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i Danmark 2014

•	2 pukkelhvaler på sightseeing
i Vemmingbund
•	På sommertogt med ex-juniorer
i SYCs J80’er SYDBANK
•	Johnny Jensen, SYC vinder 3 x DM i
Ylva, X-79 og J-80

•	Med til NM for Optimistjoller i Horten, Norge
•	Ny Sejlsportsliga er et frisk pust
til sejlsporten
•	Beretning fra DM X-79 2014
•	Over Biscayen i November
•	Turen til Ulvesøen, Grønland
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Formanden har ordet
Af Poul R. Fedders, formand SYC

Vi står ved indgangen til et nyt år, dagene bliver længere og inden længe, kan
vi begynde at gøre vore både klar igen.
Vi har dog endnu en 2-3 mørke måneder
foran os, men her håber vi, at SYC’s vinterarrangementer kan være nogle lyspunkter. Vi starter, traditionen tro, med
SYC’s Nytårskur, d. 24. januar kl. 12:00,
som vi afholder på Idrætshøjskolen i
Sønderborg, IHS. Vi starter i auditoriet,
hvor vi hører lidt om aktiviteterne i 2015,
hvilket vi bruger max. 1 time på, for så
herefter at gå over i kantinen, hvor SYC
byder på en let frokost med drikkelse.
Vi hilser på hinanden, og ønsker hinanden godt nytår. Vi plejer at være omkring
100 deltagere, som har et par hyggeligt
timer sammen. Sørg venligst for tilmelding, grundet traktementet, se mere på
vores hjemmeside. Af øvrige vinterarrangementer har vi vintertræning, dvs.
svømning m.v.i Juniorafdelingen,
Desuden et par foredrag med beretninger og billeder fra sejladser på de store
have, virksomhedsbesøg m.v. Til foråret,
i forbindelse med Standerhejsningen
gentager vi arrangementet vedr. kontrol af redningsveste, og så prøver vi i
år noget nyt, med 2 nye arrangementer
”Kontrol af dine sø-ventiler/ skroggennemføringer” og ”Kontrol af dit gasanlæg ombord”. Det vil være begrænset
antal deltagere til begge arrangementer.
Med disse 2 nye arrangementer skulle vi
så også være kommet hele vejen rundt
med SYC’s tilbud mht. at få styr på sikkerheden på båden. Jeg lister dem lige
hurtigt op:
El ombord (kursus), ifb.m.
besøg hos Cabin Lights,
19/2
Kontrol af dine redningsveste
11/4
Kontrol af dit gasanlæg ombord
18/4
Kontrol af søventiler/ skroggennemføringer
følger
Lynkursus
i Dieselmotorer oktober
følger
Kontrol af
din mast og rig oktober
følger
Se oversigten over alle arrangementer
bagerst i bladet og check altid vores
hjemmeside (www.syc.dk), da der kan
komme ændringer. Bestyrelsen og udvalgsformænd håber, at alle finder noget
af interesse.
Ser vi lidt tilbage på 2014, ja så er der en
del, vi kan glæde os over. Der har igen
været travlhed i alle sejladsafdelinger
og flere af vore medlemmer har vundet
flotte medaljer; se mere herom inde i
Ohøj. Derudover kan vi glæde os over, at

Juniorafdelingen i 2014 har fået mange
nye unge Optimist sejlere, og at vi har
igen - med succes - har gennemført de
årlige tilbagevendende kapsejladser. Ja,
mere end det – vi har bl.a. igen, nu for 2.
år i træk, gennemført ”Politiker Kapsejlads – J80”, hvor politikere og partier fra
vores byråd sejler om kap i havnebassinet foran Sønderborg Slot i forbindelse
med Kulturnatten, og så har vi igen haft
ca. 45 nye Sønderborg borgere (tilflyttere) på vandet i J80’erne og Constance,
som var venligt udlånt til os, - alt sammen med henblik på at fremme interessen for sejlads. Vi ser altid, at en del af
de nye borgere melder sig ind i SYC og
bliver elever i sejlerskolen; dejligt.
I 2014 havde vi andre større begivenheder. En som vi alle kan være meget stolte over er, at SYC blev valgt som årets
sejlklub i Danmark. Det skete på Dansk
Sejlunions generalforsamling i marts
måned, hvor jeg, på vegne af SYC, modtog en mega stor pokal og en check på
10.000 kr., som blev overrakt af TORM
Fondens direktør, Jens Bjergmose. I 2014
har vi tillige meldt SYC ind i foreningen
Danske Tursejlere, DT. Det har vi valgt
at gøre, fordi foreningen udgør et godt
supplement til Dansk Sejlunion DT tilbyder diverse kurser og arrangementer
målrettet tursejlere, De udgiver et flot
medlemsblad, arbejder for sejlernes interesser i samfundet. Desuden giver et
SYC klubmedlemskab en reduceret pris
til de af jer, der melder sig ind i DT. Jeg
har selv meldt mig ind i DT. Årskontingentet på 335 kr. inkluderer en ansvarsforsikring.
I 2014 skete der ikke så meget omkring
vores projekt ”klubhus renovering/ udbygning”. Og dog; vi fik drøftet en hel
del sidste vinter og forår – hvad vi har
behov for, og hvad vi har af ønsker internt i SYC, og fik drøftet projektet
med SSM og Amba’et. Vi fik også kogt
det hele sammen i nogle specifikationer, men så gik der forår og sejlersæson i projektet – hvilket betød, at der
ikke skete noget. Bestyrelsen har dog
her efter generalforsamlingen taget hul
på arbejdet igen, og forventer inden
længe at kunne præsentere et revideret oplæg til udseendet/ konceptet på
klubhusets renovering og udbygning. Vi
taler ikke om endelige byggetegninger,
men om skitser til et koncept på klubhuset, som vi så vil gå videre med – og se,
om vi kan opnå midler/ finansiering til.
I korthed, så ønsker vi et ”nyt”/ reno-

veret klubhus,
der kan være
et centrum for
sejlerne – på
tværs af sejlerinteresser.
Det skal være
et åbent og
indbydende
sted,
som
man
gerne
søger hen til –
uanset om man er sejler med handicap
eller ikke, er junior- eller seniorsejler, er
tur- eller kapsejler. Ja, vi satser også på,
at vores klubhus kan tage imod besøg
fra byen, dvs. fra skoler og uddannelsesinstitutioner – og byens borgere i almindelighed. Det skal være et sejlercentrum – hvor vand, vind, natur og mennesker bindes sammen. Når bestyrelsen
har fået udfærdiget nogle nye skitser til
klubhuset, kommer vi tilbage.
”Bertels Bro”, dvs. terrassen foran klubhuset mod vandet, begynder nu at tage
rigtig fin form. Hvor er det dejligt, at Amba’et overtog projektet fra SYC sidste år.
Derved blev der hurtigt sat styr på tingene mht. planlægning, byggetilladelse
og finansiering. Det er dejligt, at frivillige
tager fat og bygger terrassen. Stor ros
til jer alle. Det bliver alle tiders terrasse,
hvor sejlere og borgere kan nyde udsigt
og sol i nærhed af klubhuset.
Inden jeg slutter af, så vil jeg lige gøre
opmærksom på, at vi har en fælles Sejltur til Kiel på programmet med besøg i
British Yacht-Club. Ankomst torsdag d.
14. maj, hvor vi mødes med englænderne og får en drink i baren, fredag tager
vi bussen til en shoppetur i Kiel, lørdag
sejler vi til Kappeln og så hjem søndag.
Se mere på hjemmesiden, hvor tilmelding skal foretages. Jeg ønsker jer alle
et godt nytår og god sejlersæson 2015.
Mange sejlerhilsner, Poul
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Bestyrelsens Beretning for 2014
Af Poul R. Fedders, formand SYC
Jeg vil nu på vegne af bestyrelsen give
beretning for året der er gået. Jeg vil
også komme ind på aktiviteter og planer for fremtiden, og jeg foreslår, at vi
i forbindelse med spørgeruden til sidst,
tager en drøftelse af de fremadrettede
aktiviteter.
Men inden jeg går i gang, vil jeg bede
om at alle ser over på den meget store
pokal derovre på bordet. Det er en flot
udmærkelse som SYC har fået – vi blev
nemlig kåret som ”Årets Sejlklub i Danmark 2014” på Dansk Sejlunions Generalforsamling i foråret. Det er en udmærkelse, som vi alle kan være stolte af. Den
er givet for vores indsats for fremme af
interessen for sejlads, og for de mange
initiativer som SYC har taget. I talen som
blev holdt af Torm Fondens direktør,
Jens Bjergmose, blev vi rost meget for at
tænke nyt. Med pokalen modtog vi også
10.000 kr. af Torm fonden.
Men tilbage til beretningen: I forhold til
de sidste 6 år, har vi valgt at lave lidt
om på beretningsformen, således at
bestyrelsens beretning er kortet meget
ned – og ikke vil indeholde noget særligt fra vores SYC Udvalg. Vi har på vores
Udvalgsseminar Efterår besluttet at alle
Udvalg giver sin egen beretning.
Bestyrelsens beretning skulle dog stadigvæk 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 2014 er 565. Det
er en nedgang på 10 medlemmer, 2% i
forhold til sidste år. Det er første gang
i flere år, at vores medlemstal går lidt
ned. Nedgangen giver ikke bestyrelsen
anledning til bekymring, men vi skal dog
gøre, hvad vi kan for, at det ikke fortsætter.
SYC Medlemmer

2014

Ændring

Juniorer

56

Studenter

19

-2

Handicap

11

-2

+11

2013
45
21
13

Seniorer

479

-17

496

I alt

565

-10

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:
1. Juniorafdelingen
2. Handicapafdelingen
3. Seniorsejler Sejlerskolen
4. Kapsejladsafdelingen
5. Tursejlerafdelingen
Oversigten over årets større kapsejladser ser således ud:

altid nogle stykker af deltagerne igen i
vores Sejlerskole og det giver derudover
en god omtale blandt de unge.
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 Bøjer
har vi nu haft i 8 år, de indgår i et sort
landsdækkende net at Turbøjer – og vi
konstaterer, at de bliver meget flittigt
brugt. Så næste gang du ligger trygt ved
en turbøje, så tænk på det gode arbejde,
der udføres med at udlægge og vedligeholde turbøjerne. Bestyrelsen glæder sig
over det flotte arbejde, der udføres med
DS Turbøjerne.

3) SYC’s både
Vi råder ved udgangen af regnskabsåret over 49
Als rundt
2
83
Ca. 300
både, hvilket er
Breddestævne Handicapafdelingen
Dansk 4 Twinner
18
det samme som
Zero Cup
1
3
32
sidste år. Se forX79 DM + tysk X79 mesterskab
2
14
56
delingen af både
Sejlsportsliga
1
6
18 hold
nedenfor.
Der
				
a 4 = 72
gøres meget for
J80 – Sportsbåd Open
1
10
40
at
vedligeholde
Sønderjysk Open		
27
27
bådene ved voI alt både og deltagere		
152
613
res bådsmænd og
medlemmer i afVores kapsejladser tiltrækker mange delingerne. Vores både er med enkelte
deltagere, og flere af kapsejladserne undtagelser således i fin stand. Når de
er årlig tilbagevendende sejladser, som ikke skal bruges i et stykke tid, bliver de
mange ser frem til. Sejlsportsliga stæv- kørt i hal. Derudover har vi igennem de
net håber vi også bliver en årlig tilbage- senere år installeret et ganske nyt tyvevendende aktivitet.
risystem, FYDICO, udviklet af en af vore
tidligere juniorsejlere, Christian Lolk. Vi
Der skal mange frivillige til at drive vo- kan derfor glæde os over at vi igen i år
res kapsejladser igennem; både vedr. ikke har haft tyveri. Vi sikrer os, så meplanlægningen og udførelsen på land-og get vi kan, i mod tyveri især vedr. supvandsiden. Stor ros til de mange frivil- portbådene med de store motorer.
lige.
Kapsejlads/ Stævne

Nationer

Både

Deltagere

Oxbridge
1
5
				

17 hold
a 4 = 68

SYC Både - ved udgangen i Regnskabsåret

Et udvalg der faktisk deltager og bidrager i næsten hver af ovenstående kapsejladser, foruden den ugentlige Onsdags Kapsejlads, er Jollemor Udvalget.
Derfor en speciel stor tak og ros til Jollemor Udvalget.
Prøvesejlads med Sønderborg Kommunes ”New-Comers Network”: Udover
kapsejladserne har vi genoptaget ”promotion sejlads” – i samarbejde med Sønderborg Kommunes – med deres ”NewComers Network”. 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. Vi var heldige med
vejret, så det blev til en god sejladsoplevelse med efterfølgende beværtning ved
Ringridderpølser, øl og vand. Vi finder

2014 2013
20

Vækst

20		

Bådtype
Optimistjoller

1

1		

2

2		

606’ere

3

3		

2

2		

1

1		

470’ere

4

4		

Kegnæsjoller
Gummibåd

Feva
Zoom 8 Joller
Europajoller

3

3		

2

2		

6

6		

4

4		

Twinner

1

1		

Dommerbåd

49

49		

J80
2.4 mR

I alt

4) De Landbaserede Klubaktiviteter
Vi har igennem året gennemført forskellige aktiviteter – hvoraf nogle er gen-
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gangere fra tidligere år. Ud over aktiviteterne nedenfor har der været gennemført en del arrangementer i de enkelte
udvalg, som ikke tages med her.
Nævnt i kronologisk orden:

Renovering af klubhus: På sidste års generalforsamling fik bestyrelsen mandat
til at gå i gang med projektet, dvs. i første omgang gå i gang med konceptskitser og sponsoransøgning. Bestyrelsen
kørte så forskelige runder med udvalg,

Nr. Arrangement

Fast Årligt

1

”Lynkursus i Dieselmotorer” – ved MJ, Værft, Heinrich Jahnke

x

2

Julestue i klubhuset i december måned,
hvor klubben er vært ved gløgg og æbleskiver

x

3

Træningsundervisning og vintersvømning i Juniorafdelingen

x

Enkeltstående

4	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 med en lille frokost og drikkelse

x

5	Torskespisning – igen i år udelukkende for medlemmer
med ulige personnumre

x

6	Standerhejsning - og hvor SYC er vært
med en lille frokost og drikkelse

x

7

Kontrol af redningsveste ifb.m. Standerhejsningen

x

8

Velkomst- og introduktionsaften til nye medlemmer

x

9

”El Ombord” – en aften med Jens Koch		

x

10	”Rig- og motorcheck inden sæsonstart” – ved Southern Spars,
Fedder Wiesel og Henirich Jahnke, MJ Værft		

x

11	”Kontrol af mast” ved Southern Spars, Fedder Wiesel
og Force, Søren Jensen		

x

12

Standernedhaling – hvor SYC er vært med kaffe/ te og kage

”Rig- og motorcheck inden sæsonstart”
samt ”Kontrol af mast” – var nye arrangementer, som jeg arrangerede. Der var
god opbakning til arrangementerne, og
jeg må sige, at de professionelle gjorde
det rigtig godt. Måske skulle vi sætte arrangementerne på næste års kalender,
men det kommer an på hvad I synes.
5) Faciliteterne på Havnen
Vi har flere udvalg, der sikrer gode faciliteter på havnen:
1. Traktor
2. Bådkran
3. Mastehuse
4. Klubhus
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.
Bådkran: Den er blevet checket og serviceret og har fået ny lås. Flot arbejde
Mastehuse: Troels har igen, i samarbejde med SSM fået styr på alle masterne
således, at de nu ligger godt på hylderne
vinteren over. Det er glædeligt, at der
foretages forbedringer i mastehusene
– så som de små kraner/ spil på skinner m.v. – og jeg ved, at Troels tænker
på fortsat at gøre faciliteterne bedre til
glæde for os alle.
Klubhuset: Viggo Asmussen forestår
fint, den daglige drift samt udlejning. At
klubhuset altid ser ordentligt og rydeligt ud skal vi dog alle være med til at
sørge for, og her bør vi nok hjælpe hinanden lidt mere end i det forgangne år.
Det er ikke altid, at man kommer ind til
et ryddeligt klubhus.

x

drøftelse med medlemmer på en klubaften, drøftelse med SSM og Amba’et – alt
sammen for at samle behov og drøfte
ideer, m.v.
Det tog tid – og lige pludselig var det
blevet forår, da vi skulle have revideret
vores skitser at til det renoverede – og
udbyggede klubhus; Af diverse årsager
gik projektet i stå. I løbet af sommeren
stod den på sejladser, men her i efteråret har vi taget projektet op igen
Vi er ved at finde en ny arkitekt, da Kim
Løndal ikke ønsker at deltage længere.
Vi regner med at få det på plads inden
længe.
De input vi har samlet, og som vi vil udforme skitser efter ser således ud:
•	
Stort indbydende lokale til ”sejlerhygge” 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
•	Brændeovn
•	Mulighed for beværtning
•	Fortsat godt rustikrum i den modsatte ende/ anden halvdel - til almindelig
sejlerbrug efter sejladser, men mere
plads – derfor en udbygning på toiletbygningen
•	Begge lokaler skal kunne åbnes til et
samlet 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
•	Nye toiletter i stueetagen hvor trappen og gang i dag ligger
•	På 1. salen fortsat mødelokaler, race
office og opholdsrum
Bestyrelsen ønsker at fortsatte arbejdet. Vi skal have lavet koncept skitserne
færdige og skrevet ansøgninger. Når vi
så efter et stykke tid – måske om et år –
får nogle penge ind – så må vi se hvad vi
har muligheder - hvad vi kan og vil gennemføre. Først på det tidspunkt skal vi
lægge de endelige specifikationer fast til
byggetegningerne m.v.
Til finansieringen skal vi under alle omstændigheder regne med selv at skulle
stille med min. 25 % af en renovering.
Bestyrelsen mener, at det burde kunne
lade sig gøre, uden at vi skal ud og stifte
gæld som skal afdrages.
Vi skal indstille os på, at det nok er et
3-5 års projekt. Men hvis vi ikke kører
på, så kommer der helt sikkert ikke nogen renovering/ udbygning. Derfor vil
bestyrelsen fortsætte arbejdet.
6) Samarbejdet med Naboklubber,
Havnen, Kommunen m.v.
Vi har fortsat et godt samarbejde med
langt hovedparten af vore partnere:
Samarbejdet med SSM og SFF: Fortsat
god og konstruktiv dialog med SSM; ingen kontakt til SFF.
I forhold til Lillebælt-Sydkreds: Samarbejdet i Lillebælt-Sydkreds er fortsat
godt – både i Juniorafdelings- og senior
regi.
Samarbejdet med Idrætshøjskolen, IHS:
Fortsat godt samarbejde omkring brug
af både – IHS lokaler m.v.
Forholdet til MRD: Uforandret i forhold
til sidste år - intet samarbejde. Vi forsøger at få vores andel solgt tilbage til
samme pris som vi har givet, men det
går meget svært. Vi vil dog fortsat forsøge, og måske forsøge at sælge andelen til andre end MRD, hvis der findes
interessenter. Lille note: Vi har afskrevet
værdien af vores andel i vores regnskab i
årene før 2012. Så hvis der er nogen der
har interesse i en andel i MRD, så meld
venligst tilbage. Måske om vi kan finde
en reduceret pris.
Samarbejdet med Sønderborg Kommunen, Kultur og fritid, Visit Denmark mv.:
Vi har et godt samarbejde omkring vores 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”.
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Også i forholdet til vores nabo, campingpladsen på Ringgade kan vi notere et
godt samarbejde og dialog med forpagteren, og samarbejder omkring pladser
til campister ved vore kapsejladser og
stævner.
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 partnere der kommer til
os.
7) Organisation, Udvalg, Frivilligt 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
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?
Det lykkedes os dog, med hiv og sving at
udgive et flot Ohøj i januar måned i A4
format. Og det bliver godt modtaget –
så det skal vi blive ved med. Vi deler det
ud til bl.a. alle frisører, lægehuse, m.v.
- steder hvor folk mødes – og hvor vi håber, at folk læser det.
Sejladsafdelingerne har deres eget netværk, og kommer med informationer via
dette – dvs. pr mail, Face Book etc. men
vi kommer ikke med mere information
på tværs i SYC end det ene trykte Ohøj
i januar. Vi kunne f.eks. udgive et Ohøj
– i elektronisk form, men det er ikke lykkedes.
Bestyrelsen har også kun en begrænset
energi og tid. Vi mangler en Ohøj/ web
redaktion, der kan tage fat – så bestyrelsen håber meget, at nogle flere vil
komme på banen.
Vi har meldt SYC ind ”Fritidssejlerne”,
som er en organisation, der arbejder for
at formidle information og aktiviteter for
– skal vi sige ”den almindelige” sejler. Og
de har faktisk mange gode tilbud. Vores
klubmedlemsskab giver ikke automatisk
medlemskab for den enkelte sejler. Man
skal selv sørge for at melde sig ind. Et
årskontingent er beskedent 225 kr. Se

mere på: www.dk-dfu.dk.Vores medlemskab af Fritidssejlerne er et supplement
til medlemsskabet af Dansk Sejlunion.
8) Sejladserne i 2015
Som hidtil, skal vi have gode træningssejladser og SYC kapsejladser i 2015. Vi
vil gennemføre de årlige tilbagevendende større kapsejladser som:
1) Oxbridge
2) Als Rundt
3) Opti A-Cup
4) ZeroCup
5) … og måske Sejlsportsliga
Vinter- og kommende sæsonarrangementer i 2014-15:
Foreløbigt har vi følgende på programmet
1) Julestue
2)	
Nytårskur i midten af januar. SYC er
vært ved en let frokost – og vi hilser
på hinanden.
3) Torskespisning
4) Kontrol af redningsvest
5)	Standerhejsning - SYC er vært ved en
let frokost
6) Velkomst nye medlemmer
7) Et eller 2 aftenarrangementer

7

Alt i alt betyder det, at SYC’s overskud
er pænt, ca. 28 tusinde kr., hvilket bestyrelsen er tilfreds med. Disponeringen
af overskuddet tager vi, når Michael får
ordet.
10) Bestyrelsens syn på Fremtiden
Fremme breddesejlads: Bestyrelsen vil
fortsætte arbejdet med at fremme og
styrke bredde-aktiviteterne – for alle
sejladsafdelinger – fra juniorer til seniorer – og sejlerskolen samt handicapafdelingen .
Styrke/ oparbejde Tursejlerudvalg: Det
er ikke lykkedes os endnu, men vi vil
fortsat forsøge at arbejde for at styrke
vores Tursejlerudvalg – og forsøge at tiltrække flere frivillige i dette udvalg. Der
skal arbejdes for tursejlernes interesser
i klubben og på havnen. Ideer er velkomne. Vi tænker på initiativer som f.eks.:
•	Bedre køb/ salg fra hjemmesiden
•	
Loppemarked på hjemmesiden eller
havnen
… flere kurser, foredrag m.v.
Klubhus renovering. Vi vil som sagt tidligere gerne fortsætte projektet.

1)	At tiltrække nye medlemmer – via prøvesejladser, klubarrangementer, og
muligvis sejlerevent – teambuilding.

Ohøj – hjemmeside - kommunikation: Vi
skal blive bedre til at kommunikere, men
bestyrelsen klarer ikke dette alene ved
siden af alle de øvrige projekter, der er
i gang
Vi mangler ligeledes meget et ”kommunikationsudvalg” – der vil være med til
at forbedre vores kommunikation såvel
internt som eksternt

2)	At samle medlemmer til hyggeaftner –
som foreslået fra medlemmers side.

Emner til drøftelse set fra bestyrelsens
side:

9) Klubbens Økonomi
Igen i år er der blevet gjort en stor indsats mht. at skaffe penge til klubkassen.
Der er blevet solgt øl og vand til Ringridningen, der er søgt og opnået sponsorater, og alle vore stævner og kapsejladser
er løbet mere end rundt.

Klubhusrenovering/ udbygning
Klubaftner i 2014-15 – hvilke??

Vi vil gerne høre fra jer om I har nogle
ideer til aftenarrangementer
Derudover vil vi arbejde for:

Ohøj –”kommunikationsudvalg” – hvem?
… jeg vil gerne bede sekretæren om at
fastholde spørgsmål og svar – til referatet.!
På bestyrelsens vegne
Poul R. Fedders
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I over 100 år har Langenberg leveret grafiske
løsninger til danske og udenlandske kunder
som ønsker kvalitet og professionel rådgivning.

