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Stemningsbillede fra U21 verdensmesterskab, Laser Standard
klassen i Split, Kroatien.
Hvis ikke vores Horsens-sejlerne
vandt medaljer den dag, må der
da have være en pris for bedste
billede fra stævnet.
Foto: Jan Christiansen
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Bestyrelse
Formand og FU(forretningsudvalg)
Næstformand, Materiel samt FU
Kasserer,Kartotek,On Board
Kapsejlads og pigesejlere
Kommunikation, Jura samt FU
Ungdom, Elitesejlere
Tur, Sejlerskole, Kommunikation
OK jolIT, Webmaster
On Board, Elitesejlere

Navn
Bjarne Hansen
Svend Smedegaard
Klaus D. Johansen
Knud Erik Feldt
Kristian Trøst Smedegaard
Klaus Schubert
Jan Riskær Nielsen
Bent Larsen
Peter Bjerremand Jensen

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

Telefon
2671 8421
2523 1662
4030 1538
2894 8393
22270305
4092 9195
3032 8546
2232 7607
2165 9580

Sejlklubbens Venner
Formand
Kasserer
Udnævnt af bestyrelsen

Carl Gerstrøm
Birger Iversen
Claus Bjørnhart

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

2346 5603
5123 8113
2174 0462

Udvalg mm.
Materiel- og bygningsudvalg
Sponsorudvalg
Kapsejlads
Ungdom
Sejlerskolen
Tursejlerudvalg
Pigesejlerne

Svend Smedegaard
Klaus D. Johansen
Morten Fjerbæk
Klaus Schubert
Nils Buhl
Jan Riskær Nielsen
Annette Magnussen

materiale@horsens-sejlklub.dk
kdjo@outlook.dk
fjerbaek@gmail.com
skipsurf@gmail.com
nb@godtvejr.dk
janriskaer@gmail.com
magnussen.am@gmail.com

2523 1662
4030 1538
4046 1718
4092 9195
2929 1907
3032 8546
2396 6041

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

27271179
2711 9677
5116 4502
2346 5603
2171 0462
2299 6596
2080 1338
2080 1338
7562 1975
7562 8261

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

Anne Skjerning
Susanne Andreasen
Hanne Jeppesen
Carl Gerstrøm
Claus Bjørnhart
Jacob Nicolajsen
Peter Hermansen
Peter Hermansen
www.horsens-sejlklub.dk
Sydbank reg.nr. 7160

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

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!

- 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
... 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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Skumsprøjt fra formanden

– formandens tale ved stander nedhalingen
Velkommen til stander nedhal 2019.
Endnu et stærkt og godt år i HSH, med gode sejler stunder, gode
resultater og flot indsats af frivillige til vores arrangementer.
Matroserne, der mødes hver anden tirsdag, har fået ryddet op
mange steder. Der er lavet nyt fundament til alle optimistmasterne. Der bliver ryddet op på udenoms arealer og i Mongo. De
fungerer som viceværter på vores områder og matrikler. Dejligt og
en stor tak skal der lyde fra mig og resten af bestyrelsen for det
arbejde.
Aftensejladserne er afholdt med pæn tilmelding til pigesejladserne
onsdage, og en meget flot tilslutning til torsdagssejladserne. J/70
bådene bliver virkelig brugt. Det er dejligt at selv sejlere på 70+ kan
få glæde af bådtypen.
Sejlerskolen kører med fulde hold, og instruktørerne yder et kæmpe arbejde i både teori og praktisk sejlads.
Vi har i klubben sammen med Egå sejlklub afholdt et stort DM i
ungdomsafdelingen. 278 sejlere fordelt på 10 klasser. Tak til alle for
en super indsats. Dejligt at vi kan stable så stort et arrangement på
benene. Mange af vores egne ungdomssejlere deltog.
Vi har Nanna Schroll og Maja Gam Frederiksen i opti A. Begge piger
kvalificerede sig til nordisk mesterskab og repræsenterede derved
Danmark i Holdsejlads, hvor de klarede sig til en 4. og en 20. plads,
holdet fik bronze.
Til UDM i Horsens kom Nanna på podiet som nr. 5 og som 2. pige,
Maja kom på en 32. plads, Astrid og Martin deltog også i UDM, som
nye A-sejlere og klarede sig flot. De kæmpede til det sidste selv om
det blæste op til 15 s/m den weekend.
Sarah Riber har i zoom8 deltaget i europamesterskaberne og i DM
i Horsens.
Christian Winkler og Johan Schubert er begge skiftet fra laser Radial til Laser standard. De har klaret sig godt og er begge i Split lige
nu til U21 VM, med starter på mandag. Det bliver spændende at
følge alle de unge sejlere og se, hvor langt de kan nå.
Sidst i august først i september var vi medarrangør af det store
DH DM i Juelsminde, sammen med Juelsminde og Snaptun sejlklubber. Et kæmpe stævne med 53 både og ca. 400 mennesker.
Et flot arrangement der blev båret af frivillige fra alle 3 klubber.
Et medlem fra Horsens Sejlklub - Søren Junker i X41, Nexus fik en
suveræn førsteplads.
Et stort J/70 DM er det også blevet til i år. En dejlig weekend, med
gode og sjove, spændende sejladser. Også her skal der lyde en tak
til de frivillige for et kæmpe arbejde. Der var 7 besætninger med fra
Horsens med 2. 7. 9. 19. 26. 29. og 31. plads.
Ugen efter præsterede vores Liga hold at vinde Grundig Cup i Middelfart - for 2. år i træk, et stort tillykke til dem.
Herudover har Preben Kristensen med besætning vundet Ylva DM
og Anders Andersen blev nummer 3 til OK DM.

Anne Marie Rindom har sejlet fantastiske sejladser i denne sæson,
- en imponerende resultatrække er det blevet til, og Anne Marie er
nomineret til Rolex World Sailor of the Year.
Anne Julie Schütt og Iben Nielsby sejlede sig til en 4. plads til World
Cup i Miami i januar, blev 7. europæer til EM, Bronze blev det til i
Kieler Woche og nr. 5 til World Cup i august, en flot sæson for dem.
Vores tur udvalg har igen med succes arrangeret en vellykket pinsetur til Endelave.
Det gælder for alt hvad vi laver i klubben, at der er sponsorer bag
det hele. Uden dem, ville vi ikke kunne lave så mange spændende
arrangementer. En stor tak skal lyde herfra til de, som sponserer
Horsens Sejlklub.
Bestyrelsen har været glade for den generalforsamlingsbeslutning
vi lavede til sidste generalforsamling om at ansætte en cheftræner.
Nedgangen i ungdomsafdelingen er vendt til optur, og vi kan kun
rose det arbejde Jacob har lavet.
Der har været møde med Kommunen om projektet omkring øen,
og der ligger lige nu en ansøgning til godkendelse ved kystdirektoratet. Det bliver spændende at se, hvor det havner. Horsens Sejlklub
har givet positiv tilkendegivelse overfor dette projekt.
Der har været rygter om, at Kommunen ønskede at inddrage nogle af vores arealer til stævneplads, og i den anledning har jeg haft
møde med Borgmesteren om rammelokalplanens bestemmelser.
Borgmesteren kunne mane rygterne til jorden, der er ingen planer om, at reducere stævnepladsen ved frasalg af jord til Podergrunden, og at borgmesteren står ved de bestemmelser der er fastlagt i rammelokalplanen.
Skulle nogle af jer opdage rust på jeres både, er det vigtigt, at i med
det samme tager billeder og sender disse til Teknik og Miljø.
Jeg har haft nogle opringninger fra medlemmer, der spørger, hvorfor deres båd er flyttet, sat i karantæne eller deres stativ er fjernet.
Her må vi bare sige at det er Havnemesteren, der bestemmer og
jeg er overbevist om, at Peter også har fundet ud af, at det er et
stort arbejde, at få bådene på plads. Det er rart at se, at de buske
på vinterpladsen, som næsten var blevet til træer er blevet fjernet.
Bestyrelsen arbejder på at finde medlemmer, der ønsker at stille op
til bestyrelsen på den kommende generalforsamling. Det kan være,
at nogle af jer vil blive prikket på skulderen, men er der nogen der
brænder for bestyrelsesarbejde i HSH, så vil vi gerne høre. Det er
altid dejligt at have nogen at vælge imellem.
Happy Hour i klubben mellem standernedhal og standerhejsning
fredage klokken 16.00. Vi mødes i klublokalet og kan tale, prale,
grine og få de gode historier. En dejligt afslappet måde at mødes
på vinteren igennem.
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. Tlf. 7561 3344 eller på www.grafiskforum.dk

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

Rolex World Sailor of the year!
Anne Marie Rindom – verdens bedste kvindelige sejler. Den første
dansker nogen sinde, der af World Sailing bliver kåret til Rolex
World Sailor of the year.
Jeg har snart ikke flere ord. I forbindelse med standernedhalingen
holdt jeg tale for Anne Marie og uddelte Horsens Sejlklubs hæderstegn. 4 dage efter kan jeg så sætte mig til tastaturet og forsøge at
finde flere superlativer.
Det er helt vildt.
Vi havde vel alle håbet på, at Anne Marie ville blive kåret efter nomineringen meeen…
Og nu kom det så. Stort tillykke, - først og fremmest til Anne Marie,
til familien, til træner Piotr, Horsens Sejlklub, Dansk Sejlsport…..
Hvor er det flot, og hvor er det fortjent.
Anne Marie berettede efter hjemkomsten, at Lars S. Knudsen tidligere junior i Horsens Sejlklub og nu boende på Bermuda, tog sig
af Anne Marie og søster. Hentede dem på hotellet og sejlede en tur
med dem i sin day cruiser.
Efterfølgende inviterede Lars på frokost i Royal Bermuda Yachtclub
hvor Lars’ kone og søn sluttede sig til selskabet. Anne Marie var

showroom eller kontak t os for personlig betjening

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

Her er et lille portræt.
Allan er ingeniøruddannet i Horsens og ansat ved Horsens Kommune som afdelingschef i ” Affald og Trafik.” Herunder hører Horsens Marina og Endelave Lystbådehavn.
Fru Lene har lige taget duelighedsbevis. Den ældste af to børn sejler optimist. Familien ejer en Jeanneau 32, som benyttes flittigt
til tursejlads men ikke kapsejlads. Sommerferietur hvert år et par
uger, men meget på børnenes præmisser, - ikke for lange stræk og
gerne en overliggerdag, hvis vejret ikke arter sig. Der har været talt
lidt om i familien at sejle lidt kapsejlads og pigesejlads, men det er
endnu ikke blevet til noget – tiden!
Allan har som barn sejlet optimist i Sunds Sejlklub. Senere sejlet i
”lånebåd”. Allans far havde båd først på Limfjorden og senere fra
Snaptun. De seneste 4 år har familien selv haft båd.
Ansættelse af en cheftræner ser Allan meget positivt på. Der skal
gøres noget for at rekruttere og ikke mindst for at få de unge til
at blive.
Velkommen til Allan, dejligt du vil ta’ over. Tak til Klaus !

7943 5300
www.hundsbaek.dk

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

meget glad for denne modtagelse, - det er jeg også. Glædeligt at
tidligere Horsenssejler i det fremmede, tager sig så flot af vores
Anne Marie. Tak for det!
TILLYKKE
Bjarne Hansen, formand.

Ny leder i ungdomsafdelingen
Allan Lyng Hansen har sagt ja til at afløse Klaus Schubert
som ny ungdomsleder i Horsens Sejlklub.

RÅDGIVENDE INGENIØRER
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– Storformat – Outdoor – Reklameartikler. Besøg vores store

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

nyeste udstyr og af dygtige grafkere. Digitaltryk – Offsettryk

Allan Lyng Hansen
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Bådforsikring som er lige så unik som din båd

Billedeforedrag - ”Pensionisttur til Guernsey”

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

Tlf. 75 65 61 66
Fax 75 65 68 88
Vi ved at hver kunde og hvert sejladsområde stiller individuelle krav. Om du har motorbåd eller sejlbåd, så er

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
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Torsdag den 12. marts 2020 afholdes billede foredrag v/Nils
Buhl m.fl. om en tur fra Horsens til Guernsey via Kielerkanalen, langs De Nordfrisiske Øer, gennem Holland af ”Standing
Mast Route” til Amsterdam, langs den Franske kanalkyst til
Guernsey.
Sejlerret kl. 18. Foredrag kl. 19. Pris kr. 100,- inkl. Sejlerret.
Foredrag alene kr. 50. Der kan bruges klubbonner til drikkevarer. Tilmelding via www.horsens-sejlklub.dk. Betaling forud,
for at undgå kø ved baren, tydeligt mærket med navn og antal
deltagere til konto 7636 1005382 eller MobilPay 2929 1907
senest 6. marts 2020.

