var ved at synke!

Tak til Klaus for de gode råd. (CG)

Horsens Marina
På horsensmarina.dk kan man læse:
Som et led i at få optimeret vores havn til at være et indbydende
sted at komme, dels for os daglige brugere af havnen, men også
for borgere og turister, har Horsens lystbådehavn skiftet navn til
Horsens Marina.
Grundlaget er først og fremmest, at Marina er en mere international betegnelse for lystbådehavn, hvilket vil give flere “hits” ved
søgning på nettet. Men også i kraft af, at når by og havn vokser
mere sammen i disse år, er det nærliggende at betegne området
som Marina. Intentionen er, at stedet skal emme lidt mere af maritim atmosfære, hyggeligt samvær og et sted man har lyst til at
komme og være.
Ændringerne understreges af, at der er indført et nyt logo.
Længe ventet - men nu er er vi i luften med vores nye hjemmeside.
Klik dig rundt på siden og find nyttig information om Marinaen. Vi
vil løbende komme med aktuelle og relevante nyheder.
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Motorrummet hvor vandet stod op til motoren

Som noget nyt kan du også tilmelde dig sms service, hvor vi vil
informere om generelle ting, der er relevante for alle bådpladsejere
i Horsens Marina. Vi arbejder ligeledes med at få et kort over marinaen, der viser de enkelte bådpladser.
Den nye hjemmeside virker indbydende og er let at navigere rundt
på. Bemærk at hjemmesiden har skiftet adresse fra horsenslystbaadehavn.dk til horsensmarina.dk
Husk at tilmelde dig sms service!
(CG)

En lørdag morgen i begyndelsen af juli, da Knud Hjersing cyklede
hen ad Strandpromenaden på vej mod Lystbådehavnen, kunne han
se, at der var noget galt med Vitus Bering. Den sorte kant i vandlinjen var væk. Vitus Bering lå meget dybt.
Vitus Bering tager normalt lidt vand ind. Det pumpes automatisk
ud, når tændingen sluttes. Denne gang var der vel gået for lang tid
siden sidste sejlads, kombineret med at utætheden var forværret.
Der stod vand en ca. 50 cm. op i motorrummet. Faretruende nær,
hvor det kunne bliver kritisk.
Vi slap med skrækken.
Vitus Bering er et klenodie og helt uundværlig for Horsens Sejlklub.
(CG)
Et kig under dørken ned til skrueakslen.
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Sejlerskolens
natsejlads

Den 17. august gennemførte Sejlerskolen traditionen tro den årlige
natsejlads, der skal øve eleverne i sejlads i nattemørke og navigation ved hjælp af ledefyr, linjer og blinkene fra de udlagte bøjer.
Normalt går turen til Snaptun, hvor man nyder en grillet bøf m.v.,
mens man venter på, at mørket skal sænke sig over Draget, så turen
kan gå tilbage til Horsens i mørke. I år var tanken dog at kombinere
natsejladsen med en lidt længere tur rundt om Endelave. DMI ville
det dog anderledes. Deres vejrudsigt spåede hård kuling og øsende
regn øst for Endelave, så havde vi holdt fast i planen, ville de fleste
deltagere garanteret sælge deres båd ved hjemkomsten og købe
en bondegård i stedet, og så ville vi have mistet en større gruppe
dygtige og ihærdige sejlere.

Det største og stærkeste
advokatkontor i Horsens.

Hen mod eftermiddagen klarede vejret dog op ude på Fjorden, så
6 både med 28 elever og instruktører om bord drog af sted mod
Snaptun.
Vel ankommet kom der gang i grillene, og tiden gik med udveksling
af mange næsten sande historier fra de store – og små – have.
Omsider sænkede mørket sig dog over det flotte telt i Snaptun,
vinden løjede af, og månen begyndte at tænke alvorligt på at stå
op. Så efter at have slukket grillene og ryddet op efter os, bemandedes bådene, mens nattedæmpede kommandoer lød gennem mørket og de 6 både stod ud i det kulsorte univers med kurs mod den
fyrlinje, der ville føre dem sikkert op gennem Draget.
Herefter var det bare med at holde de røde lys fra de 2 ledefyr
overet og så hygge sig med lyden af den velsmurte motor, der i
mangel af vind summede fornøjet.

med det ene øje på ekkoloddet og det andet på den nødstedte. Det
lykkedes for den at få en trosse om bord, og lidt efter sejlede de to
skibe glade og fornøjede videre mod Horsens. Godt sømandsmæssigt arbejde, hvor man ovenikøbet huskede den gamle grundregel
for al bugsering: Aldrig sejle lige bag slæberen, men altid et par
grader forskudt.
Lidt over midnat lå samtlige både solidt fortøjet i Horsens havn, og
sejladsens deltagere kunne skrive en række yderligere erfaringer og
herlige oplevelser ind i deres logbog.

