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Havnefoged
Restaurant Pynten
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www.horsens-sejlklub.dk
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Bestyrelse
Formand, FU (forretn.udv.) og SU
Næstformand, FU, Onboard og
Horsens til OL
Kasserer, kartotek
Kapsejlads og pigesejlere
Kommunikation, jura samt FU
Ungdom, SU, kommunikation
Tur, sejlerskole, kommunikation
Sejlerskole, IT, webmaster
Talentnetværk
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Tilbud 5.395,2&5 KW 2års garanti

Se mere på www.Velto.dk

Skumsprøjt fra formanden

Bestyrelsens beretning kortet ned. Beretningen i sin fulde
længde kan ses på hjemmesiden.

NYHED!

5.495,-

Fra 6.695,-

S E J K L U B

Formanden præsenterede bestyrelsen og takkede for godt samarbejde.
Yderligere nævnte formanden de poster i sejlsportsrelaterede organisationer som HSH-medlemmer beklædte.

J/70 bådene omtalt og de mange aktiviteter knyttet hertil.
Horsens til OL. Udtagelsessejladser er i gang. De 3 Horsens kandidater Anne Julie Schütt / Iben Nielsby og Anne Marie Rindom
blev omtalt.

Helt overordnet har 2019 været et godt og meget aktiv år i HSH.
Formanden slog fast, at Horsens sejlklub er meget aktiv og nævnte
en række eksempler fra 2019.
Sankt Hans i 2019 blev en succes med et flot arrangement i samarbejde med Jazz hors og restauratøren.
Afrigger som et eftermiddagsarrangement med sejlerret og drikkevarer til bonpriser. Anne Marie Rindom blev ved den lejlighed
hyldet og tildele et hæderstegn.
Klubbens 140 års jubilæum blev markeret med tanker frem mod
150 års jubilæet.
Samarbejde med de andre klubber på havnen og Horsens Kommune, foregår primært i SU, blev nævnt ledsaget af en tak for samarbejdet.
Byggeriet på nordhavnen blev omtalt med alt hvad det indebar.
Særlig vægt på stævnepladsen.
I forbindelse med J/70 DM i Horsens opstod der en sag i forhold til
overnatning og afmontering/hærværk på elinstallationer i havnens
servicebygning. Det blev omtalt.
Øen øst for estakade vægen og kanalen fik ord med på vejen.
Kommunen ønsker at ændre vejnavnet Jens Hjernøes Vej til Nordøstpassagen
Samarbejdet med Horsens Kommune omfatter også et samarbejde i forhold til talent udvikling, hvor Horsens Kommune de
næste år 2020 til 2024 afsætter et beløb, 142.000 kroner til talentudvikling indenfor sejlsport i Horsens Kommune, det er et samarbejde mellem Dansk Sejlunion og Horsens Sejlklub. Pengene er
øremærket til ungdoms talent arbejdet.

Ungdomsafdelingen - Optimistsejlerne har i 2019 deltaget i
meget og haft gode resultater.
Maja Gam Frederiksen har sammen med Egå sejlklub vundet DM
for hold i optimistklassen.
Johan Schubert og Christian Winkler er skiftet til Laser standardklassen. De har været flittige og har klaret sig godt.
Ungdomsafdelingen har i efteråret 2019 fået ny leder. Allan Lyng
Hansen har sagt ja til at tage taktstokken efter Klaus Schubert.
I 2019 afholdt ungdomsafdelingen et flot UDM i samarbejde med
Egå sejlklub, der var 250 joller på fjorden og mere end 60 frivillige
var i sving. Et flot stævne, der endnu engang viste hvad frivillige
kan præstere.
Der har været Borre lejr, desværre i dårlig vej. Tak til Schur for at vi
igen måtte være der.
2019 blev også året, hvor Horsens Sejlklub ansatte Jacob Nikolajsen som Cheftræner.
Der er i løbet af året fundet penge til 2 nye gummibåde med
påhængsmotor.

Horsens Sejlklub kommunikerer primært til medlemmer/sponsorer/byen via 4 platforme:
Facebook, Nyhedsbrev, Hjemmeside, Klubblad
Området prioriteres højt.
OnBoard har eksisteret siden 2007 og har til formål at støtte elite
og talent arbejdet i Horsens Sejlklub. Der har i 2019 været en dialog mellem OnBoard og Horsens Sejlklubs Venner, om at slå sig
sammen til en støtteforening, hvilket vil blive oplægget til Vennernes generalforsamling en gang i marts.

Det har igen i 2019 været et travlt år for kapsejladsafdelingen.
Aftensejladser 4 aftener om ugen.
DH-DM blev afholdt i samarbejde med Snaptun og Juelsminde sejlklubber. Endelave Rundt blev en del af DH-DM. Stævnet blev en
succes og der er allerede aftalt, at det er et stævne der skal gentages. Vinderen blev Søren Junker fra HSH, med en besætning på 11
mand i X41 ”Nexus”.
I oktober afholdt Horsens Sejlklub J/70 DM hvor 32 besætninger
deltog, hvoraf de 7 var fra Horsens Sejlklub.
Ult. december blev afviklet Nytårs Cup for J/70. Ligaholdet ”Team
SeaHorsens” med Jacob Nikolajsen som skipper vandt og er
dermed kvalificeret til at være Horsens Sejlklubs besætning i ligasejladserne i 2020. I ligaserien 2019 blev de samlet nr. 8 og genvandt Grundig Sailing Cup
Der var en tak til de mange frivillige hjælpere ved kapsejladserne.

fortsættes...
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Der har gennem flere år været afholdt pigesejladser om onsdagen. 5 både har deltaget i 2019. Der blev afholdt en hyggelig
afslutning i klubhuset.
Flittigste båd: ”Fru Christoph”, med skipper Ulla
Flest 1.pladser: ”Stjernen”, med skipper Lise
Overalt vinder: ”Ripasso” med skipper Karin
Turudvalget har igen i 2019 arrangeret en tur til Endelave i pinsen.
Høstturen der i 2019 skulle gå til Bogense, blev på grund af dårligt
vejr og for få tilmeldinger aflyst.
Flere aftenarrangementer i klubhuset med foredrag.
Matroserne er Horsens Sejlklubs ”senior klub”, de mødes hver
anden tirsdag for at udføre opgaver for klubben. Aktiviteten har
eksisteret i et år og mange ting er blevet lavet.
2019 har været endnu et successår for Sejlerskolen. 28 elever bestod i marts den teoretiske prøve til duelighedsbeviset. 24 sejlere
bestod den praktiske del i september
Sejlerskolen har et stort anlagt Kursusprogram. Duelighedsbevis,
Yachtskipper 1 og 3. VHF kurser og praktisk sejlads i flere kategorier.
Større båd til sejlerskolen blev omtalt, - ligeså lederskiftet.

Det frivillige pumpehold der rykker ud ved højvande og sikrer
Mongo, blev omtalt og fik en tak.
Samarbejdet med havnefoged Peter Hermansen omtalt
herunder SU. Flere opstramninger er meldt ud, - her under problematikken om holding tanke
Lige nu er alle pladser i Horsen Marina udlejet, og der er venteliste.
Det meget positive samarbejde med forpagterparret i Restaurant Pynten. Det blev omtalt.
Åbningstiderne er opdateret på restaurantens hjemmeside.
Der arbejdes på at finde nogle borde til terrassen, som kan stå fast
Vi har igen nogle sejlere, der har gjort sig fortjent til Horsens
Kommunes idrætspris. Det blev omtalt.
Beretningen blev afsluttet med en stor tak til sponsorer og venner af Horsens Sejlklub samt til alle de frivillige kræfter der gør
en stor indsats.

Ungdomsafdelingen sæson 2020
Sæsonen starter 24. marts.
I weekenden den 25.-26. april afvikles Tune Up sejlads med A, B og C optimister + storjoller.
Naboklubber inviteres, så der kan ventes 40 -50 joller.
Traditionen tro er HSH repræsenteret ved det store stævne på Garda i Påsken. Maja, Astrid og Martin tager afsted med
backinggruppe.
Så er vi i gang!
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Nye ansigter i bestyrelsen
Tina Winkler og Christian Blæsbjerg blev valgt ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen i januar. Her er
et lille portræt.
Tina Winkler er 53 år og bosiddende i Horsens, arbejder som er-hvervsrådgiver i Sydbank.
Gift med Keld og har to drenge, hvor den yngste Christian på 19 år sejler Laser Jolle.
I de ti år Christian har sejlet har Tina været engageret i ungdomsafdelingen. Sideløbende har Tina taget duelighedbevis i Sejlerskole, og de sidste par år sejlet Pigesejlads med Karin & co på Ripasso.
Tina har gennem årene været med til at planlægge og gennemføre flere store stævner med ungdomsafdelingen bl.a. med bureau samt opgaver med kapsejladsafviklingen sammen med de mange frivillige i klubben.
Hvorfor stille op til bestyrelsen?
I bestyrelsen vil jeg gerne arbejde for en fortsat veldrevet sejlklub, med bl.a. en stor ungdomsafdeling, og jeg vil
gerne bidrage til et godt samarbejde på tværs af klubbens afdelinger, hvor vi alle løfter i flok med de opgaver,
der bidrager til udviklingen af klubben.

Thykjær Turisttrafik
Alt inde for Turistkørsel ind og udland Busser
fra 6 personer til 76 personer i nyere vognpark
V.I.P kørsel i luksus minibus
med bagagerum til max 19 personer

Tlf. 25 40 90 35
kim@thykjaeraps.dk
8
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Christian Blæsbjerg er 45 år gift med Helle (barnebarn af Poul Evers) og Produkt Chef ved Clorius Controls
i Assens.
3 børn - Frida (12år), Albert (10år) Vilma (7år). Albert sejler optimist, pigerne spiller håndbold.
Christian har været en del af klubben siden 1998 hvor han blev hyret ind som træner for storjollerne (Yngling). Medlem siden 2007.
Har været medejer af en FIRST 36.7 sammen med Klaus Schubert i en periode. Klaus er eneejer i dag.
Tager gerne en tur i en J70 eller Laser og har sejler samme med Jørn Nissen i Juelsminde
Christian har taget Y3 eksamen og er en del af styregruppen i ungdomsafdelingen.
Frivillig hjælper ved stævner.
Hvorfor stille op til bestyrelsen? Jeg vil gerne give mit bidrag til Horsens sejlklub for alt det gode de har
givet mig gennem tiden. Og når jeg ser hvor vigtig det er at få ungdommen ind i sejlsporten og samtidig ser på de
resultater, der er opnået gennem årene, så kan man ikke andet end være stolt over at være en del af dette. Jeg
glæder mig til at tage fat i opgaverne stort som småt.
Hvorfor sejlsport? Det er vel en del af min DNA. Jeg er opvokset ved Århus bugten som en del af Egå og Kaløvig
sejlklub. (At sejle er at leve)
Tillykke med valget og velkommen til. (CG)

Go’ Jul og Godt Nytår!
Det ønskede medlemmerne hinanden da de traditionen tro mødtes i klubhuset den 24. og 31. december ved frokosttid.
Sådanne traditioner skal der ikke pilles ved.
Værten trakterede med æbleskiver/glögg og en sildemad til Nytår.
Tak for det!
Formanden holdt en kort tale.
Vi er mange for hvem det er et must at komme omkring klubhuset
ved de to lejligheder.
Carl Gerstrøm
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Tandlægerne Rønn og Lund / Horsens Implantatcenter

Kapsejlads i HSH
sæsonen 2020
Aftensejladser i foråret
Tirsdag – J 70
Onsdag – pigesejlerne
Torsdag – over / under 30 fod, med / uden spiler uden

Specialer:
• paradentosebehandling
• kosmetisk tandbehandling
• implantatbehandling

Brug en faguddannet
glarmester...

Glasløsninger
til dit hjem og
din båd

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

Stævner i 2020
18. april ranglistestævne OK joller
Tune Up jollestævne i april
16. maj JM for Folkebåde
21.,22. og 23. august DH DM i samarbejde med Juelsminde
Sejlklub og Snaptun Sejlklub
Endelave Rundt sidste weekend i august
Klubmesterskaber joller.
KDY 15 m2 klassestævne i september
Nytårsregatta i J 70
Andet
Picca Automation Business Cup

Havnens dag
Igen i 2020 arrangeres der Havnens dag. Lørdag den 13. juni. I
Horsens Marina går klubber igen sammen om et arrangement i
lighed med det, der blev lavet sidste år. Dengang var havnerundfart med ”Vitus Bering” ind og se byggeriet på Nordhavnen fra
vandsiden, et tilløbsstykke. Det bliver en af de aktiviteter, der vil
blive tilbudt. Klubberne vil åbne klubhusene og invitere indenfor.
Følg med i pressen og på horsens-sejlklub.dk.
Det er organisationen Vild med Vand der står bag. Trykfonden
der finansierer. Formålet er at fortælle familien Danmark om det
store potentiale, der er af fritidsaktiviteter knyttet til det hav der
omgiver os. (CG)

“Wannabe Mermaid”
I Sæby har de ”Fruen fra havet”. I Kerteminde har de ”Amanda”.
I København har de ”Den lille havfrue”. I Horsens har vi fået
“Wannabe Mermaid” der står på Jan Trøjborgs plads – yderst på
havnetrekanten. Værket, der forestiller en lille pige, som forsøger
at iklæde sig et stort fiskeskind, fordi hun drømmer om at blive
havfrue, er doneret af Casa og skabt af kunstneren Maria Rubinke.
Det er en flot skulptur på en markant plads, med en spændende
historie bag, skabt af en spændende dansk kunstner. Prøv at
google Maria Rubinke og ”wanabe”!
Tak til Casa! (CG)

Kom til åbent hus hos
Havneservice med
forfriskninger og faglig
input 21. marts
Der er ikke bådudstilling i Fredericia i år. Besøg i stedet
Havneservice den 21. marts og få en god maritim oplevelse. Traditionen tro vil der være mulighed en god handel,
ligesom der bliver flotte lodtrækningspræmier. Der serveres
vand/øl og mulighed for at proviantere ved en indisk foodtruck.
Der afholdes 3 kurser hen over dagen. Bådpleje,
lakering/teak og grundlæggende motorlære.
Det sidstnævnte er rettet mod begge køn – enkel basisviden.
Hvad er vigtigt og hvorfor!
Se mere på facebook.
Tilmelding til kurserne på havneservice@havneservice.dk.
(CG)
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Horsens Kommunes idrætspris

Standerhejsning i Horsens Sejlklub
Lørdag den 4. april 2020

Horsens Kommune hædrer hvert år
de idrætsudøvere, som har opnået
bemærkelsesværdige resultater inden
for deres sportsgren. Præstationerne
bliver hædret ved et arrangement i
Forum Horsens, hvor borgmesteren
overrækker Horsens Kommunes
Idrætspris. Prisen er i år et kunstværk
fremstillet af en ung lokal kunstner
Oskar Pedersen fra Visuelt Gymnasium på Billedskolen.
Arrangementet er delt i to. kl. 17.00
er det børn og unge der hædres og kl
19 er det de voksne.
Fint arrangement og en god tradition.

