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•	Herretur i det sydfynske øhav
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Formanden har ordet
Af Flemming Clausen, formand SYC
Tak for tilliden
Først og fremmest vil jeg gerne takke for
valget, som formand for SYC. I bestyrelsens søgen efter formandskandidater
har jeg selv foreslået forskellige emner,
men i takt med at mulighederne blev
udtømt besluttede jeg at tilbyde min assistance. Jeg vil gøre hvad jeg kan for at
SYC udvikler sig bedst muligt og vil gerne
opfordre medlemmerne til at hjælpe til,
med det hver især kan bidrage med.
Tak til Poul
På generalforsamlingen i november takkede vi Poul Fedders for indsatsen som
formand gennem 10 år. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke ham endnu
engang. I den periode Poul har været
formand er der igangsat nye tiltag og
skabt nye traditioner. SYC har skabt en
større og bedre sejlerskole, som blev
sat i værk på baggrund af SYC’s engagement i Matcher 28 projektet, hvor
Poul var stærkt medvirkende i søgning
af sponsorer. Dette førte senere til de
2 J/80’ere vi råder over i dag. Af knopskydning kan ligeledes nævnes Oxbridge
og studenterafdelingen. Nytårskuren er
også én af Pouls opfindelser. En meget
stor opgave i Poul’s tid som formand
var overtagelsen af Lystbådehavnen
fra Sønderborg Kommune. Det seneste
tiltag er Klubhus-projektet, og her har
Poul heldigvis sagt ja til at fortsætte i
udvalget i forbindelse med den fortsatte
søgning af sponsorer.
Tak til sponsorer
Årets alt overskyggende sponsortilsagn
kom fra A.P. Møller og Hustru Chastine
McKinney Møllers Fond til almene Formaal med en bevilling på 1 mio. kr., hvilket vi er meget taknemmelige for.
Også en stor tak til Sydbank Fonden
for sponsoratet til Klubhusprojektet på
50.000 kr.
Ligeledes en tak til medlemmer, der med
egne midler har valgt at støtte Klubhusprojektet. Se omtale her i Ohøj sammen
med en opfordring til andre om at støtte
op. Alle beløb er velkomne – både store
og små. Det handler også om at vise, at
medlemmerne bakker op.
Endelig vil jeg gerne rette en stor tak
til Fabrikant Mads Clausens Fond, som
støttede med 25.000 kr, så vi kunne
sætte en ny motor i Jollemor. Jeg kan
hilse fra hendes besætning og sige, at
ikke alene er den større men også billigere i drift.
I forbindelse med stævner og arrangementer vil vi også gerne takke sponsorerne til vores stævner og arrangemen-

ter (se omtale inde i bladet) ligeså en
varm tak til vores annoncører i nærværende OHØJ.
Tak til alle frivillige
Uden de mange frivillige hjælpere ville
ingenting fungere. Alle frivillige hjælpere er de vigtigste aktiver en frivillig
forening som SYC har. Nogle arbejdsopgaver er synlige andre tænker man ikke
over i hverdagen, men de er alle meget
vigtige og vi skylder alle der yder en indsats en stor tak.
Tillykke med resultaterne
Mange af vores medlemmer har i årets
løb gjort sig bemærket på kapsejladsbanerne. Ved denne lejlighed føler jeg især
behov for at ønske Jacob Jungersen Hansen tillykke med den flotte bronze
medalje til Junior EM og Junior og Ungdoms-DM begge i Europa jolle. Jacob deltog sammen med Kenneth Vedel i VM for
Europa joller, hvor de klarede sig fint.
Af seniorer kan blandt andet nævnes
at J/80erne BHJ og Blue Water Shipping
blev henholdsvis nr. 2 og 3 til DM - Tak
til alle der har repræsenteret SYC i ind
og udland.
Aktiviteter i vinterhalvåret
Der er planlagt de traditionelle arrangementer i vinterhalvåret, men jeg ved
også at der er planlagt spændende foredrag om vores medlemmers oplevelser i
nær og fjern. Er der nogle der brænder
inde med gode ideer, så kom endelig
frem med dem.
Begivenheder til sommer
Her vil der også være de traditionelle
sejladser Als Rundt og junior stævner. En
hoved-begivenhed er VM for Contender
Joller i juli måned. Det specielle ved dette VM er at vi har afholdt VM for samme
bådtype tilbage i 2009. Vi håber, at vi
igen kan indfri deres forventninger. Har
du lyst til at hjælpe til, så har vi helt sikkert en opgave, der passer dig.
Hvor står SYC i dag og hvor vil vi hen?
Bestyrelsen har brugt noget tid og vil på
de kommende bestyrelsesmøder bruge
mere tid på, at få en fælles forståelse af,
hvor SYC står i dag. Vi er således i en proces, hvor vi beskriver situationen, styrker, svagheder, muligheder og trusler.
Ud fra situationsanalysen vil vi formulere en vision og fastsætte mål for SYC på
lidt længere sigt. SYC står i dag i samme
situation som det fleste andre sejlklubber i Danmark med en høj gennemsnitsalder Gennemsnitsalderen i SYC er cirka
53 år. 2/3 af medlemmerne er 50 år eller
ældre. Det er en smule højere end lands-

gennemsnittet jfr. Dansk Sejlunion. Vi er
også bevidste om, at vores medlemmer
har forskellige behov. Nogle er medlem
af SYC, fordi de skal være medlem af en
klub på havnen og involverer sig ikke i
klubbens arrangementer. Andre deltager gerne i klubbens tilbud til tursejlere
og andre har interesse i juniorafdeling,
handicap afdeling, sejlerskole og andre
igen interesserer sig for kapsejladser.
Nogle af disse gruppers behov kender
vi ganske udmærket, men der er også
mange vi ikke har kendskab til. På dette
punkt vil vi gerne vide mere, så det vil
vi arbejde med - Input modtages gerne.
Vi er også bevidste om, at SYC ikke er
den eneste klub på havnen, hvilket skaber et konkurrenceelement. Der følger
mange ting med i kontingentet, når man
er medlem af SYC. Hvis man deltager i
alle arrangementer vil en væsentlig del
af kontingentet blive betalt i forplejning.
Vi vil tage stilling til om vi fortsætter efter ”all inklusive” princippet eller om vi
skal gå andre veje.
På baggrund af medlemssammensætningen vil målgruppen for nye medlemmer formentlig ligge mellem 9-45 år. Vi
vil lave aktiviteter, der henvender sig til
målgruppen. Det kan omfatte Event sejlads som teambuilding, eller arrangere
”Havnens dag” på lystbådehavnen den
10. juni samtidig med Als Rundt – Vi vil
lokke byens borgere ned på havnen, så
det skal være festligt. D.v.s. signalflag på
alle både, Krabbe fiskeri, paddelkonkurrence, Maritimt loppemarked, tursejlads
på bugten, Prøv en optimistjolle, prøveture i sejlbåde, musik og fest på havnen
osv.
Hvis du brænder inde med gode ideer
kom endeligt frem med dem.
Bestyrelsen vil have fokus på økonomien. På baggrund af vore forventninger på det seneste bestyrelsesmøde,
forventer vi et bedre resultat end budgetteret. Der er selvfølgelig mange forudsætninger, der skal opfyldes, da der i
skrivende stund er næsten 10 måneder
tilbage af året. Men det betyder, at vi er
kommet godt fra start med nogle indtægtsgivende sejladser og events i september måned.
God vind
Jeg vil gerne slutte med at ønske alle
SYC’ere god vind og håber, at I vil støtte
op om vores arrangementer såvel i vinterhalvåret som i sejlersæsonen.

4

ohøj

Bliv en del af Danfoss
– Vi giver dig mulighed for
at gøre en forskel

5,000
kollegaer arbejder
sammen om at
skabe en bedre
fremtid

Se ledige jobs på
www.danfoss.ck/career/
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Bestyrelsens beretning 2016
Af afgående formand Poul Fedders
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 spørgerunden til sidst,
tager en drøftelse af de fremadrettede aktiviteter. Vi har med hensyn til
beretnings-formen valgt at gennemføre
generalforsamlin-gen, som vi gjorde det
sidste år, således at bestyrelsens beretning er kortet ned – og ikke vil indeholde
noget særligt fra vores SYC Udvalg, da
disse hver især vil aflægge beretning.
Bestyrelsens beretning skulle dog stadigvæk give et samlet overblik. Jeg har
følgende punkter på dagsordenen:
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 2016 er 550. Det
er en stigning på 17 medlemmer eller 3 %
i forhold til sidste år. Det ser ud til at SYC
har fundet et stabilt leje dette medlemsniveau.

SYC Medlemmer
2016
2015
Ændring
				 2015-16
Juniorer

53

52

+1

Studenter

12

13

-1

Handicap

10

11

-1

Seniorer

475

457

18

I alt

550

533

+17

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.
2.
3.
4.
5.