Alt åndede fred og ro. Månen skinnede orangegult, og mellem de
store huller i skyerne tittede et større antal stjerner ned til den
lille, trygge armada ... indtil: ”HEJ, VI HAR BRUG FOR HJÆLP!!! En
af bådene havde fået problemer med motoren, og nu lå den i den
smalleste del af Draget og drev ind mod den truende strandbred
uden den mindste smule vind, der kunne få det i hast hejste sejl til
at give fart, øvelsen i Natsejlads, var pludselig blevet forvandlet til
en Øvelse i Bugsering.
Den første båd, der kom til hjælp, måtte konstatere, at der allerede
var så lidt vand under kølen derinde, at den ikke kunne komme
tæt nok på, men en båd, der stak lidt mindre, snusede sig vej frem

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

T : 79 25 30 00
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De sidste erhvervsfiskere fisker i Horsens
I forbindelse med en hyggelig fredag eftermiddag – happy hour
– i klubhuset i vinteren 2018/2019 viste Palle Mogensen et par
billeder fra fiskerihavnen, da der endnu blev drevet erhvervsfiskeri
i Horsens. Vi aftale, at det skulle vi tale nærmere om med henblik
på en artikel i klubbladet. Vi mødtes på Palle og Pias Bayliner 305
fra 1999, hvor parret ofte bor i sommermånederne. Her kommer
så artiklen.
Palle er søn af fisker Åge Mogensen, der kom til Horsens i begyndelsen af 60’erne. Åge havde fisket på Nordsøen. En stor kutter,
hvor de var væk 14 dage ad gangen.
Åge rejste til Horsens for at lære om bundgarnsfiskeri. Der var dengang gode penge i sildefiskeri. Familien slog sig ned i en lejlighed i
Strandgade og kombinerede fiskeriet med en grøntforretning som
Palles moder drev. Her blev Palle født i 1964 og var fra dag et med
i miljøet. Så snart Palle kunne, hjalp han til.
I de sidste skoleår stod Palle op kl. 03.00 og tog med ud for at
hjælpe med at røgte garnene inden skoletid. Efter skole så ned på
havnen igen for at flå og filetere.
Fiskerne havde faste pladser til garnene. Èn gang om året forhandlede man om placeringerne.
Åge havde 2 på nordsiden ved de gamle faskiner, hvor der i dag er
camping plads og 2 på sydsiden, - østre ende af Boller Skov.
Åge lagde ud med en gammel træ jolle ”Dorte” og lod senere bygge
en ny i glasfiber. Skrog blev købt i Norge, og Sydhavnens Bådbyggeri gjorde båden færdig med styrehus. Den nye båd blev opkaldt
efter Palles søster ”Betty”
Den første båd ”Dorte” blev vedligeholdt, og da der først i 80erne
kom kvoter og registrering af fiskerbåde, blev begge både registreret. ”Dorte” fik nummer VE439 og ”Betty” VE429.
2 både betød dobbelt kvote.
Da Palle sluttede skolen, begyndte han ved fader Åge. Så var Palle
fisker. Læretiden var for længst overstået.
Åge havde investeret i pæle og garn med henblik på, at Palle en dag
skulle overtage.
Palle husker, at de havde 3 huse/skure i fiskerihavnen. ”Kahytten”
var grøn med røde vinduer. De farver gik igen i bøjer, fiskekasser
m.m. På et tidpunkt blev der indlagt el.
Mange minder har Palle fra fiskerihavnen, f.eks. hvordan man behandlede garn på marken.
Mange personligheder var der. ”Tosse Egon” boede i en gammel
varevogn og hjalp til med alt forefaldende arbejde. Betaling faldt
ofte i cola og cigaretter.
På det tidpunkt var der 7 erhvervsfiskere i Horsens.
Enkelte sejlede uden for fjorden om sommeren og landede fladfisk
i Norsminde.
I Sondrup var der 2 fiskere, der oftest landede fangsten i Snaptun,
men også i perioder i Horsens.
Bundgarnssild var eftertragtede. Fisken var ikke så medtaget, som
hvis den var fanget i garn.
Fangsterne var gode. En enkelt gang, husker Palle, måtte de sejle ud
hele 3 gange for at hente det hele ind.

36

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

Der var ingen fiskeauktion i Horsens . Der var en fiskeeksportør
Myrfeldt, hvor fangsten blev afleveret iset i kasser sorteret i 3 kategorier. Efter sildene kom hornfiskene, men de indbragte ikke så
meget. Nogle enkelte satte ålebundgarn.
Også dengang havde fiskerne problemer med skarven, der kunne
jage fisken ude af rusen.
Man forsøgte sig med gaskanoner til at jage skarven væk. Men det
blev hurtigt forbudt.
Palle fiskede 2 år sammen med far Åge og fandt så andet arbejde,
men blev ved at hjælpe til.
Åge fiskede til han gik på pension, hvor både, garn og huse blev
solgt, inden Åge flyttede til Silkeborg.
Tak for en hyggelig og spændende snak!
Carl Gerstrøm

“Dorte” uden på ”Betty”

Bjerge af fiskekasser

Fiskeeksportør Myrfeldt i den hvide kittel
Der langes op fra jolle
og der sorteres

Palle i stævnen af Baylineren

Palle og far Åge

Der vejes ind.