G rafi sk
pr od ukti on
i over 10 0 år

Design

Tryk

Messe

• Logo-design
• Visuel identitet
• Hjemmesider

• Digitaltryk
• Offset
• Storformatprint

• Messestande
• Roll-up
• Bannere

Falstersgade 6 . 6400 Sønderborg
Tlf.: 74 42 45 06 . info@langenberg.dk . www.langenberg.dk
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SYCs Regnskab 2014
Af Michael Hampen, Kasserer
Igen i år har klubben formået at komme
igennem regnskabsåret med fine tal på
bundlinjen, ikke så flot som sidste år,
men det er jo ikke hvert år der kommer
et VM til klubben. Jeg skal som kasserer rette en hjertelig tak til alle de frivillige der hjælper med stort og småt,
uden dette skulle kontingentet være
mindst det dobbelte for at vi kan drive
foreningen. Hvis nogen undrer sig over
både store tilgodehavender samt gæld
så skyldes dette ekstraordinært at store
udgifter/indtægter først er bogført efter
den 1.9 hvor nyt regnskabsår starter.
Der er stadig en del der betaler kontingent alt for sent eller slet ikke trods
mange rykkere. Vær gerne opmærksom
på om din adresse, e-mail samt mobil
nummer er registreret korrekt i systemet. Du kan selv logge på og ændre.
Hvis du har glemt dit login kan login og
password sendes fra systemet, dog ikke
hvis e-mail ikke er korrekt registreret.
I det tilfælde så send mig en e-mail på
syc@hampen.dk og jeg skal sørge for
det bliver rettet.
Der er nogen forvirring omkring kollektiv ansvarsforsikring. Vær opmærksom
på at skærings-.dato for kollektiv ansvar
er den 1.9. hvert år. Opsiger du din ansvarsforsikring senere end dette så får
du en opkrævning det kommende år på
dækningen. Forsikringen opsiges ved at
kontakte CODAN. Husk at få dokumentation på opsigelse så der ikke senere
er tvivl om hvilken båd samt hvilket tidspunkt forsikringen er opsagt.
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Beretning fra Juniorafdelingen
Af Brian Lybæk Petersen, Juniorformand
Vi fik i år en god start, vejret har været
fantastisk lige fra starten af sæsonen. Vi
startede ud med 9 optisejlere i foråret.
Der har været nye børn hver tirsdag og
torsdag hele sæsonen for at prøve at
komme ud og sejle.
Sit on top kajakkerne, vi fik af SYC´s Venner sidste år, har været en stor succes og
er med til at tiltrække yngre søskende så
vi på sigt også kan fange deres interesse
for sejlsporten. I forbindelse med Sejlsportsligaen afholdt vi Sønderjysk Open
med 27 joller.
Tirs-/ons-/torsdag i uge 28 afviklede vi
Aktiv Sommerferie, da tilmeldingen åbnede på nettet var pladserne revet væk
på godt 1 time. Vi havde de 3 dage, det
stod på 48 børn ude at sejle Det må siges at være en succes. Dog var der en af
forældrene, der misforstod noget i forbindelse med at undertegnede fortalte
om sikkerhed og udstyr i forbindelse
med sejlads under introduktionen i klubhuset.
I løbet af aftenen kom der nemlig en mail
med trussel om anmeldelse til ombuds-

manden på grund af ulovlig markedsføring og hjernevask af børn. Det blev taget op dagen efter i forældre-gruppen,
som var fuldstændig uforstående overfor denne reaktion. Alligevel besluttede
vi efter denne oplevelse at deltage i Aktiv Sommer igen i 2015, dato kommer på
hjemmesiden i løbet af foråret.
Efterårssæsonen viste sig også fra den
gode side, igen med fantastisk vejr og
mange børn ude at prøve sejlads i joller. Ved slutningen af sæsonen var der
27 registrerede optimist-sejlere i SYC. Vi
har i år haft stor fokus på at fremme optimisten. Det ser ud til at være lykkedes,
målet var at få 8 nye sejlere i år, men vi
nåede dog op på 18 nye sejlere. Næste
år sætter vi igen målet til omkring 8 nye
sejlere. Det kræver noget arbejde, men
vi håber, det lykkes.
Opti-A Cup & Jysk Mesterskab for
Zoom8, måtte desværre aflyses i år for
første gang siden starten i 1981, men
det er tilbage igen i 2015 d. 12-13 sep.
som et lidt større stævne idet, det bliver rangliste for A-sejlere og vi tager Csejlere med også.

I stedet for Opti-A afholdt vi så vores
Klubmesterskab denne weekend, vi havde 21 joller på vandet lige øst for havnemolen, i den sidste sejlads lige før middag havde vi dog lige en større kølbåd
der lige ville ind gennem C-feltet. Det
gjorde, at halvdelen af C-sejlerne ikke
var særlig trygge ved at tage ud igen om
eftermiddagen. En lille snak fik dog et
par på vandet igen om søndagen, hvor
der også blev arrangeret forældresejlads
Torsdag d. 9/10 blev der afleveret joller og afholdt afslutning med spisning i
klubhuset for ca. 60 deltagere. De forsøgte at spise alt ”Flemmings mad” det
lykkedes dog ikke, så der vil blive gjort
et par forsøg mere i løbet af vinteren.
Svømning er startet og er hver tirsdag
fra kl. 20.10- 21.10 til og med d. 31.
marts. Så trænger du til en tur i vandet,
er det bare om at møde op, det er juniorafdelingen der står for vagterne i år.

Beretning fra øvrige faste udvalg
ladser, ligesom man har assisteret ved
stævner over 10 dage, brugt hver 2 dage
på at sætte/inddrage hhv. kapsejladsog turbøjer, mens Brude-stensbøjen har
krævet 1 dags fornøjelse. Det har medført forbrug af proviant og brændstof
som flg.:
54 madpakker og 25 rundstykker, Medicin 1 fl. Gammel Dansk, 10 ltr. Motorolie
og sidst men ikke mindst 210 ltr. Diesel

Jollemors beretning
Af Ove L. Madsen

Jollemors 1. skipper og udvalgsformand
Ove Lystrup Madsen præciserede i sin
beretning, hvilken besætning, hun kan
mønstre, nemlig 5 skippere: Ove Madsen, Egon Lambertsen, Skipper, Ebbe
Lintrup, Mathias Rousing, og Jørgen
Larsson.
Jollemor har i den forløbne sæson haft
160 sejltimer på vandet, svarende til 980
mandtimer fordelt på 18 aftenkapsej-

Jollemor og dens besætning melder alt
vel ombord og ser frem et godt samarbejde i 2015

Festudvalget
Af Finn H. Larsen

I det forløbne år har festudvalget afholdt 2 arrangementer, siden sidste generalforsamling. Der er afholdt julestue i
klubhuset, torskespisning i februar også
i klubhuset, igen med stor succes, der
var 56 medlemmer til denne aften, med
flere på venteliste! Der blev forespurgt
på generalforsamlingen om en vinterfest, jeg vil gerne prøve at få en op at

stå igen, men den skal måske laves på
en anden måde, end vi er vant til! Gode
ideer modtages.

Brudestensudvalget
Af Jørn Iversen

Brudestensbøjen blev udlagt d. 9. april
og inddraget igen d. 30. oktober. Bøjen
har stået godt hele sæsonen. Efter 16 år
på havet ved indsejlingen til Flensborg
Fjord viser bøjen tegn på begyndende
slitage og i år blev topbetegnelsen fornyet. Vi udfører arbejdet selv og har
således kun udgiften til matrialer. Bøjearbejdet foregår i fuldstændig indarbejdede rutiner både med hensyn til forårsklargøring, udsætning, inddragning,
vinterklargøring, opbevaring, indberetning til Søfartsstyrelsen og Sønderborg
Havn og information på SYC’s hjemmeside.
Udvalget består af 10 medlemmer. Der
afholdes møder i for- og efterår og vort
årsmøde afholdes den første fredag i
december.
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Klubhusudvalget

Mastehusudvalget

På grund af de mange planer om renovering af klubhuset, har vi kun foretaget
den nødvendige reparation og vedligeholdelse såsom supplement af service,
udskiftning af pærer, supplering af rengøringsmidler m.m.

På et udvalgsseminar med bestyrelsen
i oktober, blev man enige om, at der
fremover skal betales kr. 100. for masteopbevaring. Da SSM ikke endnu har
haft det for i deres forening, afventer vi
deres svar, så vi kan komme videre.

Med de mange brugere og nøgleindehavere er det svært at opretholde en rimelig orden. Det har flere gange medført,
at lokalet i stuen har måttet ryddes for
et utal af genstande, som absolut ikke
høre hjemme der, bl.a. i forbindelse med
weekend udlejninger. Eneste opbevaringsmulighed er gangen ved trappen
til 1. sal, og det har medført klager over
manglende fremkommelighed til toiletter og trappe. Det er vort håb, at der i
forbindelse med den planlagte renovering/udvidelse tages hensyn til opbevaringsplads for fadølsanlæg, grill, tavler
m.m.

Mastehusene har pr. 1. november i alt
310 master inde – der er stadig få ledige pladser, men kun i toppen af reolerne. I januar går vi alle hylderne igennem,
så hvis du er en af dem, der mangler
at få markeret din mast, kan det nås
endnu. Der bliver en smule omrokering
af master, de implicerede vil få besked. I
sommerperioden hvor husene står tomme, er der mulighed for at benytte dem
til cykler, små gummibåde m.m. blot skal
det være markeret med navn.

Af Viggo Asmussen

Bookning af lokalerne via hjemmesiden
virker fint efter de første begynder vanskeligheder er klaret, og diverse udvalg
har været gode til at lægge deres bookninger ind inden 1/1.
Der arbejdes på at få sat nogle (midlertidige?) lamper op i stueetagen, og det ville være en god ide at få en regelmæssig
rensning af filtrene i varmeanlæggene!

Af Troels Fenneberg

Nye tiltag:
Der vil komme taljer mellem alle reoler
– Udenfor det gl. mastehus vil der blive
lagt 50m2 fliser, det bliver så lidt lettere
at køre med vognene – 2 lavere mastevogne vil blive fremstillet.
Til slut vil vi gerne fra udvalgets side rose
de fleste masteejere for at overholde de
regler, der er for at benytte mastehusene.
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Beretning fra
Mini 12 afdelingen
Af Christian Duus

Handicapafdelingen kan i lighed med de
øvrige afdelinger se tilbage på en god
sæson, hvor vi ikke har kunnet klage
på, at vejrguderne har svigtet os. Vi har
været 11 handicappede sejlere, der har
benyttet sig af SYCs tilbud om sejlads for
fysisk handicappede.
Traditionen tro har vi holdt et breddestævne for sejlads i vore Twinbåde.
Der mødte i alt 18 op fra Thurøbund, Århus og Ålborg og Sønderborg,
Vi blev enige om, at vi ville arrangere 2
sejladser næste år, idet Thurøbund Sejlklub vil være vært for et stævne først på
sæsonen, mens SYC slutter af med et
medio august.
Vi fik et overordentligt favorabelt tilbud
om at kunne overtage en Norlin II 2,4mR
fra Dansk Sejlunion – i parentes bemærket den Jens Andersen har deltaget med
i Paralympics.
Med i handelen fulgte hele 6 sæt sejl. Vi
har netop fået 5.000 kr fra Lions Club
Sønderborg Alssund. Vi undersøger mulig-hederne for at finde flere sponsorer
– indtil da har vi lånt resten af pengene
af Michael Hampen (klubkassen)
Vi har jo i forvejen én Norlin II 2,4mR,
så i næste sæson vil vi prøve at få gang
i kapsejlads i mini’erne, ligesom vi skal
blive bedre i Twinbådene – selv om vi må
erkende, at vi møder hård konkurrence
fra både Ålborg og Thurøbund
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Sejlerskolen sæson 2014

flere instruktører, så vi kunne dele holdene.

2014 har været en god sæson i sejlerskolen. Bådene har sejlet rigtig mange
timer i det fine vejr.

Sydbank har tegnet sponsorat for sæson 2014 og vi håber at de er med til
sponsorere næste sæson. Vi takker
mange gange for sponsoratet. Det er
en stor hjælp til dette projekt. Uden en
sådan sponsor ville det ikke være muligt
at gennemføre en så stor investering.
Vi takker også BHJ fonden, og kan sige
at båden bliver brugt rigtig meget. Studenter afdelingen er der kommet rigtig
meget gang i. De bruger båden flittigt .

Af Lars Slipsager Reugboe

Vi har haft lidt småskader i løbet af
sæsonen. Disse skader er løbende blevet udbedret. Vi kan godt mærke, at
bådene bliver brugt meget, efter at der
er kommet gang i studenterafdelingen.
Det ses tydeligt at BHJ har sejlet meget
kapsejlads i denne sæson. Så der er en
del reparation på båden den kommende
vinter.
BHJ blev Danmarksmester i år. Rigtig
flot.
Der er indkøbt ny genakker i denne sæson. Bådene blev forårsklargjort med
ny bundmaling og godt poleret.
Der har igen været næsten fuld besætning for 2014. 24 elever har sejlet
i 3 J80ere. Vi sejler mandag, tirsdag og
torsdag. Der er 4 elever fordelt i 3 både.
Vi har valgt at holde onsdagen fri til
vores instruktører eller klubmedlemmer,
som kunne tænke sig at prøve båden.
Vi har lavet et samarbejde med IHS
omkring deres båd. Vi låner hinandens
både til undervisningsbrug og dette
samarbejde har fungeret rigtig godt og
dette fortsætter i 2015.
Vi har plads til 36 elever i J80erne. For
at udføre dette kræver det at der er 12
instruktører. Instruktørerne har fået lov
til at sejle en masse i de nye både. I stedet for løn for instruktørerne sejltimer
i bådene. Derfor vil jeg igen opfodre jer
til at hjælpe til i sejlerskolen, vi mangler
jeres hjælp. Vi kunne godt bruge nogle

Der er iværksat en arbejdsgruppe som
arbejder med at sejlerskolen bliver certificeret i 2015.
Desuden vil vi arbejde med at få en tavle sat op ved bådene, så man kan følge
mere med i hvad der sker i sejlerskolen
og studenterafdelingen.
PT er der tilmeldt 15 elever til sæson
2015. Det tegner til endnu en god sæson. Der vil i den kommende sæson blive undervist i matchrace. Der er tilmeldt
2 pige hold.

Kapsejladsudvalget 2014
Af Flemming Clausen

Sæsonen 2014 har omfattet følgende
aktiviteter i Kapsejladsudvalget.
Als Rundt med en lille stigning i deltagerantallet. Der er blevet delt brochure
ud til ”Sølvroret” til 200 sejlere, om
Als Rundt 2015 den 13. juni 2015. Med
Tursejlads, Single hand, TwoStar, DH
sejlads og flerskrogsbåde. Indbydelse
vil blive offentliggjort i begyndelsen af
november/december.

Som noget nyt i Dansk Sejlunions regi
har der været arrangeret Sejlsportliga
stævner i DK. Det ene i Sønderborg som
har fået meget ros. SYC deltog med en
besætning og fik en samlet 8. plads.
Næste år laves der et udtagelsessystem
op til hvert sejlsportliga stævne.
Kapsejladsudvalget arbejder på at få
skaffet finansiering til 2 J/70’ere, der
kan bruges til ungdomsarbejder, skolesejlads, eventsejlads, kapsejlads osv..
Bådene skal hovedsageligt finansieres
ved sponsorater og brugerbetaling.
2014 blev resultatmæssigt et godt år
for SYC’s kapsejladsseniorer, især for
Johnny Jensen, der som ”reserve skipper” formåede at vinde DM for Ylva’er
i Korsør med en besætning, som han
aldrig havde sejlet med. Et par uger
senere deltog Johnny Jensen i X-79
klasse mesterskab og vandt sammen
med besætningen Søren Brask, Rasmus
Lambertsen og ”skorstensfejeren” fra
Kaløvig.
Ikke nok med det - Johnny Jensen vandt
også DM for J/80’ere sammen med Frederik Jeppesen, en fuldvoksen fra Nordsjælland og en optimist knægt på 10 år
der havde den helt rigtige vægt. (27 kg)
.
Til dette DM var der tale om en dobbelt
DM-sejr til SYC, idet besætningen på Als
Logistics med Flemming Djernæs som
skipper erobrede 2. pladsen.
Zero Cup har været gennemført i år igen
sammen med ProjectZero, Junior Chamber og SYC. Næste år bliver det måske
en lørdag sidst i august.
Der har været afholdt uofficielt DM i
X-79 inkl. tysk mesterskab.
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Referat fra
SYC Generalforsamling 2014
Af Christian Duus
Generalforsamlingen blev afholdt d.
13. november i SYC’s klubhus. Poul R.
Fedders bød velkommen til generalforsamlingen, hvor der var fremmødt 46
SYC’ere. Herefter opfordrede Poul forsamlingen til at afholde et minuts stilhed til minde om 2 af SYC’s tidligere formænd, som var gået bort i løbet af 2014;
Jørgen Stannov og Kurt Andersen.
Jf. dagsordenen pkt. 1, valg af dirigent
Poul henviste til SYC’s dagsorden for
generalforsamlingen, punkt 1 – ”valg af
dirigent”, og foreslog på bestyrelsens
vegne Henrik Henriksen som dirigent.
Henrik Henriksen blev enstemmigt valgt
som dirigent.
Henrik Henriksen gennemgik formalia
vedrørende lovlig- og beslutningsdygtigheden af generalforsamlingen, som alt
sammen blev konstateret i orden. Ordret blev herefter givet til Poul Fedders til
aflæggelsen af bestyrelsens beretning.
Jf. dagsordenen pkt. 2, bestyrelsens
beretning
Inden aflæggelsen af bestyrelsens beretning, gjorde Poul opmærksom på,
at bestyrelsen og udvalgsformænd var
blevet enige om at ændre praksis fra
de tidligere 6 år, således at bestyrelsens beretning denne gang var kortet
ned, og ikke ville indeholde særlig meget
vedr. udvalgene, da disse skulle aflægge
deres egen beretning denne gang. Med
disse ord aflagde Poul beretning. (Bestyrelsens beretning, samt beretninger
fra faste udvalg kan læses andet sted i
dette Ohøj)
Der var et par spørgsmål, som gik på
at uddybe, hvor langt man var mht. til
klubhusrenoveringen/udbygningen. Poul
redegjorde for, at behov fra de forskellige udvalg var samlet ind sidste vinter
og forår. Dermed skulle man have nye
skitser til projektet udformet, hvorfor
man blev forsinket i den del af processen. Status er, at bestyrelsen har taget
fat igen og at der er skred i tingene. Bestyrelsen regner med at kunne præsentere nye skitser inden for relativ kort tid,
dvs. først i det nye år. Poul pointerede
dog også, at man måtte være lidt tålmodig; det er et flerårigt projekt.
Der blev spurgt til, hvorvidt Ship-Shops
eksklusivaftale var overgået til iskiosken/
den nye forpagter og hvordan ejerforholdet nu var. Poul svarede at dette var

et havneanliggende, men at det forholdt
sig således at projektgruppen (SYC og
SSM) som forestod ”havneovertagelsen”
havde bragt emnet, ”eksklusivaftale” op
med kommunen, og at kommunen allerede inden havneovertagelsen havde
sørget for at eliminere enhver eksklusivaftale med ShipShop. Hvordan ejerforholdet nu var vedr. ShipShop vidste Poul
ikke, men Poul ville bringe spørgsmålet
videre til bestyrelsen for Amba’et.
Herefter var ikke flere spørgsmål eller
indvendinger til bestyrelsens beretning,
som blev godkendt af forsamlingen.
Jf. dagsordenen pkt. 3, beretning fra
Juniorafdelingen
Brian Lybæk Petersen forelagde derefter beretning for Juniorafdelingen, idet
han kunne glæde sig over fremgang i
afdelingen, som nu talte 27 optimister
og 4-5 Europajolle sejlere. Der var ingen
spørgsmål eller indvendinger til beretningen som herefter blev godkendt af
forsamlingen.
Jf. dagsordenen pkt. 4, beretninger
fra fast udvalg
Så fulgte beretninger fra SYC’s faste udvalg, som også alle blev godkendt. Der
var følgende uddybende kommentarer,
spørgsmål/ svar vedr. disse beretninger:
•	
Kapsejladsudvalget mener, at sejlsportsligaen er et godt initiativ – så
meget at udvalget er motiveret for at
søge mod anskaffelse af 2 stk. J70’ere.
Man arbejder allerede på at finde
sponsorer.
•	Tursejlerudvalget: Poul Fedders efterlyste flere friske kræfter til udvalget.
Arrangementer og vores DS turbøjer
er der mange, der nyder godt af, men
hvis der ikke er frivillige til at tage sig
af opgaverne dør disse aktiviteter.
Bent Hansen, som sammen med Jollemor igennem flere år har stået for DS
turbøjerne istemte og kommenterede
problemstillingen – at det ikke kunne
gå meget længere. Poul opfordrede
folk til at træde til. Han fremhævede,
at det jo også var igennem det frivillige arbejde, at det sociale sammenhold opstod. Ejner Runarsson og Jens
Godbersen meldte sig herefter som
nye medlemmer i Tursejlerudvalget.
Det blev hilst velkommen af forsamlingen.
•	Klubhusudvalget, Viggo Asmussen opfordrede til at alle brugere af klubhuset blev bedre til at sørge for oprydning efter brug af klubhuset.

•	
Mastehusudvalget, Troels Fenneberg
kunne glæde sig over at mere end 350
master var kommet godt i vinterhi.
Troels henviste til, at der var truffet en
beslutning på SYC’s Udvalgsseminar,
hvor alle udvalgsformænd og bestyrelsen var blevet enige om at opkræve
et årligt gebyr på 100 kr. for opbevaring af en mast i Mastehuset. Beløbet
skal gå til vedligeholdelse. Opkrævningen er dog betinget af, at SSM er med
på tiltaget, og at der findes en enkel
administrativ måde at opkræve beløbet på. Erik Urth mente ikke der var
”paritet” mellem dette tiltag og hvad
der var gennemført vedr. bådkranen.
Efter en lille smådrøftelse foreslog
dirigenten, Henrik at Troels fortsatte
dialogen med bestyrelsen, hvilket der
var opbakning til.
•	Bådkranen, Jørn Schulz kunne fortælle, at den nye lås på kranen ikke havde
givet anledning til bemærk-ninger eller
indvendinger fra medlemmers side.
•	Traktorudvalget, Tage Duus bekendtgjorde, at han ville trække sig efter
forårssæsonen. Han foreslog n, at arbejdet blev overtaget af havnen. Poul
svarede, at det kunne SYC ikke bare
bestemme, men indvilligede i, at bestyrelsen overtog problemstillingen
– at der skal findes en ny løsning på
bemandingen i Traktor-udvalget.
Jf. dagsordenen pkt. 5, regnskab og
budget
Michael Hampen gennemgik regnskabet
for 2014 og budgettet for 2015. Der var
få spørgsmål der alle gik for lidt uddybende information, som blev besvaret
af Michael. Bestyrelsen indstillede årets
overskud til at tilgå reserver til Klubhus
renovering, hvilket blev godtaget af forsamlingen.
Jf. dagsordenen pkt. 6, fastsættelse
af kontingent
Bestyrelsen indstillede til en fastholdelse af kontingentets størrelse, hvilket
blev godtaget af forsamlingen.
Jf. dagsordenen pkt. 7, indkomne
forslag
Der var ingen forslag modtaget som
kunne behandles på generalforsamlingen. Dog havde Holck H. Mehlsen fremsendt et forslag efter tidsfristen for behandling på generalforsamlingen. Forslaget gik på en opstramning af specifikationerne for layout og farve af vores
SYC stander. Forslaget blev givet videre
til bestyrelsen at forholde sig til.
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STORT UDVALG
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Jf. dagsordenen pkt. 8, valg af formand
Poul meddelte, at han gerne ville tage en
2-årig periode mere som formand, primært fordi han gerne ville være med til
at arbejde for en renovering/ udbygning
af klubhuset. Det trænger vi til synes
Poul. Der var ingen modkandidater til
formandsposten, og Poul blev valgt med
en klapsalve.
Jf. dagsordenen pkt. 9, valg af øvrige
bestyrelsesmedlemmer
På valg var 2 bestyrelsesmedlemmer,
Mikkel Bruncke og Søren Brask samt 1
bestyrelsessuppleant.
•	
Mikkel Buncke blev genvalgt uden
modkandidat.
•	Søren Brask ønskede ikke at genopstille. Bestyrelsen forslog Henning Michelsen som nyt bestyrelses-medlem,
som blev valgt uden modkandidat.
•	
Jan Andersen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant uden modkandidat.
Jf. dagsordenen pkt. 10, valg af revisor og revisorsuppleant
Kay Petersen og Flemming Clausen blev
genvalgt som revisorer og Bjarne B. Sørensen blev genvalgt som revisorsuppleant.
Jf. dagsordenen pkt. 11, nedsættelse
af fast udvalg
Bestyrelsen indstillede til at fastholde
eksisterende udvalg i SYC, hvilket blev
godtaget af forsamlingen:
1. Juniorafdelingen
2. Kapsejladsudvalget
3. Mini-12-udvalget

4. Sejlerskolen
5. Studenterafdelingen
6. Tursejlerudvalget
7. Jollemorudvalget
8. Klubhusudvalget
9. Mastehusudvalget
10. Kranudvalget
11.	OHØJ-, Webmaster og Kommunikationsudvalg
12. Brudestensudvalget
13. Traktorudvalget
14. Festudvalget
Jf. dagsordenen pkt. 12, eventuelt
Der var ingen emner til dette punkt
Herefter takkede Henrik Henriksen
for god ro og orden, og gav ordet
til Poul Fedders.
Poul bad Søren Brask at komme
frem foran forsamlingen, hvor Poul
herefter, på SYC’s vegne, takkede
Søren for hans solide arbejde i
SYC’s bestyrelsen – og overrakte
Søren en erkendtlighed.
Til allersidst takkede Poul aftenens
dirigent, Henrik, for indsatsen – og
bemærkede, at et tegn på en god
styring af generalforsamlingen var
at aftenen kunne afsluttes på et
relativt tidligt tidspunkt.
Sønderborg d. 15. december 2014
Christian Duus, referent
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Invitationer Klubarrangementer
Invitation til SYC Nytårskur
Lørdag d. 24. januar kl. 12:00
Sted: Idrætshøjskolen, Sønderborg
Deltagelse er gratis, men tilmelding påkrævet grundet frokosten.
Hermed inviteres alle medlemmer af SYC til Nytårskur – på
Idrætshøjskolen, hvor SYC er vært ved en let frokost med drikkelse.
Vi begynder i Auditoriet, hvor vi kort præsenterer arrangementer og sejladser i 2015 – samt informerer om projektet
vedrørende 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.
Vi håber, at rigtig mange medlemmer møder op til nogle hyggelige timer. Af hensyn til frokosten er tilmelding nødvendig
– senest d. 16. januar:

Foredrag med
Christian
Liebergreen
Tirsdag 27. februar Idrætshøjskolens auditorium ab kl. 19:00
Foredrag om jordomsejling.
Christian er en eventyrer der ikke ser
nogle hindringer, hvad enten det er i naturen eller om det
er at få et sammenhold til at fungere. For så længe man er
positivt indstillet skal man nok finde en løsning.