Maja i salen med forældrene Karin Gam Hansen og
Henrik Frederiksen

Klokken 17.00
Formanden holder standerhejsningstale ved flagmasten
Sejlersangen afsynges, mens standeren går til tops og en ny sæson starter
		
Uddeling af dueligheds beviser
Herefter øl og vand ved masten
Klokken 18.00
går vi i klubhuset, hvor Jesper Stobberup og holdet serverer en 3-retters menu til 298 kroner
Menu:
Forret
Tunmousse med koldrøget laks.
Hovedret
Langtidsstegt kalvesteg med ovnkartofler, pebersauce, dampede grøntsager og salat.
Dessert
Rom bagt ananas med hvid chokolade ganache, saltet karamelsauce og vaniljeis.
Øl, vin, vand og kaffe kan købes på bon’er

Horsens sejlklub fik flere priser.
Maja Gam Frederiksen var med på det hold der blev danske
mester for hold i Optimistklassen.
Anne Marie Rindom for VM, EM
Søren Junker for DH-DM
Hans Frederik Klint for DM i Express
Preben Kristensen for DM i Ylva
”SeaHorsens” for Grundig Sailing Cup. Holdet består af Jacob
Nikolaisen som skipper, Andreas Skjerning, Jeppe Bregendahl,
Nicklas Heide-Jørgensen
Anne-Marie Rindom blev kåret til Årets Idrætsnavn i Horsens.(CG)

Maja på scenen

Musik
Ved Martin Jönsson
Kom og fyld klubhuset med medlemmer i feststemning, hvis I samler et bord holder formanden styr på bordplanen.
Tilmelding
til formand Bjarne Hansen på telefon 26718421eller mail formand@horsens-sejlklub.dk senest den 31. marts 2020
Betaling for menuen 298,00 kroner på mobilpay på samme nummer husk navn ved betaling
Årets Idrætspris. Far Ole måtte modtage på vegne af Anne-Marie,
der trænede udenlands
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Peter, Ole, Søren og Bjarne. 1 prisvinder og 3 stedfortrædere.
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HORSENS SVANE APOTEK
ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag 8-20
Lørdag 9-14
Søndag 10-14

Nyt fra turudvalget
Pinsetur til Endelave

VI STØTTER...

Som sidste år opstilles et telt, hvis vejeret ikke helt er til åben
himmel.
Fællesspisning af helsteg gris lørdag aften. Mulighed for fællesspisning af egen medbragt mad ved øvrige måltider.
Vi tænder grillen.
Underholdning for børnene, - også lidt for de voksne.
Udflugt til Øvren
Kapsejlads på turen over, for de der måtte have lyst til det - med
start lørdag morgen.
Mulighed for at få en instruktør med på båden på turen frem og
tilbage.

Pumpeholdet

Pris for middag lørdag aften og udflugt til Øvren er 150 kr. pr.
person, børn er gratis.
Nærmere detaljer følger via opslag, hjemmeside og nyhedsbrev,
når vi kommer tættere på.
Høsttur til Snaptun den 12. -13. september. Sæt allerede nu kryds
i kalenderen!
Der bages allerede nu på spændende vinterarrangementer i
vinteren 2020/2021. Nærmere herom i klubbladet til september.
(CG)

Else tog dette billede af Per
og Rasmus foran Mongo

Den 10. januar skrev Rasmus til resten af pumpeholdet:
Jeg kan godt tage aftenens/nattens pumpevagt. Jeg har alligevel
nogle timers “papirnusseri” jeg sideløbende kan få klaret. Else og
Per mødte også op.
En gruppe frivillige bemander pumpen ved Mongo, hvis der varsles
vandstand på 1 meter over daglig vande. Det lød varslet på den
10. januar.
Det kan være koldt og man bliver både snavset og våd af at være i
det udvalg. Tak fordi i møder så trofast op!
I Horsens Folkeblad var der dagen efter en artikel med overskriften ”Stormen gav oversvømmelser på Horsens Havn” videre skrev
avisen: ”Ved midnatstid natten til tirsdag da det var værst, var vandstanden 1,29 meter over normal vandstand”
I billedteksten under et billede af Else, Per og Rasmus foran Mongo
skriver avisen:
”Else Hansen, Per Hansen og Rasmus Hjort alle medlemmer af Horsens Sejlklub, holdt øje med vandstanden, og pumpede den smule
vand væk, der kom igennem betonspærringen. De ankom til klubhuset klokken 20.”
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Midt i pumpeaktionen gik strømmen og generatoren måtte startes
op. En container kom drivende forbi mellem Mongo og Servicebygningen. Gad vide om den drev til havs? (CG)
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Vintersæsonen går på hæld. Lige om lidt er det sejlsæson og terrasserne skal i brug igen. Det starter så småt i marts og i april er vi
i fuld gang, fortæller Jesper og fortsætter:
Godt vejr i sommermåneder med udeservering er et stort ønske;
men godt vejr i vintermånederne giver flere gæster til frokost.
Mange selskaber har der været henover vinteren, og der er heldigvis meget i ordrebogen. Kom i god tid.
Frokost- og brunch buffet er meget populært
Wienerschnitzel onsdag og flæskesteg søndag har været et godt
tiltag, som slutter til foråret, men som nok tages op igen.

”Gå væk-afgift”
Tirsdag den 11. februar kunne man i Horsens Folkeblad
læse et opslag med overskriften:
Beboere på marinaen: Vi har fået en ”gå væk afgift”
Der har været flere artikler/læserbreve i Horsens Folkeblad vedrørende samme sag.
Ifølge artiklen er det vedtaget at sætte pladslejen op med
100% for de, der ønsker at bo i båden.
Der pt. 12 fastboende beboere på Horsens Marina.
Tidligere har det ikke kostet ekstra ud over den almindelige pladsleje at bo fast i båden.(CG)
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Nyt fra havnefogeden

Nyt fra restauranten

Fredag eftermiddag til happy hour giver mange medlemmer i
klubhuset. Søndag formiddag kommer en trofast lille skare. Underligt nok er der næsten ingen gengangere. Det er en god ting, at
medlemmerne ved, at der er kammerater på de bestemte tider. Tid
for hygge og samvær!
Der har været flere klubarrangementer med sejlerret hen over vinteren. Matrosernes udflugt og klubturen sluttede begge med sejlerret i klubhuset. Nu kommer sejlsæsonen hvor der bliver mulighed
for at spise efter sejladsen. Jesper beder om /anbefaler at bestille
i god tid. Gerne dagen før. Det gir’ køkkenet mulighed for at planlægge med mere spændende mad.
Vi havde en velbesøgt standernedhaling. Om lidt skal standeren op
igen og et middagsarrangement er planlagt sammen med bestyrelsen. Forhåbentlig kommer der mange.

H O R S E N S

Vinteren går på hæld – eller måske skal
vi sige, at efteråret endnu ikke er slut?
Vinter har der i hvert fald ikke været
meget af i år, så kom nu bare med det
forår, så vi kan komme i gang igen.
Bådpladser 2020:
Fakturaer for bådpladsleje er i skrivende stund sendt ud til jer, der
endnu ikke er tilmeldt betalingsservice. Venligst husk at få hentet
pladsmærke til båd og evt. stativ efter d. 1 marts 2020. Som
besluttet på SU møde i efteråret vil manglende pladsmærke på
båden udløse en daglig afgift på 125 kr. (svarende til prisen for en
gæstesejler).

Der planlægges ny borde under parasollerne på syd terrassen.
Et nyt fadølsanlæg er på bedding med forhåbentlig 10 haner, så der
kan komme flere specielle øl.
I køkkenet er der opgraderet med en kok mere og endnu en elev.
Det var igen en positiv snak, - men hvor tiden dog flyver! Til april
tager værtsparret hul på den 3. sæson. (CG)

Der er kommet gelænder
ved øst- og syd trappen
op til plinten.

I min verden skal tingene gerne give mening og grunden til ovennævnte er, at vi som personale ikke har en ærlig chance for se om
båden er hjemmehørende i Horsens Marina eller ej. Og det er ikke
meningen at vi skal bruge unødig tid på sådanne opgaver. Derudover står det også meget klart defineret i vores ordensreglement.
Puslespillet om pladser til næste sæson er ved at være på plads,
og vi håber at vi har kunnet imødekomme så mange ønsker som
muligt. Vi når op på 100% belægning – denne gang allerede fra
sæsonstart, så det er rigtig positivt.

Diverse arbejder:
Der er blevet uddybet i det nordlige bassin fra nordsiden af broen
”Passagen” og rundt ”Den Grønne” og ”Verdens Ende”. Vandområdet foran Ro- og Kajakklub har også fået en tiltrængt uddybning.
Det er Rederiet Høj der har stået for opgaven med skibene Lea
Høj og Karin Høj, og i alt er der fjernet 4.000 m3 sømateriale. Der
er ligeledes uddybet foran den nye servicekaj ved kran- og dieselstander.
Den gamle servicekaj foran Havnefronten er netop ved at blive
renoveret, hvilket giver et lille fingerpeg om, hvordan den del af
havnen kommer til at se ud i fremtiden, og det ser meget lovende
ud.
Som et forsøg vil der på den østlige side af broen ”Strutten”
komme nye pæle. De nye pæle er lavet af søvandsbestandigt aluminium, hvilket iflg. producenten skulle give pælene 3 gange så
lang levetid som træpælene. Samtidig er pælene tyndere og koster
stort set det samme som en træpæl gør i dag. Det er et forsøg der
bliver fulgt med stor interesse af vores interesseorganisation FLID
(Foreningen af Lystbådehavn I Danmark), så måske det kan være
fremtidens løsning?
Sluttelig vil jeg ønske jer alle en god forårsklargøring. Husk daglig
oprydning omkring jeres både, og at få klappet stativ m.m. sammen efter båden er fjernet.

Præstér under pres
Det var overskriften på et flot møde som OnBoard afholdt i
Insero Atrium.
Godt 200 tilhørere mødte op og de fik et spændende og meget
engageret foredrag.
Peter Bjrremand bød velkommen. Iben Nielsby fortalte om 49’ udtagelsessejlads i december 2019 og den her i 2020. Desværre gik
det lige netop ikke. Med mindst mulig margen kom Horsens 49’
ikke med til OL.
Anne Marie Rindom fortalte om det netop overståede VM i Australien hvor det blev til en flot 4. plads og et godt udgangspunkt
for den sidste udtagelsessejlads til OL.
Sammen med sin Team Danmark metaltræner fortalte Anne
Marie om mental træning og hvordan man ”øver” sig på at fokusere
i meget pressede situationer. Man kan ikke være 100% fokuseret
altid, men man kan indøve nogle værktøjer som hurtigt hjælper
én tilbage på sporet.
Vore to unge sejlere gjorde det fremragende! (CG)

w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Pigesejlerne
Pigesejlerne holdt opstartsmøde onsdag den 4. marts kl. 19
i sejlklubben.
Alle nye som erfarne, også dem som sidder og tænker at de gerne
vil sejle med i deres egen båd eller som gast, var inviteret.
I indbydelsen lød det:
Vi hjælper med at finde besætninger og flere både sejler med
deres mænd om bord. Hvem vil ikke gerne støtte at deres koner/
sejlmakker i at blive en bedre sejler i trygge omgivelser med
masser af hygge og sjov kapsejlads. Vi er både piger og mænd,
med fokus på at pigerne bliver endnu dygtigere.
Vi er faktisk rigtig mange dygtige pigesejler, som rigtig gerne vil
lære fra sig til alle, så vi har rigtig god erfaring med, at man som
par kommer sammen. Ring eller skriv til Karin Gam Hansen, tlf.
2780 3394, mail Henrik.karing@gmail.com
Følg os eller skriv til os på facebook “ pigesejlerne Horsens “
Referatet fra opstartsmøder når lige med:
1. Rasmus præsenterede kapsejlads træning for begyndere.
2. 7 både ser ud til at komme til start hvoraf 2 er nye. Pomorol,
Stjernen, Mags, Sprøjt, J70, Ripasso, Ullas nye båd - vi ikke kan
huske hvad hedder. Så der er god basis for kapsejlads. Den grønne
klub kontaktes for deltagelse. Kathrin hører om de andre J70 både
vil deltage. Og stort velkommen til Britta, Lene og Leonora.
3. Fremover vil beskeder foregå over App’en - “min forening”Horsens sejlklub - pige sejlerne. Facebook kører sideløbende indtil
alle er med på app “min forening”
4. Husk at bruge facebook / min forening til, at melde ud om du
har brug for gaster for at komme ud at sejle, eller gast søger båd.
Vigtigt vi ikke bare bliver væk fordi bore skipper ikke kan. Måske
er der er en anden som står og mangler gaster.
5. Næste møde onsdag den 29.4. Kl. 18 til fællesspisning.
Husk selv at bestille mad.
Vi gennemgår regler og flag denne dag for intro.
6. Første sejlads er onsdag den 6.5.20 - skippermøde
kl. 17.45 (varighed ca. 5-7 min - holdes kort )
7. Formandsbåden bestemmer gang til gang, om vi sejler
krydsstart eller respit start. Der er stemning for begge dele.
8. Der er ønske om, at vi træner krydsstart en aften.
9. Der er ønske om at Nicolajsen tager med som skiftende coach
en træningsaften.
10. Der er ønske om, at vi bliver mere sociale og åbne for nye
medlemmer - og opfordre bl.a til fælles spisning efter kapsejlads.
11. Det er aftalt vi rotere gaster en gang i mellem - 1 gast af
gangen. Formandsbåden styre dette.
12. Vi skal være åbne for verden ændrer sig, og lade konceptet for
pigesejler være åbent for nye tiltag. Men vi ønsker fortsat der er
fokus på, at pigesejlerne er til for at pigerne er trygge på vandet.
Mænd er velkommen på båden og ved roret, blot vi er trygge som
sejlere og har fokus på, at pigerne bliver dygtige og trygge som
sejlere.
13. Alt i alt en super og hyggelig aften. I er velkommen til at
skrive eller ringe med gode ideer og indspark

