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High quality and service makes the
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VELKOMMEN TIL DIG
Velkommen til årsskriftet for alle medlemmer af Horsens Sejlklub.
Men det er også et magasin for dig, der kigger ud over
fjorden en gang i mellem og ser sejlbådene udnytte vindens kraft. Som drømmer om, hvordan det ville være at
styre båden selv og hive i skødet.
Sidegevinsten ved at være sejler er, at man udvikler en
Måske tænker du, at det nok kun forbliver en drøm at

masse kompetencer. Du få ny læring som giver selv-

komme på vandet i andet end Endelave Færgen. I dette

tillid, du lærer om naturen, vind og vejr. Du bliver en del

magasin vil vi gerne vise dig, at Horsens Sejlklub har

af et team, du lærer om lederskab og at tage et ansvar

en række forskellige muligheder at tilbyde både nye og

for besætning og båd.

erfarne sejlere.
Det er viden, som du kan tage med ud i alle aspekter
For vi er også en klub, som tilbyder fælleskaber for alle

af dit liv.

aldre og ambitioner. Fra en hygge aftentur med madpakken til OL-medaljer.

God læselyst til både medlemmer og kommende medlemmer af Horsens Sejlklub.

I Horsens Sejlklub har vi en ambition om at uddanne
sejlere for livet. Vi går ikke til sejlsport . Vi er sejlere!

Peter Bjerremand, formand

Kontaktpersoner i Horsens Sejlklub

Fastest In-boom mainsail system
With the Furlerboom in-boom mainsail system,
you will enjoy a fully battened mainsail with roach.
Without compromise in stability and performance.
New initiatives!
• Integrated boom-cover system
• Slanted Hood
• Mainsheet - Flip Flop system
Mosegade 52 | DK – 8722 Hedensted | Tel. Jørn +45 2483 1677 | mail@furlerboom.dk | www.furlerboom.dk
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NYT TALENT PÅ VEJ
MOD OL
Ungdomsafdelingen udvikler hele tiden nye talenter.
En, der har gjort en ekstraordinær indsats de seneste
år, er 18-årige Johan Schubert. Han er nu på udviklingslandsholdet, som er trædestenen til landsholdet. Lige
som Anne Marie Rindom sejler han Laser-jolle. Dog i
en anden version, nemlig Laser Standard - eller ILCA 7,
som den kaldes nu.
Vinteren er gået med træningslejre sammen med
landsholdet og kapsejlads i Vilamoura, Portugal.
Der er selvfølgelig blevet sejlet en masse, mens styrketræning og cykling har bygget fysikken op på den unge
sejler.

HORSENS-SEJLKLUB.DK
PYNTEN.DK
HORSENSTILOL.DK
HORSENSMARINA.DK
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”Vi har haft mellem 4 og 6 timer hver dag på vandet,
min form er blevet betydeligt bedre og jeg føler, at det
hele går den rigtige vej lige nu,” fortæller Johan.
Det primære formål med vinterens træningslejre er for
hans vedkommende at forberede sig bedst muligt til
U21 EM i Hourtin i Frankrig til april og senere et U21
VM i Vilamoura.

Til juni skulle der også gerne være tid til en studentereksamen. Derefter håber Johan, at kunne sejle på fuld
tid. Målet står klart for ham: ”Jeg vil kvalificere mig til
OL i Paris i 2024”.
HSH vil sammen med vores sponsorer gøre alt vi kan,
for at støtte Johan i hans mål.

HORSENS SEJLKLUB ÅRSSKRIFT 2022

PÅ TOPPEN
AF SKAMLEN

Siden Anne-Marie Rindom var syv år, har
hun elsket at sejle. Horsens Sejlklub har i alle
årene dannet rammen om hendes vej mod
OL. Først i Optimist og siden i Europa-jollen.
Allerede den gang, var det mere reglen end
undtagelsen at hun kom hjem fra stævner
med en præmie.
Da Laser Radial blev en OL-båd tog hun springet og 2012 deltog hun i sit første OL, hvor
blev nr. 13 ud af 50. Ambitionerne var til mere
og ved næste OL i Rio blev det til en plads på
podiet og en bronzemedalje om halsen
Tredje gang er lykkens gang, siger man – og i
sommeren 2021 kunne vi se hende blive båret
i land i båden af sejler-venner. OL guldet var
hjemme til Anne-Marie og Danmark.
Undervejs blev hun også kåret til Rolex World
Sailor of the year i 2019. En meget ærefuld
og fornem pris, der sætter hende i bås med
legender i sejlsporten.
Historisk medalje
Vejen til guldet har været præget både op og
nedture og ikke mindst benhårdt arbejde og
fokus. Men med planlægning, en stærk vilje,
hårdt arbejde og en stor opbakning fra familie,
venner, trænere og sponsorer har det kunnet
lade sig gøre.
Anne-Maries guldmedalje i Laser Radial (nu
kaldet ILCA6) er på mange måder historisk.
Det er den første guldmedalje i den jolle-type
nogen sinde, og den første danske guldmedalje til en kvindelig sejler i 25 år.
Efter guldet har der været stor efterspørgsel
på at få hende ud som foredragsholder. Men
der bliver også tid til at være en del af teamet
på den danske båd ’Rockwool’, der er med i
Sail GP rundt om i verden. Og så skal AnneMarie igang med forberedelserne til sit forsvar af OL-guldet i 2024.

Foto: Peter Brøgger
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Autokølere
Air condition
Oliekølere
Intercoolers
Varmevekslere

Tømrerarbejde til tiden...
- og til aftalt pris

RING OG
FÅ ET
TILBUD

- vi designer optimale kølerløsninger til alle brancher
S E REFERENCER OG MEGET MERE PÅ WWW.NORTVIG-AS.DK
Hos nortvig ejendomsrenovering har vi specialiseret os i renovering af alt fra villaer til større etage- og erhvervsejendomme. Firmaet beskæftiger fem dygtige og
Nissens
A/S
erfarne tømrersvende, der brænder for håndværksløsninger af høj kvalitet.
Ormhøjgårdvej 9

Ingen opgave er for lille – og som regel heller ikke for stor…
8700 Horsens
På større projekter fungerer vi som hovedentreprenør med kontakt til malere,
Tlf. 7626 2626
murere, vvs-folk, elektrikere osv. Vi tager ansvaret for, at tidsplanen klapperE-mail:
og alt
nissens@nissens.com
bliver udført håndværksmæssigt korrekt. Til tiden og til den aftalte pris.
www.nissens.com

Sejlklub inviterede til hyldestfest på Torvet,
Henning Horsens
Lund Kommune
A/S ogdaHorsens
Anne-Marie kom hjem fra OL.
Strandkærvej 34 · 8700 Horsens
Tlf. 7564 7733

Knudsgade 37 · 8700 Horsens · Tlf. 23 49 51 03 · info@nortvig-as.dk · www.nortvig-as.dk
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HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
RADGIVENDE INGENIØRER F.R.I.

Horsens Hus
Holmboes Allé 1, 5. sal
8700 Horsens

Rens, polér og forsegl fra for til agter.
Hold båden i topform – gennem sæsonen.
*Få et tilbud på det grove hos:
SONAX Service Horsens · Grønlandsvej 9T · Tlf. 7566 9998 · Mob. 2181 7949 · sonaxservice.dk

Horsens - Vejle - Kolding - Billund - Middelfart
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t-selv

Køb produkterne hos: YX-Energi, Strandpromenaden, Horsens.

Telefon 79 43 53 00 · Fax 75 62 38 09
www.hundsbaek.dk
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Det er let med SONAX:

Det blev nogle dejlige timer med fine taler og gratis isbåde til alle.

www.sonax.dk
Foto: Peter Brøgger

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

Alle bestod!