Juniorafdelingen
Handicapafdelingen
Sejlerskolen
Kapsejladsafdelingen
Tursejlerafdelingen

Oversigten over årets større kapsejladser ser således ud:

Den bliver rost fra deltagernes side, og
det giver positiv omtale af SYC i byen.
Vi har gennemført
kapsejladsen
4
Kapsejlads/ Stævne
Nationer
Både
Deltagere
år i træk – og det
Oxbridge Studenter Kapsejlads
1
5
17 hold
				
a 4 = 68
giver altid positiv
response og god
Als Rundt
2
49
196
kontakt til delta505 DM og NM
4
27
56
gerne.
F-18 NM og Klassemesterskab
4
15
30

A-cat NM og Klassemesterskab

3

F-17 NM og Klassemesterskab

3

Contender DM

2

Opti A-Cup inklusiv DM Opti & Zoom8

2

Sønderjysk Open

1

Politiker Kapsejlads
Newcomers Network

1
DK + ca. 5 mere

I alt både og deltagere		

Vores kapsejladser tiltrækker mange
deltagere, og flere af kapsejladserne er
årligt tilbagevendende sejladser, som
mange ser frem til.
Der skal mange frivillige til at drive vores
kapsejladser igennem; både vedr. planlægning og udførelsen på land-og vandsiden. Stor ros til de mange frivillige.
Prøvesejlads
med
Sønderborg
Kommunes ”New-Comers Network”: Det
er dejligt, at vi har gang i sejlads for nye
Sønderborg borgere igen. Det er nu 2.
år i træk, at vi gennemfører sejladsen,
efter en pause på nogle år. I alt har vi
gennemført sejladsen 6 eller 7 gange
(læs år) Sejladsen er en ”promotion sejlads” – i samarbejde med
Sønderborg Kommune. Vi
2014 2013
var på vandet med J80’erne og Constance, som var
56
45
venligt udlånt. Der var
19
21
megen stor interesse for
11
13
at deltage, så vi måtte
479
496
sætte en begrænsning på
565
575
50 deltagere – men der
kom faktisk 65, og det lykkedes at få alle på vandet. Vi var heldige med vejret, så det blev til en god
sejladsoplevelse med efterfølgende beværtning med Ringridder
pølser, øl og
vand på vores nye flotte terrasse foran
klubhuset. Det var rigtig hyggeligt. Vi ser
altid nogle stykker af deltagerne igen i
vores S
 ejlerskole og det giver derudover
en god omtale blandt de unge.
Politikersejlads:
Igen i år er der gennemført en lille kapsejlads i forbindelse med Kulturnatten,
hvor politikere fra forskellige partier sejler om kap mod hinanden i havnebassinet ude foran Rytterstatuen. Det er Sejlerskolen, der forestår denne kapsejlads.

18

18

6

12

DS Turbøjer: Bent
Hansen har igen
26
26
i år sammen med
128
128
Jollebesætningen
44
47
sørget for, at vo2
14
res – 4 DS Turbøjer
4
65
– er blevet udlagt
og hjemtaget ved
324
660
henholdsvis
sæsonstart og sæsonslutning. DS Bøjerne har vi nu haft i
10 år, de indgår i et stort landsdækkende
net af Turbøjer – og vi konstaterer, at
de bliver meget flittigt brugt. Så næste
gang du ligger trygt ved en turbøjer, 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 51 både, hvilket er en lille stigning
med 2 både/ joller i forhold til sidste år.
Se fordelingen af både nedenfor.
SYC Både - ved udgangen i Regnskabsåret
2016

2015

21

20

+1

Vækst

Optimistjoller

Bådtype

+1

606’ere

2

1

2

2

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

51

49

+2

J80
2.4mR 8

I alt

Der gøres meget for at vedligeholde bådene af vores bådsmænd og medlemmer
i afdelingerne – samt SYC’s Venner som
tager sig godt af vores Joller og ledsagerbåde. Vores både er derfor i en fin
stand. Det er også dejligt, at vi igen i år
ikke har haft tyveri af bådmotorer eller
lignende. Vi gør også, hvad vi kan for at
sikre os mod tyverier. Vi låser bådene
væk, når de ikke skal bruges, og vi sikrer
bådene med tyverisikringen FYDICO, når
de ligger i vandet.
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Jollemor fik først på året en ny motor
og diverse nye motorinstallationer. Den
gamle motor kunne ikke mere, men den
var opslidt. Arbejdet med udtagning af
den gamle motor og installering er, for
en meget stor del, blevet udført af Jollemor-besætningen med hjælp fra flere
andre medlemmer. Der var bl.a. metaldele som skulle speciallaves til den gamle båd/ dame.
Stor ros til alle som har hjulpet med ved
arbejdet. Godt gået. Prisen for udskiftningen løb op i underkanten af et hundrede tusinder kroner. Dejligt var det så,
at Fabrikant Mads Clausen Fonden sponsorerede 25.000 kr. til projektet og SYC’s
venner sponsorerede 23.000 kr. – mange tak for det. Restbeløbet er naturligvis
betalt af SYC.
4) De Landbaserede Klubaktiviteter
Vi har igennem året gennemført forskellige aktiviteter – hvoraf alle er gengangere fra tidligere år.
Nævnt i kronologisk orden:
Arrangementer:
•	Julestue i klubhuset i december måned, hvor
klubben er vært ved gløgg og æbleskiver
•	
Træningsundervisning og vintersvømning i
Juniorafdelingen
•	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
•	Torskespisning – altid første fredag i februar - igen i år udelukkende for medlemmer
med ulige personnumre
•	Standerhejsning – i starten af april måned,
hvor SYC er vært med en lille frokost og drikkelse
•	
Velkomst- og introduktionsaften for nye
medlemmer - første tirsdag efter Standerhejsningen
•	Standernedhaling – i slutningen af oktober
måned, hvor SYC er vært med kaffe/ te og
kage

Ud over de nævnte aktiviteter ovenfor
har der været gennemført en del arrangementer i de enkelte udvalg, og vores
Tursejlerafdeling har gennemført rigtig
gode fællesarrangementer så som:
• Lynkursus i dieselmotor ved MJ Værft
•	
Foredragsaftner – hvor Flemming Clausen
fortalte om sine verdensomspændende
kapsejladser
•	Virksomhedsbesøg – hos Elvstrøm Sails
•	Sikkerhedscheck af medlemmers redningsveste
• Fælles sejlture – til Kiel og Flensborg

Hør/ se mere uddybende beretning fra
Tursejlerudvalget andet steds.

5) Faciliteterne på Havnen
Vi har flere udvalg, der sikrer gode faciliteter på havnen:
1.
2.
3.
4.

Traktor
Bådkran
Mastehuse
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.
Vores ”nye” udvalg har forestået et flot
arbejde med udkørsel af vogne og både
om foråret og returkørsel igen om efteråret. Det er godt, at vi har fået helt styr
på reglerne omkring transporterne, så
der ikke er tvivl om rettigheder, pligter
og ansvar.
Bådkran: Er blevet checket og serviceret – og der har ikke været større nedbrud i år. Flot arbejde. Vi har fået rapporteret enkelte misbrug/ misligholdelse
af reglerne vedr. bådkranen – hvor medlemmer (fra SSM) har lånt bådkransnøglerne ud til andre/ ikke medlemmer – og
den går naturligvis ikke. Bestyrelsen har
aftalt med Kranudvalget, at gentagelse
ikke kan accepteres samt at nøglerne i
så fald skal inddrages.
Mastehuse: Troels har igen, i samarbejde med SSM, fået styr på alle master
således, at de nu ligger godt på hylderne
vinteren over. Foran mastehuset er der
blevet lagt fliser til oplægning af master,
når der skal arbejdes på dem, og det virker rigtigt godt. Arbejdet med fliselægningen er foretaget sammen med juniorafdelingen og havnen. Flot arbejde.
Klubhuset: Niels Henrik Nielsen forestår flot, efter Viggo Asmussen, den
daglige drift samt udlejning. Grundet vores projekt mht. klubhus-renovering og
udbygning, er der ikke foretaget større
investeringer i klubhuset, og vedligeholdelsen er holdt på et minimum.
Renovering af klubhus:
Sidste år, på generalforsamlingen, fik
bestyrelsen mandat til at gå i gang med
søgning af økonomisk støtte til projektet
hos firmaer og fonde. Som sagt så gjort.
Vi fik udformet pæne ansøgninger, og fik
dem sendt ud først på året i 2016. Det
lyder meget enkelt, men det skal jeg hilse og sige, at det ikke er. Først skal man
finde de firmaer og fonde, hvor, man mener, at man kan komme i betragtning, så
skal ansøgningen udformes og sendes,
og i flere tilfælde skal der tages personlig kontakt forud eller efterfølgende. Og
tror man, at man modtager svar på sine
ansøgninger kort tid efter afsendelsen
– så må man tro om igen. Der foregår
ofte en screeningsproces hos firmaerne
og fondene, og vi har oplevet at måtte
give personligt interview. Det tager alt
sammen tid, men efter sommerferien

begyndte vi at kunne skimte nogle positive tilbagemeldinger – og her i efteråret
fik vi så besked fra først Sydbank Fonden, at fonden støtter SYC med 50 tusinde kr. og lidt senere fik vi brev fra A.
P. Møller Fonden, at den støtter SYC med
1 mil. Kr, hvilket vi naturligvis blev meget
glade for. Bestyrelsen har på vegne af
SYC takket mange gange og meddelt, at
vi fortsætter arbejdet.
Bestyrelsen anser de 2 fondes støtte til
klubhusprojektet som det første rigtige
gennembrug, og beder derfor forsamlingen om tilsagn til, at arbejdet med at
søge midler hos flere firmaer og fonde
fortsættes.
Men inden vi formelt beder forsamlingen
om mandat til at fortsætte, så lige en
meget vigtig ting:
Vi har startet en indsamling til klubhusprojektet blandt SYC’s medlemmer via
Betternow:
Pt. er der her kommet 22.800 kr. ind
på den konto – doneret af 11 personer,
medlemmer og ikke medlemmer. Der er
givet beløb fra 500 til 5.000 kr.:
Bestyrelsen vil gerne kraftigt opfordre
til at I, medlemmer støtter op omkring
klubhusprojektet og finder et beløb
frem, som I hver især kan støtte projektet med – og indbetaler via Betternow.
org hjemmesidesidens direkte link:
h t t p s : //d k . b e t t e r n o w. o r g /e n /
f u n d r a i s e r s / k l u b h u s - r e n o v e r i n g -
sonderborg-yacht-club
Støt med det beløb som I kan afsætte
– om end beløbet ikke måtte være stort
– støt alligevel. Det er meget vigtigt, at
et stort antal medlemmer støtter projektet. Det gør det lettere, når vi søger firmaer og fonde, når de kan se, at
mange medlemmer støtter op omkring
projektet. PS: Beløb man indsætter, på
www.dk.betternow.org og støtter projektet med, bliver fradraget selvangivelsen automatisk, hvis man ønsker det.
Bestyrelsen vil gerne bede om mandat
til at fortsætte klubhus projektet – til at
få finansieringen på plads til næste generalforsamling. Vi tror på, at finansieringen kommer på plads i løbet af 2017,
hvorefter vi så kan sætte spaden i jorden i 2018:
Så, hvad siger forsamlingen? Skal vi fortsætte projektet – har bestyrelsen mandat til at gå videre?
6) Samarbejdet med Naboklubber,
Havnen, Kommunen m.v.
Vi har fortsat et godt samarbejde med
langt hovedparten af vore partnere:
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Samarbejdet med SSM og SFF:
Fortsat god og konstruktiv dialog med
SSM. Mht. SFF – så har der været en lille
disputs, hvor SFF beklagede sig over, at
de ikke kunne bruge bådkran, traktor
på lige fod med SYC og SSM. Her måtte
vi melde tilbage, at det kan de ikke, af
den simple grund, at de ikke har bidraget - hverken med frivilligt arbejde eller
økonomi.
Samarbejdet i 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 og brug af IHS lokaler m.v.
Samarbejdet med Sønderborg Kommune, Kultur og fritid, Visit Denmark
mv.: Vi har et godt samarbejde omkring
vore kapsejladser, hvor kommunen er en
aktiv medspiller. Det samarbejde vil vi
absolut fortsætte. Vi har allerede aftalt,
at vi til næste år vil fortsætte sejlads for
”Newcomers Network”.
Vi vil i SYC fortsætte overfor nævnte
samarbejder og finde nye partnere, hvor
vi finder det nyttigt.
7) O
 rganisation, Udvalg, Frivilligt Arbejde m.v.
Samarbejdet på tværs i SYC: Igennem
året, har der været et godt samarbejde
på tværs af alle udvalg ifbm. stævner og
kapsejladser
Klubhusudvalget: Niels Henrik Nielsen
tog over som Klubhusformand, efter
Viggo Asmussen sidste år. Niels Henrik
er hurtigt kommet ind i arbejdet og har
forestået styringen af klubhuset flot.
Traktorudvalget: Der er gennemført
flot arbejde med styringen og transporten af både på havnen. Og igen, godt at vi har fået styr på rettigheder, pligter
og ansvar.