18

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

Prisliste

H O R S E N S

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

for medlemskab og aktiviteter i
Horsens Sejlklub for 2020
Medlems typer:
A. Myndig, aktiv sejler eller deltager i klubbens virke på
anden måde. Kr. 1174,B. Umyndig aktiv sejler eller uddannelsessøgende aktiv
sejler under 25 år. Kr. 992,C. Samboende par med hjemmeboende umyndige børn.
Kr. 3064,D. Ikke aktiv (passivt medlemskab) Kr. 587,E. Aktiv-65 Kr. 587,- For medlemmer over 65 år som ønsker
medlemskab til reduceret pris efter aftale med bestyrelsen.
Sejler - & Kapsejladsskolen:
Praktisk sejlads sommeren 2020 i.h.t sommerkalenderen:
For sejlere over 25 år: Kr. 1.800 pr. sommersæson + kr. 250
for praktisk prøve og udstedelse af duelighedsbevis
For studerende under 25 år: Kr. 900 pr. sommersæson +
kr. 250 for praktisk prøve og udstedelse af duelighedsbevis
Kræver medlemskab af Horsens Sejlklub
Teoretiske del af Duelighedsbeviset vinteren 2020/21:
For sejlere over 25 år: Kr. 1.800 + bøger ca. kr. 700.
Teoriprøve kr. 200
For studerende under 25 år: Kr. 900 + bøger ca. kr. 700.
Feoriprøve kr. 200
Kræver medlemskab af Horsens Sejlklub.
Udvidet praktisk kursus/kapsejlads:
Kr. 1800 kr. Undervisning foregår i klubben J70 både
Yachtskipper af 3. grad – vinterkursus 2020/21.
Kr. 2.800 for medlemmer af Horsens Sejlklub
Kr. 3.500 for medlemmer af andre sejl- og motorbådsklubber.
Kursus startes ved minimum 10 tilmeldte
Kræver erhvervet duelighedsbevis
Yachtskipper af 1. grad – vinterkursus 2020/21.
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 2020.
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.
J70 2020.
Klubben ejer 3 superhurtige J70 kapsejladsbåde som står til
rådighed for klubbens medlemmer. Retningslinjer for leje og
brug af bådene kan findes på klubbens hjemmeside

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,
at 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 lillebælts-

området, hvor der på skift arrangeres træning i Skærbæk, Fredericia 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 i gang 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

Horsens Havn
1975
Der er heldigvis mange nye medlemmer I Horsens Sejlklub, der af gode grunde ikke husker øen i inderhavnen og i
øvrigt, hvordan vores legeplads så ud, før man begyndte at
bygge på Nordhavnen.
Dette luftfoto er taget i 1975. Det er ”kun” 45 år siden. I
1978 blev Nyboder bygget. Det er de røde bådhuse langs
Jens Hjernøs Vej. I begyndelsen af 2000 blev øen midt i industrihavnen gravet væk. Det var på den ø Horsens Sejlklubs klubhus lå fra 1915 til 1931, hvor klubhuset blev flyttet til nuværende placering.
Det ser noget anderledes ud nu i 2020, og hvordan mon det
kommer til at se ud i 2030?
Nils Buhl
w w w. h o r s e n s - s e j l k l u b . d k
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Vind i sejlene
Intensivt kursus der vil forsøge at give dig mere sejlglæde, samtidig med du får en
inspirerende tilgang til kapsejlads på klubniveau.

Team Trifork
sætter rekord
imens stormen
Gloria hærger
Mandag d. 20. januar, efter at have ligget i standby mode i 10 dage,
gik starten på rekordforsøget rundt om Mallorca. En distance på
160 sømil. Starten gik kl. 7. I mørke sejlede vi afsted i den modificerede VO70’er. Båden sejlede 20 knob få minutter efter start.
Den første halve time gik som smurt.
Besætningen ombord bestod af forskellige profiler fra off shore
kapsejlads scenen. Herunder flere profiler fra Mapfre og Brunel. I alt
havde vi 20 jordomsejlinger blandt sejlerne ombord. Et fedt sted at
være og et fedt sted at lære.
De første timers sejlads var relativt rolige. Vi havde imellem 10 og
20 knob vind, aftagende op på formiddagen. Det skulle ændre sig
meget hurtigt. For 20 sømil fra det det østligste hjørne af Mallorca,
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Kurset er for dig med ingen eller mindre kapsejlads-erfaring, uanset
om du er skipper, gast, gerne vil være gast, er på sejlerskole eller
har været på sejlerskole uden rigtig at have fået gang i sejlads og
selvfølgelig også for andre medlemmer, der ønsker lidt ny inspiration.

Kursusprogram
2 teoriaftner (tirsdag 14.april og mandag 20.april 2020, 18:3021:15 i Mongo)
Disse aftner er en koncentreret gennemgang af lidt basal kapsejlads-teori og hvordan vi skaber sejlerglæde via teamwork og læring.
Indhold: Lidt om kapsejladsregler, rollerne ombord, betydningen af
teamwork, lidt om startprocedure og anetyper, måder at kapsejle
og træne på, ”hvorfor vinder man” og lidt hint om bådhåndtering,
fart og taktik.
Bogen ”Kom godt i gang med Kapsejlads” udleveres på 1. teoriaften.
Sejlweekend (lørdag-søndag 16-17.maj 2020, 8:30-ca 17)
Teorien skal nu prøves på vandet med coaching. Sejladser sker i
deltagernes egne både/klubbåde. Kursusansvarlig hjælper med at
skaffe gaster / plads på både. Der startes i Mongo med et rund-

Capdepera begybdte det at blæse op. Indenfor 20 minutter gik vi
fra at have fuld sejlføring til 3 reb. Store bølger på omkring 3-4
meter begyndte at løfte båden op og ned.
Resten af turen nord om øen var som at sejle i sydhavet. Bølger så
store som huse og vind der tangérer stærk storm. 20+ sekundmeter. Det var hvad der mødte os, da vi rundede Cap Formentor. Det
var en oplevelse uden lige. Aldrig har jeg set Middelhavet på denne
måde. Aldrig har jeg set havet i oprør på denne måde. Bølgehøjden
toppede omkring de 8 meter. Topfarten omkring de 30 knob. Det
var noget helt andet end at sejle rundt på Horsens fjord.
Det er en fed følelse. At presse båd og mandskab til det yderste og
komme helskindet igennem. At sejle igennem den værste storm
der har ramt Mallorca og Spanien i 40 år, sætte en ny rekord og
barbere 4 timer af den gamle rekord. Det er derfor, jeg elsker at
sejle og elsker at sejle off shore kapsejlads!
Martin Hjortlund Christensen

Invitation

stykke og en hurtigt briefing om dagens program. Et antal instruktører sejler rundt i RIB-både med fører og hopper efter behov ombord på deltagerbådene. Henover weekenden foretages en række
øvelser og små kapsejladser. Der sejles i havn for kort frokostpause
med selvsmurte madder og opfølgning på øvelserne. Når eftermiddagens sejlads er overstået er der moleøl/opfølgning i Mongo.
Øvelsesaftner (tirsdagene 26. maj, 2. og 9. juni og torsdag
18. juni 2020, kl. 17.30 - ca 21)
Der indledes med en lille intro med hint til aftenens sejlads. På
tirsdagene sejles på en speciel og beskyttet øvelsesbane i tilknytning de normale tirsdags-banesejladser. Torsdag 18.juni startes
med respitstart sammen med klubbens normale torsdagssejlads.
De 4 aftener afsluttes med en kort opfølgning klubhuset sammen
med klubbens andre medlemmer, der har kapsejlet disse aftener.
Vi håber på god opbakning, så vi kan få nogle herlige og lærerige
timer sammen.
…. reserver tid i kalenderen nu. Pris og link til tilmelding
udsendes via nyhedsbrev og kommer også på hjemmesiden.
Har du spørgsmål kan rasmus.hjorth.jyl@gmail.com kontaktes.
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Horsens Sejklubs medlemmer er inviteret til at se
FURLERBOOM A/S.
Mosegade 52
Hedensted.
torsdag den 26. marts 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 senest 23. marts
til gerstroem@stofanet.dk
Se mere på furlerboom.dk

KDY på besøg
KDY afholdt bestyrelsesseminar og kick-off for den kommende
2020 sejlsæson, lørdag den 25. Januar i Horsens Sejlklub.
Vi vil gerne takke Horsens Sejlklub for brug af lokaler, og den store
venlighed og interesse vi blev mødt med.
Tak, det er meget værdsat.

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

21

Slutter på en 4. plads
Anne-Marie Rindom til VM og OL udtagelse i Melbourne
Efter en stærk start på 1. pladsen efter 3 sejladser, blev det nogle
svære dage for Anne-Marie Rindom. Svære vindforhold og halsbetændelse var en udfordring for Horsens verdensmesteren, så det
blev en lidt skuffende samlet 4. plads.
Det var den evige konkurrent Marit Bouwmeester frta Holland som
løb af med sejren efter en stærk serie.

Ny OnBoard partner

Anne-Julie Schütt og Iben Nielsby var meget tæt på
Ol udtagelse

Vi er glade for at kunne byde EY i Horsens velkommen som
ny partner i OnBoard.

Det blev et VM og en OL udtagelse som ikke lige går i glemmebogen for Anne-Julie og Iben.
De var bagud med 8 point før det afgørende VM i Melbourne. De
sejlede forrygende de første dage, lå til bronze og var 16 point
foran konkurrenterne Ida og Marie fra Aarhus før sidste 3 sejladser
lørdag.
Så blev medgangen vendt til modgang. En DSQ betød, at der ikke
var plads til fra fejltagelser, og måske var det det som gjorde, at
der pludselig kom nerver på, og resultaterne 25 og 18 i lørdagens 2
første sejladser gjorde udfaldet.
Anne-Julie og Iben sejlede et forrygende medalrace, blev nr 3, men
samlet kun nr. 6, 1 plads fra OL udtagelsen. Det var lige ved, var 25.
pladsen lørdag bare blevet en 22. plads, var OL billetten sikret. ØV.

Niels-Ove Mølhave fra EY begrunder aftalen med:
”I september måned var vi i EY sammen med Codex Advokaterne på
vandet i Horsens Fjord under kyndig instruktion fra dygtige skippere
fra Horsens Sejlklub. Det var en fantastisk og motiverende aktivitet,
hvor vi, der ikke sejler, alligevel kunne deltage og have en dejlig
oplevelse.

Fortsætter
som J70
sponsor

Anne-Marie havde følgende kommentar:
Selvfølgelig er jeg skuffet. Det var ikke min uge og vejrforholdene
var udfordrende! En halsbetændelse ramte mig desværre midt
under stævnet og selvom jeg kæmpede var det ikke nok til at vinde
en medalje! Jeg har gjort mig en masse erfaringer og fået et meget
klart billedet af, hvad der kan gøres bedre!
Super flot sejlet af de andre piger og kæmpe tillykke til min træningsmakker og rigtig gode veninde Line, som vinder sin første VM
bronze medalje!!
Nu venter en lille pause hvor helbredet har første prioritet og så
fortsætter træningen op mod OL!

Tæt på...

Business Cup 5. juni
Årets Picca Automation Business Cup sejles i år på
Grundlovsdag fredag den 5. juni.
Der er åben for tilmelding.

Den oplevelse er faktisk den reelle baggrund for, at vi fra 2020 har
indgået en Guld partner aftale med OnBoard Horsens Sejlklub.
Samtidig har vi dyb respekt for det store frivillige arbejde der ydes
i sejlklubben. Det fører til flotte resultater, vi alle i byen kan være
stolte af. Men det fører også til at vi fra barnsben
lærer om dyderne i frivilligt arbejde, at arbejde hårdt, at sætte sig
nogle mål , at realisere sine mål og udvikle evnen til at lære fra sig.
I EY stræber vi alle efter at blive bedre til alt, hvad vi gør. Det er
sådan, vi går til vores arbejde med hinanden og kunderne. Denne
målsætning finder vi går rigtig godt i spænd med det arbejder der
sker i og omkring OnBoard Horsens Sejlklub.
Vi ser frem til et aktivt samarbejde.”