SYC Standerhejsning 2015
Lørdag d. 11. april
Klubhuset

Jens medbringer remedier og kurset varer et nogle timer.
Klubben er vært ved kaffe, kage og en ostemad, hvorfor
tilmelding kræves. Der behandles emner så som:

Kl. 10:00	Kontrol af redningsveste i klubhuset.
		
Medbring dine oppustelige redningsveste. Alle
er velkomne (også ikke SYC medlemmer). Erstatningspatron, tablet m.v. kan købes på stedet. Arrangementet er gratis.
Kl. 11:00	Hvis du endnu ikke er medlem og overvejer at
bliver sejler?
		Få information og bliv noteret op til en prøvesejlads
		
•	
Juniorer 6-17 år. Optimistjoller lånes/lejes af
klubben: Årskontingent kr. 350,		
•	Studenter (17 år og op - alle under uddannelse).
5 personers klubbåde, J80. Årskontingent kr.
350,		
•	Handicapsejler. Mini 12M - både lånes/lejes af
klubben. Årskontingent kr. 600,		
• Seniorer, tur- og kapsejlads i egne både.
			 Årskontingent kr. 600,- (par kr. 750,-)
			 pensionist kr. 300,(par kr. 450.-)
		
•	
Sejlerskole i 5 personers klubbåde, J80. Der
sejles sæsonen igennem. Fra kr. 1600,- plus
årskontingent kr. 600,		SYC medlemskab giver adgang til kurser, temaaftner, sociale arrangementer, virksomhedsbesøg m.m. Der rådes over klubhus, mastehuse,
bådkran, mastekraner – og mere end 50 SYC
både.
Kl. 12:00
Standerhejsning ved den store Flagmast
		
•	Standerhejsningstale ved formanden
		
• Uddeling af svømmebeviser -juniorer
		
• Bekendtgørelse af sponsorer
		
• Kanonen skydes af udover havnebassinet

Batterier, belysning, bov-propel, kabel dimensionering,
køleskab, tv, generatorer, lader, samlinger, relæer, sikringer, 12 og 220 V, m.v.

Kl. 12:30
Let frokost for SYC medlemmer - SYC er vært.
		Det foregår i klubhuset eventuelt udendørs hvis
vejret er til det

•	Via hjemmesiden www.syc.dk – gå ind på aktiviteten og tryk
på tilmeldingsknappen … eller
•	
Send e-mail til Michael Hampen: syc@hampen.dk – eller
telefon: 22204574

Invitation til
klubaften/ kursus
Besøg hos Cabin Lights – og kursus i
”El-installationer ombord”.
Torsdag d. 19. februar kl. 19:00
Sted: Cabin Lights, Damgade 97, Sønderborg
Deltagelse er gratis, men tilmelding udbedes
Aftenen består af to dele:
•	Vi besøger Cabin Lights, hører lidt og deres forretning
og deres produkter. Der er gode tilbud på selve aftenen,
og Cabin Lights er vært ved kage og et stykke brød.
•	Jens Koch holder kursus i el-installationer ombord. Dårlige el-installationer, selv 12 volt, kan være brandfarlige.
Kom og hør, hvad man skal tage i agt for, hvorledes man
gør det rigtigt og få gode tips.

Jens er el-ingeniør, med svagstrøm som speciale, og er
forfatter til bogen ”El-installationer i fritidsbåde. Bogen
kan købes på aftenen for 199 kr.
Tilmelding udbedes til Henning Michelsen: e-mail:
post@henning.oldstoft.dk
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Invitation til Velkomstaften
– Nye medlemmer

Invitation til Lynkursus
i Dieselmotorer

Tirsdag 14. april kl. 18.30
Sted: Klubhuset Stueetagen

Torsdag d. 8.10.
Sted: MJ Værft
Ingen tilmeldingspligt
Pris: Gratis

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 også en tur rundt og ser på tingene.
For sejlerskoleeleverne er der derudover en yderligere instruktion. Næsten nye medlemmer, som har interesse for arrangementet er naturligvis også meget velkommen.
SYC er vært ved kaffe og kage.
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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

Invitation til SYC Fællestur
til Kiel i Kr. Himmelfartsferien
Torsdag d. 14. maj til søndag d. 17. maj
Turen starter med, at vi mødes i Kiel torsdag d. 14. maj kl.
14:00 og slutter søndag d. 17. maj kl. 18:00 i Sønderborg
En kreds af sejlere fra SYC er i mange år sejlet til Kiel i Kr. Himmelfartsferien. Programmet er flg.:
Torsdag d. 14. maj om eftermiddagen mødes vi i den bedst
beskyttede havn i den vestlige Østersø,
British Kieler Yacht Club (54:23,15 / 10:09,72), der ligger på den
indre Kielerfjord, lidt nord for slusen til Kielerkanalen. Om aftenen tænder vi grillen og efterfølgende går vi i klubbens pub.

Fredag tager vi bussen til Kiel og laver en bytur. Lørdag sejler
vi til Kappeln, hvor der er havnefest og søndag er vi tilbage i
Sønderborg.
Evt. spørgsmål til Peter på 30236188 eller undertegnede på
26251185. En god tur, hvor der er mulighed for at få nogle
sømil under kølen.
Med sejlerhilsen
Jørn Iversen
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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
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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Sejlsportsligaen
et frisk pust i dansk sejlsport
Af Flemming Clausen

Sønderborg Yacht-Club havde i sejlsportsligaens år 1. flere roller. Vi blev
spurgt, om vi ville afholde et af stævnerne. Det ville vi selvfølgeligt gerne - og
kom med som den 13. klub ud af de 18,
der skulle med.
Optakten til Sønderborg Yacht-Clubs
deltagelse gik ikke lige efter planen, da
der manglede nogle reservedele til J80’erne som vi skulle sejle udtagelse i.
Kort før det første stævne havde vi faktisk lidt svært ved at stille hold.
Det første stævne gik fantastisk set med
SYC briller, vi blev nr. 4. Efter dag 1. i det
andet stævne i Sønderborg var vi 2 dage
i gult og endte på 6. pladsen, hvilket var
nok til en samlet 2. plads. God position
til at holde sommerpause på.
De 2 stævner efter sommerferien gik
ikke tilfredsstillende. Det endte med
at vi blev samlet nr. 8 i sejlsportsligaen
2014.

Hvad så i 2015
Vi arbejder på at skaffe sponsorer til 2
J/70’ere. Hvis vi på sigt skal gøre os gældende i sejlsportsligaen, er det nødvendigt at kunne træne og forberede os i
de både, der sejles kapsejlads i. Det vil
også være det være et godt tilbud til såvel unge som mere rutinerede kølbådssejlere.
Under alle omstændigheder er der lagt
op til, at der skal være en udtagelsessejlads op til hvert Sejlsportsliga stævne
i 2015. Alle, der har interesse i at deltage er meget velkomne til at ringe eller
sende en e-mail til undertegnede.
Vi regner med at lave udtagelsen lidt i
stil med Hellerup sejlklub. Hvis det hold,
der vinder udtagelsen bliver nr. 5 eller
bedre vil de være forhåndsudtaget til
udtagelsesfinalen. De øvrige interesserede sejler om at komme i finalen om
udtagelsen. Udtagelserne foregår enten
i J/80 eller J/ 70 alt efter, hvordan det går
med sponsorsøgningen.
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Jorden Rundt
i 18-footer
2. og 3. afdeling Auckland og Sydney
Af Flemnming Clausen

Bådene var kommet fra San Francisco og
havde været der længe, vi havde dårligt
fået sunket julemaden inden vi satte os
i flyveren i Hamburg for at flyve til Auckland – eller bogstaveligt talt den anden
ende af jorden.
Da vi pakkede båden ud, kunne vi konstatere, at den ene mast havde fået en
skade på et sallingshorn. Det blev repareret.
Stævnet vi sejlede var lidt specielt, da
det var blevet aftalt, at banerne blev til-

rettelagt således, at de skulle give optimal træning til det JJ i Australien, som er
det årlige uofficielle VM. Der blev sejlet
rigtigt mange sejladser med mærkerundinger i mange variationer - også sejladser mellem faste mærker, lige som man
gør i Sydney.
Nytårsaften
Min far og Kirsten landede i Auckland
den 30. december – inden vi var taget
hjemmefra havde vi aftalt, at jeg skulle
undersøge, hvordan vi skulle holde Nytårsaften. Vi havde regnet lidt med, at

ohøj

sejlklubben havde arrangeret en nytårsfest – når der var sejlere fra Europa og
USA på besøg.
Jeg spurgte lidt ind til emnet et par gange, men der var ikke arrangeret noget.
Kirsten glædede sig til at lave en god
nytårsaftens middag til tyskerne og os.
Da vi tog fra havnen nytårsaftens dagen
kl. 17, blev vi lige stoppet af nogle new
zealændere. Om det var ok, at de også
kom, da de havde hørt at vi holdt en nytårsfest?
Det endte med, at vi blev ca 15-20 personer og fik en rigtig god aften – hvor
Kirsten også fik vist new zealænderne,
hvordan man laver lammekølle.

I Sydney arrangerer de hver søndag
18-footer sejlads på Sydney Harbour. Banerne er efter min mening håbløse, da
det mest af alt minder om en onsdags
sejlads mellem faste udlagte mærker.
Vi har tidligere truet med, at vi først ville
komme til Sydney igen, når de ville lave
nogle ordentlige baner.
Når man sejler kapsejlads på Sydney
Harbour får man også et anderledes forhold til, at der kommer både sejlende ind
i gennem kapsejladsbanen.
Der er så mange både på havnen, at det
overhovedet ikke kan lade sig gøre, at
der ikke kommer andre både ind gennem banen. Om lørdagen starter
sejladsen først kl. 15.30 for at få
trafikken lidt væk, inden sejladserne starter.
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Howie Hamilin blev nr. 17 og Yanndoo,
der vandt i Sønderborg blev nr. 16.
Der var udlovet en ny præmie til bedste
rorsmand over 50 år. Der var 4 med i
konkurrencen incl undertegnede.
Vi må erkende at 3 fratrækkere i det
stærke felt ikke var nogen god cocktail
på resultatlisten, hvor vi sluttede i den
tunge ende som nr. 30.
Sydney fra en RIB
Som nævnt havde vores værtsfamilie
sørget rigtigt godt for os. Vi kunne frit
vælge at tage bilen 2 km ned til en havn,
hvor RIB’en lå.

I første sejlads var vindretningen til en Up and Down bane.
Vi lagde rigtigt godt ud med en
2. plads ved første mærke, men
så sprang vinden og dommeren valgte at aflyse sejladsen.
Vinden drejede lidt og lå til en
North-Easter med ikke ret meget vind.
Sejlads
Efter sejladserne havde vi hver dag ca. 1
time evaluering, hvor vi alle lærte noget
af hinanden. Vi sluttede på en 6. plads –
midt i feltet.
Båden blev igen pakket i container til
næste destination – Sydney. Herefter
havde vi lejet en autocamper, hvor vi
havde en fin tur på Nordøen den efterfølgende uge.

Sydney JJ Giltinan 75 års jubilæums
sejlads
JJ Giltinan er 18-footernes uofficielle VM
og det er 3. gang jeg deltager i det. Allerede i San Fransisco havde vi fået både
overnatningsmulighed, bil og gummibåd
med 90 HK til rådighed i Sydney.
Inden stævnet havde vi dog fået et mindre problem. Hverken Thomas eller Jesper kunne komme med til Australien.
Det endte med at vi fik en Kiwi på vores
egen alder med.

Sejladserne var præget af nogle uheld,
hvor vi 2 gange flængede spileren. Desuden røg Søren ned gennem storsejlet,
så vi må sige, at vi støttet sejlmagerne i
Sydney så rigeligt.

Så kunne vi være turister fra vandsiden
og det var vi så. Vi sejlede under Harbour
Bridge og forbi Opera Huset hver eneste dag og på hviledagen var vi ude ved
Bondai Beach.

Man kan sige at vi fik lidt for mange fratrækkere, ligesom feltet var spækket
med verdensmestre og andet godtfolk.
Chris Nicolsen, der er Skipper på Volvo
Ocean race’s Vestas blev nr. 3, 7. sponseret af den Australske TV kanal vandt
for 6. gang. Nogle af Englands bedste
49’er sejlere der har været i Australien
i 6 måneder blev nr. 10. Amerikaneren

Den ene lørdag var vi blevet inviteret til
frokost i Midle Harbour, hvor vi selvfølgeligt også sejlede over.
Bådene blev pakket i containeren, så de
igen kunne sætte kursen mod Europa
dvs. Hamborg.Den 9. maj hentede vi båden og kørte den til Sønderborg.
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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

Tilbud til de hurtige:

Tag Navigations og VHF kursus og
bestå Duelighedsprøven med rabat
I samarbejde med LOF Alssund tilbyder SYC undervisning,
der gør dig i stand til at gå op til Duelighedsprøve,
navigations- og VHF kursus.
Forudsætningen er, at du melder dig til SYC Sejlerskole
i foråret og efterfølgende teoriundervisning i SYCs
lokaler fordelt på 51 lektioner over 17 aftener á
3 lektioner. Undervisninger forestås af LOFs lærere,
men som elev i SYCs Sejlerskole får du rabat
på forløbet – Minimum 9 deltagere.
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Sønderborg Lystbådehavn Amba,

år efter
overtagelsen
Af Hardy Nielsen, Sønderborg Lystbådehavn AmbA

Hvordan er det gået?
Et årsskifte står igen for døren og vi kan med glæde se tilbage
på en rigtig fin sejlersæson med godt vejr.

Dette løft skyldes ikke mindst indsatsen fra havnens medarbejdere og den frivillige indsats fra engagerede havnebrugere.
Det er med til, at alt fungerer og der ser pænt og ordentligt
ud i vor havn.

Til en begyndelse kan det være på sin plads at se lidt på, hvordan det er gået med overgangen fra kommunal til privat. Der
tænkes her på, hvad man kan kalde interne forhold eller havnekulturen, vaner og den slags. Dette område er naturligvis en
størrelse, der vanskeligt kan vejes og måles.

Det store spørgsmål er, om nævnte fremgang er af blivende
eller af forbigående art, det vil fremtiden vise. Vi kan håbe på
det første, men uanset hvad, skal der hele tiden ydes en aktiv
indsats for at fastholde en positiv udvikling.

Jeg vover alligevel det ene øje og tager emnet op ved denne
lejlighed. Det gør jeg, fordi den interne havnekultur har stor
betydning for havnens liv og levned.

Overordnet står vor havn over for de samme udfordringer og
strukturelle problemer som resten af branchen, med behov for
en foryngelseskur og nettotilgang af nye lystsejlere.

Med overtagelsen overtog vi ikke bare det fysiske havneanlæg. Med i købet fulgte en havnekultur, indgroede måske endda fastgroede vaner.

I 2014 dukkede et betydeligt antal ledige bådpladser frem af
”mørket” og kom på listen over ledige pladser. Årsagen kan
være flere, men et gæt kunne være indførelsen af driftsbidraget. Er det tilfældet har driftsbidraget haft den tiltænkte
virkning.

Man kommer ikke udenom, at meget på det område er en
følge af det kommunale ejerskab med kommunen i rollen som
havnebrugernes fælles modpart. Sådan er det ikke mere, nu
sidder vi alle i samme båd (ambaet) med fælles ansvar for at
holde båden flydende og på ret kurs.
Det kræver en omstilling, hvor hver især må tage ansvar for, at
finde balancen mellem ens egne interesser og det fælles projekts interesser. Det er ikke altid lige nemt, men skal det fælles
projekt lykkes fuldt ud, er det vigtigt med denne balance.
Med lidt god vilje kan den del af projektet vel kaldes for en
slags kulturrevolution. Selvfølgelig vil der, blandt 5-600 mennesker være nogle, for hvem nævnte omstilling er vanskeligere
end for andre. Det må imidlertid ikke få lov til at forstyrre
helhedsbilledet af en vellykket proces understøttet af et overvældende flertal blandt havnens brugere.

Samtidigt er ” omsætningen” af ledige bådpladser gået fint.
Foryngelseskuren er dermed godt i gang, og vi kan glæde os
over, at der er liv i markedet, dog er der et stykke vej endnu til
havnen er i mål på det punkt.
For havnen er det væsentligt, at denne proces ikke går i stå,
men aktivt holdes i gang, så den ender med en fornuftig balance mellem af- og tilgang blandt havnens brugere.
Økonomisk har også 2014 været et godt år, heldigvis så godt,
at der ikke skal lånes til de forestående ret store broreparationer.
På denne plads skal også fremhæves den store betydning
klubbernes og især SYC´s mange aktiviteter har for havnen,
dens liv og image.

Nu til det mere praktiske og målbare.
Vi har nydt gavn af godt vejr to somre i træk og det har selvfølgeligt haft en positiv indvirkning på resultatet. Det gode vejr
er vi ikke ene om at have nydt gavn af, det er kommet hele
branchen til gode. Antallet af gæstesejlere har været stigende
stort set alle steder.

Alt i alt har vi i Sønderborg Lystbådehavn god grund til, at
glæde os over, sådan som det er gået de første to år som
selvstændig. Med håbet om, at sæson 2015 må blive ligeså
god som de to foregående, ønskes alle i Sønderborg Lystbådehavn:
Glædelig Jul og Godt Nytår

Hos os kan vi dog tilmed glæde os over, at stigningen i gæstetallet også i år har ligget pænt over gennemsnittet for vor
region. Som nævnt har det gode vejr sin store andel af æren
for fremgangen, men ud fra de tilbagemeldinger havnen modtager, har dens ry blandt sejlerne fået et pænt løft.

Hardy Nielsen
Formand
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Få et gratis tjek
af din boligøkonomi i
Sydbank Sønderborg
Hvad kan vi gøre for din boligøkonomi?
Måske er dit billige boliglån blevet for dyrt. Måske vil du undgå
ubehagelige overraskelser i dine boligudgifter. Eller måske vil du
gerne rykke lidt rundt på dine lån, så du får mere luft i økonomien.
Book et gratis tjek af din boligøkonomi hos Hanne
Så gennemgår vi sammen din boligøkonomi og ser på, om dine
boliglån passer til dig.
Hanne Brinck Erichsen
private banking-rådgiver
tlf. 74 37 70 15

Ring til Hanne på 74 37 70 15

hanne.erichsen@
sydbank.dk

Jernbanegade 35
6400 Sønderborg
tlf. 74 37 70 00

12375.1213

sydbank.dk/soenderjylland

Rådgivning
udenfor åbningstid
– ring 70 10 78 79
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Godt en håndfuld ex-juniorer

på sommertogt
Af Rasmus Schulz
Eva, Mathias og Jeg stødte fra pælen i
vandet lige foran SYC’s klubhus lige lidt
over 10 den dag. Vi havde besluttet os
for at trodse vores efterhånden ret
teenage-typiske døgnrytme ved at stå
op i ordentlig tid, så vi hurtigt kunne
få lagt nogle sømil bag os. Det var den
smukkeste (for nogle af os også den
eneste) morgen, som vi havde set i lang
lang tid. Solen stod på en skyfri azurblå
himmel, og vi havde ca. 6 sekundmeter
fra nord.
Moralen såvel som spændingen var høj,
da vi begyndte at krydse om mod Christian X’s bro, for på trods af at vi ikke
følte, vi havde glemt noget, så havde vi
heller ikke planlagt ret meget. Vi vidste
bare at retningen hed nord. Måske.
Imidlertid fik vi dog en mindre kosmisk
lussing, da vi kom rundt om slottet omkring 10.30, og erfarede at broen først
var planlagt til at åbne kl. 12. Vi ringede
op til brovagten for at høre om det nu
også kunne være rigtigt. Meldingen lød
noget i retning af: ”Broen er desværre
midlertidigt i stykker, men vi arbejder på
at finde en reservedel til en softwarefejl.” Nu var der godt nok ingen af os,
som var ingeniører, men vi vidste godt
nok ikke, at man kunne bruge reservedele til at reparere software. Men lidt
tekniske problemer, skulle i hvert fald

med SYDBANK
ikke have lov til at ødelægge vores humør. Vi lagde til ved kajen inde i Sønderborg by og satte os til at spise is. Senere
blev der meldt ud at broen måske ville
åbne kl. 15. Godt så. Op med genakkeren og så blev der sat kurs mod Pøls
Rev. Vi skulle i hvert fald ikke vente i så
mange timer. Så på trods af at det resulterede i, at vi kom til at sejle ca. 12
sømil i den komplet modsatte retning,
så besluttede vi os for at sejle den ”forkerte” vej rundt om Als. Vi krydsede i det
flotteste vejr op langs ryggen på Als, og
besluttede os for at Aarøsund nok var
en fin endestation for dagen, om end
ikke helt så langt nordpå, som vi havde
håbet. Ganske kort inden vi nåede sundet, forsvandt vinden dog fuldstændigt,
og efterlod os med intet andet valg end
at finde de 2,3 shetlandsponyer med
påmonteret skrue frem, og efter noget
slid, slæb og lidt førstehjælp kom den da
også i gang. Umiddelbart efter at have
betragtet en storslået solnedgang, tøffede vi så for motor ind i Aarøsund havn.
Vi slog den papirtynde, grønne presenning, som vi havde erhvervet os til den
enestående pris af 17 danske kroner, op
over bommen, og havde således nogenlunde læ til at lægge bagage op i cockpittet. Da vi gik til køjs, gravede jeg min
medbragte lommelærke frem, og lod
denne gå på tur mellem os, indtil den
var tom for whisky, og vi var tomme for

røverhistorier. Et tilbagevendende ritual
under hele turen.
Næste dag bød på en væsentligt mere
kedeligt farvet himmel og noget stærkere vinde (stadig fra nord), men vi fik
alligevel hevet os selv op af køjerne, og
vi kom (næsten uden komplikationer) på
vandet, for endnu en gang at sætte kursen nordpå. Det blæste en hel del da vi
kom ud, men der var ikke meget andet
at gøre, end bare at klø på. Sejle, det
skulle vi i hvert fald. Efter en hård dags
sejlads med vinden lige i snotten, nåede
vi den første Lillebæltsbro, hvorefter
vi begyndte at debattere, hvad der nu
skulle ske. Eva, som kunne kalde denne
tur for sin første tursejlads nogensinde,
mente bestemt at vi havde knoklet nok
i dag, og at vi derfor burde lægge os ind
til Middelfart, Strib eller Fredericia. Mathias og Jeg var dog af en noget anden
overbevisning. Solen stod stadig højt på
himlen, om end godt gemt bag et tungt
lag skyer, og vi mente ikke, at der var
så langt til Juelsminde. Vi lod flertallet
bestemme, og krydsede videre op til
tragten. Denne del af turen skulle som
forventet også vise sig at blive suverænt
den hårdeste. Store og særdeles krabbe
strømsøer ventede os, da vi kom bare
lidt væk fra Strib fyr, og Eva begyndte
at kigge ret irriteret i vores retning. Vi
var dog i fantastisk humør, og forsikrede
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hende om, at der ikke var langt endnu.
I mellemtiden havde vi også erfaret, at
Christian X’s bro først var blevet repareret denne dag – altså havde vi givetvis
skulle vente i over et døgn, hvis ikke vi
havde sejlet den anden vej rundt om Als.
Hvem sagde, at tålmodighed er en dyd?
Lidt før solnedgangen nåede vi Juelsminde. Alt, i kahytten såvel som oven på
båden, var vådt, og vi var skrupsultne.
Vi blev hurtigt enige om, at en pizza og
en øl var særdeles velfortjent. Så selvom
det meste af vores soveudstyr var fugtigt (for at sige det mildt) og koldt, så
var humøret dog ganske højt, da lommelærken blev fyldt, og vi gik til køjs blot
for endnu en gang at tømme den og fortælle endnu flere historier.
Næste dag blæste det endnu mere, men
vores plan var alligevel at tage af sted.
Vi havde båden helt gjort klar til sejlads
og var lige ved at tage af sted, da Mathias via sin allergi for disse opdagede,
at der var peanuts i vores morgenbrød.
Han tog naturligvis hurtigt sin medicin,
men blev alligevel lidt skidt tilpas, og vi
ventede derfor lidt med at sejle. Kort tid
efter denne episode, ringede mine forældre, som havde ligget i Aarhus i deres X-332’er, med beskeden: ”I skal ikke
sejle i dag. Vi ligger lige uden for Aarhus
i enorme søer, og meget hård vind!” Det
var ganske vidst ikke vores plan at ligge
en dag over i Juelsminde, men solen stod
højt på en skyfri himmel, og til at opveje
for blæsevejret lå temperaturen på et
sted mellem 25 og 30 grader. Bedst af
alt var dog, at den store havnefest på
Juelsminde havn startede samme aften.
Grundet noget arbejde skulle Eva dog
hjem den aften, så efter en lang dag på
stranden sendte vi hende med bussen
mod Vejle og videre hjem derfra. Herefter tændte Mathias og Jeg et par medbragte engangsgrille, og grillede de særdeles store mængder kød, som vi havde
købt ved den lokale høker. Senere på aftenen gik vi op for at mænge os med de