GER18167 / 0818

H O R S E N S

En ny verden har åbnet sig...
I mange år har jeg været med-sejlende hustru – eller sagt med
andre ord – fender-specialist under kommando. Men for 2 år siden
besluttede jeg at tage rorpinden i hånden og tog derfor duelighedsbevis og supplerede det med Y3. Undervejs har jeg mødt mange
herlige og hjælpsomme mennesker. Det har været berigende at
blive fortrolig med hvad der egentlig foregår til søs - på søkort,
vejrudsigter, vindretninger og ikke mindst sikkerhed.
I år har jeg så stiftet bekendtskab med endnu en disciplin indenfor
sejlads, nemlig som hjælper på vandet til stævner.
HSH har som bekendt været vært ved flere store stævner i denne
sæson. Jeg har haft fornøjelsen af at være med på dommerbåd og
linjebåd flere gange. Her er så endnu flere nye ting og begreber at
forholde sig til som ny i det game - vindpinde, signalflags betyd-

ning, udlægning af bane/ændring af bane, hvordan en rib-båd
håndteres, kommunikation med VHF, synk, at opdage hvor forpustet man kan blive af at trutte i et signalhorn og meget meget
mere. Hvor har det været lærerigt, udfordrende og vådt, men mest
af alt sjovt!
Det er åbenlyst at sejlads og sejlsport tilbyder et væld af muligheder for alle aldre og på alle niveauer. Jeg er klar på endnu flere
sejladsoplevelser i de kommende år, og meget gerne som hjælper
til stævner, det er nemlig dejligt at være en del af et fællesskab
med herlige og engagerede mennesker – det kan varmt anbefales!

Med venlig hilsen Lene Leth

Uddeling af duelighedsbeviser.Til afrigger festen uddeltes duelighedsbeviser. I alt har 24 i efteråret bestået den praktiske prøve. 18 af disse
har bestået såvel den praktiske, som den teoretiske prøve og dermed erhvervet Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis. I kommende vinter slider et
hold på 30 nye sejlere hver mandag for at opnå den teoretiske viden, der kræves til prøven i marts.
Fra venstre: Hans Hansen, Line Holevang, Martin Holevang, instruktør Sigbjørn Christophersen, Jimi Buck, Ulla Buck, Birgit Blåbjerg Bisgaard,
Ann Christensen, Bjarne formand for HSH, Lene Lyng Hansen, Nils Buhl sejlerskoleleder, Maria Hübner Kjøller, Nicholas L. Jensen, Jesper Østergaard og Anders Nuka Poulsen
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Secher Automation Aps
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Tandlægerne Rønn og Lund / Horsens Implantatcenter

Pigesejlerne

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

Den sidste aften med pigesejlads var i år d. 21. august, hvor der
var 3 både til start – Stjernen, Fru Christoph og Ripasso. Mag’s og
Pomerol lå i havn pga. af sygdom. Men heldigvis var der stadig
skolebåde på vandet, så der var liv på fjorden.
De deltagende både havde en skøn aften på vandet med en del
vind, så der var fart på ude på vandet. Sejladsen blev vundet af
Ripasso.
Som afslutning på sæsonen var der traditionen tro afslutning med
fælles spisning i klublokalerne. Her blev de forskellige præmier for
året uddelt.
Lene stod for overrækkelse af præmier til de respektive skippere
og besætninger.
“Flittigste båd” blev Fru Christoph med skipper Ulla og besætning.
“Flest førstepladser i efteråret” gik til Stjernen med skipper Lise
samt besætning.
“Niels Sædholm pokalen for overalt vinder i 2019” blev velfortjent
givet til Ripasso og Karin med besætning.
Herudover en stor tak til Hans og Bjarne for jeres trofaste indsats
med planlægning, starter og måltagning.

Dejligt, denne aften og mange andre, at opleve et klubhus med
masser af friske sejlere og derudover en godt besøgt restaurant.
En god sæson sluttede med lækkert mad og hygge i klublokalet.
Formandskabet blev givet videre til Ripasso.

www.smilhorsens.dk

Skolebåde i vinterhi

Brug en faguddannet
glarmester...

Glasløsninger
til dit hjem og
din båd

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

På vej til
servicekajen
med damjollen
foran.

Så er den sæson slut.

Den 19. oktober gik en skare ivrige elever fra Sejlerskolen anført af
Vedligeholdsleder, Rasmus Hjorth, i gang med at lægge sidste hånd
på H-bådenes klargøring til vintersøvn. Ugen forinden var masterne blevet afmonteret og alt grej lagt i depot, så denne lørdag
drejede det sig om at hejse bådene ud af vandet, køre dem på plads
og spule dem rene, så de kan få en velfortjent vintersøvn og er klar
til nye eventyr, når sommersæsonen indledes i april.
Det er altid skolens elever, der sørger for afrigningen og optagning
af bådene, for ud over at lære alt om navigation og praktisk sejlads
bliver man jo først en rigtigt god sejler, når man ved noget om de
rent praktiske ting ved at være bådejer.
Da optagning af bådene kombineres med lidt socialt samvær, bliver
det da også altid en hyggelig formiddag for alle deltagerne.

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

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

-stedet for bekvem og sikker vinteropbevaring, inderst i havnen.
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Blæselampen 2019

U19 Laser Standard

Siden 2007 har Sejler- & kapsejladsskolen hvert år udnævnt en
elev eller instruktør, der har udvist usædvanligt initiativ, godt sømandskab, godt kammeratskab og glæde ved sejlsporten til ”Årets
Blæselampe”. En evigt vandrende antik blæselampe overdrages i
den udvalgtes varetægt i et år.
I den store kreds af nye sejlere og erfarne instruktører valgte en
enig styregruppe i år, at Henrik Valkær skal belønnes med denne
store hæder. Henrik Valkær startede sin sejlerkarriere i Sejlerskolen
i 2008 ved at tilmelde sig den teoretiske del til duelighedsbeviset og bestod i foråret 2009 den teoretiske prøve. Henrik sejlede
i 2009 som elev på sejlerskolens H-både og bestod den praktiske
prøve i efteråret 2009 og erhvervede derved Duelighedsbeviset.
Siden har han benyttet enhver lejlighed til at komme på vandet.
Nogle år som instruktør på sejlerskolens Etchells 22 og senere på
klubbens J/70’ere.
Henrik Valkær købte for nogle år siden en Etchells 22, som han
sejler kapsejlads med sammen med sine sønner. Henrik er en fantastisk kammerat. Han er altid den første, der melder sig, når der er

I slutningen af oktober måned var vi, (Christian Winkler og Johan
Schubert), sammen med den danske gruppe bestående af 4 drenge,
2 piger og træner, Jan Christiansen i Split, Kroatien for at sejle vores
første under 21 verdensmesterskab i Laser Standard klassen.

brug for reserver i instruktørgruppen og han er altid at finde blandt
dem, der er klar til at give en hånd, når en opgave skal løses i Horsens Sejlklub.
Tak for det Henrik og STORT tillykke.
Nils Buhl

Kammeratskabspokalen

Klapsalver til Ubådskaptajnen og et stort tillykke!(CG)
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U21 feltet er præget af meget højt niveau sammenlignet med U19
radialfeltet, som vi tidligere har sejlet, og det kunne helt sikkert
mærkes på vandet.
Vi var afsted i 10 dage, hvoraf størstedelen af disse dage var præget
af let til ingen vind og 20-25 grader, så vi blev lynhurtigt indstillet
på at få et stævne med meget ventetid og ikke mindst solcreme,
og det blev det i den grad.
Vi fik sejlet fem sejladser på vores 6 sejldage, og taget i betragtning, at målsætningen fra baneledelsen side var 12 sejladser er det
vist ikke rigtig noget at råbe hurra for.
På trods af dette fik baneledelse afviklet 2 gode, men svære sejladser på de første 5 dage. Sidste dag bød på 3 sejladser i vind
omkring 8 m/s. Stævnet var altså præget af skiftende og til tider
uforudsigelige forhold.
Alt i alt var stævnet super velafviklet og en mega fed og lærerig
oplevelse.
Der var i alt 144 Laser Standarder med.
Christian blev 102. Johan blev 38
Johan Lundgaard Schubert

Traditionen tro overrækker formanden kammeratskabspokalen ved
standernedhalingen og sagde i den forbindelse:
Kammeratskabs pokal 2019, Jan Poulsens mindepræmie blev indstiftet i 1986, Årets bedste fighter. Jan var en dejlig klubkammerat
og han ydede en stor frivillig indsats.
I år skal vi uddele kammeratskabspokalen til en person med et
stort ordforråd, når først han kommer i gang bliver han ved.
Han er fast mand i styregruppen i sejlerskolen, og har her også
ansvar for vinterundervisningen.
Han er selv instruktør i praktisk sejlads hele sæsonen igennem og
sørger for mange ting, han tager et stort ansvar.
Han er grundigheden selv, intet bliver gjort halvt. Alt følger protokollen.
Han har taget opgaver og ansvar i mange afdelinger af Horsens
Sejlklub.
Han har udgivet og oversat mange bøger.
Han er klubbens flagmester, både når de store flag skal sættes, og
når der skal sættes signalflag på signalmasten.
Vi er i Horsens Sejlklub utroligt glade for din indsats. Du er her flere
gange om ugen og har været det i mange år. Vi siger tak, og håber
du har kræfter og mod på at fortsætte dit store frivillige arbejde.
Jeg ved ikke helt hvilket signalflag vi skal hejse, men….
Må vi se Hans Christian Dallerup Koch.

S E J K L U B

Det danske hold. Fra venstre Christian Winkler – Malene Stenius
Petersen – Andreas Krappe-Christensen – Michala Høgh Norsell –
Johan Schubert

Lige før start.

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

13

b
lu

O

Ho

rs

BOAR

D

N

e n s S e jl k

Jule- og nytårshilsen fra OnBoard

Horsens Sejlklubs
Business Cup 2009

Det har været en fantastisk sæson for
OnBoard og Horsens Til OL

Vinderteamet med Anne Marie Rindom og Piotr WoFavoritten vandt igen
samt
Bente
Ingen kunne holde Thomas Iversen og Jyske Banksjewski
besætning
tilbage
i Hor-Jakobsen fra Nykredit (th)
sens Sejlklubs Business Cup, der blev holdt for 3.
år i træk
på Gerstrøm
Horsens inFoto:
Carl
derfjord midt i juni.

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.

8 besætninger med erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklubber sejlede mesterskabet i meget hård luft, der gav tætte og spektakulære
Overrækkelsen
dueller. Dette var meget se værdige for de tilskuere,
der fulgte dramaetaf
fraprædikatet skete i forbindelse med standernednært hold på ydermolen i Horsens Lystbådehavn.haling i Horsens Sejlklub og søndag rejser Anne Marie til Bermuda
I den afsluttende match imellem vinderne fra Jyske Bank og Nykredit gik
for
det så hårdt til, at Thomas Iversen faldt i vandet inden starten i en duel og
at deltage i kåringen af Rolex World Sailor of the year, hvor hun er
måtte samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.
Besætningerne var suppleret med lokale erhvervsfolk,
der erfarede
nomineret
somhvilke
en ud af tre.
kræfter naturen kan påvirke en sejlbåd med.
Frank Panduro, der sejlede for Dansk OTC, var ikke sen til at indrømme, at
Nykredit,
Sailor
of the year, er igennem de sidste 12 år blevet udmave- og armmusklerne skulle trænes væsentligt,
hvis han skulle
gentage
en succesfuld 3. plads med Peter Iversen som skipper, til næste år.
delt, baseret på medlemmernes stemmer i Horsens Sejlklub, til
Morten Stoy fra CON Industries blev nummer 2 og Nykredit med Søren
store og prisværdige præstationer.
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
Jacob Nikolajsen blev nummer 2 for hans indsats med bl.a. opbygrækken.

ningen af ungdomsafdelingen og Claus Bjørnhart nummer 3 for sin
er alleredeRindom
nu sat dato for og
næste års Business
Cupimødekommenhed
2010, der afvikles
teamet AnneDerMarie
altid
med frivillige opgaver.

Horsens til OL
den 12. juni og hvor der forventes at 12 besætninger og 6 både sætter hinNykredit var det eneste rene firmahold, da alle er
landstræner
Piotr Wojewskianden
vinder
stævne. Nykredit,
ansat i koncernen.
Har du lyst til at deltage i Business Cup så reserver dagen og send en forSailor of the year 2019.
håndsbookning på mail til soren.klint@horsens-sejlklub.dk. Der er allerede
PAS PÅ DEN KNALD GULE GUMMIBÅD !!!
nu forhånds booket 3 besætninger.
NP Truck havde egen supply boat, og i år var det
Ole Nielsens egen ”Moleræser” fra Juelsminde,
der velvilligt
hjalp med ved besætningsskifte.
Nok
ikke overraskende
vinder Horsens til OL teamet med Anne

Marie Rindom og landstræner Piotr Wojewski Nykredits Sailor of
the year 2019.
Med både et Verdens- og Europa mesterskab samt flere worldcup
sejre i bagagen har teamet i 2019 fundet opskriften til sejre og
vundet over for striber af tidligere OL- og verdensmestre i OL klassen Laser radial..