Land og Plan var med
til at sikre, at vi kunne
anskaffe J70 bådene i 2017.
Aftalen er netop fornyet,
så velkommen OnBoard til
Land og Plan.

Næste OL udtagelse sejles på Mallorca i slutningen af marts.

Tak til sponsorer og annoncører for det gode samarbejde
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Vores første år som nye sejlere
Fra landkrabber til søulke
Af Nicholas L. Jensen & Maria Hübner Kjøller
Drømmen om en sejlbåd med fokus på mere kvalitetstid med hinanden og deres tre børn, blev omsat til virkelighed indenfor halvandet år for Nicholas og Maria fra Hovedgård. ”Hvis vi kan, kan
andre også”, siger ægteparret, der den 23. december 2019 sammen
sejlede deres nye sejlbåd helt hjem til Horsens. Her får du historien
om parrets oplevelser i deres første år som nye sejlere i Horsens
Sejlklub.
Vi var næsten lige kommet hjem fra en dejlig sommerferie på Tenerife i 2018, da vi besluttede os for at undersøge, hvordan vi
kunne lære at sejle. Vi havde tilbragt endnu en sommerferie, hvor
et af vores dagsture på ferien som så mange gange før, bestod af
en bådtur på havet, hvor vi kunne opleve en helt anden verden, som
vi ellers ikke normalt ville få at se fra land. Ingen af os havde nogen sejlererfaring, men alligevel syntes vi, at der altid havde været
noget fascinerende ved at sejle, og tanken om rolige weekender og
ferier med familien på vandet tæt på naturen, blev på den ferie for
alvor vakt til live. Vi ønskede i bund og grund lidt mere nærvær med
hinanden i en alt for travl hverdag med mange gøremål, og hvor det
ofte kan være svært at finde tid til nærvær, familien, naturoplevelser og refleksion.
Fra idé til handling
Og der var ikke langt fra idé til handling. Da vi kom hjem, tog vi
kontakt til Horsens Sejlklub, hvor vi under kyndig vejledning fra
Nils Buhl blev budt hjerteligt velkommen til klubben. Vi fik hurtigt
tilmeldt os den teoretiske del af duelighedsprøven som strækker
sig fra oktober til marts.
Duelighedsbeviset
Vi fandt dog hurtigt ud af, at vi nok burde have taget den praktiske
del først, for hvis man ikke før har kigget på søkort og kender lidt
til sejlads, kan det godt være en udfordring. Dygtige og tålmodige
undervisere, samt en portion held, var derfor med til, at vi i marts
2019 bestod den teoretiske prøve med efterfølgende opstart af
den praktiske del allerede i april måned. Den praktiske sejlads
havde vi virkeligt set frem til, og det skulle også hurtigt vise sig, at
torsdag aften fra 18 til ca. 21, hvor sejlads og efterfølgende sejlerret i sejlklubben, blev et af ugens højdepunkter.
Når man som nye sejlere bliver budt velkommen som nye medlemmer i en af Danmarks største, ældste og mest traditionsbundne
sejlklubber, hvor man hurtigt får fornemmelsen af, at alle kender
alle, kan man godt frygte, at det kan blive svært at komme til at
føle sig som en del af fællesskabet. Dette har dog ikke været noget
problem for os. Vi fandt ret hurtigt ud af, at der i klubben hersker en
særlig ånd, hvor alle hjælper til, hvis der er brug for det, og at man
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Nicholas og Maria på farten

meget gerne deler ud af sine egne erfaringer, hvis det kan hjælpe
andre. Man skal bare spørge!
Erhvervelse af sejlbåd
Efter en veloverstået praktisk prøve i september 2019 og et
duelighedsbevis i lommen, var drømmen om en sejlbåd pludseligt
ikke så langt væk. Sidst i oktober ser vi tilfældigvis en Bavaria 37
på Yachtbasen, som vi bare er nødt til at se nærmere på. Dagen
efter kører vi til Aalborg, og der går ikke langt tid, før vi begge kigger på hinanden og er enige om, at dette måtte blive vores båd!
Og her er gode råd dyre! Og dog…Horsens Sejlklub har en såkaldt
mentorordning, hvor alle medlemmer kan få hjælp og vejledning
til bl.a. besigtigelse og erhvervelse af ny båd. Da vi ikke selv havde
erfaring i køb af båd, bad vi derfor klubben om hjælp. Sejlklubbens
mangeårige ildsjæl, Nils Buhl, stillede sig til rådighed, og nogle dage
efter, kørte vi alle tre til Aalborg, hvor Nils besigtigede båden. Efter
at have sovet på det et par dage, skrev vi under på købskontrakten
som de nye stolte ejere af vores første sejlbåd. Nu var der ingen vej
tilbage. Nu skulle vi bare have sejlet båden til Horsens.
Jomfrurejsen fra Aalborg
Fredag den 15. nov. kl. 7.30 sejlede vi så ud fra Aalborg Lystbådehavn med kurs mod Horsens i vores nye båd og nyanskaffede
flydedragter. De skulle vise sig at være en rigtig god investering i
det kolde og blæsende vintervejr. Vi havde besluttet at sejle båden
hjem for motor, da vi endnu ikke havde prøvet at sejle en så stor
båd for sejl. Vi havde naivt håbet på, at vi kunne sejle båden hjem
på én weekend, men som alle sejlere fra tid til anden må erfare og
sande, må man bøje sig for vejrguderne og væbne sig med tålmodighed og i stedet for vente på godt vejr. Det måtte vi også. For
dét vi troede, vi kunne klares på en weekend, kom til at tage os tre.

Efter ca. tre timers sejlads i Limfjorden, hvor vi sejlede under to
smukke broer, blev vi ved udsejlingen ved Hals Barre mødt af noget af en overraskelse. Vinden var tiltaget betydeligt, og der var
en del store bølger. Vi havde selvfølgelig checket DMI og YR inden
afsejling, men vindens styrke havde ændret sig betydeligt fra om
morgenstunden, og nu var der ingen vej tilbage. Efter nogle timers
sejlads i høj sø, måtte vi søge havn i Øster Hurup. Hvad vi ikke
lige tænkte over var, at i hård vind, presses vandet ud af havnen.
Dette betyder, at der ofte er lavvande og stor risiko for, at man
støder på grund, og det gjorde vi. Heldigvis kunne en handlekraftig
havnefoged hurtigt trække os fri, og vi kunne endelig lægge til kaj
og få pulsen ned igen. Ovenpå den ilddåb, lærte vi lektien, at en
ansvarlig skipper altid sætter sikkerheden højest og bliver i havn i
dårligt vejr. Vi endte med at blive i Øster Hurup i 2 nætter, før vi
kunne drage videre sydpå. Som plaster på såret indtog vi med stor
vellyst havnegrillens flæskesteg med rødkål i kabyssen sammen
med en god stor kop øl. Søndag formiddag sejlede vi veludhvilede
videre med kurs mod Bønnerup, og vi kom sikkert i havn hen på
eftermiddagen.
Marinehjemmeværnet kom til undsætning
På grund af ustadigt vejr skulle vi vente næsten 14 dage, før vi
kunne tage næste etape. Vi sejlede ud fra Bønnerup Havn med en
vind på 4 m/s i godt og solrigt vejr lørdag den 30.11 og sejlede ind
i Ebeltoft havn lige før det blev mørkt kl. 15.35. Tidligt næste morgen sejlede vi videre med kurs mod Horsens. Der var 2 frostgrader,
klart vejr og vinden var kun 4 m/s.
Vest for Samsø gik motoren efter kun et par timers sejlads pludseligt i stå. En hurtig beslutning og et nødopkald til Marinehjemmeværnet betød, at Brigaden fra Aarhus, bestående af 9 gæve
gutter, kom os til undsætning, og efter besigtigelse af båden, tog
de os med på slæb til Hou Havn. De fortalte os, at 1 ud 10 nødopkald, kommer fra nye bådejere, som skal sejle deres båd hjem, og
problemet er ofte motorstop. Når en båd er under salg, har den
ofte ikke sejlet i noget tid. Der kan derfor let dannes dieselpest i
motoren. Når man så fylder brændstoftanken helt op, løsnes ”pesten” eller urenhederne sig fra tanken, som så kan sætte sig fast
i slangerne som tilfører brændstof til motoren. Det skulle senere
vise sig, at det netop var dieselpest, der havde tilstoppet dieseltilførslen til vores motor. Ja, man bliver altså klog af skade. Selvom
det selvfølgelig på godt jysk var rigtig ”træls” at skulle hjælpes i
land af Marinehjemmeværnet, når det nu gik så godt, var det trods
alt en ovenud positiv oplevelse. Sjældent har vi mødt så venligt og
professionelt mandskab som i den grad vidste, hvad de havde med
at gøre.

Indsejlingen i Horsens fjord, hvor de velkendte grønne styrbordsbøjer kom os i møde, ledte os trygt og sikkert i havn.
Kurs mod nye horisonter i 2020
Da vi startede på den teoretiske del af vores duelighedsprøve i
lokalerne i Mongo i efteråret 2018, fik vi at vide, at i Horsens Sejlklub uddannes der ikke kun sejlere, men man får lige det ekstra teori
og den praksis, der kan hjælpe en i at navigere sikkert på havet.
Navigatører er vi dog langt fra endnu, men vi vil gøre, hvad vi kan,
for hele tiden at blive dygtigere og med tiden erfarne sejlere. Det
er først nu, at vi for alvor skal i gang med at lære. Vi er meget
ydmyge i forhold til sejlads, for vi har mødt så mange dygtige og
erfarne sejlere i klubben, og vi suger alt den viden til os, som vi
kan få. Derfor har vi også meldt os til et kursus i VHF-certificering
til foråret samt praktisk sejlads i J70’er bådene. Vi har ønsket at
sejle i samme båd, som vi også gjorde ved den praktiske sejlads
i H-bådene. At sejle i samme båd giver for os rigtig god mening,
da vi jo skal lære at samarbejde og kommunikere ombord. Det er
samtidig blevet tydeligere for os, hvad der er hinandens styrker og
svagheder på søen.
Til foråret håber vi også på, at vi igen kan benytte os af mentorordningen, da vi rigtigt gerne vil have hjælp til at lære at sejle vores
båd for sejl. Jo mere erfaring vi får med at sejle vores egen båd, des
længere væk kan vi komme. Vi har så mange drømme om spændende nye rejsemål sammen med vores familie, og vi er så nysgerrige på, hvad der gemmer sig derude i horisonten bag den næste
odde eller langs den smukke kyststrækning. Søulke er vi ikke helt
endnu, men én ting vi har lært fra vores spæde erfaringer til søs er,
at er der vilje, er der også vej.

På vej mod Bønnerup
Havn

Hou Havn inden afgang den 23. dec. 2019

Endelig i sikker havn – Horsens Havn
Den 23. december kunne vi så endelig tage hul på den sidste del af
vores rejse og sejle det sidste stykke fra Hou til Horsens. Motoren
var i mellemtiden blevet tilset og brændstoftanken rengjort. Båden
var igen sejlklar. Nogle sømil før Snaptun kunne vi ane færgen fra
Endelave ude i horisonten. Det blev hurtigt tåget, og der gik ikke
lang tid, før vi ikke kunne se færgen længere.
Vi håbede på, at vi lige akkurat kunne nå forbi Snaptun, så vi ikke
skulle sejle for tæt på færgen. Heldigvis havde kaptajnen set os, og
han sejlede forbi os i behørig afstand, så bølgerne fra færgens kølvand ikke væltede os omkuld. Efter Snaptun sejlede vi et par sømil
i næsten blikstille vand, hvor vi blev budt velkommen af en sæl og
et marsvin. Vi kunne ikke have ønsket os nogen smukkere velkomst!
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Ærestegn
I forbindelse med Sejlerskolens ”Nytårskur”, en sammenkomst i Mongo for alle instruktører med ledsager, fik Nils
Buhl Horsens Sejlklubs ærestegn. Formanden sagde ved den
lejlighed:
Kære Nils
Nu har du valgt at stoppe som leder af sejler- og kapsejladsskolen.
Du har lagt et kæmpe arbejde i dette. Men det startede lang tid før
Horsens Sejlklubs sejler skole.
Du har et langt CV i HSH.
Du blev medlem i HSH i 1956, det er altså 64 år siden. Du har
sejlet kapsejladser i joller og kølbåde til rigtig mange sejladser og
stævner, og sammen med flere tidligere og nuværende medlemmer.
Du har sejlet tur- og familiesejladser med Inge og drengene i rigtig
mange år. Siden 1981 hvor du flyttede tilbage til Horsens har du
været engageret frivillig i klubben, og sponsor ikke at forglemme. I
din egenskab af bestyrelsesmedlem og senere formand i Horsens
Sejlklub har du arbejdet med de forskellige projekter, der har været.
Du var formand i klubben fra 1985 til 1994, og i samme periode var
du med i forskelligt udvalgsarbejde i Dansk Sejlunion. Du var med
til som formand at anskaffe de første 2 H-både til sejlerskolen, og
også en af initiativtagerne til bygning af det sydlige hus med overhuset og Knuds værksted. Du var med i beslutninger fra 1987 til
1990, hvor Horsens Lystbådehavn blev udvidet i sygehusbugten, og
broerne i den gamle havn blev fornyet.
Du opfandt weekend i klubben, som sidst i 80’erne og frem var med
til at samle mange medlemmer i vintermånederne om hyggelige
og festlige stunder i det gamle klubhus.
Du har også underholdt til klubaftener med din og Per Klausens
store rejse/rejser i Wasa, og når jeg siger underholdt, er det fordi
du formår at gøre selv de mindste detaljer i en sådan rejse interessante.
Du har de sidste 4-5 år været formand i Sejlerskolen, men har siden
2001 været instruktør i samme.
Du sidder aldrig stille og taler om, hvad man burde gøre, du går
altid 100 procent ind i de opgaver du påtager dig. Du løftede også
en stor opgave i forbindelse med nedpakning af det gamle og indretningen af det nye klubhus. Vores nye klubhus fik noget historie
og sjæl med. Du har også historien med. Du kan huske, hvorfor nu
det ene og det andet er endt, hvor det er endt.
Du har også i Matroserne, turudvalget, i dagplejen og med nyhedsbrevene taget en stor tørn. Du møder ind hver anden tirsdag med
rundstykker når matroserne skal mødes.
Nils, Horsens Sejlklubs bestyrelse vil gerne takke dig for mange års
tro tjeneste, og vi synes det skulle være her, hvor du har tilbragt
mange timer de sidste år, her i Mongo, hvor sejlerskolen residerer.
Nils på vegne af Horsens Sejlklubs bestyrelse vil jeg gerne give dig
klubbens ærestegn, og håber du vil bære det med stolthed.