lokale, samt bruge lidt for mange penge
på radiobiler og øl. Whiskyen var ikke
nødvendig, da vi vendte hjem sent den
aften.
Mathias og Jeg vågnede næste formiddag, med en smule tunge hoveder, til
frisk vind lige fra nord og en næsten
skyfri himmel. Vi provianterede lidt og
sejlede hurtigt derefter af sted – endnu
en gang med kursen nordpå.
Aarhus blev anduvet uden videre komplikationer (udover et containerskib som
kom væsentligt hurtigere mod os end
først forventet), som ikke kunne løses
med en skarp U-vending, og vi fandt
en formidabel plads helt inde i bunden
af Aarhus lystbådehavn. Grundet vores
sene opståen om morgenen, var det allerede ved at være hen på aftenen, da vi
kom i havn, og vi vidste, at vi skulle hente Kirsten, som skulle sejle med de næste par dage, oppe på togstationen lidt
over ni. Aftensmaden den dag blev en
gang fastfood af middelmådig kvalitet
oppe i byen, hvorefter vi slæbte Kirstens
ting gennem byen og ned til J-80’eren.
Her åbnede vi øl i flertal, og fandt der-

efter vej til diverse barer, diskoteker og
værtshuse oppe i byen. Aftenens detaljer er censureret ud.
Det havde været lyst i et stykke tid, da vi
kom hjem den nat, så da vi vågnede lidt
før middag, var ingen af os i særlig god
stand – for at sige det mildt! Temperaturen den dag overskred snildt de 30 grader, hvilket ikke gjorde det meget sjovere at være os. Men hvad pokker – at
drikke er vel bare at låne lykken fra morgendagen, så i bund og grund var det jo
særdeles velfortjent. Vores plan var at
ligge dagen over i Aarhus. Den plan blev
dog ændret, da mine forældre ringede til
os for at melde, at hvis vi kunne komme
til Ebeltoft, så ville de give aftensmad.
Vi indså hurtigt, at vi nok ikke selv ville
få kokkereret noget særligt fantastisk,
og besluttede os således for at sejle af
sted. Med vind fra vestnordvest skønnede vi, at sejladsen nok nogenlunde kunne klares på bidevind ud forbi Helgenæs,
hvorefter vi kunne krydse en gang eller
to op til Ebeltoft. Ud over en noget mærkelig og omskiftelig vindretning, blev det
også næsten tilfældet – i det mindste
var vejret jo stadig helt fantastisk!
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Vi nåede frem lige til tiden, og så stod
den ellers på grillmad og gin og tonics
på grillpladsen efterfulgt af Irish coffee i
X-332’eren, som lå på havnepladsen lige
ved siden af vores. Ingen af os havde
rigtigt spist noget i løbet af dagen, så
et måltid af disse dimensioner var mere
end blot velkomment.
På trods af at vejret var af lidt tvivlsom
kvalitet, besluttede vi os ikke desto
mindre for at fortsætte nordpå næste
dag. Så vi trak i sejlertøjet, sejlede ud
af Ebeltoft vig, rundt om Syddjurs, og så
krydsede vi ellers videre op til Grenaa.
Indtil videre havde vejret stort set været
godt siden Haderslev, men nu begyndte
det tydeligvis at halte lidt. Vi ankom til
kæmpe beachparty/technoparty i Grenaa. Tydeligvis var vi ikke umiddelbart
målgruppen til dette arrangement, så
vi fortrak til havnen, tørrede vores to
gennemblødte éngangsgrille så godt vi
nu kunne og grillede nogle pølser, drak
nogle øl og en god sjat rødvin, før vi gik
i seng. Og så kom tilbagebetalingen for
de sidste mange dages fantastiske vejr.
Om natten regnede det. Rigtigt, rigtigt
meget. Til dem af jer, som ikke er klar
over det; en J-80’er er langt fra nogen
feriecruiser. Når der kommer vand nok,
er den mere eller mindre utæt over alt
– bovsprydet, forlugen, skottet, masten,
you name it! Naturligvis hjalp det heller
ikke, at vi var løbet tør for tape, og derfor have brugt de stykker, der sad rundt
om masten for at tætne den, til at lappe
Mathias’ luftmadras en times tid tidligere. Noget vi meget hurtigt fik rodet bod
på tidligt morgenen efter.
Den følgende dag, hvor det også regnede en del i perioder, ville vi have tilbragt
i tørvejr i Kattegatcentret. Uheldigvis
havde resten af Danmarks befolkning

mellem Kolding og Aalborg fået samme
idé. I hvert fald var der en milelang kø
ude foran, og vi besluttede derfor at
bruge dagen på at trisse rundt blandt
havnens restauranter og butikker.
Hen på eftermiddagen var det tid til en
udskiftning i besætningen. De to nytilkomne (Morten og Klaus) var kommet
kørende fra Sønderjylland til Grenaa i
Klaus’ bil. Kirsten og Mathias tog bilen
hjem, og ca. lidt over 17 samme eftermiddag sparkede vi os ud fra Grenaas
pæle og satte kurs næsten stik nordøst mod Anholt. Til at starte med lå vi
bare for storsejl og fok og trissede af
sted i den helt lette vind. Sjældent var
farten over 4 knob. Men vinden havde
vi dog i ryggen – det var absolut første
gang båden overhovedet havde oplevet
det på hele turen! Efter lidt tid havde vi
fået nok af tempoet (eller mangel på
samme) og besluttede os derfor for at
hive genakkeren op. Lige umiddelbart
efter dette så vi nogle ret mørke skyer,
som ret hastigt nærmede os bagfra. Vi
kunne sådan set også sagtens bruge lidt
ekstra vind, så det var måske ikke helt
tosset. Og vind det fik vi. På ganske kort
tid gik vi fra helt mild sø og 3-4 knobs
fart til pludseligt at ligge i grov sø og en
fart på vel over 10 knob. Vi fløj af sted.
I mellemtiden var det også begyndt at
regne helt vildt, men vi var så lykkelige
over endeligt at få lidt action, at vi dårligt bemærkede det. Vi surfede af sted
på den ene store bølge efter den anden.
Bagbord halse indtil vi nåede ud forbi
vindmølleparken i Kattegat, hvorefter vi
bommede i troen på, at vi kunne komme
uden om den. Lidt tid efter bomningen
gik det dog op for os, at det ikke skulle
være tilfældet. I mellemtiden var vinden
øget yderligere, og vi lå nu ofte med en
fart på op mod 15 knob. Det var blevet
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risikabelt at bomme i den hårde vind,
og pludseligt drønede vi med fuld fart
ind mellem vindmøllerne – som heldigvis
stod med en fornuftig distance mellem
hinanden. Det var på dette tidspunkt, vi
loggede dagens topfart, som ifølge vores GPS lå på 16,8 knob. I en J-80’er med
fuld turoppakning.
Efter kort lang tid nåede vi dog Anholt
havn. Her var vi mildest talt ikke særligt eftertragtede. Havnen var proppet,
det blæste en halv pelikan, og vi kom
ind for sejl. Der var mildt sagt ikke ret
mange, som ville have os liggende ved
siden af sig. Vi tog dog en beslutning
selv, og fandt et sted mellem to store
cruising-skuder. Hækankret kom ud, og
ingen problemer opstod. Om natten blev
uvejret værre. Vandet væltede ned, og
blæsten tiltog til sådan en grad, at jeg
måtte op klokken 3 om natten (iført intet andet end underbukser) og pille vores nu totalskadede presenning/cockpittelt ned i et skybrudslignende regnvejr.
Dagen efter besluttede vi os for at leje
et par cykler, cykle ud til starten på Anholts famøse ørken og derefter gå hele
vejen ud til fyrtårnet på den anden side
af øen for at se på sæler, for det havde
Morten ikke prøvet før. Undervejs ud til
ørkenen havde vi provianteret hos den
lokale høker, og så gik vi ellers ud gennem ørkenen. Det er egentligt ikke distancen på lidt over 7 km (i luftlinje), som
i sig selv gør turen derud hård. Det er
terrænet, som går op over store sanddyner og gennem lav, tæt bevoksning, som
i sidste ende ender med at gøre det til
en rigtig lang tur.
Efter et godt stykke tid nåede vi endelig
ud til fyrtårnet på spidsen af Anholt. Det
var også her, vi begyndte at konkludere,
at vi måske skulle have provianteret en
smule anderledes hos høkeren. En citronmåne hver, nogle øl og et par flasker
vand er rigtig godt i mange situationer.
En lang gåtur uden mulighed for at proviantere undervejs er ikke en af disse
situationer.
Ikke desto mindre klarede vi os tilbage
til Anholt havn, hvor vi besluttede os for
at menuen til aftensmad stod på Jomfruhummer med tilbehør på en af de lækre
restauranter nede på havnen. Guderne
ville så åbenbart, at denne restaurant
skulle ende med at blive til en karaokebar, hvor øllet flød i store mængder senere på aftenen, men vi bed ændringen
i os, og efter en lang og underholdende
aften og nat, hvor vi da også fik fortolket diverse kapitler af den danske sangskat, vaklede vi ned i J-80’eren og gik
simultant ud som lys.
Imponerende nok vågnede vi op i ganske fornuftig tid (efter vores egen målestok) næste morgen. Godt nok med ret
tunge hoveder. Vi provianterede uden

28

ohøj

Professionelt udført

kontrol af mast
ved Southern Spars og Force
Af Poul Fedders
Søndag d. 26. oktober var der mulighed
for gratis kontrol af mast i SYC. Ca. en
halv time pr. mast tog det for kontrollen,
deraf en begrænsning på 10 deltagere.
Det var første gang , at vi havde dette
arrangement og der var langt større efterspørgsel end vi regnede med; så vi
gentager det nok til næste år. Fedder
Wiesel fra Southern Spars gennemgik
hver mast minutiøst og Søren Jensen fra
Force var backup, hvor der formodedes
revner m.v.
Ejeren af masten noterede sig alle bemærkninger og ting der skulle/ burde
rettes. Mange ting kan man udbedre
selv, men der er ting man bør overlade
til de professionelle.

For mit eget vedkommende – så skal jeg
have et nyt forstag, storfald og udskiftet diverse mindre dele. Jeg var ikke den
eneste som havde fejl på mast/ rig. Mine
udbedringer bliver gjort hos Southern
Spars i Åbenrå. Hellere forebygge end
uheld på søen.
Sejlerhilsner Poul R. Fedders
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rigtig at tænke alt for grundigt over det,
og så var det ellers bare af sted. Bevæbnede med tømmermænd og godt humør
sejlede vi således ud fra Anholt havn ca.
kl. 12 om formiddagen. Vi blev mødt af
frisk til hård vind fra sydvest. Ikke særlig ideelt, når vi skulle til Sønderborg.
Men vi havde ikke rigtig noget valg, så vi
krydsede over i bølgelæ af Djursland, og
så ellers bare sydpå. Det var ved at være
aften, da vi sejlede forbi Hjelm. Efter at
have spist aftensmad gik det op for os,
at vi endnu engang havde fejlprovianteret groft. Åbenbart holdt ét rugbrød ikke
ret lang tid, når det blev serveret for 3
sultne sejlerknægte. Maverne var dog
fulde, og vi havde stadig en del snacks
og mellemmåltider til at klare natten.
Natten var alt hvad en natsejlads plejer
at være, og alt hvad en natsejlads bør
være. Ingen af os fik ret meget søvn, og
det var i perioder ret koldt. Men en J80’er er heldigvis en nem båd at sejle, så
én vågen mand ved roret, én på standby
i cockpittet og én under borde er længe
fint. At vindstyrken så var droppet til nu
at ligge på svag til let vind, gjorde det
ikke ligefrem til nogen kompliceret affære. Vi havde ikke tilbagelagt imponerende mange sømil i løbet af natten. Det
var blevet mørkt lidt før, vi nåede forbi
Tunø, og vi var dårligt nået forbi Juelsminde, da solen stod op igen. Det var
dog intet mindre end fantastisk at se
solen stå op og belyse Tragten og Strib
fyr i det fjerne.
Vi krydsede stille og roligt ned mod Lillebælt, og tøede mere og mere op som
solen steg højere og højere op på himlen. Vi rundede strib fyr omkring kl. 8 om
morgenen og poppede en flaske champagne, som vi havde købt til turen. Hvis
moralen ikke var i top før, var den det i
hvert fald nu. Imidlertid havde vi dog nu
meget lidt spiseligt tilbage på skibet. Vi
tog derfor et kort pitstop inde i den lille
havn i Middelfart by (ikke lystbådehavnen), hvor vi i alt vores sejlertøj og sejlerlugt traskede op til Lagkagehuset, hvor
vi hentede nogle sandwiches og nogle
boller, så vi nu kunne klare os resten af
vejen hjem. Vi fik dog en del blikke, da vi
tre solbrændte og knapt så vellugtende
gutter gik ind i butikken, som jo var fyldt
med trætte folk, som var inde og hente
deres morgenbrød.
Vind var der stadig ikke ret meget af, da
vi efter 30 minutter på landjorden igen
sejlede ud. Stille og roligt gik det ned
gennem Lillebælt - Indtil et lille stykke
nord for Brandsø. Der døde vinden fuldstændig. Motoren virkede ikke, så vi prøvede alt for at få båden til at sejle frem
ad, men alt var forgæves. Så vi ventede.
Efter et par timer, hvor vi i bedste fald
kun var drevet en smule tilbage op i Lillebælt, fik vi dog lidt vind, som fulgte os
hele vejen ned forbi Årøsund.

Ca. 5 sømil syd for Årøsund måtte vi dog
indse, at vinden igen fuldstændig havde
forladt os, nøjagtigt som den havde
gjort det sidst, vi lå på dette sted. Her
lå vi i timevis. Endnu engang prøvede vi
desperat at starte motoren, men forgæves. Vi forsøgte også at praje nogle
både, som potentielt kunne trække os
ved at danse og vinke med arme og ben,
men her var vi åbenbart ligeså uønskede,
som da vi ankom i Anholt havn. Vi fortærede her de sidste stykker rugbrød med
alskens besynderlige blandinger af vores
resterende pålæg. Det var nok mere for
under-holdningens skyld, end det var
for den gastronomiske oplevelse! Efter
ca. 32 timer uafbrudt krydssejlads, fik vi
ganske uventet noget vind, som kom ind
fra agten. Det var hen under aftenen,
og det så spejlblankt ud længere væk fra
kysten, så det var givetvis noget landeffekt – men vinden var der, og vi kunne
efterhånden begynde at se en ende på
sejladsen.
Efter ca. 32 timer uafbrudt krydssejlads,
fik vi ganske uventet noget vind, som
kom ind fra agten. Det var hen under
aftenen, og det så spejlblankt ud længere væk fra kysten, så det var givetvis
noget landeffekt – men vinden var der,
og vi kunne efterhånden begynde at se
en ende på sejladsen.
Vi hev genakkeren op, og sejlede med
overraskende fornuftig fart ned gennem
Als fjord og endeligt ned gennem Alssund. Endeligt, d. 16 juli sent på aftenen,
nåede vi Christian X’s bro. Vi nåede lige
den sidste brogennemgang. Vi åbnede
endnu en flaske billig champagne, for
at fejre at vi nu endelig var i mål. Det
viste sig imidlertid, at der var en sidste
udfordring, som lige skulle overkommes.
Nu mente en lettere gnaven brovagt
nemlig, at man ikke måtte sejle igennem broen for sejl, men at man skulle
tænde sin motor. Imidlertid virkede vores ikke, men det var han umiddelbart
ret ligeglad med. Vi var den absolut eneste båd, som skulle igennem, vi havde
ca. 4 sekundmeter lige bagfra og der var
ingen strøm. Efter en middellang diskussion blev det dog til, at vi fik lov til at
komme igennem. Vi sejlede små 3 knob
igennem for et storsejl og fok, og naturligvis opstod der ingen problemer – på
trods af, at brovagten mente, at vi sejlede for langsomt. Vi fik tilmed at vide,
at vi skulle gå hjem og læse på vores søfartsregler. Det har vi gjort, og må således henvise brovagten til at læse Den
Danske Havnelods’ ”Bekendtgørelse om
sejlads gennem visse broer i danske Farvande”, hvor der bliver gjort klart, at alle
sejlbåde med motor skal bruge denne,
men hvor der intet står om, at man ikke
må sejle for sejl. Christian X’s bro hører
under denne regel.
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Til bestyrelsen: Jeg kan tale på Mathias’, Evas, Kirstens, Klaus’, Morten’ og
ikke mindst mine vegne, når jeg siger, at
vi havde en helt fantastisk tur, som ikke
havde kunnet lade sig gøre, var det ikke
for en bestyrelse, som stolede på, at vi
kunne tage ansvar, hvis vi fik frie tøjler. Vi er dybt taknemmelige for tilliden.
Dette i sig selv er den største gave, vi
overhovedet kunne få.
Til Sydbank: Til jer skal der også lyde et
kæmpe tak, da I jo er bådens sponsor.
Uden jer ville vi slet ikke have en båd at
sejle i!
Til J-Boats: på trods af at en J-80’er
ikke er en turbåd, så må i gerne gøre lidt
mere for i det mindste at gøre den vandtæt. Her tænker vi især på bovsprydet,
ved masten og ved forlugen.
Til vejrguden Peter Tanev: Næste
gang vi skal på tursejlads, ser vi gerne
at du ordner nogle vindretninger som
ikke betyder at vi skal krydse hele vores sommerferie, uanset hvilken retning
vi sejler i. Temperaturerne var perfekte,
men vindretningen får du lige rettet lidt
op på til næste år.
Til vejrguden Peter Tanev: Næste gang
vi skal på tursejlads, ser vi gerne at du
ordner nogle vindretninger som ikke betyder at vi skal krydse hele vores sommerferie, uanset hvilken retning vi sejler i. Temperaturerne var perfekte, men
vindretningen får du lige rettet lidt op på
til næste år.
Generelt bare tak til alle som har støttet op om, og som bliver ved med at
støtte op om, at vi fortsat skal have en
ungdoms- og studenterafdeling, hvor vi
unge selv får lov til at skabe vores oplevelser i det bedste rammer. Vi mødte
alle hinanden som ganske unge sejlere
i juniorafdelingerne i Sønderborg, Dyvig
og Gråsten, og det er netop tilbud som
disse, som gør at vi fortsat er venner, så
mange år efter vi først mødte hinanden
via sejlsport.
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SYC har meldt sig ind i

"Danske Tursejlere"
Af Poul Fedders
Vi har valgt at melde SYC ind i foreningen "Danske Tursejlere" (DT). Foreningen er
landsdækkende og har siden stiftelsen i 1992 gjort et stort stykke arbejde mht. sejlertilbud til specielt tursejlere.
Ønsker man at gøre brug at DT's tilbud skal man dog være personligt medlem, mod
betaling af et årskontingenter på 335,- kr.; dette beløb er efter en rabat på 60,- kr.
fordi SYC nu har tegnet et medlemskab i DT. Så bemærk: Er du allerede medlem af
DT - så bliver dit kontingent nedsat.
For kontingentet får man medlemskab af DT og det inkluderer en ansvarsforsikring
på 20 mil. kr. vedr. personskade og 5 mil. kr. vedr. tingskader.
DT har mange medlemstilbud som man finde frem til på deres hjemme:
http://www.dansketursejlere.dk/index.php/medlemsservice/medlemsklubber/indmeldelsesformular/.
Det skal pointeres, at SYC's medlemskab af DT - udelukkende er et supplement til
SYC's medlemskab af Dansk Sejlunion.
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Facts om
Danske tursejlere
•	DT støtter alle tur- og fritidssejleres sag i relation til vore myndigheder og styrelser
•	DT sidder i forretningsudvalget for
Søsportens Sikkerhedsråd under
Søfartsstyrelsen og taler sejlernes
sag sammen med DS
•	DT er med i Søfartsstyrelsens uddannelsesudvalg under Søfartsstyrelsen og taler sejlernes sag
•	DT er med i juryen bag Blå Flag og
taler sejlernes sag
•	DT er med i Friluftsrådet og taler
sejlernes sag
•	DT argumenterer imod vore urimelige statsafgifter på bådforsikringer
•	DT samarbejder via vores partnerskabsaftale med Dansk Sejlunion
om fælles tiltag til gavn og værdi
for fritidssejlerne.

www.syc.dk

SUPER GODT
lynkursus i dieselmotorer
hos MJ Værft den 3. oktober
Der var fuldt hus hos MJ værft til aftenens kursus i dieselmotorer med mere end
30 deltagere. Heinrich med 2 hjælpere gennemgik alt omkring motoren, og der var
mange guldkorn. I sær bed jeg mærke i hvad man gør for at undgå dieselpest og
opløse eventuel vand i tanken. MJ værft var vært med sandwichs, kaffe øl og vand.
En god sejleraften - Stor tak til MJ Værft
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Beretning fra

Mama-Flux og besætning
- der trimmes ind.
[foto: John Rohde Jensen].

DM i X-79 2014
Af Rasmus Lambertsen

Det har nu på 3. år i træk været en succes at holde det tyske og danske X-79
mesterskab sammen, succesen er målt
på hygge, der er masser af god sejlersnak på broen, til moleøl og under festaftenen, og på at der er kommet flere
både på vandet (15 stk ±).

ad resten af sejladsen. Banen var generelt ikke nem at aflæse og der var tydeligvis flere spor med varierende højde
og tryk. Vi følte desværre flere gange,
at vi endte i de lave spor, men alligevel
fik Johnny ofte reddet os oppe under
topmærket, og en strategi med en hurtig bomning på løberen gav os som regel
også et par placeringer. Vi fik 3 sejladser
og endte med en 6, 4 og 3 plads, hvilket
var godkendt da vi lige skulle i gang og
vi følte at farten var der. 1 og 2. sejlads
blev senere vores fratrækkere.

Fredag: Vi er klar - delvis, besætningen
er rester af Sørens toptunede Århusianske Mama-flux race-setup, Søren og Bo
Jarvig, samt lidt Sønderborg blod ved vores lokale ekspertrorsmand Johnny Jensen og undertegnede Rasmus Lambertsen. Vi kender alle 79´eren godt bortset
fra rorsmand Johnny, der dog har sejlet
med nogle onsdage.

Lørdag: Samme vindmønster som om
fredagen, dog lige med et par m/s oven
i hatten i løbet af dagen – skønt, så er
man da sikker på, at fokken er det rigtige. Fordækkeren smiler fordi fokken er
hurtig og nemt hjemme, storsejlstrimmeren tuder (undertegnet) fordi der arbejdes meget med det hårdt satte storsejl.

Vi får ikke startet stævnet helt perfekt;
1. start går og vi ligger 20 m inde på banesiden i gang med at komme retur til
startlinjen, så der bliver kun kigget frem-

Det skal dog lige nævnes, at vi får startet med genua (det skaber lidt respekt),
men præsterer at skifte til fok på første
lænser – godt gået af Søren og Johnny

Det skulle blive et spændende dobbelt X-79 DM, der blev afholdt i en frisk
weekend den 22. – 24. august på Sønderborg bugt, følgende beretning er set
fra den lokale båd Mama-flux.

at holde Mama-flux på benene med to
mand på fordækket, i samme sejllads mister de gæve sejlere fra Hamburg i Toni
express masten, så der var vind til alle.
Der kom til tider meget friske vindbyger
ned over banen og et par af dagens højdepunkter må være vores to spilerkæntringer, en til luv hvilket er træls, da man
er bommet og spileren er kommet ned
inden man sejler i den rigtige retning.
Den anden var til læ – vi så vindbygen
og undertegnet nåede lige at glæde sig
til en surftur med 15+, men vinden må
være drejet eller andet, i hvert fald skar
vi op og der røg den fornøjelse. Johnny
vil nok indrømme, at båden ikke er helt
nem på plat læns i hård luft, og tænk
hvor hurtigt vi må sejle, når vi alligevel
ligger godt til efter den slags manøvrer.
Dagen sluttede med to 1. og en 4. plads,
hvilket skyldtes at alle kæmpede en del
derude, men heldigvis var smilene brede
og historierne gode inde på broen og vi
kunne alle drikke moleøl i det uendelige.
Afgørelsen søndag: Alt var åbent mellem danske Solbakken, tyske Ferun og
Mama-flux på 3. dagen.