Matias påtog sig straks opgaven og promoverede sikkerhed første gang i ifbm.
vores arrangement Kontrol af Redningsveste.
8) Klubbens økonomi
Vi må desværre igen år melde et underskud. Efter mange år med flotte overskud – så 2 år med underskud – ikke
godt. Underskuddet i år er på ca. 72 tusinde kroner.
Og hvad skyldes så det? Det skal vi høre
senere under gennemgangen af regnskabet, men overordnet skyldes det:
1.		
Færre sponsorindtægter end tidligere
2.		 Mindre overskud fra kapsejladser
3.		Større vedligeholdelsesomkostninger som er taget af en gang når de
kom; Stor flagmast og ledsagerbåde
sidste år og Jollemor i år
4.		Vi har ikke kunnet køre ned på den
løbende drift af SYC – som modsvarede de store ”engangsudgifter”
som vi har haft.
Vi har i bestyrelsen drøftet emnet, uden
afslutning – så fremadrettet ligger der
en udfordring for den nye bestyrelse i,
at få SYC’s økonomi til at balancere igen.
9) B
 estyrelsens syn på Fremtiden –
med forbehold for den nye formands intentioner
Fremme breddesejlads: Bestyrelsen
vil fortsætte arbejdet med at fremme
og styrke bredde-aktiviteterne – for alle
sejladsafdelinger – fra juniorer til seniorer – og til Sejlerskolen.
Klubhus renovering: Vi vil som sagt
tidligere gerne fortsætte projektet.
Ohøj – hjemmeside – k
 ommunikation:
Vi skal blive bedre til at kommunikere,
men bestyrelsen klarer ikke dette alene,
ved siden af alle de øvrige arbejder den
har. Vi mangler meget et ”kommunikationsudvalg” – er der nogen der vil være
med til dette?

Tursejlerudvalget: Sidste år kom er
der flere medlemmer ind i udvalget, og
det har resulteret i gode arrangementer
igennem det forløbne år. Bl.a. var Fælles-sejlturen til Flensborg en succes. Den
bød bl.a. på en byrundtur i Flensborgs
gamle bydel med en særdeles god guide,
har jeg fået fortalt. Vi er flere, som håber på, at fællessejl-turen gentages i
2017 (og så vil jeg også gerne deltage).

Desuden vil vi arbejde for:
1.		
At tiltrække nye medlemmer – via
prøvesejladser, klubarrangementer,
og muligvis sejlerevent og teambuilding.
2.		
At samle medlemmer til hyggeaftner – som foreslået fra medlemmers
side.

Sikkerheds-Ambassadør: Fra DS side
blev der i 2015 og start 2016 gennemført
et tiltag for at få en lokal SikkerhedsAmbassadør på benene i klubberne. Vi
var så heldige at Mathias Rousing påtog
sig hvervet i SYC. Opgaven er at promovere sikkerhed på havn, båd og til søs.

Sejladserne i 2017
•		
Som hidtil, skal vi have gode træningssejladser og SYC kapsejladser i
2017.
•		 Vi vil gennemføre de årligt tilbagevendende større kapsejladser som:
		 1 - Oxbridge
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		 2. - Als Rundt
		 3. - Opti A-Cup
		 4. - ZeroCup
Vinter- og kommende sæson arrangementer i 2016-17:
Foreløbigt har vi følgende på programmet
1.Julestue. 4. december kl. 15
2.		 Nytårskur i midten af januar. SYC er
vært ved en let frokost – og hilser på
hinanden.
3.		 Torskespisning spisning, den første
fredag i februar
4.		 Hvor god er din bådforsikring? 8. februar
5.		 Navigation og søkort: 15. marts
6.		
Standerhejsning - SYC er vært ved
en let frokost
7.		 Velkomst nye medlemmer
8.		 1, 2 eller flere aftenarrangementer
10) Spørgerunden
… jeg vil gerne bede referenten om at
fastholde spørgsmål, navn på hvem der
spørger og svar der bliver givet – som alt
bedes ført til referat!
På bestyrelsens vegne
Poul R. Fedders
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Skal dine penge
også vokse?

Får du for lidt ud af dine penge?
Og er du træt af de lave renter på din opsparing?
Så er det måske på tide at sende dine penge på arbejde. Både små og
store opsparinger kan nemlig vokse sig større.
Test din opsparing på sydbank.dk/penge
og ring herefter til Andreas på 74 37 71 18, så vi sammen kan gennemgå

�����.����

Andreas Thomsen Nøhr
Afdelingsleder
tlf. 74 37 71 18
andreas.noehr@
sydbank.dk

dine muligheder.

Jernbanegade 35 · 6400 Sønderborg
tlf. 74 37 70 00 · sydbank.dk
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Juniorafdelingens
beretning 2016
Af Brian L. Petersen, Juniorformand, SYC
I Juniorafdelingen startede vi i år igen
ud med en arbejdsweekend hvor der
blev ryddet op i skabe og skuffer her i
klubhuset, der var en del genstande som
lå rundt omkring der røg direkte over i
containeren, der blev vasket vinduer og
gjort rent på toiletterne. Samtidig blev
der ryddet og klippet grene på begge jollepladser, asfalten på pladsen blev fejet
for grus. Der er hen over sommeren blevet samlet flere m² fliser til at gøre riggerpladsen færdig, vi påtænker at lægge
dem inden sæsonstart i 2017, vi mangler
pt. ca. 40m² for at kunne gøre det helt
færdigt og en ny aftale med ambaét/
havnemester. Vi vil melde en arbejdsdag
ud i det nye år og håber på at der også
er nogle seniorer der vil deltage ligeså
meget for at lave noget andet på tværs
af klubben/klubberne. Der vil være gratis
mad/drikkevarer til middag og kage/kaffe om eftermiddagen, der mangler som
regel ikke noget. Efter påskeferien blev
der uddelt klubjoller, vi undrede os over
at ikke flere joller blev udlejet men det
viste sig at være positivt da en del havde
købt egen jolle. Det giver en forhåbning
om at de bliver hængende i sejlsporten
et stykke tid endnu.
Vi har en blandet aldersgruppe blandt
sejlerne lige fra 7-8 år til 18-19 år, sejlere der bare gerne vil sejle fordi det er
sjovt til nogle mere ihærdige som Jacob
Jungersen Hansen der i september sejlede både Junior-/Ungdoms- Danmarksmesterskabet hjem til SYC, så herfra et
stort tillykke til ham. Desværre er Jacob
som så mange andre på hans alder også
på vej væk fra Sønderborg pga. uddannelse, vi håber dog at når han er hjemme
i Sønderborg at han vil med på vandet og
dele ud af sin erfaring til andre sejlere.

