
Tale Standernedhaling 
 
Velkommen til årets standernedhal. Dejligt at se så mange 
og rigtig godt at vi kan samles over 100 medlemmer til den 
efterfølgende frokost på Pynten.  
Lidt praktisk om frokosten til sidst 
 
Først er det igen tid til en opsummering på en sejlersæson 
i Horsens Sejlklub. 
 
Håber alle syntes det har været en god sæson hvor vi ikke 
har været begrænset af Corona.   
 
Som sædvanlig er der en del at berette, men jeg skal 
forsøge at begrænse mig.  
Vi er jo en klub med aktiviteter på flere niveauer og for en 
bred aldersgruppe fra 3 år og op aktive på + 85 år. 
 
Lad os starte med ungdommen. 
 
Krabbeklubben fra 3 år 
Anette Viborg tilbød sig som krabbeklub leder ved sæson 
start, for at helt små forhåbentlig kommende sejlere 
kommer på havnen og hygger sig et par timer torsdag 
aften. 
Det var en lille gruppe i foråret som så blev væsentlig 
større efter sommerferien. 



Det har været en fornøjelse at se dem fiske krabber, synge 
og sejle lidt jolle med en Anette ombord.  
Forhåbentlig en aktivitet vi kan bibeholde i årene frem. 
 
Optimistjolleafdelingen 
Det har været en god travl sæson for optimist sejlerne i 
ungdomsafdelingen. 
De sidste års arbejde med at genopbygge afdelingen har 
båret frugt. 
Jacob og dygtige hjælpe trænerne, samt ikke mindst en 
aktiv forældregruppe har sørget for at nye sejlere er 
kommet godt fra start og nu er vi igen en flok A-sejlere på 
højt niveau. 
Det er egne sejlere som er gået fra c-b-a sejlere og så har 
vores gode træningsmiljø en en ny dygtig hjælpetræner, 
Scott, tiltrukket A sejlere fra andre byer, som nu 
repræsenterer HSH.  
Det lover godt for fremtiden 
 
Unge sejlere og talenterne 
Ud af optimistjollen og hvad så. Det er en udfordring at 
fastholde unge når de først har forladt folkeskolen. 
Det går dog den rigtige vej. 
Vi har flere unge på vej i Zoom og Laser 4.7 og en enkelt i 
29er. De er aktive i hverdagen og til stævner og har 
deltaget i  DM, NM, EM og enkelt VM. 
Ud over det har vi nu også en gruppe af jollesejlerne og 



hjælpe trænerne som ret fast sejler J70 om mandagen. 
Det er rigtig godt, og her efter sommerferien er der 
kommet flere VIA studerende til i gruppen. 
 
Resultatmæssigt er der flere flotte resultater i jollerne og 
det blev til et enkelt DM, da Maja vandt DM i 4,7. Tillykke 
med det. 
 
Eliten 
Horsens til OL 
Vi fik skudt den 3. OL kampagne i juni, da vi fik styr på, 
hvem der går efter deltagelse i OL i 2024. 
Johan er godt på vej i ILCA7 – og er p.t. det bedste danske 
bud. (Blev 11 til U21 VM ud af 158) 
Iben og AJ som var lige ved at nå OL i 2020 i 49fx startede 
op igen maj, deltog i EM i juli (blev 25). 
De er nu ved at være i god form, så de er også et godt 
dansk bud på en Horsens til OL besætning i 2024 
Rindom startede op igen 1. august – har trænet lidt i 
Aarhus og Marseilles henover sommeren. 
Så tager hun til VM i Texas og vinder VM suverænt før 
sidste sejlads 
Giv hende lige en hånd for det. Håbet vi kunne fejre hende 
i dag, men hun har travlt og skal i morgen deltage i 
triathlon i Australien. 



Rindoms VM  har givet masser af medvind til Horsens til 
OL kampagnen lokalt og hos DS og Team Danmark og alle 
andre steder, hvor man interesserer sig for sejlsport. 
Dejligt at HSH fortsat med helt fremme med 2 både på 
sejlerlandsholdet og en på udviklingslandsholdet. 
 