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

Business Cup, Teambuilding for virksomheder og skoleelever, Sponsorsejlads, Sejl & Vind for udfordrede unge, J70 DM og mange aftener med sejlads på Horsens Fjord har vist det store potentiale der
er i vores J70 sportsbåde.
Horsens til OL kampagnen skaber fortsat respekt i den danske
sejlerverden. Årets højdepunkt, som vi alle kan være stolte af, er
selvfølgelig Anne-Marie Rindoms flotte resultater i 2019, som kulminerede med, at hun blev kåret som Rolex World Sailor of the
Year.
Nu bliver det alvor!
2020 er OL år, og dermed er der også finale på godt 3 års Tokyo
2020 kampagne. Adgangsbilletten til Tokyo skal sikres ved at Horsens til OL sejlerne vinder de danske udtagelsessejladser.

Planlagte OnBoard aktiviteter i 2020:

7

Torsdag den 5. marts kl. 16.00
Team Iben & AJ med Anne-Julie Schütt og Iben Nielsby i 49fx skal
kvalificere sig ved samlet at blive bedste danske båd ved 2 VM
stævner, som sejles henholdsvis i Auckland New Zealand fra 2. – 8.
december og i Melbourne Australien fra 9.-15. februar. Teamet har
vist stor fremgang og gode resultater i 2019, så det bliver spændende.

PRÆSTÉR UNDER PRES

– et foredrag med Kristoffer Henriksen og
Anne-Marie Rindom

Sportspsykolog Kristoffer Henriksen fra Team Danmark har
været en vigtig brik i teamet omkring Anne-Marie Rindom.
De 2 vil fortælle om de værktøjer, som Anne-Marie har glæde
af i dagligdagen, og som har haft en stor betydning for de
Anne-Marie Rindom skal sejle første kvalifikation ved VM i Melflotte
i 2019.
O præstationer
N
bourne fra 21.-28. februar og anden kvalifikation ved Princesa So- C
lrp.dk
Arrangementet henvender
sig til alle som interesserer sig
phia Trophy på Mallorca fra 30. marts til 4. april.
for psykologi og arbejder med talenter i sport og i virksomINDUSTRIES
hederne, og selvfølgelig alle, som følger Anne-Marie Rindom.
De altafgørende udtagelsessejladser er kulminationen på flere års
forberedelse. Vi glæder os til at fortælle om kampen på Facebook
og Horsenstilol.dk.
fortsættes næste side ... privatbo

EDC
hand
i hav

Tak til vores sponsorer:

2019

- Sailor of the year !

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
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Lørdag 9-14
Søndag 10-14
BUSINESS CUP 2020
VI STØTTER...

Horsens Sejlklubs
Business Cup 2009
Favoritten vandt igen
Ingen kunne holde Thomas Iversen og Jyske Banks besætning tilbage i Horsens Sejlklubs Business Cup, der blev holdt for 3. år i træk på Horsens inderfjord midt i juni.

7

8 besætninger med erfarne skippere fra Horsens og Skovshoveds sejlklubLørdag den 6. Juni
ber sejlede mesterskabet i meget hård luft, der gav tætte og spektakulære
12. udgave af Business Cup afvikles lørdag
den
6. juni.
dueller.
Dette
var meget se værdige for de tilskuere, der fulgte dramaet fra
nært hold
ydermolen
i Horsens Lystbådehavn.
Velkommen til en spændende virksomheds
dystpåmed
intens
I den afsluttende match imellem vinderne fra Jyske Bank og Nykredit gik
kapsejlads
og
god
networking.
Lars Skovbjerg, direktør i Jyske Bank, var i tvivl om det
det så hårdt til, at Thomas Iversen faldt i vandet inden starten i en duel og

var nødvendigt at tage pokalen med fra sidste år, da
måtte samles op, inden han vandt dysten totalt gennemblødt.
han forventede at vinde Business Cup igen.
Besætningerne var suppleret med lokale erhvervsfolk, der erfarede hvilke
Det gjorde de og pokalen blev igen overrakt til Lars
Skovbjerg, samt skipper Thomas Iversen tv, Keld Ankræfter naturen kan påvirke en sejlbåd med.
Invitationer
til
de
2
arrangementer
udsendes
i januar.
dersen og Lars Fensbo.

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

Fremtidens OnBoard

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.

meddelt, at virksomheden stadig
ønsker at være med i On Board,

rin

men ikke som båd sponsor.
Der erog rigtig godt nytår.
Velkommen
OnBoard
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allerede nu flere virksomheder,
der har vist interesse for dette
attraktive sponsorat, og har du
også lyst til at høre mere om alle
mulighederne ved et bådsponsorat,
så kontakt sponsorudvalget.
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OnBoard Horsens Sejlklubs Venner

– et netværk for sponsorer og venner af Horsens Sejlklub.
OnBoard har siden 2007 haft til formål at støtte elite og talent
er allerede nu sat dato
for næste års Business Cup 2010, der afvikles
arbejdet i Horsens Sejlklub, ved at levere Der
værdiskabende
oplevelden 12. juni og hvor der forventes at 12 besætninger og 6 både sætter hinvar det enesteCup
rene firmahold,
da alle er
ser Nykredit
som Business
og teambuilding
for
virksomheder,
og det
Med fokus på de værdier og kompetencer der kendetegner sejlanden
stævne.
ansat i koncernen.
Har du lyst til at deltage i Business Cup så reserver
dagenskal
og send
en forfortsætter vi med.
sporten,
OnBoard
netværket være et attraktivt mødested for
håndsbookning på mail til soren.klint@horsens-sejlklub.dk. Der er allerede
Opbakningen
til
OnBoard
fra
virksomheder,
fonde
og
privatpersejlere
og
erhvervsfolk,
som bakker op om Horsens Sejlklubs elite
PAS PÅ DEN KNALD GULE GUMMIBÅD !!!
nu forhånds booket 3 besætninger.
NP Truck havde egen supply boat, og i år var det
soner
har
været
enestående.
Stor
tak
for
det.
og
talent
arbejde.
Ole Nielsens egen ”Moleræser” fra Juelsminde,
velvilligt
hjalp med
ved besætningsskifte.
Vi vilderogså
gerne
udvikle
konceptet og få flere med OnBoard, så fra
Vi lancerer støtteforeningen i de første måneder af 2020, og håber
Ny båd sponsor i 2010
2020 introducerer vi støtteforeningen
at
kansom
byde
AlanviNissen,
både flere
styrer nye virksomheder og sejlere velkommen OnNissens Kølerfabrik og her båden
Board.
”Nissen” til Business Cup, har

g

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

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.

Kapsejlads i Horsens Sejlklub sæsonen 2019
40
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Det har været et aktivt år for Horsens Sejlklubs kapsejlere.
Anne Marie Rindom og Anne-Julie Schütt/Iben Nielsby udgør naturligvis en klasse for sig.
Mange andre har også været meget aktive både hjemme og ude
med flere fine resultater.
Johan Schubert og Christian Winkler I Laser, Anders Andersen i Ok
jolle, J 70 holdet i sejlsportsligaen og Grundig Cup. Sejr til Søren
Junker i det første DH-DM. Også i ungdomsafdelingen har der
været stor aktivitet og flere find resultater.

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

Aftensejladser i efteråret
Tirsdag – 5 besætninger har på skift sejlet i de 3 J 70. Besætningerne er jævnligt blevet blandet og der er ikke lavet en egentlig
resultatliste for ”Tirsdags ræs”
Onsdag – se artikel fra pigesejlerne.
Torsdag – 7 sejladser med 20 deltagende både opdelt i 4 løb, - over
/ under 30 fod med / uden spiler uden.
		

Stævner i 2019
Tun Up jollestævne i april
UDM
DH DM i samarbejde med Juelsminde Sejlklub og Snaptun Sejlklub
J70 DM
Endelave Rundt
Klubmesterskaber joller.
KDY 15 m2 klassestævne
Nytårsregatta i J 70 følger mellem Jul og Nytår
Andet
Horsens Kommunes Idrætspriser. 6 priser til Horsens Sejlklub
Picca Automation Business Cup
2020 ser ud til med undtagelse af UDM at blive som 2019 – endnu
en travl kapsejladssæson for sejlere og hjælpere. (CG)

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart
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Op på internationalt
niveau
Enhver Horsens-sejler ved jo, at det værdsættes af Havnefogeden
på Endelave, at man sætter det gule signalflag Quebec, når man
anduver hans domæne, og nu har brugen af signalerne fra Den internationale Signalbog også vundet indpas i vores sejlklub.
På signalmasten på flagbroen uden for Klubhuset vajer to signaler:
det ene Uniform Whiskey Two: Velkommen, og det andet bare Uniform Whiskey: God tur.
Hermed må Sejlklubben siges at have hævet sig op på det højere
internationale niveau, der sømmer sig for at huse sejlere, der jævnligt optræder på den globale sejlsportsscene.
P.S. Hvis der sættes et flag November (broflaget) under WU2 gøres
signalet benægtende og betyder altså: “SKRID MAKKER !

Prisliste

Mange medlemmer møder op fredag eftermiddag ved 4’tiden og
slutter ugen med en øl eller en kop kaffe og en hyggelig snak i
sejlklubben.
Som formanden annoncerede ved standernedhalingen kommer der
en fra bestyrelsen og orienterer om ”rigets tilstand” lige nu, og der
er mulighed for spørgsmål.
Husk at der er to for et, – 2 øl for et mærke.
Kom og vær med!(CG)
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for medlemskab og aktiviteter i
Horsens Sejlklub for 2019
Medlems typer:
A. Myndig, aktiv sejler eller deltager i klubbens virke på
anden måde. Kr. 1140,B. Umyndig aktiv sejler eller uddannelsessøgende aktiv
sejler under 25 år. Kr. 963,C. Samboende par med hjemmeboende umyndige børn.
Kr. 2975,D. Ikke aktiv (passivt medlemskab) Kr. 570,Aktiv over 65 år: 579,Sejler - & Kapsejladsskolen:

Happy Hour

H O R S E N S

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

Nyt fra restauranten
En positiv snak med Jesper før deadline for klubbladet.
En go’ sommer ude og inde. Møbler på terrassen og parasollerne
pakkes sammen, men inden vi ved af det kommer foråret med godt
vejr og det hele stilles frem igen, og vi starter forfra.
Vintersæsonen er i gang. Tak til ”matroserne” for hjælpen.
Jesper minder om Happy Hour fredage fra kl. 16.00 og tilføjer, at
der også er ”træf” søndag formiddag kl. 10.30. En opfordring til at
møde op.
Der kommer nogle foredragsaftener, generalforsamling, torskespisning i ”vennerne”.
Restauranten er lukket fra den 21. december og til 3. januar, men
traditionen tro, er der gløgg og æbleskiver juleaftensdag og en
sildemad nytårsaftensdag begge dag kl. 12.00.
Hen over vinteren vil der fast serveres wienerschnitzel onsdag
aften og gammeldags flæskesteg søndag aften.
Dejligt at der kom så mange til standernedhaling. Fremadrettet må
vi finde et tilsvarende koncept, så vi kan blive lige så mange.
God Jul og Godt Nytår ønsker Restaurant Pynten.(CG)

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.

Sammen med bestyrelsen vil
jeg gerne ønske alle medlemmer, venner og sponsorer en

Glædelig Jul og
Godt Nytår
Bjarne Hansen

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

Åbne døre hos Havneservice
21. marts 2020

7

Yachtskipper af 1. grad – vinterkursus 2018/19.

Vintersæsonen første Happy Hour var godt besøgt og rigtig hyggelig!

Kr. 2.800 for medlemmer af Horsens Sejlklub
Kr. 3.500 for medlemmer af andre sejl- og motorbådsklubber.
Kursus startes ved minimum 10 tilmeldte
Kræver yachtskipper af 3. grad.
VHF / SDC kursus efteråret 2018 og foråret 2019.

Skiftedag i skibsbevaringsfonden
Efter 19 år har sekretariatsleder Tom Rasmussen valgt at gå på
pension. Tom begyndte i Skibsbevaringsfonden som skibshistorisk
konsulent i fondens sekretariat og kom i løbet af årene til at står i
spidsen for sekretariatet som daglig leder.
John Walsted overtager posten. John er udlært bådbygger og har en
lang karriere i det maritime. (CG)
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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.