I juni måned afholdt vi Sønderjysk Open
(SJO) med 47 deltagere i 44 joller, det har
ligesom ved de andre SJO i Flensborg og
Gråsten i år været en fremgang af deltagere. I uge 28 i juli afholdt vi ligesom de
tidligere år Aktiv Sommer, meningen var
at det skulle afvikles over 3 dage, den
første dag fik vi alle tilmeldte på vandet
men som sidste år var vejret ikke med
os de 2 sidste som vi måtte aflyse pga.
blæst. Vi nåede lige at få uddybet jolleindsejlingen inden vi traditionen tro
afholdt Opti-A Cup i september.
I år blev det afviklet som et Junior Danmarks Mesterskab for Optimister og
ZOOM-8 sejlere med i alt 128 tilmeldte.
Vi havde ingen overnattende på havnen,
fordi vi havde indgået aftale med Bent
oppe på campingpladsen om en god pris
for deltagerne.
Vores juniorklubmesterskab blev afviklet i oktober med pæn deltagelse også
i voksentilmeldingen til forældrekapsejladsen der blev afviklet lørdag eftermiddag, om aftenen havde vi fællesspisning
med et fyldt klubhus.
Vi fik sidste år sat gang i et Juniorråd,
der nu er aktiv med forskellige aktiviteter (julehygge og fastelavn) for juniorerne, de arbejder videre og kommer på
sigt med flere tiltag. På trænersiden har
Hans Henrik Michelsen fungeret som
træner for storjollerne i år hvilket har
været positivt og vi håber at kunne gøre
brug af ham igen i 2017.
Teoriundervisning (kl. 19-20) og svømning (kl. 20-21) er startet op om tirsdagen, svømmedatoer vil blive lagt på aktivitetskalenderen på hjemmesiden.
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SYC SØNDERBORG YACHT-CLUB

DRIFTSREGNSKAB
for perioden 1. sep. 2015 til 31. aug. 2016
INDTÆGTER

2013/14

2014/15

2015/16

2015/16

2016/17

Kontingent i alt

242.980

251.287

240.000

238.028

240.000

Sønderborg ordning+ringridning

62.876

47.343

50.000

32.555

50.000

Lejeindtægter i alt

16.975

22.625

25.000

33.000

25.000

20.200

25.300

30.000

22.600

30.000

0

0

0

6.000

0

-1.951

-4.521

0

-1.740

0

341.080

342.034

345.000

330.443

345.000

47.808

44.422

50.000

56.141

50.000

22.900

26.739

25.000

40.527

25.000

17.333

-4.059

35.000

15.010

35.000

-84.786

24.595

-50.000

-24.818

-75.000

18.140

-2.892

10.000

14.499

10.000

-1.051

22.997

-15.000

-2.142

-15.000

21.998

8.806

15.000

6.609

15.000

11.181

13.190

30.000

25.979

30.000

Forsikringer

68.871

69.065

70.000

69.540

70.000

Kranudvalg

15.000		

15.000

10.034

15.000

Annonce/reklameindtægter i alt
Salgsindtægter
Forsikringsordning Kollektivt ansvar
INDTÆGTER I ALT

UDGIFTER
Udgifter vedr. ejendom i alt
Jollemorudvalg
Juniorudvalg
Kapsejladsudvalg
Mini 12 udvalg
Sejlerskole
Benzin
Ledsagerbåde

Øvrige

2.479

1.395

5.000

8.746

5.000

92.065

159.835

140.000

163.984

115.000

Administration i alt

31.583

107.274

35.000

32.790

35.000

Kontingenter DS, mv

57.249

59.042

60.000

57.493

60.000

Leder-uddannelse

19.071

25.448

12.000

13.351

12.000

OHØJ i alt

33.021

36.114

30.000

41.828

30.000

Arrangementer i alt

27.836

29.808

30.000

31.629

30.000

4.036

5.356

2.000

5.361

2.000

312.668

467.298

359.000

402.577

334.000

DRIFTEN I ALT

28.412

-125.263

-14.000

-72.134

11.000

Overført af årets resultat

28.412

-125.263		

Udvalg mv. i alt

Finansielle poster i alt
UDGIFTER I ALT

-72.134

ohøj
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SYC SØNDERBORG YACHT-CLUB

STATUS
Pr. 31. august 2016
		

2014

2015

2016

kr.

kr.

kr.

3.084.000

3.042.000

2.950.000

324.242

63.652

60.065

1.000

500

500

125.898

107.286

175.299

3.535.140

3.213.438

3.185.864

2.672.450

2.635.862

2.505.599

28.412

-125.263

-72.134

-65.000

-5.000

-92.000

2.635.862

2.505.599

2.341.465

126.818

126.818

148.118

Langfristet gæld i alt

600.302

575.000

575.000

Kortfristet gæld i alt

175.890

6.020

46.444

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

PASSIVER
Kapitalkonto primo
Årets resultat
Regulering af aktiver
Egenkapital i alt
Hensættelser i alt

Offentlige myndigheder i alt
Forudbetalinger
PASSIVER I ALT

-3.732

1			

0

0

79.060

3.535.140

3.213.438

3.185.864

Kay Pedersen

Flemming Clausen

Sønderborg, den 8. november 2016

Kasserer: Michael Hampen

-4.223
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Visitkort

Brevark

Brochurer
Konvolutter
Beachflag
Kort

Katalog

Label

Logo

Roll-up
Billetter

Messevæg

Plakater

Design
Magasiner

Flyers

Vi når hele vejen rundt

Brevark
Roll-up
Brochurer
Katalog
Billetter

360

m a r k e d s f ø r i n g

Konvolutter
Label

Print

Messevæg
Logo
Plakater

– meget mere end design og print

Kort
Flag

Hjemmeside
Kalender
Design

Falstersgade 6 . 6400 Sønderborg
Tlf.: 74 42 45 06 . info@langenberg.dk . www.langenberg.dk
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Referat fra Generalforsamlingen
i Sønderborg Yacht-Club
17. november 2016
Af Finn Halberg
Dagsorden ifølge vedtægter og indkaldelse:
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Kay Petersen. Valget godkendt af generalforsamlingen.
Kay konstaterede, at indkaldelsen er
rettidig og generalforsamlingen dermed
beslutningsdygtig.
2.	 Bestyrelsens beretning
fremlagt af formanden. Udvalgene fremlægger for hvert udvalg. Bilag formandens beretning.
Spørgsmål og kommentarer til formandens beretning:
Finn Larsen kommentar. Vinaften kommer igen i februar måned – Finn melder
ud.
Jørn Iversen, kommentar og spørgsmål
ang. de medlemmer der melder sig ud,
men bruger faciliteterne. Hvem melder
sig ud? hvad gør vi? Poul Fedders svarer, at mange af udmeldingerne er sejlerskolemedlemmer, der starter og stopper efter uddannelsen. Poul Fedders har
forslag til den ny bestyrelse, at man opretter et billigbåds-koncept, for at fastholde disse medlemmer. Poul Fedders
kommentar ang. gratisterne er ændring
af klubbens vedtægter, og forklarer ang.
karrusel medlemmer, at dette bør stoppes. Poul Fedders opfordrede udvalgene
(mastehuset traktor og kran) til at kikke
efter gratister, og melde det videre til
bestyrelsen.

Poul Fedders gav udtryk for at være
enig, og opfordrede den nye bestyrelse
til at vende tilbage til girokort- og PBS
opkrævning.
Jørgen Iversen ønsker en skarpere holdning til dette gratist-rytteri.
Søren Brask opfordrer til, at klubben og
havnen opkræver samlet.
Lars Dyhr Hansen opfordrer til en gasteformidling, til et foredrag og info aften
ang. mast og rig. Herefter er beretningen godkendt.
3.	Junior afdelingens beretning
ved Brian Lybæk.
Beretningen kan som alle andre beretninger til generalforsamlingen i læses i
Ohøj 2017.
Spørgsmål og kommentarer til beretning: Ingen kommentarer fra generalforsamlingen. Beretning er godkendt.
4. Udvalgsberetningerne:
Alle udvalgsberetninger blev godkendt
efter enkelte spørgsmål og kommentarer. Beretningerne vil kunne læses i
Ohøj.
Kapsejladsudvalget ved Flemming Clausen - beretning er sendt til Ohøj.
Mini - 12 udvalget ved Christian Duus beretning er sendt til Ohøj. Finn Larsen
havde en kommentar og en opfordring
til at hjælpe i afdelingen.

Mastehusudvalget ved Troels Fenneberg.
Ingen spørgsmål eller kommentarer.
Kranudvalget ved Jørgen Bøttger. Jørn
sagde bl.a. at bestyrelsen skal forvente
en udgift i 2017 på omkring 20.000. Ingen spørgsmål eller kommentarer.
Ohøj Redaktion ved Christian Duus.
Christian opfordrede til at overholde
deadline samt at komme med indlæg fra
sejladser og stævner. Flemming Clausen opfordrede forsamlingen til, at vi
indsamler og finder flere annoncører til
Ohøj via alle medlemmer.
Brudestensudvalget ved Jørn Iversen. Ingen spørgsmål eller kommentarer.
Traktorudvalget ved Jørn Iversen. Ingen
spørgsmål eller kommentarer.
Festudvalget ved Finn Larsen. Ingen
spørgsmål eller kommentarer.
Sikkerhedsambassadør-udvalget. Er ikke
formeldt udvalg endnu. Det forslås oprettet af forsamlingen. Dette tages senere på dagsordenen.
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse samt budget for kommende år.
Da Michael Hampen ikke er tilstede
tager revisor Flemming Clausen regnskabsgennemgang.
Spørgsmål og kommentarer:

Henrik Nielsen kommentar om det er de
samme der ikke betaler for plads i havnen. Konsekvens mangler for at dette
ikke sker.
Hardy Nielsen kommenterer, at havnen
er opmærksom på dette, og at havnen
gør hvad den kan for, at de melder sig
ind i klubberne. Hardy opfordrer klubben
til at sende gratister og medlemmer i restancer til inkasso.
Svend Tørsleff opfordrer til at vi får kontingentopkrævningen tilbage på girokort/ PBS - da der er medlemmer, som
er forsvundet ved overgangen til den
opkrævningsmetode.

Sejlerskolen aflagde ikke beretning. Ingen spørgsmål eller kommentarer.
Studenterafdelingen ikke repræsenteret. Poul Fedders nævnte at, Frederik
er fratrådt formandsposten idet han er
blev færdiguddannet på SDU og har fået
job. Afdelingen skal have en ny formand.
Tursejlerudvalget ved Henning Michelsen. Ingen spørgsmål eller kommentarer.
Jollemor udvalget ved Ove Madsen Beretning i ohøj. Ingen spørgsmål eller
kommentarer. Klubhus udvalget ved
Hans Henrik Nielsen forhindret. Finn
Halberg læste beretningen op. Ingen
spørgsmål eller kommentarer.

Henrik Nielsen - motor til jollemor var
det ikke 80.000 kr.? Flemming forklarede, at det beløbet i regnskabet er nettobeløbet, efter fradrag tilskud fra SYC’s
Venner og Danfoss Fonden.
Jørn Møller - ønsker, at regnskabet var
mere udspecificeret - ikke en kritik, men
at det blev gjort til næste år. Flemming
svarede at det ville han tage op næste
år.
Jørn Møller - ønsker brugerbetaling på
masteopbevaring - brugerbetaling når
nu klubben mangler penge. Flemming
svarede at bestyrelsen ville se på emnet.
Regnskabet godkendt. Budget for næste
år godkendt.
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Compact træpillefyr
med træpillebeholder

21.990.-

... GI´ DIG
BEDRE RÅD!