Voksen sejlerskolen 
har gennemført en sæson med ikke mindre end 58 elever 
på vandet i dels H-Båd og J/70. 
Alle 24 kursister i H-båd, der gik til eksamen, bestod og 16 
af disse har nu erhvervet duelighedsbevis, de sidste 8 tager 
teorien her i vinter, sammen med 11 andre. 
Det er et lidt mindre teorihold end de foregående år, men 
det er fint til de rammer vi underviser i.  
Y3 undervisningen er også i gang med deltagelse af 9 
kursister. Vi har besluttet at afvikle Y3 og Y1 på skift, så 
ledes at vi i vinteren 2023/2024 gennemfører et Y1 kursus.  
Sejlerskolens aktiviteter i J/70 har også været med fuld 
booking onsdag og torsdag, omend der har været en del 
afbud, hvilket især har ramt vores kapsejladsskole om 
torsdagen – det er også en udfordring til vores tirsdags 
race.  
Det er et af vores fokusområder til den kommende sæson, 
så vi kan gennemføre den planlagte aktivitet i 
kapsejladsskolen til gavn for kursisterne. 
Der har været fin tilslutning til Sejlerskolens 
weekendaktiviteter med længere sejladser. 



Det er dog fortsat ikke er lykkedes at komme rundt om 
Endelave- enten har der været for meget vind eller alt for 
lidt.  
Det sidste blev udnyttet til en meget fin eftermiddag med 
højt solskin, hvor stort set alle var i vandet og bade i As Vig 
:)  
Natsejladsen har igen været en stor oplevelse for de nye 
sejlere i klubben og vi har haft en fin afslutning på 
sæsonen med mange værdifulde tilbagemeldinger på 
vores spørgeskemaundersøgelse. 
Generelt en meget fin sæson med mange gode oplevelser 
for både kursister og instruktører. 
 
 
Kapsejladsafdelingen 
Voksen kapsejlads i Horsens Sejlklub er udfordret og her 
skal vi fortsat arbejde på, at få flere med. 
Mit håb har været og er fortsat at vi kan få flere unge fra 
ungdomsafdelingen til at fortsætte og gerne tiltrække nye, 
så vi får en ny generation til at tage over med tiden. 
Når det er sagt, så er der fortsat lidt gang i nogle af de 
gamle kapsejlere: 
Jacob og co. har deltaget i sejlsportsligaen i 1. division med 
14 ud af 21 
DH/DM blev en succes for Morten Arndal & co., som blev 
Danmarksmestre i deres klasse. 
Vi har haft både med til Ylva og J70 DM 



Lokale kapsejladser har vi gennemført Endelave Rundt og 3 
kost 2 star med begrænset deltagelse. 
Så har vi sejlet tirsdags sejladser med 4 J70 både det er 
sjovt og hyggeligt. 
Der har været pigesejlere på Fjorden om onsdagen og så 
har der været god tilslutning til den mere uformelle 
torsdagskapsejlads, hvor der dog også er prestige og 
håneret på højkant. 
Alt i alt er der gang i aktiviteterne, men måske også brug 
for nytænkning for at få flere med. 
 
Tur- og aktivitetsudvalget 
Pinsetur med begrænset antal deltagere, men så kom der 
til gengæld gang i Høstturen. 
Jeg deltog ikke selv men har kun hørt at det var en super 
god weekend. 
Der er en god plan for vintersæsonen hvor 
omdrejningspunktet er klubaftener med fællesspisning til 
Kr. 50 og nogle gode sejlrelaterede emner. Tak til Jesper på 
Pynten for en god aftale. 
Håber på god tilslutning til arrangementerne i 
vinterhalvåret 
 
Matroserne 
God aktivitet og sammenhold i vores senior klub 
Matroserne 



Tak for det store stykke arbejde i har udført for klubben og 
Pynten i løbet af sæsonen. 
Godt at se at i også forstår at hygge og tage på tur. Det må 
i ikke glemme, og kom gerne noget mere på vandet. 
Ved I er ved at være trætte af at rydde op efter andre, så 
her må alle tænke sig om, og rydde op efter sig selv og 
holde orden især i jolleskurene og i Mongo!!! 
 