Formanden sætter ærestegnet på Nils Buhls revers.

Svend Smedegaard valgte at stoppe i Horsens Sejlklubs
bestyrelse i forbindelse med generalforsamlingen 2020. I sin
takketale til Svend sagde formanden:
Kære Svend
Du blev valgt ved generalforsamlingen torsdag den 14. januar
2010. En generalforsamling der blev afholdt en dag for tidlig. I
vedtægterne står der, at generalforsamlingen skal afholdes mellem
den 15. januar og den 15. februar. Men man enedes om på dagen
at gennemføre generalforsamlingen med påtale om, at dette ikke
måtte gentage sig.
Valgt blev du altså Svend, valgt til et stort stykke frivilligt arbejde,
hvor der var /er brug for dine kompetencer.
Du har fra starten af dit bestyrelsesarbejde været involveret i de
planer, der har været /er for Nordhavnen og vores klubhusbyggeri.
Du har formået at balancere på den knivsæg det må have været
at have et firma, der beskæftiger sig med byplanlægning og så
være næstformand i en klub, som befinder sig midt i orkanens øje
for den udvikling politikerne ønskede for nordhavnen. Du var den
rigtige mand, på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted.
Du blev den næstformand, der holdt fast i tanken og projektet om
et nyt klubhus. Du har i bestyrelsen været indpisker og den der
troede på, at det ville lykkes.
Det blev en meget travl periode, da først vi fik projektet sat i søen.
Det lykkedes bestyrelsen og andre medlemmer i de år, at indsamle
midler til byggeriet ved mange kreative ideer og forslag, og i 2013
vælter vi det gamle klubhus, og det nye kan begynde.
Du, Carl-Erik og jeg var som FU sammentømret, og havde fra
bestyrelsen mandat til at sige ja og nej i byggeriet. Et flot mandat.
Vi holdt mange møder i herreværelset på Frydsvej. Rie måtte lide

den tort (eller hvad det nu var) at undvære dig, og lægge hus til
alle vores mange drøftelser. Jeg tror ikke møder på ugebasis var
et særsyn, og derudover var der telefonsamtaler og mails i et væk.
Ved hjælp af bl.a. din stædighed og store arbejdsindsats lykkedes
det Horsens Sejlklub at komme i mål med dette flotte hus. En
kæmpe investering, som ikke alle var enige i, men en investering
der hele tiden har vist sig at være det mest fornuftige, og ikke
mindst herefter, hvor vi har lagt lån om 2 gange, så vi nu har en
meget fornuftig husleje. Vi kunne være endt med ikke at have noget hus, for det gamle stod ikke til at redde.
Vi har dannet formandskab i 9 år. 9 gode og arbejdsomme år.
Du har en stor viden og gode kompetencer, som har betydet alverden i det arbejde bestyrelsen har skullet udføre på vegne af alle
medlemmer. Du husker alt, og hvis vi andre intet kan huske, har du
altid et skriv eller en mail, hvor det står.
Du er et taktisk og strategisk geni.
Du er ofte på forkant med udviklingen, du har været et kæmpe
aktiv for Horsens Sejlklub.
Dit hjerte har været med i arbejdet for klubben, og vi har sammen
med Rie og Yasmeen delt et par flasker rødvin, når vi har skulle
lukke for en arbejdsopgave.
Du er samtidig en god sejlerkammerat, som elsker at vinde. Du kan
altid finde lidt spydige bemærkninger frem af skuffen og kan tåle at
få igen. Personligt vil jeg komme til at savne dig og vores samtaler
om dette og meget andet. Det er ikke sikkert du slipper helt for
mine opringninger.
Vi har været et godt makkerpar, og Horsens Sejlklubs bestyrelse
vil gerne takke dig for dit store arbejde. Den store frivillige indsats
du har leveret og din store viden der er kommet Horsens Sejlklub
til gavn.
Svend vi vil gerne give dig klubbens æres tegn som en tak for dit
store arbejde og håber du vil bære det med stolthed.
Stående applaus, tak og et stort tillykke til Svend.

Netværket
”Sejlklubberne i
Østjylland”
For 7. gang afholdt klubberne i Østjylland erfaringsudvekslingsmøde i begyndelsen af året. Denne
gang i Egå Sejlklub.
14 klubber var mødt op. I alt deltog 26 personer herunder
sejlunionens formand Line Markart, direktør Christian
Lerche, de 2 lokale DS-bestyrelsesmedlemmer Peter
Bjerremand og Henrik Voldsgaard samt den lokale DSkonsulent Leon Träger.
Fra Horsens Sejlklub deltog ud over Peter Bjerremand,
formand Bjarne Hansen.
Det fulde referat og deltagerliste kan ses på horsens-sejlklub.dk
Hovedtemaerne i dette års møde var ud over erfaringsudveksling og orientering fra DS, en debat om hvad man
vil med det lokale klubsamarbejde i Østjylland. For DS
var det også led i et landsdækkende ”roadshow”, hvor
man via 6 møder drøfter og samler op rundt i landet.
En opfølgning efter sidste DS-generalforsamling, hvor
et bestyrelsesforslag om at skrive kredsene ud af DS’
vedtægter, ikke blev vedtaget.
Før mødet var der udsendt forslag til, hvordan klubsamarbejdet i Østjylland kunne arrangeres herunder
en afvikling af den økonomi, der hang fra tidligere. En
beslutning truffet på mødet januar 2019. Forslagene
blev tiltrådt og vil være modellen for det videre arbejde.
Man kan sige, det er en formalisering af de sidste 6 års
arbejde + lidt oprydning.
Henrik Voldsgaard lagde op til debat om Kredsene. Ivrig
debat fulgte. Samarbejde om praktiske opgaver var et
gennemgående tema mere end det ”politiske” klubber/
union. Spændende bliver det at erfare et fælles resultat
af alle 6 møder.
Mødet sluttede med at aftale nyt møde i Kaløvig tirsdag
den 19. januar 2021 kl. 19.00
Carl Gerstrøm

Svend iklædt ærestegn
og blomster

Stort tillykke til Nils!
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Transportløsninger
til dit behov

H O R S E N S

Jeg må nok indrømme, at det var med blandede følelser jeg frisk fra
sejlerskoen sagde ja til at sejle pigekapsejlads om onsdagen: “Ka jeg
nu det her?”til“Nu giver jeg det et forsøg, det kunne blive mega sjovt!”.
Efterfølgende har jeg ikke fortrudt, overhovedet.

Vi overholder den gældende lovgivning fra arbejdstilsynet

A N N O

1 8 7 9

WOW
– Women on Water på Horsens fjord
- beretning fra ny pigesejler

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

S E J K L U B

Min mand Claus og jeg er de der helt nye sejlere, der kom ind i
denne her specielle “verden” - for det er det virkelig - via vores
to optimist-sejler-børn. Vi stod på kajen og observerede, uden at
forstå en dyt af alt det sejlfaglige, men vi kunne lide hvad vi så.
Glade børn og voksne, meget tæt på naturen og med et stærkt
sammenhold. Så vi tog duelighedsbevis, og der gik ikke lang tid før
vi tog det helt store hovedspring og købte båd, en Jeanneau 30i,
“Stjernen”. Og så var det meningen at vi - stille og roligt - skulle
lære at sejle tursejlads, i vores tempo. For der er meget at lære for
nye sejlere i en helt ny sejlerverden.

vind og konkurrenter, flere vendinger, kiggen på sejl, og opdateringer fra det virkelige ikke-sejler-liv; alt i en stor pærevælling.
Og pludselig fik vi vores første sejr! Og så kom der en sejr mere en
anden onsdag, et super fint bevis på at vi faktisk bliver dygtigere
gang for gang som team.
Og vi hygger, vi VIL hygge. Det må aldrig blive for seriøst på
Stjernen. Vi tilstræber at blive inde i for kraftig vind, for det er ikke
sjovt at blive for presset; hvilket vi har prøvet når vejrudsigten ikke
holder....Vi vil helst bygge på lidt efter lidt.
Så takket være pigesejler-gruppen med Ripasso-Karin i spidsen, og
vores vidunderlige “Stjerne-besætning” Birgit, Helle og Maria, kom
vi over den lidt svære start som nye kapsejlere. Man kan virkelig
sige at støtten og rummeligheden er til stede i pigesejlergruppen,
hvis andre nye sejlere skulle få mod på at starte op.
Lise Riber

Den plan holdt ikke længe. Før jeg så mig om, havde jeg sagt ja til - i
vores egen båd - at være skipper i pigekapsejlads. Jeg vidste intet om kapsejlads
som sejler. Jeg havde siddet på dommerbåd til ungdomsstævner mange gange,
men det kan jo ikke helt sammenlignes.
Heldigvis fik jeg hjælp, meget hjælp, og
det var også nødvendigt. Der var nogle
meget erfarne pigesejlere, Birgit, Helle
og Maria, der gerne ville sejle med. Og
min mand, der onsdag aften hedder
“Clausine”, kom også med. Fed måde at
starte på, en super udviklingsmulighed
for os som sejlerpar.
Og hold op en læringskurve! “Stjernepigerne” har med stor tålmodighed lært
os alt muligt nyttigt.
Og det er med vilje jeg skriver “os”; der
coaches livligt mellem hygge, vendinger, selfies, spejden efter mærker,

maritim@godtvejr.dk
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Stjernepigerne fra
venstre Birgit, Lise,
”Clausine” og Helle.
I forgrunden Maria.
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Generalforsamling 2020

Efter sejlerret bød formanden velkommen, og mindedes de
medlemmer, der i årets løb var gået bort.
1. Valg af dirigent
Carl Gerstrøm blev valgt til dirigent
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed.
Der var 64 stemmeberettigede medlemmer mødt op.
Referatet vil blive lagt på hjemmesiden i sin fulde længde, og en
forkortet udgave vil være at finde i det næste klubblad 1.2020.
Referent Yasmeen Hollesen
Ingen fuldmagter afleveret
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Kasseren gjorde opmærksom på, at man fremadrettet kan hente
en App i ForeningLet og med den kode, vi anvender til vores egen
portal, kan logge sig på og få et medlemsbevis frem. Kasseren
skriver en vejledning til, hvordan det findes frem.

10. Eventuelt
Kurt Bech Pedersen takkede Svend Smedegaard, for det store arbejde han har lagt i Horsens Sejlklubs bestyrelse.
Svend har været en stor fortaler for det nye klubhus, og har lagt
en meget stor arbejdsindsats i projektering i det nye klubhus. Kurt
spurgte ind til, hvad der skulle til for at man fik tildelt et ærestegn.

4. Forslag fra Bestyrelsen
Ingen forslag.

Helle Hjorthlund takkede Nils Buhl for en kæmpe indsats i Horsens Sejler skole og Horsens Sejlklub som helhed.

5. Forslag fra medlemmer
Ingen forslag indkommet.
6. Fastlæggelse af årskontingent (se side 18 her i bladet)
Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på 3%, hvilket blev
enstemmigt vedtaget.

Dirigenten lukkede generalforsamlingen og gav ordet til Formanden for en afsluttende bemærkning.

- kort referat

7. Valg af formand
Formanden ikke på valg
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende var på valg
• Svend Smedegård, der ikke modtog genvalg
• Kristian Trøst Smedegaard, modtager genvalg
• Klaus Schubert, der ikke modtog genvalg
• Peter Bjerremand Jensen (supp), stiller op til bestyrelsen

2. Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde beretning.
Per Ole Stegler roste, at der var afsat midler til talentudvikling
som eneste bemærkning til beretningen, der blev godkendt med
akklamation.

Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen at genvælge Kristian
Trøst Smedegaard og vælge Peter Bjerremand Jensen og Christian
Blæsbjerg til bestyrelsen.
Christian Blæsbjerg præsenterede sig selv.
Der var ikke andre kandidater, - fredsvalg!

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab samt
forelæggelse af budget
Dirigenten konstaterede, at regnskabet var underskrevet af begge
revisorer.
Kasserer Klaus D. Johansen fremlagde regnskabet i hovedtal.
Klaus takkede vores regnskabs assistent, Helle, Peter Bjerremand
og Bent Larsen for det store arbejde med det nye regnskabs
system.
Søren Klint spurgte om hvilket regnskabssystem bestyrelsen
havde købt.
Kasseren orienterede. Et regnskabs system der hedder ForeningLet, der er gearet til foreninger. Derudover anvender vi Economic.
Kurt Bech Pedersen spurgte om den løn, der udbetales til Anna
Marie, er sponsorbetalt, hvilket kasseren bekræftede.
Ingen spørgsmål til regnskabet, der blev godkendt og der blev
givet decharge til kassereren og bestyrelsen.
Kassereren fremlagde budgettet til orientering.
Peter Bjerremand orienterede om at ”Horsens til OL” er nulsums
tal.
Claus Riber fik uddybet overskuddet.