,-

0
FÅ 5.00 KUD
ITILS
I ENERG
og
Kom inodrdan
hør hv

Fugemasse

Miljøvenlig ms-polymer lim, fuge og tætningsmasse. Enestående vedhæftningsevne.
Stor modstandsevne over for UV stråler og svamp.
Hærder hurtigt. Forbliver fleksibel. Klæber på såvel
fugtige og tørre overflader, samt til de fleste overflader f.eks. spejle, natursten, polyester,
polystyren skum, våde overflader
og endda under vand.
230005010 Hvid
230005020 Grå
230005030 Sort

Connect
køkkenarmatur
Krom m/svingtud.
Varenr. 705722104

853.-

Connect
håndvaskbatteri

Med bundventil og træk-op stang.
Varenr. 702013104

635.-

98.-

PRO N WC

S-lås. Cisternekappen er kondensfri
og i helstøbt keramik. Ekskl. sæde.
Varenr. 604072200

Højtryksrenser

MIDI+ 120 bar & 6 l/min.
Vasker nemt mos og agler
af både havemøbler, fliser,
tagrender og tag. Let at
transportere rundt og kan
nemt bruges på en båd, bil
eller til rensning af cykler.
Varenr. 273050120

869.-

Kærvej 90, 6400 Sønderborg
Tlf. 36 45 03 03

1.523.-

Kompas toiletsæde
m/ fast beslag.
Varenr. 615484100

400.-

Der tages forbehold for prisændringer, billed- og trykfejl, udsolgte varer, samt afgiftsændringer. Alle priser er inkl. moms, kontant og afhentet.

► BioMax 10 kW ydelse
► Effektiv og billig i drift
► Let at montere
► Dansk udviklet
► Pladsbesparende design
► 3 måneders fuld returret
Varenr. 303006120/22
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6. Forslag til generalforsamlingen:
Se bilag fra bestyrelsen.
Forkortelse af klubbens navn til SYC
Godkendt
Indmeldelse og vedligeholdelse af medlemsoplysningerne. Godkendt
Formanden forklarede, at SSM ikke har
vedtaget samme regel, så det er op til
generalforsamlingen at vedtage eller
forkaste forslaget ud fra denne viden.
Spørgsmål: Finn Markussen mener, at
SSM allerede har denne passus i deres
vedtægter. Christian Duus mener, at vi
skal stemme for forslaget uanset SSM.
Jørn Iversen, mener at ændringen ikke
tager højde for allerede udmeldte medlemmer. Poul Fedders svarede, at det er
en fremadrettet foranstaltning.
Bo Blume Schmidt vil gerne vide hvordan
man holder øje folk der ikke betaler og
bliver udmeldt af klubben. Hardy kommenterer, at vi i Amba’et kan krydschecke om pågældende også bliver udmeldt af Amba’et eller ej, og dermed
efterrationalisere.
Hans Viggaard mener, vi skal bibeholde
forslaget, vi skal være foregangsklub og forsøge at holde vores høje etiske
niveau.
Poul Fedders svarede Bo Blume Schmidt,
at iflg. forslaget til de nye vedtægter,
kan bestyrelsen efterfølgende udmelde
et nyoptaget medlem, hvis bestyrelsen
erfarer at vedkommende er i restance til
anden sejlklub eller Amba’et.
Peter Petersen mener, at vi skal gå foran
og godtage forslaget.
Et medlem, som undertegnede ikke fik
noteret navnet på, ønsker at vide om
denne ændring er ok iflg. DS og DIF - så
vi ikke risikerer at få en ”Gråsten sag”.
Poul Fedders kommenterede, at de nye
vedtægter vil blive checket af DS og DIF.
Dermed skulle der ikke være risiko for en
”Gråsten sag” i SYC.
Svend Tørsleff mener, at det er en storm
i et glas vand - da det drejer sig om enkelte medlemmer. Hardy Nielsen mener,
at uanset om det måske kun er få sager,
så drejer det sig om at sende et signal,
at gratister ikke accepteres. Amba’et har
samme problemstillinger med ikke betalere, så der bør og skal være regler på
området.
Jørgen Nielsen, mener som kommentar,
at Amba’et, bør kontrollere klubmedlemskab ved køb eller leje af havneplads.
Forslaget er vedtaget.
Pensionist rabat
Ove Madsen mener ikke at forslaget skal
vedtages da børnefamilier har privatøkonomi på lige fod med pensionister.
Bent Hansen har en kommentar, at vi
har brug for frivillige og mener derfor at
forslaget skal stoppes.

Jørgen Bøttger mener ikke at forslaget
skal vedtages da pensionisterne typisk
har været medlemmer i mange år.
Flemming Clausen mener, at vi kan ændre i pensionistbeløbet og dermed bibeholde paragraffen.
Jørn Iversen taler for, at man i stedet
sætter en pris for mast i mastehuset.
Hans Viggaard taler for forslaget.
Bo Blume Schmidt spørger om vi ikke
skal ændre princip og overgå til brugerbetaling for kran, mastehus m.m..
Poul Fedders taler for forslaget og synes
ikke, at vi skal drøfte ændring af beløbet, da det jo drejer sig få penge. Poul
Fedders er også imod at indføre brugerbetaling - fordi hvor starter og stopper det? Poul Fedders synes, at man får
meget for 700 kr. i kontingent: Alle SYC’s
faciliteter, mange arrangementer - nogle
endda med bespisning med SYC som
vært, m.m. Så er kontingentet inklusiv
medlemskab af DS - som udgør ca. 110
kr. i kontingentet. Men den nye bestyrelse har naturligvis en udfordring med at
få SYC’s økonomi til at hænge sammen,
men det kan gøres, mener Poul Fedders.
Der blev foretaget afstemning. Der var 5
stemmer imod forslaget. Forslaget blev
dermed vedtaget.
Indkaldelse til generalforsamling. Forslag vedtaget uden kommentarer.
Forslaget blev vedtaget. Klubbens regnskabsår ændres til udgang september.
Hans Viggaard bemærkede dog at paragraf 13 stk. 2 også bør rettes til 30.
september.
8. Valg af Formand:
Poul Fedders forklarede, at han stopper
efter 13 år i bestyrelsen og 10 år som
formand.
Bestyrelsen foreslog Flemming Clausen
som ny formand. Flemming blev valgt
uden modkandidat.
9. Valg af Kasserer:
Poul Fedders forklarede, at bestyrelsen ikke har kunnet finde en kandidat
til kassererjobbet. Generalforsamlingen blev spurgt om der var en kandidat
blandt forsamlingen, hvilket der ikke var.
Bestyrelsen ønskede derfor mulighed
for at lægge økonomi- og administrationsarbejdet ud i byen til eksternt bureau
eller person. Bestyrelsen fik mandat til
at finde en person, eller/samt udlicitere.
10. Valg til bestyrelsen.
Henning Michelsen ønskede at udtræde
af bestyrelsen.
Bodil Lindhard var villig til genvalg.
Preben Nielsen ønskede at udtræde som
suppleant af bestyrelsen .
Skriftlig afstemning imellem 4 kandidater til 2 bestyrelsesposter og 1 suppleantpost.
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Resultat:
Bodil Lindhard - genvalgt
Søren Sloth Møller - valgt til nyt medlem
af bestyrelsen
Jens Godbersen - valgt til suppleantposten
Niels Henrik Nielsen - fik færrest stemmer og blev dermed ikke valgt til nogen
post.
11. Revisor og Revisor suppleant.
Da Flemming Clausen blev valgt som ny
formand, kunne han ikke fortsætte som
revisor for SYC. Dermed skulle der findes
en ny:
Finn Markussen blev valgt
Kaj Petersen modtog genvalg og blev
genvalgt
Suppleant Bjarne Bruhn Sørensen blev
genvalgt som revisor suppleant
12. Fastsættelse af udvalg.
Bestyrelsen anbefalede at fortsætte
med samme udvalg samt at oprette af et
udvalg ”Sikkerheds-Ambassadør”. Dette
blev vedtaget af forsamlingen.
13. Eventuelt:
Poul Stampe opfordrede til at rydde op i
”Den Store Kistebænk” og til at finde en
anden plads til DS Turbøjerne. Bent Hansen ønskede også en anden placering af
DS bøjerne. Finn Halberg og Brian Lybæk
Petersen tager sig af opgaven.
Inden den formelle afslutning på generalforsamlingen rettede undertegnede,
på vegne af SYC, en stor tak til de afgående medlemmer af bestyrelsen - Poul
Fedders, Henning Michelsen og Preben
Nielsen, som alle fik nogle pæne og rosende ord med på vejen.
Dermed kunne Kay Petersen lukke generalforsamlingen kl. 22.13
Afslutningsvis takkede Poul Fedders Kay Petersen for at have ført forsamlingen godt igennem generalforsamlingen
2016.

Referent.
Finn Halberg.
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INVITATIONER

Klubarrangementer

Invitation til SYC Nytårskur
Lørdag d. 21. januar kl. 12:00
Sted: Idrætshøjskolen Auditoriet, Sønderborg
Deltagelse er gratis, men tilmelding påkrævet grundet frokosten
Seneste tilmelding 14-1 2017 via hjemmesiden www.syc.dk – gå ind
på aktiviteten og tryk på tilmeldingsknappen. Husk ved ”par- eller
familiemedlemsskab” at tilmelde hvert medlem.
Hermed inviteres alle medlemmer af SYC til Nytårskur, – hvor SYC er vært ved
en let frokost med drikkelse.
Vi begynder i Auditoriet, hvor vi kort præsenterer arrangementer og sejladser
i 2016 – samt giver en status på renovering og udbygning af klubhuset. Det
bruger vi max. 1 time på, hvorefter vi går i kantinen.
Kl. 13 er SYC vært ved en let frokost – hvor vi hilser på hinanden, ønsker
hinanden et godt Nytår, og hygger os i hinandens selskab.

