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Ylva DM 2015
for fulde sejl

• 	Nyt klubhus står øverst på
SYCs ønskeseddel

• 	Danmarksmester i Ylva-klassen 2015
med brækket håndled

• På
	 familietogt med
SY SIF af Sønderborg

• Læs
	
om Charlottes deltagelse i EM for
optimister

• SYC
	
sejler med som forgast
i Fastnet Rolex Race
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Formanden har ordet
Af Poul Fedders

Et nyt år er begyndt, dagene bliver lysere, og det varer ikke længe, førend
vi kan gå i gang med forårsklargøringen af vores både. Der er dog lidt tid
endnu, inden vi kommer så vidt, foran
os har vi 2-3 måneder – og dem har vi
fyldt ud med nogle vinterarrangementer.
Det hele starter med Nytårskuren d. 16.
januar, efterfulgt af virksomhedsbesøg,
besøg hos Elvstrøms Sails, Torskespisning, foredragsaften m.v. – og så slutter vi af med Kontrol af Redningsveste,
Kontrol af Gasanlæg om Bord - og en
Standerhejsning. Vi håber at se mange
medlemmer til disse arrangementer. På
generalforsamlingen i november fik
bestyrelsen mandat til at fortsætte med
klubhus-projektet, dvs. at gå efter en
finansiering til renovering og udbygning
af klubhuset.
Siden generalforsamlingen har vi derfor
fået formuleret sponsor-ansøgninger,
afholdt pressemøde og sendt ansøgningerne ud. Vi håber på, og regner med,
at der vil være imødekommende sponsorer til vores klubhusprojekt, som anerkender den indsats som SYC gør - for
ungdom, handicap og sejlere i almindelighed – alt sammen baseret på frivillig
indsats. Vi håber også på, at kommunen
ser velvilligt på vores klubhusprojekt –
fordi vi gennemfører mange arrangementer, som giver stor værdi for byen.
Det er f.eks. vores store kapsejladser,
der sætter byen på landkortet, og som
giver turister til byen, og det er vores
”Motivationssejlads” for nye borgere/
tilflyttere, hvor vi sørger for, at de får en
god oplevelse og hjælper til med, at de
knytter kontakter og venner i byen. Det
må også tæller med, at vi jo trods alt er
rimelig mange medlemmer og udgør en
rimelig høj andel i kommunen.
Vi skal dog ikke regne med at finansieringen af klubhusprojektet udelukkende
kan baseres på sponsorer. Derfor vil bestyrelsen spare så meget som muligt i
klubbens økonomi, for at sætte penge
til side til projektet, men heller ikke det
vil række til hele finansieringen. Derfor
iværksætter bestyrelsen en kampagne,
hvor I medlemmer bliver opfordret til at
donere et beløb til projektet – naturligvis på frivillig basis. Alle beløb – store
og små – er velkomne. Som nogle af
jer måske har læst i avisen - sagde jeg
i et interview, at jeg donerer 5.000 kr.
til projektet. Selvfølgelig vil jeg hermed
gerne gå forrest med et godt eksempel, men lad jer nu ikke forskrække af
beløbets størrelse. Så derfor igen: ”Alle
beløbsstørrelser til projektet bliver hilst

meget velkommen”. Vi opretter naturligvis også en ”Sponsor-side” på hjemmesiden og en fysisk ”Sponsorplade” til det
nye klubhus, og her vil vi opføre listen
af navne, som har doneret/ sponsoreret
til projektet. Bestyrelsen håber på, at vi
med godt 550 medlemmer, kommer frem
til et samlet anseeligt beløb til projektet.
Og så lige igen – hvorfor skal vi have
en renovering og udbygning af klubhuset?
Det skal vi, fordi det nuværende klubhus er alt for lille og ikke tidssvarende
– hverken til store kapsejladser – eller
til dagligdagen. En sejladsafdeling kan
let fylde hele klubhuset med én aktivitet
– og så er der ikke plads til andre. Klubhuset egner sig ej heller som et naturligt
mødested og som omdrejningspunkt for
den ”almindelige” sejler. Klubhuset er
mørkt, som regel koldt, der er ingen rare
møbler, og man kan hverken få vådt eller tørt.
Forestil jer et ”nyt” – renoveret og udbygget klubhus – med plads til flere aktiviteter på samme tid, til rigtig mange
mennesker, hvor der er lyst og venligt
med rart indeklima – og med stor adgang til havnen, ud mod den nye terrasse, Bertels Bro, naturligt integreret.
Netop i den ende af klubhuset, ud mod
havnen, finder vi så en rar sejlerstue for
de mere ”almindelige sejlere” – et sted
hvor man gerne søger hen for at mødes
med vennerne, og hvor man kan få lidt
at styrke sig på. Forestil jer endvidere, at
der bliver mere plads i stueetagen, fordi
klubhuset bygges ud mod toiletbygningen og køkkenet flyttes fra midten og
længst ud i enden mod toiletbygningen,
ja så bliver der meget plads i midten af
klubhuset til sejladsafdelingerne – til
sejlerne når de mødes før og efter
trænings- og kapsejladserne.

det beskrevne ovenfor, hvad vi går efter, og som vi har udarbejdet i dialog på
tværs af alle afdelinger i klubben.
Vi håber på, at du som medlem, kan se
værdien af et nyt klubhus, og at du vil
være med til at bakke op om projektet.
Et andet emne – muligt nyt sejladstilbud – til medlemmerne: Vi kan se,
at der er en del sejlerskole-elever, der
efter endt træning, forlader SYC. Efter et
eller to år i sejlerskolen går de ikke ud og
køber en båd, og de finder ingen gasteplads på anden båd, og derfor dropper
de ud. Derfor overvejer vi, at arbejde på
et nyt tiltag, eller rettere kopiere, hvad
visse andre klubber med lidt af samme
problematik har sat i værk.
Det hele går ud på at anskaffe nogle
brugte, billige, men sødygtige sejlbåde,
som ”beståede” tidligere sejlerskoleelever, og naturligvis alle medlemmer,
kan leje for en ”billig” pris. Det kunne
f.eks. være H-både, som koster mellem
30-60 tusinde kr.

Tilbuddet skulle så lyde: En H-båd kan
lejes for en formiddag, en eftermiddag
eller en aften – for 400 kr. Det ville for
en besætning på 4 mand så koste 100 kr.
1. salen bliver stedet hvor de unge, æl- pr. mand pr. gang. Køber man et ”klipdre - eller hvem det nu måtte være - fin- pekort” med på 5, 10 eller 15 gange får
der plads til samvær, møder og lignende. man rabat. Tilbuddet indeholder også,
Naturligvis er det nye klubhus handi- at hvis en besætning synes godt om
capvenligt, energioptimeret, har nye H-båden – ja, så kan de købe den - for
toiletter og nyt indgangsparti i hjørnet næsten samme pris, som SYC har givet.
ud mod græsplænen. Det nye klubhus Hvis det sker, så køber SYC en ny (brugt)
vil også være meget mere anvendeligt H-båd. Dette med den bagtanke, at der
til vores store kapsejladser. Her betyder så kunne komme gang i en lille skare af
det større pladsareal meget - med den H-både - til klasse kapsejlads m.v.
bedre ruminddeling og det behagelige
indeklima - dvs. et lyst og varmt miljø.
Hver H-båd skal tilses af 2 bådsmænd,
som ingen løn får, men derimod det
Nuvel, vi er endnu ikke på byggeteg- gode, at de kan bruge båden (et antal
nings-niveau, men på skitse-niveau, så gange) uden beregning. Vi har regnet
vi kan naturligvis hen ad vejen ændre på lidt på det, og det ser til at hænge godt
ambitionerne. Men i det store hele, så er sammen økonomisk for SYC. Økonomisk
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Skal din formue
i fokus?

Jannik Petersen
Private Banker
tlf. 74 37 70 03
jannik.petersen@
sydbank.dk

16472.115

Jernbanegade 35
6400 Sønderborg
tlf. 74 37 70 00
sydbank.dk/privatebanking

Som Private Banking-kunde i Sydbank får du
rådgivning, hvor du og din formue er i fokus. Du
får din egen Private Banker, der er specialiseret i
at give dig overblik og planlægge og optimere
din formue. Desuden får du en fast investeringsrådgiver og et personligt team af professionelle
rådgivere indenfor blandt andet skat, pension,
valuta og erhverv.
Ring til Jannik på 74 37 70 03
og book et møde, hvor du og din formue
er i fokus
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bliver det bedre hvis der kan sælges reklamer på siderne af bådene - hvilket vi
naturligvis skal gå efter.
Vi har ikke nået nogen afklaring endnu.
Emnet drøftes i bestyrelsen og Sejlerskolen m.fl. Har du input til emnet, eller kunne du se dig selv, som lejer eller
bådsmand - så hører vi gerne fra dig.
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Skitser
– udkast til nyt klubhus

Vi ser frem til et spændende år: Vi
har
igen
flere
kapsejladser
på
programmet, som
dels
er
årlig
tilbagevendende kapsejladser og dels
enkeltstående kapsejladser. Som den
første kapsejlads finder Oxbridge sted
d. 26. maj – med sejlads foran Alsion.
Det bliver i år et jubilæum, idet det er
10. gang kapsejladsen gennemføres.
Derefter følger Als Rundt, og i denne
serie af årlige kapsejladser, så følger
Opti Zero-Cup og A-Cup. Af enkeltstående kapsejladser har vi i år
DM og NM i 505 og DM i Contender. Det
bliver
sikkert
spændende
sejladser
som i de tidligere år.
Læg mærke til noget nyt: Der er i
august planlagt en ”Fællestur” til
Flensborg over en weekend, med stop
og spisning i Glücksborg fredag aften,
en fælles byvandring med guide i
Flensborg om lørdagen og spisning på Sejlercentrum på havnen, hvor alle aldre mødes – se huset fra vandsiden:
Hansens Brauerei lørdag aften. Læs • Sejlerstur/café ud mod havnen, hvor der kan åbnes op ud til den nye terrasse.
mere herom længere inde i bladet.
• Stort sejlerrum i midten.
• Meget store lysindfald
Sluttelig vil jeg ønske jer alle et godt sej- • Mulighed for flere aktiviteter på samme tid: 2 store rum i stueetagen og flere på
lerår – og husk nu lige at få tjekket alle
1. salen.
redningsveste og øvrigt redningsudstyr • Hele stueetagen kan åbnes til et stort rum med plads til 100 personer.
- inden sæsonstart.
• Hele gulvet skal graves op og isoleres og have gulvvarme.
• Lavenergihus – med varmepumper, solenergi, lavenergi-vinduer m.v.
Sejlerhilsner Poul

Udbygning og ændring af indgang – se grundplanen:
• En udbygning på ca. 10 m i længden ud mod toiletbygningen.
• Nyt indgangsparti i trappetårn i hjørnet.
• I nuværende trappeopgang i stuen kommer nye toiletter og garderobe.
• Nyt køkken der placeres længst ude i enden af nybygningen.
• Huset skal være handicap-venligt og have en elevator til 1. salen.
Fortsætter side 6...

6

ohøj

... fortsat fra side 5

Arkitekturen bibeholdes – se huset fra jollepladsen:
• 	Vi er bundet til lokalplanen og skal beholde samme arkitektur
og generelle udseende, ja selv farven er vi bundet til.
• 	Nybygninger får ”skuldre” som det eksisterende hus.
• 	Nye store vinduer i den gamle del.
• 	Udbygget ”Race-office” på 1. salen.

Nyt indgangsparti i hjørnet
ved græsplænen – se huset fra
toiletbygningen:
• Stor
	
trappeopgang – således at
2 personer kan passere hinanden.
• Der
	
skal naturligvis sættes et
stort SYC logo op over indgangen.

ohøj
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Bestyrelsens Beretning for 2015
Af Poul R. Fedders
På vegne af bestyrelsen skal i det følgende aflægges beretning for året, der
er gået. Jeg vil også komme ind på aktiviteter og planer for fremtiden. J jeg
foreslår, at vi i forbindelse med spørgerunden til sidst, tager en drøftelse af de
fremadrettede aktiviteter.Vi har, med
hensyn til beretningsformen, valgt at
gennemføre generalforsamlingen som
vi gjorde det sidste år, således at
bestyrel-sens beretning er kortet ned –
og ikke vil indeholde noget særligt fra
vores SYC Udvalg, da disse så hver især
vil aflægge beretning.
Bestyrelsens beretning skulle dog
sta-digvæk give et samlet overblik. Jeg
har følgende punkter på dagsordnen:
1) Medlemstallet
2) Oversigt over Sejladserne
3) SYC’s både
4) De Landbaserede Klubaktiviteter
5) Faciliteterne på Havnen
6) 	Samarbejdet med Naboklubber, Havnen, Kommunen m.v.
7) 	Organisation, Udvalg, Frivilligt Arbejde m.v.
8) Klubbens Økonomi
9) Bestyrelsens syn på Fremtiden
10) Spørgerunden
1) Medlemstallet
SYC’s medlemstal i alt 2015 er 533. Det
er en nedgang på 32 medlemmer, 6% i
forhold til sidste år. Det er nu andet år
i træk, at medlemstallet går lidt ned, og
det giver da anledning til at spørge os
selv hvad årsagen er – et emne som bestyrelsen vil tage op og komme tilbage
på. Det er dog således at der er kommet
56 nye medlemmer til i SYC i år, men 88
medlemmer har forladt SYC.
Medlemmer

2015

+/ -

2014

2013

Juniorer

52

-4

56

45

Studenter

13

-6

19

21

Handicap

11

0

11

13

Seniorer

457

-22

479

496

I alt

533

-32

565

575

2) Sejladserne
Alle sejladsafdelinger har haft et travlt
år med rigtig megen sejlads og med op
til flere arrangerede ugentlige sejladser i
hver afdeling.
Vi skal senere, direkte fra Udvalgsformændene, høre nærmere omkring aktiviteterne i sejladsafdelinger, som er:
1. Juniorafdelingen
2. Handicapafdelingen
3. Sejlerskolen
4. Kapsejladsafdelingen
5. Tursejlerafdelingen

Oversigten over årets større kapsejladser ser således ud:
Kapsejlads/ Stævne

Nationer

Oxbridge

1

Als Rundt

2

en turbøje, så tænk på det gode arbejde,
der udføres med at udlægge og vedligeholde turbøjerne.
Både Deltagere
Bestyrelsen glæ5
17 hold
der sig over det
a 4 = 68
flotte arbejde, der
68
272
udføres med DS
4 Twinner
14
Turbøjerne.

Breddestævne Handicapafd.

1

Ylva DM

2

16

Opti A-Cup

1

90

Sommerlejr

1

66

Politiker Kapsejlads
Newcomers Network

1

2

DK + ca. 5 mere

4

I alt både og deltagere		

Vores kapsejladser tiltrækker mange
deltagere, og flere af kapsejladserne
er årlig tilbagevendende sejladser, som
mange ser frem til.
Der skal mange frivillige til at drive vores
kapsejladser igennem; både vedr. planlægning og udførelsen på land-og vandsiden. Stor ros til de mange frivillige.
Prøvesejlads med Sønderborg Kommunes ”New-Comers Network”: Udover
kapsejladserne har vi igen i år gennemført denne ”promotion sejlads” i samarbejde med Sønderborg Kommune.
Vi var på vandet med J80’erne og Constance, som var venligt udlånt. Der var
megen stor interesse i at deltage, så vi
måtte sætte en begrænsning på 50 deltagere – men der kom faktisk 65, og det
lykkedes at få alle på vandet. Vi var heldige med vejret, så det blev til en god
sejlads-oplevelse med efterfølgende
bevært-ning med Ringridderpølser, øl og
vand på vores nye flotte terrasse foran
klubhuset. Det var rigtig hyggeligt. Vi ser
altid nogle stykker af deltagerne igen i
vores Sejlerskole og det giver derudover
en god omtale blandt de unge.
Politikersejlads: Igen i år er der gennemført en lille kapsejlads i forbindelse med
Kulturnatten, hvor politikere fra forskellige partier sejler om kap mod hinanden i
havnebassinet ude foran Rytterstatuen.
Det er Sejlerskolen, der forestår denne
kapsejlads – og den bliver rost fra deltagernes side, og det giver positiv omtale
af SYC i byen.
DS Turbøjer: Bent Hansen har igen i år
sammen med Jollebesætningen sørget
for, at vores 4 DS Turbøjer er blevet
udlagt og hjemtaget ved henholdsvis
sæsonstart og sæsonslutning. DS Bøjerne har vi nu haft i 9 år, de indgår i et stort
landsdækkende net af Turbøjer – og vi
konstaterer, at de bliver meget flittigt
brugt. Så næste gang du ligger trygt ved

255

lingen

64

3) SYC’s både
Vi råder ved udgangen af regn14
skabsåret over 49
65
både, hvilket er
653
det samme som
sidste år. Se fordeaf både nedenfor.
90

66

2015

2014

20

20

Bådtype
Optimistjoller

1

1

606’ere

2

2

Feva

3

3

Zoom 8 Joller

2

2

Europajoller

1

1

470’ere

4

4

Kegnæsjoller

3

3

Gummibåd

2

2

J80

6

6

2.4 Rm

4

4

Twinner

1

1

49

49

Dommerbåd
I alt

Der gøres meget for at vedligeholde bådene ved vores bådsmænd og medlemmer i afdelingerne. Vores både er, med
enkelte undtagelser, således i fin stand.
I år har vi haft meget dyre reparationer
af nogle af bådmotorerne, som skulle
have en stor overhaling; men så er det
jo dejligt, at vi har SYC’s Venner, fordi de
betalte den store udgift. Tak for det. Det
er også dejligt, at vi igen i år, ikkei har
haft tyveri af bådmotorer eller lignende.
Vi gør også, hvad vi kan for at sikre os
mod tyverier. Vi låser bådene væk, når
de ikke skal bruges, og vi sikrer bådene
med tyverisikringen FYDICO, når de ligger i vandet.
4) Landbaserede Klubaktiviteter
Vi har igennem året gennemført forskellige aktiviteter – hvoraf alle er gengangere fra tidligere år. Nævnt i kronologisk
orden:
Arrangementer
Julestue i klubhuset i december måned,
hvor klubben er vært ved gløgg og æbleskiver
Træningsundervisning og vintersvømning i Juniorafdelingen
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Nytårskur i begyndelsen af januar –
hvor vi hører lidt om det kommende år
– men ellers mødes og hilser på hinanden – og hvor SYC er vært ved en lille
frokost og drikkelse
Torskespisning – altid første fredag i
februar - igen i år udelukkende for medlemmer med ulige personnumre
Standerhejsning – i starten af april
måned, hvor SYC er vært med en lille
frokost og drikkelse
Velkomst- og introduktionsaften for
nye medlemmer - første tirsdag efter
Standerhejsningen
Standernedhaling – i slutningen af
oktober måned, hvor SYC er vært med
kaffe/ te og kage
Ud over de ovenfor nævnte aktiviteter
har der været gennemført en del arrangementer i de enkelte udvalg. Vores
Tursejlerafdeling har gennemført rigtig
gode fællesarrangementer så som:
Foredragsaftner,
Sikkerhedscheck
og Fælles sejlture
Hør/ se mere uddybende beretning fra
Tursejlerudvalget i det følgende.
5) Faciliteterne på Havnen
Vi har flere udvalg, der sikrer gode faciliteter på havnen:
1. Traktor
2. Bådkran
3. Mastehuse
4. Klubhus
5. 	Ny Stor Flagmast – og ny stor terrasse
mod vandet
Traktor: Bliver forsat flittigt brugt, og der
gøres et flot stykke frivilligt arbejde mht.
optagning, placering af både på den store
p-plads og søsætning igen. I foråret var
det Tage Duus, der forestod arbejdet, men
eftersom Tage ønskede at trække sig, er
der her i sensommeren blevet etableret
et nyt udvalg – som har gennemført et
flot arbejde med bådoptagningen.
Bådkran: Er blevet checket og serviceret
– og der har ikke været større nedbrud i
år. Flot arbejde.
Mastehuse: Troels har igen, i samarbejde med SSM, fået styr på alle master
således, at de nu ligger godt på hylderne
vinteren over. Foran mastehuset er der
blevet lagt fliser til oplægning af master,
når der skal arbejdes på dem, og det virker rigtigt godt. Arbejdet med fliselægningen er foretaget sammen med juniorafdelingen og havnen. Og, jeg hører, at der
påtænkes at udvide arealet med endnu
flere fliser – dejligt. Hen over årene er
der gennemført rigtig gode forbedringer
på og omkring mastehuset til vores alles
glæde. Flot arbejde.

Ny Stor Flagmast: Da den gamle mast
gik op i limningerne skulle der en ny til.
Jørgen Bøttger og med ham mange andre
forestod arbejdet med den nye flagmast,
og vi kan nu alle sammen – sammen med
havnens gæster og byens øvrige borgere
- nyde godt af dette flotte syn af en ny
stor flagmast – vartegnet for Sønderborg
Lystbåde-havn. Omkostningen har vi delt
med Amba’et og SSM.
Ny stor terrasse ud mod vandet: Vores
tidligere formand Bertel Mollerup foreslog
denne terrasse, og nu mange år efter
er terrassen en realitet. Jeg tror ikke, at
Bertel havde forestillet sig den så stor og
flot, som den er blevet. Stor ros til Robin
Thusing og alle de frivillige hjælpere, der
har bygget terrassen. Flot arbejde som
rigtig mange vil komme til at nyde godt
af. Terrassen er allerede brugt mange
gange, bl.a. ved Ylva DM og New-Comers
Network.
Terrassen har også fået flotte møbler,
som er blevet sponsoreret til SYC af Juhls
Bolighus og Sydbank. Vi fik indviet både
terrasse og møbler ved et hyggeligt arrangement i sensommeren. Endnu engang
en stor tak til Juhls Bolighus og Sydbank
for møblerne. Jørgen Bøttger har sørget
for, at møblerne er blevet låst godt væk
for vinteren.

• Brændeovn
• Mulighed for beværtning
• 	Fortsat godt rustikrum i den modsatte
ende/ anden halvdel - til almindelig sejlerbrug efter sejladser, men mere plads
– derfor en udbygning forlængelse (1012 m) af klubhuset ud mod toiletbygningen
• Begge lokaler skal kunne åbnes til et
samlet stort lokale - til større forsamlinger
• 	Køkken og depotrum i det nybyggede
areal – mod toiletbygningen. Det giver
mere plads i midten af huset
• 	Entre parti i nybygget trappetårn i det
inderste hjørne i gården – med handicap-elevator
• 	Nye toiletter i stueetagen hvor trappen
og gang i dag ligger
• 	
På 1. salen fortsat mødelokaler, raceoffice og opholdsrum
En komplet renovering og udbygning
kommer til at koste et større beløb, måske 4 millioner – måske mindre. Mindre
renoveringer kan gøres for mindre beløb.
Til finansieringen skal vi, under alle omstændigheder, regne med at, SYC selv
stiller med en andel. Måske 25 %, måske
mindre. Bestyrelsen mener, at det burde
kunne lade sig gøre, uden at vi skal ud
og stifte gæld, som senere skal afdrages.
Egenfinansieringen kan gå lige fra medlemssponsorater og indsam-linger – til
opsparing i klubben.

Klubhuset: Viggo Asmussen forestår flot,
den daglige drift samt udlejning. Grundet
vores projekt mht. klubhus-renovering og
udbygning, er der ikke foretaget større Vi skal indstille os på, at projektet nok
investeringer i klubhuset, og vedligehol- tager endnu 1-3 år. Men hvis vi ikke kødelsen er holdt på et minimum.
rer på, så kommer der helt sikkert ikke
nogen renovering/ udbygning. Derfor vil
Renovering af klubhus: På general- bestyrelsen fortsætte arbejdet.
forsamlingen for 2 år siden, fik bestyrelsen mandat til at gå i gang med projektet, Konkret ønsker bestyrelsen et ”ok” fra
dvs. i første omgang – mandat til at gå i generalforsamlingen - at vi fortsætter argang med konceptskitser og sponsoran- bejdet og kører på med at sende sponsosøgning. Bestyrelsen kørte så forskellige ransøgninger ud. Vi kan så på næste års
runder med udvalg, drøftelse med med- generalforsamling se hvordan landet liglemmer på klubaften, drøftelse med SSM ger – om det er lykkedes, og hvis ja, hvor
og Amba’et – alt sammen for at samle be- meget, om vi skal fortsætte – eller om vi
hov og drøfte ideer, m.v.
skal lukke projektet.
Vi har nu fået udformet nogle nye skit- 6) 
Samarbejdet med Nabo-klubber,
ser af klubhuset, som vi mener det kunne
Havnen, Kommunen m.v.
komme til at se ud (og som vi eventuelt
kan se på efter beretningen), og vi er nu Vi har fortsat et godt samarbejde med
klar til at sende sponsoransøgninger ud.
langt hovedparten af vore partnere:
Hvad vi har i tankerne til et ny-renoveret
og udbygget klubhus ser således ud:
• Stort
	
indbydende lokale til ”sejler- hygge” i stueetagen ud mod vandet og den
nye Bertels bro. Det skal være et sted,
hvor sejlere kan mødes, få en snak –
både sommer og vinter.
Lokalet skal derfor have:
Mere lys og være mere åben ud mod
• 	
vandet – dvs. flere og større vinduer
• Bløde møbler
• Hyggekroge

Samarbejdet med SSM og SFF:
Fortsat god og konstruktiv dialog med
SSM. Mht. SFF – så har der været en lille
disputs, hvor SFF beklagede sig over, at
de ikke kunne bruge bådkran, traktor på
lige fod med SYC og SSM. Her måtte vi
melde tilbage, at det kan de ikke, af den
simple grund, at de ikke har bidraget hverken med frivilligt arbejde og økonomi.
Samarbejdet i Lillebælt-Sydkreds:
Samarbejdet i Lillebælt Sydkreds er fortsat godt – både i Juniorafdelings- og senior regi.

ohøj

Samarbejdet med Idrætshøjskolen:
Fortsat godt samarbejde omkring brug af
både og brug af IHS lokaler m.v.
Samarbejdet med MRD:
Det er nu langt om længe endeligt ophørt
– nu også formelt, idet MRD har købt
SYC’s ejerandel tilbage. Det har vi ønsket
i flere år, og det lykkedes altså i år, da
vi tilbød MRD, at de kunne nøjes med at
betale det halve af den pris SYC gav i sin
tid i 2007. Vores andel i MRD på 75.000 kr.
har vi for flere år siden afskrevet 100 % i
vores regnskab, da vi ikke regnede med
at få noget tilbage. Med den løsning vi
er endt med, har vi altså fået 37.500 kr.
tilbage, hvilket jo er bedre end ingenting.
Samarbejdet med
Sønderborg Kommune:
Kultur og fritid, Visit Denmark mv.: Vi har
et godt samarbejde omkring vore kapsejladser, hvor kommunen er en aktiv medspiller. Det samarbejde vil vi absolut fortsætte. Vi har allerede aftalt, at vi til næste
år vil fortsætte sejlads for ”Newcomers
Network”.
Vi vil i SYC fortsætte overfor nævnte samarbejder og finde nye partnere, hvor vi
finder det nyttigt; og vi vil være meget
åben for mulige nye partnere.
7) O
Udvalg,
Frivilligt

rganisation,
arbejde m.v.
Samarbejdet på tværs i SYC: Igennem
året, har der været et godt samarbejde
på tværs af alle udvalg ifb.m. stævner og
kapsejladser
Klubhusudvalget: Har indtil nu været
flot forestået af Viggo Asmussen, men
desværre ønsker Viggo at trække sig tilbage. Så vi skal altså have fundet en ny
til at forestå dette udvalg. Så skulle der
være en eller flere, som har mulighed for
at tage denne post, så hører bestyrelsen
gerne fra vedkommende. Senere skal vi
sige ordentligt tak til Viggo for den flotte
indsats igennem mange år.
Traktorudvalget: Tage Duus, har ønsket
at trække sig fra denne post, og vi har siden fået en ny formand for dette udvalg,
Jørn Iversen. Så velkommen til Jørn; Senere skal vi også sige ordentligt tak til Tage..

Tursejlerudvalget: Det er dejligt, at dette udvalg siden (på) sidste års generalforsamling har fået flere medlemmer. Udvalget er forestået af Henning Michelsen
og består yderligere af Bent Hansen, Einar Runarsson, Jens Godbersen (og mig).
Vi medlemmer nyder godt af udvalgets
indsats – De kommer med gode tilbud:
DS Turbøjer, foredrag, kurser og arrangementer. Så på medlemmernes vegne tak
for det.
Ohøj og SYC hjemmesiden. Vi har
samme udfordring som sidste år. Vi skal
forbedre os meget, men vi mangler
nogle frivillige til et Ohøj, hjemmeside /
Kommunikationsudvalg. Så hvem har lyst?
8) Klubbens Økonomi
I mange år har vi kunne vise flotte overskud i vores regnskab, men det kan vi
desværre ikke i år. Underskuddet lyder på
hele 125 tusinde kr.
Og hvad skyldes så det? Ja, det skal vi
høre mere om senere, men i store træk
skyldes det:
Extraordinær udgift
til store flagmast

48.000

Indkøb af klubstander

26.000

Oxbridge manglende indtægt
Total manglende indtægt

35.000
109.000

I de tidligere år er de store overskud bragt
hjem fra overskud fra større kapsejladser.
I år har Ylva DM bidraget positivt med 16
tusinde kr. – men ellers har vi har ikke
haft andre større kapsejladser, og som
følge deraf har vi haft mindre indtægter
fra den kant.
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Ohøj – hjemmeside - kommunikation:
Vi skal blive bedre til at kommunikere,
men bestyrelsen klarer ikke dette alene,
ved siden af alle de øvrige arbejder den
har. Vi mangler hårdt et ”kommunikations-udvalg” – der vil være med til dette.
Derudover vil vi arbejde for:
1. 		At tiltrække nye medlemmer – via prøvesejladser, klubarrangementer, samt
muligvis sejlerevent og team- building.
2. 		At samle medlemmer til hyggeaftner –
som foreslået fra medlemmers side.
Sejladserne i 2016
Som hidtil, skal vi have gode træningssejladser og SYC kapsejladser i 2016.
Vi vil gennemføre de årlige tilbagevendende større kapsejladser som:
•
•
•
•
•

Oxbridge
Als Rundt
Opti A-Cup
ZeroCup
… og måske Sejlsportsliga

Vinter- og kommende sæson arrangementer i 2015-16:
Foreløbigt har vi følgende på programmet
1) Julestue, d. 13. december kl. 15
2) Nytårkur i midten af januar. SYC
er vært ved en let frokost – og vi
hilser på hinanden.
3) Torskespisning, den første fredag i februar
4) Arrangementer
mht.
sikkerheds-check
5) Standerhejsning - SYC er vært ved
en let frokost
6) Velkomst nye medlemmer
7) Et, 2 eller flere aftenarrangementer

Vi har i bestyrelsen drøftet , at vi er for afhængige af overskud fra kapsejladser, så Vi vil gerne høre fra jer hvis I har ideer til
det emne ønsker vi tage op, når vi kom- klubarrangementer.
mer til regnskabet.
10) Spørgerunden
9) Bestyrelsens syn på Fremtiden
… jeg vil gerne bede referenten om at
Fremme breddesejlads: Bestyrelsen vil fastholde spørgsmål, navn på hvem der
fortsætte arbejdet med at fremme og spørger og svar der bliver givet – som alt
styrke bredde-aktiviteterne – for alle sej- bedes ført til referatet.!
ladsafdelinger – fra juniorer over handicapafdelingen til seniorer og Sejlerskolen.
På bestyrelsens vegne
Klubhus renovering. Vi vil som sagt tidligere gerne fortsætte projektet.
Poul R. Fedders
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Messevæg
Let buet væg som er nem at
montere og transportere.
Fåes i forskellige størrelser.
267x222 cm
322x222 cm

Meget

mere

Kvalitets-visitkort
der gør indtryk
på modtageren.

Løsblade · Brochurer · Plakater
Kataloger · Brevark · Konvolutter
Magasiner · Labels · Blokke · Billetter

Roll-up

Tryk

Fra 85x200 cm
til 200x300 cm

Visitkort

end tryk

Design
Vi designer
gerne din næste
opgave.