HSH Venner

7

Havneservice gentager succesen og holder åbent hus.
Sæt kryds i kalenderen ved den 21. marts 2020. Her holder
Havneservice åbent hus arrangement med udstilling, seminarer,
workshop og gode tilbud, – helt som de seneste år.
Se på hjemmesiden www.havneservice.dk eller endnu bedre på
face book .(CG)

generalforsamling 5. marts 2019
Jævnfør vedtægternes §7 afholdes generalforsamling
hvert år i perioden fra 15. februar til 15. marts.
Der indkaldes til generalforsamling torsdag den 5. marts
kl. 18.30 i Horsens Sejlklubs Klubhus. Dagsorden ifølge
vedtægterne.
Efter generalforsamlingen serveres der kogt torsk med det
hele efterfulgt af munter rafling.
Bestyrelsen

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Generalforsamling
Horsens Sejlklub indkalder til generalforsamling
Torsdag den 16. januar 2020
Klokken 19.00
I klubhuset
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Bymesterskab
for joller 2019
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Klubkonference
Ultimo november afholdt Dansk Sejunion den årlige klubkonference. 240 deltog og Horsens Sejlklub var godt repræsenteret. Da
alle andre tog hjem, fortsatte DS bestyrelse med et ekstra døgns
seminar.

af Brian Nielsen
Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Fremlæggelse og gennemgang af det reviderede årsregnskab samt
forelæggelse af budget
Forslag fra bestyrelsen
Forslag fra medlemmer
Fastlæggelse af årskontingent
Valg af formand,
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af revisor
Eventuelt
Ad.8
På valg er
Svend Smedegaard		
Kristian Trøst Smedegaard
Klaus Schubert		

ønsker ikke genvalg
modtager genvalg
ønsker ikke genvalg

Suppleant:
Peter Bjerremand Jensen
modtager genvalg til fast plads i
			bestyrelsen
Ad. 9
Anders Andersen og Søren Andersen

Årsregnskabet for 1. november 2018 til 31.oktober 2019 vil 14
dage før generalforsamlingen blive offentliggjort på klubbens
hjemmeside: http://horsens-sejlklub.dk
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Bymestre 2019:
OK: Henri Skou
Optimist A: Martin Lyng Hansen
Optimist C: Sebastian Bentzen
Optimist C (nye): Mikkel Jensen
Zoom8: Sarah Riber
Øvrige resultater kan ses her: www.manage2sail.com

Klubkonference er et rigtig godt tilbud, hvor deltagerne ud over
konkret viden også får lejlighed til at møde Dansk Sejlunions
bestyrelse og sekretariat og ikke mindst hinanden. Der er altid
inspiration at hente ved engageret debat med sejlere fra andre
klubber. (CG)

Røde bukser fortsættelse
Jesper Abell skriver i en mail:
Jeg opdager først nu skriveriet om de røde bukser.
Min kone Stine Mørch Olsen, har 4 TAP’er, heraf de sidste
2 sammen med mig.
Så fik vi også det med! Er der flere?(CG)

Hele horsensholdet, - fra venstre: Jacob Nicolaisen, Rasmus Hjort,
Bent Larsen, Knud-Erik Feldt, Michael Ravn Jürgensen, Bjarne
Hansen, Peter Bjerremand og Klaus D. Johansen.

Maritim anekdote

modtager genvalg

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være mulighed for
at få sejlerret, sejlklubben betaler maden, man betaler selv sine
drikkevarer.
Spisning er klokken 18.00, indskrivning til generalforsamling
kl. 18.45. Generalforsamlingen starter kl. 19.00.
Tilmelding til spisning til formand@horsens-sejlklub.dk eller på
telefon 2671 8421 senest torsdag den 9. januar kl. 12.00
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Traditionen tro blev der afholdt bymesterskab for joller. I
alt 24 sejlere var tilmeldt mesterskabet. 6 OK, 2 Optimist
A, 13 Optimist C, 3 Zoom8. Vejret var fint med tørvejr og
omkring 7 m/s fra nordøst. Sejladserne blev afviklet på to
baner, en for nye Optimist C, og en for øvrige joller. På
“den store bane” blev der afviklet 4-5 sejladser og på den
lille bane blev der afviklet 3 sejladser. Der var en del nye
C Optimister hvor dette var deres første stævne. Vindstyrken viste sig at være lidt for meget for nogen af de nye
sejlere, så der blev i stedet arrangeret alternativ kapsejlads
i havnen efter middagspausen.
Tak til sejlere og frivillige for et godt mesterskab.

Fra et alsidigt program kan kort nævnes:
Workshop Fremtidens sejlerskole.
Workshop Ungdomsmiljøer der tiltrækker og fastholder
Workshop Fra nysgerrig til engageret klubmedlem
Under titlen ”Kurs mod eventyret” fokuserede man på tilbud til
unge, der vil noget andet end kapsejlads.
Modulopdelt var der mange muligheder for at shoppe ind på
emner, der matchede egen og klubbens interesse.

FYN RUNDT – eller næsten....
I de ”gode” gamle dage, da der deltog over 1000 både Fyn
Rundt med start fra Korshavn på Nordfyn, deltog også mange
fra Horsens.
En af de faste deltagere i 70’serne var S/Y Spejder, en Impala
28 med Svend ”spejder” Andersen, som ejer og skipper og en
kvalificeret besætning bestående af Luffe, Benny Bådebygger,
Frank Tuborg og Finn-Finn.

De var nået godt ned i Lillebælt og lå lørdag aften i modstrøm
og vindstille ved broerne og ville egentligt hellere i land i Middelfart og feste.
Det var før mobiltelefonen, så skipper kaldte løbsledelsen
over Lyngby Radio og meddelte, at S/Y Spejder var udgået på
grund af manglende vind.
Løbsledelsen spurgte, hvor de var udgået. Skipper Svend
svarede: Vi ligger ud for Horne Land (Indsejlingen til Svendborg Sund) og kan ikke nå rundt indenfor tids begrænsningen,
hvortil løbsledelsen replicerede: Hvorfor udgår I, I er forreste
båd i løbet.
Rygtet forlyder, at koner og kærester i Horsens havde den
største medlidenhed med deres mænd, som måtte døje ondt
natten igennem på havet og havde en lang sørejse hjem.
Det behøver vel ikke nævnes, at meldingen over Lyngby Radio
blev hørt af mange deltagere, også dem, de senere festede
med i Middelfart Havn, hvoraf flere var fra Horsens.
Nils Buhl efter bedste erindring.
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Matroserne
I starten af året blev der holdt stiftende ”generalforsamling” i en
seniorklub i Horsens Sejlklub. Klubben fik navnet matroserne. Lige
siden er der en gruppe på ca. 10-15 stykker, der mødes hver anden
tirsdag, - altid i de lige uger.
Interesserede er meget velkomne. Det er bare at møde i MONGO
kl. 09.00 på tirsdage i de lige uger. Der startes med en kop kaffe
og et stykke franskbrød. Kl. 12.00 tørres sveden af panden og der
serveres lidt frokost, inden matroserne skilles.
Nu er der næsten gået et år, og det har været et godt år for matroserne, men sandelig også for Horsens Sejlklub, der har fået lavet en
lang række af de småting, som ofte ikke bliver gjort.
På seneste arbejdsdag kom de sidste havemøbler fra terrasserne
ind. Parasollerne kom ligeledes i vinterhi. En større oprydning på
1ste sal i MONGO blev startet. Der er planer om at indrette med
hylder og fast plads til de mange effekter, som i dag er lidt kaotisk
deroppe.
Overskabe i køkkenet er på programmet.

Når dette blad udkommer, har matroserne holdt juleafslutning
med en udflugt til Holbæk.
På Molslinjen får vi en rundvisning på færgen.
I Holbæk besøger vi ”Anna Møller”, nationalmuseet galease, hvor
afslutningen på restaureringen nærmere sig.
Skonnerten ”Bonavista” er bygget i Marstal i 1914 og ejes i dag af
nationalmuseet. ”Bonavista” ligger i Holbæk, og vi skal ombord og
se herlighederne.
”Holbæk Kystlivscenter” tager udgangspunkt i lokal maritim kultur
og natur. På Kystlivscenteret bygger de både, sejler, fisker og dyrker
kystfriluftsliv. De har til huse i en hal på havnen i Holbæk, som vi
vil besøge.
Nærmere om turen i næste klubblad.
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Grundstødningspokal 2019
Der knytter sig megen spænding til uddeling af grundstødningspokalen hvert år ved standernedhalingen og navnlig til formandens
argumentation for valg og fravalg.
2019 var bestemt ikke nogen undtagelse. Formanden var rigtig i
sit es, da han omtalte de nominerede, og hvorfor de IKKE skulle
have hæderen. Med en meget elegant krølle, fik formanden først
sorteret ”ofret” fra, for så at trække ham ind ved sæsonens anden
grundstødning.
Pokalen der udsat af Erik Nørgård i 1972, blev uddelt for 47. gang.
Af mangel på plads til navneskilte, har Claus Bjørnhardt udvidet
soklen, så nu går det de næste 20 år.
Formanden sagde:
Så skal vi til det igen! Vi har i år valgt 3 kandidater ud til denne
hædersbevisning
Forårets undervisning i sejlerskolen.
I en af de første undervisningssejladser i sejlerskolen er det ikke
meningen, man skal prøve at lave en grundstødning, men det var
der en af skole bådene, der alligevel gjorde ved badeanstalten. Jeg
blev ringet op af vores ”vagthold” på Langelinie, og var senere på
havnen. Jeg var i gang med at starte Vitus op, men så, at I kom fri
ved egen hjælp. Flot undervisningsforløb. Rasmus Hjorth udtalte,
at det var dejligt vejr, meget varmt og ikke dybt.
Rasmus vi har præcedens for, at sejlerskolen ikke får grundstødningspokalen, så hvis du ønsker at få den, må du sørge for, at det er
i dit eget skib, du laver en grundstødning.
”two star” sejlads den 22. september
På vej hjem på sydsiden af Horsens Fjord, ud for shelter plads Boller
Neder skov. Der bliver sejlet med spiler, der skal bommes, men det
er som om den store besætning ikke er helt klar til det. Det går i
fisk og bliver til en ufrivillig bomning. Pludselig forsvinder farten
totalt, I STÅR PÅ GRUND. Spileren hænger i toppen og inden den
er nede, er der også en revne i den. Motoren bliver startet, det hele
tager omkring 10 minutter.
Jørn Petersen, det er desværre ikke nok til at få grundstødningspokalen i år men godt forsøgt.
Den 24.-25.-26. maj var der Fyn Rundt, et rigtig dejligt skib fra HSH
var på vej fra Bogense til Lillebælt. Der var modstrøm, så de slog ind
under Fyns Nordside. Skipper sagde flere gange, at der var rigeligt
vand, rolig, rolig… Det gik godt mange gange, så han blev modigere. Efter den nye Lillebæltsbro slog de ind i strømlæ igen, men
3. gang gik det galt. Pludselig bremsede båden, roret blev drejet til
at vende og besætningen blev kommanderet over i læ side. Efter
nogle sekunder var båden fri igen, og skippers kommentar var: ”der
er sku meget vand men åbenbart ikke nok.”
Kim Viborg i den dejlige Luffe, Trine, Det bliver ikke dig, der skal
have pokalen.
Nej vi skal til noget meget mere spektakulært

Nogen vil sige at denne grundstødning, har de hørt om tidligere.
Den 31.august går starten til Endelave rundt fra Snaptun. Vinden er
i Syd Øst, så det er rent kryds. Kursen går langs med land, ved batterihagen og for at respektere den røde grundkost bliver der skiftet
halse, nu går det rigtigt godt, alle om bord nyder den dejlige sejlads
i god vind. Skipper oplyser, at der snart skal vendes. Det er vist også
på tide, for sekundet efter står de på en meter vand. Skipper undrer
sig, for der var jo 8 meter. Der bliver forsøgt med sejl og spiler
stage, men nej båden står fast på Hjarnø, lige ud for det stråtækte
hus. Motoren må startes og efter nogle forsøg kommer båden fri.
Et kort øjeblik spekulerer I på, om det nu også er nødvendigt at
oplyse løbsledelsen at I har været på grund, men der er mange der
har set det….
Jørn Petersen - ”Ni Hao” - Vi du komme her op??!!(CG)

Jørn Petersen med trofæet. Formanden må nøjes med mikrofonen,
- men han har nu haft den!

Traditionen tro samles alle tilstedeværende med aktie i Grundstødningspokalen i baren til en lille en.