Invitation til Vinsmagning
i Spiseriet, Sønderborg
Onsdag d. 15. marts kl. 19:00
Aftenens program vil være smagning af 7 forskellige vine, dertil en 3 retters menu.
Udvælgelse af vine og mad er en overraskelse til aftenen.
Prisen for denne aften er 300,00 kr. pr. deltager.
Tilmelding til Finn Larsen mobil 30201523 eller finnhl@stofanet.dk

Invitation til lørdag den 22. april
Torskespisning
i klubhuset
Fredag 3. februar kl 19:00 i
klubhuset
Torskespisningen er kun for mandlige
medlemmer. Det anbefales, at man
får meldt hurtigt til, da der er rift om
pladserne.
Tilmelding til Finn Larsen på tlf 74
426985 mobil: 30 20 15 23, eller på
E-mail: finnhl@stofanet.dk senest
mandag d. 1. februar 2016.

Kontrol af
redningsveste i klubhuset
Lørdag d. 22. april kl. 10:00
Traditionen tro kommer Jørgen Farre
og hjælper os med at kontrollere
vores oppustelige redningsveste.
Sikkerheden til søs er altafgørende for
en tryg sejlads. Så mød op med din og
familiens redningsveste og få lave en
kontrol af om de er funktionsdygtige.
Erstatningspatroner, tabletter m.v.
kan købes på stedet. Også ikke SYC
medlemmer er velkommen.

Hjertestarter demonstration
Lørdag d. 22. april kl. 10:30-11:30
Demonstation af AED Hjertestarter,
hvordan den virker og betjenes. Den
hænger i klubhus-entreen ud mod
vandet. Mød op og få en introduktion,
før du evt. selv får brug for at skulle
betjene den.
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Invitation til nye
medlemmer i klubhuset
Tirsdag d. 25. april kl. 18:00
Nye medlemmer bydes velkommen til en introduktion til
SYC. Vi gennemgår klubben fra A til Z- så som organisation,
faciliteter, aktiviteter m.v. Vi går en tur rundt og ser på
tingene. For sejlerskoleelever er der derudover en yderligere
instruktion. Næsten nye medlemmer, som har interesse for
arrangementet er naturligvis også velkomne.

Invitation til nytilflyttede
borgere i Sønderborg
Arrangeres i juni – dato følger
I samarbejde med Sønderborg Kommune byder SYC nye
borgere i kommunen velkommen med en præsentation af
vort tilbud om at dyrke sejlsport. Der vil være mulighed for
en prøvetur, dels i diverse sejlbåde, dels vil det gode skib
Constance gæstfrit invitere på en sejltur.

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

Orientering om SYCs aktiviteter
Lørdag d. 22. april kl. 11:00 i klubhuset
Orientering om SYCs mange aktiviteter.
Hvis du endnu ikke er medlem af SYC eller overvejer at blive
sejler, så mød op få information om mulighederne i SYC.
Medlemskab af SYC giver adgang til Junior – studenterog Handicap-afdeling samt senior afdeling med tur og
kapsejlads i egne både eller som gast. Derudover råder
klubben over klubhus, bådkran, mastekran og mastehuse.
Der bliver afholdt sociale arrangementer samt kurser, tema
aftner, virksomhedsbesøg og foredragsaftner.

Standerhejsning i SYC
Lørdag d. 22. april kl. 12:00 ved den store flagmast
Vi mødes til den traditionelle standerhejsning, hvor
formanden Flemming Clausen vil tage hul på den nye
sejlsæson. Klubben er efterfølgende vært ved en let
frokost. Tilmeldingspligt.

SILVER EDITION · FOREST
Oxyderet sølv, 18k guld, brillanter og ædelsten
Priser fra 750 kr.
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BERETNINGER FRA FASTE UDVALG
Brudestensudvalget

Festudvalget

Af Jørn Iversen

Af Finn H. Larsen

Efter 17 år på havet kunne Brudestensbøjen ikke mere. Under forårsklargøringen
konstaterede vi at bundfæstet på bøjen var gået i stykker og en reparation viste sig
umulig. En ny bøje blev indkøbt og delene fra den gamle blev overflyttet.
Den nye Brudestensbøje blev udlagt 19. april og stod meget fint. Det gjorde den også
da vi lavede en kombineret bøjebesigtigelses- og badetur for hele SYC i begyndelsen
af august. Vi var 5 både og 13 personer. På manneturen den 25. september stod
bøjen stadig fint derude.

I det forløbne år har festudvalget
afholdt 3 arrangementer, siden sidste
generalforsamling. Der er afholdt
julestue i klubhuset, torskespisning i
februar også i klubhuset, igen med stor
succes, der var 55 medlemmer til denne
aften, men ingen venteliste!

I begyndelsen af oktober kom de første meldinger om at bøjen stod skævt i vandet
og 18. oktober ringede Børge Duus om aftenen og sagde at det lignede en båd
i havsnød og at man havde været i gang med at starte en redningsaktion med
helikopter og hele molevitten. Brudestenudvalget og jollemor blev alarmeret i løbet
af natten og tidlig næste formiddag sejlede vi ud og hentede bøjen, som nu lå
mellem Brudestenen og land. Det viste sig at synket (5 gamle bremseskiver fra en
Ford Taunus) var væk og bøjen bar tydeligt spor af en påsejling. Udvalget består
af 10 medlemmer + 1 på prøve. Vi afholder møder for- og efterår og vort årsmøde
afholdes altid den første fredag i december.

Desuden har der været et vinsmagningsarrangement på Brøggeriet i samarbejde
med Kvickly. Det blev afholdt 25
februar 2016, der var udsolgt til dette
arrangement. Der laves et tilsvarende
arrangement i 2017. Til orientering skal
der betales ved tilmelding

Handicapafdelingen – Mini12
Af Christian PH Duus
Vi har haft en god sæson, der dog især
efter sommerferien var noget plaget af
aflysning på grund af vejret, enten blæste
det for meget eller for lidt. Således var
vi desværre også nødt til at aflyse vort
breddestævne for Olsen Twinbåde, der
ellers var programsat i august måned.

Desuden har vi været nødt til at skære
ned på antal sejladsdage, da vi har
haft frafald (på grund af alder) blandt
vore faste instruktører og hjælpere.
Vi måtte således samle al handicapsejlads om onsdagen, hvor vi sejlede i
2 hold fra 14.00 – 16 og igen fra 16 –
18. Vi er dog indstillet på, at der frem
mod den nye sæson skal gøres en

indsats for at finde nye instruktører og
hjælpere til erstatning. Problemet er det
samme med hensyn til handicappede,
der vil sejle, så her skal vi intensivere
hvervningen af nye medlemmer. Vi kan
bestemt ikke klage over, at folk render
af pladsen i utide. Jeg sender en tak
til vore instruktører og hjælpere, som
trofast støtter op om arbejdet
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Jollemorudvalget
Af Ove Madsen
Jollemor blev søsat i april efter udført
klargøring og hen over vinteren et
motorskift, som har fundet sted med
stor hjælp af Finn Larsen (Freja) og Jørgen
Bøttger med back up fra Lachenmeier.
Korsør propeller tager ikke brugte skruer
retur, så den gamle er solgt gennem DBA
og salget figurerer i regnskabet.
Første sejlads viste hurtigt, at skrue og
motor ikke passede sammen, skruen
var en 19” D med 15” pitch LH, da den
nye motor er RH turning blev der sat
en ny skrue på med 19”D og 13” pitch.
Det virkede: Båden sejler nu 6 kts ved

2800rpm og 7 kts ved 3200 rpm. Den har
ikke tidligere kunnet sejle over 6 kts.
Jollemor har sejlet fint hele sommeren
til alle onsdagssejladser og som
Dommerbåd til alle stævner.
Vi har udlagt og hentet tur og
kapsejladsbøjer, ligesom vi har udlagt og
bjerget Brudestens-bøjen sammen med
Brudestens-udvalget.
Båden har været på vandet ca. 250 timer,
heraf 50 motortimer. Søholm Marine
udfører 1. gangs garantiservice sammen
ved vinter-konservering med båden på
land.

Kapsejladser 2016
Af Flemming Clausen
De traditionelle kølbåds kapsejladser
Oxbridge og Als Rundt blev afviklet i
henholdsvis maj og juni måned.
Til Als Rundt var der mødt 63 både til
start. Overalt vinderen blev den tyske
letvægter T830i med skipper Jasper
Behrendt, som har deltaget i Als Rundt
mange gange.
Den travle weekend
I en fantastisk sensommer weekend
9-11. september var der kapsejlads til
den store guldmedalje. Sejladserne
var fordelt på 3 kapsejladsbaner på
Sønderborg Bugt.
Vejret var helt fantastisk med masser af
sol og fin vind.
Der blev sejlet følgende mesterskaber
og sejladser:
•	
505-joller afholdt både NM og DM
fordelt over 3 dage
•	Optimist-A Junior DM
•	Opti A-Cup og Jysk Mesterskab
•	Zoom8 Junior Danmarksmesterskab
•	B-optimist stævne
•	Nationalt klassemesterskab for A-Cat
og F18
I alt var der 188 både på vandet.
Både lørdag og søndag havde SYC 50
frivillige hjælpere på vandet og ca. 10-15
hjælpere på land.
Og ikke nok med at der var masser af
aktiviteter på vandet, men der blev
også gjort en stor indsats på land,
hvor der også var store roser lige fra
morgenmaden til aftensmaden både
fredag og lørdag.
En stor tak til alle hjælpere og til
alle sponsorer: Linak, Sønderborg
Kommune, Profil Optik, Beka Auto, Juhls
Bolighus, Original Chia, Palby Marine og
Sønderborg Camping.