– TIL DIG
DER VIL LÆRE
AT SEJLE
SOM VOKSEN

Den 25. september 2021 var 25 elever til eksamen i den
praktisk sejlads. På en dag med sol og fine vindforhold
fik eleverne vist, hvad de havde lært hen over sommeren. Alle 25 elever bestod prøven, og 10 af eleverne færdiggjorde dermed både den teoretiske og praktiske del
af Duelighedsbeviset.
Denne vinter er der startet 32 elever på duelighedsbevisets teoretiske del. Hvis du har lyst til at lære at sejle,
kan du også bare hoppe med på den praktiske del med
start i maj måned. Vi glæder os til at tage imod dig.
Henrik Valkær

HSH SEJLER- & KAPSEJLADSSKOLE
Tilmelding og yderligere oplysninger:
Henrik Valkær · Tlf: 5251 9800
sejlerskolen@horsens-sejlklub.dk

Natsejlads er en del af pensum på sejlerskolen

Familien Beha har sat gang i mange drømme om sej-

På tur ud af fjorden

lads og høj himmel. Men det kræver noget grundviden,

I 2021 prøvede vi som et nyt tiltag at gennemføre nogle

hvis man gerne vil gøre sine tanker til virkelighed. Hvert

længere sejladser ud af Horsens Fjord, så deltagerne

år uddanner Sejlerskolen i HSH en masse nye sejlere,

kunne få oplevelsen af at sejle tursejlads, lægge til i an-

som dermed får et fundament til drømmene.

den havn eller ved en ankerbøje. Alle deltagerne på de
to sejladser gav efterfølgende udtryk for, at det havde

De fleste sejlerskoleelever starter deres skole en vinter

været gode ture - og turene vil derfor indgå i sejlersko-

med kurset Duelighedsbevis – Teoretisk del, hvor der

lens program fremover.

bliver kigget på søkort, lagt kurser og undervist i vandets trafikregler. Når foråret er lige om hjørnet, opfor-

Sejlerskolen har en fast tradition med natsejlads i

dres sejlerskoleeleverne også til at deltage i klargøring

august. Fire både med i alt ca. 20 besætningsmedlem-

af klubbens 3 H-både.

mer stævnede ud fra Horsens Marina kl. 17.00 sidste
sommer. Efter ankomst i Snaptun blev der tændt op i

Sommerens sejlads på hverdagsaftener starter først

grillen og hygget. Da solen var gået ned, blev det tid til

i maj måned. Med hele 36 elever i H-bådene i 2021 -

at sætte kursen hjemover. Eleverne skulle lære at sejle

fordelt over aftensejlads mandag-torsdag – var det en

efter ledefyrene, og det var meget lærerigt, at det ene

rigtig god sæson. For at få Sejlerskolen til at fungere,

fyr af to ikke lyste på turen op igennem draget fra Snap-

har vi 15-20 frivillige instruktører, der tager hånd om

tun. Alle både kom godt i havn hen omkring midnat.

eleverne.
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ÆRE OG HÆDER
Tilbud 5.395,2&5 KW 2års garanti

Efter 10 års indsats valgte Bjarne Hansen at stoppe
som formand i 2021.
I den anledning fik han tildelt klubbens Ærestegn. Ærestegnet blev Indstiftet i 1939 i forbindelsen med klub-

Se mere på www.Velto.dk

bens 60-års jubilæum, og har været uddelt 27 gange
siden.

NYHED!

5.495,-

Hansted Tømrer- &
Snedkerforretning
A/S
Bjarne - og hans hustru Jasmin – har
dannet parløb
som hr. og fru formand i samtlige 10 år. Så egentlig
burde hun have haft den halve pris.

Langmarksvej 41
8700 Horsens

I løbet af de ti år har der været mange store opgaver,

Tlf. 75 65 61 66
Fax 75 65
88blev til efterårets standerstrygning hædKim68
Viborg
mindst at få en sund økonomi og en levende klub for
som fx byggeriet af klubhuset, havneplaner og ikke

Fra 6.695,-

alle medlemmer. Det er lykkes til fulde. Stort og fortjent
tillykke med ærestegnet til Bjarne Hansen.

www.hansted.net

md@hansted.net

ret med titlen som ’Årets Sejler’ i Horsens Sejklub
2021.

Mobil: 2811 9166
“Det som betyder mest for mig i Horsens Sejlklub, er
alle de dejlige kammerater. Derfor er jeg også rigtig

DANMARKS BEDSTE

SEJLERFORSIKRING

glad for kåringen, da det er et skulderklap fra en masse
folk, som jeg virkelig holder af.” sagde Kim efterfølgende.
Kim sejlede i sin ungdom alt fra flipperjolle til juniorbåd.
I H-bådens storhedstid sejlede han på højeste amatørniveau i Danmark. Nu sejler han J70 og sin egen Luffe
44. Han har i alle årene lagt mange timers frivilligt ar-

Dækning året rundt - i vandet eller på land

bejde og stort engagement i klubben.

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

Sejlerforsikring

Danske Tursejlere
Vesterhavnen 5
5800 Nyborg
Tlf +45 7021 4242

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

Danske Tursejlere samarbejder med Søassurancen Danmark
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Secher Automation Aps
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Kilde: Boligsiden.dk

Drømmer du
Vi
fårnoget
din bolighandel
om
nyt?
sikkert
i
havn
...
Drømmer du om at skifte villaen ud med mere byliv,
flytte tættere på naturen eller veksle sommerhuset

Vil
have din
bolighandel
sikkert i havn?
tildu
sejlture
med
familien?

Så overlad boligsalget til os. Vi er byens mest erfarne og
Uanset hvad
du drømmer
om, kan
være mange
sælgende
mægler*,
som desuden
har der
Danmarks
mest
muligheder medarbejdere.
i dine mursten.
fagorienteret

KRABBEKLUB
FOR SMÅ OG
GAMLE

Det sikrer dig, et trygt og professionelt boligsalg.

Er du nysgerrig på, hvilke drømme dine mursten kan
indfri, så start med et gratis Salgstjek.
Kontakt os for en gratis og uforpligtende salgsvurdering,
så hjælper vi dig godt videre.

Har du et barn eller barnebarn, som er glad for vand,
krabber og andet leg på havnen, så er vores nye Krabbeklub noget for jer.
Børn fra 3 til 7 år inviteres sammen med en voksen til
at være med hver torsdag fra kl. 16.40 til 17.40. Krabbeholdet mødes på græsplænen ved den store flagmast
til sjov, sang og ’ballade’.
Første gang vi mødes er torsdag d. 5. maj og holdet
kører frem til torsdag d. 9. juni ind til videre. Vi vil følge
en fast plan:
Kl. 16.40 frugtbåde til snack ved ankomst.
Kl. 16.50 fællessang og gymnastiklege.

havet

Kl. 17.00-17.30 er der vandsjov, hvor aktiviteten vil
skifte fra gang til gang.
Kl. 17.40 siger vi tak for i dag.
Dit barn skal kommer med en redningsvest på, tøj efter
vejret og med en voksen i hånden. Vi vil elske at have
bedsteforældre på holdet, som gerne vil introducere
barnebarnet til hygge på havnen. Du må selvfølgelig
også gerne have flere børn med.
Pris: 250 kr. per barn / voksen er gratis
Betaling på Mobilepay ”box06196”

Ejendoms Centret A/S

14

Nørregade 51
8700 Horsens
E: 870@edc.dk

Strandkærvej 30
8700 Horsens
E: 871@edc.dk

T: 75 62 23 00

Tilmelding på sms til Anette Viborg på tlf 28700472
Information ved tilmelding: Navn på barn og voksen,
alder på barn samt kontakt tlf og mail.
Bemærk begrænset antal pladser.

15

HORSENS SEJLKLUB ÅRSSKRIFT 2022

FORLIS
UNDER
SILVERRUDDER

En hurtig omgang
Ugerne op til Silverrudder var en smule pressede i for-

- OG SÅDAN ENDTE DET...

hold til at blive klar. Jeg havde et mindre uheld med masten, som betød at båden skulle på værft. Dette betød,
at jeg valgte at læsse båden på traileren og køre den til
Svendborg.
På skippermødet aftenen før start blev vejrudsigten
gennemgået, samtidigt med at omsejlingsretningen
blev annonceret. Vi skulle bagbord om Fyn. Det så ud
til, at det ville blive et meget hurtigt omgang, hvor der
kun skulle krydses ganske lidt. Ikke dårlige nyheder for
en flerskrogssejler.
Pas på tyvstart
Flerskrogsbådene er opdelt i to grupper, small (op til 28

Silverrudder er en kapsejlads rundt om Fyn med start
og mål i Svendborg, som afholdes hvert år midt i september. Det specielle ved denne sejlads er, at der kun
må være en person på hver båd og der sejles efter de
almindelige søvejsregler. Her fortæller Brian Kjærskov
Nielsen om hans oplevelser.
Det var fjerde gang, da jeg gled over starten i Svendborg på singlehandkapsejladsen Silverrudder 2021. De
første gange sejlede jeg i min Granade 27. Men i foråret
2020 købte jeg ”Trunte” - Dragonfly 800 - en 8 meter
lang og 6 meter bred trimaran. Efter at have brugt 2020
på at lære at sejle flerskrogsbåd, besluttede jeg mig for,
igen, at prøve kræfter med Silverrudder.