Carl Gerstrøm
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Standernedhaling
2019

J70 DM - Horsens
5-6. oktober var Horsens Sejlklub værter for dette års Danmarksmesterskab i J70, hvilket var en stor succes både i rollen som værter og i resultaterne på banen for mindst et af de lokale hold.
32 både stillede til start, hvoraf 27 var danske, 3 svenske og 2 tyske. Men især var det værd at bemærke, at vi selv var den bedst
repræsenterede klub med hele 7 lokale hold. Hvilket kunne lade sig
gøre, fordi vi havde mulighed for at leje ligaens både ind som supplement til klubbens egne tre både.
Dermed blev J70 DM’et i Horsens det største i antallet af danske
både og især i antal af Horsens hold.
J70 feltet er med årene blevet et rigtig stærkt felt, hvor flere af landets bedste sejlere, heriblandt tidligere OL sejlere, stiller til start.
Dette var også tilfældet for både Anne Marie Rindom, og Anette
Viborg Damsgaard der tidligere har sejlet OL i Nacra 17. Anette
stillede til start sammen med manden Rasmus Damsgaard, Jakob
Friis og Peter Bjerremand, mens Anne Marie havde samlet et familiehold med Christan, Josefine, Ole og Claus Rindom.
Også formanden havde samlet hold sammen med Kim Viborg,
Claus Bjørnhart og Søren Buhl. Og I måneden op til DM trænede
de ihærdigt for at være klar til kamp.
De øvrige lokale hold var:
Preben Kristensen, Jørgen Mortensen, Lena Helstrøm, Anette Bjørk
og Julie Bjørk
Jacob Nikolajsen, Andreas Skjerning, Jeppe Bregendahl, Nicklas
Heide
Morten Arndal, Morten Fjerbæk, Mathias Bak Andreasen, Palle Lauritsen
Hans Fredrik Klint, Søren Klint, Anders Klint og Simon Klint
Resultatmæssigt klarede Anette sig bedst af de lokale hold, og
sikrede sig sammen med resten af holdet en sølvmedalje efter en
flot stabil serie, kun slået af Henrik Søderlund fra KDY. Preben blev
2. bedste Horsens hold på en samlet 7. plads, og Jacob Nikolajsen
sluttede som 9er.
Formanden måtte trods den intense træning op til stævnet se sig
slået, da de sluttede som 31. Det til trods havde de en fantastisk
weekend på fjorden, og jeg er sikker på det ikke er sidste gang de
stiller til start ved en af landets J70 stævner.
Næste år sejles DM formentlig i Aarhus, så mon ikke flere af de
lokale hold er til at lokke afsted til DM igen, og måske nogen af
dem også vover sig ud i at deltage i EM, der afholdes i Skovshoved
i starten af juli.
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Starten er gået under de blygrå skyer

Ned ad bakke for spiler.

Sidste lørdag i oktober sluttede sæsonen. Flagene på de store master var sat i anledning af 140 års jubilæet. Standernedhaling blev
forlagt til klubhuset al den stund, at vejret var elendigt med blæst
og regn. Sejlersangen afsunget indendørs medens standeren gled
på masten med en trofast våd flaggast ved linerne.
Godt 130 havde meldt sig til middagsarrangement til sejlerretspris
og bonner til drikkevarer. Alene sejlerskolen havde mønstret godt
30, - flot!
Det store fremmøde må give stof til eftertanke. Det er tilsyneladende det, medlemmerne vil.
Dejlig flæskesteg med sprøde svær, rødkål og sovs der smagte himmelsk. Restaurant Pynten sponserede dejlig dessert – lækker gammeldags æblekage. Tak for det Jesper!
Afviklingen helt efter bogen. Virkelig en hyggelig eftermiddag/aften
som afslutning på en enestående sæson. Nu begynder vintersæsonen med happy hour hver fredag kl. 16.00 (CG)

I forbindelse med standernedhalingsmiddagen sagde
formanden et par ord til værtsparret:
Jesper og Karina
Det har været et godt år. I giver på en dejlig måde udtryk for, at I er
på det rigtige sted.
Du Jesper er en meget behagelig mand, at lave aftaler med, alt
foregår i en behagelig tone og altid hyggeligt.
Du har sammensat et super godt hold, og dejligt at se jeres
ideer(måske meget Karinas) omkring indretning og hvordan det kan
gøres hyggeligt her i vores dejlige lokaler.
Horsens Sejlklub er glade for jer og håber det gode samarbejde kan
fortsætte i mange år fremover.
Jesper takkede og glædede sig over det fine fremmøde.
Hele holdet kom frem og blev velfortjent hyldet med klapsalver.
(CG)

INVITATION

7

Virksomhedsbesøg
hos Furlerboom A/S
Horsens Sejklubs medlemmer er inviteret til at besøge
Furlerboom A/S, Mosegade 52, Hedensted.
torsdag den 30. januar kl. 19.00
Vi mødes på adressen, ser produktionen og hører om
produktet.
Furlerboom er vært ved en forfriskning.
Af hensyn til det praktiske tilmelding til senest
27. januar til gerstroem@stofanet.dk
Se mere på furlerboom.dk

På vej i havn efter dagens sejladser.

Regionalt samarbejde mellem
sejlklubber i Østjylland
Der har været afholdt et årsmøde de sidste 5 år med vægt på
dialog med Dansk Sejlunions bestyrelse, forberedelse til DS-generalforsamling og erfaringsudveksling. Det er en reminiscens af det
der engang var en velfungerende Østjyllandskreds.
Ved DS-generalforsamling i marts 2019 kom bestyrelsen ikke igennem med et forsalg om at skrive kredsene ud af vedtægterne. Nu
tager vi det emne op i Østjylland og foreslår, at det netværk – som
vi har praktiseret de seneste 5 år - afløser Østjyllandskredsen.
Der er indbudt til møde i Egå Sejlklub ultimo januar. Referat i næste
klubblad. (CG)
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Transportløsninger
til dit behov

Autokølere
Air condition
Oliekølere
Intercoolers
Varmevekslere

- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher

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

Henning Lund A/S

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

Strandkærvej 34 · 8700 Horsens
Tlf. 7564 7733

Vi overholder den gældende lovgivning fra arbejdstilsynet

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

lv

Salg & Rådgivning

•
•
•
•
•
•

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

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

maritim@godtvejr.dk

"mailto:maritim@godtvejr.dk"}

www.godtvejr.dk

*Få et tilbud på det grove hos:
Gammel Havn
SONAX Service Horsens · Grønlandsvej 9T · Tlf. 7566 9998 · Mob. 2181 7949 · sonaxservice.dk
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Status fra
Cheftræneren
En kort lille status nu hvor vi er i vintersæson. Vi afsluttede de
ugentlige aftentræninger d. 10 oktober, og sejler ikke længere i
hverdagene. Til gengæld er vi begyndt at styrketræne. Det vil sige
optimisterne hver tirsdag træner på Horsens Byskole, og om torsdagen har svømning i Forum. Storjollerne har rykket træningen
ind i træningslokalerne på Casa Arena, hvor de ligeledes træner to
gange ugentligt.
Selv om aftentræningen er slut, sejles der stadig vinteren igennem, det er dog kun for de lidt mere hardcore sejlere. Her har vi
for A-sejlernes vedkommende indgået samarbejde med lillebæltsområdet, hvor der på skift arrangeres træning i Skærbæk, Frederi-
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cia eller Kolding. På den måde kan vores to A-sejlere træne sammen med 25 andre A-sejlere og dermed få en masse god træning.
Storjollerne træner enten i Horsens, eller i samarbejde med Vejle
vinteren igennem.
I det seneste klubblad efterlyste jeg, at vi i Ungdomsafdelingen fik
en ny ungdomsformand til at afhjælpe noget af det administrative arbejde, og det er allerede lykkedes. Allan Lyng Hansen, der i
forvejen sad i afdelingens styregruppe har påtaget sig opgaven, og
sidder nu for bordenden. Det er jeg personligt rigtig glad for, og ser
meget frem til det fremtidige samarbejde med den nye ungdomsformand og resten af styregruppen. Det vil give mig endnu bedre
mulighed for at fokusere på det sportslige, og at træne sejlerne.
Sæsonen igennem har jeg som nævnt sidst også været igang
med seniorsejlads, og det vil jeg gerne slå et lille ekstra slag
for frem mod næste sæson, hvor vi helt sikkert gentager succesen. Vi har sejlet en formiddag om ugen i klubbens J70ere,
til stor glæde for alle der har deltaget.
Selv om man forbinder J70eren med fart og action, så er den faktisk nem at sejle, og alle kan være med. Det er jeg sikker på alle der
har deltaget i år kan bekræfte. Så jeg håber vi ser endnu flere, når
vi igen starter op på seniorsejlads til maj.
Min ansættelse i HSH, har i første omgang kun været aftalt for
en sæson, men det lader til at klubben gerne vil forlænge, og det
samme vil jeg gerne. Så vi mangler kun lige at få de sidste ting på
plads for at kunne fortsætte samarbejdet igen næste sæson.
Den nye sæson starter for de eksisterende sejlere allerede i slutningen af marts måned, mens der for potentielle nye sejlere vil være
opstart i slutningen af April.
Cheftræner
Jacob Nikolajsen

“Årets skribent”
Igen i år kårede redaktionsudvalget ”Årets skribent”.
Prisen gik i år til unge Sarah Riber for den fine artikel i blad 1.2019 ”Sarahs oplevelse af Zoom8
lejr” og igen i blad 2.2019 ”Min EM-oplevelse i Zoom8”. Sarah var ikke selv til stede ved standernedhalingen, så Sarahs forældre fik gavekortet med hjem og sendte efterfølgende billedet.
Dejligt når en ung sejler der, oplever så meget, giver sig tid til at beskrive det i klubbladet.
Lad det være et eksempel til efterfølgelse!
I stedet for øl bonner fik vi med Jespers velvillighed konverteret det til et gavekort til ”Pyntens
Ishus”.
Tak Sarah og tillykke! – gør det gerne igen.(CG)
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At vinde Guld til både EM og VM samme år, er der ikke mange, der
har præsteret, og du gjorde det helt suverænt. Begge titler var i hus
inden sidste sejlads.
Du har fuldstændig domineret Laser Radial klassen, og været helt i
din egen liga. Du har trænet både din fysiske styrke og din mentale
balance, så alt synes at gå op i en højere enhed.
Du er nomineret af World Sailing til ”Rolex World sailor of the
Year”, som afgøres om ikke ret mange dage, og i vores øjne og hoveder er du selvskreven. Ja vi synes nærmest ikke det er muligt, at
der kan være andre nominerede.

Pigesejleraften i august
Vi kan heldigvis alle lære :)
Onsdag den 21. august 2019 var afsat til sejllads med instruktør
ombord og Jacob Nicolajsen havde stillet sig til rådighed for sejlerpigerne.
Vejr og vind var fint og banen var sat til op/ned af flere omgange,
så vi alle kunne nå at få Jacob med om bord.
Fra starten var der rift om Jacob og selvom vi flere gange tog tilløb
til at få ham ombord, var vores nabobåde hurtigere – så vi blev
enige om, at de nok også havde mere brug for ham, end vi havde ;-)
Som sidste båd, fik vi så endelig Jacob ombord, og han var nærmest
ikke hoppet ombord, før vi fik at vide, at underliget på forsejlet var
for stramt – ups da – forbedringen var absolut synlig, både visuelt
og på farten. Det glemmer vi aldrig mere!
Men her sluttede det ikke….. storsejlet blev korrigeret, så bommen
ikke var helt midt skibs, hvilket også øgede farten.
Det er så nu, at vi har lyst til at stoppe fortællingen, for ikke at
fremstå som rene novicer, meeen nu er vi jo begyndt…

Jacob bad os kigge op i masten. Og ja, vi kunne ikke undgå at se, at
stagene trængte til en regulering, for masten bøjede synligt til den
ene side! Ja tænk, det sejlede vi med, uden overhovedet at have
bemærket det. Så tror da pokker, at Stjernen sejlede bedre på den
ene halse end på den anden!
Og hvad har vi så lært – jaaa… selvom vi var ret overbeviste om,
at vi havde styr på det hele, og selvom vi kun nåede at have Jacob
med på een bidevind sejllads – ja, så fik vi genopfrisket hvorfor vi
ELSKER at sejle :-D
Det er jo fordi vi hele tiden bliver sat i nye situationer og hele tiden
kan optimere og lære mere, samtidig med, at vi hygger os og nyder
aftnerne på vandet – så stor TAK til Jacob for en super aften.
God vinter til alle og på gensyn i 2020.
Besætningen på Stjernen

Det er ikke uden udfordring at fæste et hæderstegn på en kvinde, Anne Marie måtte selv hjælpe til.

Hæderstegn til
Anne Marie
I forbindelse med standernedhalingen 2019 fik Anne Marie
Rindom Horsens Sejlklubs Hæderstegn. Formanden sagde i
den forbindelse:
”Anne Marie, der er gået nogle år siden du som optimist sejler lå og
plaskede rundt i vores lille andedam, Horsens Fjord. Meget vand er
rindet i Fjorden siden da.
Du har nået meget, og du er nået langt, du har sejlet i europajollen
og vundet både EM og VM, inden du skiftede til Laser Radial, hvor
du deltog i OL i London i 2012. (nr.13), hvor efter det gik stærkt.