Klar til at lodse.
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Endelave Rundt 2019
blev en tålmodighedstest

DH-DM 2019
- er en ny tradition
født?

Den traditionsrige tur rundt om Endelave havde i år deltagelse af
12 både. Sejladsen faldt i år sammen med afviklingen af DH-DM i
Juelsminde, hvilket naturligt satte en begrænsning for deltagerantallet, da mange af de både der normalt sejler Endelave Rundt, var
deltagere i DH-DM.

Det var en flok trætte men glade arrangører fra Juelsminde, Snaptun og Horsens Sejlklub, der sent søndag den 1. september kunne
gøre status over de seneste tre dages sejladser i farvandet ud for
Juelsminde. Hver for sig har de tre lokale sejlklubber afholdt et utal
af stævner, men det var første gang, at det skete i et samarbejde
klubberne imellem, og så var det også et brød af en vis størrelse,
der var slået op. Således var knap 50 både med over 320 sejlere
klar på startlinjen, og lige så mange munde at mætte i forplejningsteltet.

De 12 både startede fra Snaptun i høj solskin og let luft fra en
sydlig retning, og turen gik nord om Endelave, rundt om en udlagt
bøje ved det sydøstlige hjørne og med målgang ud for Juelsminde.
Deltagerne i Endelave Rundt var nemlig inviteret til gallamiddag i
Juelsminde om aftenen sammen DH-DM-deltagerne hvorfor det
var naturligt at rykke mållinjen til Juelsminde denne gang.
Turen blev noget af en tålmodighedstest for deltagerne. Starten
gik i let men absolut sejlbar luft, og turen nord og øst om Endelave
blev afviklet i perfekte forhold med 5-6 m/s og kryds - men syd for
Endelave kom problemerne i form at et kæmpe vindhul, der på et
tidspunkt strakte sig fra Endelave og helt ind til Juelsminde. Nogle
både søgte mod nord, nogle mod syd og endelig var der nogle, der
blev liggende i håbet om at have den korteste vej til Juelsminde,
når vinden engang vendte tilbage. Vinderne blev dem der søgte
nordud, og første båd over stregen var Stig Wittrup i sin First 40,
som mange af de andre deltagere troede havde opgivet og var på
vej til Snaptun. Men godt nord for As Hoved satte han en bomning
ind og lå helt perfekt til at udnytte den vind, der efter et par timer
endelig dukkede op og krydsede målstregen kl. 16.03, lige godt 6
timer efter starten. Godt en halv time senere krydsede Bananen en Banner 30 fra Snaptun, målstregen, og det var faktisk tidsnok til
at slå Stig på præmietid og tage førstepladsen i løb 2. Tredjepladsen blev besat af Jørn Petersen fra HSH i Dehler 35, der kom i mål
et par minutter før Banneren, men måtte se sig slået på præmietid
af både den og Stig Wittrup.
I løbet for de mindste både var det igen-igen Jørgen Rasmussen
og kompagni i Folkebåden Kook der løb med sejren, selv om L23
med Rasmus Hjorth i spidsen krydsede mållinen et par minutter
før. Folkebåden tog ligeledes overaltsejren, hvilket det lette vejr taget i betragtning måske var en lille overraskelse - flot sejlet og stor
tillykke til Jørn, der ud over vinpræmien for gruppesejren vandt et
gavekort til restaurant Pynten.

På den sportslige side var der også lokal succes. Efter tre sejladsdage, hvor fredag og søndag stod på 5 sejladser på op/ned-baner og
lørdagen på en distancesejlads rundt om Endelave stod det klart, at
der særligt i gruppe 1, hvor de største og hurtigste både deltog, var
succes for nogle af de lokale både. Søren Junker fra HSH tog således
en helt suveræn førsteplads efter en uhyre stabil serie i sin X-41
Nexus. Anderledes tæt var det i kampen om 2. pladsen, hvor Tue
S. Andersen fra Snaptun Sejlklub i Grand Soleil 43 Feos måtte se
sølvet gå til Visione7 med sølle 0.5 point - men der var trods alt
plads til store smil og tydelig glæde fra Snaptun-besætningen over
at have ramt podiet. Hurtigste båd på banen var en Landmark 43,
der var første båd i mål i alle sejladser, men som manglede det sidste for at kunne sejle målet hjem. For dem der var ude og se sejladserne var det dog lige meget, for det var en kæmpe fornøjelse at se
denne smukke båd give de andre (og også de større både) baghjul!

Og lad det være sagt med det samme - det gik godt! Arrangørerne
fik en masse roser under og efter stævnet, og de udfordringer der
naturligt opstod undervejs, blev løst hurtigt og effektivt. Sejlerne
havde således en rigtig god oplevelse, og mange af dem gav allerede inden de tog afsted udtryk for, at de var klar igen næste år
hvis arrangementet blev gentaget.
Det er klart, at der i et nyt og stort setup var en række skønhedsfejl,
og såfremt klubberne bliver enige med sejlunionen om at prøve
igen næste år, vil der være nogle ting, der skal rettes til. Ud over
arrangørernes egne observationer er deltagerne blevet bedt om at
komme med feed back, så der er allerede nu en række ideer til,
hvordan stævnet næste gang kan gøre endnu bedre for deltagerne.
Horsens Sejlklubs opgave til stævnet var at sikre, at afviklingen på
vandet skete bedst muligt. Det er ikke uden grund, at HSH har et
ry for at være gode til at afvikle sejladser, og selv om baneholdet
denne gang havde nye ansigter med, og vind og materiel drillede
lidt, gik det stort set problemfrit. Stor ros til hele holdet, som
gjorde en fremragende indsats!