SÅDAN STARTEDE DET...

fod) og large (over 28 fod). Jeg sejlede i gruppen small
sammen med 11 andre trimaraner. Vi skulle starte som
anden sidste gruppe kl. 12:30, så der var tid til at få de
sidste detaljer på plads inden starten.
Starten gik fint og uden dramatik. Med kun 11 både på
startlinjen var der ikke så meget kamp om pladserne,
og folk er generelt noget tilbageholdende, da en tyvstart ikke kan rettes, men i stedet giver en tillægstid på
1 time.
velse. Men der var tryk på og jeg sad hele tiden parat

ligge dybere i vandet og at dækket begyndte at løsrive

Sikker sejlads

med storskødet og rorpinden klar til at falde af i puste-

sig fra skroget.

På vej ud af Svendborgsund valgte jeg at sejle med

ne, hvis det skulle det blive nødvendigt.

code 0 selvom genakkeren nok havde været mere opti-

En halv ponton forsvinder

malt. Der skulle dog foretages en del kursændringer på

Forbi broen

Situationen udviklede sig hurtigt, og jeg måtte gøre no-

vej ud af sundet og jeg lå og sejlede tæt sammen med

Cirka kl. 15.15 passerede jeg Storebæltsbroen. Søen

get for at kompensere for den manglede opdrift i styr-

de andre trimaraner. Derfor ville jeg ikke risikere noget.

ændrede sig noget herefter. Bølgerne blev stejlere, selv-

bords side. Da topvanterne på en Dragonfly 800 nemt

Ved Thurø Rev skulle coden rulles, for nu stod den på

om vinden faktisk var begyndt at løje en smule. Sejlene

kan justeres med en line, lykkedes det mig at tippe

foran for tværs NØ mod Storebæltsbroen.

blev trukket helt hjem og sejladsen blev lidt mere ube-

mast og bom godt over i bagbord side. Jeg nåede lige

hagelig. Min strategi var at fortsætte på bagbord halse,

at tænke, at jeg nu havde situationen nogenlunde un-

Første mast nede

og så vente på den annoncerede nordlige vinddrejning,

der kontrol, da forreste halvdel af pontonen brækkede

Pludselig lød der et brag og jeg kunne se, at en af an-

før jeg gik over på styrbord halse mod Fynshoved.

af og resten fyldtes med vand.

på, sejlede jeg hen til vedkommende for at sikre mig,

Et højt brag fra styrbord

Om på ryggen

at han var OK. Jeg ringede til stævneledelsen og infor-

Omkring et kvarter efter jeg havde passeret Store-

Herefter skulle der ikke andet end en lille bølge til at

merede dem om situationen og fortsatte herefter kap-

bæltsbroen, hørte jeg et højt brag. Denne gang kom

vælte båden og Trunte rullede nu stille og roligt om på

sejladsen.

lyden desværre fra min egen båd og jeg var næsten

”ryggen”. Jeg kunne nu ikke gøre så meget andet, end

sikker på, at det kom fra styrbord ponton. Jeg kunne i

at kravle med rundt og stille mig på bunden af hende.

Det gik rigtig godt mod Storebæltsbroen. Vi havde en

starten ikke se, hvad der var sket, så jeg slækkede ud

Jeg røg heldigvis ikke i vandet, da hun rullede rundt, så

8-10 ms fra NV. Jeg kunne præcist holde fuld sejl og

på skøderne og begyndte at bjærge sejlene. Mens jeg

jeg kunne sagtens holde varmen, mens jeg stod der og

med en smule slæk på skøderne loggede jeg 10-12

var i gang med det, hørte jeg knagende lyde fra styr-

holdt fast i sværdet for at holde balancen.

knob. Turen op mod Storebælt var en super fed ople-

bord ponton. Jeg kunne nu se, at pontonen begyndte at

dre trimaraner havde mistet masten. Da jeg lå tættest

16
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Mobilkald efter hjælp

ringede jeg til forsikringsselskabet for at rådføre mig

Jeg nåede desværre ikke at få VHF eller andre ting

med dem. De ville tage kontakt til Dansk Sørednings-

med, da hun rullede rundt, men jeg havde min telefon

selskab (DSRS) og høre om de kunne hjælpe. Mens jeg

i lommen og min PLB i redningsvesten. Jeg ringede

stod der på broen kunne jeg se en anden Silverrudder

til alarmcentralen og blev stillet videre til Værnsfælles

deltager, som havde mistet masten lige syd for broen.

Kommando (det gamle SOK). Jeg ville sikre mig, at de

Det viste sig, at DSRS allerede var på vej for at hjæl-

vidste, at jeg var OK og at der ikke blev sat gang i det

pe ham. Men de ville sejle tilbage og se om de kunne

helt store redningsindsats. Jeg følte mig trods alt ikke

gøre noget for Trunte bagefter. Søværnet satte mig af

i livsfare.

på havnen i Nyborg. Da der ikke var så meget jeg kun-

Søværnet var heldigvis i nærheden og de ville komme

ne gøre, besluttede jeg mig for at tage bussen tilbage

forbi og assistere mig hurtigst muligt. Mens jeg stod

til Svendborg, hvor min bil stod parkeret. Heldigvis var

der og ventede på at blive reddet, kom der mange Sil-

min ekskone og min datter så søde at køre til Svend-

verrudder deltagere forbi og spurgte om jeg havde brug

borg med en ekstra nøgle til bilen, da min egen stadig

for hjælp. Jeg takkede dem, men hjælpen var jo på vej

lå i Trunte. Først på aftenen kom jeg igen i kontakt med

og de skulle bare fortsætte kapsejladsen.

forsikringsselskabet. De kunne oplyse, at DSRS havde
bugseret båden ind på lavere vand ved Nyborg Strand.

Søværnet kommer

Jeg fik positionen, hvor de havde efterladt den.

En enkelt sejler blev dog liggende, indtil hjælpen nåede
frem. Det var jeg selvfølgelig rigtig taknemmelig for, da

Trunte er væk

jeg jo ikke med 100% sikkerhed kunne vide, om situati-

Lørdag formiddag kører jeg til Nyborg for at se, om jeg

onen udviklede sig yderligere.

kunne finde Trunte på positionen, jeg havde fået opgi-

En halv times tid efter uheldet var sket, nåede søværnet

vet aftenen før. Der lå hun desværre ikke længere. Jeg

frem i et af deres skibe, hvorefter de satte en gummi-

fandt hende i stedet liggende og banke sig selv i styk-

båd i vandet for at komme tæt nok på til at samle mig

ker på stenmolen ved Knudshoved. Det virker til, at hun

op. De havde desværre ikke mulighed for at bugsere

var blevet efterladt på den oprindelige position uden

båden, så jeg kunne vælge at tage med eller blive ved

anker og pga. pålandsvinden var drevet ind til kysten.

båden.

Det stod nu klart for mig, at båden ikke kom til at sejle
igen, da skaderne allerede var meget omfattende.

Efterladt
Jeg valgte at tage med og efterlade Trunte, der midt

Trunte blev bjerget med kranbil onsdag eftermiddag og

i Storebælt. Da jeg kom ombord på søværnets skib,

blev, efter tilsyn af taksator, erklæret som totalforlist.