Anne Marie vi er super stolte af dig og dine præstationer. Selv om
jeg ”heldigvis” ikke har konkurreret mod dig på vandet i en Laser,
så har jeg et billede af dig som en fair konkurrent, en sejler der
har ordentlighed med om bord. En opfattelse af, at selv om der
er hård konkurrence, så er der stadig mange venskaber og fællesskaber, som også er vigtige for dig. Du er en fantastisk sportskvinde,
”Bulldozeren”, er måske ikke det mest flatterende øgenavn, men du
har gjort det til noget stærkt.
Du er god til at fortælle om din sport, oplevelserne, tankerne og
planerne, også til arrangementer i din klub HSH, hvor også sponsorerne er mødt frem, Insero, Schur, EDC, K. Westergaard automobiler, Nissen, Horsens Svane apotek, og Horsens Kommune, sponsorer
der har gjort det muligt at du ikke har behøvet, at bekymre dig om
den del.
Du er en fantastisk reklame for sejlsporten, Horsens Sejlklub og
sponsorerne.
Horsens Sejlklub vil i dag tildele dig Horsens Sejlklubs hæderstegn,
der blev indstiftet ved HSH’s 100 årsjubilæum i 1979. 2 andre
klubmedlemmer bærer stadig dette tegn.
Dagmar Sørensen der fik det tildelt i 1979
Steen Secher der blev hædret i 1989.
Der må være noget med 9-tallet, for her i 2019 er det så dig Anne
Marie Rindom der får denne hæder.”
Kæmpe bifald til Anne Marie!!!(CG)

Horsens Sejlklub har fulgt dig, jeg har fulgt dig, vi har fulgt dig, så
godt vi kunne. Du har i årene 2015-2016-2017-2018 vundet forskellige stævner og mesterskaber.
I 2015 WM guld og Eurosaf La Rochelle Guld
I 2016 OL bronze , WM bronze, DM guld
I 2017 Guld World Cup Gamagori i Japan, Guld til DM, Sølv til EM
I 2018 Guld til Princesa Sophia Cup på Mallorca, Bronze til WM i
Aarhus, - hvor vi stod på lægterne og så den sidste nervepirrende
sejlads, hvor ”Buldozeren” slog til.
I 2019 har du været suveræn.
Du har et helt fantastisk samarbejde med din træner Piotr, og han
har siden 2013 været med til, at bringe det bedste frem i dig sejlsportsmæssigt.

Fra venstre formanden, træner Poitr og Anne Marie
sidstnævnte med kæmpebuketter.

Du har haft et fantastisk år:
Guld til Princesa Sophia Cup på Mallorca
Guld til World Cup i Genova
Guld til EM
Guld til VM i Japan
Du er nummer 1 på verdensranglisten
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HORSENS: HØEGH GULDBERGSGADE 15E

HELE FAMILIENS VAREHUS

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
Kontakt os for et godt tilbud
Vær godt forsikret - det betaler sig

Sejlerforsikring

Danske Tursejlere
Vesterhavnen 5
5800 Nyborg
Tlf +45 7021 4242

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

Formidling i Horsens Sejlklub
Hvert efterår evalueres klubbens formidling, og der træffes aftale
om det kommende år.
Horsens Sejlklub kommunikerer primært til medlemmerne/sponsorerne/byen via 4 platforme
• Facebook		
• Nyhedsbrev		
• Hjemmeside		
• Klubblad		
Mange informationer kommer på alle 4 platforme andre på færre.
Et vist genbrug finder sted.
Facebook
Der er flere Facebook grupper i klubben relateret til specifikke
områder, og så har klubben en gruppe, der omfatter hele klubben.
Emner af almen interesse bør altid lægges både på de specifikke
og den generelle gruppe. Facebook er for en del medlemmer det
fortrukne medie, da de er der i forvejen og det er let og hurtigt at
placere info og kommunikere til gruppen.
Nyhedsbrev
Ca. 700 modtager ca. 2 gange om måneden et nyhedsbrev. Det
har vist sig som et fremragende medie til korte meddelelser, hvad
enten det er nyheder eller en reminder om dette eller hint arrangement. På hjemmesiden kan man melde sig til at modtage Horsens
Sejlklubs nyhedsbrev.
Hjemmeside horsens-sejlklub.dk
For 3 år siden investerede klubben i en ny hjemmeside. Her kan
man finde mange facts om klubben og mange aktuelle nyheder.
For mange er hjemmesiden stedet, hvor man søger sine informationer. Der er en redaktør for hver afdeling i klubben.
Klubbladet kommer 4 gange om året. Her formidles bredt om klubbens aktiviteter og forhold der har indflydelse på klubben.

I 2004 – i forbindelse med 125-års jubilæum - udgav klubben en jubilæumsbog ” Ingen ejer minder som en sejler”. 1. oplag er udsolgt
men trykfilen er fremskaffet, og et 2. oplag er under overvejelse.
Det overvejes ligeledes at gå i gang med en jubilæumsbog - et bind
II om man vil - til udgivelse i 2029 hvor Horsens Sejlklub kan fejre
150 år jubilæum.
I en synagoge i Vilinus står:
”Historie og minder er ikke udødelige – de skal vedligeholdes.”
Det er derfor vi skriver jubilæumsbøger, årsskrifter o.l. Det er derfor
vi samler historiske klenodier, bevarer dem og udstiller dem på museer. Vi skal bevare vore kulturarv vise den frem og formidle viden
om den, ellers går den i glemmebogen.
Horsens Sejlklub er en del af Horsens DNA. Ser vi på deltagelse
og resultater i OL-sammenhæng er Horsens Sejlklub outstanding.
Vi skal i Horsens Sejlklub sikre, at vi og byen har en kølvandsstribe
at se tilbage på.
Medlemmer der ønsker at videregive information til klubben kan
sende mail eller ringe til formanden vedr. personligt stof.
Via Facebook i et af klubbens fora med stof, der ønskes bredt ud.
Til afdelingens redaktør med indhold til hjemmesiden
Til Nils Buhl – nb@godtvejr.dk - med stof der ønskes optaget i
nyhedsbrev
Til Hanne Jeppesen: hanne@tunet10.dk eller Carl Gerstrøm:
gerstroem@mail1.stofanet.dk - med stof der ønskes bragt i klubbladet.
En opfordring til, at alle er opmærksom på at få interessant stof
til facebook, nyhedsbrev klubblad og hjemmeside frem. Husk
billeder.
Det er i vores alle samens interesse at få kommunikeret og
markedsført alle de gode oplevelser vi har sammen.
Carl Gerstrøm

Klubblad
Bladet er som hjemmesiden delt op i de afdelinger, som klubben
opererer med.
Hvert efterår beslutter bestyrelsen, om der skal udgives et blad det
følgende år. Annonceindtægter dækker ikke helt udgifter til tryk og
porto og forskellen skal bestyrelsen afsætte i budgettet. Ligeledes
skal bestyrelsen vurdere, om der er frivillige til at skrive/samle stof
og billeder. Det er besluttet, at der også i 2020 udgives et klubblad.
Portoen til udsendelse af klubbladet er en meget stor post. Ungdomsafdelingen, hjulpet af andre trofaste medlemmer, deler
klubblad ud. Nogle henter det selv. Ved at tilkendegive, at du selv
henter bladet, kan du lette arbejdet med uddelingen.
Spørgsmål vedr. modtagelse af klubbladet kan rettes til Carl Gerstrøm – SMS til 23465603 eller mail: gerstroemmail1.stofanet.dk

Danske Tursejlere samarbejder med Søassurancen Danmark
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Stige 2

Nyt fra havnefogeden

Horsens Sejlklub har fået foræret 2 trapper til
om bord stigning med henblik på salg af disse,
hvor hele provenuet gå til ungdomsarbejdet.
Du kan med andre ord slå to fluer med et smæk!
- støtte ungdomsarbejdet og lette din og din
families om bord stigning.

Så er julefreden så småt ved at sænke sig over Marinaen, og den
mørke tid har indfundet sig, med hvad der dertil hører af hygge og
indendørs aktiviteter.

Yderlige oplysninger hos Carl Gerstrøm på
tlf. 23465603
Send et tilbud til Carl Gerstrøm på mail:
gerstroem@mail1.stofanet.dk
senest 1. februar 2020.
Resultatet offentliggøres i klubblad 1.2020
medio marts.(CG)

Vi ligger dog ikke på den lade side hernede, og der er masser at
følge op på efter den forløbne sæson. Vi arbejder bl.a. med en udvidelse af autocamperpladsen, MobilePay til slæbested/kran samt
en optimering på, hvordan vi kan bruge vores vinterpladser mere
hensigtsmæssigt, indtil vi skal flytte (der er i skrivende stund ikke
nyt vedr. flytningen).
Vores mastekran har gennemgået det lovpligtige eftersyn, og der
er kommet ny wire på, samt udskiftet diverse dele, der trængte.
Husk i den forbindelse at fjerne master, bukke m.m. fra plænen ved
kranen, samt plænen ved Havnekontoret.

Foredrag: ”Eventyr på havet”
v/Karin Steen

7

Torsdag den 6. februar 2020 holder Karin Steen et spændende foredrag i klubhuset.
Sejlerret kl. 18. Foredrag kl. 19. Pris kr. 100,- inkl. Sejlerret.
Foredrag alene kr. 50. Der kan bruges klubbonner til drikkevarer.
Tilmelding via www.horsens-sejlklub.dk. Betaling forud, for at
undgå kø ved baren, tydeligt mærket med navn og antal deltagere til konto 7636 1005382 eller MobilPay 2929 1907 senest
1. februar 2020.

De fleste både er kommet på land nu. Med hensyn til at lukke for
vandet på broer og vinterpladser, bliver det først iværksat, når der
er udsigt til længerevarende eller hård frost. Der vil som vanligt
være åben for vandet vinteren over for enden af Paradebroen, Flotillebroen og Den Krumme.
Nu vi er ved talen om vinter og vinteropbevaring, kommer her et
par opsummeringer + gode råd iht. vores ordensreglement:

Den 5. juli 2017 lod vi de faste fortøjninger gå på træskibet
Roselina i Egå Marina. Forinden havde forberedelserne og
klargøring fyldt alt for familien og ejerne i Bådfællesskabet.
Med sommerfugle i maven og vind i håret vinkede vi to voksne og
vores tre børn, Nanna og Andrea på 16 og Asbjørn på 12, farvel til
venner, jobs, familie, skole og alt det kendte. Det næste år skulle
jeg som skipper sammen med familien være den faste besætning
på det 60 fods store træskib ”Roselina”

Det er ABSOLUT FORBUDT at benytte sit toilet i båden, når man
ligger i havn, med mindre man har installeret holdingtank, og
foretager tømning via havnens mobile toiletpumpe. Der har desværre været et par episoder de seneste par år, hvor der er konstateret ”kager” på bunden, når en båd har forladt sin plads. Hvis
der i fremtiden konstateres lign. tilfælde, vil det medføre øjeblikkelig bortvisning fra Horsens Marina + en regning for oprydning af
efterladenskaber.
Alt affald på vinterpladserne hidrørende fra klargøring, reparation

m.v. skal fjernes dagligt, materialer m.v. skal være pænt opryddet
ved arbejdsdagens ophør. Miljøfarligt affald skal enten afleveres på
Genbrugspladsen eller i vores miljøstation.
Fortøjninger, trækliner (kravlegårde) samt måtter på broen skal
fjernes om vinteren. Er det ikke gjort inden 1. december 2019 vil
det blive fjernet at marinaens personale og bortskaffet.
Har du en stige stående/liggende ved dit vinterstativ, så sørg for at
den er låst fast, da det ellers kan friste svage sjæle til at benytte
den til at gå ombord i bådene.
Står du med mast på, så sørg for at alle liner, rullestag m.m., er
forsvarligt fastgjort.
Vi har pt. stadig alle pladser udlejet og en venteliste på ca. 35 både,
der gerne vil have plads i vores Marina, så det er ganske positivt.
Med ønsket om en God Jul og et lykkebringende Godt Nytår til alle.

Foran os lå en rejse, der skulle føre os over Atlanten, rundt om
Cuba, op langs østkysten af USA helt til New York og hjem over
Nordatlanten, Azorerne og de britiske øer. Ruten var nøje planlagt,
så gaster og andre medejere af Roselina på skift kunne påmønstre
skibet på udvalgte steder.
Et foredrag om relationer, eventyr, roller, kriser og sejre.
– når vi giver slip, møder vi det ukendte i verden og i os selv.

FOTO
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At acceptere betingelserne
At være i frygten, begejstringen og vildskaben
Her midt på det brusende Atlanterhav
Med alle mine kære omkring mig
At gennemleve netop disse unikke øjeblikke
Er jeg evig taknemmelig for

At tænke sig...
Da jeg primo oktober tømte skraldespanden i Mongo, lå der i
containeren en kæmpe papkasse. Den fyldte nærmest det halve af
containeren. Tænk hvis den var blev foldet sammen eller trampet
på, så ville den kun fylde en brøkdel.
Carl Gerstrøm
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Fiskerihavnen

Et kig udover skurene fra toppen af ”Havnefronten”
I anledning af at Fiskerihavnsforeningen i år kan fejre 25 års jubilæum og fortsættelse af artiklen om den sidste erhvervsfisker
i Horsens i sidste klubblad og er det naturligt at følge op med en
artikel om Fiskerihavnen.
Horsens Fiskerihavnsforening til fiskerihavens bevarelse blev stiftet
den 25. februar 1994 – står der på hjemmesiden horsensfiskerihavnsforening.com - af en gruppe mennesker, som dels ejede fiskehusene, og dels ejere af bådene på Fiskerihavnens broer.

Det sidste skur hvorfra der blev solgt fisk

Det største og stærkeste
advokatkontor i Horsens.