Til afløser for Peter Bjerremand Jensen foreslår bestyrelsen
Tina Winkler. Tina præsenterede sig selv og blev valgt uden modkandidat.
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Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af:
Formand Bjarne Hansen
på valg næste år
Peter Bjerremand Jensen
nyvalgt til bestyrelsen for 2 år
Jan Riskær 		
på valg næste år
Knud Erik Feldt		
på valg næste år
Klaus D. Johansen		
på valg næste år
Kristian Trøst Smedegaard genvalgt for 2 år
Christian Blæsbjerg		
nyvalgt til bestyrelsen for 2 år
Suppleanter er:
Tina Winkler		
nyvalgt for 2 år
Bent Larsen		
på valg næste år

Formanden holdt sin afsluttende tale:
En tak til alle medlemmer for et godt år 2019, og en tak til alle
frivillige kræfter.
Tak til Klaus Schubert med tak for indsats i de forløbne 4 år.
Tak til Nils Buhl for et kæmpe arbejde i Horsens Sejlklub, som
frivillig og som leder af kap- og sejlerskolen.
Tak til Svend Smedegaard for et kæmpe frivilligt arbejde. En indsats der gjorde at vi endte med et nyt og flot klubhus.
Svend Smedegaard blev tildelt Horsens Sejlklubs Ærestegn.
Svend takkede for de pæne ord og for ærestegnet.
Formanden takkede dirigenten, ønskede alle god tur hjem og
udbragte et trefoldigt hurra for sejlsporten og HSH.(CG)

HSH Venner
Tilbage i 1953 blev Horsens Sejlklubs Venner - i daglig tale
”Vennerne” - etableret og fylder således 67 år i år. I begyndelsen en lukket forening på 12, der donerede penge til
Horsens Sejlklub. Senere åbnede man op, og der kom flere
medlemmer. Foreningens formål er helt enkelt at støtte
Horsens Sejlklub. Gennem årene har ”Vennerne” opfyldt
mange af sejlklubbens ønsker. Den mest markante gave
er flagmasten som blev doneret i forbindelse med Horsens Sejlklubs 100-års jubilæum. Man kan læse detaljer i
Jubilæumsbogen.
Foreningens stifter og første formand var Victor Jensen. Victor blev efterfulgt af Carl Andersen. B.W. Hansen, tidligere
formand i Horsens Sejlklub, var formand til 1994. Poul Ohff
var formand frem til 2001, hvor ligeledes tidligere formand i
sejlklubben, Carl Gerstrøm, tog over.
I de seneste år, er det at samle penge til Horsens Sejlklub
sat anderledes i system. Bortset fra perioden med indsamling til det nye klubhus, hvor vennerne opnåede status som
en forening der kunne modtage fradragsberettigede gaver,
har fokus i vennerne været af mere social karakter.
Således også i det forgangne år. Optimistsejlads for voksne,
Seniorsejlads og ikke mindst generalforsamling med vægt
på kogt torsk.
Som giver af flagmasten har ”vennerne” varetaget vedligeholdelsen, såvel økonomisk som fysisk.
Flagmasten er der ikke gjort noget ved i 2018, -19 og -20.
Man skal nok have lagt den ned efter standernedhalingen til
efteråret.					
I klubbladet har man kunnet læse om vennernes aktiviteter.

Blomster, vingave og stor tak til Klaus Schubert

På generalforsamlingen 2019 meddelte formand Carl Gerstrøm og kasserer Birger Iversen at de begge ville gå af ved
generalforsamlingen 2020. Nu bør man nytænke vennerne
og fremtidssikre moderne sponsorarbejde i Horsens Sejlklub
med respekt for ”vennernes” gamle traditioner.
Uheldigvis falder det tidsmæssigt sammen med deadline for
dette klubblad og det nærmere referat må vente til næste
blad. (CG)

9. Valg af revisorer
De to revisorer Søren og Anders Andersen blev genvalgt uden
modkandidater.
Bestyrelsesbordet
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Med nytår om bagbord
Korte bukser og kasket er min all time favorit beklædning på vandet. Men begge dele var lagt langt væk, da vi for 3. gang sejlede
nytårsrace. Alt det mest uldne vi hver især kunne finde på hylderne
var taget på. For den 29. december var der ikke megen varme i
luften på Horsens Fjord.
Kort og effektivt
Seks hold var klar til at give den gas og få blæst konfekt og andefedt ud af håret. Kapsejladsleder Morten Fjerbæk havde fået
lavet et flight-skema klar, så de fleste nåede at møde hinanden og
alle fik fem sejladser i løbet af tre timer. Hurtigt og effektivt. Det
giver varmen, når man skal klare en op-nedbane med to genakkersætninger på 15 min.
Der rigges til!

”Tøsebåden” - fra venstre Sofie, Nanna, Emilie, Signe og Liv.
Oliefyr og kaffe
Med på vandet var Søren Buhls båd, og der var tændt godt op under
oliefyret og masser af kaffe på termokanderne så de hold, der stod
over, kunne få varmen. Skibshunden Nansen holdt styr på tropperne, mens ”far” var på banen.
Op for vinteren
I løbet af dagen blev det til en del drillerier og røverhistorier på
dommerbåden, mens der blev knoklet på banen. Efter sidste sejlads
blev bådene sejlet ind til kranen, hvor vi fik sat dem på trailerne,
så de kunne komme over på værftet til en gennemgang i løbet af
vinteren. Traditionen tro var der til slut varm suppe i Mongo og
våde præmier til de fleste.

Fint besøg
To af deltagerne var nogle af dem, der ellers repræsenterer sejlklubben ude i verden; nemlig Anne Marie Rindom og Martin Hjortlund, der er crew på Team Akzonobel. Hyggeligt. når de har tid til at
være med i juleferien. Ellers var besætningerne fra den faste gruppe
af J70 sejlere.
Morgenkaffe i Mongo.

Seje tøser
Noget der gjorde mig særligt glad, var at se den rene kvinde-båd
med fem unge sejlere fra ungdomsafdelingen. Hatten af for deres
mod på at tage på vandet en vinterdag i frisk vind, selvom de ikke
har så stor erfaring med J70 sejlads. Resultatet som sidste både
afspejler ikke helt deres evner. De fik nogle rigtigt flotte starter, så
med lidt mere erfaring i boathandling, vil de være farlige.
Tak til Carl Gerstrøm for at arrangere morgenbordet for os, til
Søren for dommerbåd og til Morten for at stå for organisering og
gode præmier.
Vi glæder os til næste år!
Resultat:
1.     Liga holdet
2.     Team Mortensen
3.     Fjerbæk/Arndal
4.     Rindom Family
5.     Formanden
6.     Liv Andersen
Lena Hellström
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”Rindom Family” – Ole og
Anne Marie – lader op.

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

33

Tørlejr 2020
Mit navn er Isabella og jeg vil gerne fortælle lidt om tørlejren, som
blev afholdt i januar måned.
Vi var 8 tilmeldte ungdomssejlere til årets tørlejr, som blev afholdt
fra fredag til søndag i uge 4, det var min første lejr med overnatning, og jeg viste ikke helt hvad en ”tørlejr” var, da det første gang
jeg skulle deltage.
Vi mødtes i Mongo om fredagen, hvor vi startede med at pakke
vores soveposer ud oppe på loftet, her skulle vi alle sove på vores
medbragte madrasser, imens vi pakkede ud var nogle forældre ved
at lave aftensmad nede i køkkenet.
Efter aftensmaden fortalte vores chef træner Jacob sammen med
ungdomstrænerne Astrid og Mikkel lidt om, hvad programmet for
weekenden var, og at temaet for lejeren var Volvo Ocean race.
Vi blev delt op i to hold, som skulle konkurrere mod hinanden og
løse forskellige opgaver sammen hele weekenden, vinderen ville
blive fundet søndag, og præmien var endnu ukendt.
Resten af fredag gik blandt andet med, at vi skulle vælge et holdnavn, lave et kampråb, samt blive introducerede for emnet Volvo
Ocean race, vi så en masse korte videoer om emnet og ellers stod
aftenen bare på hygge og en tegnefilm.

H O R S E N S

Klubudflugt
- fin tur, men ikke noget tilløbsstykke.

Lørdag var tæt pakket med aktiviteter og flere konkurrencer, der
var også fysiske træningsøvelser og sejlerteori på programmet,
den ene af konkurrencerne forgik i Horsens svømmehal, og efter
konkurrencen var der også god tid til fri leg :-)
Lørdag nat vækkede vores trænere os med høj musik (wake me up
before you go go) og sendte os ud i mørket på natløb, vi havde kun
få lommelygter med på løbet, som forgik ved bådpladserne.
Efter natløbet var alle meget trætte og faldt hurtigt i søvn igen,
desværre var der ikke tid til at sove længe, da vi skulle tidligt op til
morgentræning, heldigvis kom vi tilbage til et allerede opdækket
morgenbord i Mongo.
Efter lidt mere sejlerteori med Astrid og Mikkel, var vi alle oppe
i byen for at stå på skøjter, da vi kom tilbage fra skøjteturen,
hoppede vi alle i havnes kolde vand.
Tørlejren 2020 har helt klar givet mig et tættere forhold til de andre ungdomssejlere, der ligesom jeg også havde valgt at tilbringe
en januar weekend på havnen, jeg kan kun anbefale andre at deltage næste år – jeg er der i hvert fald igen i 2021.
Med Venlig Hilsen
Isabella Hegermann
Ungdomssejler i HSH

Bundmaling
Biocid direktivet er under implementering, og det var planen, at
det skulle gælde fra sæson 2020. De nye bundmalinger for den
kommende sæson skulle være omfattet af direktivet. Med bundmalingerne følger større vejledninger, beskyttelseshandsker og det
bliver sejlerens ansvar, at der kun benyttes godkendte produkter.
Der kan kun købes godkendte produkter, men sejleren er ansvarlig
for afdækning, støvsuger ved bundslibning etc. Udviklingen følges
tæt. Der venter en formidling til sejlerne omkring de nye regler.
Endnu engang er der udsættelse foreløbig til 2021. Ak ja! Da det
hele startede tilbage i Svend Aukens tid omkring år tusindskiftet,
var der en forventet tidshorisont på ca. 8-9 år.

34

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

Jeg får en del nyhedsbreve forskellige steder fra. Fornylig faldt
jeg over en artikel, hvor er omtalt en registrering af begroning på
fritidsbåde i Polen. Academic Yacht Club Gdansk gennemførte en
detaljeret registrering, da bådene blev taget op ultimo oktober
2019, - mange fotos og detaljeret beskrivelse af anvendt maling.
Som jeg forstår det, vil man gentage det i årene frem for at se, om
der er et mønster. Artiklen indeholdt ikke nogen behandling af data
ej heller nogen konklusion. Af billedmaterialet kan man se en del
slim og enkelte ruer. Flere skruer var der fokuseret på. Her var der
varieret begroning også med ruer.
Carl Gerstrøm

Det var en interessant og meget hyggelig klubudflugt ultimo januar.
I 2 private biler startede 6 forventningsfulde medlemme ud efter
morgenkaffe i Mongo. Pitstop i Halskov og videre til museet for søfart i Helsingør. ”M/S Museet for Søfart” som det hedder er tegnet
af den berømte arkitekt Bjarke Ingels og er placeret i den gamle

Nicolai Juel Vædele fortæller begejstret i ”Hal 16”

S E J K L U B

A N N O

1 8 7 9

Fra Helsingør gik turen til Holmen hvor vores lokale ubådskaptajn
havde arrangeret, at vi kunne komme ind i ”Sælen”. Bænket tæt i
de meniges messe indtog vi de medbragte sandwich. Der er ikke
meget plads i sådan et fartøj. Det bugner med elektronik, måleinstrumenter i tilsyneladende vild uorden. Ubådskaptajnen – Hans
Kock - var rigtig i sit es og røverhistorierne fik frit løb. En kæmpe
oplevelse var det!

Frokost i messen, - ikke meget plads!

Den legendariske mastekran

dok på Helsingør skibsværft. Det rummer mange effekter fra det
tidligere søfartsmuseum på Kronborg. Der var en særudstilling om
Troels Kløvedal, - den fra Aros i Aarhus. Frokosten blev indtaget i
museets cafeteria.
Videre gik det til ”Hal 16” en af de gamle skibsværftshaller - med
indgang fra ”Den røde plads”, hvor et hold frivillige renoverer historiske lystfartøjer og fiskerbåde. Vi var heldige og løb ind i Nicolai Juel Vædele den daglige leder der begejstret fortalte. Danmarks
formegentlig ældste fartøj bygget til lystsejlads er man i gang med
at renovere. Hun har en spændende historie og et hold fra KAS
(Københavns Amatør Sejlklub) har samlet en gruppe der står for
arbejdet. For de mange frivillige i ”Hal 16” er det vigtigt, at de renoverede fartøjer kommer på vandet og bliver brugt – sejlet i. Der arrangeres hvert år en sejlads ”Sjælland rundt på langs”. Der inviteres
bredt og hygge er det absolutte nøgleord.
Der blev overnattet på vandrehjemmet og en dejlig middag blev
indtaget på en udmærket italiensk restaurant i gåafstand.
Efter tidlig morgenmad var vi en tur i Helsingør Nordhavn og mindedes gamle dages Sjælland Rundt med tilhørende Jazz aftenen før
sejladsen. 1000 både pakket kaotisk i havnen og det muntre pakken ud før sejladsen.
Teknisk Museum planlægger at flytte ind i Svanemølleværket, men
det varer endnu nogle år. Det er et yderst interessant museum med
mange spændende effekter flot arrangeret i nydelige haller. Flere
fly kan man se, rumkapslen hvori den danske astronaut fløj en tur,
mange spændende biler og meget mere. Det er bestemt et besøg
værd.