Vores materiel 
Vi har i 2021 og 2022 brugt rigtig mange penge på 
vedligeholdelse af bygninger og flydende materiel. Det har 
også været nødvendigt efter mange år med små 
reparationer.  
Vi har investeret i nye RIB både, der er nye motorer m.v. i 
Damjollen og Vitus Bering, der er ny facade på østsiden af 
Mongo. 
Jeg tror og håber at vi kan undgå de helt store 
udskrivninger i kommende sæson.  
Det blev til en ny stor RIB med flot støtte fra Sydbank 
Fonden på kr. 200.000 
 
OnBoard – vores erhvervsklub 
Besøg på X-Yachts 
Arrangement i Forum med Rindom og Henriksen 
Business Cup 10. Juni med 12 hold 
Kick-Off på Horsens til OL 
Besøg SailGP i København 



J70 sejlads for sponsorer og få virksomheder 
Det er de aktiviteter vi har gennemført for dem som 
støtter os, siden vi stod her sidst 
Vi har en rigtig god opbakning fra en række virksomheder 
og fonde, men der er også potentiale for at få flere 
virksomheder med. 
Tak til især Tina og Morten for at hjælpe lidt til med 
kontakter og fondsansøgninger,  men her har jeg er der 
behov at få nye folk på banen til at lave salg og events i de 
kommende år, hvis vi fortsat skal være aktive på den front. 
 
 
Marinaen 
God opstart af vores nye havnechef Søren. Sammen med 
Jesper kæmper de for yde en god service inden for de 
kommunale rammer. 
Der er fortsat udfordringer med ruststøv fra Sydkajen. Det 
er ikke ok.  
Vi er i dialog med Horsens Kommune, som prøver at bevise 
hvem det er der støver. Tror desværre det bliver et 
tilbagevendende problem så længe der håndteres 
jernplader og metalaffald på kajen. 
En ny lokalplan for landarealet er på vej og arbejdet med 
at renovere og forny broerne fortsætter også. 
 
Pynten 
Godt samarbejde som jeg håber alle sætter pris på.  



Håber at den nye ordning med sejlerretter har været ok, 
selv syntes jeg det er rart at kunne vælge, og en varm ret 
til kr. 95 er billigt 
Jesper er udfordret med høje energiomkostninger, så støt 
Pynten med selskaber og a la carte hvor det er muligt. 
Pynten er vigtigt for vores økonomi og aktiviteter, så vi 
plejer relationen til Jesper 
HSH har i denne sæson finansieren en modernisering af 
køkkenet 
 
Bestyrelsen 
4 møder siden men kommunikeret mellem møderne 
Bruger tid å at evaluere og kikke fremad 
Vi har lige sendt et spørgeskema ud 
Husk venligst at svare på skemaet – dd 82 besvarelser 
Der skal ske meget udskiftning i bestyrelsen i de 
kommende år, så hermed en opfordring til at I gerne må 
begynde at overveje, hvem der har potentiale.  
 
Til slut 
Tak til de frivillige i har deltaget i  
• forældregruppen i ungdomsafdelingen 
• hjulpet ved tirsdags- onsdag og torsdagssejladser 
• Endelave Rundt og Trekost 2star 
• DH/DM 
• Matroserne 
• Tur- og aktivitetsudvalget 



• Havnegruppen med Svend i spidsen 
• Bestyrelsen 
• Og alle øvrige som har deltaget i det frivillige arbejde 

 
Til jer som skal med til frokosten, så er vi mange og det 
bliver lidt trangt, da der er andre selskaber. 
Der står 1. øl/vand ved bordene, så vi undgår køen ved 
baren, det er for klubbens regning, og så er det 
efterfølgende for egen regning med drikkekuponer. 
Håber at alle har fået betalt for maden på Mobilepay. 
 
Så er det tid til standernedhaling og sejlersang. 
 
Trefoldigt Hurra for Sejlsport og HSH 
 
 
 
 