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

T : 79 25 30 00

Robert kommer fra Horsens. Er født i 1939 og kom på fiskerihavnen
fra 8 årsalderen. Mere end 70 år i Fiskerihavnen – imponerende. Fik
sit første skur – et som var blevet brugt til salt - da han var 12 og
har haft skur siden.
Robert har fisket stort set hele livet. Havde på et tidpunkt en 20
ton kutter som Robert fiskede med fra Skagen og Frederikshavn
om sommeren. På grund af den store mængde både i Skagen var
Frederikshavn at foretrække, når der skulle soves, - her var betydeligt mere ro. Robert landede også fisk i Snaptun, Juelsminde
og Årøsund.
Robert har haft ”varmestuen”, der hvor ”Dolly” i dag er, i 8 år. Var
med i Horsens Sejlklub i 40 år. Da snakken faldt på sejlklubben
nævnte Robert Aksel Schur, som han havde haft et godt og tæt
forhold til. Der faldt også en begejstret bemærkning om Anne Marie Rindom og om at sætte Horsens på verdenskortet.
Mange historier knytter sig til husene, menneskene og hele området. Fra at være et øde sted langt fra byen, er det blevet bynært
med moderne etageejendomme som nærmeste nabo.
Robert kunne fortælle mange spændende ting fra de mange år, og
vi aftalte at mødes ved en senere lejlighed for at få skrevet noget
af det ned. Fiskerihavnen er et spændende sted med en spændende
historie, en historie som er værd at bevare. Alle er velkomne til at
gå en tur i området, og evt. slå sig ned på bænkene og nyde området og udsigten.
Tillykke med jubilæet!
Tak til Karen og Robert, - det var spændende og meget hyggeligt.
Carl Gerstrøm

Efter sigende Horsens Bådeklubs første klubhus

Robert Gress i sit skur

Bagrunden for dannelsen af foreningen var, at det forlød, at området med fiskehusene skulle ryddes til fordel for parkeringspladser,
og at den gamle havn skulle nedrives til fordel for en ny og moderne marina.
Der er i dag en medlemsskare på ca. 250 medlemmer, som består
af bådejere, husejere og folk, som kan støtte tanken om bevarelse
af det unikke, gamle og pragtfulde miljø, der findes i et området.
Medlemmernes baggrund spænder vidt: fra jæger eller fisker til direktør eller håndværker til ”agterudsejlede” søfolk osv. Kort sagt, en
blandet skare af mennesker.
En solskinsdag gik jeg en tur med fiskerihavnens kasserer Karen
Brøgger, der er bor i Havnefronten, for en snak og for at tage nogle
billeder. Efterfølgende foranledigede Karen et møde med Robert
Gress en af Fiskerihavnens grand old men.

Roberts skur i første række mod syd og med havneudsigt
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Samarbejdsudvalg
To gange om året april og september afholdes der møde i Samarbejdsudvalget Horsens Lystbådehavn i det følgende kaldt SU. Deltagere er Horsens Kommune, Horsens Marina og klubberne.
Her orienteres om og drøftes alle anliggender der vedrører Horsens
Marina. Der udfærdiges et referat fra mødet, som tilgår deltagerne.
Der er hidtil ikke blevet refereret fra mødet her i klubbladet ud over
hvad der er skrevet under ”Nyt fra havnefogeden”, i ”Skumsprøjt
fra formanden” og hvad der måtte være taget op i særlige artikler.
Fremadrettet vil der i de klubblade, der kommer efter SU-mødrene,
blive refereret fra møderne med de emner, der direkte har relation
til brugerne. Det fulde referat kan ses på nettet.
Fra SU–mødet den 12. september 2019
Information fra havnefogeden:
Nyt navn/ Ny hjemmeside /Nyt logo
Horsens Lystbådehavn har skiftet navn til Horsens Marina.
Hjemmesiden har tilsvarende fået ny adresse: horsensmarina.dk.
Nyt logo er indført, - se blad 3.2019
Autocamperplads
Det overvejes at etablere flere autocamperpladser og med en mere
attraktiv placering end de nuværende. Horsens Sejlklub fremhævede vigtigheden af at bevare græsplænen ved flagmasten, - af og
til rigning af master og til stævner.
Pladsmærker
HUSK at hente pladsmærke og HUSK at sætte det på. Både uden
mærke betragtes som gæster og der opkræves gæsteleje.
Tømme holdingtanke i havnebassinet
Referatet siger:
Som drøftet på mødet i foråret, så er der stadig problemer med at
der sker tømning til bassinet. Der tages kontakt til bl.a. Aarhus for
at høre hvorledes at de håndtere plombering hos dem. Der planlægges efter at der er sendes info ud i løbet af ca. 14 dage, således
at folk ved det inden det helt bliver ”vinter” samtidig med at folk
også skal have mulighed for at klargøre deres både til at kunne
plomberes.

Der udsendes kun brev til dem det er relevant for.
OBS. Det oplyses at flytter men fra havnen, må man påregne ikke
at kunne flytte tilbage på nuværende tidspunkt, i og med at der er
et ønske om at reducere antallet af fastboende havnen.
Trækvogne
Der bestilles flere vogne til den kommende sæson og deres placering overvejes.
Servicekaj
Værkstedet ventes nedrevet og pladsen ryddet og klargjort til
forårets aktiviteter.
Mastekran
KUN godkendt løftegrej må anvendes. Horsens Marina indkøber
dette og stiller det til rådighed for brugerne.

Havnens dag –
Vild med Vand
Vil med Vand projektet er til for at vække maritime drømme med
aktiviteter og gode oplevelser på havnen og havet. Det er Foreningen af Lystbådehavne i Danmark og Dansk Sejlunion, der sammen
har skabt Vild med Vand.
Vild med Vand er støttet af Nordea-Fonden.
Vi har i Horsens været med i Vild med Vand. Det er for os primært
Havnens Dag, men der indgår også andre aktiviteter.
Medio oktober afholdt Vild med Vand workshop i Kolding. 20 deltagere fra 6 havne deltog. Meget nyttig erfaringsudveksling blev
foretaget. I 2020 vil man fokuserer på, hvordan man bedst modtager gæster på havnen. Til foråret bliver der igen indbudt til workshop
med henblik på netop temaet med at modtage gæster, - vise til
rette, orientere, få dem til at komme igen. Næste år bliver Havnens
Dag afhold den13. juni. Vi beder bare guderne om godt vejr!!!(CG)

Vinterplads sydhavnen
Politisk er vinterplads på sydhavne sat i bero pt. En tanke kunne
være i forbindelse med vejprojektet fra havnen og til E45, Horsens
Syd.
Salg af del af vinterpladsen Øst
Horsens Sejlklub påpegede at såfremt man berører eller ændre på
matrikelgrænsen mellem Poder og vinter-/stævnepjadsen bag Nyboder, så fremgår det af det politiske forlig i rammeplanen for området, at dette vil udløse etablering af et P-hus med 200 p-pladser.
Horsens Sejlklub kommer ikke til at give sig på kravet om p-hus.
Oprydning på vinterpladserne
Drøftet optimering af pladsen. Det foreslås at arbejde videre
med opstilling efter størrelse, hvorved der vil blive gjort op med
”klubområdefordeling”.
Eventuelt
Ros til havnefogeden(CG)

Nils Buhl på talerstolen

Carl Gerstrøm fortsatte

Horsens Sejlklubs historie
Normalt fejrer man ikke 140 års jubilæer. Det gjorde HSH heller
ikke, men markeret blev det.
De to tidligere formænd Nils Buhl og Carl Gerstrøm fortalte kort
og i hovedpunkter fra Horsens Sejlklubs historie.
Nils havde kigget i jubilæumsbogen, der fortæller om de første
125 år, og supplerede med det nye stof fra sejlerskole og ungdom/
junior.
Carl havde bladret i de sidste 15 års klubblade og konstaterede,
at klubhus, elite, pige- og kapsejlads fylder meget. Der blev plads i
Carls beretning til et par div. emner f.eks. bundmaling.
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Der lyttes interesseret.

Carl sluttede det lille historiske indlæg med at konstatere, at Horsens Sejlklub var i fin form på alle parametre og omsatte et kig i
krystalkuglen til, at det ville det nok blive ved med de næste 10 år
frem til 150 årsjubilæet.
Historie og minder er ikke udødelige - de skal vedligeholdes!
Derfor skal der fortælles om klubbens historie. Derfor skal der
skrive jubilæumsbøger og klubblade. Derfor skal der fortælles ”løgn
historier” på sladrebænken!
Tillykke med 140 års jubilæet.(CG)
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Ø øst for Horsens Marina
Med en klargjort harpun i hånden lister eleven sig lydløst ind på sit intetanende offer.

Et velrettet kast eller målrettet stik med harpunen - og
det sprællende offer kan hales hen på siden af båden.

Hold afstand
til en skolebåd !
Ser du en af Klubbens skolebåde i det fjerne, så hold godt klar af den
i tilfælde af, at du skulle falde overbord fra din egen båd. Ved den
praktiske prøve til Duelighedsbeviset beviste de 24 elever nemlig,
at de i perfekt stil mestrede ”Moby Dick”-teknikken i forbindelse
med manøvreringsøvelsen ”Mand Overbord”.
I stedet for at bjærge en overbordfalden gast fik en oppustet, rød
bøje dog lov til at spille en stakkels søfarende, der lå i vandet og
råbte på hjælp.
De tre billeder i sekvensen her viser teknikken.
Det skal selvfølgelig lige bemærkes, at samtlige 24 eksaminander
også gennemførte alle de øvrige øvelser med glans og således bestod denne del af de praktiske prøver til Duelighedsbeviset med
bravour.

I et helt opslag i klubblad 1.2013, er en artikel om starten på tanken om en ø øst for lystbådehavnen. Horsens Kommune inviterede
dengang klubberne til at høre om ark. Dan Hasløvs tanker om,
hvordan lystbådehavnen kunne udvikles i samklang med opførelse
af beboelse i naboområderne.
Dan, der er erfaren og meget aktiv sejler, indledte med at fortælle
om, hvad der kendetegnede den gode lystbådehavn. Mange kloge
synspunkter, fremlagt af en gudsbenådet formidler, som alle kommuner med en lystbådehavn burde høre.
Nu skal artiklen fra 2013 ikke skrives igen. Dans skitse fra dengang
gengives. Hovedpunkterne er:
en kanal der sammen med fjord og havn omkranser en ø med søsportsaktiviteterne en ø øst for den eksisterende havn
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Plan om en kanalen er som bekendt blevet hængende fra Dan Hasløvs forslag og er en del af det store byggeri, der er i gang vest for
Havneservice/Stark.
Primo september blev der afholdt et statusmøde, hvor samarbejdsudvalget og enkelte inviterede blev orienteret om det foreløbige
materiale, som skal forelægges Kystdirektoratet til godkendelse.
Materialet indeholder en ny ø-dannelse udenfor estakadevæggen.
Øen skal dels beskytte estakaden dels give mulighed for at ro- og
kajakklubberne og andre søsportsaktiviteter kan bruge øen. HSH’s
ungdomsafdeling forbliver i land.(CG)

Triumferende haler harpunmesteren den overbordfaldne / den røde bøje op og overgår herefter sikkert til
livreddende førstehjælp.

Klubbesøg på ”M/S Museet for Søfart”
Medlemsudflugt til Helsingør den 18. januar 2020
Sidste år arrangeredes en klubtur til Hobro. Det blev en find
dag med meget spændende at se og hyggeligt samvær.
I år arrangeres en tur til Helsingør til ”Hal 16” og ”M/S Museet for Søfart”.
”Hal 16” er en af de gamle skibsværftshaller - med indgang
fra ”Den røde plads”, hvor et hold frivillige renoverer historiske lystfartøjer og fiskerbåde.
”M/S Museet for Søfart” kræve vel ingen særlig præsentation. Det er tegnet af den berømte arkitekt Bjarke Ingels og

er placeret i den gamle dok på Helsingør skibsværft. Der er
p.t. en særudstilling om Troels Kløvedal.
Læs mere på mfs.dk
Ved redaktionens slutning var programmet ikke helt på
plads.
Noter datoen og følg med på hjemmesiden
horsens-sejlklub.dk eller forhør dig hos Carl Gerstrøm
23465603/gerstroem @mail1.stofanet.dk
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Papirkort kontra
kortplottere

HSH i sejlsportsligaen del 19

I mange år har vi kæmpet for at bevare en så detaljeret afmærkning i de danske farvand, at man kunne navigere rundt ved hjælp af
et papirkor, en lineal, en passer og et ekkolod.
I de farvande, hvor der ikke er kommerciel trafik, har det af og til
været svært at finde nogen til at betale for afmærkningen.
Når man spørger blandt fritidssejlere, så siger stort set alle, at de
ikke benytter papirkort. Nogle ganske få har et papirkort liggende
fremme under sejlads, men ser ikke på det. Det forgår på kortplotteren.