FØRSTE KLASSES
SMAGSOPLEVELSER
MED EXCEPTIONEL UDSIGT
Sejlklubbens restaurant Pynten har rystet corona-støvet af sig og er klar til forårets familiefester og varme
dage med hygge på den store terrasse. Restaurantens
forpagter, Jesper, og hans dygtige mandskab i kabys-
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Efterskrift

sen, glæder sig til en ny sommersæson for fuld ud-

Jeg følte mig på intet tidspunkt i fare, da uheldet skete.

blæsning.

Heldigvis var det lyst og der var en masse sejlere om-

Som medlem af klubben har du stadig mulighed for at

kring mig, som kunne hjælpe, hvis det blev nødvendigt.

købe en sejlerret og drikkevarer til en favorabel pris, når

Desuden havde jeg min telefon, samt min PLB på mig

du har været ude og sejle aftenmatch.

og det gav også en stor tryghed. Så jeg er klar igen.

Det smukke hus danner selvfølgelig også rammen om

Silverrudder er en særlig oplevelse, hvis man kan holde

vores standerhejsningsfest og Skt. Hans, hvor der ofte

sit eget selskab ud i et døgns tid.

er mange med, som ikke er medlemmer i HSH.

Brian Kjærskov Nielsen

Kig ind og oplev den fine udsigt og stemning.

HORSENS SEJLKLUB ÅRSSKRIFT 2022

ONBOARD –
TIL DIG, DER
VIL STØTTE
SEJLSPORTEN

J70 event for sponsorer med OL sejlere
som skippere

Det siger sponsorerne om OnBoard:
Alex Mandrup Paulsen, EDC:
Hos EDC i Horsens er vi en del af OnBoard, fordi vi dels
Vi er så heldige, at vores unge sejlere, talenterne og

støtter livet omkring havnen og dernæst sejlklubben,

elitesejlerne bliver støttet af en lang række sponsorer.

som er en vigtig del af Horsens. Vi får endvidere et

Derfor har de fået deres egen lille klub i HSH, nemlig

stort udbytte af, at vores medarbejdere prøver kræfter

OnBoard.

med sejlsporten, som er det perfekte element at træne
samarbejde i.

Med sejlsportens værdier og muligheder som omdrej-

Og så er det bare ekstra fedt, at vi i Horsens har skabt

ningspunkt, udbyder OnBoard årligt en række gode op-

en masse dygtige sejlere og ikke mindst en OL guldme-

levelser til vores samarbejdspartnere.

dalje-vinder i 2021.

VIDSTE DU...
At to ud af fire både på det danske sejlerlandshold er fra Horsens Sejlklub:
Anne-Marie Rindom, Laser Radial
Anne-Julie Shütt og Iben Nielsby, 49fx (foto)
Foto: Søren Wiegand

I 2021 var sponsorerne inviteret til:
- Kick-Off i Restaurant Pynten

Niels-Ove Mølhave, EY:

- Sail-Grand Prix med VIP billet i Aarhus

I september måned 2020 var vi i EY sammen med

- sponsorsejlads i klubbens hurtige J-70’ere sejlbåde

Codex Advokaterne på Horsens Fjord under kyndig

- deltagelse i Business Cup - vores lokale kapsejlads

instruktion fra dygtige skippere fra Horsens Sejlklub.

for sponsorer

Det var en fantastisk og motiverende aktivitet, hvor vi,

- et besøg hos den danske bådproducent X-Yacht

der ikke sejler, alligevel kunne deltage og have en dejlig

- en festlig fejring af OL-sejleren Anne-Marie Rindom

oplevelse.
Den oplevelse er baggrunden for, at vi har indgået en

Kontakt Peter Bjerremand på tlf. 2165 9580, hvis

aftale med OnBoard. Samtidig har vi dyb respekt for

du gerne vil have din virksomhed med i OnBoard

det store frivillige arbejde, der ydes i sejlklubben.

fællesskabet.
Business Cup 2021 havde 12 hold på banen fra 9 for-

Thomas Nortvig, A/S Nortvig:

skellige virksomheder. Nogle af klubbens topsejlere

Jeg har været med i OnBoard i 10 år. Der har været rig-

stod klar som styrmænd og virksomhederne leverede

tig mange spændende arrangementer og der er nogle

resten af besætningen. Det blev en festlig og spænden-

gode folk med i netværket, som jeg har fået fine rela-

de dag, hvor der blev kæmpet intenst om podieplad-

tioner til.

serne.

Højdepunktet hver år er Business Cup, som er et rigtigt

Sydbank med Anders Andersen som skipper vandt for-

godt arrangement.

an A/S Nortvig med Thomas Nortvig og EY med Ande-

Der ud over er det helt naturligt for mig at støtte op om

ras Skjerning.

Horsens Sejlklub, som har givet mig rigtigt meget med
fra jeg startede i optimist-jollen i 1992.
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Bådforsikring som er lige så unik som din båd

OPTIMISTJOLLE SEJLADS
FOR VOKSNE
Det er en mangeårig tradition, at der hvert år sidst i
juni arrangeres optimistjollesejlads for voksne barnlige
sjæle. Her kan man ikke klantre uduelige gaster eller
forkert målerbrev. Jollerne er ens, og man har kun sig
selv at pege fingre ad.
Sidste år viste vejret sig fra sin bedste side – skyfrit og
meget let vind.
Hr. og fru. Feldt bemandede dommerbåden og udlagde en kort trekantbane i det lønlige håb, at nogen ville
vælte ved slagmærket. Men nej! Alle holdt jollen på benene.

Vi ved at hver kunde og hvert sejladsområde stiller individuelle krav. Om du har motorbåd eller sejlbåd, så er
vore forsikringsløsninger skræddersyet efter dine behov. Find ud af hvorfor 100.000 andre bådejere har tillid til
os at få et uforpligtende tilbud.

Syv stillede op til start og Brian vandt både ære og håneret.

MARITIMT LOPPEMARKED

Alle voksne medlemmer er velkomne til at være med

Lørdag den 2. april kl 10-12 ved de røde

denne hyggelige aften.

jollehuse.
Kom og kig efter lige det du mangler til dig selv,

Skive · Tel. +45 9751 3388
pantaenius.dk

dit barn eller båden. Tøj, reservedele, joller, tovværk og meget mere...
Hvis du selv vil sælge, så book dit eget bord på
Lidt fra gamle dage på havnen: Her ved kajen ud for

lena.hellstroem@gmail.com

den gamle toldbod lå S/S Ydun. Det var en lille DFDS
damper, der sejlede i fragt- og passagerfart mellem
Horsens og København fra 1910 til 1950.
Skibet havde anløbsplads ved Kvæsthusbroen lige ved
Kongens Nytorv.
S/S Ydun kunne medtage 36 passager på 1. klasse og
24 på 2. klasse. Hele 115 kunne få en dæksplads, som
var den absolut den billigste løsning - men også den
mest ubekvemme rejse til hovedstaden.

Erik fra K. Westergaard har endnu en gang støttet op
om Anne-Julie Shütt og Iben Nielsbys OL-ambitioner
med nøglerne til en varebil. Det er en stor hjælp, for at
de kan deltage i stævner rundt om i Europa. Så tusinde
tak, siger de to kvinder. På billedet er Caroline Mikkelsen der pt. er barselsvikar for Anne-Julie Shütt
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HAVNENS DAG
Er du ny på havnen, så er der en oplagt mulighed for
at se det hele lidt an, når der er Havnens Dag først i juni
hvert år.
I Horsens har der været Havnens dag i flere år og bille-

havneservice@havneservice.dk
Nordøstpassagen 20 - 8700 Horsens
www.havneservice.dk

75 61 66 77

det her er fra 2021.
Der var traditionen tro ’Åbent hus’ i alle havnens klubber. Horsens Sejlklub inviterede på en sejltur, man kunne høre om de forskellige muligheder og dommerbåden ’Vitus Bering’ sejlede havnerundfart.
Mange fik i 2021 coronafrisure. I en lang periode kunFordi det var et OL år - og ikke mindst fordi vores egen

ne man ikke blive klippet og flere så ud derefter. Der

Anne Marie Rindom skulle til OL i Japan - var der en

har vist aldrig hersket tvivl om at sejlklubbens værk-

særudstilling ’Horsens og de olympiske lege’. Idrætsar-

sted – også kaldet ’Dagplejen’ - er et alsidigt sted. Men

kivet havde sat flotte plancher sammen, der viste den

at opleve det som frisørsalon, havde ingen vist drømt

spændende historie om lokale OL-deltagere.

om. Knud Hjersing, der i en menneskealder har været

Et par OL-både var udstillet bl.a. Poul Elvstrøms Tor-

frontfigur i værkstedet, måtte en tur i stolen for at få

nado og Anne Marie Rindoms Laser fra OL i London

styr på lokkerne.