Gruppe 2 var med 23 deltagere den største gruppe, og også her
viste resultatlisten, at nye og gamle både kan sejle lige op på DH.
Førstepladsen gik således til en helt ny (og helt igennem fantastisk)
Italia 9.98, mens 2. og 3. pladserne blev besat af gamle kendinge i
form af hhv. X-99 og Ylva. I gruppen for de små både gik sejren helt
suverænt til en Global One fra Ærø, 2. pladsen gik til en Express fra
Kolding og 3. pladsen til en CB66.
Fælles for alle grupperne var, at både af meget forskellig alder og
udformning sejlede stort set lige op. Det var ofte få sekunder der
skilte bådene på præmietid, og i enkelte tilfælde stod de endda helt
lige så pointene måtte deles.
Alt i alt var DH-DM en stor succes, og mon ikke at arrangørerne når de lige har sundet sig lidt - er klar til at udnytte den option som
Dansk Sejlunion har givet til at afvikle stævnet 3 år i streg.
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Regler for sejlads med fritidsbåde, ”kørekort” og ansvarsforsikring

For år tilbage kunne man uden nogen form for ”kørekort” være
skipper på en fritidsbåd under 15 m.
Rigtig mange sejlere har gennem årene taget et duelighedsbevis,
selv om det ikke var påkrævet.
I takt med, at vi fik større og større motorer i bådene, godt hjulpet
af et par tragiske ulykker, blev der mere fokus på, at der skulle et
kørekort til, for at sejle de hurtige speedbåde.
Der indførtes en bekendtgørelse for ”visse motordrevne fritidsfartøjer” under 15 m., - speedbådsførerbekendtgørelsen.
Reglen finder anvendelse for fører af planende fritidsbåde. Der
fulgte vise udfordringer i at definere, hvad man skulle forstå ved
et planende fartøj. Der var dels en regneregel og dels en verbal
beskrivelse. Ingen gik højt op i disse grænser.

Den tragiske vandscooterulykke i Københavns havn for et par år
siden førte til, at regelsættet blev skærpet. Der kom et tillæg for
vandscootere med et særlig førerbevis for disse.
Med denne ændring kom der yderligere en skærpelse i form af krav
om ansvarsforsikring.
Hidtil har ansvarsforsikring til søs ikke været et lovkrav, og det var
en forsikring, der kun kom i anvendelse, hvis du som bådejer var
erstatningsansvarlig for en skade efter sølovens regler.
Fra den 15. maj 2018 skal alle speedbåde med en skroglængde på
under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer været ansvarsforsikret. Føreren skal under sejlads kunne vise et certifikat som
dokumentation på, at båden er ansvarsforsikret.
Som fører eller ejer er du ansvarlig for enhver personskade, uanset
om du er skyld i skaden eller ej. Der gælder nemlig et objektivt
ansvar, som vi kender det på biler.
Der er vigtigt at have det lovpligtige ”kørekort” og den rigtige
forsikring. Derfor check om fartøjet kommer under speedbådsreglerne, og hvis ”ja” om du har den rigtige forsikring. Det kan
være fatalt, hvis ikke disse ting er i orden.
Vær også opmærksom på, at hvis båden påtænkes ombygget, så er
det en god idé at spørge en bådkonsulent og dit forsikringsselskab
om det giver ændring i forhold til ovenstående.
Læs mere på sejlsport.dk og spørg dit forsikringsselskab.(CG)

Pensionisttur Horsens – Guernsey
Fra 21. maj til 28. juni sejlede 4 garvede sejlere fra Horsens Sejlklub
en Buhl 36 S/Y Dag de Mar fra Horsens til Guernsey. Fra Horsens til
Groningen i Holland bestod besætningen af Kaj Møller, Per Klausen
og Nils Buhl. Fra Groningen til Amsterdam af Per Klausen og Nils
Buhl. Fra Amsterdam til Guernsey af Henning Grøn og Nils Buhl.
Det var en stor oplevelse, som fylder for meget til en dækkende
beretning her i klubbladet, men vi er klar til et lysbillede foredrag
til vinter.
Nærmere om det følger i Nyhedsbrevet, på Facebook og i klubbladet.
Nils Buhl
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Takt og tone for søfarne = godt sømandsskab
Det kan ofte være underholdene at sidde i cockpittet og betragte,
hvordan andre lykkes med at komme ind og ud af havn. Mange
både, snæver plads, brug af hækanker, stærk vind er en rigtig god
cocktail i den sammenhæng.
Nogle velmenende råd i den sammenhæng efter sommerens
erfaringer:
Hjælp hinanden. Fortæl hvor der er en plads og ta’ en ende.