I den sidste del af sæsonen har den stået på årets tre vigtigste
stævner. Først og fremmest finalestævnet i Sejlsportsligaen i
Aarhus i begyndelsen af september, hvor vi sluttede tilfredsstillende af trods sæsonens skiftende besætninger. I oktober, først
med DM, på hjemmebane i Horsens hvor der var kamp til stregen i
Danmarks hidtil største DM, og afsluttende med finalen i Grundig
serien i Middelfart, hvor de 18 bedste hold fra seriens stævner i
Norge, Sverige og Danmark var inviteret til intens race i ligaformat.

Man kunne så få den kætterske tanke: smid de bøjer ud. Lad dem
være virtuelt i det elektroniske kort. Vi står jo alligevel med snuden
i kortplotteren og kan her se, at nu sejlede vi forbi As Hoved kosten
hvad enten kosten er på vandet eller blot virtuel prik i det elektroniske kort. Et elektronisk kort vil man let kunne opdatere. Jeg
kender meget få fritidssejlere, der via efterretninger fra søfarende
sidder og opdaterer papirkort.
Nogle vil sikker sige hvad med sikkerheden, hvis plotteren går i udu,
løber tør for strøm e.l. Plottere er i dag så billige, at man uden
videre kunne forlange 2 ombord. Der findes powerpacks, der kan
holde strøm på mobiltelefonen i meget lang tid

Frede og Nana til rors på Fulton,
- de hentede Lars i Ålborg efter
en Limfjorden rundt

Lars til mønstring på hold 3 under Fyn Rundt 2017.
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(fortsættelse fra klubblad 0319)

Der er nogle forudsætninger, som skal være til stede, for at det vil
kunne fungere.
Det elektroniske kort skal løbende opdateres centralt, og de enkelte brugere skal kunne downloade justeringer. Jeg har ikke overhovedet gjort mig tanker om datamængder, der skal overføres, og
om det kan lade sig gøre.
Som omtalt ovenstående en kættersk tanke uden den store viden
til at understøtte den.
Lad det være et provokerende oplæg til debat ved happy hour en
fredag hen over vinteren.
Carl Gerstrøm

Fulton
Som tidligere beskrevet i klubbladet har Lars Rasmussen flere
gange sejlet med Fulton.
Lars er medlem af ”Fultons Venner”, - en støtte forening med godt
350 medlemmer. Der betales 300 kr. om året.
Som medlem af støtteforeningen, er man med til at bevare et
stykke dansk kulturhistorie, som i dag er ejet af Nationalmuseet og
drives af ”Fulton Fonden”.
Der er en fast besætning på 3 mand, - en skipper, en styrmand og
en bedstemand.
3 hold a’4 Esbjergmatroser er på skift med. - Unge fra Esbjerg Kommune, der ikke rigtig har bestemt sig for, hvad de vil.
Fulton Fondens aftale med nationalmuset går på, at der skal sejles
med unge ofte i form af lejerskole. Privat, firmaer og foreninger kan
leje båden i weekends.
Lars har haft mange gode oplevelser på Fulton og anbefaler varmt,
at man tager en tur med, når lejlighed byder sig. Meld dig ind i støtteforening lyder opfordringen, - fultons-venner.dk
Se også på fulton.dk og You Tube ”Den sejlende højskole på
Fulton”(CG)

Aarhus
6-8. sep. skulle ligaen afgøres under sæsonens sidste stævne i
Aarhus. Allerede inden stævnets start var det klart, at vi ikke kunne
ende med nedrykning, da vi havde 17 point ned til stregen. Så
målet var at avancere et par pladser under finalen. Der var dog ikke
udsigt til at kunne vinde mere end 1-2 placeringer i den samlede
stilling, da vi også havde et lille hul op i klassementet. Vi lå 9 samlet
efter Skive, og kunne i Aarhus stille med samme hold, som vi havde
sejlet med i Skive.
Vi sejlede i Aarhus et middelmådigt stævne, med lidt for mange 4.
og 5. pladser, og sluttede i Aarhus som 9er, det var dog stadig nok
til at kravle et enkelt trin op i den samlede stilling. Og vi slutter
dermed sæsonen af som samlet 8er.
Et resultat vi nok godt kan være tilfredse med, set i betragtning
af at vi alle har haft et travlt år, og derfor ikke har fået trænet så
meget som de tidligere år. Og desuden har skiftet en del rundt i
besætningen sæsonen igennem. De nye på holdet Nicklas og Johan
har dog gjort et fantastisk arbejde ombord, og de vil helt sikkert
være med i truppen igen næste sæson.
DM i Horsens
Første weekend i oktober var Horsens værter for årets DM, og jeg
var faktisk selv stævneleder på stævnet. Et fantastisk stævne med
32 både, hvoraf 27 var danske inkl. de 7 fra Horsens.
Vi havde igen Jeppe tilbage på holdet, efter han i september blev
far til en lille pige. Med Jeppe tilbage, stod vi til DM med den 4. nye
holdkonstellation i år, da han for første gang skulle sejle sammen
med Nicklas, som ellers havde dækket Jeppes rolle ombord hele
sæsonen. Vi rokerede derfor igen rundt i positionerne så Andreas
blev flyttet fra storsejlet og frem som ”fordækker”, Nicklas fortsatte på forsejl, Jeppe på storen, og jeg blev ved roret.
Med nye roller kan man ikke undgå fejl, og vi havde derfor et noget
blandet stævne resultatmæssigt, hvor vi både vandt 2 sejladser men
også lavede tre 21-22. pladser. Vi sluttede derfor som 9er samlet til
DM (7. danske). Næste år vender vi tilbage efter mere, forhåbentlig med en mere samsejlet besætning og uden stævnelederrolle.
Da det helt sikkert også har forstyrret fokus fra det sejlmæssige.
Stævnet var dog stadig en succes, og vi er bestemt ikke utilfredse
med resultatet, forudsætningerne taget i betragtning.

Grundig finalen
Under en uge efter et veloverstået DM, var vi igen på vandet for
at forsvare sidste års sejr i Grundig finalen, der i år blev afholdt
i Middelfart. Grundig finalen sejles i ligaformat, og var i år med
11 (norske, svenske og danske) hold, der alle havde kvalificeret sig
gennem deres deltagelse i et af Grundig stævnerne eller som bedste ligahold i deres respektive land.
Vi kom godt fra start om lørdagen og sejrede i vores 3 første races,
hvilket bragte os i førerposition efter lørdagens sejladser. Søndag
holdte vi fast i føringen helt frem til sidste sejlads, hvor vi bare
skulle sikre os, at vores nærmeste konkurrent, Tomas Skålén fra
Sverige, ikke måtte vinde, og vi ikke måtte tabe sejladsen. Vi sejlede derfor på ham hele sejladsen. Godt nok tabte vi vores sidste
race, men han blev kun 4er, så vi sluttede af som samlede vindere
af Grundig Sailing Cup, og kunne derfor for 2. år i træk tage trofæet
med hjem sammen med gavekortet på 20.000 kr. fra Grundig.
2020
Ser vi frem mod næste sæson står den helt klart på deltagelse i
ligaen igen, da det fortsat har vores højeste prioritet. Og ved nu at
have 6 mand i truppen, der alle kan sejle sammen, burde vi stå godt
trods vi alle har end mere travl hverdag end vi tidligere har haft.
Vi vil også forsøge at være bedre med i Grundig Cup stævnerne
næste år, hvis ellers vi kan få dem til at passe ind i kalenderen.
Uanset hvad skal vi hvert fald forsvare vores 2. finalesejr, når der
næste år skal sejles finale i Sverige.
I juli måned afholdes der EM på dansk vand, når KDY byder op mod
150 både til race i Skovshoved. Vi er tilmeldt og har det som en af
sæsonens helt store mål næste år
Som det ser ud nu, så skal DM næste år sejles i Aarhus. Vi er
helt klart at finde på linjen og går næste år efter at være med i
medaljekampen.

HSH i sejlsportsligaen: Holdet fotograferet under J70 DM
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Vinter-/stævnepladsen
bag Nyboder
Klubberne på havnen var i 3/9 inviteret til et orienteringsmøde
omkring den nye Ø øst for estakade væggen, og ved den lejlighed
oplyste borgmester Peter Sørensen, at der ikke var aktuelle planer
om at bygge på nogen af vinterpladserne, og at en flytning heraf til
Sydhavnen havde en tidshorisont på nogle år, da man må afvente
etableringen af den nye sydlige omfartsvejs videreførelse forbi
Klokkedal til Sydhavnen.

Fra historiebogen
I forbindelse med en happy hour fredag eftermiddag primo november afleverede Lone Madsen noget spændende historisk materiale fra Mogens Petersen. Lone havde fået materialet fra Mogens
Petersens datter Ragna.
Mogens var født i 1899 og var med på det første juniorhold da
Horsens Sejlklub i 1914 startede landes første juniorafdeling.
Mogens fik Horsens sejlklubs ærestegn i 1964 og døde i 1986.
I en artikel i Jyllandsposten den 10. august 1984 lyder det:
”Mogens Petersen var den første, som vandt Kieler-ugens pokal for
folkebåde til ejendom og han er, sine 85 år til trods, stadig aktiv
sejler”
Omtalte materiale omhandler bl.a. en journal over de kapsejladser
som Mogens deltog i fra 1914 og frem til 1953 i alt 354 kapsejladser. En hurtig optælling viser at Mogens vandt de 144 af de 354
sejladser. Sikke en statistik!
Journalen er sirligt håndskrevet opdelt i 4 kolonner som et moderne Excel regneark, -fortløbende nummer, bådnavn, kapsejlads
og placering. Der er en opdeling i år. 1914 en enkelt sejlads og i
1952 20 sejladser.
Materialet indgår nu i biblioteket i bestyrelseslokalet.(CG)

1965 døber Mogens Petersen en ny 606’er ”Mogens”.

Det første juniorhold i 1914. Der er Mogens i nederste række nr. 3
fra venstre.

Forbløffelsen var derfor stor, da dagsordenen til det efterfølgende
SU-møde den 12/9 dukkede op, da sidste pkt. på dagsordenen lød:
Salg af en del af vinterpladsen (bag Nyboder).
Det kunne vi ikke få til at passe sammen, så derfor fik jeg i hast
kontaktet borgmesteren, og aftalt et personligt møde.
Ved mødet oplyste Borgmester Peter Sørensen uden mindste tvivl
eller forbehold, at der ikke var aktuelle planer om at sælge nogen
del af vinter-/stævnepladsen bag Nyboder, og i øvrigt agtede man
fra kommunens side til fulde at leve op til bestemmelserne i Rammelokalplanen d.v.s. man kan ikke sælge nogen del heraf til et
projekt på nabogrunden (Poder, Jysk Miljø Rengøring) uden, at det
udløser, det i lokalplanen nævnte underjordiske parkeringsanlæg.  
Det var selvfølgelig med stor lettelse, at vi modtog denne klare
udmelding fra borgmesteren, fordi der igennem længere tid har
verserer rygter om, at der allerede skulle været taget skridt til et
sådant salg.
Stævnepladsen er jo en absolut nødvendighed for, at HSH kan
fortsætte med at holde de store og velbesøgte stævner, som direkte og indirekte er en forudsætning for, at vi kan opretholde en
aktiv ungdomsafdeling.
Tingene hænger sammen, og falder det ene, trækker det det andet
med sig, og derfor var vi selvfølgelig særligt glade for, at Borgmester
Peter Sørensen meldte så klart ud
Bjarne Hansen, formand HSH

I et brev til klubberne skriver Horsens Marina/Horsens Kommune
Brug af vinterplads øst – området/pladsen bag Nyboder
Som drøftet på SU møde 12. september 2019 indføres det hermed
som tillæg til ordensreglementet for Horsens Marina, at der kun
må henstå både på ovennævnte areal i perioden 1. oktober til 15.
maj.
Der kan i særlige tilfælde dispenseres for ovennævnte, hvis det er
aftalt med Havnefogeden.
Havnefogeden er berettiget til og vil flytte både, som forefindes
på pladsen uden for det nævnte tidsrum for ejerens regning, uden
varsel. (Jf. ordensreglement § 2.1)
For alle vinterpladser gælder i øvrigt:
Den af Havnefogeden eller Pladsmanden anviste vinterplads skal
benyttes. Bådene opstilles med en afstand til nabobådene på max.
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75 cm. Eventuelle undtagelser aftales med Havnefogeden. (Jf. ordensreglement § 2.1)
Henstilles en båd ikke korrekt i forhold til Havnefogedens eller
Pladsmandens anvisning, flyttes den på ejerens regning. Hvis det
i denne forbindelse er nødvendigt at flytte flere både som følge af
en enkelt båd der står/er placeret forkert, er det dennes ejer der
bliver pålagt udgiften til flytning af de øvrige både. Hvis der er flere
både der ikke er placeret/står korrekt deles følgeudgifterne ligeligt
imellem disse. (Jf. ordensreglement § 2.1)
Andet:
Havnefogeden har overtaget Pladsmandsfunktionen for HSH.
Der arbejdes på at optimere udnyttelsen af alle vinterpladser ved
at opstille bådene efter bådstørrelser. Dette forventes implementeret til næste sæson (2019/2020).
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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