Falstersgade 6 . 6400 Sønderborg
Tlf.: 74 42 45 06 . info@langenberg.dk . www.langenberg.dk
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Beretning fra
Juniorafdelingen
Af Brian L. Petersen
Vi startede i år ud med en arbejdsweekend hvor der i klubhuset
var rengøring på programmet og der blev ryddet op i porcelæn,
skuffer og skabe. På jollepladsen blev der klippet grene og ryddet op i joller der ikke er blevet brugt i flere år og som bare lå
hen, ligeledes skulle der lægges ca. 30m2 fliser ved vores
container, det blev dog i stedet til 140m2.
Efter påskeferien udleverede vi joller til sejlerne, herefter havde
vi 3 træningsaftener i fin luft hvorefter vejret ændrede sig drastisk resten af foråret, vi fik herefter ikke mange træningsaftener hvor de nye sejlere kunne komme på vandet på grund af den
megen blæst. Vi har dog prøvet at lave andre vandrelaterede
ting på havnen for at holde sejlerne i gang.
SYC´s Venner der er juniorafdelingens støtteforening har i foråret betalt en klækkelig regning for reparationer på vores motorer på ledsagebådene, her i efteråret har de givet juniorafdelingen en 606’er således at vi nu igen har 2, Dette skal gerne
være med til at vi kan få de nye sejlere lidt mere på vandet når
det blæser mere end at de selv kan sejle i en optimist.
I starten af børnenes skoleferie d. 26-29 juni afholdt vi kredsens
sommerlejr med 82 sejlere + deres familier, vi var heldige med
vejret og det hele forløb rigtig godt takket være mange frivillige
hjælpere.
Tirs-/ons-/torsdag i uge 28 afviklede vi igen i år Aktiv Sommerferie, ligesom sidste år var alle 45 pladser hurtigt væk efter åbning for tilmelding. Om tirsdagen viste vejret sig fra den bedste
side, høj solskin og let vind gjorde at alle 15 tilmeldte fik en fin
oplevelse på vandet denne eftermiddag, ons-/torsdag måtte
vi desværre aflyse grundet for meget vind, disse børn fik så
invitation til at komme efter sommerferien til en træningsaften
og prøve at komme ud og sejle.
Opti A-Cup blev afholdt d. 12-13 sep. med 90 sejlere, stævnet var
i år et ranglistestævne for A-optimister og bedste SYC’er blev
Charlotte Bjerg Lorenzen. Stævnet forløb uden problemer og
vi havde i år valgt ikke at have overnattende på havneområdet
for at lette opgaven.
Klubmesterskab blev i år afholdt d. 3-4 okt. med fint vejr, let luft
og 20 juniorsejlere på vandet, selvfølgelig var der også forældrekapsejlads til børnenes fornøjelse.
Svømning og teori er startet op hver tirsdag, med teori 19-20 og
svømning fra 20-21 så trænger du til en svømmetur er det bare
om at møde op om tirsdagen i Humlehøjhallen kl.20-21.
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Kassererens hjørne
Af Michael Hampen

I år er klubben kommet ud med et
regnskab med røde tal på bundlinjen. Dette skyldes flere faktorer.
• 	
Mindre stævneaktivitet der normalt sikrer bedre indtjening, eneste stævne var YLVA DM der gav
ca. 15.000 i overskud
Der har været nogle periodepo• 	
ster der retteligt har tilhørt tidligere år
• 	Udgifter til den store flagmast
• 	Indkøb af nye standere hvor vi har
valgt at udgiftsføre i 2015
• 	Sejlerskolen giver for første gang
underskud hvilket skyldes ekstraordinære reparationer
Jeg vil som tidligere rette en hjertelig tak til alle de frivillige der hjælper
med stort og småt.
Det er på generalforsamlingen besluttet at hæve kontingent for senior med kr. 100 samt at hæve tillæg
ved par medlemskab fra kr. 150 til
kr. 200. Jeg gør dog opmærksom på
at vi stadig har et lavt kontingent
hvis vi sammenligner med andre
sejlklubber i Danmark med samme
aktivitetsniveau og tilbud til medlemmer.
Kontingenter kan ses på foreningens hjemmeside når man ikke
er logget ind.
Med venlig hilsen
Kasseren
Michael Hampen

Driftsregnskab SYC Sønderborg Yacht-Club 2015
SØNDERBORG YACHT-CLUB
DRIFTS-REGNSKAB FOR PERIODEN 1. Sep. 2014 til 31. Aug. 2015

INDTÆGTER
Kontingent i alt
Sønderborg ordning+ringridning
Lejeindtægter i alt
Annonce/reklameindtægter i alt
Salgsindtrægter
Forsikringsordning Kollektiv ansvar
INDTÆGTER I ALT

Regnskab
2012/13

Regnskab
2013/14

Budget
2014/15

Regnskab
2014/15

Budget
2015/16

262.828
54.747
26.175
28.900
3.000
-1.338
374.312

242.980
62.876
16.975
20.200
0
-1.951
341.080

240.000
50.000
25.000
30.000
5.000
0
350.000

251.287
47.343
22.625
25.300
0
-4.521
342.034

240.000
50.000
25.000
30.000
0
0
345.000

46.054
18.248
20.769
-222.834
19.296
-34.021
18.394
26.201
56.459
7.202
-90.286
31.520
58.699
8.649
26.701
30.736
-163
111.910

47.808
22.900
17.333
-84.786
18.140
-1.051
21.998
11.181
68.871
15.000
2.479
92.065
31.583
57.249
19.071
33.021
27.836
4.036
312.668

50.000
25.000
35.000
-50.000
10.000
-25.000
20.000
30.000
70.000
15.000
5.000
135.000
35.000
60.000
12.000
30.000
30.000
2.000
354.000

44.422
26.739
-4.059
24.595
-2.892
22.997
8.806
13.190
69.065
1.395
159.835
107.274
59.042
25.448
36.114
29.808
5.356
467.298

50.000
25.000
35.000
-50.000
10.000
-15.000
15.000
30.000
70.000
15.000
5.000
140.000
35.000
60.000
12.000
30.000
30.000
2.000
359.000

DRIFTEN I ALT

262.402

28.412

-4.000

-125.263

-14.000

Overført af årets resultat

262.402

28.412

UDGIFTER
Udgifter vedr. ejendom i alt
Jollemorudvalg
Juniorudvalg
Kapsejladsudvalg
Mini 12 udvalg
Sejlerskole
Benzin
Ledsagerbåde
Forsikringer
Kranudvalg
Øvrige
Udvalg mv. i alt
Administration i alt
Kontingenter DS, mv
Leder-uddannelse
OHØJ i alt
Arrangementer i alt
Finansielle poster i alt
UDGIFTER I ALT

-125.263

Status for SYC Sønderborg Yacht-Club 2015
SØNDERBORG YACHT-CLUB
STATUS PR. 31. august. 2015

1
2013
kr.

2014
kr.

2015
kr.

AKTIVER
Materielle anlægsaktiver i alt
Tilgodehavender i alt
Finansielle anlægsaktiver i alt
Likvide beholdninger i alt
AKTIVER I ALT

3.102.000
282.713
1.000
139.018
3.524.731

3.084.000
324.242
1.000
125.898
3.535.140

3.042.000
63.652
500
107.286
3.213.438

PASSIVER
Kapitalkonto primo
Årets resultat
Regulering af aktiver
Egenkapital i alt
Hensættelser i alt
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld i alt
Offentlige myndigheder i alt
Anden gæld i alt
PASSIVER I ALT

2.410.048
262.402
0
2.672.450
126.818
636.217
88.171
1.075
0
3.524.731

2.672.450
28.412
-65.000
2.635.862
126.818
600.302
175.890
-3.732
0
3.535.140

2.635.862
-125.263
-5.000
2.505.599
126.818
575.000
6.020
1
0
3.213.438

Sønderborg, den 4. november 2015
Kasserer:

Michael Hampen
Kay Pedersen

Flemming Clausen
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Kapsejladsudvalget 2015
Af Flemming Clausen
Onsdagsejladser har haft rimelig god tilslutning i sæsonen 2015.
Herudover har kapsejladsudvalget haft
et forholdsvis stille år.

Sejlere der kan være med til alle
stævner og til at træne op til stævnerne
må
gerne
henvende
sig
til
undertegnede.

Vi er derfor på jagt efter sponsorer,
Der har været afholdt Als Rundt med således at vi kan anskaffe J/70’ere til
68 tilmeldte både. De seneste år har vi sportsliga sejlads og eventsejlads mv.
forsøgt at arrangere Tune-up sejlads om
fredagen til Als Rundt, men det tyder Stævner fremadrettet
I den kommende sæson ser det ud til
ikke på, at det er interesse for dette.
at der bliver stor aktivitet i Sønderborg
Derimod vil vi fortsætte med, at satse Yacht-Club. Vi har i hvert fald fået så
mange mesterskaber tilbudt, at det
på single-hand sejlads og 2-star sejlads.
næsten var helt uoverskueligt.
I august måned afholdt vi DM for YLVA
Klassen. Der deltog 16 både inklusive 2 På nuværende tidspunkt har vi indgået
både fra den tyske sejlklub i Flensborg,
aftaler om at afholde følgende
Ifølge deltagernes tilbage meldinger, var selskaber.
stævnet en stor succes.
• Als Rundt 2016 11. juni 2016
505 Nordisk og Dansk Mesterskabe
• 	
Sejlsportsliga
9-11. September
Deltagelse i sejlsportsliga i 2015 var ikke
• 	Opti-A Cup 2015 og Contener DM 24nogen succes, idet vores resultater med25 September
førte nedrykning til 2. division. I forhold
til året før er det tydeligt, at de klub- De kommende år kan vi glæde os over at
ber der klarer sig bedst er dem der kører vi igen i 2017 har VM for Contender joller.
med de samme besætningsmedlemmer I 2009 afholdt vi også VM for Contensæsonen igennem og dem der har gode der joller og de vil meget gerne tilbage
træningsmuligheder.
til Sønderborg.
Sejladserne i sportliga stævnerne er meget tætte ofte kommer alle bådene i mål
indenfor få bådslængder. Det er dermed
de små marginaler der tæller, og det
kræver træning og sammensejlede hold.

505 Jollerne har ansøgt den internationale 505 organisation om at afholde
505-jolle EM i 2019. Dette mesterskab vil
de gerne have Sønderborg Yacht-Club
til at afholde.

Festudvalgets
årsberetning 2015!
Af Finn H. Larsen
I det forløbne år har festudvalget afholdt 3 arrangementer, siden sidste
generalforsamling. Der er afholdt julestue i klubhuset, torskespisning i februar
også i klubhuset, igen med stor sucse, der var 55 medlemmer til denne aften, men
ingen venteliste! Så har der været et arrangement hvor der var besøg i Flensborg
på værftet Berking & Robber, her så vi en nybygget 12 m. samt 5 andre 12 m. der
var til renovering, samt flere 6. som også var til renovering. Det var rigtig godt at
se det gamle båd bygge arbejde. 28 af klubbens medlemmer deltog.
Da der er forespurgt om en vin aften i klub regi. Vi kan lave et arrangement, men
da skal vi være mindst 40 personer, der tilmelder sig, så kan det laves i Kvickly,
bliver der flere bliver det på Spiseriet. Jeg forventer at arrangementet skal afholdes
midt i januar måned 2016. Jeg vil gerne have en hurtig tilbage melding

Som optakt til EM vil 505 jollerne gerne
have 1 eller 2 Euro-Cup stævner i Sønderborg.
Som kapsejladsformand glæder jeg mig
over at så mange gerne vil have Sønderborg Yacht Club til at afholde mesterskaber. Til den kommende sæson har vi
blandt andet sagt nej til Melges24 klubben om at afholde et NM og DM for 2 katemaran klasser som vi stadig har drøftelser med for at se om de kan passe
med nogle af de andre mesterskaber vi
afholder i forvejen.
Kapsejladsformand
Flemming Clausen
flemming@clausen-dk.com
40455884
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Referat fra
Generalforsamlingen 12. 11. 2015
Sønderborg Yacht-Club
Referent Finn Halberg
Dagsorden iflg. vedtægter
Fremmødte fra bestyrelsen: Poul Fedders, Brian Lybæk, Michael Hampen,
Christian Duus, Jan Andersen.
Afbud fra: Mikkel Bruncke, Henning Michelsen.
Af øvrige medlemmer var der fremmødt
ca. 40
Jf. dagsordenen pkt. 1,
Valg af dirigent
Poul Fedders bød velkommen til generalforsamlingen, og henviste herefter til
dagsordenen for generalforsamlingen,
punkt 1 – ”valg af dirigent”, og foreslog
på bestyrelsens vegne Holck Mehlsen
som dirigent. Han blev enstemmigt valgt
som dirigent.
Holck Mehlsen gennemgik formalia
ved-rørende lovlig- og
beslutningsdygtig-heden af
generalforsamlingen, som alt sammen
blev konstateret i orden. Ordet blev
herefter givet til Poul Fed-ders til
aflæggelsen af bestyrelsens beretning.
Jf. dagsordenen pkt. 2, bestyrelsens
beretning ved formanden
(Beretningen udgives i sin helhed i
OHØJ)
Poul Fedders, fremlagde beretningen,
som også blev vist på lærredet.
Efter beretningen var der følgende
spørgsmål og kommentarer:
•

Jørn Jessen Møller havde spørgsmål
til, om det er lokalt eller generelt,
at der meldes om tilbagegang i
medlemstallet i sejlklubberne. Hertil
svarede Poul, at han ikke kendte naboklubbernes medlemstals udvikling.
På landsplan er det dog oplyst fra DS
– at der generelt er en tilbagegang i
medlemstallet.
• Jørn Jessen Møller havde spørgsmål til
prisen på klubhusrenoveringen, og
fremførte, at 4 mil. kr. er et stort
beløb, og spurgte til hvordan sponsorsøgningerne bliver sammensat.
Jørn foreslog, at man søgte direkte hos
leverandørerne af byggematerialerne.
Poul svarede, at prisen for renovering
og udbygning afhænger af
ambitionsniveauet, og at det er sat
rimeligt højt. Huset skal gennemgribende isoleres fra bund til loft, der

skal indlægges gulvvarme, det skal alt
sammen være energineutralt, der skal
nyt køkken til, nyt indgangsparti med
elevator, nye toiletter og det hele
skal være handicap-venligt osv. Poul
sagde endvidere, at oplægget er, at
søge finansiering til det hele, hvis det
så, efter en rum tid, viser sig, at der
ikke er sponsorpenge nok, så må vi
nedjustere ambitionsniveauet Det ser
vi til næste år, hvor vi senest til generalforsamlingen 2016 gør en status.
Ideen om at sende ansøg-ninger direkte til leverandører blev taget ad
notam.
• John Iversen – nyt medlem, manglede
indsigt i hvad klubkontingentet går til,
dvs. hvor meget der går til DS, samt
hvad fordele klubkontingentet giver.
Poul svarede, at der er mange gode i
SYC. Af seniorkontingentet på 600 kr.
går ca. 100 kr. til DS. For de resterende 500 kr. får man fri adgang til mastehus, bådkran, traktor befordring af
båd på havnen, deltagelse i Standerhejsning og Nytårskur med gratis
frokost, deltagelse i arrangementer,
kapsejladser m.v. Der er mange fordele, men de bør gøres mere synlige
iflg. Poul. Derfor vil bestyrelsen arbejde på en folder, så det kan ses, at et
medlemskab er billigt – og hvad man
får, hvilke muligheder, der er som
medlem i SYC. Målgruppen er først og
fremmest potentielt nye medlemmer,
men alle medlemmer skal naturligvis
have en kopi, når den er færdig.
• Jørn Iversen havde spørgsmål til finansieringen af den store flagmast om den blev dyrere end budgetteret.
Hertil svarede Michael Hampen, at jo,
den blev noget dyrere – ca. 20 tusinde kr., som ligesom resten, er dækket
af Amba’et, SYC og SSM.
• Børge Iversen spurgte til klubhusrenoveringens finansiering og SYC’s
egen andel, hvorledes de penge skulle
findes. Poul svarede, at beløbets
størrelse ikke ligger fast endnu, ej
heller hvor stor en relativ andel af hele
finansieringen SYC skal bidrage med.
Vedrørende fremskaffelen af
”egne SYC penge” er der flere muligheder: SYC sparer op, der søges om
medlems-sponsorater, der foretages
indsamling, speciel ”fund-raising” arrangementer m.v. Poul slog dog fast
at, renoveringen ikke skal lånefinan-

sieres i større omfang. Poul forventer
at sponsoransøgningerne vil tage tid,
hvilket så betyder, at vi kan gøre en
status til næste års generalforsamling
og se hvordan landet ligger.
• Niels Kjeld Larsen fremførte forslag
om, at der gøres en ekstra indsats for
at motivere de mange ”nye danskere”, der er kommet til landet og
byen, for sejlads. Forslaget blev taget
ad notam.
• En person fra forsamlingen, hvis navn
desværre ikke blev fastholdt,
fremførte forsalg om, at der indføres
et ”gaste-medlemskab” til de mange
der deltager i kapsejladserne f.eks.
Onsdagskapsejladsen. Forslaget blev
drøftet, og Michael slog fast, at der
eksisterer et medlemskab som vi kan
bruge, nemlig ”Passivt medlemskab”.
Det giver rettighed til at deltage som
gast, men ikke til at have bådplads,
leje klubhus m.v.
Flemming Clausen foreslog, at vi i
fremtiden, anbefaler alle gaster i
lokale kapsejladser i SYC regi – at
gasterne bliver medlem af SYC – som
minimum passivt medlemskab.
• Poul Fedders ønskede som afslutning
en tilkendegivelse fra generalforsamlingen ang. Klubhus-projektet, om
vi skulle gå videre eller stoppe. Som
Poul sagde: ”Det letteste er at stoppe,
men SYC har så mange store
arrangementer, hvor klubhuset er for
lille og det fungerer ikke som
et naturligt mødested for klubbens
medlemmer. Det skal være mere
indbydende”. Der var stor enighed i
forsamlingen til at fortsætte processen.
Jf. dagsordenen pkt. 3, beretning fra
Juniorafdelingen
Brian Lybæk Petersen fremlagde beretningen, som blev taget til efterretning
uden spørgsmål.
Jf. dagsordenen pkt. 4, beretninger
fra fast udvalg
En efter en - blev der afgivet beretning
fra udvalgsformænd, eller stedfortrædere: Der var enkelte spørgsmål og få
bemærkninger, og generelt var der
megen ros til aktiviteterne i udvalgene.
Alle beretninger blev godkendt.
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Jf. dagsordenen pkt. 5, regnskab og
budget
Michael Hampen fremlagde regnskab
og budget for kommende år – som blev
gennemgået på lærredet.
• 	Jørn Iversen havde spørgsmål til Traktor- og Kranudvalgene, at der ikke var
anført udgift i regnskabet på 15.000
kr. som tidligere år. Michael svarede,
at der normalt betales et sådant
beløb til Kranudvalget, hvor Traktorudvalget også skal have dækket sine
udgifter, men at udvalget ikke har
haft behov for det i år, da der fortsat
er penge i udvalgets kasse.
• Flemming
	
Clausen havde en kommentar til budgettet, at de budgetterede
indtægter fra kapsejladser i 2016 er
høje i betragtning af, at nogle af kapsejladser ligger så sent i kalenderen,
at de vil blive bogført i 2017 regnskabet. Kommentaren blev taget ad
notam. Det gav dog ikke anledning til
ændring af budgettet.
• Herefter
blev regnskabet og budget	
tet godkendt af forsamlingen
Jf. dagsordenen pkt. 6, fastsættelse
af kontingent
Med henblik på at blive mindre afhængig af indtægter fra kapsejladser, og
fordi kontingentet ikke er hævet de
sidste mange år, alt imens priserne er
steget – foreslog bestyrelsen en kontingentforhøjelse. Det førte til en debat, specielt angående kontingenter
for junior og studenter, hvor den
generelle holdning var, at de ikke skulle
stige. Konklusionen blev, at disse,
selvom de er lave, ikke skal stige.
Forsamlingen mente, at det giver en
god signalværdi, at kontingentet ikke er
nogen barriere for unge i at deltage i
SYCs aktiviteter. Bestyrelsens forslag
blev ændret på dette punkt.
Følgende kontingentstigninger blev
vedlaget:
Kontingent

2015

2016

Junior/Student

350

350

Senior

600

700

300

350

Parmedlemskab

Pensionist

+ 150

+ 200

Familiemedlemskab

1100

1300

250

300

Passiv medlem

Ca. provenu for SYC ved samme medlemstal: ca. 40 tusinde kr.
Jf. dagsordenen pkt. 7,
indkomne forslag
Bestyrelsen havde modtaget et forslag
fra et medlem:

”Jeg vil foreslå, at der nedsættes et ad
hoc udvalg, som skal komme med ideer
til bedre udnyttelse af klubbens lokaler.

Gerne ideer som kunne skabe investeringsfri og arbejdsfri indtægter til SYC”.
PS: ”Jeg stiller gerne op som medlem
i en arbejdsgruppe som har projektet
som arbejdsområde”.
Signeret Niels Henrik Nielsen.
Forslaget blev ledsaget af nogle konkrete ideer som f.eks. et udvidet samarbejde (udlejning/ bytte af lokaler)
med Ship Shop/ Havnecafeen. Forslaget
gav anledning en drøftelse:
• 	Flemming Clausen, var 100 % imod
forslaget, hvad angår samarbejdet
med havnecafeen, da det iflg. Flemming aldrig tidligere havde fungeret.
Desuden ville det være umuligt, at
lave stævner uden 100 % adgang til
egne faciliteter, hvor de er i dag.
• Hardy Nielsen, fremførte, at en ”lokalebytning med havnecafeen” ej
heller ville passe ind med AMBA’ets
langtidsplaner angående arealer til
service/ restaurant.
• Finn Marcussen fremførte, at det
afdragsfrie lån, der er på klubhuset i
dag, og som er givet af kommunen,
har en klausul, der går på, at der ikke
må drives forretning i almindelighed i
huset. Hvis den klausul ikke overholdes
forfalder lånet til betaling. Derfor kan
SYC ikke udleje/bytte lokaler med
havne-cafeen.
• Generalforsamlingen mente af udvalget allerede findes, nemlig Klubhus
Udvalget, hvorefter forslagsgiver, Niels
Henrik frafaldt forslaget, - og meldte
sig til klubhus udvalget.
Jf. dagsordenen pkt. 8, valg af Juniorformand
Brian Lybæk genvalgt som Junior-formand uden modkandidat
Jf. dagsordenen pkt. 9, valg af kasserer
Michael Hampen genvalgt som kasserer
uden modkandidat
Jf. dagsordenen pkt. 10, valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Der skulle vælges 2 bestyrelses-medlemmer og ekstraordinært en bestyrelsessuppleant, idet Jan Andersen ikke
ønskede at forsætte.
På valg som bestyrelsesmedlemmer var
Mikkel Bruncke og Christian Duus, hvor
Mikkel ikke ønskede ikke at genopstille
medens Christian gjorde.
Bestyrelsen foreslog Bodil Lindhard
som kandidat til bestyrelsen, hvorpå
både Christian og Bodil blev valgt uden
modkandidater.
Som suppleant foreslog bestyrelsen
Preben Nielsen, som blev valgt uden
modkandidat.
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Jf. dagsordenen pkt. 11, valg af revisor og revisorsuppleant
Kaj Petersen var på valg som revisor og
blev genvalgt uden modkandidat. Som
suppleant blev Bjarne Brun Sørensen
valgt.
Jf. dagsordenen pkt. 12, nedsættelse af fast udvalg
Bestyrelsen indstillede til, at fastholde
eksisterende udvalg i SYC, hvilket blev
godtaget af forsamlingen. Disse udvalg
ser således ud:
1

Juniorafd.

2 Kapsejladsudv.

8 Klubhusudv.
9 Mastehusudv

3 Mini12-udvalg

10 Kranudvalg

4 Sejlerskolen

11 Ohøj Web

5 Studenterafd.

12 Brudestensudv

			Komm.udv
6 Tursejlerudv.

13 Traktorudv

7 Jollemorudvalg

14 Festudvalg

Niels Henrik Nielsen deltager fremover i
Klubhusudvalget.
Afsluttende opfordrede Poul igen til, at
medlemmer står frem og deltager i et
kommunikations-udvalg. Der var umiddelbart ingen i forsamlingen der meldte
sig.
Jf. dagsordenen pkt. 13, Eventuelt
Ove Madsen oplyste, at der er opstart
på kurser i Duelighed bevis og Yacht
skipper eksamen. Hvem der måtte være
interesseret bedes kontakte Ove.
Herefter takkede dirigent, Holck
Mehlsen forsamlingen for god ro og
orden, og afsluttede hermed den
formelle del af generalforsamlingen og
gav derefter ordet til Poul Fedders.
Poul rettede derpå en tak til afgående
bestyrelsesmedlemmer og Udvalgsformænd:
• Jan Andersen og Mikkel Bruncke blev
takket for deres mangeårige og gode
arbejde i bestyrelsen
•

Tage Duus og Viggo Asmussen blev
også takket for deres mangeårige og
kæmpemæssige arbejde i henholdsvis Traktorudvalget og Klubhusudvalget

Alle modtog en flot gavekurv fra Wohlenberg.
Til allersidst takkede Poul aftenens dirigent, Holck Mehlsen for indsatsen – for
at have ledt de fremmødte godt igennem generalforsamlingen.
Referent Finn Halberg
Sønderborg d. 14. november 2015
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MANUELT TOILET LT-0

Manuelt toilet med træsæde.
Kan installeres over og under vandlinjen.
(Under vandlinjen så anvendes anti-hævert)
Toilettet har samme monteringsmål som ITT Jabsco.
Tilgang: 19 mm
Afgang: 38 mm
Højde: 330 mm
Dybde: 400 mm
Bredde: 430 mm

EL-TOILET

El toilet 12V - 18 Amp. m/softclose
• Indbygget macerator pumpe
• Indbygget skyllepumpe
• Hvidlakeret træsæde
• Incl. betjeningspanel
• 12 V
• Tilgang 19 mm
• Afgang 25mm

Vores pris

1.999,-

Vores pris

799,-

Spar 1.000,-

Spar 450,-

SHURFLO PUMPE AQUA KING ST

11 ltr./min. 45 PSI, 3 Bar. 3 kammer membranpumpe.
Op til 3 tappesteder. Tilslutning 1/2” gevind. Løftehøjde 2,7 m.
12 volt 7,5 Amp. 20.1090

110 mm

225 mm

70 mm

Toilettet har samme monteringsmål som ITT Jabsco

Vores pris

899,-

Spar 500,-

PLEJEPRODUKTER
Frit valg

99,Spar op til 130,-

Marine Allé 11 “Lystbådehavnen” • 6400 Sønderborg • 7447 1471
Marinelageret annonce Ohaej 2.indd 1

10/02/16 12.50
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Als Rundt

2015 var de

STORE

bådes år
Af Flemming Clausen

2star star t
vil fortsæt te med singlehand og
Vi håber på flere både i 2016 og
på alle både (se link
)
(GPS
Linak til at have TracTrac
Igen i år havde vi fået støt te fra
nedenfor).
ådestar ten som gik kl.
til Als Rundt. Første star t var turb
I 2015 var der 68 star tende både
enkelt flerskrog sbåd.
en
tede kl. 09.3 0- 09.45 star tede
kl 8.30 og de stør ste både star
e rundede Pøls Rev var
mod Pøls Rev. Da de første båd
Star ten var en ren krydsstart ud
Mommark og Fynshav
em
Mell
en.
vind kurs op ad kyst
der stadig vind og der var bide
ud af stedet.
lå 2-3 timer og kom næsten ikke
blev der helt stille. Nogle både
s op forbi Fynshav.
kryd
var
der
den lidt mere nordlig og
Da vinden kom igennem igen var

de øvrige både.
en fordel, da de fik vinden før
Her var det de første både fik
ved at følge dette link
sejlede kan du gense på TracTrac
Hvis du vil se hvordan bådene
20Rundt
http://w ww.syckapsejlads.dk/Als%
op og ned. Det er
dagen. Hastigheden kan sæt tes
hele
tage
at
ikke
r
øve
beh
- og det
henover land….
vej
gen
e
skyd
at
er
2 klokken 15.32 prøv
også lidt sjov t at se at DEN 430
(DEN 4302 udgik af sejladsen.)
ætning. Under 1 minut
Tyskland med Sven Zoller og bes
Første båd i mål var en X-50 fra
blev overalt vinder af
sso
Xpre
org Yacht-Club i mål.
senere kom Xpresso fra Sønderb
det.
ALS RUNDT 2015 – Tillykke med
.syc.dk under kapsejlads.
Resultatlisten kan findes på www
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SYC’s

kredssommerle
Juniorafdelingen afholdt i år kredsens
sommerlejr for juniorer, vi startede i
januar med de første planlæggelser
og afholdt derefter månedlige møder
for opfølgelse. Den sidste uge var den
mest hektiske med forberedelse på
havnen, det lille mastehus og jollehuset
blev ryddet og åbnet op således at
vi kunne bespise ca. 170 mand, vi
fik alle overnattende med telte og
campingvogne placeret ved klubhus og
på jollepladsen.

sejlertøj og diverse, de stillede op i
den overdækkede gård og trak det
meste af dagen folk til fra hele havnen.
Aftensmad kl. 18.30, herefter var der
fælles Sønderjysk kagebord og Bingo,
spilleplader kunne købes for kr. 10,alle gaver til Bingo var sponsoreret af
byens handlende, juniorerne havde gået
igennem byen med en optimistjolle der
var blevet fyldt med gaver. Kl. 22.00 var
der natorienteringsløb med afsluttende
natmad og så godnat.

Sejlere og familie ankom om fredagen
og der var åbning af lejren kl.18.00, om
lørdagen startede sejladserne kl.10.00
på vandet for sejlerne og samtidig
startede søskendeaktiviteter for de
mindre på land. Frokost kl.13.00
og så på vandet igen, i løbet
af formiddagen var Aarhus
Seashop
ankommet
og
sædvanen
tro
med
mange
gode tilbud på

Søndag kl. 10.00 Match Race i J-80’erne
for de lidt større sejlere med en
instruktør på hver båd (stor tak til Jørn
Juhl, Rasmus Lamberts og Peter fra IHS
for jeres engagement), de mindre sejlere
tog en tur til Nydambåden hvor de fik
fortalt noget historie og havde en god
dag. Efter aftensmad blev der afholdt
amerikansk lotteri eftersom byens
handlende havde været så gavmilde at
vi ikke kunne nå at komme af med alle
gaver om lørdagen.
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lejr

26.-29. juni 2015
Mandag startede sejladserne
og søskendeaktiviteter igen for
alle kl. 10.00, kl. 13.00 var der
frokost og herefter afrigning og
oprydning, præmieoverrækkelse
kl. 14.30 og tak for i år.
Alle hjælpere blev så vi fik
ryddet op og sat på plads i
maste- og jollehus derefter
var der fællesspisning for alle
frivillige ved et langbord sat op
ved klubhuset og så var vi klar til
en velfortjent ferie.
Der skal her lyde en stor tak
til alle byens handlende der
støttede
vores
sommerlejr
2015 og til Min Købmand for
deres daglige leveringer, samt
Langenberg Grafisk for at trykke
vores program.
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4.995,Kinetic GMT Diver's

4.995,Kinetic GMT Diver's
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Af Brian L. Petersen
Opti A-CUP blev i år afholdt d. 12-13 sep.
med i alt 90 joller heraf 6 Zoom-8 joller,
for A-sejlerne var stævnet et rangliste
der trækker de bedste sejlere med, de
fik alle sammen også noget at se til da
der om lørdagen var vind på 10-12 m/s.
Om søndagen blæste det stadig godt

fra morgenstunden, men vinden havde
næsten lagt sig helt inden sejlerne kom
på vandet, så det blev en stille søndag i
1-3 m/s.
Bedste SYC sejler: Charlotte Bjerg
Lorenzen 17pl., Sofie Havn 21pl.,
Caroline Cornelius Hansen 37pl., Niklas
Rosenkilde Dele 39pl.

Stævnet blev i år arrangeret helt uden
overnatning på havnen for at spare på
arbejdskræfter. Næste år vil vi gerne
prøve med camping for alle ligesom
til sommerlejren. Der er endnu ikke
fastsat en dato for afholdelse af
stævnet næste år, men det vil komme på
aktivitetskalenderen i løbet af det nye
år.