2012. Der blev også afholdt en lille reception, hvor flere
OL-deltagere mødte op.
Service, reparation af alle fabrikater af bådmotorer

BRUG FOR
PROFESSIONEL
ASSISTANCE

Installation af bovpropel
Maritim butik i Horsens
Montering af ny motor og udstyr - uddannede servicetekniker
Diagnosetester til indenbords- og påhængsmotorer

Havnens dag er en landsdækkende event for alle, hvor
familier – børn, unge og gamle – kan deltage i aktiviteter på og ved vandet. Havnens Dag er en del af projekt
Vild med Vand, som Dansk Sejlunion og Foreningen for
Lystbådehavne I Danmark står bag.
Hold øje med dagspressen for præcis dato i 2022.

Professionel rådgivning - privat lystbådehavn

Til din båd og motor
36 år i branchen

Sommer og vinterklargøring af din båd
Vi kører i hele Danmark med vores servicevogne til din båd

Generalforsamlingen i Dansk Sejlunion blev afviklet

Vinteropbevaring - indhegnet

virtuelt lige som så meget andet i vinter. Det fungerede
fint, men det er nu ikke det samme som at være til stede. Det sociale samvær med bekendt fra andre klubber
var helt udelukket.
Horsens Sejlklubs daværende formand Bjarne Hansen
og Carl Gerstrøm deltog sammen i generalforsamlingen fra Carls køkken. Telefoner og computere fyldte –
sammen med kaffekopper og vandglas - bordet. Fjern-

AUTORISERET FORHANDLER

synet på væggen var også en del af udstyret.
De to var alligevel enige om, at det var en go’ generalTil receptionen ved Havenes Dag i 2021 var bl.a. Chr. Kamp prof.
sejler, OL guldvinder fra Barcelona 1992 Steen Secher(midt i),
formand for sejlklubben Bjarne Hansen og OL-deltager fra
legene i Tokyo 1964 Birthe Madsen (født Lindskov Hansen).

24

forsamling. Det der skulle vedtages, blev vedtaget og
de der skulle vælges, blev valgt.
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CHRISTIAN
KAMP
- PROFESSIONEL
SEJLER

Det er ikke mange i HSH, der kan leve at sejle. Men
Christian Kamp er en af dem. Hør her, hvordan sidste
sæson var for ham og hans ønsker for klubben.
2021 var en sæson, der var længe ventet efter 2020,
der løb helt ud i sandet. Man kan sige, jeg havde over
15 måneders forberedelse, men som til gengæld skulle
den afvikles på næsten halvdelen af den tid, det normalt tager. Med andre ord – meget hektisk.
Sejlende coach på Sail GP
I år har jeg haft fornøjelsen af at sejle alt fra super
yachts, TP52’ere, SailGP F50, M32 katamaran, 6m og
RC44. Jeg glæder mig virkelig over muligheden for at
komme så vidt og bredt rundt i sejlsportens verden. Alt
fra de hurtigste både i verden til noget, der ikke sejler
mere end 5-6 knob, når det går godt.

Foto: Nico Martinez

Jeg har udover at være trimmer, også fået erfaring

at benhårdt arbejde er den eneste vej til succes. Intet

som taktikker og storskødetrimmer, og som ”sejlende”

kommer af sig selv. Det har Johan forstået. Jeg glæder

coach på det danske Rockwool SailGP hold. Alt sam-

mig til at følge med i næste sæson, når der skal lægges

men noget, der virkelig bidrager til læring og udvikling

endnu et lag på.

og er med til at flytte mig som sejler.
Den bedste sæson
Guld gav en tåre

For mit eget vedkommende har jeg også haft en rigtig

Jeg glæder mig over, hvor godt et år dansk sejlsport

god sæson. Vel nok den bedste i min professionelle

har haft - og i særdelshed Horsens Sejlklub. Anne-

karriere nogensinde. Det lykkedes os at genvinde VM i

Marie Rindom’s OL-guld fik sgu en tåre frem i øjen-

RC44-klassen med Team Aqua. Niveauet i klassen har

krogen på mig. Jeg ved, hvor meget arbejde og hvor

aldrig været højere og stævnerne har aldrig været tæt-

mange fravalg Anne-Marie har truffet for at opnå sin

tere. 3 point var alt, der skilte top-5.

succes. Jeg kan ikke tænke på nogen, der har gjort sig
mere fortjent til en guldmedalje end hende. Kæmpe

Ingen andre har gjort det

stort tillykke til Anne-Marie og alle jer, der har været

I starten af november ’21 lykkes det også for os at vin-

omkring hende, som har gjort det muligt.

de VM i TP52 med mit japanske hold, Sled. Det er en
titel, der betyder rigtig meget for mig, og som har væ-

Benhårdt arbejde

ret på listen over titler, jeg gerne ville have fat i. Det er

Jeg glæder mig lige så meget over, at se hvordan AM’s

den mest kompetitive Grand Prix klasse i verden, med

præstationer inspirerer vores unge sejlere, der forsø-

mange af verdens allerbedste sejlere på de forskellige

ger at skabe en vej for sig selv. Her tænker jeg specielt

hold. Det var også en titel, som glippede i 2019, hvor vi

på Johan Schubert, som igennem hele vinteren har

sluttede 4’er efter at have ført det meste af stævnet. De

kæmpet for at blive bedre, på trods af sne og kulde.

mange timer alene i træningslokalet eller på cyklen, de

Jeg har snakket lidt med Johan undervejs, og det har

sidste halvandet år under corona, har i den grad været

været fantastisk at se, hvordan en ung sejler har taget

præget af ”hævntørst” og de spildte chancer tilbage i

imod idéer og tips. Han har accepteret præmissen om

2019. Derfor var sejren ekstra speciel for mig.

Foto: Nico Martinez
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FAMILIE OG
SEJLSPORT

Den yngste i flokken, Marc, gjorde det rigtigt godt som
jollesejler. Allerede som 11-årig kvalificerede Marc sig
til optimist NM. I Norge er der lidt andre regel for eliteudøvere end i det øvrige Norden. Der skal man være
12 år for at sejle NM, og Marc måtte blive hjemme. I
stedet blev han gast hos Thomas Iversen til Snipe DM.
Og ja! Marc blev den yngste danmarksmester i Snipe
nogensinde.

Når forældre tager et valg om at eje en båd, har det
ofte en afsmittende virkning på børnene. Her kan du

Venner for livet

møde familien Keene Pedersen. Deres fire sønner har i

Både Joan og Roger mindes med stor glæde alle

den grad taget sejlsporten til sig.

de år, hvor familien drog rundt til optimiststævner i
Danmark og udlandet. Især den dejlige ro, når børnene

En Solus 24 er skyld i det hele. I dag vil man nok mene,

var sendt på vandet og man kunne sætte sig med kaf-

det er en mindre båd. Men i 1991, hvor Joan og Roger

fen og snakke med de andre forældre.

Keene Pedersen besluttede sig for at prøve sejlspor-

Mange venskaber blev dannet dengang og flere er

tens lyksaligheder, var det en rigtig fin størrelse.

varet ved op til i dag. Parret nyder, at børn fra dengang
- nu voksne sejlere - kommer og hilser på, ved de for-

Parret ville give det et par år for at se om sejlads var

skellige stævner.

noget for familien på i alt seks personer. Siden er der
blevet sejlet mange sømil i Solus’en. Båden har nemlig

Masser af timer har Joan og Roger været på dommer-

fulgt dem siden, og de har således fejret 30-års jubi-

eller måltagningsbåd ved ungdomsstævner.