Igen denne tvivl mellem genua og fok,
sejler ud med genua, fornemmer at vinden øger og ser bygerne inde over Vemmingbund og Broager land, vi lurer på
Solbakken og skifter til fok sammen med
dem, de smiler, da de generelt er hurtige
med fok – så det bliver spændende.
Billedet af Solbakken skal med fordi det
viser en situation der ”næsten” blev afgørende for DM.
Solbakken fører DM med et point ned til
Mama-flux, så der er spænding på inden
dagens sejladser. Billedet er taget kort
efter, at starten er gået i første sejlads
søndag, og for første gang kommer vores lokalkendskab til sin ret!?? - den garvede kapsejler har allerede opdaget det
skønne Hollandske træskib i baggrunden, og kan forestille sig Solbakkens
problem med ham tøffende ned gennem
starten… Vores lokalkendskab er altid at
tjekke bugten for søndagssejlere på vej
sydover inde fra havnen, vi havde (delvist) spottet træskibet og forudset hans
intentioner om at forpurre en fair start.
Vi havde derfor placeret os på startlinjen
således at vi kunne dække konkurrenterne, og gå agten om tursejleren uden
at ændre kurs. Solbakken derimod ender
i læen af en 2 knobs sejlende træklods!!!
– vi kunne næsten høre de nordjyske
forbandelser, dog blandet med et lille
smil hos os (ingen er perfekte).
Hele historien kort fortalt er at, Solbakken vender væk og får fordel på højre
side af banen og er foran os ved topmærket, så hændelsen kommer ikke til

Topmærkerunding søndag - X-kæresten ligger 3´er,
Flux med Jørn Schulz 1, og vi er nede som 4.
[foto: John Rohde Jensen].
at påvirke resultatlisten direkte. Vi sejler
en 2. og en 1. plads hjem i de to første sejladser og mener derefter at have
regnet os frem til en samlet sejr. Startproceduren for 3. sejlads blev startet, og
den gode stemning blev næsten spoleret
af weekendens evige spørgsmål – fok eller genua? Vinden var løjet og Solbakken
havde i smug skiftet til genua, vi holder
på og starter underpowered med fok,
Johnny var ikke helt tilfreds, men vinden
kom som lovet retur og besætningen på
Solbakken fik lange arme og jeg tror, at
deres genua sejlede sit sidste DM. Vi ender med en 2. plads og vinder overalt,
med GER 459, Ferun på 2. pladsen og
Solbakken (DEN 311) på 3. pladsen.
Det var en super sejlweekend proppet
med udfordringer, Toni express´ knækkede mast og flere både have mandefald,
i den forbindelse var det super at lokale
sejlede stillede op med kort varsel. Jørn
Schulz gastede med succes københavnerbåden Flux – jeg har helt glemt at
spørge til forskellen på at sejle X-332 og
X-79, jeg tror den er stor mht. trætte
arme og mavemuskler.

Den anden lokale båd, X-Kæresten, var
generelt godt med, især på 1. opkryds,
hvor de som regel var i top 5, de led dog
en del under ikke at være sammensejlet, overpowered med genua eller spilerbomninger i 10+ m/s er dejligt udfordrende for den urutinerede besætning.
X-kæresten led også under mandefald,
men heldigvis tog Hans Halberg udfordringen op og gastede om søndagen.
De deltagende både var alle glade for arrangementet og SYC blev rost for stævnet. De to X-79 klubber blev også enige
om at holde dobbelt DM fremover.
For flere gode billeder se: http://picasaweb.google.com/johnrohde.jensen

Solbakken i problemer efter
1. start søndag - fandens til træskib.
[foto: John Rohde Jensen]
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Breddestævne
for handicappede sejlere
i OlsenTwin-både i SYC Sønderborg
Af Christian Duus
Lørdag, den 16. August var det igen
blevet SYC handicapafdelings tur til at
være vært for en rask lille kapsejlads for
handicappede sejlere, som var inviteret
til at dyste i vore Olsen Twin-både. Der
mødte i alt 18 op fra Thurøbund, Århus
og Ålborg og Sønderborg, som efter en
kop kaffe og rundstykker og et skippermøde, hvor reglerne blev forklaret, tog
på vandet.
Der skulle sejles på en up down bane.
Hver sejlads tog ca. 20 min. Vi fik solskin
og udsigt til stigende vind fra 4-8 sekundmeter, ligesom vi var nødt til at forkorte banen, idet sejladserne før frokost
var for lange. Desuden bød sejladserne
efter frokosten på en yderligere udfordring, fordi vinden tog til. så vi måtte ty
til at rebe storsejlene.
Der blev holdt frokost ved Kl. 12.30 tiden, hvor alle sejlere fik sandwich. Da
sejladserne var overstået var der øl og
vand til alle, hvorefter Finn Larsen kunne

kåre vinderen af 1. 2. og 3. præmien:
1. præmien gik til Torben Nielsen og
Bjørn Clausen fra Thurø Sejlklub.
2. pladsen gik til Jørgen Dalgård og Lars
Banke fra Thurø Sejlklub,
3. pladsen gik til Freddy Kristensen og
Pernille fra Ålborg
Takket være gode sponsorer kunne der
uddeles fine præmier, ligesom der var en
erindringsgave til alle.
Derefter var det tid for den nok så vigtige 3. halvleg, hvor der var plads til at
diskutere dagens forløb og almindeligt
socialt samvær. Der var rigelig mulighed
for at samle appetit i dagens sejlader, så
det blev hilst velkommen, da der kunne
tændes for gasgrillen, så grillpølser og
gode bøffer kunne komme til deres ret
sammen med god vin og koldt øl.
Aftenen sluttede ved godt 21-tiden,
hvorefter næsten alle kørte hjem, idet
deltagerne fra Ålborg havde valgt at

overnatte på vandrehjem. Der er al mulig grund til at takke Finn Larsen og vore
hjælpere for et velarrangeret stævne.
Alle deltagerne gav udtryk for at man
havde en god dag på og ved vandet.
Som det forhåbentlig fremgår af billederne er SYCs tilbud om sejlads for handicappede noget, der burde checkes.. Vi
mangler sejlsportsinteresserede, der har
lyst til udforske mulighederne – ikke blot
mht. vore Twinbåde. Vi har også 5 enmands både, som vil være klar til at give
mere selvhjulpne handicappede en helt
unik sejloplevelse. Her er chancen: Bliv
kaptajn på eget skib. Kontakt os, hvis du
har lyst til at tage aktiv del i løjerne
SYC Sønderborg Yacht-Club har 25+ års
erfaring i sejlads for fysisk handicappede - Vi har know-how’en, lad os tage
en snak, hvis du har lysten til at prøve.
Vi har alt, hvad der kræves for, at du kan
komme ud at sejle.
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1)	
Både, som er indrettet, så de kan
styres med hånden
2)	
Pontonbroer, så du kan køre ud til
bådene i kørestol
3)	
Elektriske kraner og løftesejl, som
kan løfte dig ud af kørestolen og ned
i bådene
4)	Erfarne instruktører og hjælpere, som
gerne vil lære dig at sejle i teori og
praksis.
Vi sejler hver mandag og onsdag 17.0021.00 fra medio april til medio september. Du kan læse mere på vor hjemmeside www.syc.dk > handicap
Kontakt os, hvis du har lyst til en prøvetur.
Finn H Larsen, 30201523
Christian Duus, 23303592
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Åbent 2015
Fra 28. marts
til 18. oktober.
Åbent for selskaber/
fester hele året.

Camping
Campingpladsen på Mommark Marina, hører til
blandt de absolut skønnest beliggende. Der er udsigt
til både Marina, Lillebælt og Østersøen fra 90% af de
108 stadepladser. Fra campingpladsen er der direkte
adgang til Marinaen, og en skøn badestrand.
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Maritim stemning og feriehygge…
Marina
Mommark Marina byder på afslapning, idyl og maritim stemning når
den er absolut bedst. Marinaen har privat badestrand, som er en af de
bedste på Als – en lille oase der bør opleves.
Havnen på Mommark Marina er en hyggelig lille havn, hvor der er
plads til 50-60 både. Der er strøm og vand på alle anløbsbroer. Havnen
er hjemsted for erhvervsfiskere, der med deres små kuttere skaber en
hyggelig maritim stemning i havnen. Der er direkte adgang til pladsens
3* sanitetsbygning, hvor der også forefindes køkken og opholdsrum.
Havnen ligger fantastisk som et springbræt til det sydfynske øhav, eller
til et par dages afslapning i rolige omgivelser.

Aktiviteter
Hele sommeren vil der løbende være aktiviteter på Mommark Marina. Hold øje med
aktivitetskalenderen på Mommarkmarina.dk.
Havnefesten bliver i 2015 afholdt fra 14. 17. august, hvor der igen vil være sildebord,
pælesidning, lørdagsfest og meget andet.
Mommark Marina er i 2015 “blå flag”
strand. Der vil i den forbindelse også komme
en del aktiviteter på stranden.
Det skal altid være en spændende oplevelse
at besøge Mommark...

Café og røgeri
Vi byder velkommen i caféen på Mommark Marina, som
er en hyggelig lille café lige ned til havn og strand. Caféen
ligger idylisk, med sejlbåde og små fiskebåde I havnen. Helt
uforstyrret udsigt til Lillebælt og Østersøen. Menukortet er
meget varieret, og byder på både is og pølser, samt lette
kød- og fiske retter. I 2015 kan vi tilbyde røgvarer fra eget
røgeri.
Mommarkvej 380 · 6470 Sydals · Tlf.: 74 40 77 00 · info@mommarkmarina.dk · www.mommarkmarina.dk
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ALS RUNDT
2014
- Godt vejr og præmier
fra Kontor Syd
Af Flemming Clausen

Ved dette års Als Rundt var vejrguderne med os. Fint vejr med sol og vind.
Deltager antallet er steget en smule igen og vi håber, det fortsætter i 2015.
Overalt vinder blev Kontor Syd i Starbåd med Johnny Jensen og Henning Krüger.
Tak for støtten til præmier til Kontor Syd og Palby Marine og til Ap Arte for gode
rabatter.
I 2015 er Als Rundt den 13. juni 2015.
Vi vil igen lave:
• Tursejlads
• Singlehand sejlads
• TwoStar (2 personer om bord)
• Kapsejlads
Vi arrangerer igen fest i jolleskuret for alle havnens brugere.
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Virksomheder fik

vind i sejlene
til ZEROcup
Af Flemming Clausen

Igen i år blev ZEROcup afholdt til stor tilfredshed
for de deltagende hold.
ZEROcup er en kapsejlads med vinden
som energikilde. De deltagende hold
består af 4 besætningsmedlemmer fra
områdets virksomheder. I år var der 8
tilmeldte hold fra 8 lokale virksomheder
og organisationer.
ZEROcup 2014 blev arrangeret i samarbejde mellem ProjectZero, Sønderborg
Yacht-Club og Junior Chamber International Sønderborg.
Sjovt og udfordrende
Fredag den 15. august blev de indledende runder ved dette års ZEROcup sejlet.
De 4 bedste hold og dermed semifinalisterne blev Sønderborg Kommune, EUC
Syd, Kontor Syd og Eegholm. De 8 deltagende hold havde nogle sjove timer
på vandet med deres kolleger. Efter sejladserne var der fadøl og pølser, og her
blev de gode oplevelser delt blandt de
forskellige hold.

”Det er en helt anden måde at være
sammen med sine kolleger og medarbejdere på. Vi havde det vildt sjovt”, fortæller Esben Maack Brandt, indehaver af
Maack IT, og fortsætter: ”Jeg var gul og
blå dagen efter, og mine arme var ømme
og brugte, men det var hele oplevelsen
værd”.
Vinderen blev…
For andet år i træk løb Eegholm af med
sejren i ZEROcup. Eegholm slog Kontor
Syd næsten på målstregen i finalen, og
kunne dermed tage vandrepokalen med
hjem endnu engang.
Ole Rasmussen, Tony Galsgaard, Morten
Hymøller og Mikael Lorentzen fra Eegholm viste dermed, hvordan vinden kan
bruges som primær energikilde.
Finalen blev sejlet i havnebassinet på
kulturnatten, og der var god mulighed
for at følge med fra havnefronten. Der
var både mødt kollegaer og venner op
for at heppe på de forskellige hold.

ZeroCup holdet.
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LINAK - we improve your life
Vores aktuator løsninger hjælper dagligt millioner af mennesker
med at forbedre deres livskvalitet og arbejdsmiljø. Men udover
at producere produkter skal vi også udvise social ansvarlighed
og det gør vi ved at:
• Have lokalt engagement og globalt udsyn
• Stille krav til samarbejdspartnere
• Passe på hinanden
• Passe på miljøet
Læs mere om vores CSR politik på
www.linak.com

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

Optiker Møller
Jernbanegade 16 . 6400 Sønderborg . Tlf. 7442 2554

www.linak.com
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To år i SYCs Sejlerskole
Af Niels-Jørgen Nordtorp Jørgensen

Lars Weitemeyer, Jan Olsen og
Mike Abbas.

Mike Abbas og
Niels-Jørgen Nordtorp Jørgensen

Nu har jeg været på sejlerskole igennem
de sidste to år, og har nydt hver eneste
sejltur, jeg har haft ude på vandet. Jeg
valgte at tage på sejlerskole sidste år,
da jeg derved kunne få koblet praktisk
erfaring sammen med mit nyerhvervede
duelighedsbevis, hvilket har været rigtig
godt. Med teorien og den praktiske erfaring føler jeg nu, at jeg er bedre rustet til at sejle min egen sejlbåd, når den
engang er bygget færdig. Jeg synes, jeg
har fået rigtig meget ud af at være på
sejlerskole. Det første år var der så mange nye begreber, at jeg tit blev forvirret af de mange udtryk. Det andet sejler
år har været meget bedre, fordi jeg nu
har fået styr på de fleste begreber og
derfor mere overskud til at fokusere på
det, som det hele handler om, nemlig at
sejle.
Bådene vi sejler i er af typen J80, en lille
hurtig båd som er nem at have med at
gøre. Man kan hurtigt fornemme, om
man styrer båden korrekt, og der er
god plads til at komme rundt. Typisk er
vi 3-4 elever, og en instruktør med ude.
Vi rokerer pladser, når vi er ude, hvilket
gør, at vi lærer alle funktioner ombord
på båden. Vi lærer om vigtigheden af, at
vi alle arbejder sammen og udfører hver
vores del for at få båden til at fungere
optimalt.
Instruktørerne er nogle garvede sejlere,
som har megen sejlererfaring at øse af.
Det er rigtig godt. Nu har jeg haft indtil
flere instruktører og oplevet, at der er
rigtig mange udtryk for de samme ting.
Det er både godt og skidt , det mindre
gode er, at man bliver forvirret over,
at der findes så mange udtryk for det
samme. Det gode er, at instruktørerne
har forskellige måder at forklare tingene
på. Det gør, at hvis man ikke forstår en
bestemt teknik ved den ene instruktør,
så kan man helt sikkert forstå og lære
det ved en af de andre.

Vi sejler på samme sejlhold igennem sæsonen, hvilket gør, at man har god mulighed for at lære de andre at kende og
får derved et godt fællesskab. På den
båd jeg var med, sikrede vi os, at der altid var proviant med i form af kaffe og
te og lidt at tygge på. Det var en tjans,
der gik på skift iblandt besætningen på
båden. Det bedste på sejlerskolen har
været at komme ud og mærke naturen
på naturens vilkår, og gøre det sammen
med andre, som også synes det er fedt
at sejle. Det bedste på sejlerskolen har
været at komme ud og mærke naturen
på naturens vilkår, og gøre det sammen
med andre, som også synes det er fedt
at sejle. Det værste, tror jeg, har været,
da jeg var ved at blive smidt i vandet. Jeg
mener, at vi var ude i 10m/s og der var
en rigtig god sø. Da vi rokerede plads, fik
båden et ordentligt skub og jeg “fløj” ud
af båden men blev grebet af en wire. Det
eneste jeg tænkte, da det skete var “åh
nej nu skal jeg have skiftet patron i min
redningsvest”… men som sagt jeg blev
grebet af en wire. Instruktøren kiggede
på mig og spurgte om jeg skulle have en
hånd for at komme op igen, “jo tak”…
og så sejlede vi videre på en i øvrigt en
fed sejltur. Jeg elsker at sejle. Når der er
roligt vand så kan man slappe af og nyde
naturen omkring en. Når det er vildt og
voldsomt så morer jeg mig. Det er rigtigt
sjovt i bølger og god vind, jo større bølger, jo mere griner jeg. Uanset hvordan
vejret er, så er en ting helt sikkert, hverdagen inde på land er glemt, når man
sejler ud af havnen.
Jeg kan klart anbefale sejlerskolen
til andre. Det er rigtig godt, man
kommer ud hver uge uanset
vejret. Man har et godt fællesskab, og så er det også den
billigste form, der findes,
hvis du ønsker at sejle.

Leif Hansen instruktør
og Lars Weitemeyer
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Nordisk Mesterskab
for Optimistjoller
i sommerferien 2014
Af Thomas Lybæk Petersen

Der var 3 ranglister hvor det gik fint, så
jeg kom med til Nordisk mesterskab i
Norge, Horten. Vi kørte derop i bil med
min optimistjolle på taget og campingvogn efter op gennem Jylland til NordJylland, der var vi lige inde i Hirtshals hvor
det internationale marked også var.
Hvorefter vi tog ned til færgeterminalen,
vi skulle værre der en time før afgang ellers kunne man miste sin plads på
færgen. Vi kom til Norge hvor vi skulle
køre lidt igen for at nå til Horten. Vi
havde en plads på en campingplads hvor
der var rigtig mange fastliggere. Campingpladsen lå meget tæt ved havnen,
hvor jeg skulle sejle Nordisk mesterskab.
Vi satte forteltet op på campingvognen,
gjorde min optimistjolle klar til nordisk
mesterskab og bøvlede med at få strøm
til campingvognen, da campingpladsen
ikke havde gjort klar til at vi kunne få
strøm i starten. Vi fik så til sidst strøm,
så al vores mad, vi havde med kunne
holdes koldt. Sikringerne sprang dog

hver gang, det var kaffetid, når alle folk
satte vand over.
Dagen efter ankomst havde vi træning
på vandet. Slæbestedet, hvor vi skulle
have jollerne i vandet, var ikke helt så
godt, alt efter vandstand 10-60 cm, ellers slappede vi af på land. Næste dag
var det træning igen. Vi tog på vandet og
trænede. Det var varmere end dagen før,
vi var også ved stranden og bade. Den
samme procedure gentog sig den 3. dag
i Norge. Og dagen efter havde vi træning igen, hvor vi sejlede trænings kapsejlads med Sverige, Norge og Finland.
Lige pludselig sejlede finnerne væk, hvor
vi (Danmark), Sverige og Norge trænede
videre. Da vi kom ind, slappede jeg af,
for vi skulle sejle kapsejlads dagen efter.
Det var blevet varmt, da vinden lagde
sig om eftermiddagen, så jeg tog lige en
dukkert ved vandet. Første kapsejlads
dag: vi tog på vandet og trimmede jollerne og gjorde klar til at starte, der var
ikke særlig meget vind det vil sige 0-2

m/s, der kom et lille pust engang imellem, vi var delt op i et pige og drenge
felt, vi drenge fik en start og sejlede banen rundt i 2 m/s vind og nåede i mål,
pigerne nåede at få nogle starter men
kom ikke af sted, vi lå ude på vandet
hele dagen med skyfri himmel og masser af sol og vand.
Da vi kom ind, skulle jeg lige køle af efter
den varme dag på vandet, så jeg hoppede i vandet. Anden kapsejlads dag: Vi
tog på vandet igen. Der var ingen vind,
som dagen før men meget varmt, dommerne så, at der ikke kom vind foreløbig,
så de udsatte sejladserne, så sejlede vi
ind og ventede, til de sagde at vi skulle
ud eller at vi ikke skulle ud at sejle, halvanden time før tidsfristen for at sætte
en start i gang, sendte de os ud, fordi
der var ved at komme noget vind. De
starter pigerne, der kommer godt rundt,
imens starter de os drenge og vi kommer
hele vejen rundt og ned til bundmærket,
inden vinden døde, fra bundmærket og
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op i mål indhentede og overhalede jeg
en del. Vi kom i mål, mens de var i gang
med at starte pigerne. Så sendte de os
ind og sagde tak for i dag. Dagen efter
skulle der have
været holdsejlads, men det blev aflyst
aftenen før og i stedet blev der normal
kapsejlads for ellers var de ikke
sikre på, at vi kunne nå at få de sejladser, der skulle til for at få en præmieoverrækkelse.
Den dag var den varmeste dag og en ny
varmerekord i Norge, Det var så varmt
og vindstille, at man følte sig doven,
sejladserne var udsat fra land i en time
og efter en time udsatte de den igen.
Det var så varmt, at vi tog en dukkert
en gang imellem. De udsatte den hele
dagen fra land, og til sidst afblæste de
det hele for den dag. Vi kom ikke ud
på vandet, der var helt blankt ude på
vandet og solen skinnede. Jeg var ude
i vandet meget den dag og mine forældre og min bror var også med ude og få
en dukkert. Jeg skulle tidlig i seng, da vi
skulle på vandet meget tidligere end de
andre dage, fordi vi måske kunne sejle i

morgenbrisen, jeg stod op kl. 4:15 og til
skippermøde kl. 4:30 og kl. 5:00 tog vi på
vandet og starten
gik kl. 6:00 men der var eller kom ikke
noget vind om morgenen.
Dommerbåden kunne se, der var vind
længere ude ved en ø og satte follow
me flaget op og sejlede derhen, hvor der
var lidt vind. De får lagt banen, får startet pigerne og får dem af sted, de sejler
rundt og imens starter de os drenge. Vi
kommer også af sted, men vinden dropper lidt efter. Vi er på vej op til topmærket anden gang og pigerne er på vej i
må. De tager pigerne i mål og tager derefter os i mål ved topmærket. Der var
kommet vind ved det sted, vi lå, da vi
kom ud, men zoom 8 og Europabanen
havde rykket deres bane op på vores
bane, så banelederen rykkede vores ned
på deres bane. Alle nationer blev trukket
ned på den bane undtagen drengene fra
Danmark, vi havde god tid, da det nu var
pigerne, der skulle starte først.
De får startet pigerne men så kom der
en vinddrejning på 180 grader. Der kom

vind ikke bare lidt men 4-6 s/m og vi fik
endelig sejlet nogle sejladser, i alt fik vi 5
sejladser og det samme gjorde pigerne.
Da vi kom ind, vaskede jeg min jolle og
pakkede den sammen. Så tog vi den på
taget, så den var klar til, at vi skulle køre
dagen efter, der var præmieoverrækkelse. Det var en dansker, der vandt det
Nordiske mesterskab, jeg lå lige ud for
den bedste tredje del. Jeg var ved stranden og bade, da det var sidste dag, inden vi skulle køre dagen efter. Vi sov der
til dagen efter og pakkede sammen og
fik en hurtig dukkert, så trillede vi ned
mod færgen igen. solen har hele tiden
stået højt på himlen i Norge, men desværre var der ikke særlig meget vind at
sejle med men det har været hyggeligt
og en oplevelse at være med til Nordisk
mesterskab. Vi kom ombord på færgen
og da vi kører af den, får vi en god velkomst med en kæmpestor regnbyge,
torden og lyn og så gik turen hele vejen
hjem ned igennem Jylland og til lille Als.

Thomas Lybæk Petersen
A-Sejler og Sejlet 3 1/2 år nu.
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Master og andet
på Jollepladsen
Af Brian Lybæk Petersen,
Juniorformand, SYC og medlem af SSM
SYC juniorer betaler for at bruge jollepladsen til joller, vi vil derfor 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. Juniorerne
fylder jo heller ikke havnehullet så sejlbådene ikke kan komme
ud. Hensyntagen til andres ting på pladsen er en god ting. Vi
har desværre haft et par episoder i år, 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 ridse skal
laves på en jolle eller en sejlbåd, så er regningen den samme.
Børnene bliver kede af det, når de kommer ned og ser, at der
er noget der er gået i stykker. Det gælder 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…
Fremlysning
Så prøver vi igen for anden gang at efterlyse personer der
har ”joller” usejlbare effekter liggende på jollepladsen. Private
joller og bådtrailere på grusarealet ved SYC Ringgade 2 skal
være påført: Navn, Adresse og tlf.nr. inden d. 7/3-2015. Ikke
mærkede joller/genstande vil blive fjernet og kørt til destruktion.
Juniorafdelingen der betaler leje af arealet har et ønske om at
pladsen er pæn og ryddelig, såfremt du/i ikke har kræfterne til
at fjerne, hvad der ligger af jeres, er vi gerne behjælpelig med
at få det kørt på container-pladsen.
Husk, at har du noget, der skal blive stående på pladsen, så
skal du være medlem af klubben, og det skal være mærket
med en gul seddel fra havnekontoret.
Kontakt venligst Havnemester Kim Ingerslev

www.syc.dk
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Opti A-Cup
Af Brian Lybæk Petersen

For første gang siden sin start i 1981 måtte Opti A-Cup aflyses
på grund af, at Harboe Cup fik ranglistestatus og de 2 stævner
altid har ligget i samme weekend. A-sejlerne går efter ranglistestævnerne, så eftersom vi ikke kunne tiltrække sejlere til
Opti-A, valgte vi at droppe det i 2014. Det betød så også, at
Zoom8 klassen lagde det Jyske Mesterskab i Skive.

Stævnet vender dog kraftigt tilbage den 12. -13. sep. i 2015.
Opti A-cup er, som man kan se blevet rykket 2 uger frem i forhold til tidligere år og har i 2015 fået rangliste-status, ligesom
det bliver udvidet med C-sejlere (nye sejlere).
Zoom8 klassen vender også tilbage til Sønderborg. Uden SYC
var der aldrig opstået et Jysk Mesterskab, så det er helt naturligt for klassen at få det tilbage til Sønderborg.
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SYC Klubmesterskab
i Juniorafdelingen
Af Brian L. Petersen, juniorformand
Lørdag kl.9.30 var der skippermøde for
sejlerne og herefter blev der sejlet 3 sejladser, inden sejlerne kom ind til frokost
i klubhuset, en lille episode på vandet
med en større kølbåd om formiddagen
gjorde dog at nogle af de nye sejlere
blev på land om eftermiddagen.
Ellers nåede de øvrige sejlere at få i alt 5
sejladser denne dag inden de tog ind og
afleverede jollerne til de forældre, der
skulle ud og sejle forældre-kapsejlads.
Forældrene fik 3 gode sejladser i næsten
ingen vind og børnene fik en masse at
grine af, det var jo ikke alle forældre der
inden tiden havde prøvet at sidde i en
jolle, en eller to kom slet over startlinien
til store grin for sejlerne, der var på følgebådene.
11 forældre var tilmeldt sejladsen hvilket
må siges at være rigtig flot.