Sejlads er for alle
Af Brian L. Petersen
Jollesejlads er for friske børn og unge
der gerne vil udfordre sig selv, det er
sjovt og man lærer noget samtidig med
at det giver en masse socialt på tværs
af aldersgrupper. Store som små så skal
man ikke holde sig tilbage for at spørge,
de ældre juniorer hjælper gerne hvis der
er brug for det.
Der skal være plads til både bredde
og elite, og her ligger så forskellen på
spørgsmålet med tid og penge. Man kan
sagtens gå til sejlads uden at det koster
de store beløb og tid for forældre. Det
vigtigste er at børnene går til en sport de
er glade for og som de kan lide. Klubben
har prøvejoller, veste og våddragte
man kan låne når man starter. Har man
prøvet nogle gange og fundet ud af om
det er noget man gerne vil, melder man
sig ind i klubben og lejer en jolle, priser
ses nedenfor.
I klubben træner vi tirsdage & torsdage,
vi mødes 17.30 går på vandet 18.00 og

ind igen ca.19.30-20.00, når man så har på den måde får man en større bredde i
trænet en tid og er begyndt at have klubben og med bredden kommer eliten.
styr på jollen, er det muligt at tage til
enkelte stævner hvis det er det man vil. Så lad ikke din tid eller pengepungen
Rundt omkring i kredsen (strækker sig bestemme, lad dit barn prøve jollesejlads
fra Flensborg til Haderslev) har vi både det er ikke mere tidskrævende end
endagsstævner og weekendstævner fodbold eller så meget andet sport.
som er overkommelige. Vi arbejder
hele tiden på at gøre de lokale stævner Har du yderligere spørgsmål, så kontakt
sjove, lærerige og vægter det sociale juniorformand
sammenhold på tværs af klubberne Brian L. Petersen, mobil 22360769
højt. Har man ambitioner om at blande SYC Sønderborg Yacht-Club
sig i toppen med de bedste, så skal man
til at køre rundt
i Danmark for at
Hvad koster det så?
komme til stævner,
Kontingent til SYC
350
det koster noget
tid og penge. Som
Jolleleje inkl. forsikring leje april-okt.
1000
i al anden sport, jo
Jollen er mere end 10 år gammel
højere niveau des
Jolleleje inkl. forsikring leje april-okt.
1500
mere tid og penge
Jollen er mellem 5 og 10 år gammel
skal der til. Ikke
alle når/eller vil op
Jolleleje inkl. forsikring fra sommerferie til okt.
50%
på dette niveau, og
Jolleleje inkl. forsikring vinter ab oktober
750
godt det samme for
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Hvorfor
sejler jeg?
 il en undervisningsaften fik juniorerne til
T
opgave at skrive om ”hvorfor sejler jeg?”
Her er hvad 3 af juniorerne skrev:

Jonas:

Jeg
sejler
fordi
jeg gerne vil være
bedre, til at sejle
større både pga.
jeg har ambitioner
om at købe en
yacht når jeg bliver
voksen. Og fordi
man får en masse
vildt gode venner.

Sune:

Fordi jeg godt kan lide at få
vandsprøjt i hovedet og at jeg
mærker at jeg har lavet noget. Jeg
har også altid godt kunne lide at
hive i snore og så har jeg sejlet
siden jeg var lille, men nu må jeg
heller ikke glemme fællesskabet på
land, man får bare nogen stærke
venskaber. Ifølge mig er der bare
ikke noget bedre end at hænge ud
over essingen.
Det er derfor jeg er sejler.

Alberte:

Jeg sejler fordi man får gode
venner og der er masser af vand
og det er rigtig sjovt.

ohøj
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Masteplads/
Jolleplads
Af Brian L. Petersen

Lørdag d. 7 marts havde vi arbejdslørdag
i juniorafdelingen, meningen var at
vi skulle klippe grene, rydde op på
jollepladsen og så lægge ca. 45m2 fliser
ved vores container til gummibådene. Det
var aftalt med Brdr. Nørulf at vi kunne få
fliser fra et projekt hvor de var i gang, så
Fa. A. Keldorf blev sendt ud for at hente
fliserne, da jeg kom ned på jollepladsen
var det tydeligt at der var mere end 45m2
nemlig godt 130m2, en kort snak med
Kim og Hardy, blev til at Henning kom
med en rendegraver(betalt af amba’et)
en fredag eftermiddag og gravede det
overskydende jord af, Tage kørte det
over på bådtrailerpladsen hvor der var
huller som kunne udfyldes, SYC og SSM
betalte for sand (ca. 28m3). Om lørdagen
var vi 6 mand der gik i gang med arbejdet
4 mand med lægning foran containeren
og 2 mand med at jævne 28m3 sand på
arealet med skovl, arbejdet skred godt
frem og da de 4 mand var færdige ved
containeren kunne de fortsætte med at
lægge fliser ved mastepladsen, der blev
arbejdet indtil der var godt mørkt så vi
til sidst måtte stoppe. Der manglede
at blive lagt 3 meter, det ordnede
Troels sammen med nogle mænd fra
tirsdagsklubben. Nu er ønsket at finde
yderligere ca. 130-140m2 50x50 fliser så
vi kan få arealet gjort færdig, det bliver
6 meter bredere og 4-5 meter længere
end som det er nu, så selv de lange
master kan ligge der i længden. Kender

i nogen der
skal af med
50x50
fliser
om det er 10
eller 40m2 er
underordnet,
så må de gerne afleveres på
jollepladsen ved jollehuset
så vi kan få samlet
sam
men til at færdig
gøre pladsen eller ret
henvendelse til under
tegnede der så vil prøve
at finde en løsning til at
få dem afhentet.
Vi vil samtidig gerne
opfordre til at når man
færdes på pladsen eller
tager master ud og ind
af masteskuret at de ikke ligger flere
dage på pladsen, det generer ikke kun
juniorerne men også andre brugere af
masteskuret der gerne skal ind og ud.
Hensyntagen til andres ting er god pli,
vi har desværre sidste år haft et par
episoder hvor der er sket skade på
materiel og joller, der er ikke nogen
der har meldt sig efterfølgende som
skadevolder. Om et hul eller en rids
skal laves på en jolle eller en sejlbåd så
er regningen den samme. Og børnene
bliver kede og skuffede af det når de
kommer ned og ser at der er noget der

er gået i stykker, ikke mindst de der har
private joller og har ofret mange penge
på dem fordi de bruges til kapsejlads.
Vi er her alle unge som gamle for at
sejle og nyde livet til vands og til lands,
så pas på andres som du ønsker de skal
passe på dit…
Mvh. Brian Lybæk Petersen
Juniorformand
SYC Sønderborg

www.syc.dk
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EM 2015
Efter tre ranglister i foråret med forholdsvis hård
vind, lykkedes det mig at kvalificere mig til Optimist
European Championchip i Wales.
Af Charlotte Bjerg Lorenzen, SYC
Sammen med otte andre danske sejlere
kørte vi den 13. juli til Pwhelli hvor
stævnet fandt sted. En køretur der
efter planen skulle have taget omkring
16 timer, men efter et punkteret dæk,
ventetid på færgen over den engelske
kanal, flere timers kø og lidt problemer
med at finde vej, nåede vi frem efter 36
lange timer. Da vi ankom sent hen på
eftermiddagen, kørte vi ned på havnen
og fik læsset vores joller af og fik lidt
tid til at tjekke vores grej igennem. På
havnen var der nogle rigtig fine forhold.
Der var blevet bygget et stort moderne
sejlcenter specielt til lejligheden, dog
skulle alle bådene sættes i fra stranden,
hvilket senere bragte meget besvær, da
der var helt op til 8 meters tidevande.
Senere blev i indlogeret på et slags
feriecenter, hvor alle de andre sejlere
også boede. Hvert land havde deres
egne legligheder, og spisning foregik
fælles sammen med sejlerne fra alle
de andre lande. Det var en fantastisk
oplevelse at møde så mange sejlere fra
forskellige lande, og lære så mange nye
sejlere at kende.

Den forlængede køretur betød desværre,
at vi missede den første træningsdag,
men vi nåede heldigvis efterfølgende
at få 2 super gode træningsdage med
omkring 4 m/s og fralandsvind, hvor vi
fik afprøvet forholdene og trænet en
smule med sejlerne fra et par af de andre
nationer. Den 3. træningsdag kom vi dog
ikke ud at sejle. Vinden havde vendt og
en hård pålandsvind betød at vi måtte
blive på land. Tiden på land blev brugt
på at får målt vores joller. Det var noget
af en større opgave. Alt skulle skilles ad.
Sejlet skulle bindes helt af, alt skulle ud
af båden, og selv klistermærker skulle
pilles af, for at den kunne gå igennem
inden for vægtgrænsen. Min jolle gik
heldigvis fejlfrit igennem uden nogen
problemer.
Da målingen var godt overstået, og vejret
stadig ikke var til at tage på vandet,
tog vi på seitzing i den i den Walisiske
natur. Vi fulgt vejen op i bjergene, og
da vejen endte, gik vi resten af turen
til fods op på et højdedrag. Der var den
mest fantastiske udsigt ud over Det
Irske Hav. Det var nærmest som at være
ved verdens ende. De store bølger slog

ind mod de gigantiske klipper, der stod
lodret ned i havet.
Dagen efter havde vinden lagt sig en
smule. Det var dagen, hvor vi skulle sejle
practise race. Vinden stod direkte ind
uden fra Det Irske Hav med omkring 12
m/sek. Det skabte nogle enorme bølger
på helt op til to meter, men det var efter
min mening det perfekte sejlervejr.
Desværre var det ikke alle nationer, der
havde valgt at tage udfordringen op i
det hårde vejr, men var i stedet blevet
inde, formentlig af hensyn til grejet, da
det jo var dagen før stævnet officielt
begyndte, men practise racet gik fint, og
det var rart at få et billede af, hvor
højt nivauet var.
Senere hen på eftermiddagen skulle
der gås indmarch, hvor alle nationer var
mødt op. Der var 37 nationer. Selvom
at det var EM, var der sejlere fra hele
verden blandt andet Singapore, USA,
og Hong Kong, men selve EM kunne dog
kun vindes af en europæer.
Dagen efter var dagen, hvor stævnet
officielt begyndte. Det var selvfølgelig
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lidt
nervepirrende,
men
efter Tredje stævnedag var vinden stadig hård
gårsdagens practiserace havde jeg en omkring 11 m/sek. Lige til min fordel.
god fornemmelse. Jeg havde heller ikke Jeg startede ud men en 11. og en 12.
de største forventninger til mig selv, da 3. sejlads havde jeg et godt opkryds
jeg var glad for bare at have kvalificeret og indhentede mere og mere igennem
mig og fået chancen for denne oplevelse. hele sejladsen, og da vi nåede ned til
Jeg vidste, at det var de bedste sejlere bundmærket lå jeg nr. 3, jeg var meget
fra hele verdenen, og at de alle hver især
opsat på at holde min placering, men da
havde kæmpet hårdt for at nå her til.
jeg
skulle
bomme,
for
at
runde
Vi sejlede drenge og piger separeret. I bundmærket var jeg uopmærksom på
pigernes felt var der 97 sejlere, og feltet den bølge der havde rejst sig bag mig,
var fordelt i to puljer.
og jeg kæntrede. Jeg tror det er umuligt
at beskrive, hvor meget jeg ærgrede mig
Første stævnedag havde vi omkring 7-8 lige i det øjeblik. Heldigvis gennemførte
m/sek. Det lykkedes mig at holde mine jeg sejladsen og fik kæmpet mig okay
placeringer i top 20 i alle dagens tre op.
sejladser med en 18. 19. og en 15. Dagen
efter var det vilde vejr vendt tilbage. Jeg
var i gul pulje og skulle derfor starte i
første sejlads. Vinden kom stadig ude
fra Det Irske hav, og eftersom vinden
havde været i denne retning et par
dage, var bølgerne kun blevet større.
Det var noget af en udfordring og til
sidst nåede bølgerne en størrelse, hvor
selv jeg begyndte at syntes at det var
en smule skræmmende, men selvfølgelig
tog jeg udfordringen op. Efter et langt
opkryds med meget lav sigtbarhed,
blev sejladsen afblæst, og alle sejlere
blev sendt ind, eftersom at vindmåleren
havde sneget sig op på en del over de 12
m/seks og en meget tæt tåge havde lagt
sig over os.

SYC siger Well done til Charlotte – her
får hun overrakt Torms pris som den
bedste danske pige i Optimist klassen
2015

25

De sidste 2 dage blev vi delt op i guld
og sølv. Det var to meget svære dage i
et svært felt og under nogle vanskelige
vindforhold. Jeg sluttede som nr. 41 og
33. europæer. Det var langt over mine
forventninger, så jeg var rimelig tilfreds,
og ud over det havde været en fantastisk
rejse og et at mit livs største oplevelser.
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DS Turbøjer
har i 2016 10 års jubilæum
Af Poul R. Fedders, SYC
På generalforsamlingen i 2006 foreslog
Bent Hansen, at SYC skulle gå med i det
landsdækkende netværk af DS Turbøjer
under Dansk Sejlunion. Det var der bred
tilslutning til på generalforsamlingen,
og året efter i 2007 blev de første 2 bøjer udlagt - begge i Alssund. 1 Bøje ved
Arnkilsøre og 1 bøje i krogen lige syd for
Sottrupskov.
Bøjerne i Alssund blev en succes fra første år, og derfor er der efterfølgende
udlagt 2 DS Turbøjer yderligere - begge
i Vemmingbund. Bøjerne er forankret
med kraftige jernkæder til meget store
betonklodser på havbunden. Alle 4 bøjer er udlagt af SYC og SSM i fællesskab.
Konkret er det Bent Hansen, som har
forestået udlægningen med hjælp fra
enkelte frivillige i SYC og SSM – og altid
med hjælp fra Jollemor. Placeringerne er
godkendt af Dansk Sejlunion, som igen
har sørget for godkendelse hos Farvandsdirektoratet.

Arbejdet med Turbøjerne stopper dog
ikke med udlægningen første gang. Bøjer, kæder og ankre skal holdes ved lige,
og det sker ved, at alle 4 bøjer bliver taget i land hvert år, inden vinteren, og udlagt igen inden sæsonstart det efterfølgende år. Ved hjemtagningen af bøjerne
bliver ankrene på havbunden efterset
og eventuelt udskiftet om foråret, og i
løbet af vinteren bliver bøjer og kæder
efterset eller udskiftet.
Derfor: Send en venlig tanke til de frivillige, som har sørget for, at vi har og
vedligeholder vores 4 DS Turbøjer. Har
du lyst til at deltage i arbejdet, så kontakt et medlem i Tursejlerudvalget, Bent
Hansen eller mig.
Sejlerhilsner Poul
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Lidt Praktisk Information
Af Bent Hansen
Jeg har bemærket, at ikke alle er klar
over hvem der må og hvordan man benytter DS Turbøjerne. Så, derfor vil jeg
lige forsøge at give lidt praktisk information.
Vores 4 DS Turbøjer, placeret i Vemmingbund og Alssund, er en del af det landsdækkende net at DS Turbøjer i Danmark
under Dansk Sejlunion.
Hvordan viser sejleren af han er
medlem af en sejlklub under Dansk
Sejlunion?
Når man vil lægge til ved en DS Turbøje,
skal man vise sit medlemskab ved at

Hvem må benytte DS Turbøjerne?
Det må alle medlemmer i en sejlklub
under Dansk Sejlunion. Og blot for
at præcisere det, så betyder det, at
disse medlemmer må benytte bøjer,
der ligger lokalt og bøjer der ligger i
den anden ende af landet. I Sønderborg Lystbådehavn er SYC og SSM
medlem af Dansk Sejlunion, men
SFF er ikke. Alle i SYC og SSM må
derfor benytter bøjerne i det landsdækkende netværk af DS Turbøjer.
Det gælder naturligvis også SYC og
SSM’s tyske medlemmer.
Für unsere deutschen
SYC Mitglieder:
Der Gebrauch der DS Tur-bojen
ist unabhängig von Nationalität
gestattet wenn man Mitglied ist
von einem Segelklub, die dann
wider Mitglied der Dansk Sejlunion ist. Das ist SYC natürlich, und
damit können alle Mitglieder
von
SYC
(unabhängig
von
Nationalität) die DS Turbojen in
Dänemark frei benutzen. Das gilt
auch die Mitglieder von SSM aber
nicht SFF. Die beiden Flaggen der
SYC und Dansk Sejlunion müssen
am Mast geführt werden und die
Nationalitätsflagge
vom
Boot
muss am Heck geführt sein.

have korrekt flagføring. Klubstanderen
og DS standeren skal være hejst med
klubstanderen øverst i bagbordsside
i flaglinen ved masten, se billedet, og
nationalitetsflaget af båden skal være
hejst på hækken.
Hvor finder du DS Turbøjernes placeringer?
Hvis du har en smartphone, så kan du
downloade app - fra Dansk Sejlunion. Gå
ind på din ”app store”, søg under ”Dansk
Sejlunion” og vælg ”Tursejler” app’en og
installer den på din smartphone. Når du
er logget ind med dit DS medlemsnummer, så kan du se lokationerne på DS
Turbøjerne. App’en byder på flere ting –
bl.a. ”Havnelodsen”, en oversigt over de
forskellige havne med detalje-oplysninger. Hvis du mere er til papirudgaver - så
kan du Google ”DS Turbøjer PDF” – og så
vil du have mulighed for at se og downloade en PDF udgave, dvs. et kort over
DS Turbøjernes placering
En ting der skal præciseres er, at klubmedlemmets nationalitet ikke har nogen
indflydelse på retten til brug af bøjerne.
Konkret betyder det, at SYC og for den
sags skyld også SSMs tyske medlemmer
naturligvis må benytte DS turbøjerne
overalt i Danmark. SFF er ikke medlem
af DS og deres medlemmer har dermed
ikke adgang til DS Turbøjerne.
Hvordan er Reglerne for Opankring
ved DS Turbøjerne?
DS har fastsat flg. regler: Benyttes en
bøje, skal den frigives til andet fartøj efter max. 24 timers benyttelse.
Den maksimale belastning på 15 tons må
ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne
benytte én bøje, hvis maxbelastningen
ikke overskrides. Et fartøjs belastning
beregnes som fartøjets vægt.
Benyttelse al bøjen sker på eget ansvar.
Enhver skade, der måtte ske under benyttelse af bøjen, er Dansk Sejlunion
uvedkommende.
Benyttes samme bøje
af flere både, er det
dog en selvfølge:
At først ankomne
• 	
båd
bestemmer,
om man skal ligge

Kort over SYC og SSM
DS Turbøjer

på siden af hinanden, eller om der skal
fortøjes ved agterenden.
• 	At sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter
fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje,
spring etc.)
Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer jvf. regel 30 i ”Internationale
Søvejsregler”.
Hvad gør man hvis man kan se, at der
uretmæssig ligger en båd ved en DS
Turbøje?
Ja, det er jo lidt op til temperament af
den enkelte sejler, men det bedste er
nok først at spørge ind til hvem sejleren
er, og hvor han kommer fra, og dernæst
gøre ham opmærksom på reglerne omkring benyttelsen af bøjerne. Derfra kan
det videre forløb jo gå lidt forskelligt.
Hvis den fremmede sejler nu er venlig
og imødekommende - og man kan finde
ud af det sammen, så kan man jo tage
samme holdning og lade ham, undtagelsesvis, ligge sammen med en selv. Men
hvis ikke det er situationen, og han ikke
vil flytte sig - så der er ikke andet at gøre
end at tage dokumentation af tid, sted
og fremmed båds identitet - form af billeder m.v. og rapportere hele situationen
til Dansk Sejlunion. Brug din smartphone
til indberetningen eller send det efterfølgende pr. mail eller lignende.
Og hvad kan Dansk Sejlunion så
gøre?
Som minimum kan DS rapportere ”uheldet” til vedkommendes klub og sejlunion
indgive en protest – som så kan give en
reprimande eller lignende.
Jeg håber at det gav det lidt brugbar information om vore DS Turbøjer

Med venlig hilsen
Bent Hansen
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Vi ta’r det grove
du ta’r det sjove...
8 Fremstilling af
rustfrie beslag

8 Marineservice

8 Reparation af
rigning og sejl

8 Reparationer af både
i alle materialer

8 Vinter- og
forårsklargøring

8 Salg og reparation af
bl.a. Volvo, Yanmar og
Suzuki bådmotorer

8 Kran til 40 tons

xxxx

8 Udstyrsbutik

Køb Volvo Penta
originaldele online på:
www.volvopentashop.com

mj værft augustenborg i/s
v/ Mortensen & Jahnke
Langdel 4 · DK-6440 Augustenborg
Tlf.: +45 7447 1086 · Fax: +45 7447 2235
E-mail: jm@mj-vaerft.dk

923530 © Reklamehuset Sønderborg ApS

8 Vinteropbevaring på
beskyttede udendørs
pladser eller i frostfri hal
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Indvielse af
Bertels Bro

- og Nye Terrassemøbler
Af Poul Fedders - (Her er den lille historie om tilblivelsen)

Tirsdag d. 1. september havde vi i SYC
den store glæde at kunne indvie Bertels
Bro, den nye store flotte terrasse
og
samtidig
foran
klubhuset,
tage
splinternye terrassemøbler i
brug. Ideen til terrassen kom vores
tidligere formand Bertel Mollerup med
for mange siden, og der var dengang
flere forsøg på, at få havnen, dvs.
kommunen til at sørge om de
nødvendige
godkendelser
til
en
bygning af terrassen. Selvom vi også
dengang tilbød selv at ville bekoste og
opføre
terrassen
med
frivilligt
arbejde,
så
havde
havnen/
kommunen mange forklaringer og
undskyldninger for, at det ikke kunne
blive til noget.
Kort efter, at vi selv havde overtaget
havnen i 2012, foreslog Robin Thusing
SYC bestyrelsen , at vi skulle tage ideen
op igen og se, om ikke vi ikke kunne få
den bro bygget. SYC gik derpå til vores
Amba bestyrelse, hvor der straks var
en meget positiv holdning, og en hurtig
tilbagemelding om, at man ville sørge
for de nødvendige tilladelser, hvoraf
der rettelig er en hel del. Derudover
ville
man
betale
udgifterne
til
materialer, hvis SYC ville stå for det
fysiske arbejde - og det blev så aftalen.
Det var imponerende så hurtigt
Amba’ets
bestyrelse
fik
alle
tilladelser til bygningen af terrassen i
hus; stor ros for det! Robin fik samlet
et stærk hold af frivillige til bygningen
af terrassen - absolut flest fra SYC,
men også nogle medlemmer
fra
SSM,
selvom
SSM
som sådan
havde meldt hus forbi på projektet.
Bygningsarbejdet gik i gang

i 2013/14. Der blev
støbt
fundamenter,
banket pæle i, lagt
udliggere ud, trukket
el og endelig i 2015
kunne dækket lægges.
Afslutningen
på
byggeriet blev gjort
med rejsningen af et
flot hegn af glas, som
gør terrassen meget
let.

Jeg vil gerne gentage
takken fra indvielsen:
Stor tak til Amba’ets
bestyrelse og Robin
Thusing med alle frivillige hjælpere, som
har været med til opførelsen af Bertels
Bro. Den vil mange sejlere få meget
glæde af fremover.
Nye Terrassemøbler
Ny terrasse, Bertels Bro - uden møbler
duer jo ikke. I løbet af sommeren 2015
havde Amba’et brugt sit budget på broen
- og klubberne måtte komme på banen
med et beløb til nye møbler. SSM og SFF
meldte hus forbi, og ville ikke være med
- og i SYC var økonomien meget stram
i sommeren 2015. Så der var lidt af en
krisestemning i SYC bestyrelsen på det
tidspunkt: Hvordan skulle vi fremskaffe
nye møbler til den flotte terrasse, der
snart blev færdig?
Heldigvis snakker vi jo om tingene i SYC
og på havnen, og ideer til en løsning blev
drøftet på tværs i SYC - med involvering
af flere medlemmer. Og så skete det:
Jørn Juhl, fra Juhls Bolighus, lagde sig i
selen for at finde en
løsning, og som Jørn
sagde:
”Møblerne
skal jo ikke bare
være anvendelige
og holdbare - de
må jo gerne være
pæne,
ja
helst
smukke”.
Jørn
fandt hurtigt den
rigtige
løsning,

terrassemøbler fra Paustian - i teak med
galvaniserede rør. Det blev bedre endnu.
Jørn tilbød at ville sponsorere halvdelen
af møblerne, hvorved sagen jo var halvt
i hus. Men hvad med finansieringen af
den andel halvdel?
Just på samme tid skulle Michael Hampen
og jeg til et møde med Sydbank, Bente
Skylvad. Sydbank er jo en mangeårig
sponsor af SYC, og derfor fremlagde
vi vores problemstilling - og forhørte
os muligheden for et ekstrasponsor
til de resterende af terrassemøbler.
Vi blev mødt med en positiv indstilling
og fik efterfølgende sendt en formel
ansøgning. Glæden var stor, da vi efter
nogen tid modtog positivt svar.
Derfor vil jeg også gerne sige det samme
som ved indvielsen: Stor tak til Juhls
Bolighus og Sydbank - tak for jeres flotte
sponsorater - tak for de smukke møbler.
Der er ingen tvivl om, at mange vil gøre
flittigt brug af møblerne - og få megen
glæde på terrassen med de dejlige
møbler. Mange nåede det allerede i
sensommeren sidste år. Tak skal I have!
PS: Jørn Bøttger har sørget for god og
sikker opbevaring for vinteren.

Sejlerhilsner Poul
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Newcomers Network - Sailing Event:

Sønderborg tilflyttere
står til søs
Af Christian P H Duus

Den 11. August-15 stod medlemmer af
Newcomers Network til søs sammen
SYC’s instruktører fra Sejlerskolen.
Det var femte gang, at SYC inviterer
tilflyttere på sejltur på Sønderborg Bugt
- en prøvesejlads og en motivation for
sejlsport.
Der deltog 65 tilflyttere (vi havde
ellers sat en begrænsning på 50, men
tilslutningen var stor), koordineret af Ana
Cifuentes fra Newcomers Network. SYC
glædede sig over den flotte tilslutning til
arrangementet.
Deltagerne fik mulighed for at sejle i
vores J80’ere og Constance, som var os
venlig udlånt, og som havde Finn Larsen
som skipper. Vejret var fantastisk,
næsten for godt, idet der ikke var megen
vind.

”Det har hvert år vist sig, at ”YachtClub Day” er en rigtig god måde at lære
de øvrige medlemmer af netværket
at kende, og det giver ikke mindst
mulighed for at finde nye bekendte
blandt de mange sejlsportsfolk i
Sønderborg”, fortæller Ana Cifuentes,
som er tovholder på arrangementerne
i Newcomers Network.”Og det har også
altid vist sig, at vi ser mange af de unge
mennesker igen i vores sejlerskole”,
fortsætter Lars Reugboe.
Efter sejladsen var
der hyggeligt samvær
med
Ringridder
pølser, øl og vand
- hvilket fandt sted
på
Bertels
Bro,
vores nye terrasse
ud mod vandet - og
det var en succes.
Det kunne lade sig
gøre ved sponsorat
fra
Sønderborg
Kommune og frivillige
fra SYC.

SYC og Newcomers Network gentager
arrangementet i 2016
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Politiker
Kapsejlads
– Kulturnatten 2015
Af Christian PH Duus, SYC
I forbindelse med Kulturnatten i Sønderborg, fredag d. 21. august blev der
om aftenen afholdt Politiker Kapsejlads
i det sydlige havnebassin i Sønderborg.
Det er en unik placeringen for kapsejladsen – direkte foran Sønderborg Slot og
det sydlige torv, ved Ringridderstatuen
– hvilket betyder af de mange mennesker til Kulturnatten fint kan følge med i
kapsejladsen.

Ingen af politikkerne havde den store
sejlererfaring, men kun modtaget lidt
træning i SYC. Der blev sejlet i SYC skolebåde af typen J80. (På hver båd var der
af hensyn til sikkerheden en erfaren instruktør fra SYC).

Dette års vinder af politikker kapsejlads
blev:
• Fælleslisten – på en 1. plads
• Venstre – på en 2. plads
• Slesvigsk Parti – på en 3. plads
Sidste års vinder var Liberal Alliance og
forrige års vinder var ligeledes Fælleslisten. Det er således 2. gang af Fælleslisten er vinder af kapsejladsen.

Der er 3. år, at SYC har fået politikkerne
fra Sønderborg Byråd med på en kapsejlads-dyst på vandet og vi ser frem til at
gentage politiker-kapsejladsen igen til
næste års Kulturnat i Sønderborg.
Det er Sejlerskolen, der står for kapsejladsen
4 hold, hver fra sit parti stillede op til
kapsejladsen – og de kom fra:
• Venstre
• Socialdemokratiet
• Slesvigsk Parti
• Fælleslisten

www.syc.dk
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Sommertogt
i Narsaq
Af Viggo Asmussen, SYC

Efter mange års fravær og i erkendelsen
af, at reparations-alderen var indtrådt
tidligere end forventet, var tiden inde til
at opfylde vort barnebarns lovede rejse
til det sted, hvor hans mor var født og
havde tilbragt de første år af sin opvækst.
På grund af de uhyrlige flybilletpriser til
Narsarsuaq, måtte det også blive inden
han skulle have voksenbillet, så midt i
juli befandt vi os i Kastrup Lufthavn og
fik efter lange køer både ved indtjekning
og security endelig plads i den Boing
737, som på en 4 timers tid skulle bringe
os til Grønland.
Den
pragtfulde
indflyvning
over
indlandsisen var desværre forsvundet
i lavt skydække og småregn; men
det lykkedes at se et par Nunatakker
gennem et par huller i skydækket. Det
var fuldstændig som ”i gamle dage”, da vi
på grund af vejret i Narsarsuaq begyndte
at cirkle, og da vi efter en times tid så
småt havde indstillet os på, at vi skulle
returnere til Island for at afvente bedre
vejrforhold, besluttede piloten, at der

var plads nok mellem nogle fjelde og et
lille hul i skyerne til at anvende de sidste
liter brændstof på at få os forholdsvis
sikkert ned. Jeg er ikke helt sikker på, om
internationale luftfartsaftaler angående
start og landing blev overholdt, men
hans intuition/erfaring/vovemod fik os
da ned. At vi så til gengæld måtte bruge
tegnsprog på grund af døvhed i et par
dage, kan Grønlandsfly jo ikke tage sig
af. Og vi måtte endnu engang forbløffes
over den kendsgerning, at man på grund
af tidsforskellen lander på omtrent
samme tidspunkt, som man forlader
Kastrup. Turen til havnen og transporten
til K’agssiarssuk forløb uden problemer;
men den aftalte indkvartering på
skolen eller kollegiet måtte aflyses, da
begge bygninger var blevet lukket af
sundhedsmyndighederne på grund af
skimmelsvamp. Vi fik dog flyttet nogle
madrasser ind på Cafe Brattahlid,
som skolevæsenet havde lejet til det
kommende års skolegang, og det var
såmænd ganske udmærket med både
rindende vand, elektricitet og – oh,
velsignede fremskridt – moderne træk
og slip i skinnende hvidt porcelæn.