I begge klasser lykkedes det os også at tage ”The Doub-

betingelserne for succes er tilstede. ”Bryllupsrejsen” er

læum i Horsens Sejlklub. Ud over selv at have gjort en

De fik erfaringen den gang, sønnerne var børn og er

le” dvs. at vinde VM og tage den samlede sæson-sejr.

så at sige ovre. Nu er det nu. Forhåbentlig kan jeg igen

kæmpe frivillig indsats gennem årene, har deres børn

fortsat frivillige, når sejlsporten kalder.

Det har ingen andre gjort før. Herudover er det blevet til

i år få lov til at byde ind med lidt af min erfaring fra tid-

også sat et stort aftryk i klubben.

fem sejre fordelt på tre forskellige klasser i 2021.

ligere tiders America’s Cup.

På tværs af generationer
Tre medaljer på én dag

Og hvad er det så, der får Joan og Roger til så trofast at

Brud med rutiner

Jeg håber, I alle får et fremragende 2022 på land og

Drengene, Brian, Heine, Chris og den yngste - Marc, var

troppe op, når der bliver kaldt?

Nu ser jeg frem mod 2022. Jeg har besluttet mig for

især på vandet. Jeg glæder mig til at følge med i Hor-

alle dygtige Optimist-sejlere. De tre ældste deltog un-

Selv siger de: Den gejst og glæde, der er hos sejlerne,

at søge lidt nye udfordringer, men hvad de helt præcis

sens Sejlklubs fortsatte udvikling - og jeg håber den

der ungdomslederen Jytte Sørensen i ’90erne. Foræl-

gensynet med venner, hyggen og samarbejdet ombord

skal være ligger ikke fast endnu. Jeg har efterhånden

fremragende indsat, der bliver gjort i ungdomsafdelin-

drene husker at, det kneb for hende at huske forskel på

på dommerbåden, når det hele bare klapper.

lært, at jeg med jævne mellemrum bliver nødt til at

gen, fortsætter langt ud i fremtiden.

drengenes navne, så hun kaldte dem i stedet 9, 11 og

udfordre mig selv, ved at bryde mine rutiner. Jeg kan
godt lide udfordringen i at forsøge at vinde med nye

13 - der refererede til deres alder.

nye mennesker.

sammen om at dyrke sejlsporten. Sådan kan en Solus

God vind.

teams og opbygge et samarbejde og få inspiration fra

Chris blev siden uddannet sejlmager og er i dag ansat
Christian

Familien Keene Pedersen er på forskellig vis stadig
24 starte en livslang passion på tværs af generationer.

som sejldesigner ved Elvstrøm i Aabenraa. Chris sejler
naturligvis meget i forbindelse med sit arbejde, men

Nu er det nu!

har også sejlet matchrace på professionelt plan. Ved

Jeg glæder mig til at følge med i SailGP og Rockwool

sidste sommers DH DM i Juelsminde (læs om stæv-

holdets næste skridt. Det ser endelig ud til at holdene

net på side 34) var Chris med på den vindende båd og

i sandhed bliver inkluderende og de kvindelige atleter

brødrene Brian og Marc var på bronze-båden. Bum - tre

får den chance, de har kæmpet for de sidste par år. Nu

medaljer til familien Keene Pedersen på samme dag.

skal der leveres.
For ung til NM
Jeg håber også, at det danske hold kan løfte deres ni-

Brian har sejlet meget H-båd og har gastet på adskillige

veau til det næste trin. Holdet har nu haft to år sam-

andre både gennem årene, mens Heine kun er med på

men, om end det kun er i 2021 de har sejlet fuld tid. Alle

enkelte sejladser i dag.
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Joan og Roger på fløjene med medaljetagerne imellem sig.

29

HORSENS SEJLKLUB ÅRSSKRIFT 2022

Vi går efter en rekord

Anno 1881
Vi er en moderne og effektiv håndværker virksomhed,
men det er de samme værdier der kendetegner virksomheden i dag,
som da den blev grundlagt for 140 år siden.
Vi overholder indgåede aftaler
og lever op til vores løfte om høj kvalitet.

Hver sommer holder vi den traditionelle Camp Borre,
og med 43 deltagende sejlere i 2021 nærmer vi os en
af de største lejre nogen sinde. Heldigvis er der stadig

STATUS FRA
TRÆNEREN

plads til flere, så mon ikke vi sætter ny rekord i år og når
over 50 sejlere?
Vinteren igennem har klubbens bedste sejlere på hold
1 og 2 trænet hver søndag på vandet ud over de også
har svømmetræning og gymnastik ugentligt sammen
med de øvrige på hold 3 og 4. Træningen hen over vin-

Kontakt os for uforpligtende besøg
og hør nærmere om vores kompetencer
indenfor både glas - og tømrerløsninger
Brug en faguddannet glarmester……
når skaden er sket på din båd
Vi arbejder både i glas, sikkerhedsglas og polycarbonater

Gotlandsvej 20 ∙ 8700 Horsens ∙ Tlf. 7564 7055 ∙ mail@dg-glas.dk ∙ www.dg-glas.dk

teren er vigtig, dels for at undgå skader når sæsonen
starter igen. Men især også for at holde det sociale ved
Ungdomsafdelingen vokser fortsat og samlet set
tæller ungdomsafdelingen ca. 55 optimist sejlere, 7
Zoom8 sejlere og 10 J70-youngsters. Det er flere end
vi turde håbe på, da jeg startede som cheftræner for
2,5 år siden.

Vil dit barn være med?

2,5 år med fokus på ungdomsafdelingen har ført til, at

marts for de eksisterende sejlere. Mens der i slut-

vi nu også begynder at kunne være med på kapsejlads-

LOKAL PRODUKTION OG DESIGN
AF DIN MARKEDSFØRING
Brochurer, flyers, plakater, skiltning, flag,
bilfolie, rollup, reklameartikler mv.

Den nye sæson starter ud allerede i slutningen af
ningen af april vil være opstart af nye. Så kender

banerne

du nogle børn i alderen 7-12 år, som kunne tænke

Vi har også taget hul på at sende de første sejlere vide-

sig på banen, da pladserne allerede er ved at bli-

re over i den lidt større jolle Zoom8. Et spring 7 sejlere

VI TRYKKER PÅ ALT

lige, så sejlerne fastholdes ind i den nye sæson.

har taget i løbet af sidste sæson, og der er flere på vej

sig at starte op til sejlads, er det nu de skal melde
ve fyldt. Vi forventer at kunne starte yderligere 15
ny-sejlere op i slutningen af april.

her i foråret. Næste step bliver formentlig over i Laser
jollen, hvor vi gerne skulle starte ud med en lille gruppe
på den anden side af sommerferien.
Nyt grej til klubben

Cheftræner
Jacob Nikolajsen

Den store tilstrømning af sejlere har krævet mere udstyr, så det seneste 1-1½ år har vi i ungdomsafdelingen
indkøbt 15 nye eller lettere brugte både, samtidig med
at vi har kasseret nogle af klubbens ældste joller.
Jeg vil tro at dem, der er kasseret har nærmet sig de 40
år - hvis ellers det kan gøre det - for de var gamle joller,
da jeg selv startede for snart 25 år siden. Derudover
har vi købt fire Zoom8 joller til de fire, vi havde i forvejen. Og inden længe har vi også en ny stor RIB på vej

Fuglevangsvej 47B
8700 Horsens
75 61 33 44
grafiskforum.dk

som erstatning for ”Tuborg”.
Det kræver penge at investere i nyt grej, men heldigvis
gør den store aktivitet det også lettere at hive gamle og
nye sponsorer til, og der arbejdes flittigt på at få alt det
nyindkøbte dækket af sponsorer.
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FEMTEN FLOTTE
FOLKEBÅDE
PÅ FJORDEN

MATROSERNE
- EN
KLUB I KLUBBEN

Hver sommer kan du se masser af sejlbåde på fjorden.

Allerede lørdag tegner der sig et billede af en vinder,

I 2019 fik en gruppe af gråhårede medlemmer en idé.