Så er der præmieuddeling
Efter forældresejladsen blev der lavet
lidt landaktivitet for sejlerne inden der
var aftensmad kl. 18.30 for alle tilmeldte,
der var ca. 52 tilmeldte men vi nåede op
på ca. 64 personer til spisen og en masse hyggesnak.
Forældre og mindre søskende tog i løbet
af aftenen hjem, sejlerne sov i klubhuset til om søndagen, drengene i SYC og
pigerne i SSM, så en stor tak til SSM der
igen lånte deres klubhus ud til vores sejlere.
Søndag kl.8.15 var der morgenmad, herefter skippermøde kl.9.30 med start på
vandet kl.10.15, der blev sejlet 3 sejladser hvorefter de tog ind og riggede af.
Da det var overstået var der ringriderpølser og så præmieoverrækkelsen til
sidst.
Her er resultaterne:
A-sejler:

1. Rasmus L. M.

2. Thomas L.P.

B-sejler:

1. Dicte Dele

2. Casper Fink

C-sejler:

1. Sune T.
6. Jonas
11. Ludvig

Forældrekapsejladsen:

1. Gert L.M.
6. Gitte H.
11. Annemette L.

3. Nicklas D.

4.Caroline C. H.

5. Charlotte B.L.

2. Mathias L.
7. Anne-Sophie
12. Iben O.

3. Alberte
8. Karen B.

4. Johanne
9. Laura B.

5. Oliver C.
10. Nathalie

2. Anders O.
7. Mikkel B.

3. Mai L.
8. Rikke B.

4. Brian L.P.
9. Tim F.

5. Susanne H.
10. Susan T.
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– er det dyrt i tid & penge???
Af Brian Lybæk 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 om råd, de hjælper
gerne.
Der skal være plads til både bredde og
elite, og her kommer så forskellen på
det med tid og penge som mange snakker om. Man kan sagtens gå til sejlads
uden at det løber op i 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 våddragter man kan låne når man
starter. Har man prøvet 3-4 gange og
fundet ud af om det er noget man gerne
vil, bliver man meldt ind i klubben og lejer derefter 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
trænet en tid og er begyndt at have styr
på jollen, er det muligt at tage til enkelte
stævner hvis det er det man vil, rundt
omkring i kredsen (strækker sig fra
Flensborg til Haderslev) har vi både endagsstævner og weekendstævner som
er overkommelige. Begynder man at vil
blande sig i toppen med de bedste og vil
til at køre Danmark rundt for at komme
til stævner så er det rigtigt, at det begynder at koste lidt i tid og penge. Det er

ens i al sport, jo højere niveau des mere
tid og penge skal der til. Men det er ikke
alle der skal eller når op dette niveau, og
godt det samme for på den måde har/får
man en større bredde i klubben og uden
bredde er der ingen elite.
Så lad ikke din tid eller pengepung bestemme, lad barnet prøve jollesejlads
det er faktisk ikke mere tidskrævende
end fodbold ( siger tidligere fodboldtræner/ ungdomsformand igennem 13 år =
undertegnede).
Hvad koster det så?
Kontingent til SYC		

350,00

Jolleleje inkl. forsikr. april-oktober > 10 år gl. jolle

1000,00

Jolleleje inkl. forsikr. april-oktober 5 år – 10 år gl. jolle

1500,00

Fra sommerferie – oktober 50 % jolleleje
Fra oktober vinterleje optimister		

750,00
Kontakt Brian Lybæk Petersen
SYC Juniorformand, mobil 22360769
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Kenneth
– en Europajolle
sejler 2014

Efter en vel overstået optimist karriere
med deltagelse til vm 2013 i Italien begyndte Kenneth at sejle Europa jolle i
november 2013. Han trænede hele vinteren hver anden weekend, efter to udtagelsesstævner til de internationale mesterskaber ud af 4 stævner håbede han,
at hans sejl- erfaring fra optimistjollen
ville føre ham til de nordiske mesterskaber. Men som de to sidste stævner skred
frem, kunne hans mål om nordisk mesterskab laves om til Europa-mesterskabet og da sidste stævne var afviklet var
det lige før deltagelse i verdensmesterskabet var hjemme. Et par afbud gjorde,
at han blev udtaget til VM og her blev
han nr. 43, en placering han var ikke selv
helt tilfreds med.

Ilddåb
Ungerne er IKKE blevet beordret til at
smile – de kan ikke lade være !
For Lukas var det imidlertid kun tredje
gang i en optimistjolle. ”Jeg trængte til
at udfordre mig selv”, svarer han prompte, da jeg spørger, hvorfor han egentlig
gerne ville starte til optimist. ”…men
også lidt fordi både far, farmor og farfar
og også bedstefar sejler”, tilføjer han.
Og udfordret, det blev han i hvert fald
den dag.

Men Kenneth opgav ikke håbet om to
placeringer og forsatte sin målrettede
træning. Efter sommer-ferien startede
han på efterskole på Fyn. Hans Europajolle kom med og der blev trænet flittigt
i den.
Dette kunne ses til Danmarksmesterskabet i weekenden den 19. til 20. september. Her sejlede han stabile sejladser
og endte med at tage Bronze i den samlede stilling og Sølv i drenge feltet, det
må siges at være flot i en alder af 16 år
med kun 10 måneder i Europa-jollen. Der
var i feltet en regerende verdensmester,
en 4 dobbelt verdensmester, en europamester, en junior europa-mester og junior dansk mester.

Af Henrik Jensen og Lukas J. Paulin
Der er kulsort mod vest og horisonten er
vitterligt væk – i hvert fald når vi kigger
bagud imod Skeldekobbel skov. Foran
Anders, Mikkel og jeg i hver vores følgebåd sejler 8 glade C-sejlere i aftensolen
med perfekte 4-5 m/s i ryggen. Vi er på
vej med Hørup Hav, hvor der skal afholdes stævne for nye optimist sejlere.
Jeg mindes i det samme en tilsvarende
oplevelse på præcis samme sted for
snart 20 år siden. Der var meget vind
den aften. Jeg selv var en garvet Europa
Sejler, og vindstød på 15-17 m/s var på
det tidspunkt mest af alt sjovt. En nybegynder strander 500 meter før Trillen,
og i en bomning flår en OK-sejler skødeskinnen ud med et brag.

”Den første tirsdag vi kørte til havnen
var jeg nervøs, fortæller Lukas. Jeg kunne godt mærke det på ham, men jeg var
nu mere optaget af en følelse af glæde
ved at tage min egen dreng med til sejlads i Sønderborg for første gang.
”Jeg fik lov at sejle en optimist- jolle hele
aftenen både ud og ind. Men jeg var altså også lidt bange for at vælte”. Vi blev
godt modtaget på havnen og kunne låne
jolle og udstyr uden videre. Så fin en
start, synes jeg.
Lukas oplevede heldigvis både konkurrence på vandet og hjælpsomhed og
kammeratskab på havnen allerede den
først aften. Og da der både vankede
kajaktur i havnen og kage og toast i
klubhuset til Lukas, var mine tirsdage og
torsdage aftner på havn forseglet (heldigvis).
På vej til Hørup har den sorte sky indhentet os på mindre end 3 minutter.
Lukas ryger i baljen for fjerde gang. Jeg
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til en nybegynder
selv er ved at hjælpe to andre sejlere et
stykke derfra, men holder dog et skarpt
tredje øje med Lukas. Anders og Mikkel
har også travlt med bordfyldte joller, joller på slæb og mental opbakning.
Tre hjælpebåde fra Hørup er dog hurtigt
hos os, så der er styr på situationen.
Men de 8 nye C-sejlere er alle udfordret
og også mere end de nogen sinde bliver
foran computeren derhjemme.
Lukas smiler stolt og afslutter sin historie med båden fra Hørup, der tog ham på
slæb. “Heldigvis kom jeg i land. Jeg var
lettet og følte jeg havde udfordret mig
selv. Det var vist min ilddåb, tror jeg”.
Jeg smiler indvendigt og husker tydelige,
at han var mindst et hoved højere på vej
hjem den aften i RIB’en.
Jeg er helt sikker på, at børnene på havnen alle oplever, glæden ved at blive
bedre og bedre for hver aften, de er på
vandet. Fra ledsagerbåden er det tydeligt. Lukas fortæller da også, at han den

allerførste gang ikke havde meget styr
på det. ”Men så engang var der fint med
vind, og så kom jeg først i mål. Det var
fedt”.
Nu venter en vintersæson med teoriundervisning. ”Det er nu ikke så sjovt”, siger Lukas. ”Men jeg ved godt, at det er
nødvendigt”.
Jeg selv ser frem til foråret, hvor jeg igen
skal se en hel masse børn glædes og
vokse indvendigt aften efter aften. Ikke
mindst pga. af den store opbakning fra
forældre, klubkammerater og ikke en robust håndfuld engagerede ildsjæle.
… og heldigvis skal jeg selv på vandet,
nu sammen med de selvsamme forældre, som jeg for 25 år siden sejlede om
kap imod.
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		pukkelhvaler

		
		
Af Jens Godbersen
I år (2014) er der adskillige sejlere,
strandgæster og andre vand-entusiaster, der har fået en oplevelse noget
ud over det sædvanlige; et par pukkelhvaler, sandsynligvis mor med unge, har
gæstet vore farvande. At dømme ud fra
beretninger og billeder på internettet,
har mødet med de store hvaler altid været en fantastisk begivenhed som nok vil
blive husket, især da det er lykkedes for
flere at komme endog meget tæt på de
store dyr og opleve noget som ikke er en
helt almindelig ingrediens i et sommertogt i de indre danske farvande.
Jeg mødte hvalerne den 7. juli hvor jeg,
samt min søn og tre af hans venner var
på en aftensejltur ud for Sønderborg.
Forventningen var at der ville være noget vind, så vi kunne få lidt fart på båden, men da det kun blev til en svag
vind, for lidt til at vi ville sætte sejlene,
besluttede vi i stedet at kaste anker neden for skrænten ved Broager Land og
spise de medbragte sandwich.
Omkring kl. 20.20 ser vi ca. 100m syd
for os noget meget stort bevæge sig
gennem vandet. Min umiddelbare reaktion er at det er en hval, men fornuften
sagde mig at det ikke kan være sandt.
Øjeblikket senere må jeg dog trodse
fornuften og erkende at det ER en hval.
Hvalen svømmer parallelt med kysten
hen mod os, og da dette er en af mine
foretrukne kaffe-ankerpladser, ved jeg
at vanddybden hvor den svømmer er under 4m, så den har skullet løfte bugen
for ikke skrabe mod bunden. Før den når
os, drejer hvalen ud og svømmer forbi i
en afstand af ca. 40m. Der bliver vi klar
over at der ikke kun er én, men to hvaler.
Min vurdering på dette tidspunkt er at

på sightseeing
i Vemmingbund
de er omkring 6-8m lange, hvilket dog
er usikkert da vi kun har set ryggen af
dyrene.
De to hvaler tager nu en nordlig kurs i
retning mod Dybbøl Mølle. Vi er naturligvis noget opstemte over oplevelsen og
beslutter at hive ankeret og følge efter
dyrene for at tage nogle billeder; - vi
er helt klar over, at der skal et stærkt
bevismateriale til, for at få nogen til at
tro på den historie. Sådanne to krabater
her ved Sønderborg er naturligvis spændende for dem der møder dem, men de
har også interesse for den del af havbiologien der beskæftiger sig med dyrelivet i vore farvande. Så jeg kalder op
til Lyngby Radio for lige at melde vores
observation. Radiooperatøren er, måske
naturligt nok, lidt skeptisk over for hvad
jeg fortæller ham, og der skal bruges lidt
gentagelser og fasthed i stemmen for at
overbevise ham om at det ikke blot er
et par legesyge marsvin vi er sat efter.
Okay så, - efter at have bladret i sin manual, melder han tilbage at jeg bliver stillet om til vagthavende ved ”Beredskabet
for havpattedyr”, (en enhed under Naturstyrelsen), som så er Ragnhild Skov
fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.
Hvalinteresserede vil måske vide at
Ragnhild tidligere har optrådt i medierne
i forbindelse med hvalstrandinger i Danmark, bl.a. da to kaskelothvaler strandede ved Henne Strand i februar 2014.
Ragnhild er meget entusiastisk og guider
os kyndigt med hensyn til hvad vi skal
se efter for at artsbestemme hvalerne:
størrelse og form af rygfinne, højde og
form af blåsten, afstand fra blåsthul til
rygfinne etc. Vi taler en del om hvad det
mon kan være for hvaler, og kommer ind
på både kaskelot, vågehvaler og spækhuggere. Det sidste kan jeg dog bestemt

afvise da spækhuggere har en meget
karakteristisk og stor rygfinne, hvilket
ikke stemmer overens med det vi har set
indtil nu; og for øvrigt, sådanne glubske
rovdyr ønsker vi ikke for tæt på vore badestrande.
De to hvaler har ændret retning og er
nu på vej ind i Vemmingbund. Vi følger
efter, først i en god afstand på 2-300m,
dels fordi de bevæger sig hurtigere end
vi kan sejle og dels for ikke at genere
dem. Vi vil nødig være årsag til at de bliver skræmt op på stranden, selvom de
størrelsesmæssigt sagtens kan hamle
op med vores båd. Langsomt kommer vi
efterhånden tættere på, og ombord er
stemningen nærmest blevet lidt eventyragtigst, - sådan ligesom når man er
på hvalsafari i Vemmingbund !
Vinden har lagt sig helt, og vandet er
næsten spejlblankt; en fin sommeraften,
helt oplagt til at se på hvaler.
På vej ind i bugten ser vi flere gange hvalerne komme op til overfladen og blæse
ud. På et tidspunkt hvor vi ligger stille
for at se hvor de vil komme op næste
gang, ser vi krusningerne og uroen på
vandoverfladen omkring 30m ved siden
af båden. Det er tydeligt at der er noget
meget stort lige under overfladen, men
vi kan ikke se dyrene. Pludselig begynder uroen at bevæge sig hen mod os, og
der opstår sådan en lille bølge som fra
noget stort der fortrænger vandet foran
sig, - og ser det sådan ud, er det nok
også sådan. Vi får lidt fornemmelsen af
at være ufrivilligt medvirkende i en Godzilla film, og stemningen om bord skifter
fra eventyr til lidt spændt. Jeg har oplevet hvaler før, men dog altid fra tilpas
store både hvor størrelsesforholdet var
mere jævnbyrdigt. Nu sidder vi så her i
min sejlbåd, vægtmæssigt omkring 4-5
gange underlegen, og med en dyb køl
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der stikker ned i vandet, som ethvert
større havpattedyr sikkert vil finde fornøjeligt at puffe til.
Heldigvis, selvfølgelig vil hvalkyndige
sikkert sige, har hvaler en god rumlig
fornemmelse for hvad der er omkring
dem, så de ramler ikke ind i vores båd
som en anden elefant i en porcelænsbutik. 20m fra os forsvinder uroen på vandet, så mon ikke hvalerne er gået ned
under båden.
De kommer op igen lidt væk fra os, og
vi bevæger os forsigtigt hen i mod dem.
Da vi er inde på ca. 50m stopper vi op.
Hvalerne bevæger sig langsomt i vandet,
da de med et viser deres fulde størrelse,
krummer ryggen, stikker halen lige vejret og dykker ned. Dette syn er ofte set
på billeder og film taget på store oceaner og dybt vand, - nu er vi så i Vemmingbund med blot 25m vanddybde.
Med oplevelsen af hvalerne så tæt på,
vil jeg vurdere deres størrelse til omkring
10-12m. De har nu så meget luft at de
først kommer op længere væk fra os på
vej ud af bugten. Vi mister kontakten, og
ser dem ikke igen.
Hele oplevelsen fra vi ser hvalerne første
gang, til de forsvinder ud af Vemmingbund, varer omkring en halv time. I meget af tiden talte jeg med Ragnhild Skov
over VHF radioen som var meget opsat
på at få nogle billeder der kunne dokumentere hvilken art der var tale om. Det
lykkedes en af min søns venner, Mark, at

få en billedserie af hvalerne, dels mens
de svømmer i vandoverfladen, men også
da de foretager det spektakulære dyk,
hvor de viser hale. Billederne er taget
med en smartphonekamera gennem en
kikkert for at få lidt forstørrelse. Taget i
betragtning at de er taget stående på en
båd der sejler, balancerende med både
kikkert og smartphone, er de overraskende skarpe. Den runde ramme som
set gennem kikkert, giver en fantastisk
effekt til billederne.
Billederne kan ses her: https://www.
flickr.com/photos/12 60 04681@N04/
sets/72157645580157441/
Samme aften sendte jeg billederne til
Ragnhild, som næsten med det samme
kunne fortælle at dette er pukkelhvaler
vi havde set. Og samtidig kunne hun oplyse at der ikke var indløbet andre observationer af hvalerne, så det var lidt af
en gåde hvordan de var sluppet gennem
bælterne og helt herned i det vestlige
hjørne af Østersøen uden at blive set.
Nu syntes jeg at det ikke skulle gå helt
upåagtet hen at der var kommet to pukkelhvaler på besøg, så jeg sendte lige
en beretning til websiden www.hvaler.
dk . Siden bestyres af havbiolog og hvalekspert ved Zoologisk Museum i København, Carl Chr. Kinze som, viste det
sig, også er fra Sønderborg, så han var
meget begejstret for at få en beretning
’hjemmefra’.
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Allerede dagen efter bliver hvalerne
spottet i Flensborg Fjord, og tysk TV
kørte en indslag hvor et par af vores billeder også blev vist. Hen over sommeren
indløber der nu næsten dagligt beretninger og fotos til www.hvaler.dk fra sejlere, der har set eller endda været meget
tæt på hvalerne. Særlig interessant er, at
flere har set hvalerne springe ud af vandet, den ene ud for Høruphav en tidlig
morgen. Det viser sig, at de to hvaler
faktisk blev observeret ud for Falshöft
tidligere samme dag som vi så dem, og
som god skik og brug er inden for videnskaben, navngav Carl Kinze dem efter
første observationslokalitet: Falshöft1
og Falshöft2. På baggrund af at flere har
bemærket at den ene hval er lidt mindre,
er teorien at det er en mor med unge der
er kommet på afveje.
Det sort-hvide mønster på undersiden
og den takkede kant på en pukkelhvals
hale er unikt for den enkelte hval og lige
så godt som et fingeraftryk til at identificere dyret med. Nogle af Mark’ billeder
af de dykkende hvaler viser tydeligt halen, og har været sendt ind til ”North Atlantic Humpback Whale Catalogue”, som
er en Amerikansk videnskabelig database over pukkelhvaler i det nordatlantiske
område. Der var ikke noget match med
tidligere observationer andre steder i
verden, så denne hval er helt ny for videnskaben og har nu fået betegnelsen
’na6643’. Så hvis nogen skulle møde den
igen ude på de store oceaner, kan man
nu spore den tilbage til en sommeraften
i Vemmingbund.

52

ohøj

ohøj

53

SYC-Sejler Johnny Jensen

i vildt hattrick
efter DM-sejr i J-80
Af Troels Lykke, Minbaad.dk

56-årige Johnny Jensen fra Sønderborg
skrev i weekenden historie ved at vinde sit tredje Danmarksmesterskab på 4
weekender. 10-årig Opti-sejler var gast.
Johnny kendte ikke J-80er i forvejen.
Det er sgu da fint, har ikke sejlet en J80er før.
Jeg er mest til J-80 i forhold til Ylva og
X-79, siger den tredobbelte danske mester til minbaad.dk
Ved weekendens danmarksmesterskaber for J-80 i Nivå, lykkedes det endnu
engang at nå helt til tops for Johnny
Jensen. Endda foran den tidligere America's Cup-sejler Sten Mohr, viser resultatlisten.
Lørdagens sejladser forløb ”planmæssigt” og ”BHJ-FONDENS” besætning
kunne gå til køjs med kun 6 point efter
5 sejladser ((3) 2, 2, 1, 1), 2 point foran
nr. 2 der i øvrigt også var fra Sønderborg
(Flemming Djernæs – Team ”Als Logistics” (2, 1, 1, 4, (8) - Det fortæller gast
på vinderbåden, Frederik Klakk-Jeppesen, søn af Niels Jeppesen fra X-Yachts.
Op ad bakke!
Søndag morgen forløb dog anderledes
uproblematisk for Johnny Jensen og co.
Allerede ved morgenbordet fik de kaffen helt i den gale hals, da det gik op
for besætningen, at de var blevet disket
uden høring i gårsdagens fjerde sejlads,
der som bekendt ellers var en prik. Dermed forsvandt føringen og der skulle nu
som minimum vindes 2 point mod 1’eren
Flemming Djernæs.
Således var det med sammenknebne
øjenbryn, men målsat vilje, at Sønderborg-båden gik over startlinjen til stævnets 6. sejlads.
Der var fin fart i kassen og båden rundede et beblæst og vådt topmærke som
2’er, men foran nærmeste konkurrent.
Fryden varer dog kort, idet at lynet
for anden gang på denne våde mor-

gen rammer besætningen, da
genakker-faldets karabinhage
springer i sætningen og faldet
dermed røg til tops. Prisgivne
kunne de se til, mens deres
nærmeste konkurrent ubesværet gled forbi med genakkeren
hejst.
På trods af at have været overhalet og 3-4 både på løberen
runder de topmærket som
3’er, men desværre overhalet
af netop nærmeste konkurrent. 2. lænseben er atter uden
genakker, og netop som ”BHJ-FONDEN”
hutlede over linjen blev den overhalet
af yderligere 2 både, den ene tidl. America’s Cup sejler Sten Mohr.
Comeback kings
Bådens sædvanlige skipper og rorsmand, båddesigner-sønnen Frederik
Klakk Jeppesen, der normalt gaster på
Johnny Jensens starbåd, fik bundet et
par stropper om lårene og blev således
sendt i masten i den krappe sø.
Dermed var båden atter fit for fight og
klar til start. Bådens fine stand er dog
kun kortvarig, da storsejlets øverste
sejlpind valgte at gå på weekend og
hoppe i bølgen blå kun få minutter inde
i dagens 2. sejlads.
Dog var båden startet godt og kunne
dermed atter runde toppen som 2’er
denne gang vel foran de vigtigste konkurrenter. 2. pladsen holdt hjem og den
sammensatte besætning fik reduceret
førerbådens føring med et par efterhånden nødvendige point.
Efter sejladsen måtte storsejlet atter
bjerges og en nød-sejlpind blev improviseret fra en starbåds-pind. Med fuld
overbevisning om at have brugt dagens
kvote af sort uheld gik den friske besætning til stålet i stævnets 8. og sidste sejlads, og sejlede dermed dagens anden
2. plads hjem.

Johnny Jensen står i gul trøje. Frederik Klakk Jeppesen står ved siden af. Holdet blev disket i en sejlads, men vandt
alligevel. - Jeg har aldrig lagt protest og
jeg har sejlet kapsejlads siden jeg var
seks år, siger sejleren, der er til Starbåd
til kapsejlads og Hanse 400 til tursejlads.
Til hverdag er han bilforhandler af små
biler.