Vejret var strålende, så mange måltider
blev indtaget uden for cafeteriet, og da
det jo er et område med store fårehold,
gik vi også glip af de millioner af myg og
småfluer, som andre steder i Grønland
får èn til at føle sig hensat til permanent
solformørkelse. Mange skønne dage gik
med besøg hos gamle elever, som nu
har overtaget forældrenes fårefarme
og en velbesøgt foredragsaften i
cafeteriet. Jeg havde i vinterens løb fået
digitaliseret mine lysbilleder fra 60’erne
og 70’erne og havde medbragt dem på
et USB stik. Jeg måtte endnu engang
sande, at der er en verden til forskel med
mulighed for powerpoint, netadgang og
mobiltelefoni, hvor lykken i 1969 var
anskaffelsen af en spritdublikator og et
højteknisk petroleums-lysbilledapparat,
hvis mage jeg hverken har set før eller
siden. Da jeg - erfaringsmæssigt i god
tid - foreslog skolelederen at invitere
distriktets bygdebeboere til foredraget
med lysbilleder ved det sædvanlige
smukt håndskrevne indbydelsesopslag
i den lokale butik, sagde hun, at
det skulle hun nok klare. Jeg kunne
ikke undgå at bemærke det lettere
medlidende blik jeg fik tilsendt og måtte
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området

i god tid at advisere landnamsgårdene,
når den årlige handelsnekke fra
Norge med forsyninger kom til syne i
fjordmundingen.

at vide, om de var på vej eller blev holdt
hjemme, til vejret bedredes.
Nå, vi skulle jo videre, så det var en stor
hjælp, at der af turistmæssige årsager
var opsat fin skiltning, så man i det
mindste ikke var i tvivl om retningen.

da også hurtigt, men nødigt acceptere
min status som oldsag, da hun via
en lokal Facebookgruppe fik klaret
invitationen til samtlige bebyggelser i
området. Mageløst at tænke tilbage på
den tid, hvor vi efter lange og besværlige
forhandlinger endelig fik godkendelse
til opstilling af skibsradioer på skole og
fåreholdersteder, så vi via Julianehåb
kunne komme i kontakt med forældrene
i perioder med pludseligt opstået dårligt
vejr. En del elever havde 30 km til skolen
på gåben eller hesteryg, så det var rart
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En halv times sejllads på en næsten
spejlblank
fjord
bragte
os
til
landingsstedet Itivdleq, hvor den
4 km lange Kongevej – det hedder
den faktisk – bragte os til det gamle
nordbobispesæde Gardar, på grønlandsk
Igaliku. Her havde man opbygget et fint
bygdehotel med hytter og cafeteria,
som vi nød godt af et par dage med
besøg hos gamle bekendte og skønne
ture i området.
Det 1700m høje Burfjeld, som tårner sig
brat op fra foden af Igaliku, lykkedes det
mig tidligere at bestige en enkelt gang.
Men der var kun en varde på toppen med
indlagte beskeder og navne på personer,
som tidligere var kommet forbi. Intet
spor af de stakkels trælle, som i
nordbotiden efter sagaerne blev tvunget
til at tage turen til toppen med et læs
brænde på ryggen, for ved røgsignaler

Turen gik videre ud gennem Skovfjorden
til hovedbyen Narsaq på ca. 2000
indbyggere. Skolen var også her blevet
forladt efter påbud. Denne gang var der
foruden skimmelsvamp også problemer
med opsivning af den giftige luftart
Radon, som er et generelt problem
i byen, som jo ligger ved foden af det
uranholdige Kvanefjeld. Vi nød storbyen
et par dage og muntrede os blandt
isskosser ved jollehavnen, da det blev
lavvande. Og barnebarnet fik set, hvor
mor blev født.
Turen gik nu tilbage til lufthavnen
Narsarsuaq i bunden af skovfjorden
med den hurtigt planende turistbåd.
Inden flyafgang var vi på tur til en
forsøgsplantage
med
forskellige
arktiske nåletræer, og på grund af det
voldsomme skift i klimaet, er det nu
muligt at forsyne Grønland med lokalt
afklippet pyntegrønt. Ligeledes har
fåreholderne kartoffelmarker, så også
der er Grønland blevet selvforsynende.
Det var også en oplevelse at besøge
Rørdam, som i Blomsterdalen bag
startbanen har held med sin honningavl.
Han fik efter ”Krigen” om de gule eller
brune bier på Læsø stillet stader med
den brune bi til rådighed, og her sker i
hver tilfælde ingen krydsninger. (billede
9)
Endelig var tiden kommet til at vinke
farvel til Grønland. Et besøg kan
selvfølgelig stærkt anbefales, hvad
enten man er til isbræerne omkring
Jakobshavn eller vil følge i nordboernes
fodspor i Sydgrønland.
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Marinelageret byder dig velkommen
til et hav af produkter til din båd.
Som en del af den nye Marine Proshop kæde, sørger vi for at du får
bådudstyr til nogle af markedets bedste priser, vel at mærke uden at gå på
kompromis med kvaliteten. Desuden er vi behjælpelige med service,
reparationer og installation af udstyr.
Vore medarbejdere er alle ”garvede søfolk” og er derfor i stand til at give
dig en god og kompetent vejledning.

Så kom endelig ind og spørg, send os en mail eller giv os et kald.

Marine Allé 11 “Lystbådehavnen” • 6400 Sønderborg
7447 1471 • info@marinelageret.dk • www.marinelageret.dk
Marinelageret side 2_2016.indd 1
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Klubmesterskab
i juniorafdelingen 2015
Klubmesterskabet blev afviklet i weekenden d. 3-4 okt. Startsignal til lørdagens første sejlads gik kl. 10.15, de fik 2
sejladser om formiddagen og tog ind til
frokost kl. 12, herefter gik startsignalet
kl. 13.45 til eftermiddagens sejladser, de
nåede 2 sejladser inden der kl.16.00 var
forældresejlads hvor forældrene overtog

Der kom 1 – nej hele 2 marsvin.
Men der kom ingen vind
– og hvem kan sejle foruden?

børnenes joller, det blev til 4 sejladser
i næsten ingen vind og selv her kan en
optimist kæntre med en voksen, enkelte
havde problemer med at komme over
startlinien i første sejlads til juniorernes
fornøjelse.
Kl.18.30 var der aftensmad for alle tilmeldte inkl. familie i klubhuset hvor der
var fuldt hus. Om aftenen havde vi lånt
Idrætshallen på IHS til lidt fysisk udfoldelse af sejlerne. Herefter tilbage til
klubhuset til lidt ”SYC” kage og så godnat.
Søndag morgen kl. 8.15 morgenmad for
alle sejlere og hjælpere, kl. 10.15 start
på 1 sejlads, der var dog næsten ingen
vind så de fik kun 1 sejlads, til gengæld
med marsvin svømmende rundt om sig.
Kl. 13.00 var der ringriderpølser m. brød
og så til slut præmieoverrækkelse. Herefter tog årets vindere SYC standeren på
juniorflagmasten ned som et tegn på at
sæsonen i junior-afdelingen var slut.

Resultater
Europa-jolle
1. Jacob Jungersen Hansen
2. Thomas Lybæk Petersen
3. Jørg Jungersen Hansen
A-optimist
1. Nicklas Rosenkilde Dele
2. Charlotte Bjerg Lorenzen
3. Casper Fink
4. Dicte Rosenkilde Dele
5. Caroline Cornelius Hansen
B-optimist
1. Mathias Linneberg
2. Sune Toft
C-optimist
1. Alberte Edelvold Lamberts
2. Bjørn Pawlik
3. Casper Petersen
4. Lukas Paulin Jensen
5. Julie Skibelund
6. Cecilie Uldbjerg
7. Iben P. Olsen
8. Lasse Jensen
9. Bastian Mortensen
Forældrekapsejladsen
1. Anders P. Olsen
2. Henrik Jensen
3. Mai Edelvold
4. Henrik Uldbjerg
5. Jens Pawlik
6. Anders Mortensen
7. Mikkel Bruncke
8. Susanne Cornelius Hansen
9. Peder Linneberg
10. Michael Jauernik

Nok ikke helt efter teoribogen
men sikkert råhyggeligt
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Fastn
Af Peter Lindum, SYC

I august var jeg så heldig at
være med på havkapsejladsen
Fastnet Race, og tænkte
efterfølgende at jeg kunne
skrive noget til Ohøj om turen.
Tingene begyndte da en teamkammerat
fra et stævne på Mallorca om jeg ville
med. Jeg kendte jo kun Fastnet fra
historierne, specielt fra katastrofen i
1979, men Geo fra Kalundborg havde
været med sidste gang, i 2013. Sejladsen
kører kun hvert andet år. Nu var han i
gang med at samle et engelsk-dansk
hold til de knap 700 sømil fra Cowes
på Englands sydkyst til Fastnet Rock,
Irland og tilbage igen til Plymouth.
Skipperen Nick havde en toptunet First
44.7 med stort set ny sejlgarderobe, en
tredjeplads i bådens klasse fra 2013, og
et ambitiøst oplæg med henblik på igen
at komme højt op på listerne. Der havde
også været danskere ombord i 2013, og
succesen gjorde at Nick igen gav The
Crazy Danes chancen. I min alder får jeg
nok ikke den mulighed igen, tænkte jeg,
og fik skaffet hul i kalenderen.
På formødet i Kalundborg var det tydeligt,
at det ikke bare var en Fyn Rundt som
skulle ”hygges” hjem. Sejladsen er lang,
og med omfattende fokus på sikkerhed
efter 1979, hvor dårligt vejr overraskede
bådene i det Irske Hav, og 18 sejlere
omkom. De 330 pladser til deltagende
både sælges ud på få timer, da sejladsen
er en absolut klassiker med Rolex som
sponsor. Der er deltagere fra næsten
alle hjørner af kloden, særlige krav til
udstyr, og et sikkerhedskursus i bl.a.
praktisk håndtering af redningsflåde mv
er obligatorisk for en vis procentdel af
besætningen. Jeg fik at vide at Mærskcertifikaterne fra min handelsflådetid på
Nordsøen ville være velsete i England, så
der skabte jeg mig lidt kredit.
Økonomisk er Fastnet dyr, f.eks. mht
entry-fee og sikkerhedsudstyr. En del
både sælger pladser kommercielt, og
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net Race
her koster det fra 3000 pund
og op at sejle med! Men med
sejladsens must-do status
går det fint med at sælge
varen. På ”Lisa”, GBR 4947R,
var dealen, at vi gav et beløb
til udstyr, gebyr mv, og
mad, overnatning etc var så
inkluderet.
Så
var
der
det
med
forventninger
til
resultatet.
Den
engelske del af besætningen var meget
kompetent hvad angik navigatør,
sejlmager etc ombord. Nick kendte båden
fuldstændig, var på professionelt niveau
som sejler, og kunne, ret usædvanligt,
fylde alle pladser ombord, bl.a. min,
som primært var som fordækker. Alle
manøvrer skulle sidde lige i skabet,
også om natten: Skulle der eksempelvis
skiftes spiler i buldermørke og i meget
luft, så blev det gjort, og med det
samme! Lidt stressende for en ny mand,
men der var altid hjælp at hente på grund
af besætningens generelt høje niveau. I
det hele taget blev der forventet mere
mht f.eks. graden af koncentration
og manøvrernes udførelse, ligesom
selve
antallet
af
sejlskift
efter
polardiagrammer var højere.
Med andre ord skulle der præsteres.
Nick viste sig at have et vanvittig ”drive”
– men på den fede måde! Oplægget var
at der over to ture til England skulle
sejles træning, deltages i 24 timerssejladsen Channel Race (som nogen
måske, som med selve Fastnet, husker
indgik i Admirals Cup i gamle dage) – og
så finalen Rolex Fastnet Race. Vi skulle
altså hurtigt op i gear, og der skulle
sejles ræs!

Første tur til England begyndte for mig
tvivlsomt, da Easyjet aflyste afgangen
Hamborg-London Gatwick, men over
kom jeg da, og så var det på vandet.
Første træning gik rundt om Isle of Wight
i supervejr, og tog 11 timer – godt man
også sad en del på ”rail”, altså kanten
oppe til luv. Det dér rail kom man dog
til at hade indædt på selve Fastnet, men
det havde vi jo endnu til gode.
Så blev det Channel Race, med en for os
fin letvinds-vejrmelding. Vores navigatør
Neil var velforberedt mht strømmen,
som med op til 4-5 knobs hastighed
var altafgørende – en anden stor
forskel fra forholdene i Danmark, og
selvfølgelig noget som gjorde tingene
mere komplicerede. Det er bare sværere
at ramme laylines i de forhold… Neil
havde ingen vagter på dækket, men
var alligevel konstant i gang med sine
vigtige ting på de tre computerskærme.
Rutevalg er helt i centrum, forstået
som fokus på at skabe optimale
kapsejladsforhold for båden. Og det
”normale” anti-grundstødningsarbejde
mv ret nedprioriteret. Man forstår
hvordan det kunne gå galt for Vestas på
Volvo Ocean Race…
Før starten forklarede Nick vigtigheden
af at nå et bestemt waypoint i tide i

relation til strømmens styrke og retning.
Efter en god start så det brugbart ud,
fuld koncentration ombord, og det var
derfor ikke velset, da jeg, grundet dårlig
forberedelse (som jeg fik at vide det
var), måtte forlade rail efter nogen timer
for at tisse og tage mere tøj på. Bare
ikke seriøst nok, Peter – vi skal jo nå det
mærke! Ok, så blev man igen mindet om
kampagnens niveau og ambitioner…
Efter en dramatisk mærkerunding, lidt
for tæt på en kæmpebøje, havde vi et
langt spilerben, og dagen blev til nat.
Alle blev oppe på deres pladser, og vi
lå godt placeringsmæssigt, men i den
døende vind og tiltagende modstrøm
blev de sidste 45 minutter et mareridt, og
vores franske ærkefjende sneg sig forbi.
Skuffelsen lagde sig dog, for 2.pladsen
overalt (med 90 andre deltagende både)
var ret godkendt, og vi følte os klar til
Fastnet.
I midten af august blev det så alvor. Vi
havde inden starten søndag en træning
dagen før for at teste bl.a. de ændringer
af sejl der var lavet efter Channel Race,
men ellers var Nick opsat på at skabe
tid til hvile inden starten. Vi fik dog
bevilget tid til at gå til skippermødet,
samt til at se Cowes, hvor der var et
lækkert leben af turister og sejlere
som enten forberedte sig til Fastnet,
eller afsluttede en uges sejladser i alle
mulige og umulige klassebåde. Både
meget posh og distingveret med VIP’s
og mænd i blå blazere, men også festligt
og folkeligt.

Fortsætter side 38...
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... fortsat fra side 37.

Skippermødet var stort, og
vejrmeldingen
imødeset
med spænding. Høj og lav
var til stede; vi stod bl.a. ved
siden af VOR-skipperen fra
Puma, Ken Read, som skulle
styre amerikanske Leopard
på 100 fod (som er en slags
gentleman
agreementgrænse for bådenes max.
størrelse på Fastnet). Sir
Ben Ainslie var også lige
forbi… Der var lovet dejlig
let vind de første dage, men
tiltagende oppe i det Irske
hav, og bestemt ikke til
vores fordel.
Søndag sejlede vi fra vores hjemhavn
oppe ad Hamble River mod starten
i selskab med flere hundrede både,
tilskuere som deltagere. Der var flere
kontrolpassager af dommerbåde, hvor
bl.a. fremvisning af de obligatoriske
varselsorange stormsejl skulle ske. Ingen
havde glemt 1979-katastrofen.
Opbuddet af hotte kapsejladsbåde
var formidabelt med bl.a. 5 VOR-både,
Open60-klasse, en hær af TP52’ere fra
Middelhavet og de hysteriske trimaraner
på +80 fod. Også i vores såkaldte division
var der mange rene racere, herunder fx
Kerr, JPK, A13 og andre jeg aldrig havde
set før, med aerodynamisk kulfibergrej
overalt. I let luft kunne vi følge med, og
endda slå dem, men da vinden kom fløj
de afsted med 15-20 knob, og her var vi
chanceløse.
Starten gik på kryds i svag vind og
medstrøm – ret dyrt for de tyvstartende,
som brugte timer for spiler på at komme
tilbage. Vi kom pænt ud af det klassiske
sejlervand Solent og forbi The Needles
med alle på dæk, og satte snart efter
vagten, så alle procedurer der hørte
til bådens racing-mode kørte. Dette
var ned i mindste detalje med oliefyret
i gang for at tage fugten og bruge
dieselolien (som efter reglerne skulle
være ombord), så den ikke vejede. Det
sammen med vandet: Den obligatoriske
mængde var med som flaskevand, så
den lettere kunne stuves rigtigt. Og så
kunne den bruges til at skylle i toilettet
med, så der også her forsvandt vægt!
Det er første gang jeg har skyllet ud i
Evian…
Der var på forhånd aftalt et vagtskemaet
som kørte i tre hold, med én periode
som ”driver” (dvs trim, styring mv),
én periode på rail (standby på evt
manøvrer), og én periode på hvile under
dæk. Perioderne var på enten 2 eller 3
timer, afhængig af om det var nat eller
dag. Hvile foregik altid i udpegede køjer,
så vægten blev placeret rigtigt i forhold

til krængning. Man lå ret tæt, eller på
dørken, oven i sejl etc, men var i løbet
af kort tid inde i sejladsen så træt, at
man sov temmelig hurtigt. I alt fald indtil
der oppefra blev skreget ”Sailchange!”,
og man så væltede ud på fordækket
i undertøj for at skifte forsejl. Dette
foregik som ”peels”, så den gamle fok
blev stående, mens den anden blev sat
i det ledige spor i forstagets headfoil.
Lidt hårdere og mere tidskrævende, men
langt mere effektivt, da der hele tiden
er et sejl som trækker oppe.
Vores eneste kvindelige besætnings
medlem var Mary, som, en anelse
traditionelt, stod for proviantering og
madlavning, men også en dygtig sejler
med tidligere erfaring fra Fastnet.
Og tydeligvis vant til en (højere) grad
af kommunikation i forbindelse med
sejlads, som jeg egentlig godt kunne lide.
Om aftenen på dag 2 kom hun op, mere
munter end normalt – det viste sig at vi i
den lette luft førte overalt. Desværre fik
det hurtigt en ende, helt som forudsagt
på vej over det Irske hav, hvor der til
gengæld kom delfiner i store flokke, og
ekstra smukt blev det om natten, når de
passerede båden med morild omkring
sig, som selvlysende torpedoer i mørket.
I det hele taget var naturen undervejs
en del af den helt særlige totaloplevelse
som sejladsen blev for mig.
Det sidste stykke mod vendepunktet,
den berømte Fastnet Rock, tiltog vinden
til ca 25 knob med en del sø af den lange
slags, som ses på åbne havstrækninger.
Vi gik på kryds, og for at sejle optimalt
var vagten suspenderet og alle var
på rail. Vi tog meget vand ind over
fordækket, og lå som små hundehvalpe
oveni hinanden for at holde varmen hele
natten. Den føltes meget lang…
Til gengæld gik det stærkt ned ad bakke
efter rundingen, hvor klippen viste sig
lige så rå og flot som forventet. Desværre
sejlede de fornævnte konkurrenter
rasende stærkt, og selvom vi pressede

båden, og ødelagde to forsejl, mistede
vi placeringer. Heldigvis var de andre
i klassen heller ikke fejlfri, og der blev
kæmpet hårdt. Nattens manglende
søvn gjorde at vi halvsov på rail, og de
varme måltider var vigtige. Så vigtige, at
da noget af min sidemands mad blæste
over på mine sejlbukser, var det kun
naturligt at han lige skrabte resterne af
mit lår, og spiste dem med.
Det sidste døgns tid aftog vinden igen,
og vi brugte de sidste kræfter på at sejle
os lidt op igen. Vi gik i mål efter godt 4,5
døgn, og kunne kun vente på at de lidt
langsommere både i divisionen kom ind.
Der var dog ingen tvivl i englændernes
sind om hvor ventetiden skulle bruges: I
baren! Sejl blev lynhurtigt lagt sammen,
og den rimeligt hæslige lugt under dæk
luftet ud. Nogen nåede et brusebad
inden øl og drinks tog over, andre
ikke. Pludselig kom vores sejlmager
over og spurgte glad om jeg ville møde
den hurtigste sejler i verden? Han
kendte selvfølgelig Paul, fyren som
slog hastighedsrekorden med dansksponsorerede Vestas Wind Rocket
(65,45 knob!) – en ret speciel mand med
en fantastisk historie. Vi fik også en
hurtig snak med Jesper Bank, som havde
gjort turen så at sige på businessclass i
en Oyster 62.
Det blev langsomt klart at der ikke
kunne røres ved den 3.plads vi lå
på. Et udmærket resultat med 30
gennemførende både i klassen, og
skipper Nick var godt tilfreds. Efter en
sidste tur gennem Race Village ventede
taxaen på at køre os tilbage til bilerne
tæt på Portsmouth, og en fantastisk
sejleroplevelse var slut. Efter hjemkomst
kom der tilbud om at komme med en
båd på Rolex Middlesea Race, godt 600
sømil rundt om Malta etc. Måske skulle
man prøve det med?

ohøj

39

På familietogt
med SY SIF af Sønderborg
Af Søren Sloth Møller, SYC
Martinique – 21. December 2015. Det er
tidligt om morgenen, ca. 06.30, og jeg
er den første ude af køjen. Natten har
været varm, men med en konstant brise
ned gennem forlugen er det til at holde
ud. Jeg stikker hovedet op og orienterer
mig rundt i bugten – vi ligger for ankeret
som vi skal og de omkringliggende både
svajer i god og sikker afstand. Lyset
tager til, og solens første stråler får
træerne på Martiniques vulkanske bjerge
til at gløde grønt – næsten selvlysende
står palmerne og svajer i baggrunden,
mens mangroven bøjer sig ned over
vandkanten og stikker sine rødderne
ud efter noget af drikke. I bunden af
bugten ligger Petit Arlet – en lille by
med 20-30 træhytter og en smuk kirke,
der strækker sig langs stranden der er
fyldt med farvestrålende fiskerbåde.
Vandet er som altid 26 grader varmt,
ingen undskyldninger for skippers
kuldefølsomme krop – dagen startes
med en dukkert.
Vores lille familie er langt om længe
kommet til Caribien efter 5 måneders
målrettet sejlads, og SIF har tilbagelagt
mere end 5000 sømil (+9000km) siden vi
lagde fra land i Sønderborg lystbådehavn
tilbage i juli måned.

Baggrund
Turen foregår på en Dufour
385, som vi har opgraderet
til langtur sidste vinter,
og nu deler med mine
forældre, Peter og Karin.
De har meget tålmodigt
accepteret at være uden
skib et par sæsoner
derhjemme. Vi er fem om
bord. Christina min kone og
vores tre børn Sofie på 14,
Rebecca på 11 og endelig
Rosa på 8 år. De har alle
tre dagligt nogle timers
skole om bord, hvor vi har
fuldt pensum med i form
af bøger og materialer fra
Sønderskovskolen.
Vi har ikke rigtig plads til gaster, så vi
sejler turen alene som familie hvilket
indtil videre er gået over al forventning
i et system med lange vagter og god
hjælp fra ungerne som er ved at være
garvede sejlere.
Men sådan har det ikke altid været, og vi
har alle sammen lært rigtig meget under
vejs om ocean-sejlads, om skibet og ikke
mindst om os selv og hvordan vi spiller
sammen som familie og besætning.

Afsejling fra Sønderborg
Efter års planlægning lagde vi fra kaj i
Sønderborg den 4. Juli klokken 14.00 –
og vinkede farvel til alle de søde venner
og familie som var kommet ned til kajen
for at se os godt af sted. Vejret var
lækkert, en rigtig varm sommerdag, og
selvom både vi og børnene var triste
over afskeden, stod vi dog alligevel
med et smil på fjæset da vi stod ud
over Sønderborg bugt med kurs mod et
første stop i Maasholm.
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Et i øvrigt vigtigt stop på ruten, af flere
grunde. For det første for at sunde os og
forstå, at års planlægning nu er blevet til
virkelighed. Dernæst for at pakke ud og
rydde op i alt vores habengut. Og sidst,
men ikke mindst – så har vi i familien
et par søde tænder, som bedst stilles
tilfreds af det legendariske ”Erdbeerbecher” ved havne-kiosken i Maasholm.
Vi har som eneste faste punkt i planen
for vores år at afslutte turen samme
sted!
Kielerkanalen startede med en positiv
overraskelse. Efter at have læst om
priserne på en tur gennem Panama
kanalen, som efterhånden er oppe over
10.000 kroner, havde vi af uvidenhed
og for en sikkerheds skyld afsat en del
tusinde kroner til Kiel. 17 euro! – Ja man
kan åbenbart stadig overraskes i den
retning.
Ved sluserne i Brunsbüttel fejrede
vi Rebeccas 11 års fødselsdag. Det
indebærer en del planlægning af have
børn med, og Christina havde sørget
for gaver og alt hvad der hører sig til, så
dagen blev en fest for alle.
I Brunsbüttel startede også et mønster vi
snart skulle blive bekendte med – nemlig
at sidde med øjnene fæstnet på grib-filer
og vente på at kuling fra vest skulle blive
til bedre vejr. Efter en lille uges tid sejlede
vi forbi Cuxhaven, hvor vi bøjede af mod
vest og i frisk bidevind stod henover den
tyske del af de østfrisiske øer. Området
er ind og udsejling for Hamborgs og
Bremens massive erhvervstrafik, så
der er smækfyldt med store og meget
hurtige tank- og containerskibe. Efter
nogen tid finder vi ud af systemet med
trafik-separationen: En tanker overhaler
os indenom for fuld drøn, og vi søger
derfor helt udenfor linjerne og tager
venligt imod et vink med en vognstang.
For bare at være helt sikker, kommer
kystvagten forbi og ønsker os en god
nat – udenfor området!
Natten falder på
For første gang sejler vi på SIF igennem
natten. Det er en lidt spøjs fornemmelse
når mørket kryber ind på en, og
den første begejstring over en flot
solnedgang er ved at stilne af. Hvad
nu? Bagfra er der 10 containerskibe på
vej mod én, lidt uhyggeligt synes man
umiddelbart, men så snart mørket har
sænket sig, går det op for os at det er
langt nemmere at navigere om natten.
Fyr, bøjer og navigationslys står tydeligt
frem og giver et godt billede af retning
og fart. Og så er det i øvrigt smukt.
Omkring midnat dagen efter sejler vi
ind i Terschellingen havn. Vi er meget
forsigtige og sniger os frem i indløbet, da
vi er usikre på tidevandet som ikke helt
synes at passe tidsmæssigt i forhold til
vores tabeller. Det sidste vi vil, er at ende

som ”Die Dumme Dänen” der
hænger på banken ude foran
havnen. Men ind kommer vi til
en eventyrlig oplevelse. Det
er lavvande, hvilket betyder
at vi sejler 4-5 meter under
kaj-kanten, med store DucD’Albere ragende op over os.
Hele vejen ind i det hundrede
meter
lange
havneløb
ligger der en skov af gamle
sejlskibe i Hollandsk stil, med
besætninger der i det gyldne
lys fra gadelygterne synger shanties fra
en svunden tid. Der er helt vindstille og
alt spejler sig i det sorte vand. Magisk. Vi
er helt stille da vi lægger fortøjningerne
på pælene.
Efter den friske tur til Terschellingen
tager vi glade imod rådet om at sejle
indenskærs ned til Den Helder, og får
af venlige hollandske naboer printet
oversigter over lokalt tidevand ud, så vi
burde kunne holde en rute lige netop over
en mudderbanke der ellers ville komme
tæt på vores 1,8 meters dybgang. Havet
indenfor øerne er smukt, men lidt lumsk.
I skyet vejr, er det helt gråt, så man ikke
fra båden kan skelne dybt fra grundt
vand, og løbene er meget smalle mellem
banker der ligger lige under overfladen.
Vores rute knækker 90 grader, men da vi
kommer til ”knækket” på plotteren, er
der ingenting, ingen afmærkninger og
helt sikkert ingen vand. I mellemtiden
har løbet flyttet sig 200 meter længere
hen, og efter lidt tøven forsøger vi
os, og finder fint mundingen. Næste
udfordring er lavpunktet som vi skal
være henne ved præcis klokken 15 for
at nå hen over det. Vi skyder knap 7
knob med maskinen for at nå det, mens
vandstanden synker bravt, snart ned til
1,9 meter. Det er ikke rart at sejle stærkt
på så lavt vand, og vi gør det kun fordi vi
ved at den første meters bund er ”slick”
– det vil sige silkeblødt mudder. Vi ånder
lettet op da vi igen ser echoloddet stige
mod 3-4 meter vand, og sejler lettede for
sejl resten af turen ned til Den Helder.
I Den Helder ligger vi i den kongelige
hollandske marina’s havn, hvor stort set
alle langturssejlere under vejs ud i den
engelske kanal kommer forbi. Med afsæt
i Den Helder nyder vi Amsterdams mange
tilbud, og ungerne snuser undrende da
vi går forbi de mange coffee shops, ser
besynderlige eksistenser og i det hele
taget mennesker i alle farver og former.
Men også kanalerne og Amsterdams
arkitektur er de ret vilde med.
Gribfilerne viser sig efter en uges tid at
åbne for et vejr-vindue som vil kunne
bringe os over kanalen. Vi krydser fra
Den Helder direkte til Harwich, og har
en nat med masser af trafik, men ikke
så koncentreret som længere nede hvor
kanalen snævrer ind. Natten er smuk
med stjerner der stråler, og gyldent skær
fra boreplatformene ud for Hollands
kyst. Ungerne sover oppe i cockpittet
med dynerne puttet op om næsen – det

koldt, under 10 grader, og en rimelig frisk
vind holder nattevagten vågen. Rebecca
vågner flere gange, og er helt vild med
nattehimlen som hun kan ligge på
ryggen og beundre. Næste eftermiddag
dukker England op i horisonten. Land i
sigte er en rigtig god fornemmelse som
skaber begejstring på skibet hver gang.
Fra Harwich sejler vi forbi Themsens
udmunding i flot solskin, og næsten
ingen vind, før vi runder ”the white
cliffs of Dover” og står ind i Dover havn
i stiv kuling. Vi anløber ved højvande,
og står ind i marinaen bag sluserne,
hvor vi ligger en uges tid mens vinden
raser forbi det udsatte hjørne, som
historisk set har været besøgt på den
hårde måde af Normannerne, Napoleon
og ikke mindst af de tyske granater
under verdenskrigs bombardementer.
Helt fantastisk spændende formidlet på
Dover Castle.
Vores piger er Harry Potter fans af den
anden verden, så vi tager under opholdet
til London og ser perron 9 ¾ på Kings
Cross Station samt Leadenhall Market
som har lagt kulisse til optagelserne af
Diagonalstræde. Mens vi ligger i Dover
får vi også udstyret båden med de
sidste detaljer og ekstra opgradering af
sikkerhedsudstyret, så vi er helt klar til
den første store tur som lurer forude –
nemlig turen over Biscayen.
Efter et par lange bidevind stræk hen
under Englands sydkyst, som ret beset
er længere end det danske kongerige på
længste led, stævner vi den 6. august
sydpå fra Plymouth med kurs mod La
Coruna i Spanien.
Første døgn er ligeså ”spændende” som
første tur over kanalen, med masser af
trafik – hvilket får os til at kede os bravt
den anden nat, hvor vi i 24 timer ikke ser
et eneste AIS signal på plotteren.
Anden dagen er i øvrigt en af de dage vi
aldrig glemmer, hvor vi for første gang
på turen har vinden agten for tværs, og
nyder at sætte parasailoren som trækker
os gennem de delfinfyldte dønninger
med over 7 knob – herligt!
Hen mod aften bliver det mere råt,
og vinden tiltager mens dønningerne
bygger sig op fra flere forskellige sider,
så vi er godt mørbankede da vi dagen
efter stævner ind i La Coruna. Men
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pavestolte over at have klaret den første
store havsejlads i Atlanten – det er vi i
den grad.
Helt euforiske går vi derfor rundt i
La Corunas gamle bydel, og spiser
et velfortjent festmåltid på en lokal
restaurant. Vi kan dog kun spise en halv
portion hver, da vi i tre dage har forsømt
at spise regelmæssigt, og faktisk ikke
har fået den energi vi egentlig havde
brug for. Så selvom vi tabte nogle kilo,
så lærte vi her at spisetider og kalorier
skal have mere opmærksomhed på
vores overfarter.
La Coruna er fyldt med sejlere på vej ud
eller hjem fra den store færd, så vi finder
hurtigt en masse erfarne mennesker at
snakke med og får mange gode råd med
på vejen. Vi står overfor en lang tur ned
langs den iberiske vestkyst, men kysten
byder på et væld af flodermundinger – de
såkaldte ”Rias” – som gør at vi kan sejle
fra kystby til kystby, og dermed nøjes
med dagsture når vejret er gunstigt.
Da vi har tiden til det, beslutter vi os
derfor for at tage så mange byer langs
kysten med på ruten, og nyder en dejligt
afslappende måned ned langs kysten
mod Lissabon.
Et par stop på ruten er helt i særklasse.
Vigo. Den sidste større by før den
portugisiske grænse er virkelig en perle
at komme sejlende til. Byen strækker sig
langs en vestvendt bugt som er skærmet
af en række øer ved indsejlingen – de
såkaldte Islas Cies – med nogle af Europas
bedste sandstrande. Umiddelbart efter
passagen forbi Islas Cies – åbner der sig
den skønneste ankerbugt – Ensenada
de Barra – en pragtfuld sandstrand
omspundet af klipper som minder en hel
del om den svenske skærgård. Vandet
er friskt og koldt, men lækkert og klart.
Sandstranden er god – når man lige har
vænnet sig til at vi som
de eneste ligger med
badetøj på. Åbenbart et
valfartssted for spanske
nudister – men OK,
det var dog indimellem
inspirerende.
Vigo var faktisk også
første gang vi ankrede
i længere tid på turen,
og her fik vi følelsen
af, at vi ikke kun lå og
ventede på godt vejr
for at komme videre,