Nogle gange er der mange af den samme slags. Her er

idet DEN 1152 fra Kerteminde med Morten Henriksen

Gruppen fik navnet ’Matroserne’. Et par og tyve meldte

beretningen om det jyske mesterskab for Folkebåde i

som skipper, tydeligt har lagt sig i spidsen. Vi synes

sig og helt kort fortalt er ideen, at mødes ha’ det hygge-

Horsens sidst i september 2021. Besætningen på den

selv, at vi er lidt bedre sejlende end dagen før. Men de

ligt og samtidig løse nogle af de opgaver, som der altid

hjemmehørende Folkebåd DEN 887 – Kook fortæller

er nu skrappe, de andre. Vi får dog hentet en 9. plads i

er i en stor klub.

her. Vi er ved første start lørdag morgen:

en af sejladserne - nok til, at vi kan rette ryggen.
Lørdag aften var der middag på Pynten, dejlig mad og

Vi mødes tirsdage i lige uger. Opgaverne er mangfol-

Første start er gået. Alle starter på styrbord halse. Vi

masser af anekdoter fra sejlerfolket. Der bliver brudt

dige. Nogle er planlagte og andre dukker op pludseligt

kommer nok 5-10 sek. for sent og det betyder, at alle

tidligt op - alle ønskede at være friske til næste dag.

- og skulle helst være løst i går.

både foran snupper vinden, og vi må vende til bag-

Der bliver sejlet tre sejladser om søndagen, inden vi re-

bord halse for at komme i fri vind. Hov, de hurtigste

turnerer til havnen lidt ømme i skroget efter i alt otte

Det sociale er en vigtig del af Matroserne. Et par gan-

både er allerede langt foran. Vi må være bedre i næste

sejladser. På en lille time er alle både placeret på trai-

ge om året arrangeres der en maritim udflugt. På en

start, men vi koncentrerer os om at nå op igen i denne

lerne og masterne rigget af, så de er klar til hjemtrans-

mødedag med godt vejr kan der også sejles en tur på

sejlads. Der er ikke tid til at nyde udsigten, for vi skal

port. Så venter moleøl og en ristet pølse.

fjorden.

vige for styrbord både. Vi sejler på op-ned bane med to

Tak til de frivillige

Et lille underudvalg – ’Pumpeholdet’ – sørger for at

mærker som bundgate og et topmærke med afviser-

Vi ombord på KOOK fik ikke del i sølvtøjet. Men vi havde

møde ind ved ekstremt højvande og rigge pumper til

mærke. Dommerbåden ligger midtvejs oppe og klare

nogle fantastiske dage på fjorden og vi fik også lært

bag højvandssikring omkring MONGO.

både start og måltagning herfra.

noget, bl.a. om vigtigheden af en god start .

Der må være lidt mere fart

En stor tak til alle de frivillige, der gjorde sådan et stæv-

der kan startes op ved strømsvigt. . Der er en 3-4 udryk-

Dejlige sejladser. Vi nåede fem starter om lørdagen og

ne muligt, i dommerbåde, mærkebådene ved forplej-

ninger af Pumpeholdet om året.

vi var godt møre, da vi sejlede tilbage til havnen sidst

ning og her kan nævnes, at indtil flere tidligere klubfor-

på eftermiddagen. Så skulle der lige justeres på riggen

mænd stod ved grillen, når der skulle ristes pølser og

til om søndagen, for vi må da kunne får lidt mere fart

brød.

være på mærkerne. Især på bagbord halse, hvor vi skal

Klubben råder over 3 kraftige pumper og en generator,

i skuden.

Det er ’møj’ hyggeligt og hvis du
har lyst til at deltage, så bare mød
op – tirsdag kl. 09.00 i de lige
uger i MONGO på lystbådehavnen.

Tak fra besætningen på Kook af Horsens
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Nexus protestsituation

Takket være et stort samarbejde på tværs af klubberne
Horsens Sejlklub, Snaptun Sejlklub og Juelsminde Sejlklub blev sidste års DH-DM en stor succes.
Grundet Corona blev Danmarksmesterskabet aflyst i
2020, og det var derfor en stor forløsning for alle, da
mesterskabet endelig kunne afvikles i starten af september 2021. 58 både stillede til start i 3 grupper. Fredag og søndag blev der sejlet klassiske op-ned baner.
Lørdag blev der afprøvet et nyt format med 2 cirkelbaner, hvor den første runde blev sejlet som en jagtstart.
Protest kostede podiepladsen for Nexus
På banen havde Horsens Sejlklub 3 både til start bl.a.
den forsvarende Danmarksmester Søren Junker og
Team i X-41’eren, Nexus, fra Horsens. Teamet leverede
et imponerende forsvar af titlen i gruppe 1, men måtte
se sig selv slutte lige uden for podiepladserne grundet et tabt luv-læ protest på stævnets sidste dag ved
topmærket (se billede af situationen). Man kan spørge
sig selv, om Nexus havde tid og mulighed for at gå af
vejen? I facts found, siger dommerne at Stannow (læ
båd) kun luffer 10 grader.

DH-DM

BLEV LØFTET
I FLOK

I gruppe 2 sluttede Horsens teamet Henrik Frederiksen,
Ripasso, i en X-332 på en samlet 19. plads og i gruppe

3 sejlede Morten Arndal og kvinderne på Smaragd’en

all-round sejler, som har vundet DH-DM 2021,” sagde

Sæt kryds i kalenderen

Lamborghini Rumba en fin 9. plads hjem.

den erfarne baneleder, Troels Wester Fischer, fra Helle-

Men en hård omgang vind skræmmer ikke så let de ro-

rup Sejlklub efterfølgende.

buste sejlere og frivillige fra Horsens og klubben er igen

Vejret viste alle facetter

Søndag var en hård dag for Horsens’ presse- og bane-

klar her i 2022 med endnu et fantastisk Danmarks-

Horsens Sejlklub var ansvarlig for presse- og vandde-

team, der kæmpede med 13 m/s i stødene i mesterska-

mesterskab for DH-klassen.

len ved Danmarksmesterskabet. En stor indsats blev

bets afgørende sejladser. Det betød, at presseteamet

leveret for at skabe gode sejladser for DH-klassen hele

måtte opgradere ribben for fortsat at kunne transmit-

Husk at sætte kryds i kalenderen

vejen gennem mesterskabet. Førstedagen blev udfor-

tere live på Facebook. Både start- og målbådens anker

d. 26-28. august 2020.

dret af regn, tåge og næsten ingen vind, sidste dagen

kunne ikke holde til presset og en nødløsning med en

Læs mere på www.dh-dm.dk

af hård og springende vind.

improviseret start- og mållinjebåd måtte iværksættes. De store vindspring drillede også baneteamet, der

X-332 – Henrik Frederiksen i Ripasso
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“Vi har været hele paletten igennem i forhold til vind og

pludselig måtte flytte banen, så sejlerne ikke tordnede

baner, derfor må det siges at være Danmarks bedste

ind i Ashoved.

Annette Viborg
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UD PÅ
VERDENSHAVENE

tempoet er helt i bund. Sidder og nyder bølgerne, får
læst en bog, strikket lidt … det vigtigste bliver, hvad aftens menu står på.
En mole med historie
Efter 81 timer til søs anduvede vi Porto Santos, hvor vi
nu ligger for anker i havnen.
Vi har fået provianteret, gået ture, spist ude og stemningen er rigtig god ombord. Skipper sørger for nogle

Her får du et brudstykke fra Elisa Ilsøes rejsedagbog

gode rutiner og lidt struktur, så det hele ikke bare bliver

fra en tur fra Portugal mod Madeira i Atlanten. Hun

for rodet.

startede som elev i HSH sejlerskole i 2017, derefter tog
hun Yactskipper 3 og har været sejlerskoleinstruktør.