Fra venstre Poul, Kurt, Hans, Kaj, Carl og Vilhelm foran ”Sælen”
Holmen har en spændende historie. Her står ”Rigets flag” på flagbastionen, batteriet Sixtus, den berømte mastekran. Fregatten ”Peter Skram” ligger ved kaj side om side med motortopedo båden
”Sehested”, som, da den var i aktiv tjeneste, var adopteret af Horsens, og som vi flere gange har haft besøg af.
Turen sluttede med sejlerret i ”Pynten”. Dejlig mad, en go’ evaluering af turen og snak om, hvor vi skal tage hen næstegang. Med den
gode oplevelse, skal der være en næste gang.
Synd for de der ikke tog med, - de gik glip af en masse. (CG)

Gamle fly og biler i Teknisk Museum
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Kære alle gæve sejlere i Horsens Sejlklub

Kursusprogram 2020

De sidste par år har vi ikke haft et reelt medlemsbevis, fordi vi har
været i gang med at indkøre et helt nyt og moderne medlemssystem. Det er nu løst på en smart måde via en såkaldt App på ens
mobiltelefon eller tablet.
Vores medlemsdatabase hedder ”ForeningLet” og når du skal finde
appen, så søger du i Appstore, eller hvad det nu hedder på din mobil, på ordet ”ForeningLet” og tryk på navnet. Så kommer der et
billede frem af forsiden ForeningLet. Tryk derefter på ”Hent” og appen bliver downloadet til din telefon.
Men før du går videre, skal du lige have fundet din kode til Horsens Sejlklubs Medlemsportal. Den finder du ved at gå ind på vores
hjemmeside, www.horsenssejlklub.dk, gå op for oven og tryk på den
første mulighed: ”Medlemsportal”. Dernæst trykker du på ”Login”
hvor du skriver din mailadresse og trykker nedenfor på glemt kodeord. Der kommer endnu et billede, hvor du skal skrive din mail igen
og du trykker send.
Ganske kort tid efter kommer der nu en ny kode til dig på din
mailkonto og den kan du nu sætte ind efter mailadressen i Login
billedet. Så har du adgang til klubbens medlemsportal, hvor du kan
tilmelde dig møder mm. Du kan også gå ind under ”Stamdata” og
rette dine medlemsoplysninger mm, og du kan rette din kode til
noget du kan huske. Bemærk, at hvis du skal booke lokaler, både
mm under fanen ”Booking” på hjemmesiden, så er det en anden
kode, du skal bruge der. Der må du lave samme øvelse som før, for
at få en ny kode.

Horsens Sejlklubs Sejler - & kapsejladsskole tilbyder til
følgende kurser:

Det er denne mailadresse og kode du skal bruge når du åbner
ForeningLet Appen. Når du har logget ind får du 3 muligheder:
”Profil”, ”Medlemskort” og ”Tilmeld/afmeld”. Hvis du trykker på
Medlemsbevis kommer der et medlemsbevis frem, hvor der står dit
navn og medlemsnr., og at det er gyldigt til 31/10 2020.
På den måde kan alle få et medlemsbevis, uden at vi behøver at
bruge mange penge på papir og forsendelse. Vi håber, at alle vi tage
godt imod dette nye moderne medlemsbevis. Det er sjovere at
bruge penge på sejlads end på papir.
Medlemsbeviset skal bruges, når sejlere skal til stævner, eller hvis
man f.eks. skal købe ølbonner i restaurant Pynten.
Hvis du får problemer med følge denne vejledning, så er du meget
velkommen til at kontakte mig på min mail: kasserer@horsenssejlklub.dk eller min mobil 40301538.
Vi ses på fjorden
Klaus D. Johansen

Den 6. februar mødte 62 medlemmer op til sejlerret og foredrag i klubhuset.
Karin Steen fortalte oplagt og levende om familiens eventyr med
det gode skib S/Y Roseline af Egå. En 60 fods ketch på 30 tons.
Skibet er ejet på 6 anparter og p.t. er 2 anparter til salg for kr.
125.000 pr. stk.
Med Karin som skipper, hendes 3 teenagere, hendes mand, som
ikke var sejler, men fodboldspiller og 6 andre skiftende besætningsmedlemmer, var det et år fyldt med oplevelser.
Fra Egå via den Caledoniske kanal i Skotland, det Irske hav til Canaria øerne, over Atlanten, rundt om Cuba, op langs den USA’s østkyst til New York, over Nordatlanten til Azorerne, De Britiske øer
og hjem til Egå.
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VHF-kursus / SRC-certifikat.
I marts er kurset fuldtegnet, men send en mail til sejlerskolen@
horsens-sejlklub.dk, så kan du komme på listen over interesserede
deltagere. Vi starter et nyt hold, når der er min. 10 interesserede.
Praktisk sejlads – begynder og letøvet.
Mindst 16 hverdagsaftener, mulighed for deltagelse i ture, til- og
afrigning og klargøring af skolebådene. Der sejles 4 aftener om
ugen med 3 elever og én instruktør i Sejlerskolens 2 H-både.
Man kan kun tilmeldes én aften om ugen. Kursusstart ca.1. april.
Kræver medlemskab af Horsens Sejlklub. Kursusgebyr: kr. 1.800.

Kapsejladsskole for øvede og let øvede.
Der deltages i de ugentlige torsdagskapsejladser i klubbens 3 nye
J/70. 3 - 4 elever og en instruktør i hver båd. Kursusstart medio
april. Kræver medlemskab af Horsens Sejlklub. Kursusgebyr kr.
1.800.
Pigekapsejlads for øvede og let øvede.
Onsdag er der mulighed for at prøve kræfter i en af klubbens J/70.
3-4 elever og en instruktør i båden. Der er kun adgang for piger.
Kræver medlemskab af Horsens Sejlklub. Kursusgebyr kr. 1.800.
Kapsejlads i egen båd
Har du lyst til at prøve kræfter med torsdagskapsejlads i egen
båd? Vi hjælper dig i gang med lidt teori og med den praktiske del.
Følg med på klubbens hjemmeside for opstart og tilmelding.
Tilmelding og yderligere oplysninger:
Horsens Sejlklub / Sejler - & Kapsejladsskolen
Bent Larsen - Tlf: 2232 7607
E-mail: sejlerskolen@horsens-sejlklub.dk

Havforum
Danske Tursejlere, Dansk Sejlunion og Foreningen af lystbådehavne
i Danmark har dannet et forum hvor de primære fokusområder er:
• Adgang til fri og sikker sejlads i de indre danske farvande.
• Bevaring af de naturskønne sejladsområder
Andre emner kan komme på dagsorden

Vellykket klubaften med foredraget ”Eventyr på havet”
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Praktisk sejlads for letøvede og øvede - Boathandling
Der sejles i Horsens Sejlklubs J/70 hver onsdag i månederne maj,
juni, august og september. 3 – 4 elever og én instruktør i hver båd.
Kræver medlemskab af Horsens Sejlklub. Kursusgebyr kr. 1.800.

1 8 7 9

Vejrguderne var med Roseline og besætningen på turen til Vestindien, men de viste også, at de ikke altid er venlige på hjemturen
over Nordatlanten, hvor man oplevede frisk vejr med op til 30
sec/m storm og bølger på 10 meter.
Det var en meget levende fortælling, hvor Karin, suppleret af fantastiske billeder og videoklip, fik det hele med, også alle de følelser,
der følger med at rykke en familie ud af de vante omgivelser, skole,
arbejde, hverdag og tilbringe et år på de store have.
Tak til Karin Steen for en fin aften. Jeres klubudvalg vil følge op på
succesen og forsøge at arrangerer flere foredrag.
Nils Buhl

Baggrunden er Havplanerne et opdrag fra EU, hvor Danmark skal levere den danske havplan i foråret 2021. Havplanerne skal beskrive
den fremtidige anvendelse af havterritoriet i en udstrækning fra
omkring 1½ sømil fra kysten og ud i det åbne hav.
De rekreative interesser er ikke indskrevet i de foreløbige udkast til
den danske havplan. Det er de økonomiske erhvervsinteresser med
fokus på økonomisk og vækst, der er i fokus.
Vi har en svær situation i Danmark, hvor omkring 14-16 ministerier/styrelser m.v. har resort ansvar på havterritoriet. (alt afhængig
af den aktuelle regering)
Havforum søger sammen med Friluftsrådet at få de rekreative interesser indskrevet i den danske havplan.

For mange lystsejlere kan det være en udfordring at vurdere,
hvordan et fiskegarn er sat og afmærket. En lille pjece, der beskriver
lidt om afmærkning af fiskegrej overvejes.
Havbaserede vindmøller er ofte placeret i områder som de fleste
fritidssejlere almindeligvis ikke benytter, men det er et emne, som
der skal holdes øje med.
Energistyrelsen har screenet samtlige danske farvande og i rapporten er indskrevet, at det anbefales at vindmølleparkerne fremadrettet holdes væk fra kysterne.
Brolukninger, holding tanke og farvandafmærkninger er ligeledes
emner, der følges tæt af Havforum. (CG)

Aqua produktionsanlæg er et område som Havforum følger tæt.
Afmærkning af produktionsanlæg er reguleret af ”Bekendtgørelse
om afmærkning af fiskeredskaber”. Havforum vil indsamle eksempler i form af billeder til at belyse situationen.
Den nuværende regering har besluttet, at der ikke umiddelbart skal
gives tilladelser til yderligere havdambrug.
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5 kopier af den lokale fiskejolle
bygges med kommunens skoler
som deltagere.
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Fritidssejlads i Litauen

Matrosudflugt
til Holbæk

Det vestligste af de tre baltiske lande Litauen er vel ikke
det man normalt forbinder med sejlsport. Jeg mindes
ikke at have hørt eller læst om medaljetagere herfra.
De har en stor havneby ud mod Østersøen - Klaipeda hvor mange tursejlere kommer. Landet har mange søer
og her foregår der en del sejlsport. Under et besøg i
hovedstaden Vilnius besøgte jeg en naturpark godt 30
km vest for. Her var der stor sejlsportsaktivitet den
lørdag. Et par håndfulde optimistjoller dystede. Træner
i rip-båd hjalp til og havde saftevand/madpakker med.
6 storjoller var med E-jolle, Finn jolle og 2 Laser.
Der blev afviklet kapsejlads for mindre kølbåde. Nogle
H-både, en Soling og flere ”808” lignende i alt talte jeg
22 fartøjer. De sejler en almindelig trekant bane og
prioriterede tydeligt, at man foretrak flere korte sejladser frem for færre længere. Stor aktivitet, ikke lige
god boathandling, men man hyggede sig. Råben som
vi kender det navnlig i starterene, men på tonefaldet
fornemmede man, at det var ret venligstemt.
Der var 3 lidt ældre kølbåde på ca. 35 fod, der sejlede
med gæster. Sejl og tovværk havde set bedre dage, men
alle så ud til at nyde turen på søen med skov helt ned
til bredderne. Flot så det ud trods småregn.
Carl Gerstrøm

En gruppe opti joller på søen
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18 forventningsfulde matroser mødtes medio december for at afslutte det første aktive år med en udflugt til Holbæk.
I bus gik det efter morgenkaffe i MONGO mod Aarhus for at sejle
med ”Kombaredo” til Odden. På forhånd var der truffet aftale om
at selskabet kunne komme på broen for at se, hvordan man styrer
verdens største og hurtigste katamaran-færge.
Fakta:
Længde 109 m/bredde 30,9 m
500.000 HK fordelt på 4 motorer. Topfart 75 km/t
Plads til 980 pasagerer og 400 biler

Turbåde med det flotte Trakai slot i baggrunden

Skippermøde foran klubhuset

Det var en oplevelse. Kaptajn og besætning fortalte beredvilligt
Fra Odden gik turen videre til Holbæk. Hvor rundviser Lars Dons
tog imod.
Nationalmuseets galease, ”Anna Møller”, nærmere sig afslutningen
på restaureringen. Planen er søsætning uge 25 i 2020. Søsætning er
er ikke ensbetydende med, at ”Anna Møller ” er færdig. Der mangler meget inden hun er helt sejlklar. ”Anne Møller” har en meget
spændende historien som Lars Dons levende berettede om.
Skonnerten ”Bonavista” er bygget i Marstal i 1914 og ejes i dag af
nationalmuseet. ”Bonavista” ligger i Holbæk efter at være restaureret i Marstal. Vi var ombord og rundt og se skibet.
I Holbæk samler man på træskibe. Der ligger mange flotte klenodier, der pynter i havnen langs flere beboelsesejendomme. I den
gamle industrihavn er der ligeledes mange træskibe, der er hjemmehørende.
”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
besøgte. Man er organiseret i en forening med 3 ansatte. Finansiering via kommunale tilskud og tilskud fra fonde. Det er en del af det
at gå i skole – folkeskole og ungdomsuddannelser -i Holbæk kommune at man kommer på Kystlivscenteret. Eleverne er bl.a. med til
at bygge både og
skolefag som matematik, fysik m.m. anskueliggøres i forbindelse
hermed for eleverne.
Under besøget slog man i rebslagerriet 3 hjemmelavede kordeller
sammen til et 70 meter langt stykke tov. Der blev arbejdet på 5
joller kopier af en lokal fiskerjolle. Når jollerne engang er færdige,
skal de unge ud og prøve kvaliteten af eget arbejde.
I hallen var der udstilling af forskelligt maritimt grej. En spændende
lille udstilling om tovværk, - hvilke råmaterialer der er anvendt op
gennem historien. Der var en lille historie om en fiskerenke Marie
Olsen der skabte en stor forretning ved at opkøbe fangsterne fra
de lokale fiskere og sælge dem videre. Hun byggede Fiskehuset,
røgeri og isværk. Marie indførte overskudsdeling, lånte fiskerne

penge. Fiskerne stolede på Marie, der i daglig tale ikke hed andet
end ”madammen fra havnen”. Historien minder lidt om historien
om Fiskeeksportør Myrfeldt i Horsens.
Dagen sluttede med sejlerret – dejlig flæskesteg – i klubhuset. Til
trods for at tirsdag er lukkedag var Jesper mødt op for at servere for
selskabet. Stor tak for det.
En rigtig dejlig dag. Mange interessante indtryk og megen socialt
samvær.
Det kan anbefales at besøge Holbæk Havn, - der er rigtig meget
at se! (CG)

”Bonavista” ved kaj foran den store beboelseskarré

Socialt og kulinarisk var det en god ide at slutte den gode dag i
klubhuset med sejlereret.