men derimod kunne dase, bade og spise
så længe vi ville. Dejligt.
Porto – en anden perle på kyst-turen, og
måske den smukkeste by vi nogensinde
har været i. På en lidt slidt måde
slænger den sig med farverige huse,
brostensbelagte gader og sporvogne op
ad bredderne på begge sider af floden
Douro. Forbundet af en fantastisk smuk
bro bygget af Eiffel for over hundrede
år siden. Vi brugte en uge i Porto – og
kunne have brugt tre uden problemer.
Da vi stævner ud af Porto/Douro, bygger
der sig en tæt tåge op foran os, og vi
trutter os gennem de næste timer vej
igennem ved hjælp af horn og radar,
som for en sjælden gangs skyld virkelig
viser sit værd. Kysten ned ad Portugal
er i øvrigt smækfyldt med fiskeflag i
tusindvis som vi sejler spidsrod igennem.
Man skal udover 100 meters kurven for
at slippe for dem, og for dagsture er
det ofte for stor en omvej, så vi holder
skarpt udkig og baner os vej. Men vi må
være ærlige at sige, at vi flere gange har
siddet i cockpittet mens der pludselig er
passeret toppen af et flag lige ned forbi
søgelænderet – heldigvis uden at få
liner i hverken ror eller Z-drev på noget
tidspunkt.
Efter Camarinas, Vigo, Bayona, Viana Do
Conde, Oporto, Aveo, Figuera Da Foz, og
Nazaré stævner vi medio september ind
i Tejo – floden ind til Lissabon. I mørke
sejler vi ind mod den strålende by som
spejler sig i vandet, og vi overnatter lige
under byens Golden Gate lignende bro.
Et helvede af kakafonisk støj. Bilerne
kører direkte på stålet, der samtidig er
fuldt af nubrede huller som forhindrer
udskridning i vådt vejr. Vi kan ikke måle
støjen i decibel, men det er så højt at vi
må opgive af tale sammen i cockpittet,
og søger tidligt næste morgen videre.
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Seixal – en uspoleret perle
Vi tager chancen og sejler ad smalle
løb ind ad en lille bi-flod til Tejo. Det er
et virkelig smalt løb, hvor man til sidst
mødes af nogle efterladte bro-rester
som skal passeres. Der er en pylon i
midten af løbet, og vi skal vælge den ene
eller den anden side. Vi holder til bagbord
og kommer tættere på fiskerne som
står langs løbet. En råber os pludselig
an meget højt, og jeg sætter maskinen
i bak, under antagelse af at vi er blevet
advaret. Jeg sætter hånden bag øret, og
han forstår, at jeg ikke har hørt ham.
Han gentager smilende ”Welcome”, og
en varme breder sig i os, vi ved at vi er
velkomne et ellers lidt aparte sted.
Vi gør fast ved en lille pontonbro og
forhandler os til at ligge der nogle
dage – hvilket ikke er noget problem.
Lettede kigger vi os omkring, og ser at
vi er landet i en perle af en flod-landsby
med et levende fisker-miljø, gamle stolte
bygninger der vidner om bedre tider, og
utroligt søde mennesker som alle hilser
os velkommen. Havnen vil meget gerne
have sejlere – og gerne i længere tid
viser det sig. Da vi så også finder ud af,
at der til de tre bådepladser er ansat
4 mennesker, helt nye bad og toiletfaciliteter, samt en døgnpris på 12 euro,
så booker vi på stedet vores plads i to
uger, og bruger Seixal som udgangspunkt
for en dejlig tid i Lissabon.
På samme måde som Porto og Vigo,
har vi efterladt en del af vores hjerter i
Lissabon. Stor, lidt rodet, støjende, men
usædvanlig charmerende by med stejle
snoede stræder, fantastiske bygninger
med malede skodder, masser af
åndehuller i form af parker og et væld af
spisesteder over alt. Historien er tilstede
over det hele, og så holder de fast i
nogle elementer såsom sporvognene
der giver en et pust fra en svunden tid.
Og nå ja, så er det en fed shoppingby,
hvor pigerne gik amok i Mango, Zara
og ikke mindst Desigual, og stoppede
endnu et utal af indkøbsposer tøj ned
i de ellers allerede fyldte skabe på
båden.
I Seixal havde vi besøg af Peter og
Karin, som kom ned en lille uges tid for
at se til deres båd og dens besætning.
De var med rundt i byens virak, men
vi nød alle sammen mest at slappe af
i varmen med kolde drikke og gode
middage om bord sammen med børn
og børnebørn.
Øhoppet begynder!
Fredag d. 26/9 står vi ud af Tejo og
påbegynder den 500 sømil lange tur
til Madeira. Det vil sige, vi har i første
omgang kursen sat på Porto Santo, en
lille ø nordøst for Madeira. Ved at forlade
Lissabon forlader vi også kontinentet,
som vi efter planen først skal betræde
igen sidst i juli 2016 – derimellem står
menuen på ø-hop rundt i Atlanten fra
nu af.
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www.linak.com

Vi skaber bevægelse
Bevægelse kan være mange ting og ved LINAK
er aktuatorløsninger bevægelser der forbedrer
livskvaliteten for millioner af mennesker. Vores
innovative aktuatorløsninger skaber bevægelse

mange forskellige steder og benyttes eksempelvis
i skriveborde, hospitalsenge og solparker.
LINAK er kendt for:
• Innovative kvalitetsprodukter
• Ansvarlighed overfor medarbejdere og miljø.

Vi leverer den rigtige løsning til dig
- også med styrke
i solbrillerne

Optiker Møller
Jernbanegade 16 . 6400 Sønderborg . Tlf. 7442 2554
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Vi bruser af sted med den 105 m2 store
parasailor sat så længe dagslyset tillader
det og sætter kun et let reb i genua og
storsejl om natten, og sætter dermed
også ”rekord” med en gennemsnitsfart
på 7,3 knob over det første døgn – den
har vi ikke slået siden hen.
Normalt skænker vi ikke dybden ret
mange tanker når vi i dagevis sejler på 4-5
kilometers dybde – men det blå ocean
er fyldt med plateauer af undersøiske
bjerge lige under havoverfladen. Et af
dem sejler vi hen over efter to et halvt
døgn til havs.
Vi er netop ved at gøre klar til natten,
da vi i cockpittet sidder og kigger ud
på bølgetoppene der bruser forbi os.
Pludselig ser Christina endnu en hvid top
der i modsætning til de andre ikke går
i sig selv, men forsvinder bagud på en
velkendt måde – fiskebøje! råber hun, og
kort efter ser vi den kraftige overflade
line med de mange flydekugler strække
sig umiddelbart foran os i vandet, oplyst
af vores lanterner.
Vi kaster os hen til autopiloten og slår
den fra, flår rattet i bund til bagbord,
men det er for sent, vi bruser ind i linen
og hører de hvide flydekugler banke
rytmisk hen under skroget foran kølen.
Genuaen bakker fordi skødet driller på
spillet. Christina får det filtret ud og
genuaen skøder over, fyldes med luft
og trækker os langsomt væk fra linen
tilbage i retningen hvor vi kom fra. Alt
er mørkt derude, og da vi har lavet store
bevægelser i store dønninger taber
vi kortvarigt orienteringen og må lige
nulstille virkeligheden i nogle sekunder.
OK, her er nord, her er syd, vi sejler
sydvest og rammer noget vinkelret på
vores kurs. Vi ved at linen ligger derude,
men i mørket har vi ingen chance for at
se hvor den ender henne, så vi beslutter
at sejle en kurs sydøst langs linen 2-3
sømil, for så gradvist at bøje 20 grader
tilbage sydpå for hvert 10. minut mens vi
tre mand høj stirrer efter line på havet
foran os. Efter en halvanden times tid er
vi tilbage på kursen og er uden for linens
rækkevidde.
Vi falder langsomt til ro, mens ungerne
kryber til køjs. Vi er først og fremmes
glade for at vi ikke fik linen i roret eller
beskadiget skruen for den sags skyld –
så egentlig føler vi os utroligt heldige og
sætter stor pris på det.
Fredag eftermiddag dukker Porto
Santo op af disen, og hele familien står
ellevilde og ser omridset skærpes, mens
solen går ned. Da Porto Santo er enkel
og sikker at anløbe i mørke, beslutter vi
at stå ind i havnen og er glade da bunden
tager vel imod ankeret omkring 23-tiden
efter godt tre døgns sejlads.
Porto Santo er stadig blandt vores
favoritter. For det første er alle sejlbåde
i området på vej ud på deres forskellige
eventyr, så alle interesserer sig åbent for
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hinanden. Snart kender man en masse
spændende mennesker fra hele verden
som skal alle mulige steder hen.
Dernæst er øen lille og overskuelig, men
har med sine barske kyststrækninger
på nordsiden en masse power og
flotte klippe formationer der krummer
ryggen mod de evindelige vandmassers
sydende brusen. Sydsiden af øen er helt
anderledes. Den er udformet som én
lang halvmåneformet strand der buer
rundt som en beskyttet lagune, hvor
man kan ankre direkte ved stranden.
Der er ikke mange indbyggere, og de få
der er, laver ikke det store. Det gør vi
sejlere så heller ikke, og det giver lidt
sydhavs-ø fornemmelse for alle parter.
Tiden står stille, og klimaet er perfekt
til at lave – ja netop ingenting, hvilket
betyder at vi bader, ligger på stranden,
spiser sammen med de andre både,
samt kører øen igennem på scooter
sammen med pigerne. Der er masser af
gode fiske-restauranter, et fantastisk
supermarked og så en lang dekorativ
havnemur hvor alle sejlere efterlader et
lille maleri med skibets navn og mere
eller mindre kreative motiver.
Men tiden løber, og da vi er ved at være
henne i oktober skal vi videre til Madeira,
som vi har glædet os til at se, før vi på
de kanariske øer skal gøre klar til turen
over Atlanten medio november. Vi sejler
af sted i høj solskin på en stille og rolig
tur, hvis højdepunkt er at vi ud for
nordøstkysten ser det tyske skoleskib
Gorch Forch stævne vestpå med alle sejl
sat – et ganske enkelt imponerende syn
for en tidligere skoleskibs-elev.
Vi runder øens østligste punkt, og
søger ind i en ankerbugt lige rundt om
spidsen, og dropper ankeret i Bahia de
Abra. Blandt ankerpladser er det en af
de måske mest imponerende vi har set,
da man ligger nedenfor majestætiske
klipper som rager voldsomt op mod
himlen, flot dekoreret af markante
geologiske lag fra vulkanudbruddet der i
sin tid skabte øen. Aftegnet i lange røde,
brune og sorte baner på kryds og tværs
af de imponerende udhæng. Der ligger
man så ydmygt nedenfor i det friske
og glasklare vand og svømmer rundt.
Vi ligger næsten alene, kun holdt med
selskab af en enkelt anden tysk båd,
som vi vinker til, og siden bliver naboer
og venner med i den nærliggende
Marina, Quinta Do Lorde.
Madeira viser sig også som en fantastisk
ø, med et pragtfuldt klima året rundt.
Der er masser af sol og varme samt
uendeligt meget regnvand fra skyerne
der fortættes op ad de høje bjerge.
Gennem Portugals storhedstid som
koloni-magt, benyttede man Madeira
som ”karantæne” station for nye
planter fra Sydamerika, og øen er fyldt
med eksotiske blomster langs vej og
skov og ikke mindst i de tusindvis af
små haver og parker rundt på øen.

Grøfterne langs vejen er tæt bevokset
med rhododendron buske, orkideer og
bananpalmer i tusindvis. Øen er grøn,
utroligt grøn. Overalt risler vandet ned
ad bjergene i bække og ikke mindst i de
sindrige overrislings-systemer kaldet
”levada’er” der strækker sig fra toppen
af de højeste bjerge og ned i de dybeste
dale. Imponerende – simpelthen.
Efter 18 dejlige dage på Madeira sætter
vi kursen sydøst mod Isla La Graciosa
en fantastisk lille ørken-ø, med de
bedste strande på de kanariske øer
overhovedet. Mellem to og tre døgn
skulle turen tage, og det kom til at
passe meget godt, dog med endnu en
dramatisk oplevelse under vejs.
Turen starter i fantastisk fin stil, vi sejler
øst ud fra Madeira for at komme bag
om Islas Deshertas som strækker sig
sydover fra Madeira.
I ly af dem bruser vi sydover for en
frisk halvvind og stærkt rebede sejl. SIF
bruser frem, og der er næsten ingen sø
på grund af øerne som skærmer for de
store dønninger, så ingen er søsyge og
alle nyder det i stor stil. Vi ser for første
gang på turen hvaler – og begejstres
over en mor med sin kalv, der puster
vand højt i vejret nogle hundrede meter
ude til styrbord. Om natten sejler vi ind
i en.
Sofie er på udkig, og Søren sover i
cockpittet, da hun synes at se en hval
i overfladen ret forude, men da det
hurtigt forsvinder i bølgerne og hun er
ikke sikker på hvad hun har set i mørket.
Fantasien spiller ofte en et puds om
natten.
10-20 sekunder senere brager vi med et
”booom” ind i noget tungt og hårdt, og
båden krænger fremover og standser
kortvarigt op, men accelerer så op i fart
igen kort efter. Vi tumler op og kigger
rundt, klar over at vi har ramt noget,
men er ikke helt sikre på hvad. Sofie
fortæller om fornemmelsen af hvalen,
mens jeg har billedet af en container på
nethinden. De næste 10-15 minutter går
alt meget stærkt, og vi sikrer at skibet
er tæt og uskadt, samt at kølen ikke har
taget skade. Men for en sikkerheds skyld
udsender vi et urgency call og får fat i
Radio Arrecife på Lanzarote, der følger
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os hele vejen ind til Arrecife på Lanzarote
dagen efter hvor myndighederne
kommer forbi og checker at vi er ok.
Dagen efter er SIF hevet ud af vandet
i Arrecife, og vi konstaterer at skrog og
køl ingen skade har taget. Tusind tak
Dufour for en stærk køl-konstruktion
siger vi bare. Lad os håbe den stakkels
hval er lige så robust.
Atlantic Odyssey
Udover at vi er ankommet sikkert
til Lanzarote, er vi glade for at være
kommet frem af flere grunde. For det
første er mange af vores venner til stede
i havnen, for det andet er der kun et par
dage til at Atlantic Odyssey eventen
officielt går i luften – og vi skal være en
del af den!
Odyssey’en er et alternativ til ARC’en,
med en ambition om at samle et
noget mindre og først og fremmest
familie-orienteret rally over Atlanten.
Odyssey’en kører kun for tredje år, og er
startet af legenden Jimmy Cornell samt
et team af primært familie og frivillige
ildsjæle.
Odyssey’en står for sikkerhedscheck,
seminarer om alt lige fra proviantering,
førstehjælp og ruteplanlægning, til
sociale netværksaktiviteter med en
masse andre ligesindede sejlere fra
hele verden. Og så giver deltagelsen
ikke mindst lidt ro i sindet for dem
derhjemme, der finder tryghed ved, at vi
på turen over Atlanten har andre både i
nærheden skulle man få brug for hjælp.
Og for os handler det om det sociale,
for først og fremmest er det sjovt at
være sammen med de godt 40 andre
bådes besætninger som alle deler
drømme og mål om langturssejlads, og
som har evnerne og viljen til at nå dem.
Begejstringen ved at være sammen med
ligesindede stråler ud af alle, selvom de
fleste selvfølgelig er lidt nervøse for den
forestående tur.
Onsdag den 18. November klokken
12.20 går starten ud for Arrecife, og
de 40 både krydser startlinjen i mere
eller mindre spredt orden. De fleste
er ligesom os tungt lastet til turen, og
fokus er mere på at undgå skader end

på at hente de sidste 10
minutters forspring. Jeg
vil tro at SIF har omkring
1 ton mere udstyr og
proviant om bord end i
hendes kampform, så vi
passer på ikke at presse
rig og skrog for meget,
og sejler så forsigtigt
som muligt og reber før
vinden overhovedet har
overvejet at tiltage.
Rebede sejl får vi brug
for de første 7-8 dage,
hvor vinden aldrig er
under 10 sekundmeter,
og ofte ligger omkring
de 15. Bølgerne bygger
sig op bagfra, og når op på 4 måske 5
meters højde. De er mere krappe end
sædvanligt, så SIF skrider indimellem
kraftigt ud til siden når vi sætter os i
bølgedalene, og vi er nød til hele tiden at
være over autopiloten eller at håndstyre.
Starten trækker tænder ud, ikke mindst
for Christina som på det tidspunkt
virkelig døjer med søsygen ikke slipper
sit tag i hende. Hun tager dog tappert
alle vagter og gør hvad hun kan for at
holde humøret oppe. Ungerne er i øvrigt
helt uberørte og ligger gerne nede i
køjerne og spiller eller hører musik mens
hele verden vender op og ned og buldrer
løs udenfor.
Første vagtrunde kører fra 21 til 03, og
igen fra 03 til 09 om morgenen. De lange
vagter er nødvendige for os, så vi får
dyb søvn i hvert fald en gang i døgnet.
Dagsvagterne er typisk tre timer, fra 9 til
12 og 12 til 15, hvorefter vi er lidt sammen
i cockpittet alle fem indtil aftenvagten
igen sætter ind.
Når vi sover bliver vi dog ofte vækket
da det er svært at sove i dårligt vejr.
Så efter den første uge er vi noget
udmattede, og synes måske ikke lige
det var den afslappede passatvinds-tur
vi havde drømt om. Men så forbedrer
vejret sig efter en 8-10 dage. Vi er
kommet en del sydpå lige over Cape
Verde, og får faktisk fanget den lune
og stabile passatvind som alle snakker
om. Bølgerne falder ned til halvanden
meter, og vi sætter parasailoren og får 4
skønne dage hvor vi alle nyder det og vi
får energien tilbage.

Alle både er udstyret med en tracker, så
hver dag får vi positionsrapporter ind
på sat-mailen samt lidt kommentarer til
hvordan det går for de forskellige både.
I alt 8 både har måttet vende om under
den første uge for at reparere skader,
men kommer gradvist tilbage på ruten
igen. SIF sejler bare derud af.
Vi samles hver dag under aftensmaden
og læser i fællesskab mails og
positioner højt, samt orienterer os
rundt i verdenshjørnerne efter deres
placeringer. Ude midt på Atlanten føles
det som lige rundt om hjørnet når
vennerne ligger to dages sejlads væk,
og pigerne følger spændt positionen
på de både hvor deres venner sejler. Vi
har snart opbygget et netværk af mailkommunikation der fordriver tiden på
nattevagten med skriveri om vind og
vejr, og lidt filosofiske betragtninger om
stort og småt.
Den sidste uge af turen havde vi
fornøjelsen af en masse tropiske
byger, som fejede ind over os med
masser af regn og vind, så efter at vi
tidligere havde klaget lidt over at SIF
så ud som en flydende saltbøsse, blev
vi afslutningsvist grundigt fersket af til
ankomsten.
Efter 21 dage og 4 timer kastede vi
linerne i land ved broen i Le Marin Marina
på Martinique. Og sikke en velkomst,
hvor vi bliver hujet ind og omfavnet af
venner der står klar på broen med drinks
og krammere. Under vejs ind får vi et
radio opkald, som spørger på hvor kold
min øl skal være – det ved de betyder
noget for mig. Om aftenen er vi ude
til cocktails, cajun food og masser af
euforiske venner omkring os. Lige hvad
vi havde brug for efter den lange tur
over Atlanten.
Tilbage i ankerbugten oppe ad
Martiniques sydlige vestkyst vænner
vi os gradvist til livet alene igen, og
laver skole med børnene, og svømmer
rundt med skildpadderne der holder til i
området – nu skal der holdes velfortjent
badeferie de næste fem måneder!
God jul til alle fra os på SIF.
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Oxbridge bliver i 2016 afviklet for 10. gang

En Grænseoverskridende
Kapsejlads for
Unge Studerende
I 2016 vil det være 10. gang, at SYC afvikler
Oxbridge on Alssund, hvor unge fra regionen
sejler kapsejlads foran Alsion. SYC startede
Oxbridge i 2007 med en målsætning om at
motivere unge studerende i regionen for
sejlads. Vi havde lagt en plan om at anskaffe
os mere moderne og større både til SYC - for
dermed at få et bedre sejlads-tilbud til de unge
og ”lidt ældre” sejlere i Juniorafdelingen - og til
sejlerskolens elever. Derudover ville vi gerne
forsøge at tiltrække unge fra regionens mange
uddannelsesinstitutioner til sejlads i SYC. Vi
mente også, at der måtte være et antal blandt de
studerende, som havde været Optimist-sejlere,
hvor de kom, så hvorfor skulle de ikke kunne
fortsætte med at sejle i SYC? Ud fra disse tanker
og planer, gik vi i gang med at søge sponsorer
til nye og større både. Det fik vi gennemført i
samarbejde med Match Racing Denmark og 2
sponsorer: Syd Energi og Sønderborg ErhvervsCenter - således, at der kunne anskaffes 2
stk. Match 28 sejlbåde, som fik navnene Syd
Energi og Alsion. Senere kom endnu en båd til sponsoreret af Rose Technology - og båden fik
naturligvis samme navn.
Men der skulle jo en mobilisering af de unge
studerende til, en ”kickstart” - eller promotion
effekt - for at gøre opmærksom på, at SYC havde
noget spændende at tilbyde de unge i regionen.
Ud fra dette behov - eller ønske - opstod ideen
til Oxbridge kapsejladsen. Helt konkret - opstod
ideen til Oxbridge i et møde med daværende
leder af Sønderborg Erhvervs-Center, Hans
Martens, leder for MRD, Jens Henrik Lund og
jeg - hvor det var Hans Martens, der kom med
ideen til Oxbridge - og som kom med navnet
”Oxbridge”. Det skulle jo lyde lidt internationalt.
Selve konceptet med træning den ene dag og
kapsejlads den næste dag, foran Alsion, kom jeg
så med - ud fra, at de unge nu omdage jo har lidt
af en ”zapper kultur”, dvs. er lidt utålmodige og
ikke vil vente og investere meget i et forarbejde
for en kapsejlads; derfor træning den ene dag
og kapsejlads den næste - det kan de forstå.
Bådene blev anskaffet i 2007 og mange
uddannelsesinstitutioner blev besøg, hvor
der blev givet præsentationer og inviteret
til at deltage. I SYC var der stor opbagning
blandt de frivillige - således at ca. 35 frivillige
var klar til at træne de unge i sejlads og til at
gennemføre kapsejladsen. Det betød, at vi
samme år kunne vi så afholde den 1. Oxbridge
kapsejlads foran Alsion med 7 deltagende

udannelsesinstitutioner. Og det var en succes.
De unge havde en god oplevelse og syntes
om det. Der var efterfølgende god tilslutning
blandt de unge til at sejle i SYC - og det første
til, at SYC stiftede en Studenterafdeling - hvor
instruktørerne var - ”ældre” sejlere, teenagere
fra Juniorafdelingen.
Det vakte opmærksomhed i Dansk Sejlunion, ja
blandt mange af landets sejlklubber - hvorledes
vi havde kunne tiltrække unge til sejlads. Flere
klubber har siden taget konceptet op. Bl.a.
gennemfører Vejle også en Oxbridge kapsejlads,
med SYC’s fulde opbakning, efter samme
koncept som i Sønderborg.
Antallet af deltagende uddannelsesinstitutioner
har svinget mellem 7 og 13 - hvor 11 er det typiske.
Næsten alle uddannelsesinstitutioner deltager
med 2 hold a 4 unge sejlere. Tæller vi antallet
af sejlere op, som har deltaget i Oxbridge fra
2007 - til og med 2016, - ja, så bliver det til ca.
880 unge sejlere, hvilket jeg synes er et ganske
pænt højt antal.
Siden vi/ SYC valgte at stoppe med samarbejdet
med MRD - er vi gået over til J80 sejlbåde,
hvor SYC har 2 stk. takket været sponsorater
fra BHJ Fonden og Sydbank. Samarbejdet med
Sønderborg Idrætshøjskole, Åbenrå Sejl Club
- samt Hou Maritime Idrætsefterskole - gør at
vi kan mobilisere det antal både vi har brug
for til Oxbridge. Jeg synes, at det er dejligt
og motiverende, når vi kan samarbejde på
tværs af klubber og institutioner - uden nogen
form for betaling. Endvidere er det utrolig
motiverende med den frivillige opbakning fra
SYC medlemmernes side. Hver gang har vi været
omkring 30 SYC’ere - der har fået Oxbridge
kapsejladsen afviklet - og altid har alt kørt som
en symaskine. Flot - og stor tak til jer alle.
Oxbridge 2016, finder sted d. 26. maj efter
samme skabelon som hidtil. Vi har modtaget
tilsagn om deltagelse fra Kiel og Flensborg
i syd til Hou i nord, dvs. der deltager 11-13
uddannelsesinstitutioner. Vi skal nok finde ud af
at markere 10 års jubilæet på en god måde. Det
finder vi frivillige ud af i starten af 2016.
På gensyn - og tak til alle der støtter op omkring
Oxbridge.
Sejlerhilsner Poul

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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SYC Sejlerskole

Kunne du tænke
dig at lære at
sejle en J80’er....
Om du er nybegynder eller øvet sejler,
har vi instruktører, der kan lære dig at
sejle. Du bliver undervist i vores nye J80,
som er en moderne sejlbåd. Du sejler en
gang om ugen med en fast instruktør.
Det eneste du selv skal sørge for er
sejlertøj og redningsvest så klarer vi
resten

Der er stadig ledige pladser
på SYC’s sejlerskole
Har du lyst til at lære at sejle? Eller kan du sejle og vil du gerne lære noget mere? Så er
Sejlerskolen måske lige noget for dig! Sønderborg Yacht Club’s Sejlerskole tilbyder nu sejler
undervisning i vores nye J80’er Sejlerkurset henvender sig til voksne kursister, der er øvede,
har begrænset eller intet kendskab til sejlads, men som ønsker at blive i stand til at sejle
selv, eller at deltage aktivt sammen med andre sejlere.
Der vil blive undervist / trænet i boathandling, spiler sætninger, trim, krydssejlads,
vendinger, sejlskift, mand overbord øvelser, vigeregler og meget mere.
Tilmeld
Vi repeterer de væsentligste regler og prøver også at sejle ”matchrace”.
D u kan ti ing
lm elde
dig på
Hver mandag, tirsdag og torsdag aften er der 2 både ude at træne med
lsr@sydd m ail
an
sk
centerets instruktører.
tag.dk
elle
Prisen for at deltage på sejler kurset er 1700,- pr. sæson + medlemskab af SYC

r kont ak
t
Lars Slip
sage r Reu
gboe
tlf. 41 90
8503 .
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Et ror

må hellere være for stort end for lille
Af Claus von Münchau
En forstørrelse af rorfladen øger bådens våde
overflade og dermed gnidningsmodstanden. Men
den forstørrelse skal ses i forhold til hele bådens
våde overflade og kan derfor ignoreres fuldstændigt.
Ved drejning af roret vokser den drejende kraft
vinkelret på vandstrømningen, kaldet opdriften i
aerodynamikken, proportionalt med vinklen mellem
roret og vandstrømmens retning ind mod roret. Det
samme gør den aerodynamiske modstandskraft, men
den er meget lille i forhold til tværkraften så længe
angrebsvinklen er så lille, at stalling ikke er nært
forestående. Da disse kræfter også er proportionale
med rorets areal, skal et lille ror dreje mere, have
en større angrebsvinkel, end et stort ror for at
opnå samme ønskede drejevirkning. Det gør den
bremsende modstandskraft lidt større på det lille ror.
Men fatalt bliver det når roret staller, når der kommer
hvirvler, turbolens, på bagsiden. Det gør der ved en
bestemt vinkel, og den vinkel vil man hurtigere nå
med et lille ror. Så bliver rorets virkning i meget høj
grad bremsende i stedet for drejende, og kraftens
angrebspunkt flytter bagud på roret, så der tilmed
skal hives meget hårdere i rorpinden. Det er en
situation alle har oplevet. Og det vil være rart, at den
sætter ind sjældnere.
Jeg udvider roret
Roret på L23 er et såkaldt balanceror med en mindre
del af rorarealet foran rorstammen. For at reducere
kraften på roret i det hele taget, har jeg udvidet
rorets forkant. Faren derved er, at det kan blive
“selvdrejende”, hvis kraftens angrebspunkt skulle
rykke op foran rorstammen. Roret skal rette sig op,
når det slippes. Den fare burde være
langt væk, vurderede jeg, for kraften har
sit angrebspunkt 25-30 % bag forkanten,
når roret ikke staller og rorstammen
ligger ret langt fremme i roret. Efter min
rorudvidelse, har jeg oplevet, at faren
er langt væk, og hvis jeg skulle lave det
igen, ville jeg nok fordoble udvidelsen.

Hvordan
Jeg lagde roret med forkanten vandret og opad og
lagde et tyndt stykke plastikfolie henover. Så støbte
jeg en skal af herover af 1 lag glasfiber som altså
fik nøjagtig samme facon som roret. Derefter trak
jeg skallen 4-7 cm frem (mest oppe mod båden)
og limede den fast. Jeg støber og limer med noget
epoxy jeg har fra et gammelt vindmølleprojekt.
Dermed har jeg en god times tid til at gå og
se at alt arter sig fint. Med polyester skal der
arbejdes noget hurtigere.
Her kan I se med projekt
Udvidelsen, det nye areal ses lyst idet solen
skinner igennem da hulrummet endnu ikke er
fyldt op:
Opfyldningen skete med http://meripol.
dk /sandwichmaterialer-f yldstoffer-28/
mikroballoner-1-kg-p759 rørt op i epoxy.

Venlig hilsen
Claus Münchow, D33, Mini
- som sammen med fruen og det
forstørrede ror - havde en dejlig tur
rundt om Sjælland som i 2014, blot den
anden vej.
PS. Jeg er ikke så stolt af bunden,
men det er der ikke noget at gøre
ved lige nu. Den gamle belægning er
ved at løsne sig, så jeg pletlapper
(men det behøver jeg vist ikke
fortælle).

Jeg har specielt mærket forbedring ved
sejlads med bølgerne ind skråt bagfra.
Her skal der arbejdes en del med roret,
og det går meget mere lige derudad med
det forstørrede ror. Det kunne min kone
også mærke selv når hun ikke sad ved
roret.

Det endelige resultat:
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When every
moment counts
Med en Cruising Code C
får du en helt unik oplevelse.
Nem håndtering og
fart - selv i let vind!
Kontakt os for mere info:
Elvstrøm Sails A/S
Paul Elvstrøms Vej 4
6200 Aabenraa
Tlf.: 7362 4800
eller kig forbi vi har kaffe
på kanden!

Elvstrøm Sails A/S / www.elvstromsails.dk

DET PERFEKTE
TURSEJL I LET VIND
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SYC´s Venner
SYC´s Venner er støtteforening til
juniorafdeling i SYC. Formålet er at
yde moralsk, sportslig og økonomisk
støtte til de aktive juniorer og arbejdet
i juniorafdelingen generelt.
Foreningen blev oprindeligt stiftet i 1971
og der har i årenes løb været afholdt
mange traditionsrige arrangementer.
Opti-A cup afholdes hvert år i september
med Vennerne som arrangør og
økonomisk garant siden 1987. Forældre
til juniorerne yder et stort arbejde
gennem sejlersæsonen med at afholde
aften arrangement til Als Rundt,
forplejning til stævner og ikke mindst til
træningsaftener.
Den aktive indsats bidrager til en
årlig indtægt som giver grundlag til at
støtte
juniorafdelingen
økonomisk.
Vedligeholdelse
af
ledsagebåde,
motorer, joller og andet materiel udgør
en betragtelig udgift, hvor Vennerne
hvert år er med til at betale en betydelig
del af driften.
Vi har fokus på at tiltrække og fastholde
nye sejlere til juniorafdelingen. Senest
har vi generhvervet en 606’er så
juniorafdelingen nu igen har rådighed
over 2 606’ere. Formålet er, at vi
give flere sejltimer til juniorerne og

tiltrække nye sejlere ved a tilbyde en
tur på vandet i trygge omgivelser. Fælles
sejleroplevelser i en 606’er kan være
med til at styrke glæden ved at sejle. I
foråret 2015 havde vi udfordringer med
at få de yngste på vandet da vejret
drillede på mange af træningsaftener.
I 2016 kan vi tilbyde en tur på vandet
sammen med andre i en 606’er som
alternativ til landaktiviteter i tilfælde af
en frisk brise.
En af indtægtskilderne er kontingent fra
medlemmerne. Det er nemlig muligt at
støtte Vennerne økonomisk ved at tegne
et medlemskab. Det koster det beskedne
beløb af kr. 100,- pr. år. Kontingentet går
ubeskåret til støtte til juniorerne. For
tiden er der 35 medlemmer af Vennerne
– vi vil gerne være flere. Vi vil være
meget taknemmelige, hvis du vil støtte
vennerne med at tegne et medlemskab.
Medlemskab tegnes ved at indbetale
kontingent og angive navn til Danske
Bank, konto 9570 11675794. Alternativt
kan du sende en mail til undertegnede.
Med håb om en fremragende sejlersæson
og støtte i 2016.