Forbipasserende kan let
falde i den ”fuglerede”.
Træk det over på båden!

Sejl langsomt men med styrefart. Hav styr på vinden. Hav fendere og fortøjninger på plads og hav altid en ekstra fender til det
uforudsete.
Hvis du sætter fendere på ydersiden signalerer du, at her er der
plads. Modsat hvis du lægger en gummibåd på ydersiden betyder
det ”gå væk”.
Skal du gå over en anden båd så gør det diskret. Pas på fodtøjet.
Træf aftale om hvornår du ønsker at sejle.
Pas på med ikke at underholde hele havnen med fest om bord.
Husk flaget
Pas på fald der står og klaprer.
Overskydende fortøjning/el ledning opbevares om bord.
Stil bagagevognen på plads efter brug (gælder også mastevognen).
Et lille suk til sidst.
Det er overaskende mange, der ikke fører klubstander og har navn/
hjemhavn på båden. Er man ikke medlem af en klub, har man
naturligvis ikke klubstander men navn/hjemhavn bør alle have.
Søloven siger i Afsnit 1 - FARTØJ, kapitel 1 - OM SKIBE i §5 stk. 4:
”Navn og hjemhavn skal angives på skibet” (CG)

Et anderledes sølvbryllup
Den 11. juli kunne ægteparrene Lizzie og Ove Sørensen og Elise
og undertegnede fejre sølvbryllup. På den dag i 1994 købte fam.
Sørensen halvparten i fam. Gerstrøms Monsun 31 og siden har de
to familier delt båd.
Ove og Carl var kolleger og rejste meget sammen, som en del af
jobbet. Under en rejse kom snakken ind på det med at sejle. Ove
havde som værnepligtig ved marinen erhvervet et duelighedsbevis
og ville egentlig gerne sejle - have en båd - men var det noget for
fru Lizzie? Carl tilbød, at de kunne da låne Monsunen en uge i sommerferien og prøve, om det var noget, - det der med at sejle.
Det var det! Begge familier havde mange andre gøremål og man
enedes om, at man kunne da prøve at dele en båd.
Det blev starten til nu 25 år med fælles båd. Monsunen blev skiftet
med en Najad 34 som i 2006 blev skiftet med en ny Bavaria 42.
Fællesskabet blev nedfældet i fælles aftale, med udgangspunkt i
Dansk Sejlunions forslag til fællesejekontrakt. Kontrakten har nu
ikke været anvendt udover, at datoen fortalte hvornår der kunne
fejres sølvbryllup. Man har løbende fundet ud af det. Talte sammen
om brugen, om vedligehold, om udgifter o.s.v.
I alle årene har man sejlet en fælles sommerferie tur på mindst 2
uger og i de senere år 4 uger.
Der er enighed om, at man sejler kun i ordentligt vejr og ikke for
lange stræk. Hvad der forstås ved ordentlig vejr, og hvad for lange
stræk er, er hen ad vejen undergået en vis justering.
Særlig regler har da også sneget sig om bord. Sejlet må ikke skygge
for solen, og der rebes i god tid, så der ikke sejles for skråt. Der serveres altid et glas champagne straks efter havneanløb. – Ja sådan
er der jo så meget.

Dagen blev fejret med
middag på ”Pynten”
Fra venstre Ove, Elise,
Lizzie og Carl

Er det så gået godt med det sameje i 25 år? Er det fordi eller er det
på trods af?
Nogle grundlæggende holdninger skal passe sammen.
Alle skal være i besiddelse af fleksibilitet og tolerance.
Der er enighed mellem parterne om at det har været 25 gode år,
som gerne må fortsætte mange år endnu.
Carl Gerstrøm

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

41

Et trist syn og en kedelig konstatering!
En regnvejrsdag primo juli gik jeg en tur på vinterpladserne.
Vest for den røde hal stod 52 fartøjer på land, heraf mange i
en så dårlig stand at de formentlig aldrig bliver sejlende igen.
Øst for den røde hal, var der 16 fartøjer.
Der kan være mange grunde til, at en båd ikke søsættes en
sæson, men det er nu et trist syn at se både på land midt i
sejlsæsonen.
På pladsen bag de røde spidshus stod der 15 fartøjer. Det
finder jeg meget uheldigt! Klubberne har i drøftelser med
kommunen om vinterpladsproblematikken, som et væsentligt

Hvad mener du?
En snak med byrådspolitiker/lærer/sejler
Dennis Reichstein om Horsens Marina og
dens placering i byen.

argument fremført, at netop pladsen bag de røde spidshuse er
vigtig, - dels som parkering og dels som stævneplads. For at
afvikle jollestævner er det bydende nødvendigt med et stort
areal i til trailere, camping, biler o.s.v.
Når sejlerne ikke selv kan forstå at indrette sig efter disse regler,
så falder hovedargumentet, og der er ikke langt til boligbyggeri
på det meget eftertragtede areal!
Carl Gerstrøm