Alt i alt et rigtig god sejler weekend med
masser af sol og god vind.
Den sidste weekend
Den sidste weekend i september var der
igen sejlads på Sønderborg Bugt. Igen
med fantastisk vejr – både sol og vind.
Contenderjollerne havde meldt deres
ankomst for at teste farvandet op til
næste års store begivenhed.
Der var meldt 23 joller til både danske og
tyske sejlere. Nacra 17 organisationen
havde spurgt, om ikke de også kunne
være med til sæsonafslutningen. Der
deltog desværre ikke så mange både,
men der var 1 tysk, 2 fra Finland og 2
danske.
I Contenderjollen vandt Søren Dulong
Andreasen - igen kunne man fristes til
at sige. Jesper Nielsen Aabenraa / Dyvig,
deltog kun om søndagen, hvor han viste
gode takter. Også denne weekend var
der ros til SYC. Bemærk hvad Minbaad.
dk skrev:
”Man kan i hvert fald sige, at Contender
klassen ikke blev ked af valget af
Sønderborg som VM-by efter denne
weekend. Magen til gæstfrihed og
god mad skal man lede længe efter.
Vi glæder os alle til at tilbringe næste
sommer i byen og på vandet uden for
lystbådehavnen.”
En stor tak skal lyde til alle frivillige
hjælpere og ikke mindst vore sponsorer:
Ap’Arte Sailware, Beka Auto, Juhls
Bolighus, Linak, Original Chia, Palby
Marine Profil Optik, Sønderborg Camping
og Sønderborg Kommune

Der er ikke planlagt større udgifts
krævende arbejder i 2017. Det fremsendte
budget opererer med kr. 11.600 for
2017 mod tidligere kr. 18.0000-20.000.
Med den nye motor er der alene en
besparelse på diesel og motorolie på ca.
kr. 2000. Budget for 2017 er sendt til SYC
Kasserer.
Jollemors besætning 2017
Ove Madsen, formand/skipper/baneleder
Ebbe Lintrup, skipper/baneleder
Mathias Rousing, skipper/baneleder
Niels Henrik Nielsen, skipper
Preben Nielsen, skipper

Kapsejladser
2017
Af Flemming Clausen
Kapsejladskalenderen for 2017 er ikke
100% fastlagt – men nogle af vores
arrangementer har vi kendt siden 2013.
Udover de traditionelle:
• Oxbridge – 2. torsdag i Maj,
• Als Rundt lørdag den 10. Juni
•	Tune up – Klassemesterskab
Contender joller 12-14. juli
• VM for Contender Joller 15-21. juli
• Opti-A Cup mv. September
Det specielle ved VM for Contender
Joller er, at vi for kun 8 år siden også
var arrangør af netop VM for Contender
Joller. Det er vi faktisk lidt stolte af.
Til VM får vi brug for nogle hjælpere
både på land og til vands. VM‘et bliver
gennemført med støtte fra SportEvent
Denmark og med opbakning fra
Sønderborg Kommune. Der forventes
at deltage mellem 130-150 Contender
Joller fra Australien, New Zealand, USA,
Canada og en række europæiske lande.
Vi vil til dette VM lige som til alle andre
kapsejladser, vi gennemfører forsøge
at gøre det til en oplevelse for både
medlemmer,
deltagere
og
byens
borgere. Kom og giv en hånd med, det
plejer at være både hyggeligt, lærerigt
og i det hele taget en god oplevelse.
Kom og vær med til denne begivenhed
uanset om du er helt ny i klubben eller
om du har været medlem i længere tid.
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SYC Sejlerskole

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

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

r kont ak
t
Lars Slip
sage r Reu
gboe
tlf. 41 90
8503 .
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Klubhusudvalget
Af Niels Henrik Nielsen
Klubhuset har været udlejet ca. 10 gange
siden 1. januar 2016. Klubben får et
overskud på 1500 kr. hver gang klubhuset
er udlejet. Alle medlemmer kan leje
klubhuset. En af de store forandringer,
som er sket i år er etableringen af den
dejlige terrasse, som der er udgang til
direkte fra stueetagen. Denne facilitet
har været værdsat af vore lejere.
Klubhuset har dannet ramme om dejlige
fester i forbindelse med familiearrangementer såvel som firmaarrangementer.
Klubhuset har endvidere været brugt til
forskellige andre arrangementer såsom
onsdagssejlads, det vigtige arbejde med
vore helt unge sejlere, handicapsejlads
og meget andet.
Når det er sagt, mener jeg, at der
stadigt henstår et stort potentiale
mht. udnyttelse af klubbens lokaler.
Lokalerne kunne godt trænge til en
gennemgående overhaling indvendigt.
Hvis lokalerne fik nye lyse møbler, malet
lofter og vægge ville vi stå med meget
mere indbydende lokaler. Mon ikke et
sådan tiltag kunne optimere udlejningen
af lokalerne?
Det er vigtigt, at nævne det store
arbejde som bestyrelsen har udført
med ansøgninger til forskellige fonde
og virksomheder. Vi har på et år opnået
indsamling af en 1/5 af de 5 millioner,
som det samlede budget til nyt klubhus
lyder på. Mange har sagt, at den første
million er den sværeste at skaffe, det
har SYC opnået på et år.
En lille bøn til de daglige brugere af især
stueetagen. Der må gerne holdes en
noget bedre stand når lokalet forlades.
Af de mere mystiske oplevelser jeg har
haft er forsvundne viskestykker ditto
teskeer Min samlede oplevelse som
formand for klubhuset har været positiv
og jeg stiller med glæde op til en ny
periode med dette hverv.
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Senior Sejlerskolen
Af Lars Reugboe
2016 har været en god sæson i
sejlerskolen. Bådene har sejlet rigtig
mange timer trods det dårlig vejr. Men
vores elever har været meget motiveret i
denne sæson, til stor glæde for alle ikke
mindst vores dygtige instruktører.
Vi har haft lidt småskader i løbet af
sæsonen. Disse skader er løbene blevet
udbedret. Vi kan godt mærke at bådene
bliver brugt meget. Vi mangler meget 2
nye storsejl og 2 nye genakker.
Bådene
blev
forårsklargjort
med
ny bundmaling og godt poleret.
Vi har i sejlerskolen fået 2 nye
bådsmandskvinder. Dorthe og Maria.
De har allerede gjort et stort stykke
arbejde. Skuret er ryddet op. Tingene
ligger som de skal. Bådene er pakket
væk for i år. Pigerne har mange planer
for den kommende sæson. Så nu bliver
bådene taget rigtig godt om.
Der har igen været næsten fuld
besætning for 2016. 28 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 godt. Vi forventer et nyt
samarbejde i sæson 2017. Sydbank og
BHJ deltog i dette års last fight. I år var
det instruktørerne som havde valgt at
sejle, samt nogle studenter. BHJ båden
deltog i DM med flot anden plads
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,

Kranudvalget
Af Jørgen Bøttger
I det forløbende år har kranen fungeret perfekt.
Vi må erkende, at det er et held, idet mange brugere glemmer at læse brugsanvisningen,
glemmer at køre hejset i garage og låner nøglen ud til andre. Jeg skal advare om, at
hvis vi opdager det, vil vi inddrage nøglen.
Kranen er 10 år gammel og skal derfor have en stor overhaling. Hejset er derfor
demonteret. Der skal monteres et nyt automatikskab, det gamle er rustet op. Arbejdet
med at udføre automatik- opgaven udføres af Søren Meder i samarbejde med Fyens
Kranservice. Slutgodkendelsen udføres med certifikat af Fyens Kranservice. Alt går
således rigtigt til. Vi forventer hejset på plads først i april, alt efter vejret. Jeg vil
gerne takke Søren og Mathias for det store arbejde, de udfører samt Henning
Andersen for husly til hejset i vinter.

vi mangler jeres hjælp. Vi kunne godt
bruge nogle flere instruktører, så vi
kunne dele holdene.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til
at takke alle som yder en indsats i
sejlerskolen. I skal alle sammen ha
stor tak for den indsats i alle udøver
i sejlerskolen. Uden jeres hjælp ville
det ikke kunne lade sig gøre. Der er
kommet mange roser fra eleverne i år.
Sejlerskolens arbejde er meget vigtig
idet vi er med til at skabe nye sejlere og
medlemmer til SYC.
Der er udarbejdet et regelsæt for brug
af J80erne, dette vil fremgå på vores
hjemmeside for sæsonstart 2017 og vil
så være gældende. Lån af bådene vil i
den kommende sæson foregå via Dorthe
og Maria. Det vil fremgå på hjemmesiden
at bådene er booket. PT er der tilmeldt
10 elever til sæson 2017. Det tegner til
endnu en god sæson.

bang- o luf s e n.co m
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D E T N Y E B E OV I S I O N H O R I ZO N T V
BeoVision Horizon er et SMART TV med Android TV™, 4K UHD billeder og exceptionel lyd,
der med dets enkle, sofistikerede ydre og mange placeringsmuligheder
nemt passer ind i enhver indretning. Fås i 40” og 48”.

Fra DKK 23.495,-*
Finansiering tilbydes: 653,- pr. md.**

Staffeli

Gulvstand

Hjulstand

Vægbeslag

BANG & OLUFSEN SØNDERBORG — ØSTERGADE 20, 6400 SØNDERBORG — TLF. 74428583 — WWW.BEOSONDERBORG.DK

*Vejl. udsalgspris for BeoVision Horizon 40”. Energiklasse C. Pris er inkl. fjernbetjening, ekskl. stand. Stande til placering på væg, bord eller gulv koster fra dkk 1.995. **Kreditbeløb 23.495 kr. Samlede kreditomkostninger 0 kr. Samlet beløb der
skal betales 23.495 kr. Årlig fast debitorrente 0,00%, ÅOP 0,0%. Fortrydelsesret jf. MFL § 12a. Udregning af månedlig ydelse, er vejl. udsalgspris delt med 36 måneder og rundet op til hele kr. Finansiering tilbydes i samarbejde med SparXpres.
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Mastehusudvalget
Af Troels Fenneberg
Reolerne i vores 2 mastehuse er gennemgået – kun 12 havde glemt at få navnesedlen
påsat. De får en påmindelse. Husene rummer nu 280 master. Endnu mangler 10
master at komme på plads. Der er kommet 15 nye til i år. 10 er solgt -10 slettet.
Hvis man ønsker sig en anden plads – send en mail på trf@stofanet.dk
Husk:
Hvis man ligger inderst på hylden, så kontakt naboen inden du tager masten ud.
I vinterens løb vil vores 4 mastevogne blive renoveret.