Martin Marschner,
Kasserer SYC´s Venner
Mail: martin.marschner@hotmail.com
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Tanker ved
årsskiftet 2015/16
Af Hardy Nielsen, formand for Sønderborg lystbådehavn A.m.b.a.

Ved dette årsskifte må vi desværre se tilbage på en sejlersæson, der vejrmæssigt
har været noget svin-gende og ikke nær
så god som de to foregående år. Det har
selvfølgelig smittet af på sejleraktiviteten og betydet et fald i gæstesejlerantallet i stort set alle havne og det gælder
også vor havn. Nærmere herom på ambaets generalforsamling den 28. januar
2016.
2015 startede med, at ambaets nye vedtægtsgrundlag blev vedtaget med et
overvældende flertal på ambaets generalforsamling den 21. januar. På en måde
markerede det en afslutning på ambaets
etableringsfase efter overtagelsen af
havnen fra kommunen og fokus kunne i
højere grad rettes mod den daglige drift
og efterhånden også mod havnens udvikling.
Havnens egen økonomiske formåen er
selvfølgelig altid en væsentlig forudsætning for, hvad den kan foretage sig.
Vedligeholdelse har altid prioritet, et eksempel på det, er den nylige udskiftning
af bropælene m.v. på bro E og F.
Etableringen af den nye havneterrasse
er et eksempel på udvikling af havnen
i retning af, at gøre den mere attraktiv
for brugerne.
Angående havnens udvikling må man
spørge, hvad kommer først kunderne/
gæsterne eller tilbuddene/ servicen? det
er lidt som den med hvad kom først? hønen eller ægget?

Opgaven er ikke nemt, men der må arbejdes på, at få gæstesejlere til havnen
og også på, at få flere fra byen til, at
finde vej til havnen, kunne være en god
begyndelse.
Havnens rolle som en del af Sønderborg
kommunes turisme og turisterhverv er
nok ikke den vinkel de fleste anskuer
havnen fra. Det vil jeg gøre i det følgende.
Havnen havde i 2014 godt 15.000 gæsteanløb 2015 lidt færre. Kloge hoveder har
fundet frem til, at der i gennemsnit kan
tælles ca. 3 personer pr. gæsteanløb.
Det betyder, at 40 – 45.000 turister hen
over perioden maj – september gæster
byen via lystbådehavnen.
Man har også regnet sig frem til, at hver
turist forbruger ca. 400 kr. Samlet lægger havnens gæster henover en sæson
dermed omkring 16-18 mill. kr. i områdets kasseapparater, fordelt på handlende, seværdigheder, restauranter m.v.
Forudsat selvfølgelig, at alle 40 -45.000
kommer ind i gågaden, hen på museet,
op til Dybbølcentret osv.
Afstanden til centrum og slottet klarer
de fleste til fods, det kan konstateres ud
fra de mange bykort der udleveres fra
havnekontoret sammen med turistbrochurer og andet info materiale.

Som servicetilbud til gæstersejlerne og i
samarbejde med en af byens aktive cykelhandlere, har havnen etableret cykeludlejning med nye cykler af rigtig god
kvalitet. Cyklerne kan lejes for en rimelig
betaling. Dette tilbud bliver flittigt benyttet, men mere end 4- 500 udlejninger bliver det nok ikke til i løbet af en
sæson.
Andre sejlere, måske lidt flere end ovennævnt, har egne cykler med om bord,
men samlet set er det en mindre del af
det samlede gæsteantal der transporterer sig fra havnen ind til centrum pr. cykel. Derfor er det ikke forkert, at antage,
at hovedparten kommer frem og tilbage
til fods. Det må også antages, at mange
af havnens gæstesejlere, af forskellige
årsager, ikke når ind til byen og da slet
ikke hen til seværdighederne. Her synes
jeg, der må ligge en opgave for diverse
aktører i byen med interesse i, at få så
mange som muligt af de sejlende turister hen til kasseapparaterne.
Spørgsmålet er så hvad gøres der for, at
så mange sejlende turister som muligt
kommer ind til byen og rundt til seværdighederne? og hvad kan der gøres?
Kommunen har fået udarbejdet en såkaldt Masterplan for Handel og Turisme
i Sønderborg. Det er et ret omfattende
værk på 74 sider. Planen er tænkt som
inspiration for handelsliv og aktører på
turistområdet.
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med f.eks. minibus eller måske blot et
”turistfuttog” med indbygget, grå Ferguson, eller noget i den retning? Det er
en service man mange steder tilbyder i
turistsæsonen. Vel er Sønderborg hverken Rom, London eller Nice, men i en
eller anden form tilpasset Sønderborg
burde det ikke være umuligt, hvis blot
viljen er der fra både de interesserede
aktører i turistbranchen og ikke mindst
de berørte myndigheder. Er dette et hip
til de pågældende – ja det er det!
Det koster selvfølgelig penge, men det
er ikke kun de mange turister, der kommer via lystbådehavnen, andre turister
der kommer fra landsiden har vel samme
interesse i at gøre brug af et sådanne ”
interne” transporttilbud.

Planen indeholder mange gode ideer,
hvor tidshorisonten for realisering for
nogle nok er lidt lang for andre måske
knap så lang. Sådan må det nu engang
være med en strategiplan. Det bør dog
ikke forhindre, at de forskellige relevante aktører går i gang med de opgaver der
ligger lige for som f.eks., at sikre bedre
transport tilpasset turisternes behov
dvs. tilbyde turisterne tranport målrettet til, at bringe dem til og fra centrum,
og seværdighederne rundt omkring.
Lystbådehavnen så gerne at de interesserede aktører tog fat på den opgave.
Som nævnt er der forskellige årsager til,
at mange ikke kommer ind til centrum
eller andre steder hen. En nærliggende
årsag kunne være mangel på transportmulighed. I den forbindelse kan det også
spille ind, at en del lystsejlere kan være
lidt grå i toppen og måske er fysik, mobilitet og pusten ikke helt hvad den har
været og slet ikke til, at nå op på Dybbøl banke som måske netop kunne være
interessant for de lidt ældre aldersgrupper.
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nen. Havnen er ikke kun interesseret i
at dens gæster kan få gode oplevelser i
byen, den er også særdeles interesseret
i en menneskestrøm i modsat retning.
En udvikling her er et langt og sejt træk,
men nødvendigt.
Lystbådehavnens udvikling og tiltrækning for gæstesejlere afhænger ikke
udelukkende af hvad by og omgivelser
tilbyder, men i høj grad også af havnens
standard og servicetilbud f.eks. spise
muligheder, lidt forsyningsmuligheder i
en hvis standard m.m. Videre udvikling
i den retning, ud over hvad der findes,
kræver et noget større kundegrundlag
end det, der er på havnen i dag.

Tænk hvis også der kunne findes ud af
en eller anden form for guidede ture i
”turistfuttog”, havnen stiller gerne en
holdeplads til rådighed.

For Sønderborg Lystbådehavn, med
dens størrelse og med et ”baglandsgrundlag” af Sønderborgs størrelse, er
det ikke så lige til, at etablere en sund
forretning baseret kun på 4 – 5 måneders sommersæson.

Med ”reklamebudskabet” man bringer
med sig tilbage, hvor man kommer fra,
vil regnestykket for ”turistfuttoget” nok
ikke være så afskrækkende endda. Endelig skal der selvfølgelig fastsættes en
passende billetpris.

Som led i bestræbelser for en øget kundestrøm på havnen, har amba bestyrelsen søgt kommunen om dispensation til
etablering af autocamperplads på arealet, hvor bådvognene i dag står i sommersæsonen.

Er der grundlag for en sådan rundturs
shuttle? Det kan ikke vides med sikkerhed. Sikkert er det imidlertid, at svaret
får man ikke ved et skrivebord, det får
man ved, at prøve det en sæson eller to.
Sønderborg lystbådehavn ser et transporttilbud fra havnen til byen og rundt
til seværdighederne som et absolut aktiv for sine 40 – 45.000 sejlende gæster.
Sammen med andre interesserede aktører fra Sønderborg, deltager vi fra havnens side gerne i et videre arbejde med
at finde en løsning.

Desværre er henvendelsen til nu forblevet ubesvaret. Det kan skyldes de centrale myndigheders meget nidkære forvaltning af kystzonen, vi ved det ikke.
Der vil selvfølgelig blive fulgt op på den
sag, men hvor den ender kan der ikke
siges noget om for nærværende.

Et af masterplanens indsatsområder
hedder ” Gør det nemt at være turist i
Sønderborg” ovenstående kunne være
et lille skridt i den retning.
De kendte seværdigheder i Sønderborg
som slottet, Dybbølbanke m.fl. har de
fleste hørt om.
Der er i Sønderborg flere absolut seværdige kirker, med Kaare Klindts Christianskirke som en absolutte arkitektonisk
perle både ud-og indvendigt. Hvilken
plads har denne betydelige del af byens
kultur i Sønderborgs turistmateriale?

Selv om en almindelig bybusrute med sin
tur rundt i boligkvarterer, industriområde, omstigninger osv. Ikke er et optimalt
tilbud til gæstesejlerne, har havnen tidligere forespurgt om etablering af et busstoppested ved lystbådehavnen i højsæsonen, det kom der ikke meget ud af.

På Visit Sønderborgs hjemmeside findes
et billede af Broager Kirke, men hvor er
de øvrige kirker?

Hvis ikke det - hvad så med en eller
anden form for hop on hop off shuttle

Lad os til sidst vende blikket den anden
vej, nemlig fra byen og i retning af hav-

Kirkerne alene kan næsten bære en ”futtogsrundtur” eller i det mindste bidrage
til kundegrundlaget for sådanne ture.

Med den nuværende regerings planer
om, at løsne lidt op for etablering af
flere aktiviteter i de bynære kystzoneområder, kan man håbe på det lysner
på det område, især da nævnte areal i
forvejen er udlagt til P-plads og plads til
bådvogne i sommerperioden.
Etablering af autocamperplads på bådvognsarealet vil kræve, at der etableres
plads andet steds på havnearealet til
bådvognene, men det er der mulighed
for inden for rammerne af lokalplanen.
For havnen ligger interessen også i, at
en autocamperplads vil generere indtægter, det er i hvert fald det, man ser
andre steder.
Til slut vil jeg takke havnens klubber for
samarbejdet 2015 og deres indsats for at
skabe liv og aktivitet i havnen.
Hermed Glædelig Jul og Godt Nytår til
alle i Sønderborg Lystbådehavn.

Hardy Nielsen
Formand.
Ps: Der tages forbehold for anvendte tal
vedr. turistantal og –omsætning.
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Invitationer Klubarrangementer
Invitation til

Invitation til

SYC Nytårskur

Vinsmagning i Spiseriet, Sønderborg
Torsdag d. 25. februar kl. 19:00

Lørdag d. 16. januar kl. 12:00
Sted: Idrætshøjskolen Auditoriet,
Sønderborg
Deltagelse er gratis, men tilmelding påkrævet grundet frokosten
• 	Seneste tilmelding 14-1 2016 via hjemmesiden www.syc.dk – gå ind på aktiviteten og tryk på tilmeldingsknappen. Husk ved ”par- eller familiemedlemsskab” at tilmelde hvert medlem.
Hermed inviteres alle medlemmer af SYC
til Nytårskur, – hvor SYC er vært ved en
let frokost med drikkelse.
Vi begynder i Auditoriet, hvor vi kort
præsenterer arrangementer og sejladser
i 2016 – samt giver en status på renovering og udbygning af klubhuset. Det
bruger vi max. 1 time på, hvorefter vi går
i kantinen.
Kl. 13 er SYC vært ved en let frokost –
hvor vi hilser på hinanden, ønsker hinanden et godt Nytår, og hygger os i hinandens selskab.

Invitation til besøg hos

Elvstrøm Sails
Torsdag d. 21 januar kl. 19:00
... besøger vi Elvstrøm Sails, Poul
Elvstrømvej 4, 6200 Aabenraa.
Ingen tilmeldingspligt.
Mød op til en hyggelig og
informativ aften. Efter en
præsentation af virksomheden,
tager vi en rundgang og hører om
produktionen. Herefter er der en
gennemgang af de forskellige typer
af sejl og hvad de er designet til.
Elvstrøm Sails er vært ved kaffen.

Aftenens program vil være smagning af 7 forskellige vine, dertil en 3 retters
menu. Udvælgelse af vine og mad er en overraskelse til aftenen.
Prisen for denne aften er 300,00 kr. pr. deltager.
Tilmelding til Finn Larsen mobil 30201523 eller finnhl@stofanet.dk

Invitation til

Foredragsaften
Torsdag d. 17. marts 2016 kl 19:00
Sted: Idrætshøjskolen Auditoriet,
Sønderborg
Deltagelse er gratis, ingen
tilmeldingspligt
Flemming Clausen vil komme og fortælle
om oplevelser set fra en 18 footer jolle,
på San Francisco Bay og Down Under
Australien.
Peder Petersen vil komme og fortælle
om sine oplevelser med sejlads på
Projekt Skibet rundt i verden, med unge
mennesker der har problemer i deres
liv.

Invitation til

Lørdag d. 9. april

Standerhejsning
m.m. i SYC

Kl. 11:00 i klubhuset

Lørdag d. 9. april kl. 10:00
Kontrol af redningsveste i klubhuset
Traditionen tro kommer Jørgen Farre
og hjælper os med at kontrollere
vores oppustelige redningsveste.
Sikkerheden til søs er altafgørende for
en tryg sejlads. Så mød op med din og
familiens redningsveste og få lave en
kontrol af om de er funktionsdygtige.
Erstatningspatroner, tabletter m.v.
kan købes på stedet. Også ikke SYC
medlemmer er velkommen.

Torskespisning i klubhuset
Fredag d. 5. februar kl 19:00 i klubhuset
Torskespisningen er kun for mandlige medlemmer. Det anbefales, at man får meldt
hurtigt til, da der er rift om pladserne.
Tilmelding til Finn Larsen på tlf 74 426985 mobil: 30 20 15 23, eller på E-mail:
finnhl@stofanet.dk senest mandag d. 1. februar 2016.

Orientering om SYCs
mange aktiviteter

Hvis du endnu ikke er medlem af
SYC eller overvejer at blive sejler,
så mød op få information om
mulighederne i SYC. Medlemskab
af SYC giver adgang til Junior –
studenter- og Handicap-afdeling
samt senior afdeling med tur og
kapsejlads i egne både eller som
gast. Derudover råder klubben
over klubhus, bådkran, mastekran
og mastehuse. Der bliver afholdt
sociale arrangementer samt kurser,
tema aftner, virksomhedsbesøg og
foredragsaftner.
Kl. 12:00 ved den store flagmast
Vi mødes til den traditionelle
standerhejsning, hvor formanden
Poul R. Fedders vil tage hul på den
nye sejlsæson. Klubben er efter
følgende vært ved en let frokost
Tilmeldingspligt.
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Tirsdag d. 12. april kl. 18:00

Invitation til
nye medlemmer i klubhuset
Nye medlemmer bydes velkommen til en introduktion til
SYC. Vi gennemgår klubben fra A til Z- så som organisation,
faciliteter, aktiviteter m.v. Vi går en tur rundt og ser på
tingene. For sejlerskoleelever er der derudover en yderligere
instruktion. Næsten nye medlemmer, som har interesse for
arrangementet er naturligvis også velkommen.

Invitation til

SIKKERHED
DU KAN
STOLE PÅ

nytilflyttede borgere
i Sønderborg
Torsdag d. 16. juni kl. 16:00 i klubhuset
I samarbejde med Sønderborg Kommune indbyder SYC nye
borgere i kommunen velkommen med en præsentation af
vore muligheder for at dyrke sejlsport. Der vil være mulighed
for en prøvetur, dels i diverse sejlbåde, dels vil det gode skib
Constance gæstfrit give mulighed for en sejltur

Invitation til

Lynkursus i
Dieselmotorer
Torsdag d. 13. oktober
Sted: MJ Værft, Agustenborg
Ingen tilmeldingspligt
Pris: Gratis
Lær hvordan man vedligeholder dieselmotoren inden sæsonstart, igennem sæsonen og inden vinteroplægningen.
Heinrich fortæller og viser på en motor, hvad og hvordan man
gør - og dette lige fra tankfiltre, pumpe, kølesystem m.v.
Der må påregnes olie på fingrene.
Instruktør: Heinrich Jahnke fra MJ Vært i Augustenborg

Lad din autoriserede Volvo Penta
forhandler hjælpe dig med gennemgå
din motor før sæsonen. De har kundskaberne og de rigtige værktøjer til at
sikre en omkostningseffektiv og langvarig
ydelse samt sikkerhed til søs. Med regelmæssig
service og forebyggende vedligeholdelse kan du
altid være sikker på, at du får det bedste ud af din
Volvo Penta motor. Vær et skridt foran – kontakt din
nærmeste Volvo Penta forhandler allerede i dag!

HOLM MARINE
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INDSAMLING
til renovering / udbygning af klubhus
med skattefradrag
I forbindelse med sponsor søgning til
ovenstående renovering af vores klub
hus, som er beskrevet andet steds i
nærværende OHØJ, har vi via Dansk Sejlunion oprettet et indsamlings projekt,
hvor alle har mulighed for at støtte op
om finansieringen af projektet.
Danske Sejlunion er godkendt som forening, hvor vi som en klub i Dansk Sejlunion regi kan opnå at vores projekt
bliver godkendt og dermed får personer
der støtter projektet fradagsret på det
indskudte beløb på optil 15.200 kr i 2016.
Så snart projektet er godkendt via
Dansk Sejlunion vil vi på vores hjemmeside informere med it link på www.syc.
dk til indsamlingssiden. Det kommer til
at foregå on-line

• Meget
	
lysindfald og store rum

Alle der støtter projektet vil få deres
navn indgraveret på en ”sponsortavle”
som vil komme til at hænge i klubhuset i
hele dets levetid.

• 	Mulighed for flere aktiviteter på samme tid

På nuværende tidspunkt har vi allerede
tilkendegivelser fra medlemmer der vil
støtte projektet.

• Sejlerstue/café
	
mod haven og den nye terrasse.
Åbent for byens borgere og gæstesejlere
• 	Plads til 100 personer. Ungdomsvenligt – lektiecafé.
En udbygning på ca. 10 meter i længden

• 	Lavenergihus med varmepunmper og solenergi.
• 	Huset skal være handicapvenligt, idet vi har en afdeling for sejlads med
handicappede medborgere
• 	... og meget mere
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Onsdagskapsejlads
med folkebåden Amanda
Af Tove Jørgensen, SYC
Sejlsæsonen 2015 var en noget blandet
fornøjelse. For det meste hundekoldt og
enten for meget vind eller for lidt, men
man måtte jo nyde de gode aftener,
der jo også var. Folkebåden sejler med
storsejl og lille fok - ingen spiler og
andre finesser - og så kræver den en del
vind for bare at flytte sig nogenlunde i
vandet. Er der kun lidt vind eller ingen
vind, ligger vi parkeret. Fordelen ved
folkebåden er, at den let kan sejles for
sejl af 2 personer og den er ideel for
3 kvinder, som normalt består af Ise,
Bodil og jeg (Tove). Vi ejer i fællesskab
Amanda og bruger den

skrænten, og fik rundet bøjen i fin stil,
mens vi tog bestik af de andre både.
Vinden begyndte at flove, og vi bandede
den langt væk. Hele dagen havde det
blæst temmelig meget, og så skulle den
bare dø væk lige når der var brug for
den. Den kom dog igen, og så så det
hele meget bedre ud. Det gik strygende
til bøjen ved fiskerhytten med stagen
sat, og vi var ikke ret langt bag de andre
både. Vi krydsede til jollemor og
var ikke de sidste i mål, så det
tegnede jo temmelig godt. Vi
vandt vores løb og nåede også
at få pølser i klubhuset.

hovedsageligt til kapsejlads. Onsdag
den 19.8. var til afveksling en aften
med 5 til 8 sekundmeter vind og flot
solskin. Vi var 3 ombord Bodil, Mette
og jeg (Tove), da Ise ikke kunne
deltage. Taktikken var ganske enkel.
Vi skulle have fri vind først og
fremmest samt fart i Amanda fra
start af. Starten gik OK, og vi fulgte
godt med feltet. Sejladsen gik
først til bøjen under skrænten ved
Spar Es, herefter til fiskerhytten
og så i mål ved lystbådehavnen.
Vi undgik at komme i læ under

Billedet af folkebåden er taget på vej hjem fra
Last Fight i Dyvig 2015, hvor vi også vandt vores løb.

Det er ikke altid en selvfølge. Vi
har prøvet at ligge i vindstille
og kigge på drivende blade
og andet godt i vandet
og først kommet i havn i
bælgmørke, da vi afslog
en
venlig
anmodning
fra jollemor om at blive
trukket ind. Der er
nemlig ingen motor
på Amanda. Der var
dog alligevel længere
til havnen end vi
regnede med, så den

sædvanlige hygge og pølserne efter
hver onsdagssejlads var længe pakket
væk, desværre.Det kan varmt anbefales
at sejle kapsejlads. Vi er en del, der har
haft/har fornøjelse af Amanda og har
haft mange vældig hyggelige timer på
vandet med mange naturoplevelser.
Man får blæst hjernen igennem og
bekymringerne væk, og det er herligt at
blive et sammenarbejdet hold. I starten
af min karriere var der nogle mænd,
der gerne ville vide, hvad vi snakkede
om, når vi sejlede. Taktik selvfølgelig,
og hvordan vi kan vinde, svarede jeg
(Tove). I både folkebådsklassen og
andre bådtyper deler sejlerne gerne ud
af deres erfaringer, så man kan sagtens
få hjælp, selvom man er ny indenfor
kapsejlads. Som folkebådssejlerne plejer
at sige, vi har kun fordel af, at alle bliver
bedre.
Besætningen på Amanda D795
Ise Iversen, Bodil Lindhard og Tove
Jørgensen (forfatter på artiklen)
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En tur til
tur retur
Af Stefan Mutter

SY AMBATA på vej mod Sønderborg
Dehler Varianta 18

ud på vor første mannetur projektet var
at finde Okseøerne og lære dem at kende og elske. Eftersom det gode skib AMAllerede mens vi tog vores ”Segelschein” BATA allerede var sat på land efter somi det danske Sydhav stod det os klart, at vi merferien, bestod vores første opgave i
på et eller andet tidspunkt ville sejle her i at få hende søsat, rigget og pakket klar
vor egen båd, naturligvis en lidt større af
til afgang. 1. stop Høruphav syntes at
slagsen.
være en overskuelig strækning, vel kort
for mere erfarne søulke, men for os en
Dette ønske eller måske snarere dette rimelig start – nu ville vi af sted. Desdrømmeri åbnede mange spørgsmål værre havde vinden lagt sig, så vort
f.eks. hvad med liggeplads eller
a t outboard maskinrum med hele 3,5 HK
sejle under sydligere himmelstrøg, hvem fik lov at bevise sin kunnen. Italiensk
skulle så tage vare på vores båd, mens vi pasta med et glas rødvin under
var væk ? Alle disse spørgsmål kunne til solsejlet blev den festlige afslutning på
dels løses ved at vælge en mindre trai- en skøn første af-ten. Næste morgen
lerbar båd.
vågnede vi op til ab-solut vindstille, altså
måtte vi have gang i piskeriset den
Det var vort kendskab til Stephan ”Dig- næste mils tid. Heldigvis friskede det
ger” Boden og hans Varianta 18 ”Digger” op midt på formiddagen, så vi var i
fra Dehler (resp. Hanse Yachts) som stand
til
at
sætte
sejl
udfor
bragte os på sporet af denne ganske Sønderborg.
Det
øjeblik,
hvor
specielle båd: 18 Fod lang, med en stor motoren dør hen for at blive erstattet
fanskare, som mødes virtuelt i forum- af vandets sagte gurglen mod skrog og
met VA18-Forum på ww.VA18.de. Sidst ror står for os som en af de
men ikke mindst var prisen interessant skønneste oplevelser ved det at sejle.
VA18 er en billig båd perfekt til Daysa- Vi havde planlagt mid-dagspause ved
iling og kortere ture (ugevis) for en 2-3 bøjerne i Vemmingbund, de blev nået i
mands besætning. I sommeren 2015 løbet af en lille time. I det skønneste
startede vi ud på det gode skib AMBATA solskin kunne vi glæde os over
fra Sønderborg. Vinteren var gået med mågerne i det flade vand, mens vi nød
om- og tilbygning på bådeværftet Schle- AMBATAs lette vuggen i den smule
swig hos Bastian Hauck så vi var på vej bølgegang, der var.
i egen båd mod Danmark med egen liggeplads i Sønderborg, Sommerhus ved Dagsmålet var Marinaminde. Efter en
Vemmingbund Strand. Herligt !!!
kort middagslur matte vi altså afsted
igen – denne gang uden støtte fra maVi startede forsigtigt op med dagsture skinrummet. Det at lægge fra for sejl
igennem august måned til Vemmingbund alene er virkelig en oplevelse, og
og Høruphav eller en tur forbi slottet op øvel-sen lykkedes i første forsøg.
i Alssund og tilbage for at fortøje i inder- Med en konstant til let opfriskende
havnen. Det måtte i første omgang være nordøstlig vind gik det flot rundt om
tilstrækkeligt. Først i september drog vi Gammelmarks Klint og ind i Flensborg
fjord På grund af den vestlige kurs det
nu var nødvendigt at styre var vi nu
Hinweis für unsere
delvist afhængig af vin-den, hvilket ikke
deutschen Club-Mitglieder
opleves som en spøg i en 18 fods båd
- Lese die deutsche Fassung von
på fjorden. Når bølgerne er hurtigere
Stefans feine Story auf unsere
end
bådens
fart
kræver
det
Webseite WWW.SYC.DK
tålmodighed, som så til gengæld blev
belønnet, Snart kom vinden igen fra

styrbord og vi fik igen fart i båden. Kort
før havneindløbet blev vi indhentet af
toldbåden ”Holnis”, og kun en lynhurtig
reaktion reddede kikkert og søkort fra
at lande på dørken men vi slap ikke for
at få våde fødder og skot fra hans hækbølge. (Hvorfor lader man sådanne ting
ligge i cockpittet?? Nå – en mild aften
med en fantastisk solnedgang blev indgangen til en rolig nat.
Ved solopgang næste dag lå fjorden
spejlglat omkring bådene i marinaen.
Bogstaveligt talt var det svært at skelne
mellem spejling og realitet. Ville det igen
blive en dag for motor ? Nej – efter morgenmaden kom en let brise – ikke meget, men nok til at gik mod vest med 2,5
knob mod Okseøerne.
Vi havde i forvejen set luftfotos af øerne.
De var naturligvis optaget i det skønneste vejr, og det lod til at dette ville blive
endnu én af slagsen. Når man kommer
østfra, kan de være svære at skelne, de
falder simpelthen i et med skoven, som
går helt ned til fjordbredden. Først når
du kommer helt tæt på, kan du se Lille
og Store Okseø og endnu senere den
lavtliggende højderyg vest for Store
Okseø.
Efter en spektakulær landgang tager vi
øen i øjesyn, begejstres, begejstret og
øjeblikkeligt forelsket. Jeg bor pt. i Bayern som ofte kaldes ”forstadiet til paradis” - Alt, hvad jeg kan sige til det er:
Den der påstår det har ikke været på
Okseøerne.
Man kommer til at tænke på begreber
som perle, tip eller hjemsøgt sted. Hvis
du tager turen rundt på øen, vil du opdage mange udsigtspunkter, hvorfra øen
kan nydes. Du betages af vidden og horisonten - trods den samtidige nærhed
til Danmark og Tyskland. En kold øl, en
stor kop kaffe, og en kort snak med Rüdiger – og vi måtte af sted igen. Vi havde
jo planlagt at overnatte i Langballigau.
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Hvilken skuffelse det var at fortøje der:
Overfyldt, støjende og trangt med et
pragmatisk og mange turister tilpasset
udvalg af restauranter. – det behøver
man ikke at bruge tid på at udforske.
Men det var mørkt, vi var sultne og var
- heldigvis - stadig fanget af de smukke
og varige indtryk fra vores ø tour. Ikke
desto mindre: Det er en havn, vi er glade
for at forlade igen næste morgen.
Denne gang med en frisk brise fra øst.
Vi har konstant 4, målt i vindstød 5 Bft.
Endelig vind nu skulle hun have lov at
strække ud - Og som hun gjorde det:
På trods af den lave dybgang på kun 80
cm, og men takket være et temmelig
stort sejl bådens størrelse taget i betragtning, nåede vi op og sejlede kontinuerligt fantastiske 6 knob !! Rorsmand
og bowman´var helt oppe og ringe Det
er kun bare ”opretstående” sejlbåde,
der sejler hurtigt både” – så vi fik flyttet nødvendige vægt til luv. Selvfølgelig
var det med den hastighed var det let
at komme igennem vendingerne, og ved
fjordens munding kunne vi sætte kurs
mod Sønderborg. Nu var det igen på tide
at gå på souvenir shopping.
Den smukke og til fods let tilgængelige fodgæn-gerzone
hilste os med vanlig dansk
sindsro, den sindsro,
som vi kender og elsker befolkningen og
landet for. En kop
kaffe i solen (Hjemme i det sydlige Tyskland ville vi være nødt
til at have varme på),
En kort gåtur til Christian IX bro og tilbage
til båden var sidste
punkt på programmet, før vi søgte mod
Sønderborg Lystbådehavn. Igen kunne
vi se en smuk solnedgang og nyde det sid-

ste måltid lavet på vores camping-komfur. Afrigning og turen hjem - alt dette
var overstået på en dag og sent på aftenen, nåede vi sikkert vort hjem lidt nord
for München. Nogle vil mene, at det Ikke
var nogen stor tur? Kun et par sømil væk
under kølen, ikke rigtig set noget ?
Ok, men det var ikke målet. Et mål var
okseøerne. Et andet var den hyggelige
kaffesejlads. Dernæst vi ønskede at se,
hvad det bette skiv kunne præstere, og
hvor langt vi kunne drive det med hende
Vi ønskede at udforske for os ukendt
og nyt territorium. Vi ønskede at være
opdagelsesrejsende, erobrere - og i sidste ende var det også det vi var – også
i hjertet
Så meget om turen. Stadig mangler en
bemærkning eller to om selve båden.
Hvordan har hun klaret det ? Har hun
bestået testen Blev vore forventninger
indfriet ? Var det en svær debut Svarene
er Ja, ja og nej.
Vi har altid kun været til chartrede
(større) både. Det er selvfølgelig stadig
en mulighed, men I må give mig ret i, at
det
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er noget helt andet med din egen båd.
Derfor er det noget helt andet VA18’eren
har bestået Såvel i håndtering, en god
natur, som formidler en følelse af sikkerhed – alt sammen ting, som vi kan kun
kan bedømme positivt Således blev vore
forventninger også indfriet Om sommeren, en hurtig og ukompliceret Daysailer
for hele familien, men også en tilstrækkelig stor kabinecruiser til manneturen.
Kun i begyndelsen var til- og afrigningen
lidt svær, det kræver øvelse og erfaring
og en sund selvevaluering. Selv masten
på en så lille båd, kan være en udfordring. To mand alene kan ikke rejse den.
- i sidste ende fik vi hjælp af to danske
sejlere, og det lykkedes os så omsider
uden kran. Trods af de mindre dimensioner på fald og skøder og manglende spil,
havde vi let ved at finde os tilrette med
hende. Hvad mangler vi endnu Konklusionen er, at vi er ved at være en erfaren
sejlerfamilie på rette vej.
Med den rigtige båd, det perfekte
farvand og en sympatisk og hjælpsom Yacht-Club – vores på sidelinien

High Five fra Stefan Mutter
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SDU vinder

Oxbridge

Af Frederik Klakk Jeppesen, SYC
Vi havde egentligt fastlagt vores
(SDU’s s) 2 hold til Oxbridge 2015,
men i tirsdag modtog jeg 3 afbud.
Heldigvis meldte Julian, Nicholas
og André klar med det samme. Vi
nåede lige ud i går eftermiddags
hvor de fik 1,5 times træning og så
var det ellers lige på og hårdt da
starten gik i formiddags kl. 10.
Drengene lagde stærkt ud med
en sikker sejr i først sejlads af
første heat. Dog tæt fulgt af et
af de skarpe tyske hold på en
3.-plads og med et uerfarent
sygeplejerskehold på en uventet
2.-plads. I sejladsen efter i samme
heat byttede de to erfarne hold
placeringer og sygeplejer-skene
kom på endnu en 2.-plads. De
3 hold lå nu lige i point og det
skulle således afgøres i 3. sejlads
hvilket hold der skulle gå direkte
til finale-heatet.
Det
var
en
fik

blev en
uheldige
overgang
snydt et

gyser. Drengene
i starten og lå
langt nede, men
par både ved en

mærkerun-ding. De kæmpede alt hvad
de kunne, men lå stadig bag netop det
tyske hold da de rundede topmærket
for sidste gang. De spottede i at sejle
efter modsatte mållinjemærke end de
foranliggende og på målstregen havde
de sneget sig foran med et mulehår.
I finalen hvor jeg selv sejlede med
startede de knaldgodt og vandt prikken
i første af de 3 heats. Anden sejlads
var meget tæt, men de blev slået af
Flensburg Fachhochschule og en anden
båd. Inden afgørelsen i 3 sejlads lå
Flensborg Fachhochschule bedst med en
1. og 2.-plads mod SDU’s 1. og 3.-plads.
Starten på 3. sejlads var rigtig fin hvor
SDU ligger 2’er men vigtigst så lå den
tyske båd allerbagerst. De får sig dog
kæmpet tilbage i sejladsen som ender
med SDU som 2’er og tyskeren som 3’er.
Holdene havde da en serie på HHV 1-3-2
(SDU) og 2-1-3 (FF) og da sidste placering
tæller ved pointlighed og lige mange 1.-,
2.- og 3.-pladser kunne SDU atter kåres
som vindere af Oxbridge.
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Tirsdagsklubben

er for alle

Hver tirsdag i vinterhalvåret mødes gamle SYC-ere til hyggeligt samvær kl. 10. Vi er ca.
25 personer pr. gang og vel omkring 35 der kommer jævnligt. Der er ingen tilmelding,
man møder bare op, også medlemmer med lige personnumre er velkomne. Skaffere,
der udpeges på skift, sørger for kaffe/te, brød og vellagret ost. Der er fælles
oprydning, så sejlere, der ikke har erfaring med opvask og støvsugning, har her en
mulighed. ”Slabberasen” varer typisk til 11.30.
Samværet drejer sig selvfølgelig ofte om sejlads og båd samt gode og sjove oplevelser
med dertil hørende anekdoter. Og selvfølgelig om aktuelle tiltag vedrørende vor
gode klub og lystbådehavn. Meningerne brydes, nye tiltag vurderes, men ingen
kan selvfølgelig udtale sig på tirsdagsklubbens vegne, man kan få afprøvet sine
synspunkter, her er megen erfaring med klubliv og havneforhold. Vi er 60+-ere
der har et varmt hjerte for SYC/havn og giver gerne en hånd med, når opgaver af
forskellig art skal løses -,vi har jo tiden.