Således kunne den til stævnet sammenbragte besætning konstatere at appellen af gårsdagens protest ikke længere
var nødvendig for at blive danmarksmestre.
Den øvrige besætning bestod af X-40
skipperen Mads Elleskov fra Helsingør
sejlkub, og Danmarks måske yngste
Danmarksmester i kølbåd 10-årige Mikkel Krogh på 26.9 kg, der lige akkurat fik
vægtregnskabet til at gå op.
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Det kan blive dyrt at lege

slæbebåd
Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk

Når du bugserer eller bjærger et fartøj
eller andet gods, er det retslig set i din
varetægt, og du har det fulde ansvar.
Hvis du begår en fejl, som resulterer i
skader på personer, materiel eller havmiljø, kan du blive stillet overfor uhyggeligt store erstatningskrav.
Bugsering og bjærgning er ifølge Søfartsstyrelsens Kurt Skytte erhvervssejlads pr. definition. De fleste af os kender Kurt som forfatteren til lærebogen
”Søret for fritidssejlere”, så dette faktum er næppe til diskussion. Formålet
med sejladsen er jo hverken sport eller
fritid, men at transportere noget gods
(en båd) fra et sted til et andet. Når man
således udfører et stykke arbejde, dækker en almindelig lystfartøjsforsikring
normalt ikke, med mindre dette tydeligt
fremgår af forsikrings-policen. Hvis du
begår en fejl, hvorved der sker skader på
personer, materiel eller havmiljø, kan du
komme i gæld for resten af dit liv. Skulle
der være en eller anden, som prøver at
bilde dig ind, at du automatisk fritages
for ansvar, når du bare ikke modtager
betaling for arbejdets udførelse, vil jeg
råde dig til, at holde dig for ørerne :-)
Det er simpelthen noget vrøvl.
Det handler om faglige kundskaber
og forsikringsdækning
Når ansvaret for skader opstået i forbindelse med bugsering og bjærgning skal
placeres, er der en skarp grænse mellem
”hændelige uheld”, f.eks. at slæberen får
noget tovværk, som driver rundt i havet,

i skruen, og ”fejl der kunne være undgået”, f.eks. at føreren af et slæb fejlbedømmer vanddybde, bundforhold, vind
eller strøm, eller at slæbegrejet svigter
f.eks. på grund af for lille brudstyrke,
slitage på tovværket, forkerte knob og
stik, for lav eller for høj fart. Specialist
i søret, Lektor, Dr.jur., Kristina Siig, Juridisk Institut, SDU skriver således til Duelighed.dk: ”Det er overordnet vigtigt at
man holder sig fra bugsering og bjærgning (bortset fra menneskeliv, selvfølgelig) hvis man ikke 1) har forstand på det
og 2) har forsikringsdækning”.
ad 1. Hvis man har forstand på bugsering/bjærgning, kan man også uden tvivl
afgøre, om ens fartøj, udstyr, besætning
og evner som skibsfører slår til i den
konkrete situation.
ad 2. Hvis man er forsikret til at udføre
bugsering bjærgning, vil dette fremgå
tydeligt af forsikrings-policen.
På dette grundlag må alle fartøjsførere,
også fritidsskippere, træffe sine beslutninger, når der skal tages stilling til, om
man vil iværksætte en bugsering eller
bjærgning.
Bugsering
Herved forstås, at du transporterer et
andet fartøj ved at slæbe eller skubbe
det gennem vandet. Du er altså føreren
af hele slæbet, og du skal have en særlig forsikring for at udføre dette arbejde.
At slæbe en sejlerkammerats båd fra en
havn til en anden,
kan blive en bekostelig affære hvis
du begår en fejl.
Lav derfor en klar
aftale med begge
fartøjers
forsikringsselskaber, inden en privat bugsering.
Hvis du kaster dig
ud i en privat bugsering, selv om

din forsikring ikke dækker, bør du i det
mindste sørge for, at få underskrevet en
aftale om ansvars-fordelingen mellem
parterne, før du haler i slæbe-trossen.
Hvis du begår en fejl og slæbet forliser,
smadrer andre både i havnen, og forårsager en olieforurening af miljøet, hvem skal så betale?
Bjærgning
Ved ”bjærgning” forstås enhver handling, der foretages for at assistere et
fartøj, der er forulykket eller stedt i
fare. Du har pligt til at redde mennesker i nød, hvis det kan gøres uden at
risikere din egen besætning eller fartøj,
men bjærgning af havarerede fartøjer,
i situationer hvor menneskeliv ikke er
i fare, eller hvor faren for menneskeliv
ikke er under udvikling, er en opgave for
professionelle.
Aftaler om bjærgning indgås almindeligvis ved, at parterne underskriver en
bjærgningskontrakt.
En historie fra det virkelige liv
Citat fra Marsejleren 4 2012: ”Assurandør Leif Christensen fra Codan, der i
mange år har arbejdet med havne- og
fartøjsforsikringer fortæller, at der for
nogle år siden skete det, at en lystsejler
havde fået hul i fribordet over vandlinjen. En lodsbåd der kom til undsætning
fik en slæbetrosse over på lystsejleren.
Under bugseringen kom hullet i fribordet
under vand, båden tog vand ind og sank.
Lystsejlerens forsikring udbetalte i første omgang forsikringssummen til sejleren, men gjorde regres overfor lodseriet, idet man henholdt sig til, at båden
ikke ville være sunket, hvis lodsbåden
ikke havde trukket i den.”
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Turen til
Ulvesøen
Af Viggo Asmussen

Hvor jeg tidligere
i Ohøj har fortalt
om livet og afhængigheden af
indenskærs sejllads
i en lille bygd i Sydgrønland, vil jeg denne gang berette om en
fantastisk tur til et af de
skønneste, men også særdeles ufremkommelige steder
inde i et af de store Sydgrøn-landske
fjordsystemer.
I begyndelsen af 70’erne var jeg så heldig, at museums-inspektør Knud J. Krogh
og arkæolog Svend Erik Albrectsen fra
Nationalmuseet af den tidligere rigsantikvar Glob havde fået til opgave at opmåle de gamle nordbogårde i det norrøne
Østerbygden. Disse gårde lå spredt over
et kæmpe område i Sydgrønland, og på
grund af den manglende infrastruktur
og vanskelige adgangsveje til ruinerne,
blev det besluttet, at der skulle indkøbes en 14 fods aluminiumsjolle til brug
for ekspeditionen. Det viste sig hurtigt,
at en tolk og handymand var nødvendig,
da mange grønlandsktalende fåreholdere havde slået sig ned på de gamle
norrøne bosteder, hvor de kunne drage
fordel af Nordboernes ryddede hjemmemarker. Lærer Josef Motzfeldt – senere
formand for det Grønlandske hjemmestyre – og undertegnede, der også var
i stand til at lægge båd til, blev hyret
til ekspeditionen, som en smuk julidag,
fuldt lastede, men lige akkurat lette
nok til at kunne plane, afgik fra Brattahlid – Erik den Rødes boplads. Det
er unødvendigt at sige, at det blev en
fantastisk oplevelse. De gamle sagaers
beskrivelser af gårde, kirker og klostres
placering var utrolig nøjagtige; men også
mange endnu ikke registrerede gårdsanlæg blev fundet, mange gange ved, at
arkæologernes trænede øjne kunne se
små afvigende grønne farvenuancer i de
fjeldlandskaber, vi sejlede forbi. Vi blev
fantastisk godt modtaget på de forskel-

lige fåreholdersteder, så det var næsten
mere undtagelsen end reglen, at teltene
kom i brug. Ved et strømsted ved Kangerdluarssorujuk, blev vi lukket inde og
måtte bruge flere timer på at få jollerne op på isflagerne og trods strømmen
knokle med at få dem på land ved en
smal tange uden for stejle skrænter. Efter grundig rekognoscering måtte vi bide
i det sure æble – det kan man altså også
gøre i Grønland trods manglende frugttræer - og bære alt grejet over tangen,
da istætheden på den anden side var ca.
fem tiendedele uden for mange bælter,
og derfor muliggjorde videre sejlads. Det
var hårdt, da tangen faktisk var en 800
m lang bakke. Heldigvis var der jo is nok
til, at vi kunne lægge små isflager under jollerne, så vi ikke ødelagde bunden,
medens vi trak dem over. Vi nåede sent
om aftenen Nanortalik - og så blev der
sovet.
Den skønne Tasermiut fjord syd for Nanortalik blev desværre vendepunktet for
mig, da jeg jo skulle være tilbage til skolestart først i august. Så jeg måtte med
stor ærgrelse opgive at se den af de få
besøgende lovpriste Paradisdal, hvor jeg
med mine 195 cm som det eneste sted
i Grønland, skulle kunne gå i en skov
mellem trækronerne. Heldigvis havde
vind og strøm sendt storisen til havs, så
det blev en ren søndags sejllads hjem til
K’agssiarssuk (Brattahlid).
Det var mig derfor en stor glæde, da et
par gode kolleger, Erik og Ole fra Narssaq, som også hver især var i besiddelse
af en 15 fods jolle, var friske på at bruge
noget af sommerferien i 1975 til at deltage i en privat ekspedition til Paradisdalen. Med 3 både regnede vi med, at vi
ville være rimelig sikre, uanset hvile strabadser eller uheld turen kunne byde på.
I skønt juli sommervejr var der afgang fra
Narssaq med udstyr til en uge i ødemarken. Storisen viste sig fra sin sejlladsvenlige side, så vi uden større problemer

kunne komme frem på indenskærs ruten mod Julianehåb.
Selv gennem det smalle Mato-løb og over Munkebugten
var der så åbent, sejlbart vand, at vi besluttede at fortsætte. Vi sejlede forbi Julianehåb, lagde ind ved Sydprøven
for at få tanket op, kom forbi Lictenau, hvor Hernhutterne
fra Christiansfeld grundlagde deres mission i Grønland i
”konkurrence” med Egedefamilien i Godthåb. Endelig,
efter endnu en rum tid med 40 knob i timen på et hav
som et stuegulv, nåede vi frem til øen Unartoq, hvor vi
på turen året før ikke kunne komme i land p.g.a. storis.
Denne gang var lykkens gang, og i en lille, ret lavvandet
vig lagde vi bådene for anker. Tidevandet var på et par
meter, så vi sørgede for, at skubbe bådene langt ud, inden vi trak ankrene i vandet fra fordækket. Et kvarters
gang fra vigen kom vi til den lille nordboruin, hvor folkene
i fordums tid havde dæmmet et lille vandløb op netop på
det sted, hvor varm luft boblede op fra jordens indre. Den
lille sø på 80 cm dybde holdt en konstant temperatur på.
33 grader, så det var bare fantastisk at ligge i søen omgivet af pragtfuld natur og med isfjeldene glidende forbi
nede i fjorden. Overnatning og morgenbad på øen inden
vi fortsatte sydpå, var bare den bedste start på turen.
Vi tankede igen op i Nanortalik, inden vi begav os ind i
den skønne Tasermiut fjord. Fra de gamle sagaer er den
kendt som Ketils fjord efter høvdingen Ketil, som i 982
fik fjord og landområder stillet til rådighed af Erik den
Røde, som gavmildt uddelte et fjordkompleks til hver af
de 13 islandske høvdinge, som med Erik som kendtmand
det samme år lykkedes at nå forbi Kap Farvel, og med
folk og fæ slog sig ned på de af Erik anviste bosteder.
Fjorden rummede senere – efter kristendommen blev
indført – også et munke og nonnekloster foruden en
mangfoldighed af gårde. Men vi havde kun Paradisdalen
for øje, så efter uproblematisk sejllads lagde vi endelig
til ca. 50 km inde i den 80 km lange fjord.
Vi slog lejr ved Nugarssuk, godt beskyttet mod isfjelde
af et næs, hvor en kraftig elv løb ud i fjorden. Det vrimlede med de smukke grønlandske fjeldørreder, så aftensmaden var 1 stegt, 1 kogt og 1 marineret ørred pr.
mand – pr. kvarter.
Næste dag kom så det projekt, vi alle havde frygtet
mest – nemlig at få en af jollerne trukket op mod
strømmen af elven til Ulvesøen eller Taserssuaq, hvor
man på en times sejllads kunne nå frem til Qingua eller
på dansk Paradisdalen. I nattens løb var der ankommet
et par både med grønlændere, som skulle på ørredfangst. Ole tabte lodtrækningen, så med ham i sin båd
med bådshage, Erik og jeg som pramdragere med hver
sit tov på hver side af elven og grønlænderne som rådgivere og hjælpere ved passagen af store sten i strømmen, lykkedes det at få Ole og båd trukket uskadt de
250 meter op i søen. Efter en god times sejllads fik vi
set, at rygtet talte sandt. Tænk at kunne gå i en skov
i Grønland! Det var bestemt den lange rejse værd, og
vi vender tit tilbage i tankerne – særlig omkring den
varme sø, ørredfesten, og den pragtfulde Paradisdal.
Litteratur:
Poul Nørlund – De gamle nordbobygder ved verdens
ende
Knud J. Krogh – Erik den Rødes Grønland
Bent Jensen – Lærebog i sælfangst
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Over Biscayen
i november!
Af Peder Pedersen, SYC
Det er vist almindeligt kendt og accepteret, at man som 70-årig skal foretage
sig noget aktivt for at bevare sin fysiske
mobilitet. Med det som drivkraft, deltog
jeg i neden beskrevne sejlads:
De fleste Ohøj-læsere er sikket bekendt
med FTLF, Langtursejlerne, hvor man
som medlem kan stå optegnet på en
gasteliste, hvorfra foreningen så danner
match mellem gaster og skibsejere, der
står på en skibsliste.
Ultimo september fik jeg en henvendelse fra foreningen, der gjorde opmærksom på, at et skib, Danish Blue, og dets
ejere ønskede at starte en jordomsejling
primo november, og man ville sætte pris
på at have en nogenlunde erfaren gast
med på den første del af sejladsen, idet
skibsejerne ikke havde den store sejlerfaring.
Af skibslisten fremgik det, at Danish
Blue er en X-482 fra 1996 (48 fod), der
var hentet hjem fra Holland af dets nye
ejere til Svanemøllen havn i aug. 2014.
Videre fremgik det, at der var 2 ejere,
Christian Arp-Hansen, 33 år, skipper,
selvstændig fotograf, og Nihad Alwan,
alder “i 30-erne”, mekaniker. Ud over de
2 ejere skulle som fast besætning endvidere deltage skippers kæreste, 30-årige
Vibe Sparre, der har taget orlov fra sit
job som advokat, mens Christian har lukket sit fotoatelier og fremlejet det.

Årstiden for start på en jordomsejling
med afsæt fra København var efter min
mening noget atypisk, men til gengæld
passede tidspunktet godt i min kalender, hvor der ikke var afgørende spærringer frem til medio december. Min søn
med familie bor og arbejder i udlandet,
p.t. USA, hvorfra de i år vil glæde os med
et julebesøg, så min seneste afrejse fra
Danish Blue skulle være 15.12. I 2014 blev
jeg tilknyttet den 3-mastede “Skonnerten Jylland”, som styrmand i kystfart, vikar / afløser - men i de omhandlede
måneder skulle der ikke sejles mere, end
den faste besætning skulle håndtere.
(Skonnerten Jylland er et projektskib,
der sejler med op til 6 unge “med særlige
behov”, som det hedder i socialsprog).
Derfor rejste jeg efter aftale med tog til
København den 3. okt. og besøgte på
Danish Blue de 3 faste besætningsmedlemmer. De var aktivt i gang med at klargøre skibet, der var købt noget forsømt
efter den hollandske ejers dødsfald nogle år tidligere, hvorfor skibet havde stået
urørt i flere år.
Efter mange drøftelser omkring holdninger til udstyr om bord, herunder især
omkring sikkerhed, vejrforhold og meget andet fik jeg det gode indtryk, at de
3 unge mennesker var og er begavede,
fornuftige og med gode holdninger til
sejlads. Fortsat havde de ikke stor sejlerfaring, men de havde dog alle uddannet
sig med Yachskipper 3,
radiokursus m.v., og de
havde, sammen med
et par erfarne kammerater, sejlet skibet
hjem fra Holland ligesom de øvesejlede på
Øresund og i Kattegat.
De ville få de nævnte
kammerater til at sejle
med fra København
til Sønderborg, hvor
jeg skulle påmønstre
primo november. Det
blev aftalt, at Christian
skulle være skipper,
mens jeg skulle være

Danish Blue ved kaj i
Sønderborg.

“rådgivende medskipper”, med ret til at
gå fra borde, såfremt jeg blev utryg ved
forholdende om bord. Endvidere seneste afmønstring 15.12., uanset hvor langt
vi var nået. I modsætning til evt. øvrige
gaster, som man søgte, skulle jeg ikke
være betalende deltager om bord.
Danish Blue ankom efter ca. 32 timers
sejlads fra Svanemøllen til Sønderborg
sidst på dagen torsdag den 6.11. med
skipper Christian og kæreste, besætningsmedlem Vibe, samt de 2 nævnte
kammerater, der samme dag rejste tilbage til København, da de er arbejdsramte.
I forvejen var jeg telefonisk underrettet
om, at medejer, Nihad, imod forventning
ikke havde fået solgt sin andelslejlighed,
og ind til dette var på plads, kunne han
ikke sejle med, og vi måtte nøjes med os
3 ind til videre. Nihad ville støde til senere, blev det oplyst. Det skete dog ikke
under mine 5 uger om bord, og Christian
accepterede at blive eneejer af Danish
Blue.
Min køjesæk med ca. 25 kg varmt tøj blev
kørt om bord fredag eftermiddag. Parret fulgte med hjem til Eva til aftensmad,
og sent aften gik parret og jeg om bord,
hvor jeg påmønstrede, hvilket skulle vise
sig at vare 5 uger efter mere end 1500
sejlede sømil, idet jeg afmønstrede i Lissabon med ankomst til Sønderborg lørdag 13.12.14 med et vægttab på 3,5 kg,
selv om vi havde levet godt om bord.
Sejlads giver god motion og mangel på
søvn giver vægttab. Eva skal nu nok få
mig fedet op i en fart. Julen hjælper sikkert også til!
Lørdag morgen 8.11. blæste det ca. 10 m/
sek. fra syd. Skibet er kun forsynet med
ét forstag, hvorfor Christian og jeg afmonterede og pakkede en stor, ny, rullegenua ned, som de havde fået syet, og
som de havde sejlet med fra København.
I stedet monterede vi en gammel genua,
som de havde fået syet om, så det var
en form for stor “stormfok”, hvor underliet var skåret højt op, så sejlet ikke kan
fange bølgerne.
Vi satte 1. af 2 reb i storsejlet, der i fuld
størrelse er ca. 60 m2, og kom af sted
ved 10-tiden på bidevind. Jeg har aldrig
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tidligere sejlet i en større X-båd, og jeg
blev positivt imponeret, for vi kunne
med nævnte sejlsætning gå 30 grader til
vinden, og farten lå for det meste på 7
knob over grunden. Ved godt 16-tiden,
hvor det var næsten mørkt, fik vi fortøjet i Holtenau, og kom ind i slusen næste
morgen kl. 0815.
Lørdagen havde bragt nogle regnbyger,
men søndagen på Kielerkanalen glædede os – eller mest mig – med dejligt solskinsvejr, om end det var lidt koldt. Vibe
og Christian havde fortsat administrative pligter, så de var mest under dæk
med hver sin computer, medens jeg,
med stor hjælp fra autopiloten, sejlede
de 10 timer til Brunsbüttel, hvor vi igen
lagde til i mørke. Under kanalsejladsen,
hvor der ikke er strøm, kalibrerede Christian loggen, der ikke virkede. Der kom
en del vand i båden, hvilket dog i det
væsentlige blev klaret af den automatiske lænsepumpe. Umiddelbart lykkedes
kalibreringen, idet fart gennem vandet
stemte overens med fart over grund,
5,5 – 6 knob. Senere viste det sig dog,
at den vanddrevne log aldrig kom over
7 knob, uanset vi ofte sejlede 9 knob og
var helt oppe på 12 knob over grunden.
Vibes administrative arbejde havde bl.a.
været kommunikation med mulige gaster, og hun havde fået en aftale i stand
med en betalende gast, 19-årige Maria
fra Gentofte, der var vant til at sejle med
sine forældre i familiens Bianca 42. Maria ville støde til os I Cüxhaven allerede
mandag aften, men desværre havde hun
kun tid til at sejle med højst 2 uger. Hun
var i gang med et sabbatår efter gymnasietiden, og hun havde fået et arbejde,
hun skulle hjem til.
Vi gik igennem slusen fra Brunsbüttel
ved højvande, og havde en vidunderlig
medstrøm de 16 sømil til Cüxhaven, hvor
vi gik 9 knob over grunden med motor
og “stormfok”.
Vi ville have været ind i City-Hafen, hvor
man skal igennem en vippebro, der imidlertid ikke kunne åbne pga. tekniske
problemer, og som ikke ville blive repareret de nærmeste dage. Vi priste os lykkelige over, vi ikke var kommet ind, og så
var forhindrede i at komme ud. Vi blev
via VHF henvist til America-Hafen, hvor
der i et hjørne er flydebroer.
Først onsdag 12.11. kl. 16 med højvande
tillod vejret, at vi kunne sejle fra Cüxhaven med kurs mod Den Helder, ca. 180
sømil. I mellemtiden havde vi provianteret, og nogle tekniske problemer var
blevet løst, og der havde været tid til en
ordentlig modtagelse af Maria. En sød,
køn og sejldygtig pige, der straks opfyldte sine “deltagerpligter” om bord,
og balancen mellem de feminine og de
maskuline om bord, var på plads. Aldersbalancen var dog stadig skæv.
Vedr. vejret havde Christian etableret
adgang til “Grib File”, hvor vi på compu-

Vibe og Maria: Kvindelig skønhed om bord, gør ikke turen ringere.
ter kunne modtage vejrmeldinger op til
en uge frem, hvilken kunne vises som
animation, a’ la DMI’s bevægelige “pilevisning” time for time over tid og geografisk placering. I havn med adgang til
WiFi kunne Grib File hentes gratis, medens vi til søs kunne tage den ned via
skibets satellit telefon, hvilket koster lidt
at bruge. Sådanne fremadrettede vejrmeldinger, kaldes “vejrvinduer”.
Vi var blevet lovet jævn til frisk vind væsentligst fra nord. Dette holdt, og sent
torsdag aften anløb vi den lille lystbådehavn beliggende inde i marinehavnen
i Den Helder.
Christian og jeg havde studeret søkort,
og havde i fællesskab besluttet fra Den
Helder at sejle en begrænset distance
mod syd, og derfra gå mod vest og derved krydse Den Engelske Kanal på en
bred distance, hvorved vi ikke ville blive
så “klemte” af trafik separeringer og
storskibstrafik. Jeg har 4 gange tidligere
krydset “Kanalen”, og det kan være ret
så nervepirrende med de mange store
skibe. Med Danish Blue dog noget bedre,
idet den er udstyret med AIS. – Automatisk Informations System, så man på
kortplotteren ved roret (et stort rat)
kan se andre AIS-skibes position, fart
og kurs, og andre skibe med AIS kan se
tilsvarende om Danish Blue. Det er lovpligtig for store skibe med AIS, medens
det er frivilligt for mindre skibe. Vores
erfaring var, at de fleste fiskekuttere har
AIS, men ikke alle, og de som har, “slukker” af og til for systemet, idet fiskerne
ikke altid ønsker at vise, hvor de opholder sig. Man må derfor fortsat holde BEHØRIG UDKIG ud i “den virkelige Verden”,
da der findes skibe, som IKKE kan ses
på AIS.
A’ pro pos fiskere, havde vi jævnligt radiokontakt med disse enten på deres
initiativ eller på vores, idet vi – især
om natten – kunne udveksle konkrete
aftaler om, hvorvidt vi skulle passere

eksempelvis øst eller vest omkring én
eller flere kuttere og deres garn. Vi var
iblandt virkelig mange fiskekuttere såvel
ved de engelske kyster som senere ved
de spanske og portugisiske, ligesom der
langs den portugisiske kyst står et hav
af fiskebøjer med garn.
Medens jeg er ved navigation, kan oplyses, at der forud for hver etape blev lagt
en forventet sejlrute ud på kortplotteren ved roret, ligesom der på en backup
computer i salonen, via et andet system,
“Open CPN” ligeledes blev lagt en rute.
På Open CPN kan man, gratis, trække
elektroniske søkort ned over hele Verden. Via et særligt GPS-modem, som
var klistret indvendig i vinduet, havde vi
også skibets position på dette kort. Hvis
det ene elektroniske system gik ned
havde vi det andet. Der ud over var der
oversejlingssøkort i papir over de farvande, vi besejlede. Til havneorientering
Reeds bøger. På den måde var vi godt
dækket ind.
Den Helder forlod vi med tidevandet kl.
0430 lørdag morgen 15.11. i frisk vind, og
søndag 16.11. kl. 1400, efter 188 sømil,
lå vi ud for “The white cliffs of Dover” i
solskin og i komplet vindstille.
På det tidspunkt havde vi taget sejlene
ned og havde sejlet for motor I ca. 3 timer. Vi havde netop kaldt Dover og fået
anvist indsejling via østligste indsejling
til havnen, da vi fik motorstop. Vi hev
straks den lille genua ud, men der var så
lidt vind, så vi ikke kunne få sikker styrefart, og vi kaldte igen Dover og oplyste
om vores situation. Christian konstaterede, at den ene af 2 dieseltanke á 200
liter formentlig var tom, medens der var
vand i dieselen i den anden tanks vandfilter. Dette mente Christian, han hurtigt
kunne få tømt ud. Vi kunne via VHF-en
høre, at havnen advarede flere både
indgående og udgående færger, om vores situation.
Imidlertid var havnens tålmodighed hurtigt opbrugt, idet de kort efter meddel-

62

ohøj

Slæbebådsassistance mod Dover

te, at man ville sende en slæbebåd ud
efter os, da sikkerheden var truet med
de mange færger og vores manglende
manøvreevne.
Der kom en slæbebåd med 2 mand om
bord. Jeg havde rigget et sikket slæbetov
til, men man ville kun benytte slæbebådens tov, så der blev byttet om, og vi
kom på slæb ind i yderhavnen, hvor slæbebåden trak os op på deres bagbords
side, hvor vi blev gjort fast. I den placering kunne slæbebådens skipper stille og
flot placere os til kaj ved en dieselstander og derfra lidt senere til kaj ved en
flydebro, hvor vi netop lige kunne være
med vores dybgang på 2,5 m.
For assistancen blev skipper Christian
afkrævet 85 pund, hvilket selvfølgelig
var ærgerlige penge, men dog på ingen måde urimelig. Slæbebåden og de 2
mænd brugte faktisk 2 timer på os, og
de var virkelig flinke og hjælpsomme.
Efter en enkelt nat i Dover havde vi et
rimeligt vejrvindue at sejle ca. 260 sømil til Falmouth på og stævnede ud med
tidevandet kl. 1130 mandag 17.11. En pilotbåd skulle ud nogenlunde samtidig,
og formentlig fordi Danish Blue havde 2
smukke kvinder på fordækket i færd med
at pakke fendere ned, skulle mændene
på pilotbåden vise sig. De gassede op og
drejede rundt og kastede en kaskade af
vand op over de unge kvinder. Næppe
den helt rigtige måde at score på??