Dennis er nyvalgt i byrådet ved sidste valg, har sejlet Express med
Morten Arndal nu selv medejer af en IF’er og sejler lidt tur med
familien, - fru Caroline og to drenge på 8 og 12.
Dennis sidder i Plan- og Miljøudvalget og i Børn- og Uddannelsesudvalget.
Halvandet år i byrådet, - hvordan har det været?
Spændende, lærerigt, nyt, udfordrende – jeg trives godt med det!
En blanding af holdspil og et forsøg på at markedsføre egne ideer
og synspunkter.
Jeg har stor appetit på at suge til mig. Jeg prøver at lytte inden
jeg skråsikkert udtaler mig om hint og dette. I det her game må
man leve med at ting tager tid og at det er svært at se sit eget
fingeraftryk.
Et par overordnede ord om Horsens Marina?
Inde for rammelokalplanens rammer er meget i gang på Nordhavnen fra inderhavnen og ud.
Det skal gøres færdigt, og der skal planlægges videre.
Øen øst for Horsens Marina syntes jeg er meget spændende. Jeg
forventer, at der i 2019 kommer et konkret bud på projektet, og at
det kan realiseres inden for en 4-5 år. Øen vil give nye mulighed for
visse af de nuværende aktiviteter og giv plads til nye.
Fremtidig vinteropbevaring er planlagt til at skulle ske syd for åen.
Det bliver godt, når det engang bliver realiseret med de rette faciliteter. Jeg bemærkede igen i dag, da jeg kørte herned at der står
mange både på land. Bådene tager sig nu bedre ud på vandet. Vi bør
hjælpe hinanden med at få ryddet op i alt det.
Den rette infrastruktur skal på plads, så man let kan komme til
og fra området. Det er med byggeplads, fjernvarme o.s.v. en udfordring lige nu; men det kommer på plads.

Nødvendige P-pladser skal der til, og de arealer, som er så afgørende for at kunne holde stævner.
Som jeg oplever det, er arealet nord for de røde spidshuse – Nyboder – af passende størrelse.
Det er min opfattelse at havnefoged sammen med administrationen har gang i flere nye tiltag, - opdateret hjemmeside, renovering/forbedring af servicebygning for slet ikke at tale om de nye
gæstepladser i inderhavnen. Det er flot!
Tidligere borgmester Henning Jensen sagde en gang: ”Lystbådehavnen er Horsens’ mest besøgte park” – en bemærkning
til den udtalelse?
Det er jeg enig i! Det maritime miljø trækker. Det er attraktivt at
bo i nærheden af og at komme der. Se og opleve de mange aktiviteter. Det glæder mig at ”Cirkuspladsen” med de få enkle tiltag
der er fortaget, er blevet så populær. Dejligt også at se, hvordan
sejlklubben benytter arealet i forbindelse med store stævner. Vi ku’
godt tænke lidt i, hvordan Cirkusplads og Marina kunne bindes lidt
mere sammen.
Tak til Dennis for tiden og den positive snak. Det bliver spændende
at følge udviklingen og at prøve at påvirke den sammen med
beslutningstagerne.
Carl Gerstrøm
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Maritim anekdote
I Gilleleje Sejlklub er der en gruppe ældre sejlere, der mødes i klubhuset hver morgen kl. 09.00. året rundt.
I ferieperioden skiltes der med, at gæster er velkomne til at deltage
og få en kop kaffe. Det benyttede vi os af, da vi i sommer gæstede
Gilleleje. Det var hyggeligt!
Der var en række uskrevne regler knyttet til, som man hurtigt blev
sat ind i.
Fra 09.00 til 09.05 måtte der tales sygdom. Efter 09.05 var emnet
sygdom bandlyst. Så var der fri mobning, som de sagde.
Flemming var en meget lun herre, der genkendte os fra tidligere
besøg, og han fortalte, at han siden sidst havde rundet de 80. Ja!
– lød det fra den anden side af bordet – men du kan let lyve dig
10 år ældre!
Samme lune Flemming havde en idé om, at man skulle leve livet
omvendt.

Man skulle starte med at dø og få det overstået. Så vågner man op
på et plejehjem og får det bedre dag for dag.
Man bliver så smidt ud, fordi man er for rask til at være der, hvorefter man kan gå ned og hæve sin pension.
På din første arbejdsdag får du et guldur.
Så arbejder man i 40 år, indtil man er ung nok til at kan nyde at
trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
Man drikker, fester, har sex og forbereder sig på at tage en uddannelse.
Så er man i folkeskolen, bliver barn igen, leger, har ingen forpligtigelser, indtil man igen er en baby.
De sidste 9 måneder tilbringes flydende rundt i fredfyldt luksus.
Der er centralvarme og roomservice m.m. Til allersidst forlader
man denne verden i et kærligheds elskovsakt.(CG)
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Under et besøg i København primo juni gik jeg en tur på Langelinie og tog ”Havnebussen” fra toldboden over til Holmen. Det
kan varmt anbefales, - der er meget at se.
Carl Gerstrøm

Kursusprogram 2019/2020
Horsens Sejlklubs Sejler - & kapsejladsskole tilbyder til følgende kurser:

Duelighedsbevis – teoretisk del.
Mandage kl. 19 – 21.30 og enkelte lørdage fra kl. 9.30 – 13.00.
Kursusstart 7. oktober 2019 kl. 19. Undervisere: Hans Koch, John
Domino og Sigbjørn Christophersen. Pris: kr. 1.800 + bøger.
Kun adgang for medlemmer af Horsens Sejlklub.
Yachtskipper af første grad (YC1).
Næste YC1 kursus starter i efteråret 2019, hvis tilmeldt mindst
10 deltagere. Undervisningen foregår torsdage og enkelte lørdage
i månederne oktober 2019 til februar 2020. Underviser Carsten
Aagaard Rasmussen. Pris: kr. 2.800 for medlemmer af Horsens Sejlklub. Kr. 3.500 for medlemmer af andre sejl- og motorbådsklubber. Plus kursusmateriale. Krav for deltagelse: Bestået og erhvervet
bevis som Yachtskipper af tredje grad. Max 18 deltagere.
Yachtskipper af tredje grad (YC3).
Tirsdage kl. 18.30 – ca. 21.30 og 2 lørdage kl. 9 – 15. Start tirsdag
den 9. oktober 2019
Underviser: Henrik Grimm Vestergaard. Pris: kr. 2.800 for
medlemmer af Horsens Sejlklub. Kr. 3.000 for medlemmer af andre sejl- og motorbådsklubber på Horsens Lystbådehavn. Kr. 3.500
for andre deltagere. Plus kursusmateriale. Krav for deltagelse:
Bestået og erhvervet Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis. Max. 18
deltagere. Holdet startes med mindst 10 deltagere.
VHF-kursus / SRC-certifikat.
Næste kursus bliver i marts 2020 og består af 3 lektioner – 3
hverdage kl. 18.30 – 21.30 og en lørdag fra kl. 9 – 12. Eksamen
afholdes en hverdagsaften ugen efter kursus kl. 18.30. Underviser: Stephan Arnold Thomsen. Pris: kr. 500 for medlemmer
af Horsens Sejlklub. Kr. 600 for medlemmer af andre sejl- og
motorbådsklubber på Horsens Lystbådehavn. Plus bøger (anskaffes før kursusstart) og eksamensgebyr til Søfartsstyrelsen. Holdet
startes med mindst 10 deltagere. Max. 15 på holdet. Næste hold
efteråret 2020, hvis der er mindst 10 tilmeldte.
Praktisk sejlads – begynder og letøvet.
Mindst 16 hverdagsaftener, mulighed for deltagelse i ture, til –
og afrigning og klargøring af skolebådene. Der sejles 4 aftener
om ugen med 3 elever og én instruktør i Sejlerskolens 2 H-både.
Man kan kun tilmeldes én aften om ugen. Kursusstart ca.1. april.
Kræver medlemskab af Horsens Sejlklub. Kursusgebyr: kr. 1.800.
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Praktisk sejlads for letøvede og øvede - Boathandling
Der sejles i Horsens Sejlklubs J/70 hver onsdag i månederne maj,
juni, august og september. 3 – 4 elever og én instruktør i hver båd.
Kræver medlemskab af Horsens Sejlklub. Kursusgebyr kr. 1.800.
Kapsejladsskole for øvede og let øvede.
Der deltages i de ugentlige torsdagskapsejladser i klubbens 3 nye
J/70. 3 - 4 elever og en instruktør i hver båd. Kursusstart medio
april. Kursusgebyr kr. 1.800.

”Skat” har besøgt Horsens i forbindelse med Rolling Stones koncerten. Rygterne fortæller, at den er ejet af en af Microsoft drengene - en russer - gift med en dansker. Deraf det tvetydige navn.
233 fod/2682 HK/helikopterplatform

Imponerende engelsk sejlbåd fra
Royal Yacht Squadron, - 5 salinger og
en strut på den enorme kulfibermast

Den gamle mastekran.
Københavns Havns
berømte vartegn.

Bag Holmen lå Havana fra ”Fjerne kyster”

Holmens hovedbygning med det karakteristiske tårn

Alle vinteraktiviteter foregår i Horsens Sejlklubs undervisningslokaler Mongo på Lystbådehavnen.

Tilmelding og yderligere oplysninger:
Horsens Sejlklub / Sejler - & Kapsejladsskolen
Bent Larsen
Tlf: 2232 7607
E-mail: sejlerskolen@horsens-sejlklub.dk

Batteriet Sixtus med kongeskibet i
baggrunden. ”Danmarks flagstang”,
- det er her en invasionsmagt i givet
fald skulle sætte sit flag, som tegn
på, at man har erobret landet.

Havnebad i bunden af havnen med skuespilhuset bag.

De gamle kanoner der
tidligere sikrede København Havns indsejling
nordfra
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Langtur med sejlerskolen!!

Fra den store verden

Endelig efter langtid og mange forsøg lykkedes det at få sat en tur
sammen for sejlerskolens seje kvinder.

Lydforurening under vandet er en problematik, der har været
drøftet i en del år i HELCOM regi.
HELCOM er et samarbejde mellem lande rundt om Østersøen. Nogen husker måske, at det var i det regi at hele problematikken om
søtoileter/holding tanke startede omkring årtusindskiftet.