Bjørn Bonde-Poulsen

2015
Jeg er super stolt over deres præstation
og det er fantastisk godt sejlet efter så
kort forberedelse, og uden i øvrigt at
have sejlet sammen før.
Alt i alt har det været en fantastisk dag,
og mit indtryk er at alle har haft det sjovt
på vandet som jo er hovedmålet. Jeg vil
gerne takke SYC for dette fantastiske
initiativ der er opstået og består for
at fremme interessen for sejlads blandt
unge of studerende. Vi har allerede
modtaget et par tilmeldinger bl.a.
Gråsten Landbrugsskole som også
sejlede med.

Frederik Klakk Jeppesen
Formand for SDU Student Sailing
samt Studenterafdelingen
i Sønderborg Yacht Club

WomAn wanted
Able seaman, in fact a Skipper, in his best, may be a bit up in the
years, but still strong with good voice and sound command
- is looking for a new woman.
Are you the one - contact me ASAP
- see ticket no. below
• You must be able to cook
• You must be able to sew
• You must have boat with motor
Please send photo of boat and motor ASAP
Ticket no.: 98765
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Sensommertur
til Ærø
Af Troels Fenneberg, SYC

Ved nordbøjen startede vi motoren og
gik mod havnen, Hans Henrik styrede
og jeg fik storsejlet ned. I havnen var
der masser af plads - vi valgte broen
ved toiletbygningen. Kl. var 19.00 og
efter en tissetur fik vi vores medbragte
aftensmad.

Fredag den 28. august
2015 kl.15 ”bakkede” Hans
Henrik og jeg Grinden ud
af indsejlingen - vi kom
forkert ud fra pladsen,
vinden tog fat i stævnen,
så der var kun et at gøre,
bakke, det gik rigtig fint
- første gang i de 29 år vi
har haft Grinden, Grinden
kan ikke lide at bakke.
Vinden var fra sv. 8 til 10 sek.m. - vores
næste havn skulle være Ærøskøbing. Det
blev en halvvind med fulde sejl og en fart
på 6,8 til 7,5 kn. dog kørte vi helt ud på
løjbommen, med det resultat, beslaget
revnede.
Det gik meget hurtig mod Kegnæs
fyr, ingen både omkring os, så det var
bare fremad.
Da vi passerede Kegnæs fyr blev vinden
agten, så genuaen blev rullet ind vinden var for kraftig til at spile den.
Pøl kom vi hurtig til og skulle så bomme,
men bestemte at stagvende, det var
fornuftig, vinden var for kraftig, så ikke
flere beslag skulle ødelægges.
Med mørke skyer, dog uden regn gik det
mod Skjoldnæs Fyr, Hans Henrik styrede,
og da vi kun havde storsejl, gav det lidt
uro i båden.
Efter at have rundet Skjoldnæs, fik vi en
halvvind, og så var det ud med genuaen,
igen kom farten op over 7 kn. til 7.5 kn.fin og rolig sejlads til Ærøskøbing.

En dejlig aftenbytur, hvor Hans Henrik
gav en stor isvaffel. Senere oplevede
vi en kæmpe bydel af telte, et stort
arrangement der skulle løbe af stablen
lørdag eftermiddag - en regatta, en
kapsejlads for store både, start fra Kiel
til Ærøskøbing - 150 både, som fyldte
hele det store havnebassin.
I det store samlingstelt var der plads til
1500 mennesker.
Dagen sluttede med et glas rødvin og så
i seng.
Lørdag
Stod vi op til en skyet dag, men allerede
da morgenmaden blev indtaget kom
solen og varmen. Vi var knap færdig
med opvasken, da en stor 54 fods
sejlbåd lagde til på den anden side
af broen. Det var vores tidligere
havnemester Kim og hans ven - Aggi og
Allan. vores gode grindevenner fra byen
kom også på besøg, vi fik en god snak
og en kop øl i Grinden. Efter en kort
bytur, slap vi fortøjningerne, kl. var da
11.30, og sejlturen gik nu til Korshavn
på Avernakø, en fin tur med en jævn
vind fra sydvest, agten for tværs. vi
besluttede at finde en plads i Korshavn,
den havn som Grinden for 29 års siden
besøgte med Henrik, Klaus, Jesper og
mig. Der var plads ved rampen, pladsen
kaldes Dronningepladsen, det var
der Dronningens chalup lagde til, da
kongeskibet besøgte øen i 2012 - så vi
var meget beæret.
Korshavn er nok en af de hyggeligste
havne man kan besøge, og nu er der
kommet EL på broen, så det er luksus.
Havnen var før 1979 blot en mole ud fra
kysten, EU midler gav den en udbygning,
så molen blev forlænget og en tværmole
påsat, det gjorde, at der blev læ fra
nordøst.
Før vi fik grinden og før den nye havn på
øens nordspids blev bygget, var det en
havn vi altid besøgte med Folkebåden.

Efter en velfortjent frokost, gik vi en
lang tur op i skoven, et sted hvor Noar
har holdt sommerlejr i mange år. Mit
gamle skoleorkester, som i 5 år havde
musiksommerlejr på øen, holdt koncert
for beboerne, der var ialt 30 4familier
med børn – det var en stor oplevelse at
spille for dem.
Senere kom til et stort stykke
brombærkrat, masser af modne bær.
Turen gik videre igennem et meget
varieret landskab. Da vi ankom til båden,
lejede Hans Henrik en cykel - han ville
på brombærjagt - jeg fik mig en god
badetur ved den store sten ( en kæmpe
sten der lå lige under vandoverfladen,
4 m. ude - vi opdagede den for 40 år
siden, da vi badede med børnene).
En spand med brombær hjembragt af
Hans Henrik blev delt. Derefter var der
aftensmaden, en dejlig gryderet, som
Lise havde lavet til vores mandetur. Den
blev indtaget med et par glas rødvin.
Da Hans Henrik aldrig har set den nye
lystbådehavn på nordspidsen, cyklede
vi derop efter aftensmaden, en god
cykeltur på 5 km. Godt vi ligger nede i
den gamle havn, var Hans Henriks første
ord da vi ankom. Aftenen sluttede med
lidt rødvin og en god film i fjernsynet.
Søndag
Skyet, men stille, vind fra nordøst, lige til
hjemturen. men inden da skulle vi have
morgenmad, det blev dog i kahytten, da
regnen begyndte.
Vi fik pakket og fik regntøjet på, kom
godt ud af den hyggelige havn, sejlende
blev sat, og for motor og sejl gik vi 1.½
time. Derefter blev motoren slukket og
regnen ophørte. Vi gik nu for sejl og en
agten for tværs mod Pøl, 3,6 kn. Efter
Pøl spilede vi genuaen, og kom nu op på
4- 4,5 kn.
Vi havde bestemt inden afsejlingen fra
Korshavn, at under 2.5 kn. blev motoren
tændt, men det skete ikke, først lige før
lystbåden gik hastigheden ned og
motoren blev tændt og sejlene taget
ned - vi var klar til at gå i havn og blive
modtaget af Skipper og Lise.
Det blev en sejltur, som alle ønsker sig
- at sejle med vinden alle 3 dage uden
kryds eller store bølger, og så med et
dejligt vejr.
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Megin 2015
Bowlen
Af Leif Bøtcher Jensen SYC
Meginjoller
fra
hele
landet
og
Nordtyskland kørte fredag den 21.
august gennem Jylland mod Voer ved
Randers fjord. Kørte de sidste kilometer
i det smukke åbne landskab, gennem
korngule marker, under en stor lysende
himmel, ind mod fjordens rørskove.
På Fjordcentret var der alle tiders
forhold for meginsejlere. Fine bygninger
med pejsestue, hvis det havde
regnet. Hyggelige lækroge til telte og
campingvogne og tæt fornemmelse af
fjorden lige nede bag ved, hvor jollerne
nu lå og hyggede sig side ved side og
kun frygtede heftige kølvandsbølger fra
stressede coastere.
Det blev en fredfyldt, dejlig aften med
grillmad over bålet, snak med sejlere,
der lider af samme uhelbredelige
Megin-glæde som en selv. Nogen kom
lidt senere fordi en drilsk gps havde
sendt dem op på nordsiden af fjorden
– et kvarter efter den sidste færge fra
Mellerup var gået til ro. Det gav lige en
ekstra times kørsel ind om Randers og
ud til os andre.
Lørdag
Skippermøde, To dommere fra Randers
Sejlklub var klar i deres lille åbne
dommerjolle.
Frisk blæst ind over
fjorden og solen glitrede. To ivrige
starter med trængsel, brag og aktivering
af den gode gamle regel om at bagbords
halse viger for styrbords halse. Enkelte
tog samvittighedsfuldt en 360 graders
444vending efter en lidt for hurtig start.
Strømforhold og vindspring er alle
sejleres vilkår og de to spillede også
med her. I dommerbåden fik de som
altid deres sag for ved mållinjen med
at få skrevet romertal ned, særlig når
en jolle vendte på mållinen eller et sejl
dækkede for to andre. Bestyrelsen er
begyndt at tænke aktivt om ikke man
kunne udstyre jollerne med almindelige
tal på snuden under stævner.
Landgang på Kanaløen
Efter formiddagssejladserne sejlede vi
hen til fjordens smalle ø ved kanalen,
hvor mægtige fragtbåde passerede,
mens vi spiste frokost, strakte ben
og hentede joller, der dovent drev til
fjords. Solen bagte - og skabte en dejlig
atmosfære over hele stævnet.

Eftermiddagen
havde
langdistance
sejlads til mærkerunding, hvor vi kunne
se ud til Udbyneder og fjordmundingen i
det fjerne. Lænsestart, halvind og kryds
hjem mod Voer og målline.
Så hvile, snak, kaffe og uddeling af
gode råd om skødning og nedhal og
fif ved mærkerundinger. Festmiddagen
med lækker Chilli con Carne med lokalt
Randers islæt vi blev behandlet som
søofficerer af Elsebeth og Ole, deres
datter Nina og veninden Pernille.
Resten af eftermiddagen gik med
hvile, snak, kaffe og uddeling af gode
råd om skødning og nedhal og fif ved
mærkerundinger. Festmiddagen med
lækker Chilli con Carne med lokalt
Randers islæt. Vi blev behandlet som
søofficerer af Elsebeth og Ole, deres
datter Nina og veninden Pernille.
Søndag
Formiddagen bød på to ivrige sejladser
i let opfriskende vind. Enkelt valgte
at sejle som iagtagere uden for
konkurrencen og levede dermed også
op til Meginsejladsernes ide – at vi sejler
for sjov og fornøjelsen ved vejr, vind og
sejlads – uanset om det så gælder vinde
MeginBowlen eller det at vinde erfaring
og nyde sejladsen.

En vigtig detalje: Selv firbenede
Meginsejlere bar redningsvest

Efter dommernes hovedbrud med
romertal og rækkefølge blev dette års
vinder af MeginBowlen kåret. Det blev
Leif Bøtcher og Erik Stoumann i Strit,
foran Hendrik og Elke Horn og Hans
Lauenborg. Inge og Peter Artmeyer
vandt midtvejspokalen Der deltog 5
joller med spejdere og i år blev Jens Ole
Bang årets DM-vinder som bedst i denne
gruppe.
Formanden takkede familien Kjeldgaard,
dommere og de frivillige på land og i
følgebåden, alle deltagere og vejret for
et dejligt stævne. Han udtrykte håb om
at mange ville kunne deltage næste år
hos Inge og Peter Artmeyer på Plöner
See i Nordtyskland.
Her et link til mange gode billeder:
ht t p s://pic as a we b.go og l e.
com/1 1617 1 1 2 450 944561 82 63 /
Minbowlen2015

Pokaler
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Svensk midsommerfest
på Korsholmen
Af Jørn Iversen

Straks vi stak stævnen ud fra det godt beskyttede
Marstrandsund kom kulingen fejende ind ude fra
NV og Pater Noster. 12 - 15 m/sek og store bølger. Vi
måtte hurtigt konstatere at det at sejle udenskærs
op til Kyrkesund og videre forbi Mølløsund mod
Gullholmen ville blive en besværlig affære. Vi traf en
hurtig beslutning – falde af og øst om Tjørn og op i
Hakefjorden mod Stennungsund.
Anholt i juni
Vi var min nabo Leif og jeg selv i min
båd, Santos - en Camper & Nicholson
31 fra 1976, Vi havde tilbragt natten
i den dejlige og godt beskyttede
naturhavn Vaxholmen, der ligger SV
for Marstrand. Der havde vi fået luft i
gummibåden, pakket den store genua
1 og stormfokken væk og i øvrigt lavet
båden klar til sommerferie i skærgården.
Vi var sejlet hjemmefra mandag d. 21.
juni og havde overnattet på Tunø og
Anholt, hvor vi blev en ekstra dag for at
Leif kunne se øen og vi kunne fejre Skt.
Hans aften. Næste morgen, torsdag,
stak vi ud meget tidligt og god vind og
medstrøm gjorde at vi til aften kunne gå
ind til klipperne på Vaxholmen.
Vi fandt ikke det lille løb, jeg har brugt
flere gange, tæt på land N for Koøen. Vi
måtte derfor fortsætte op mod Åstol og
tage det store. Den lille fok kom op og

det gik med 7 knob hvilket er fint for min
båd der vejer 7,2 ton. Elgøen dukkede
frem i tykningen om styrbord. Det er
skydsområde men bagved ligger Brattøn
med det høje bjerg Blåkullen. På bagsiden
er en fin ankerbugt med superlæ i en
kuling som i dag. Men vi skulle videre og
passerede med Wallhamn om bagbord.
Det er der alle de store biltransportskibe
ankommer. Efterhånden kom vi så meget
i læ af Tjørn at vi kunne sætte et rebet
storsejl og afsted med den lille fok spilet
ud. Tjørnbroen med en frihøjde på 43 m
dukkede op forude. Uhyggeligt at tænke
på de biler og mennesker der styrtede
ned den nat i tågen da et skib påsejlede
brofæstet/bropillen og kørebanen faldt
i vandet.
Stennungsund ligger inde om styrbord
og gæstehavnen er meget charmerende
på et torv midt i byen. Vi var der i 1987

en fredag i august og det hele var meget
fint. Dengang kom der flere og flere både
og til sidst var der ikke engang plads til
vore fendere. Det viste sig at der dagen
efter var ”Tjørn rundt” med ca. 1.500
både. Vi var ude næste morgen og det
var et fantastiks syn at se starten, der
var en spilerstart.
Vi havde nu Orust om bagbord og
sidst på dagen så vi langt ude i det
fjerne motorvejsbroen med E6 over
Uddevallafjorden. Inden vi kom derop
var der pludselig en lille havn som ikke
var på kortet. Vi sejlede hen til molen og
tog vore sejl ned og råbte ind til folkene
derinde om de havde plads til én til.
Det var tilfældet og vi blev inviteret ind.
Klubformanden kom og præsenterede
sig og sagde at det var en privathavn
for Uddevalla motorbådsklub og i aften
fejrede de svensk midsommerfest med
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Korstensholmen

Galgebjerget

Saxen

Skt. Hans
sild og potatis på bryggen og vi var
”så hjertelig velkommen”. Se det var
noget vi kunne forstå, så med vor O.P.
Anderson og en pose øl under armen
fik vi en rigtig hyggelig aften sammen
med vore nye venner. Det blev rigtigt
hyggeligt med sang, musik og guitarspil
og en af viserne, som stadig kværner
rundt i hovedet var ”kaffe kaffe kaffe
cognac og likør”. Og ondt i håret havde
vi dagen efter.
Den følgende dag havde vinden lagt sig
og vi sejlede for motor nord om Orust
gennem Nøtesund og forbi det gamle
Vindøværft, hvor man i dag bygger
Nord West-motorbåde. En dejlig tur ind
igennem Strømmerne og Basholmen
med de mange fine ankerpladser.
Ude ved Lysekil kom vinden igen og vi
fortsatte for sejl op til naturhavnen
Saxen, der ligger 1 sm Ø for Smøgen.

Glimrende alternativ til det gedemarked
der er inde i selve Smøgen. Næste
dag sejlede vi til Galgeberget, en
meget benyttet naturhavn nord for
Hamburgsund. På Getholmen, en lille
naturhavn N for Havstenssund, vendte
vinden og vi måtte op om natten for at
lægge et ekstra anker ud. Det er der ikke
noget nyt i og efterhånden bruger jeg
tit 2 hækankre. Dagen efter sejlede vi til
Strømstad, hvor Leif afmønstrede og tog
toget hjem.
Jeg selv fortsatte for en dejlig sydvestlig
vind op igennem skærgården N for
Kosterøerne med varden på Alne om
styrbord og lidt senere kom Akerøy
også om styrbord. Det var på Akerøy
med festningsøen at Tordenskjold
kunne holde øje med hele den nordlige
skærgård og med indsejlingen til
Oslofjorden.

Herfra er der kun et par timer op til
Hankø, som er Norges sejlercentrum.
Dagen efter sejlede jeg til den store
naturhavn Sandspollen ved Drøbak og
derefter ind til Oslo. Et par uger senere
var jeg igen tilbage i Bohus Len og Ise
påmønstrede i Fjeldbakka. Vi var hjemme
igen sidst i juli.

Jørn Iversen
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Gode
ideer
I dette efterår så jeg en skipper hejse sin
båd på land ved hjælp af bådkranen og
tovværk i vantbeslagene, røstjernene, på
båden og beslaget til hækstaget. Det er
lettere end bændlerne ned under båden,
forbi roret og uden at beskadige loggen (og
uden at skulle rulle dem sammen bagefter)
– tænkte jeg og indleverede første udgave
af denne artikel. Kranudvalget modsatte
sig på det bestemteste metoden med den
begrundelse at beslag og værktøjer skal
bruges til de tiltænkte formål. Det vi jeg
tage til efterretning. Yderligere er det set
at røstjernene har sluppet grebet i både på
vandet med væltet mast til følge. Men hvis
det sker over land, er det direkte farligt for
båd og mennesker.
Ren teori
Næste del af artiklen er altså nu ren teori,
men kan vel have interesse som sådan.
Teoretisk vil metoden være brugbar
uafhængigt af om det er en stor eller lille
båd, hvis blot riggen kan tåle at lægge
båden helt ned på siden med vandret mast.
Jeg har lavet et overslag gældende for min
egen båd, en L23. Der er tale om en blykøl
på ca. 600 kg. Tyngden trækker i den med
en kraft på 600 kp (kilopond. Jeg er fysiker,
så jeg kan ikke få mig selv til at sige med
en kraft på 600 kg, men tænk bare sådan).
Dybgangen er 1,3 m og afstanden fra
masten og ud til vantbeslagene er ca. 1,1 m.

Om foråret og efteråret er
der god og tankevækkende
underholdning i at gå og se på
hvordan de andre gør.

Det moment leveres af det stramme vant
med kraften X og armen 1,1 m.
Hvis bare der er tale om en helt rolig, statisk
proces som holder båden nede, gælder
X x 1,1 m = 600 kp x 1,3 m hvoraf
X = 710 kp
Det må vant og beslag kunne tåle. De to
vant kan altså løfte 1420 kg. Da båden vejer
1300 kg, er det allerede tilstrækkeligt.
I beretninger om sejlads med en L23 har
jeg læst om kæntring til luv med spiler. Det
skulle være en meget voldsom oplevelse
som ender med at båden ligger med vandret
mast - indtil den igen rejser sig. Og så stod
der “Bare rolig. Riggen skal nok holde.”
Under en kæntring til luv går det stærkt,
hvilket betyder meget større kræfter på
vantet der vipper båden. Oveni kommer
fluktuationer fra bølger, og da det er spileren
der trækker båden ned, så er kraften fra
den yderligere væk fra båden, dvs båden
trækkes også til læ gennem vandet.
Beslaget til hækstaget må kunne tåle
meget, idet det skal kunne tåle belastningen
af spileren for fuld kraft når det bare går
derudad.
Som jeg ser det, er
sikkerhedsmargin - hvis
overrasker.

der
ikke

rigelig
noget

Det er blevet indvendt at
tyngdepunktet ikke ligger i bunden
af kølen, men kun ca. halvt nede.
Det er i så fald hele bådens
tyngdepunkt, og så skal hele
bådens masse medregnes. Det
giver ca. samme moment omkring
opdriftspunktet på skroget, nemlig
Når båden ligger ned, vil kræfterne på
masten skulle løfte kølen op i vandret
stilling. Det kræver et moment (kraft gange
arm) på 600 kp x 1,3 m.

1300 kp x 0,65 m = 845 kpm mod
600 kp x 1,3 m = 780 kpm
”ca. halvt nede” er en meget usikker
bestemmelse. Jeg finder det bedst at dele

båden op i to separate masser, skroget som
understøttes af vandet i opdriftspunktet
og blykølen som giver momentet om dette
punkt.
Anvendelse i praksis
Men overvejelserne kan alligevel bruges
i praksis. Man ser jo tit en skipper fire en
underordnet letmatros op i masten. Og jeg
har da stået og overvejet om båden kunne
miste balancen. Det går jo i hvert fald ikke
i en jolle, og heller ikke i en tilstrækkelig
lille kølbåd. Så hvis jeg overvejer at hejse
konen op i masten, vil jeg gøre følgende
(indledende, det er ikke sikkert det er
tilstrækkeligt) overvejelser.
Jeg firer hende ikke helt op, skal vi sige 9 m.
Så må hun højst veje m bestemt ved m x 9
m = 600 kg x 1,3 m hvoraf
m = 87 kg
Det var ikke så godt. Nu mangler jeg et
argument for at det ikke er mig der skal op.

Venlig hilsen
Claus Münchow,
L23 MINI, G24.
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Stævne

for handicappede sejlere
afviklet i formidabelt sommervejr
Af Finn H. Larsen

Breddestævne for fysisk handicappede sejlere afholdt af SYC
lørdag d. 21. august 2015 med deltagelse fra sejlklubberne i
Ålborg, Århus, Thurø og Sønderborg.
Vejret var meget ideelt: Vind omkring 6-7 m/s, lunt og solrigt.
Der blev sejlet i både af typen Olsen Twin.
1.	
Pladsen gik til sejlerne fra Århus sejlklub: Marianne
Pedersen og Tove Enggård Rasmussen.
2.	Pladsen gik til sejlerne fra Thurø: Morten Knudsen og Lars
Andersen
Der var to delte 3. pladser, som gik til: - sejlerne fra Thurø: Lars Banke og Jørgen
Dalgård - sejlerne: Henning Jensen, Benny Lauridsen fra SYC – samt Jacob Larsen fra
Ålborg. De to sidstnævnte delte sejladserne mellem sig.
”Der blev rigtigt gået til den og kæmpet hårdt om placeringerne”, siger dommer fra
SYC, Ove Lustrup Madsen.
Stævnet blev afsluttet med en dejlig grillmiddag på SYC’s nye store terrasse foran
klubhuset og ud mod havnebassinet, og sejlerne kunne drage hjem med løftet om,
at SYC Handicapafdeling inviterer til kapsejlads for fysisk handicappede den 13.
august 2016.
Læs mere om SYC’s tilbud til fysisk handicappede andetsteds i Ohøj.
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YLVA DM 2015
afviklet af YLVA klubben i samarbejde med SYC Sønderborg
Af Flemming Fjord, Troense Bådelaug

Med en professionel planlægning,
tilrettelæggelse og med hjælp af en
”hær” af frivillige hjælpere, lykkedes
det SYC i tæt samarbejde med Ylvaklubben at få afviklet et succesfuldt
Danmarksmesterskab
for
den
legendariske og smukke klassebåd: Ylva.
I et perfekt sejlvejr blev stævnet afviklet
”lige uden for molen” og sejladserne
blev fulgt med interesse fra terr assen
i SYC` klubhus.
Allerede inden stævnet havde der været
en del ”drilleri” og mobberi” internt i
Ylva-klubben, idet vi var klar over, at der
var rigtig meget prestige på spil ved det
kommende DM-stævne i SYC. Forskellige
sejlmagere stillede op til stævnet med
toptunede både og med mandskab i
storform. Og der blev ikke ”givet ved
dørene”, hverken på startlinjen eller ved
mærkerundingerne. Under dygtig ledelse
af stævneleder, Flemming Clausen
oplevede vi alle i Ylvaklubben, at der var
”styr på tingene”, både på vandet og i
særdeleshed også på land, hvor løjerne
blev forbilledligt styret af Finn Halberg.
Sejladserne blev tæt i toppen, da
både Theis Palm, Leif Persson og
undertegnede lige til sidste sejlads
kunne løbe med mesterskabet. Det var
generelt en stærk ”bredde” i feltet og
der skulle holdes fokus konstant, for
ikke at begå fejl. Desværre brækkede
jeg selv hånden i første sejlads, og vi

måtte sejle ind og tilkalde en tidligere
sejlerven fra Flensburg, Bo Andersen.
Han kom hurtigt i taxa fra Flensburg,
og det lykkedes den øvrige besætning
bestående af René Villefrance, Mads
Christensen og Henrik Andersen at
komme ud på banen til 3. sejlads. Vi
havde således sejlet vores ”fratrækker”
inde i havnen, så der var kun én måde
at tackle den situation på: At sejle

”konservativt” og holde fokus på IKKE
at lave fejl.
Både Theis Palm og Leif Perrson
sejlede hurtigt, men alligevel holdt
René Villefrance balancen i båden
og med udelukkende 1. og 2. pladser
lykkedes det for besætningen at sejle
Danmarksmesterskabet hjem. Theis
Palm lavede en fejl i
sidste sejlads, og blev
diskvalificeret,
hvorved
Leif Persson sluttede som
nr. 2 og Theis blev på
skamlen på en fortjent 3.
plads.
Der blev sejlet tæt,
stærkt og taktisk klogt
begge dage. Det var
en kæmpe sportslig
udfordring at sejle i
hård vind på 1.dagen og
få skiftet til letvejrstrim
på 2. dagen. Men alle
Ylvasejlere
oplevede
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en høj grad af fair og
sportslig afvikling af
stævnet på vandet.
Stor tak og respekt for
det!
På land oplevede vi en
grad af gæstfrihed og
imødekommenhed hos
både stævneledelse og
havnemesteren, som vi
sjældent har mødt. I de
fantastiske rammer, som
SYC er i besiddelse af, vil
vi altid kunne anbefale
afholdelse af stævner i Sønderborg
Yacht-Club.
Værd at nævne, er de positivt ment
– spartanske forhold – (læs: hyggelig
atmosfære), der er omme i ”baggården”
mellem klubhuset og masteskuret.
Kammeratskabsaften og afslutningsfest
blev holdt i god Ylva-ånd, hvor det
bestemt ikke handler om, hvor mange vi
er, men hvem vi er.!
Det skal her i bladet nævnes, at SYC ved
mesterskabet fik hele 2 Danmarksmestre.
Nemlig Henrik Andersen og Bo Andersen.
Begge erfarne sejlere, der med ro og
en omstillingsparathed, der er i stand
til at gøre en forskel, - selv når det ser
allermest sort ud.
At Johnny Jensen, ligeledes dygtig sejler
fra SYC, ikke kom i nærheden af skamlen
skyldtes udelukkende, at han var uheldig

med at lave en aftale med en Ylva-ejer,
der havde ”glemt at sætte båden op til
race”. Johnny kæmpede en brav kamp
lige til det sidste for at få båden til at
ligne en ”racer-båd”, men måtte opgive
kampen mod havegrill, parasoller,
manglende spiler-udrustning og
løse knuder.
Fra Ylvaklubben skal der lyde en
varm tak for al den ”goodwill
og det overskud”, som vi
oplevede i august 2015 i
Sønderborg. Det blev et
stævne, som vi sent vil
glemme.
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Skonnerten Jylland
som ”ungeudvikler”!
Af Peder Pedersen, SYC
I 2007 blev jeg ”smidt ud” fra politiet,
hvor jeg kun manglede nogle få
måneder i at opnå 40-års jubilæum som
polititjenestemand, hvoraf de seneste
15 år som kriminalinspektør.
Min indledende bemærkning er kun
anført som en form for pudsighed og er
på ingen måde nævnt med bitterhed. Det
var dengang sådan, at aldersgrænsen
for politiuddannet personale var max 63
år. Sådan havde det været i alle mine 40
år i politiet, og jeg var absolut klar over,
hvornår min stilling hos politiet ophørte.
(At politiet senere totalt har ophævet
aldersgrænsen er en anden sag, som jeg
kun kan betragte med stor undren og
misbilligelse).
Bevidstheden om min pensioneringsdato gjorde, at jeg i god tid kunne
forberede mig på, hvordan jeg fornuftigt
skulle udfylde en hverdag uden
politiarbejde. Med lyst til hav og sejlads
valgte jeg forud for pensioneringen
at uddanne mig i min fritid. På
Yachtsejlerskolen v/Tom Jonsson, der
dengang havde lokaler i Sundgade i
Sønderborg, tog jeg henholdsvis en
Yachtskipper-eksamen af 3. grad og
efterfølgende af 1. grad. Det gav ret til
at føre skibe op til 24 meters længde på
alle have.