Nu skulle vi overvejende sejle mod vest,
og vi var heldige med overvejende østlig
vind. Det første døgns tid ca. 8 m/sek.,
og vi havde taget 1. reb i storsejlet. På
den strækning så vi vores første delfin
på turen. Senere så vi mange flere, og
Christian så dem en aften lege omkring
båden i morild. Flot. Mod 2. nat, hvor
Maria og jeg skulle på vagt begyndte
det at regne stærkt og vinden tog til, så
Christian og jeg rebede ned til 2. reb, og
genuaen blev rullet ind, inden Christian
og Vibe gik fra vagt. Da vi sejlede tæt på
plat læns havde vi en preventer på storsejlet, så det ikke pludseligt skulle bomme. Maria og jeg forsøgte at sidde i ly
for en voldsom regn under spreyhooden
og så lade autopiloten styre, medens vi
ofte holdt udkig og ellers fulgte med i, at
sejladsen forløb, som den skulle.
Pludselig hoppede autopiloten fra, og
inden jeg kunne nå om til roret havde
vinden ramt bagsiden af storsejlet, der
HELDIGVIS var maximalt rebet, men preventeren sprang. Jeg fik skibet rettet op
i vinden, og Maria var hurtig til at hale
ind på skøderne, og med motorens hjælp
kunne jeg holde skibet oppe i vinden,
så vi kunne få kontrol over storsejlet.
Christian kom på dæk, og sammen fik vi
sat en stærkere preventer på. Derefter
turde vi ikke undlade at stå ved roret i
hårdt vejr. Hurtig indgriben krævedes,
hvis autopiloten slog fra. De sidste 4 – 5
timer mod Falmouth rejste vinden sig til
kuling, 17 – 20 m/sek., og trods det rebede sejl skød vi 10 knob over grunden.

Indsejlingen til Falmouth sker mellem
nogle mindre klippeøer ind i floden Fal,
og vi – alle 4 på dæk – var bange for,
at der ud over havets kuling kunne være
noget tragtvind i indsejlingen, så vi besluttede at tage storsejlet ned udenfor
trods de store bølger, og hvor en del
store skibe lå for anker. Christian holdt
skibet op i vinden, og jeg, med hjælp
fra Vibe, fik med noget besvær storsejlet ned og surret, så vi kunne sejle
trygt i havn ved 4 – 5 tiden om natten
efter 41,5 time og 260 sømil. Skibet er
forsynet med løbebånd langs dækket i
begge sider, og på dæk anvendte vi altid
vore sikkerhedsliner på redningsvestene
i disse løbebånd. Der er ikke monteret lazy jack på storsejlet, hvorfor det i
hårdt vejr kan være en kamp at få styr
på det tunge sejl.
Falmouth er en vidunderlig, rigtig engelsk by, hvortil jeg har været sejlende
en gang tidligere, men gensynet var
kært og godt.
Maria havde desværre ikke tid til fortsat
sejlads, og afmønstrede efter 10 dage
om bord. Via en international portal
omkring kontakt mellem crew og skibe,
havde Christian fået kontakt med ikke
mindre end 3 personer med forskellige
nationaliteter, som alle havde lovet at
påmønstre i Falmouth for krydsning af
Biscayen. De 2 meldte afbud på dagen,
hvor de havde lovet deres ankomst,
og den 3., portugisiske Hugo, udtales

ohøj

”Ugo”, 33 år, fra byen Horta på den azoriske ø, Faial, var den eneste der mødte
frem, som aftalt. Til gengæld havde han
”oversolgt sine sejlerfaringer”. Han er
uddannet dykkerinstruktør, og som sådan vant til vand, men han havde kun
begrænset sejlet med sejlbåde, og det
første døgns tid på Biscayen var han
”lagt ned” med søsyge. Han talte endvidere dårlig engelsk, så der var også
sprogforbistringer. Til gengæld var han
flink og hjælpsom med det, vi kommunikationsmæssigt gensidigt kunne forstå.
”Ugo” og jeg var sammen om nattevagterne, 6 – 7 timer ad gangen, over Biscayen, og efter hans søsyge gik det ok
med hans assistance til udkig mm.
To gange tidligere har jeg i andre skibe
sejlet over Biscayen, men i begge tilfælde foregik det i september. Første gang i
2007 via Cherbourg i Frankrig, og anden
gang i 2010 via Falmouth.
Med den nys overståede hårde tur fra
Dover til Falmouth, var vi enige om, at vi
skulle have et virkeligt godt vejrvindue,
før vi sejlede ud. Også besætningens begrænsede antal taget i betragtning.
Der var også tekniske problemer, der
skulle løses, idet batterierne pludselig
ikke kunne lades, hverken fra landstrøm
eller fra motor. Christian var – igen – i
stand til at fejlfinde samt løse problemet. Han fandt ud af, at en stor firkantet sikring, ca. 5 x 4 x 3 cm, var sprunget
og da vi ikke kunne skaffe en erstatning,
fremstillede han en kortslutning af relativt tynde ledninger, som vi forventede
ville brænde over ved overbelastning.
Det holdt, og i La Courona fik vi fat i
en ny sikring. Endvidere skiftede vi noget tovværk, bl.a. ny storsejlsfald blev
monteret. Som altid, når vi var i havn,
blev skibet underkastet en grundig rengøring, men der var også tid til at nyde
Falmouth og et par pubber og snakke
med de skønne, imødekommende englændere af begge køn!

Vejrudsigterne blev checket ofte, og
pludselig ved middagstid søndag var der
et godt vejrvindue med nordlig, moderat
vind, der ville vare 3,5 døgn hen over Biscayen, hvorefter det ville blive mindst
kuling ved det nordvestlige hjørne af
Spanien.
Da vi havde fået erfaring for, at Danish
Blue bevægede sig hurtigt over grunden,
besluttede vi af sejle ud med tidevandet
kl. 18. Der er 5 til 6 m tidevandsforskel,
så det har enorm betydning, at man kan
sejle ud ved højvande. Vi fyldte vandtankene, i alt 600 l, med frisk vand, og vi
var klar.
Da vindforholdende omkring netop det
nordvestlige hjørne af Spanien ofte er
voldsomme, havde vi ønsket at sejle direkte til Cape Finisterre lidt nede på den
spanske kyst, hvorved vi kunne undgå
evt. at blive ”fanget” af vind ved placering i La Coruna. Der er 430 sømil til
L C, + evt. kursændring for at undgå at
sejle direkte plat læns. Små 100 sømil
mere til C Finisterre. Af hensyn til den
varslede kuling turde vi ikke andet end
at gå direkte mod La Coruna. Det viste
sig at være klogt. Vi havde direkte medvind med 8 – 10 m/sek, 1 reb i storsejlet, og vi holdt en lidt skærende kurs
til vinden og de store rullende bølger /
dønninger, hvorfor vi stagvendte et par

Vejrkort studeres nøje.

Charmerende Falmouth.
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gange i døgnet, så vi på den måde kunne
bibeholde retningen mod målet. Vi anløb
La Coruna onsdag 26.11. kl. 18. Nøjagtig
3 døgn efter afsejling fra Falmouth. De
sidste 3 timer før ankomst døde vinden,
og vi sejlede for motor i dejlig solskin og
nød anduvningen. Det viste sig at være
”stilhed før stormen”, for allerede om
natten begyndte det at storme eller i det
mindste blæse meget, meget kraftigt,
så mens vi nød dynerne og en tiltrængt
søvn, var vi godt tilfredse med at være
i havn.
Næste dag blev ”Ugo” og skipper Christian enige om, at samarbejdet skulle
ophøre, og ”Ugo” ville søge andre udfordringer. Vi var så kun 3 tilbage.
Biscayen viste sig, trods november, at
være udmærket at besejle. Og i modsætning til kystnær sejlads, hvor der kan
være problemer med fiskere, der ikke
altid er i deres styrehus, og som derfor
kan optræde direkte farlige mht. kurs og
fart, så er der kun meget lidt trafik ude
midt på Biscayen og ingen fiskere på de
ca. 4000 meters dybde.
”Ugo” og jeg havde vagt sammen med
6 – 7 timer ad gangen, og natten til onsdag fik vi trods tilsyneladende INGEN
trafik en spændende oplevelse:
Der var intet lys eller andre tegn på skibe inden for kimingens synsfelt under
den relativ klare nat, og der var ingen
fartøjer markeret på AIS, ligesom vi var
betydeligt længere fra land, end VHF
kunne række. Alligevel lød det klart og
tydeligt fra kanal 16 på engelsk med tydelig fransk accent:
”Danish Blue, Danish Blue. This is a
french navy ship, will you change to canal 69?” Jeg kvitterede og gik på kanal
69, hvor franskmanden, der på alle måder fortsat var usynlig, spurgte, uden
nærmere begrundelse, om jeg kunne gå
på kurs 230. Jeg gik ca. kurs 180 på bagbord halse, og vinden var frisk til hård
fra nord med nogle grader i vest, hvilket var tæt på bomningsgrænsen, hvorfor jeg skulle lave en stagvending for at
ændre kurs i mod vestlig retning. Med
ændring af preventerens side m.m. krævede manøvren flere på dæk, end ”Ugo”
og mig, hvorfor jeg svarede, at mit crew
sov under dæk, hvorfor en sådan manøvre ville tage ca. ½ time. Franskmanden spurgte så venligt, om jeg kunne gå
på kurs 110. Jeg bekræftede dette men
spurgte, hvor længe jeg skulle sejle på
den kurs. Han sagde det skulle vare 3 til
4 timer. Jeg oplyste, at vi af sikkerhedsmæssige grunde i forhold til kommende
vejr skulle være fremme i La Coruna på
kortest mulig tid, hvorfor jeg helst ikke
ville sejle ind i Biscaybugten. Han accepterede dette, sagde jeg skulle være klar
på kanal 16, og takkede trods sit magre
resultat for samarbejde. Derefter dukkede der et gult lys op, ingen grønne eller
røde, ca. 2 sømil til bagbord, og samtidig
kom der en skibsmarkering på AIS. Normalt kan man på en sådan markering få
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skibsnavn, skibets art og størrelse, kurs
og fart m.v. Her stod kun: ”NAV” og intet andet. Kort efter var såvel fysisk lys
som AIS markering væk. Det virkede lidt
spøgelsesagtigt, men der har formentlig
været tale om en U-båd under øvelse.
Ca. 1 time efter havde vinden ændret
sig i østlig retning, så vi af den grund
var nødt til at stagvende og så gå mere
vestlig. Jeg purrede Christian og kaldte
”French navy ship” og fortalte, at vinden
nu gjorde en kursændring til kurs ca. 220
nødvendig, såfremt det ikke generede
dem på det pgl. tidspunkt. Det passede
dem fint, og de ønskede os en god sejlads.
Desværre var det rigtigt, at man kunne
blive ”blæst inde” i La Coruna, og først
efter en uge, onsdag 3.12. kl. 16 kunne vi
forlade byen og dog kom vi ud i virkelig
store bølger og 12 m/sek. og senere 14
m/sek., som dog var fra nord, så vi fortsat havde medvind. Vi ville sejle til Porto,
ca. 175 sømil, og med en fart mellem 8
og 12 knob nåede vi frem efter 27,5 timer
trods en vis omvej til havs for at komme
ud på dybere vand og dermed lidt mere
behagelige bølger og for at skære lidt til
vinden for at mindske bomningsfaren.
Vi var jo nu kun 3 om bord, så det var ret
lange, ensomme vagter i det hårde vejr,
men der var næsten fuldmåne, og den
var på himlen og lyste godt op, bortset
fra perioder med regnbyger. Det betød
nu ikke så meget med vagterne, for med
skibets voldsomme rulninger i søerne,
kunne man alligevel ikke sove, selv om
man havde frivagt. Jeg besad den ene
af 2 agter kahytter, hvor jeg prøvede at
klodse mig selv op med hynder m.v. for
at blive holdt på plads, men det blev et
døgn uden søvn af betydning.

forelskede, blev helt romantiske og skipper ville give en god frokost på en restaurant i ”en hængende have” ud over
floden. Christian er portvinskender, og vi
skulle på mindst ét portvinshus hver dag
og smage portvin. En dejlig dag. Det blev
aften og mørkt før vi sejlede tilbage til
Danish Blue, hvorunder vi havde kraftig
modstrøm. Den 6 hk motor sled noget i
det med os 3 voksne om bord, men frem
kom vi dog.
Søndag var vi til portvinssmagning i én
af de store huse, og om mandagen var
vi i et særdeles charmerende sted, et
mindre ”hus”, Churchill, der efter Christians kendersmag producerede virkelig
god portvin. Vi købte nogle flasker med
til båden.

Belønningen efter strabadserne var en
god nats søvn i havn og derefter skønne, smukke Porto på begge sider af floden af Douro, hvor vi lå ikke langt fra
mundingen i en ny, moderne marina,
Douro Marina.

Porto, som ingen af os tidligere havde
været i, tog vore hjerter, og vi kunne
være blevet meget længere. Vibe havde
(via FTLF) imidlertid aftalt med 2 nye gaster, at de skulle møde os i Lissabon den
10.12., og jeg havde flyrejsebillet hjem
fra Lissabon. I Porto havde vi bestilt
store gasflasker og tilhørende fittings,
hvilket blev leveret nogle timer senere
end lovet, og så var den leverede fitting
ikke i orden, så vi måtte afslå at modtage varerne.
På den baggrund kom vi først af sted
tirsdag 9.12 kl. ca. 13 og påbegyndte
de 184 sømil til Alcantara havnen i Lissabon i floden Tajo. Vejret var stort set
helt mage til det vi havde under turen til
Porto. Hård medvind med rullende, store
bølger og stort set ingen søvn, men til
gengæld var vi fremme i havnen onsdag
10.12. kl. 15 efter kun 26 timer. Et ret flot
”døgnmål” eller ”étmål”, som nogle kalder det.
Onsdag aften kom 2 nye gaster om bord.
28-årige Katrine, lægestuderende, og
60-årige Søren Dilling, journalist med 3
mdr.s betalt orlov. Senere skal en Søren
Nøhr også påmønstre i Lissabon, så mon
ikke disse 3 kan erstatte min tilstedeværelse?

Lørdag 6.12. tog vi for første gang dingkhyen (gummibåden) op fra kistebænken og pustede den op samt monterede
den nye 6 hk påhængsmotor. Derefter
fejrede vi ”Danish dinkhy day on Douro”
og sejlede alle 3 op ad floden og ”ind
i” byen, der er umådelig charmerende.
Tilmed var det herligt vejr. Skipper Christian og Vibe, som i forvejen var dejligt

Torsdag blev jeg bevilget min ”første fridag” og gik en tur for mig selv og genså
den ramponerede, men charmerende
Lissabon, som jeg også tidligere har besøgt. Fredag middag til lufthavnen med
flyskskift og ret dårlige forbindeler, så
jeg først var i Sønderborg lørdag morgen
kl. 08. Det mindede meget om en døgnsejlads uden søvn!!

Nogle generelle betragtninger: Ofte har
jeg udtrykt, at sejlads er det nærmeste
man kan komme ”Himmel og helvede”.
”Helvede” når man står ved roret en
mørk nat i hårdt, koldt og måske regnfyldt vejr, hvor man spørger sig selv:
”Hvorfor er jeg her på frivillig basis”?
”Himmel” (Paradis), når man efter en
hård sejladsetape kommer godt i havn.
Ned om læ med hygge, mad og måske
lidt godt at drikke sammen med gode
medsejlere.
Eller når man sejler under gode vejrforhold med sol og varme eller om natten
med en klar stjernehimmel, månelys,
evt. morild og måske delfiner, der leger
om båden.
Forud for den beskrevne tur havde jeg
mine betænkeligheder, indrømmer jeg.
Samvær med unge mennesker, jeg ikke
kendte i forvejen kunne vel ret beset
falde ud til begge sider. Vibe og Christian
viste sig at være en stor og positiv oplevelse at lære at kende. Begavede, ansvarlige og åbne at være sammen med,
og til trods for aldersforskel m.v. kunne
vi sagtens i fællesskab glædes over
mange ting under vores sørejse.
Gennem det seneste par år har jeg brugt
megen tid på at ”sejle med andre”, og
ikke ret meget i min egen båd. Dette
hænger også sammen med, at ”min Eva”
ikke deler min glæde ved at sejle. Derfor
er min udmærkede og letsejlede Cormfort 30, ”Ivalo” til salg for en rimelig pris.
En god begynderbåd. Comfort 30 er
stort set identisk med Ballad, der vist er
en mere kendt bådtype.
Hvis man vil følge Danish Blue har parret
lavet en hjemmeside:
www.danishblue.dk

Artiklens forfatter,
Peder Pedersen

www.syc.dk
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Sønderborg Yacht-Club Kontakt 2015
SYC Sønderborg Yacht-Club kontakt

E-mail

Telefon

Bestyrelsen

Poul R. Fedders, Formand

p.fedders@dyb-net.dk

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

Mikkel Nyhold Bruncke, Sekretær

mikkel@bruncke.dk

2026 6646

Christian Duus, Best.medl.

christian_oz4chd@mail.dk

2330 3592

Henning Michelsen, Best.medl

syc@henning.oldstoft.dk

2045 0683

Jan Andersen, Suppleant

jandersen@danfoss.com

2041 8582

SYC Juniorafdeling

Brian L. Petersen, Juniorformand

b.lybaekpetersen@gmail.com

2236 0769

Brudestensudvalget

Jørn Iversen

joern.iversen@hotmail.dk

2625 1185

Festudvalget

Finn Larsen

finnhl@stofanet.dk

3020 1523

Kran- og Traktorudvalget

Jørn Schulz

rasann@bbsyd.dk

2966 1072

Søren Meder

smeder@stofanet.dk

4128 5157

Jørgen Bøttger-Jürgensen

jorgen.bottger@gmail.com

7442 1640

Traktorudvalget

Tage Duus 		

6048 8712

Jollemorudvalget

Ove Madsen

olm.avitech@stofanet.dk

4081 4929

Kapsejladsudvalget

Flemming Clausen

flemming@originalchia.dk

4045 5884

Klubbåde

Tonny Tankred

tankred@city.dk

2344 6536

Klubhuset

Kontor - ej besat til daglig		

8861 5810

Klubhusudvalget

Viggo Asmussen

vbasmussen@gmail.com

4497 3756

Mastehusudvalget

Troels Fenneberg

tf@stofanet.dk

2148 7977

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@originalchia.dk

4045 5884

SYC’s Venner

Morten Sørensen

mmlao@mail.dk

2165 3009

post@henning.oldstoft.dk

2045 06 83

Ejner Runarsson

einar@erer.dk

2443 5180

Jens Godbersen

jensgod@hotmail.dk

2217 4666

Bent Hansen

bentha@stofanet.dk

3050 1628

Poul Fedders

p.fedders@dyb-net.dk

4045 5794

Mark Bode

mpbode@gmail.com

2764 3282

lystbaadehavnen@sonderborg.dk

7442 9392

havnemester@soenderborglystbaadehavn.dk

2784 8525

Tursejlerudvalget – DS Turbøjer Henning Michelsen

Webmaster

Sønderborg Lystbådehavn, Havnekontoret
Ringgade 2, 6400 Sønderborg		
Havnemester Kim Ingerslev Petersen
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Sønderborg Yacht-Club Kalender · Landværts arrangementer 2015
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
24-01-15

12:00

Nytårskur. SYC er vært ved en let frokost på Idrætshøjskolen, tilmeldingspligt til Michael Hampen

06-02-15

19:00

Torskespisning i klubhuset. Tilmeldingspligt til Finn Larsen

19-02-15

19:00

Besøg Cabin Light – samt Kursus i ”El ombord”: Damgade 97, Sønderborg

27-02-15

19:00	Sejler-beretning: Single handed around the world v. Christian Liebergreen i Idrætshøjskolens auditorium

27-02-15

10:00

Fredericia Boatshow: Finder sted 27./2.-1./3 samt 5.-8./3.: X-Yacht byder SYC’ere velkommen

Følger		

Sejler-beretning med fotos: Black Butterfly And 3 SYC Guys. Cross Atlantic 2014

19-03-15

19:00

Udvalgsseminar forår

11-04-15

10:00

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

11-04-15

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

11-04-15

12:00

Standerhejsning - Klubben er vært ved en let frokost

14-04-15

18:30

Velkomstaften til nye medlemmer. Klubhuset, ingen tilmeldingspligt

18-04-15

10:00

Check af dit gasanlæg ombord

18-06-15

16:00

Newcomers Network Sønderborg - Sailing Event

08-10-15

19:00

Lynkursus i Dieselmotorer – hos MJ Værft, Augustenborg

22-10-15

18:30

Udvalgsseminar efterår

01-11-15

15:00

Standernedhaling. SYC er vært ved kaffe/blødt brød

12-11-15

19:00

Generalforsamling 2015

17-11-15

19:00

Konstituerende bestyrelsesmøde

ohøj
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Sønderborg Yacht-Club Kalender · Søværts arrangementer 2015
Dato

Tid

Emne

14/17/05-15		

Fællestur til Kiel, British Yacht Club

21-05-15

Oxbridge 2015

10:00

12-06-15		

Tune-Up Als Rundt

13-06-15

08:00

ALS rundt 2015

13-16/08 15

08:00

Ylva DM

15-08-15

08:00

Breddestævne for handicappede sejlere i Twinbåde

August

08:00

Zero-Cup

Sønderborg Yacht-Club Kalender · Junior Arrangementer 2015
Dato

Tid

Emne

21-01-15

19:00

Forældreplanlægningsmøde i klubhuset Sommerlejr 2015 i Sønderborg.

27-02-15

18:00

Forældremøde i klubhuset

03-03-15

20:00

Kæntringsprøve i svømmehallen.

07-03-15

08:00

Arbejdslørdag

17-03-15		

Svømmeprøve

11-04-15		

Standerhejsning

26-29/04 15		

Sommerlejr i Sønderborg

12-13/09 15		

Opti A-Cup

03-04/10 15		

Klubmesterskab

Husk

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

68

ohøj

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. 575 medlemmer. SYC er
medlem af Dansk Sejlunion.
SYC arbejder aktivt for udbredelsen og
kendskabet til sejl-sporten 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 7 ledsagerbåde 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 m.v., Duelighedsbevis
•	
Klubblad, Ohøj (omdelt) – og stedse ajourført hjemmeside
• Velkomst- og informationsaften nye medlemmer
• V
 interoplægning af mast, benyttelse af kraner, hjælp til transport af båd
på havnen – m.v. er inkluderet i kontingentet … og meget mere

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

Årskontingenter
Junior medlem
Studenter
år)Senior medlem
Senior, par Fællesmedlemskab
Familiemedlemskab

350 kr.
350 kr. (alle heltidsuddannelser alder over 15
600 kr.
750 kr.
1100 kr.	Senior, par + hjemmeboende børn under 18 år uanset antal
Pensionist medlem
300 kr.
Pensionistpar, Fællesmedlemskab 450 kr.
Passivt medlem
250 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

ohøj

Enkeltstående Større kapsejladser
– SYC har afviklet følgende:
Årstal
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2007
2007
2006
2006
2005
2004
2004
2004
2004
2003
2001
2000
1997
1995
1992
1992
1990
1989
1987
1986
1986
1984
1984
1981
1979

Kapsejlads/ Stævne
Deltagere
X79 DM + tysk X79 mesterskab
56
Sejlsportsliga
72
J80 – Sportsbåd Open
40
Sønderjysk Open
27
Breddestævne Handicapafdelingen
18
VM Europajolle
178
Torm Ungdoms Grandprix
120
Zero Cup
43
Breddestævne Handicapafdelingen
18
Handicap Breddestævne
12
Zero-Cup
48
X-79 DM (open)
72
Kredssommerlejr – Juniorer
105
Mark Foey Throphy VW
20
Torm Grandprix
104
Nordisk Ungdomsmesterskab
310
Kredsstævne – Juniorer
34
Finn Jolle DM
40
18 Footer Grand Prix Stævne
21
Kredsstævne – Juniorer
63
Kredssommerlejr – Juniorer
125
Contender VM
112
Kredssejlads – Juniorer
97
Nordisk Kadet Stævne
24
Europa Jolle DM
60
Åbent Ungdoms DM Matchrace
44
Military VM CISM
140
DM for Contender (open)
26
Junior- og Ungdoms DM (open)
383
Distriktsmesterskab i Starbåde
23
Danish 18 Footer Grand Prix
28
German Open for International 14-footer
18
Ungdoms DM: Laser Radial, 29’er, Europa, 470’ere
210
IFDS Disabled Sailors World Championship
56
Torms Ungdoms Grand Prix
58
Sonar Class SYC jubilæumsregatta
8
Åbent DM for International Drage
39
European 18-Footer Grand Prix
10
Åbent DM for Spækhugger
20
Åbent DM for BB 10 meter
17
DM for Folkebåd
60
VM for OK jolle
55
Nations Cup for X99
60
DM i X 99
19
Klassemesterskab i Aphrodite 101
14
DM for X79
50
DM i Snipe
25
DM i Ylva og klassemesterskab i Karavel
~20
DM spækhugger
?
EM for 470’er
120
DM i Folkebåd
?
WM for OK jolle
60
NM for Flipper jolle
35
NM for Optimist jolle
80

Nationer
2
1
1
1
1
13
3
1
1
1
1
2
2
7
3
5
2
4
4
2
2
13
2
4
3
3
21
3
3
3
4
4
1
17
2
6
6
4
1
2
2
8
8
?
?
?
1
?
?
17
?
10
4
4

69

Returneres ved varig adresseændring

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

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

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