Hver morgen kl. 9, holder vi morgenmøde og snakker

Hun arbejder til dagligt som laborant, men har en for-

om, hvad planen er for dagen og hvad alle gerne vil

stående chef, som gerne vil give hende nogle ugers

opleve. I dag var der et stort ønske om alene-tid, så

orlov, når eventyret trækker i hende.

tre af gutterne tog på ø-kig på egen hånd. Skipper og
jeg blev tilbage og gjorde klar til at male. Der er nem-

Elise påmønstrede i oktober 2021 en 47’ fods Bene-

lig en berømte mole her, hvor alle både må male deres

teau i Portimão, med en danske besætning, hun ikke

egen grafitti - en skøn tradition fyldt med masser af hi-

kendte på forhånd. Målet var Madeira.

storie og drømme. Jeg fik endda lov til at designe vores

DE MINDSTE PÅ BESØG

bidrag til den tradition.
… Kursen er nu sat mod Porto Santos, øen lige før
Madeira, og ca. 450 sm fra Portimão i Portugal. Vi

Nu sidder jeg og kigger ud over det flotte Atlanterhav

sejlede med butterfly, dvs. to genuaer på samme stag

med de store bjerge i ryggen. I morgen hiver vi ankeret

Juniorbåds-klubben afholdte i 2021 året sidste junior-

- den ene spilet med spilerstagen og den anden med

og sejler mod Madeira, små 30-35 sm væk. Så det er

bådsstævne i Horsens, som traditionen byder. De fle-

bommen som stage. Det gik bare godt derudaf.

spændende at se, hvilke oplevelser den ø gemmer på.

ste sejlere ankom fredag aften, hvor vi fik klaret årets
generalforsamling. Derefter var der dømt grillhygge

Nu sejler vi for en halv vind med 8-9 knob, og delfinerne

med den medbragt mad.

har været forbi og hilse på et par gange. Om natten gnister Atlanterhavet af morild. Jeg har haft de mørke nat-

Lørdag morgen skulle bådene først søsættes, inden

tevagter med en del fragtskibe. Der er masser af stjer-

den obligatoriske frokost skulle indtages. Men på

ne og et par stjerneskud - så krydser fingre for, at noget

grund af sygdom på en af bådene måtte der findes

går i opfyldelse. Vi kører 3 timers vagter, og den sidste

en reserve. Problemet blev løst med et opkald til Kim

time er sgu’ lidt hård, synes jeg. Men jeg forsøger at få

Viborg, der som sædvanlig beredvillig sprang til. Med

sovet på min frivagt. Det er dog lidt af en udfordring,

lidt ’rokeren rundt’ endte det med, at han sprang om-

når resten af besætningen er mænd, der snorker!

bord på J 431, hvor han overtog rorpinden og sejlede

Afsluttende frokost – go’ stemning!

med Verner Jensen fra HSH.
Alle har fået sø-ben
Atlanterhavet har indtil videre været god ved os. En en-

Kasseren i HSH, Klaus D. Johansen, havde sagt ja til at

at smide sin gast - og søn - Jakob over bord i en mær-

kelt har været ramt at søssyge, men det er forståeligt

styre banen. Det klarede han fint med hjælp fra Hen-

kerunding. Det takkede vi naturligvis for, da Peter ellers

nok. Den første dag vi stak afsted fra Portimão var bøl-

ning Grøn og min søn Mikkel, der også tog billeder.

lå til at vinde stævnet.

gerne kæmpe, kæmpe store, så den store drøm om et

Lørdag fik vi 6 sejladser, og aldrig før har det været så

Den sidste sejlads blev lidt for spændende, da Kim og

Atlanterhavskryds blev gemt langt væk der. Men lige

spændende, for vi var 3 både som lå lige på point og

Verner i J431 førte det meste af sejladsen. Men det

nu flyver vi afsted og alle har fået ’sø-ben’. Havet har

kun 2 point til den næste båd.

lykkedes for Lotte og jeg at kæmpe os forbi, og vi slog

endelig skiftet farve og er blevet flot klart blåt.

Søndag fik vi afviklet 4 sejladser, og efter hård kamp

dem med indtil flere sekunder.

Det er skønt at være ombord. Tiden er bare en anden

om pladserne trak J 418 det længste strå. Det var godt

her ude på det store hav. Dagene flyder sammen og

hjulpet af Peter Fisker J410 fra Silkeborg, som valgte

36

Torben J 418
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Horsens Sejlklub

AKTIVITETER I 2022
FOR ALLE I HORSENS SEJLKLUB
21.03.22 Klubaften: Foredrag om Sejl og Trim v/Morten Fjerbæk
28.03.22 Klubaften: Mød Horsens Sejlklubs bestyrelse

Giv din kompagnon, kunde eller medarbejder en oplevelse for livet og
tilmeld din virksomhed til årets event på Horsens Fjord.

02.04.22 Standerhejsning og fest i klubhuset. Middag, musik og dans
02.04.22 Loppemarked
19.05.22 Sommer seniorsejlads. Afgang kl. 16. Grill hygge i Snaptun.

Her er en fantastisk mulighed for at prøve kapsejlads sammen med erfarne sejlere, selv
om man aldrig har sejlet før.
Hvis du eller din virksomhed ikke har erfaring i at sejle kapsejlads, stiller Horsens Sejlklub
med 2 ekspert gaster, der så gør jeres besætning lige så erfarne som de øvrige.

04.06.22 Pinsetur fra 4. – 6. juni til Bogense.
11.06.22 Havnens Dag. Landsdækkende aktiviteter på landets havne.
23.06.22 Sct. Hans aften. Middag i klubhuset / Restaurant Pynten, jazzmusik,
bål og båltale. Flotille sejlads.
21.08.22 Kapsejlads Endelave Rundt

Stemningen og oplevelserne fra sådan en dag, sammen med 13 andre sammensatte
virksomhedsbesætninger, giver virkelig misundelige blikke, når I taler om det ved næste
VL, golfarrangement eller netværksmøde.

Yderligere info:
Send en mail til soren.klint@novotek.com eller ring 40 25 52 01.

02.09.22 Høsttur til Endelave fra 2. – 4. september
08.09.22 Seniorsejlads. Start med morgenkaffe i klubhuset/Pynten kl. 9.00.
17.09.22 Kapsejlads: Trekost 2-Star
24.10.22 Besøg hos Luffe værftet i Kolding
29.10.22 Standernedhaling og frokost i klubhuset
05.11.22 Herrefrokost i Klubhuset
07.11.22 Klubaften: Julebanko
21.11.22 Klubaften: Foredrag om sejlads på de Norske Fjorde.
05.12.22 Klubaften: Dansk Søredningstjeneste DSRS holder foredrag
24.12.22 Vi ønsker hinanden Glædelig Jul fra kl. 11 – 13.
31.12.22 Vi ønsker hinanden Godt Nytår fra kl. 11 – 13.
Aftenkapsejlads: Hver tirsdag, onsdag og torsdag fra ca. 1/5 til 29/9

HOLD DIG OPDATERET
OM ARRANGEMENTER
I HORSENS SEJLKLUB
TILMELD DIG NYHEDSMAILEN
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Alle fredage: Fra afrigger til standerhejsning: Happy Hour fra kl. 16 – 18 i klubhuset.
Klubaftener: Programmet startes kl. 19. Kl. 18 serveres sejlerret til kr. 50
Søndagstræf: Hver søndag fra kl. 10.30 til ca. 12.00 hygges i Klubhuset
Se detaljer om alle arrangementer: Tilmelding, tidspunkt, pris m.m. på www.horsens-sejlklub.dk
og i Nyhedsbrevet, der udsendes hver onsdag.

#

Invitation
Picca Automation
Business Cup
10. juni 2022

Start dialogen
med PwC
Kontakt Kurt, som er en del
af et stærkt og proaktivt
team i Horsens.

Kurt Beck Pedersen
Senior manager

T: 2422 4383
M: kurt.beck.pedersen@pwc.com
Revision. Skat. Rådgivning.
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“DAGLIGDAGEN HANDLER OM
SERVICE OG GODT HÅNDVÆRK”
Horsens Yachtværft ApS udfører
reparationer, vedligehold, renoveringer og ombygningerne på alt fra
lystbåde til små erhvervsfartøjer.
Vi omfatter fagkompetencerne lige fra det
traditionelle bådebyggeri
til anvendelse af de nyeste
teknologier indenfor kompositter og værftet har moderne
værksteder indenfor støbning,
snedkeri, el, samt mast og rig.
Horsens Yachtværft ApS
Gammel Havn 3
DK-8700 Horsens

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

Følg os på
facebook