Det bedste ved uddannelsen var, at jeg
kom i kontakt med en del personer, der
på forskellige niveauer havde erfaring
med og kendskab til sejlads. Det var
folk fra Toms netværk og nogle, som
gik på nogle af de forskellige kurser på
Yachtsejlerskolen.
På den måde kom jeg i kontakt
med skibsprojekter, der fungerede
som sejlende opholdssted for unge
mennesker med særlige behov. Såkaldte
”utilpassede unge”. Forud for 2007 og
frem til omkring 2010 var kravene til disse
projektskibe ikke så store. Det kunne
være fritidsfartøjer; de kunne have op til
3 unge anbragt, og der var dengang et
vist antal dansk ejede skibe, der sejlede
i det meste af Verden. Med anbragte
drenge blev skibene dog betragtet
som erhvervsfartøjer, og der skulle
optjenes mindst 6 måneders sejltid, før
man kunne være skipper på et sådant
skib og for at opnå ”sønæringsbevis”,
som også krævedes. Via personmiljøet
i Yachtsejlerskolen kom jeg med
nogle måneder på et sådant skib som
styrmand allerede i 2007 og senere et
andet skib. Vi sejlede bl.a. til Marokko og
til De Canariske Øer.
I 2009 sejlede jeg som skipper 9 måneder
på et danskejet skib i Stillehavet,
herunder på Australiens østkyst.
Efterhånden skærpede søfarts-styrelsen
kravene til den type skibe, ligesom de
sociale myndigheder også skærpede
tilsynskravene og til det pædagogiske
personale på alle typer væresteder
for anbragte unge. Det medførte en
væsentlig reduktion i skibsprojekter,
hvoraf én af de få tilbageværende er
Skonnerten Jylland, som til fulde lever
op til de skærpede krav, og som denne
artikel – med den lange indledning handler om:
Skonnerten Jylland
Via mit førnævnte martitime netværk
kom jeg i kontakt med skipper Niels
Kristensen på Skonnerten Jylland, der

administreres under et pædagogisk
værested, beliggende i Thy syd for
Vilsundbroen, DSI Andromeda, der også
ledes af Niels Kristensen.
Med
baggrund
i
mine
nævnte
yachtskipperuddannelser,
mit
sønæringsbevis og den ikke ubetydelige
sejltid, blev jeg via forskellige kurser
opgraderet, så jeg må være styrmand
på den 37 m lange, tremastede skonnert
med 160 BRT.
Skonnerten Jylland er et social
pædagogisk projektskib, der er hjem
for op til 6 unge fra 15 til 21 år med
særlige behov. I særlige tilfælde op til
23 år. Eleverne bor på enkeltværelser.
Mandskab og elever laver mad sammen i
kabyssen, og eleverne går i skibets egen
interne skole i den store dæksalon, der
også fungerer som opholdsstue.
Skibet kan modtage alle typer socialt
belastede - piger såvel som drenge:
ADHD-ramte, misbrugere, kriminelle
unge, der er idømt en ungdomskontrakt,
omsorgs-forsømte
unge
osv.
Opholdstiden er som regel fra 1 år og
opefter. Prisen for anbringelse er helt
den samme, som på landbaserede
opholdssteder.
Desværre er der en tilbagegang i
unge, der fra kommunerne visiteres
til skibsprojekter. En del af tidligere
skibsprojekter er som nævnt lukkede,
hvilket får de ansvarlige fra kommunerne
til fejlagtig at tro, at der ikke FINDES
skibsprojekter mere.
DSI Andromeda med skibet Skonnerten
Jylland er ét af de få tilbageværende,
der sejler i danske og skandinaviske
farvande, der har det åbenlyse fortrin i
forhold til landbaserede opholdssteder,
at på skibene kommer de unge væk
fra deres nærområde, og de oplever
nye
miljøer,
herunder
fremmede
lande og sprog. Der kan være store
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naturoplevelser, masser af frisk luft og
lejlighed til at sejle en hurtig gummibåd,
stå på vandski, fange fisk fra skibet
m.v. Dertil kommer, at de unge om bord
på et skib – uden anvendelse af den
tidligere anvendte, hårde, konsekvenspædagogik - hurtigt lærer at forholde
sig til årsag og virkning. Det gør de
fordi den afgrænsede ”Verden”, som
skibsrælingen danner, er til at overskue,
og fordi de unge inden for denne
afgrænsning helt berettiget kan øge
deres selvværdsfølelse, fordi de om bord
kan medvirke positivt til alle skibets og
det lille samfunds funktioner om bord.
F.eks praktiske gøremål som madlavning
og rengøring samt sejlsætning og mindre
vedligehold på skibet.
De ansatte om bord er modne,
omsorgsfulde og ansvarlige mennesker,
der har en baggrund i almindelige
erhverv, f.eks. fiskeri, og de har alle
en solid pædagogisk baggrund og
uddannelse. Til de undervisningspligtige
unge er der ansat professionelle lærere.
Unge på 15, der skal anbringes på et
opholdssted vil være velanbragte på
Skonnerten Jylland, idet erfaringen
viser, at de med den tidlige anbringelse
tilpasser sig og føler sig trygge og godt
tilpas med skibet som deres hjem.
Jeg havde i lighed med det tidligere
år fornøjelsen at deltage i årets
sommertogt til Norge med deltagelse
i Tall Ships Race, som blev en kæmpe
succes og har givet alle om bord
uforglemmelige oplevelser. Vi besøgte
en række Norske fjorde og byer langs
syd og vestkysten fra Kristiansand til

Ålesund hvor vi deltog i årets største
sejlerbegivenhed med deltagelse af
sejltrænings skibe fra hele Verden.
Det var et 5 ugers togt, der gav de 4
ombordværende drenge en super positiv
oplevelse. Bl.a. fordi der under togtet
var tilknyttet en del unge frivillige, som
havde en vis sejladsmæssig baggrund,
og som om bord var nogle gode
samspilspartnere til de anbragte drenge.
Dertil kom oplevelserne ved at deltage
i et stort og veltilrettelagt arrangement
som Tall Ships Race med over 70 store,
deltagende sejlskibe, hvoraf nogle med

69

store besætninger og mange betalende
gæster om bord. I de besøgte byer
var skibene og deres besætninger
særdeles populære hos 100-tusindvis
af besøgende, som glædedes over de
mange flotte skibe.
Det var en fornøjelse at se flere af
drengene vise besøgende rundt på
skibet og hjemmevant forklare på
engelsk om det sted, der i det daglige
er deres hjem
Har du som Ohøj-læser lyst til mere viden
om emnet er der en proff. og informativ
hjemmeside på www.Andromeda.dk, og
på Facebook kan du søge på Skonnerten
Jylland, hvor der også findes mange links
til fotos og events samt udtalelser om
skibet og dets virke.

Lidt mere reklame

Skibet er bl.a. under tilsyn af ”Socialtilsyn Nord”, der i deres
seneste rapport skriver:
Tilbuddet arbejder aktivt og kontinuerligt med, at styrke de unges identitet,
selvstændighed og relationer og skabe trivsel og udvikling hos de unge.
Det er endvidere tilsynets vurdering, at personalet er respektfulde, etiske og
anerkendende i deres samvær med de unge. Det vurderes endvidere at de
unge har en særdeles høj grad af selv- og medbestemmelse og at de unge får
hjælp til- og lærer at begå sig hensigtsmæssigt social, hvilket vurderes at være
medvirkende til, at de unge oplever at få mere succes i livet og sammen med
andre.
Journalist Ida Nyegård Espersen fra Jyllandsposten besøgte i foråret Skonnerten
Jylland et par dage, det blev til en flot artikel som blev bragt i søndagsudgaven
af avisen og fik hele otte sider. Artiklen omhandler udtalelse og fotos af de unge
og beskriver deres udvikling om bord på et af Danmarks sidste socialpædagogiske skibe.
Du kan læse en forenklet udgave af artiklen her:
http://andromeda.us2.list-manage.com/track/click?u=69c3734d3caa9ead3e216
d551&id=1a19477ac8&e=91dea7e57b
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Handicapafdelingen

Olsen twin både i aktion

Af Christian PH Duus
SYC's handicapafdeling så dagens lys i
1989. Takket være et energisk og 100%
frivilligt arbejde fra SYC's medlemmer og
stor velvilje fra vore mange sponsorer,
er det lykkedes at få stablet en afdeling
på benene, hvor vi med fire Olsen Twin
både, og fem 2,4 mR’ere, 3 personlifte
og pontonbroer har fået skabt optimale
betingelser for fysisk handicap-pedes
mulighed for at dyrke sejlsport. Vi har
gennem årene kunnet trække på en god
halv snes hjælpere og instruktører, uden
hvis assistance, vi ikke ville have dette
tilbud for fysisk handicappede. SYC har
fra starten kunnet fastholde dette tilbud
til handicappede takket være en flot og
generøs støtte fra vore sponsorer, små
som store, som hver for sig har bidraget
og fortsat bidrager til at dette tilbud
kan fortsætte. Der er således grund til
at takke såvel frivillige hjælpere som
sponsorer.
Bådtyper
SYC har valgt at satse på to bådtyper:
2,4 mR, som er en 1 mands båd, og
Olsen Twin båden, som er en 2-mands

båd. Du vil hurtigt finde dig tilrette i en
2,4 mR eller en Twinner. Begge både
er udstyret med en rullefok. Mens 2,4
mR'en lige skal have storsejlet monteret,
så kan Twinneren være ude at sejle på
10 minutter, idet storsejlet ligger pænt
foldet sammen under bompressenningen
og er lige til at sætte. Det kan ikke
undgås, at når der skal sejles stærkt,
så vil begge både tage vand ind, men
bare rolig, de er begge udstyret med
en lænsepumpe, så med et par hurtige
armtag og fornuftig sejlgarderobe er det
ikke noget problem, men måske med til
at skærpe din opmærksomhed.
2,4 mR (mini-12'eren)
Mini-12meter båden eller som den hedder
i dag 2,4 mR er en 1:5 ”skalamodel” af
de oprindelige 12 meter både, der blev
brugt i Americas Cup. Den har bevaret
en stor del af de fine sejlegenskaber
fra sit forbillede, ligesom den ikke kan
vælte. I hård vind vil den blot lægge sig
ned på siden. Da der er rigeligt med
opdriftsmidler for og agter kan den
heller ikke synke. Den er desuden let at
styre og skæg at sejle i.

2,4mR’eren kræver, at du er i stand til
selv at håndtere skøder og ror, derfor
skal du være rimelig selvhjulpen og have
fuld førlighed i mindst 1 arm – roret kan
indrettes, så du kan styre med fødderne.
Olsen Twin båden
Olsen Twin båden er en videreudvikling af
2,4mR’eren fra Søren Olsen, Hundslund,
idet den er gjort lidt bredere og blevet
forlænget, hvilket gør det muligt at
tage en instruktør med ud på vandet.
Desuden er alle skøder og liner ført med
bagud, så alt kan styres fra den bagerste
plads, mens forgasten tager sig af forsejl
og ror, der er én håndsbetjente. Den er
overraskende godt og hurtigt sejlende
selv i let vind, ligesom den heller ikke
kan vælte eller synke.
Sejloplevelsen
Du kan vælge at sejle selv - eller for så
vidt du ikke har mod på at begive dig
ud på egen hånd få en erfaren sejler/
instruktør med dig. Fornemmelsen af at
skibet gør, som du/I vil have det, kan ikke
beskrives, den skal simpelthen opleves.
Det samme skal den stille sejlads på
Sønderborg bugt, hvor alene vinden i
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med noget godt sejlertøj,
så du får en nødvendig
investering i en redningsvest
og sejlertøj alt i alt vel
omkring 2000 kr. i en
acceptabel kvalitet. Du kan
låne en redningsvest af
klubben, indtil du finder ud
af, om det her er noget, du
kan lide. Vi hjælper gerne
med at finde det helt rigtige.
Vore forventninger til dig
Vi lægger vægt på, at enhver
hjælper til efter evne i arbejdet med at
vedligeholde vore både. Vi har hjælpere,
som gerne træder til, men du har lysten
og kræfterne til selv at give et nap med,
når der skal pudses og poleres, så er du
mere end velkommen til det - i øvrigt er
det en nok så hyggelig ting at være med
i forberedelserne til en ny sæson.Udover
forårsklargøringen er det også relevant
at bruge nogle af de mørke vinteraftener
- typisk 1 aften om ugen i februar/marts
- til at friske teorien op. Det er samtidig
en kærkommen lejlighed til dels at
opfriske sommerens erfaringer og helt
automatisk stiger forventningens glæde
frem til foråret, hvor vandet omsider er
varmt nok til, at vi kan komme ud at sejle
igen.

2,4 mR både i infight

sejlene høres, ligesom du vil komme til
at fryde dig over, hvor stærkt det kan gå,
når vinden er i det humør.
Sikkerheden til søs er naturligvis sat
i højsædet, hvilket betyder, at du får
lov at prøve kræfter med vind og vand
i takt med, at du modtager fornøden
undervisning og vejledning af vore
instruktører, der alle er erfarne sejlere
i SYC. Der vil desuden være hjælpere på
vandet, som hurtigt kan komme dig til
hjælp, ligesom det er en selvfølge, at vi
alle har en redningsvest på, når vi er på
vandet.
Kan det lade sig gøre?
Du skal ikke spekulere på, om du kan
komme ud at sejle, du skal blot blive enig
med dig selv om, at du gerne vil ud at
sejle. Det er ikke noget problem, at du
er kørestolsbruger. Du kan kontrollere
begge bådtyper siddende i båden, du vil
ikke skulle ud at hænge på siden eller
lignende. Desuden har vi pontonbroer,
hvor du vil kunne køre direkte fra land
og ud til den båd, du vil sejle i. Takket
være vore personlifte er det ingen sag at
sætte dig ned i båden - eller for så vidt
få dig op igen.

Hvornår sejles der?
I sæsonen fra april til slut september
sejles der to aftener om ugen mandag
og onsdag - først på sæsonen fra 18.00
-21.00 og efter sommerferien fra 17.3020.30.
Hvem kan deltage?
Sejlsport har ingen alder og derfor
står tilbuddet åben for alle fysisk
handicappede, senhjerneskadede og
svagtseende og blinde fra ca. 12 år og
opefter. Vi forudsætter desuden, at du
har lyst til at lære at sejle og forventer at
du med dit gode humør vil være en positiv
gevinst for det gode kammeratskab.
Hvad koster det?
Alt vort grej er sponseret, så vi er i
stand til at tilbyde dig at deltage ved
at betale det normale klubkontingent,
mens resten er gratis. Lad os sige
det med det samme: Den stille tur på
bugten er bestemt hyggelig, men når
sejlsport skal være rigtig sjov, så skal
vi bruge noget vind og med vind følger
vand, så du finder hurtigt ud af, at dit
almindelige regntøj ikke kan hamle op

Er du til kapsejlads?
SYC Sønderborg er 1 af 5 udviklingscentre
for handicapsejlads, som med støtte fra
Dansk Sejlunion (DS) og Dansk Handicap
Idrætsforbund (DHIF) arbejder for at
fysisk handicappede, senhjerneskadede,
svagtseende og blinde får del i glæden
ved sejlsport, det være sig som
hyggesejlads eller kapsejlads.
Vore 4 Twinbåde er oplagte at bruge til
kapsejlads, men 2,4mR’erne er nu også
ganske anvendelige til en hurtig dyst,
så går dine lyster i den retning, hører vi
meget gerne fra dig.
Uanset om du har lyst til at være med
på holdet af handicappede kapsejlere i
mini-12 eller Olsen Twin, eller du i første
omgang kunne have lyst til at finde ud
af, hvad vi går og laver, så synes vi, det
er en god idé at komme ned og kigge til
os en mandag eller onsdag aften. Hvis
du ringer til os forinden, kan vi sagtens
aftale en prøvetur, hvor du kan finde ud
af, om sejlsport er noget for dig.
Finn Hundsholt Larsen
Leder og chefinstruktør
Mobil 30201523
Christian PH Duus
Handicapsejler
Mobil 23303592
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Sønderborg Yacht-Club Kalender – Landværts arrangementer 2016
Dato

Tid

Emne

Bestyrelsen afholder møde den første mandag i hver måned, undtaget i juli, august og december. Mødet starter kl. 19:00.
Er der et emne, som du ønsker, at bestyrelsen skal tage op – så send en skriftlig besked til et af dens medlemmer
16/01

12:00	Nytårskur. SYC er vært ved en let frokost på Idrætshøjskolen, tilmeldingspligt kun via hjemmesiden.
Michael Hampen

21/01

19:00	Virksomhedsbesøg hos Elvstrøm Sails Abenraa Elvstrøm Sails, Paul Elvstrømsvej 4, 6200 Åbenrå Tilmeldingspligt via hjemmesidens Aktivitetslalender

06/02

19:00

Torskespisning i klubhuset. Tilmeldingspligt til Finn Larsen

25/02

19:00

Vinsmagning

10/03

19:00

Udvalgsseminar hvor bestyrelse og faste udvalgsformænd diskuterer de forelioggende opgaver

17/03

19:00	Foredragsaften på IHS Ingen tilmeldingspligt. Flemming Clausen vil komme og fortælle om oplevelser
set fra en 18 footer jolle, på San Francisco Bay og Down Under Australien. Peder Petersen vil komme og
fortælle om sine oplevelser med sejlads på Projekt Skibet rundt i verden, med unge mennesker der har
problemer i deres liv.

09/04

10:00

09/04

11:00	Er du ikke medlem af SYC – overvejer du at blive sejler - kom ned, tag en snak og få aftalt en prøvesejlads

09/04

12:00

Standerhejsning - Klubben er vært ved en let frokost

12/04

18:00

Velkomstaften til nye medlemmer. Klubhuset, ingen tilmeldingspligt

Kontrol af redningsveste. Medbring dine veste. Klubhuset, gratis, ingen tilmeldingspligt.

Check af dit gasanlæg ombord - check dato og tid på hjemmesiden
16/06

Annon.	I samarbejde med Sønderborg Kommune indbyder SYC nye borgere i kommunen velkommen med en
præsentation af vore muligheder for at dyrke sejlsport. Der vil være mulighed for en prøvetur, dels i diverse sejlbåde, dels vil det gode skib Constance gæstfrit give mulighed for en sejltur

19/08		

Politikersejlads - kom og se byrødder

06/10

18:30

Udvalgsseminar efterår

13/10

19:00

Lynkursus i Dieselmotorer – hos MJ Værft, Augustenborg

30/10

15:00

Standernedhaling. SYC er vært ved kaffe/blødt brød

17/11

19:00

Generalforsamling 2016

21/11

19:00

Konstituerende bestyrelsesmøde

Sønderborg Yacht-Club Kalender – Søværts arrangementer 2016
Dato

Tid

05-08/05

Emne
		
Kristi
Himmelfartstur i lighed med sidste år går fællesturen til Kiel, med British Kieler Yacht Club som
mål. Der bliver grillet og hygget i Yacht klubbens britiske pub

26/05

10:00

Oxbridge 2016

11/06

8:00

ALS rundt 2016

16/06

16:00

Newcomers Network Sønderborg - Sailing Event

13/08

8:00

Breddestævne for handicappede sejlere i Twinbåde
Fællestur til Flensborg i båd eller bil! 26/8 – 28/8 til Glücksborg/Flensborg

26/08		
09-11/09

8:00

NM og DM for 505

24-25/09

8:00

Contender DM
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Sønderborg Yacht-Club Kalender – Junior Arrangementer 2016
Dato

Tid

Check eventuel
le
opdateringer på
hjemmesiden
w w w.syc .dk

Emne

08/02		

Fastelavnsfest for juniorer, indbydelse kommer fra Juniorrådet snarest.

27/02		

Sejlsport Sønderjylland kredsmøde i Kollund kl. 9-13. Tim/Dorte/Brian

01/03		

Kæntringsprøve i Humlehøj. Teori som normalt.

05/03

8:00	Fra kl. 8.00 arbejdslørdag, vi starter med rundstykker og fordeling af opgaver i klubhuset, ca. kl.
13.00 er der middag i klubhuset. Køkkenpersonalet laver hovedrengøring i køkken/klubhus, vi andre
deler forskellige opgaver på jollepladsen og i jollehuset, mere info følger på mail medio februar.

08/03

18:00	Ingen svømning og teori men Bowlingtur i Funbowling kl. 18-19.30 vi mødes derude kl.17.45, når vi er
færdige med at bowle går vi ind ved siden af og får lidt at spise. Tilmelding til Brian L. Petersen senest
onsdag d. 2 mar.

11/03		

Forældremøde/fest i klubhuset, se indbydelse.

15/03		

Svømmeprøve i Humlehøjhallen. Teori som normalt.

22/03		

Ingen svømning pga. påskeferie.

29/03		

Udlevering af klubjoller til de der skal låne joller.

09/04

12:00

Standerhejsning.

12/04		

Vi starter med træning på vandet.

05-06/04

Stævne: Sønderjysk Open i Flensborg for alle sejlere.

18-19/06		

Kredsstævne Sønderjysk Open.

07-08/07

Aktiv sommer i SYC fra 14-17.

24-25/09		

Opti-A Cup
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Sønderborg Yacht-Club Kontakt 2016
SYC Sønderborg Yacht-Club kontakt

E-mail

Telefon

Bestyrelsen

Poul R. Fedders, Formand

poulrichardfedders@gmail.com

4045 5794

Finn Halberg, Næstformand

bc.soenderborg@profiloptik.dk

4188 4791

Brian L. Petersen, Juniorformand

b.lybaekpetersen@gmail.com

2236 0769

Michael Hampen, kasserer

syc@hampen.dk

2220 4574

Bodil Lindhard

bodil6400@gmail.com

2042 2074

Christian Duus, Best.medl.

christian_oz4chd@mail.dk

2330 3592

Henning Michelsen, Best.medl.

syc@henning.oldstoft.dk

2045 0683

Preben Nielsen, Suppleant

profilpost@live.dk

2346 1309

SYC Juniorafdeling

Brian L. Petersen, Juniorformand

b.lybaekpetersen@gmail.com

2236 0769

Brudestensudvalget

Jørn Iversen

joern.iversen@hotmail.dk

26 25 85 11

Festudvalget

Finn Larsen

finnhl@stofanet.dk

30 20 15 23

Kran- og Traktorudvalget

Jørn Schulz

Rasann@bbsyd.dk

29 66 10 72

Jørgen Bøttger-Jürgensen

jorgen.bottger@gmail.com

7442 1640

Traktorudvalget

Jørn Iversen

joern.iversen@hotmail.dk

26 25 85 11

Jollemorudvalget

Ove Madsen

olm.avitech@stofanet.dk

4081 4929

Kapsejladsudvalget

Flemming Clausen

flemming@clausen-dk.com

4045 5884

Klubbåde

Tonny Tankred

tankred@city.dk

2344 6536

Klubhuset

Kontor - ej besat til daglig		

Klubhusudvalget

Niels Henrik Nielsen

nielshenriknielsen@gmail.com

60 81 28 97

Mini-12-meter udvalget

Christian Duus

christian_oz4chd@mail.dk

2330 3592

Finn Larsen

finnhl@stofanet.dk

3020 1523

Ohøj - redaktion

Christian Duus

christian_oz4chd@mail.dk

2330 3592

Seniorsejlerskoleudvalg

Lars Reugboe

lsr@syddansktag.dk

4190 8503

Studenterafdelingen

Frederik Klakk Jeppesen

fkjeppesen@gmail.com

2810 3493

Sponsorudvalg

Flemming Clausen

flemming@clausen-dk.com

4045 5884

SYC’s Venner

Morten Sørensen

mmlao@mail.dk

2165 3009

post@henning.oldstoft.dk

6131 8365

Søren Meder

Tursejlerudvalget – DS Turbøjer Henning Michelsen

8861 5810

Ejner Runarsson		

2910 7157

Jens Godbersen		

2217 4666

Bent Hansen

bentha@stofanet.dk

Poul Fedders		

3050 1628
4045 5794

Webmaster Ja, du så rigtigt! Vi mangler hårdt en Webmaster. Er det lige dig, så kontakt Poul R. Fedders på telefon 4045 5794
Sønderborg Lystbådehavn, Havnekontoret
Marina Allé 12, 6400 Sønderborg		
Havnemester

lystbaadehavnen@sonderborg.dk 7442 9392
havnemester@soenderborglystbaadehavn.dk

2784 8525
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SYC tilbyder
Sønderborg
Yacht-Club’s CV

• 	
Kapsejlads - Onsdagskapsejlads, Als Rundt, kurser, egen måler m.v.

Sønderborg Yacht-Club (SYC) er stiftet
1904 og har pt. ca. 530 medlemmer. SYC
er medlem af Dansk Sejlunion.
SYC arbejder aktivt for udbredelsen og
kendskabet til sejlsporten og tursejladsen. SYC tilbyder aktiviteter indenfor
bredde- og elitesporten og aktiviteter
til tursejlerne – til ungdom og seniorer,
herunder også handicappede. SYC råder
over 49 egne sejlbåde og støttebåde.
SYC er selvfinansierende medregnet
sponsorstøtte. Kontingentet holdes på
et relativt lavt niveau, idet alt arbejde
er baseret på frivillig indsats. Gennem
sejladserne og det frivillige arbejde eksisterer der et stærkt socialt sammenhold
i SYC.
SYC er af Dansk Sejlunion udpeget til:
• ”Den ungdomsvenlige sejlklub”, og
• ”Kompetence	
og kraftcenter for sejlads for handicappede”
Udover bådflåden råder SYC over klubhus, 3 maste- og jollehuse, 2 mastekraner, bådskran (7,5T), traktor, gode vinteroplægningsmuligheder m.v.

Juniorafdeling – sejlads i klubbåde, Optimist, Feva- og Europajoller, J80’ere
• 	
m.m. – samt private både. SYC har 7ledsagerbåde og et team af instruktører
• 	
Studenterafdeling – sejlads i J80’ere
• 	
Handicapsejlads - 2,4mR (Mini 12’ere) samt Olsen Twinner – ledet af et team
af instruktører
Sejlerskole – der tilbydes flere kurser og der sejles i J80’ere – med instruktører
• 	
• 	
Temaarrangementer – virksomhedsbesøg, udstyr m.v.
• 	
Socialt samvær - torskespisning, vinsmagning, mandetur, Nytårskur, Standerhejsning og Standerstrygning m.v.
• 	
Kurser - indenfor mange kategorier lige fra motorkurser, kontrol af sikkerhedsudstyr, VHF, førstehjælp, kapsejladsregler, Duelighedsbevis m.m.
Klubblad, Ohøj (omdelt), hjemmeside og Face Book side
• 	
• 	
Velkomst- og informationsaften nye medlemmer
• 	
Vinteroplægning af mast, benyttelse af kraner, hjælp til transport af båd
på havnen – m.v. hvilket også er inkluderet i kontingentet … og meget mere

Mere information: www.syc.dk
(indmeldelse kan også foretages her)

Årskontingenter
Junior medlem
Studenter
Senior medlem
Familiemedlemskab
Pensionist medlem
Passivt medlem

350
350
700
1300

kr.
kr.	(alle heltidsuddannelser uanset alder over 15 år)
kr.	(par, dvs. Senior Fællesmedlemskab 900 kr.)
kr.	(dvs. senior par + hjemmeboende børn under 18
år uanset antal)
350 kr.	(par, dvs. Pensionist Fællesmedlemskab 550 kr.)
300 kr.

Sønderborg Yacht-Club’s
afholdte mesterskaber
SYC har igennem årene afholdt mange mesterskaber. Der ydes et stort frivilligt
arbejde omkring kapsejladser, hvor man kan deltage som man har lyst og mulighed
for, dvs. fra få timer til rigtig meget. Arbejdet planlægges altid i en drejebog – så
alle er klar over hvor og hvordan man hjælper. Vi gør det, fordi det er sjovt, og fordi
det er rart at være sammen om noget fælles.

Årlige tilbagevendende
Kapsejladser:
• 	Als Rundt siden 1925 med 100 - 300 deltager fra 2-3 nationer.
• 	Opti-A-Cup siden 1981 med 120-175 deltager fra 2-4 nationer.
• 	Oxbridge siden 2007 med 60-100 deltagere – studenter-matchrace fra Tyskland
og Danmark
• 	ZEROCup siden 2012 med 20-30 deltagere – sejlerhold fra forskellige firmaer og
interesseorganisationer
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Enkeltstående Større kapsejladser
– SYC har afviklet følgende:
Årstal

Kapsejlads/ Stævne

2015

Ylva DM (open)

2015

Breddestævne i Handicapafdelingen

2015

Sommerlejr Juniorafdelingen

Deltagere

Nationer

16

2

9

1

105

2

2014

X79 DM + tysk X79 mesterskab

56

2

2014

Sejlsportsliga

72

1

2014

J80 – Sportsbåd Open

40

1

2014

Sønderjysk Open

27

1

2014

Breddestævne Handicapafdelingen

18

11

2013

VM Europajolle

178

13

2013

Torm Ungdoms Granprix

120

3

2013

Zero Cup

43

1

2013

Breddestævne Handicapafdelingen

18

1

2012

Handicap Breddestævne

12

1

2012

Zero-Cup

48

1

2012

X-79 DM (open)

72

2

2012

Kredssommerlejr – Juniorer

105

2

2011

Mark Foey Throphy VW

20

7

2011

Torm Grandprix

104

3

2011

Nordisk Ungdomsmesterskab

310

5

2011

Kredsstævne – Juniorer

34

2

2010

Finn Jolle DM

40

4

2010

18 Footer Grand Prix Stævne

21

4

2010

Kredsstævne – Juniorer

63

2

2009

Kredssommerlejr – Juniorer

125

2

2009

Contender VM

112

13

2009

Kredssejlads – Juniorer

97

2

2009

Nordisk Kadet Stævne

24

4

2009

Europa Jolle DM

60

3

2009

Åbent Ungdoms DM Matchrace

2008

Military VM CISM

2008

DM for Contender (open)

2008

Junior- og Ungdoms DM (open)

44

3

140

21

26

3

383

3

2007

Distriktsmesterskab i Starbåde

23

3

2007

Danish 18 Footer Grand Prix

28

4

2006

German Open for International 14-footer

2006

Ungdoms DM: Laser Radial, 29’er, Europa, 470’ere

18

4

210

1

2005

IFDS Disabled Sailors World Championship

56

17

2004

Torms ungdoms Grand Prix

58

2

2004

Sonar Class SYC jubilæums regatta

8

6

2004

Åbent DM for International Drage

39

6

2004

European 18-Footer Grand Prix

10

4

2003

Åbent DM for Spækhugger

20

1

2001

Åbent DM for BB 10 meter

17

2

2000

DM for Folkebåd

60

2

1997

WM for OK jolle

55

8

1995

Nations Cup for X99

60

8

1992

DM i X 99

19

?

1992

Klassemesterskab i Aphrodite 101

14

?

1990

DM for X79

50

?

1989

DM i Snipe

25

1

1987

DM i Ylva og klassemesterskab i Karavel

1986

DM spækhugger

~20

?

?

?

1986

EM for 470’er

120

17

1984

DM i Folkebåd

115

2

1984

WM for OK jolle

60

10

1981

NM for Flipper jolle

35

4

1979

NM for Optimist jolle

80

4

www.syc.dk

ohøj
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Returneres ved varig adresseændring

SYC
Sønderborg Lystbådehavn
c/o Michael Hampen
Møllegade 67A
6400 Sønderborg

<<Medlemsnummer>>
<<Firma>>
<<Fornavn>> <<Mellemnavn>> <<Efternavn>>
<<Adr 1>>
<<Landekode>>-<<Postnr.>> <<By>>

FISKERI & SØSPORTSUDSTYR
Sundgade 11 . 6400 Sønderborg
Telf./fax +45 74 48 64 03
E-mail: brag@bragsoesport.dk

Åbningstider
Man.-fre. 09.00-17.30
Lørdag
10.00-12.00

Åbningstider for Café BRAG
Åben: Maj til September
Hver lørdag og søndag
fiskebuffet fra kl. 12.30 - 15.30
- kun på bestilling
Åben for selskaber: Hele året efter aftale