Rebslageren ”slår” 3 kordeler
sammen til ét stykke tov

”Anna Møller” er ved at være klædt
på og skal snart søsættes.
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Mange fejl kan forebygges
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HSH i sejlsportsligaen del 20
(fortsættelse fra klubblad 0419)

Liden tue kan vælte stort læs - siger en talemåde. Lille fejl kan
under uheldige omstændigheder få vidtrækkende følger. Sådan
er det også ombord. Ærgerligt at få savet nogle dage af sommerturen fordi der opstår fejl, der måske kunne være undgået, hvis
man forebyggende havde……
Claus Brodersen fra Havneservice stillede velvilligt op til snak om
emnet. Tak for det!

Hold motorrummet rent, så kan man altid se, om der er
utætheder.

Claus anbefaler at lave eftersynet om efteråret. Fik man så ikke
lige gjort det, så om foråret.
Her er listet hvad Claus vider fortalte:

Brug additiv mod ”pest”. Brændstofproblemer er ofte synderen
ved motorsvigt!

Skifte olie og oliefilter hvert år. Udluftning af brændstofsystem.

Kontoler el forbindelser, - er klemmer spændt, er der irrede ender?
God ide at have et vandudskilningsfilter. Her får man en indikation af, om tanken skal renses.

Er batterier ladet ordentlig op. Hvis det bliver varmt eller lugter så
skift det. Levetiden forventes at være 4 år. Dårlige batterier er den
store synder ved fejl.

Kileremme kontrolleres.
Impeller i vandpumpe kontrolleres og evt. skiftes. Hold øje med
om pumpen drypper, - tegn på at den skal skilles ad, have nye
pakning.

Skroggennemføringer kontrolleres - se efter at kuglen bevæger
sig. Husk spændbånd/slanger.
Bovpropel, - kontroller zinkanode + olie. Husk hvis der er et særligt batteri.

Olieskift på drev (hvert år) og gearkasser 3-4 år.
Kontroller lækagetesteren i gasforsyningen.
Bælg ved sejldrev skiftes hver 7 år.
Check rorstamme evt. smøring
Skrueakseltætning kontrolleres skiftes ca. hvert 5 år
Hold øje med kabler til betjening, - er yderkappen hel, går det let?

I drikkevandsystemet kan det være godt et anvende et additiv
engang i mellem for at undgå algevækst.

Kontroller zinkanoder, - husk hvis der er en sådan i varmeveksler,
oliekøler og blokken.

Hvis der er en påhængsmotor i en kistebænk, så husk at kontroller
den.

Udstødningsbladrør bør kontrolleres. Skal betragtes som en sliddel, - holder normalt 10-12 år.

I forbindelse med åbent hus hos Havneservice den 21. marts, er et
af de 3 kurser motorlære. Her får man en grundig gennemgang og
kan stille spørgsmål.(CG)

Vinterhiet er ved at nærme sig sin afslutning, og det er igen blevet
tid til at kigge ud mod bølgen blå, og frem mod en tætpakket sæson
med mindst lige så meget sejlads i kalenderen som de tidligere år.
Først og fremmest skal vi selvfølgelig sejle Sejlsportsliga, men derudover kommer der to Grundig Stævner, DM, Grundig finale, og
årets helt store stævne EM i København med 150 J70ere til start.

Konkurrencen bliver hård, og det er svært at sige, hvor i feltet vi
skal forvente at kunne placere os. Men umiddelbare er målet at
ende i bedste 1/3 af feltet, men om det er muligt at kunne sejle
sig blandt de bedste 50 i Europa er svært at sige, når man aldrig
har sejlet så stort et stævne med så mange gode sejlere før. Vi må
blot vente og se.

Spredt for alle vinde
Vinteren har været mild, men vi har ikke haft tid til meget træning,
da vi har været spredt for alle vinde. Mikkel har været i Canada
hele efteråret i forbindelse med hans studie, Andreas er rejst til
Østrig som skiguide fra november til april, Nicklas har været i Australien og sejle, og et pt på Bali, Jeppe har haft nok at se til med
familieforøgelsen i efteråret samt nyt job i KBH, og jeg selv har blot
været arbejdsramt 24/7 i Surf og Ski hele vinteren. Men selv om
træningen er blevet tilsidesat, så er motivationen i top. Vi glæder
os alle fem til at komme tilbage på vandet, og til igen at give den
gas.

DM
Årets Danmarksmesterskab skal sejles i Aarhus til oktober, og her
håber vi på at få følgeskab fra flere af klubbens J70 besætninger.
Det kunne være fedt at stille med 6 Horsens hold til DM igen, ligesom vi gjorde på hjemmebane i efteråret.
Opfordringen er hermed givet videre i god tid, så de andre Horsens
hold har noget at træne frem mod.

Sejlsportsligaen
Sæsonen i år byder på fire stævner med det første i Lynæs d, 6.-7.
juni, efterfulgt af sejlads inde midt i Aalborg by d. 27.-28. juni. Efter
sommerferien starter vi op i Middelfart d. 8.-9. august, et sted vi
jo netop her i efteråret tog sejren i Grundig Finalen, og afsluttende
sluttes sæsonen af i Skovshoved d. 5.-6. september.

Følg også os og ligaen her:
https://www.instagram.com/the_seahorsens/
https://www.facebook.com/horsenssejlklub/
http://www.sejlsportsligaen.dk/
http://www.sejlsport.dk/mere/sejlsportsligaen

Grundig Cup
Grundig Sailing Cup afholder i år to stævner i Danmark, først
skydes sæsonen i gang i Vejle d. 2.-3. maj, og her håber vi da på at
se alle tre Horsensbåde deltage, det er jo næsten hjemmebane. Til
efteråret sejles der et stævne formentlig på Sjælland, men dette er
ikke helt fastlagt endnu.
Derudover er vi forhåndsudtaget til Grundig Cup finalen, der skal
sejles i Marstrand i Sverige d. 17.-18. oktober, hvor de sidste to års
sejre skal forsvares og titlen genvindes. Det er i hvert fald målet.

EM – Skovshoved
Til sommer er der som sagt EM i Skovshoved, hvor ikke mindre en
150 både deltager. Det bliver en kæmpe oplevelse at deltage i, og
helt sikkert værd at komme forbi og se hvis man alligevel er på
sommertogt. Fra d. 7.-11. juli sejles der race mens der dagene inden
er måling og ”practice race”.
Ud af de 150 tilmeldte både er 35 af dem danske, hvilket vil blive
den største samling af danske både på en gang. Men derudover
kommer der rigtig mange gode besætninger fra bl.a Italien, England, Tyskland, Switch m.m.
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An der Schönen Blauen Donau
Blå er en sandhed med modifikationer. I Østrig og i Ungarn er Donau grågrøn og virker meget snavset. I området omkring Jernport i
Serbien var Donau virkelig blå for så igen i det sidste stykke, igen
at blive grågrøn. Smuk er den helt bestemt.
For et par år siden sejlede vi ned ad Rhinen fra Basel til Amsterdam.
Vi blev begejstret for den måde at rejse/hold ferie på og besluttede
at ta’ turen ned ad Donau i begyndelsen af september 2019.
Vi startede i Linz i Østrig og sejlede 2135 km til udløbet i Sortehavet. Vi passerede 9 sluser, der i alt sænkede os 112 meter. I en
dobbeltsluse blev vi sænket først 20 og så 12 i det andet slusekammer. Vi passerede 7 lande undervejs på den 12 dage lange tur.
Det første stykke sejler man mod øst. I Ungarn lige før Budapest
drejede Donau mod syd i det man kalder Donauknæet. Efter Ungarn er Donau grænse mellem Serbien og Croatien og så havde vi
balladen. Serbien er ikke medlem af EU, så det krævede en meget
grundig grænsekontrol hvor de 138 pasagere blev linet op og pas
blev kontrolleret. Ydermere betød det manglende Serbiske EU
medlemskab at internet kostede en krig. Grænselandet betød, at
det ofte skiftede mellem internetforbindelse mellem landene. Når
ikke EU landene tog over var det med at få rooming slået fra, - det
kostede en mindre formue.
I Serbien drejede floden østpå og blev grænse mellem Serbien og
Rumænien og senere mellem Rumænien og Bulgarien, hvor tiden
skiftede til østeuropæisk tid. På en ganske kort strækning er Donau
grænse mellem Rumænien og Moldavien. For længst mod øst at
være grænse mellem Rumænien og Ukraine
I Serbien passeres den berømt ”Jernport” i kløften mellem Karpaterne og Balkan. For at lette sejladsen, har man bygget en kæmpe dæmning for at få mere vanddybde og bredde. Det giver mindre
strøm og dermed lettes sejladsen.
Vi gjorde holdt i flere stor byer bl.a. Wien, Budapest og Beograd.
Med bus besøgte vi Bukarest.
Turen sluttede i Donaudeltaet ved Sortehavet i Sulina hvor ”0 km.
stenen” står. Her starter distanceangivelsen op ad Donau.
Lidt om skibet
MS Verdi fra det hollandske rederi Sifa Cruises
længde		
114.3 m
bredde
11.3 m
Højde over vandet 8.3 m
dybgang		
1.75m
fart medstrøms
25 km/t
fart modstrøms
18 km/t
motorer		
2x1000 HK Caterpiller + generator
brændstofforbrug 300 l/t
Vandtank		
166.000 l
Brændstoftank
90.000 l
Plads til 138 gæster
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Solnedgang over Donau ved Bratislava

De fleste skibe havde ikke et synligt IMO nummer men har dog
AIS. Man har navn og hjemhavn stående på hækken og fører nationalt hækflag. Der er en del trafik på Donau bestående af alle
typer fartøjer. Alt fra småjoller, jetski, kajakker over daycruisere til
store fragtfartøjer, hvor man ofte ser flere pramme bundet sammen skubbet af en ”skubber”.
Mange steder langs bredden uden for renden lå der pramme og
flodbåde for anker. Meget så ud som om det aldrig kom ud at sejle
mere, - skrot! Stort set alle uden lys om natten.
Der er højrekørsel. Fartøjerne vender bagbord side mod bagbordside. Man kan med signal tilkendegive at man ønsker at passere
venstre om.

Langs bredden ser man markering af afstanden startende med 0
i deltaet ved Sortehavet og hvor vi startede i Linz stod der 2100.
Man regner i kilometer og hastighed angives i kilometer i timen.
Der står bøjer, der markerer sejlrenden. Grøn på styrbord, når man
sejler modstrøms. Der er ofte meget langt mellem bøjerne. Ikke
mange med lys. Før GPS og radar ankrede man op, når det var
mørkt.
Vi stak 1.75 m. Under et besøg på broen kunne jeg se at ekkoloddet
skiftede hastigt mellem 2,0 til 5,7 – under kølen. På det dybeste
sted i Jernporten var der 70 m.
Strømmen skifter meget, vurderet når vi passerede bøjerne. På
broen gik man ikke op i hvad strømmen var. I runde tal sagde man,
at var der en strøm på 5 km/t. Det var dog nok til, at man altid
lagde stævne mod strømmen, når vi gik til kaj.

20 m ned i første slusekammer og så yderligere 12 m i andet.

En lille lystbådehavn i en stille krog i Ungarn

Daycruisere var der mange af

Man så ikke mange sejlbåde,
- der var dog en i Rumænien.

Op til 9 pramme blev skubbet. Bemærk at her vandet blåt!

Indsejlingen til Jernporten

Vejret på turen var fantastisk. En enkelt lille byge i Wien men ellers
sol, ingen vind og 30 0C.
Nede ved deltaet ved 58 km stenen var der en del vind mod strømmen, og der rejste sig lidt bølger med hvide toppe.
Det var bemærkelsesværdigt, at til vi forlod Ungarn så vi ingen fugle og så pludseligt var der et fugleliv, som vi ser det her hjemme
med måger, skarv, svaler og rovfugle, der hænger højt oppe.
Donaudeltaet er noget helt særligt. Uendelige vådområder. Megen
trafik på floden. Der er 3 hovedgrene og et mylder af ”bifloder”.
Morgen og aften transportørers masser af mennesker i store
speedbåde 10-20 stykker i hver med et par hundrede HK på hækken mellem de lidt større bebyggelser, - det må være uøkonomisk!
En fin tur med mange indtryk. Vi er ikke blevet mindre begejstret
for den måde at rejse på.
Carl Gerstrøm
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