Det gode skib Pepto-Bismol, stod over på grund af gennemgribende
renovering, men et godt erstatnings sejlskib blev venligst, med stor
tak, udlånt af Johnny Christensen i form af en BUHL 36. Godt
bygget og meget smukt skiv. ( Siger bådebyggeren )

I juni var der et møde i København – HELCOM Expert Network on
Underwater Noise.
På nuværende tidspunkt, er der kun lagt op til at regional/nationalplanerne vil berøre fritidssejlerområdet. Hvorimod ingen mener, at
fritidssejlerområdet vil blive taget ind i planen for hele Østersøområdet.

Fredag den 31/5 kl 15.00. mødtes vi på kajen foran klubhuset. Grej
og proviant blev smidt ombord og vagterne fordelt. Turen blev lagt
rundt om Fyn endnu engang. Det kan jo heller ikke blive smukkere.

Som tænkte eksempler kan nævnes:
• Hastighedsbegrænsninger i specifikke områder.
• Max motorstørrelse i specifikke områder.
• Forbud mod at sejle med motor i vise kystnære områder.
• Sejladsforbud på visse tidspunkter af året i specifikke områder.
Tilbage til problematikken om holding tanke og tømning af disse.
HELCOM reglerne påbød havnene, at de skulle uden ekstrabetaling
modtage affald. Hurtigt dukkede så spørgsmålet op om, hvordan
definerer man en havn? Mig bekendt er der endnu ikke nogen helt
entydig definition på det.
Den diskussion er nu dukket op igen al den stund, at man i EU
drøfter/arbejder på et affaldshåndteringsdirektiv for marinaer i EU.
Allerede kl. 16 var vi på vej. Let luft og meget smukt vejr. Turen gik
ned gennem Lillebælt. Efter smukt kryds ned i Tragten var der ved
midnatstid vagtskifte lige ved den nye Lillebæltsbro.
Her fik vi en på opleveren, da en mand, lidt før vores ankomst,
havde taget beslutningen at hoppe ud fra broen. Vi deltog i 3 timers eftersøgning sammen flådens fartøj Najaden og hjemmeværns
kutter Brigaden, en helikopter og en hær af gummibåde i forsøget
på at finde ham. Det gjorde vi ”heldigvis” ikke. Ved 3 tiden lørdag
morgen gik turen videre ned gennem Fænøsund i morgen stemning, fuglefløjt og masser af Marsvin omkring os.
Vejret holdt. Let til svag vind, sol ledte os gennem Svendborgsund
og op ad Storebælt. Mest lige i …. Da vi var tværs af Lundeborg
kom der frisk vind igennem fra VNV. Fantastisk sejlads op til broen
og ind mod Romsø. Derefter gik vinden mere i vest og flovede en
del. Kryds fra Fyenshoved i den mest fantastiske solnedgang og
efter en stille nat, hvor turen gik nord om Endelave. Nåede vi Horsens i fin stil omkring kl. 2 søndag ”morgen”
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Skal det være det samme for broen i den sydøstlige ende af Alrø
som for Horsens Marina????
I et EBA (European Boating Association) mødereferat er omtalt, at
man i Spanien arbejder på nye initiativer for fritidssejlere omkring
krav til VHF-radioer , sikkerhedsudstyr m.m. Der er tilsyneladende
en mulighed for at disse krav også kommer til at gælde udenlandske gæster.
Der er mange ligheder, men også mange forskelligheder mellem
de nordiske lande, når det drejer sig om fritidssejlads. I Nordisk
Bådråd mødes de nordiske sejlsportsparaplyorganisationer for bl.a.
at drøfte denne problematik. Der er udarbejdet en database, hvor
man på en række områder lister aktuelle nøgletal og love, så man
er klædt på, hvis noget skulle dukke op i den politiske debat.
Et er aktuelle tal og love, men hvad er sejlernes holdning – hvad vil
sejlerne gerne have repræsenteret via deres paraplyorganisation?
Skal vi have et krav om brug af redningsvest? Skal bådene være
registreret som bilerne i et centralt bådregister? Skal vi have en
specifik alkohol promillegrænse som på landevejen? ……
I Nordisk Bådråd har man aftalt, at man i dette efterår hver især
udformer konkrete politikker på en række af disse mærkesager, så
man
1) får gjort sin stilling op - 2) ved hvad nabolandene mener
Carl Gerstrøm

Besætningen bestod af.
Britta Henriksen. Kathrin Moosbrugger Elisa Illsøe. Simone Böttger.
Claus Bjørnhard, Søren Buhl.
Og endnu engang tak til Johnny Christensen for lån af fantastisk
skiv.
Sejler hilsner
Søren.
Claus holder udkig.

Vi levede et liv ombord, som bonden ikke kender. Varme retter,
frokost, morgenmad, natmad og morgenmad. Masser af snacks og
drikkevarer. Fik spist og drukket det meste, da vejret var fantastisk.
Tak til besætningen for god ro og orden og ikke mindst højt humør
og masser af lyst til at sejle.
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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