Ohøj Redaktion
Af Christian PH Duus
Jeg kan tilslutte mig Poul Fedders beklagelse af, at det endnu ikke er lykkedes at
sammensætte et kommunikationsudvalg til at tage hånd om vores kommunikation
såvel eksternt som internt. Hvilken glæde har vi af, at vi har det sjovt og spændende
osv, når vi er sammen hvis vi ikke fortæller nogen om det. Hvis vi vil have den fulde
effekt af alle vore anstrengelser i retning af at skaffe tilgang til klubben, så skal vi
blive bedre til at fortælle vores omverden, at vi har gang i noget, der er spændende
og udfordrende. Noget alle kan få del i for relativt rimelige penge, ja faktisk så får
man sit kontingent omtrent retur i form af f.eks. gratis nytårskur og standerhejsning
eller et af de andre gratis fællesarrangementer.
Det er et glædeligt skridt på vejen, at vi får en ny webmaster, som kan hjælpe os
videre. Jeg hilser ethvert initiativ mod bedre kommunikation med vores omverden
velkommen

SYC Studenterafdeling
Study and Sail
Af Flemming Clausen
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Traktorudvalget
Af Jørn Iversen
Det nye traktorudvalg blev etableret i
september sidste år og har nu haft en
hel sæson. Rutinen har indfundet sig og
hele sæsonen er forløbet uden uheld.
Ved anbringelsen af bådvognene efter
søsætning i foråret valgte vi ikke at
filtre vognene ind i hinanden, som det er
praktiseret tidligere. Det var en meget
fin løsning og vi skulle kun bruge traktor
til de allertungeste vogne og til dem, der
var rustet sammen i bremserne.
Havnemesteren havde i år bedt
stativejerne om at bortskaffe disse
fra asfaltpladsen, hvilket har fungeret
overvejende godt. I hvert fald så det
ualmindeligt godt ud, da alle bådvogne
og stativer var væk og pladsen blev fejet
for blade. Optagningen er nu overstået
og der er ca. 185 både på pladsen, det
er næsten det samme som sidste år. Det
allerførste år i AMBA’ets historie var vi
200 til vinteropbevaring, men da var der
en del gratister, det er der ikke mere.
I forbindelse med Havnemesterens
fratrædelse
fik
Traktorudvalget
overdraget ansvaret for hele det
praktiske arbejde med anbringelsen af
bådene på pladsen. Vi vedligeholder selv
traktoren og har desværre konstateret et
par tilfælde, hvor der er blevet pillet ved
den. Kablet fra batteriet til startmotoren
var én gang løsnet og brændstofhanen
var lukket i. En anden gang var der vand
i stedet for olie i luftfilteret, noget vi
heldigvis selv har kunnet reparere. Vi har
nu truffet aftale med juniorafdelingen
om at opbevare traktoren i deres hal.

Sønderborg Yacht–Club har i snart mange år haft et unikt tilbud til unge studerende
kan blive medlem af Sønderborg Yacht-Club for et beskedent kontingent på 350
kr. De studerende har adgang til klubbens sejlerskole både et par gange om ugen.
Tiderne koordineres med Idrætshøjskolen og SYC´s sejlerskole som har ansvaret for
bådene.

Vi er 7 mand i udvalget: Leo Thusing,
Finn Larsen, Frank Dohrman og Jørn
Iversen fra SYC og Leif Teckemeier, Peter
Andersen og Bo Jørgensen fra SSM.

Studenter-afdelingen har i flere år haft Frederik Klakk Jeppesen som formand for
afdelingen. Frederik har formået at få støtte til indkøb af sejlertøj, som er til rådighed
for studerende, der ikke selv har sejlertøj. SYC vil gerne takke Frederik for indsatsen.
Frederik har efter endt studietid på Alsion fået job hos en lokal virksomhed.

Jeg vil gerne sige tak til det samlede
Traktorudvalg, som har gjort en
kæmpeindsats og brugt rigtig mange
timer på pladsen.

Studenter-afdeling (adgangskort = Studiekort)
Historisk set har Studenterafdelingen haft sit afsæt på Alsion, hvor de har haft deres
dagligdag som studerende.
Sønderborg Yacht-Club vil gerne sammen med uddannelsesinstitutionerne i
Sønderborg slå et slag for at gøre de studerende opmærksom på den fantastiske
mulighed at blive medlem af SYC’s Studenter afdeling. Du kan som uddannelsessøgende rent faktisk lære at sejle i vore J-80’ere for et årskontingent på 350 kr.
– det er billigere end en enkelt tur i byen
Organisatorisk fungerer studenter-afdelingen som et selvstændigt udvalg under
SYC, som selv står for planlægning og gennemførsel af aktiviteter. Bemærk: SYC
definerer uddannelsessøgende i bredeste forstand. Dvs. tilbuddet gælder også
lærlinge, sygeplejersker og handelsskoleelever
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Tursejlerudvalget
Af Henning Michelsen
Tursejlerudvalget består af 5 medlemmer
som er Bent Hansen, Ejner Runarsson,
Poul Fedders, Jens Godbersen og mig
selv som formand.
Vi har haft følgende arrangementer det
seneste år:
21. januar var vi på virksomhedsbesøg
hos Elvstrøm Sails i Aabenraa. Vi fik en
spændende rundvisning i deres sejlhal,
hvor vi blandt andet så deres nye store
trådudlægger, som bruges til deres
EpeX sejl. Derudover fik vi gennemgået
trimningen af mast og sejl. Et godt
arrangement med rigtig fin deltagelse.
17. marts var der foredragsaften på
idrætshøjskolen.
Flemming
Clausen
berettede om sine oplevelser set fra en
18 footer jolle på San Francisco Bay og
Down Under Australien. Peder Petersen
fortalte om sine oplevelser da han var
påmønstret Projekt Skibet som sejlede
rundt i verdenen, med unge mennesker
der har problemer i deres liv. Det var et
par spændende fortællinger, med god
deltagelse.
Lørdag 9. april havde vi den årligt
tilbagevendende kontrol af oppustelige

redningsveste. Traditionen tro kom
Jørgen Farre og hjalp os med at
kontrollere vores rednings-veste. Endnu
engang var der redningsveste blandt de
afprøvede, som ikke kunne holde tæt
eller gaspatroner hvor al gassen var
forsvundet. Jeg kan kun opfordre jer til
at få jeres oppustelige veste kontrolleret
inden uheldet skulle være ude og I ender
i baljen. Vores sikkerhedsrepræsentant
Mathias Rovsing deltog også i dagen,
som var yderst velbesøgt.
12. april var nye medlemmer inviteret til
at komme og få en introduktion til SYC.
Der blev fortalt om SYC historie, samt
hvordan vi har organiseret os i klubben
med de forskellige udvalg. Derefter var
vi en tur rundt på havnen for at se alle
faciliteter.
Vores Gas eftersyn blev desværre aflyst
da vores instruktør meldte fra, grundet
for meget arbejde.
Den gamle tradition med at sejle til
Kiel i Kr. himmelfarts ferien, nærmere
betegnet til British Kiel Yacht Club, blev
i år en lidt tynd affære. En båd ankom
torsdag men da der ikke kom flere
sejlede den igen fredag. En anden båd

som først fredag, fordi han lige skulle
have mast på – han kunne ikke forstå,
hvor de andre var henne. Årsagen til
den svigtende deltagelse kunne måske
være den dårlige vejrudsigt for lørdag og
søndag.
I weekenden 26.- 28. august var der
fælles tur til først Glücksborg om
fredagen og dagen efter lørdag, blev
der sejlet ind til Flensborg byhavn.
Lørdag eftermiddag var der byvandring
i Flensborg hvor Henning Westergaard
viste rundt og fortalte om byen og dens
historie. 8 både var sejlet til Flensborg
og 17 mand deltog i rundvisningen
13. oktober var der lynkursus i hvordan
man vinterkonserverer sin dieselmotor.
Det var MJ Værft i Augustenborg der
lagde lokale og underviser til. Et godt
besøgt arrangement hvor de andre
sejlklubber i området også var inviteret.
Dette var årets gang i tursejlerudvalget Hvis der er nogen, som sidder med gode
ideer til foredragsholder eller andre
arrangementer som tursejlerudvalget
kan arrangere, så tag fat i en fra
udvalget.
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Oxbridge
on Alssund 2016
Af Christian Duus
Oxbridge on Alssund, kapsejladsen for regionens uddannelsesinstitutioner blev
gennemført for 10. gang. Der deltog i år 7 uddannelsesinstitutioner: Idrætshøjskolen
i Sønderborg, Syddansk Universitet i Sønderborg, Gråsten Landbrugsskole, Hou
Maritime Idrætsefterskole, Erhvervsakademiet Sydvest, Sønderborg, University
College Syd - Sygeplejeskolen og Business College Syd, Sønderborg – hver institution
med 1 til 2 hold á 4 unge sejlere; i alt deltog 12 hold og 48 sejlere. Der var ikke megen
vind, men alligevel nok til at give sejlbådene god fart. Der blev sejlet i 5 både af
typen J80, og alt forløb stort set efter samme skema som tidligere år.
Første start fandt sted umiddelbart efter den officielle åbning kl. 10:00 og affyring
af startkanonen. Finalen blev afsluttet kl. ca. 16.
Vindere af dette års Oxbridge on Alssund blev:
Guld: Business College Syd, Sønderborg, hold 1
Sølv: Syddansk Universitet, Sønderborg, hold 1
Bronze: Idrætshøjskolen, Sønderborg, hold 2
Sidste års vinder af Oxbridge on Alssund, Syddansk Universitet måtte derfor aflevere
Oxbridge trofæet til Business College Syd
SYC Sønderborg Yacht-Club inviterer til næste års Oxbridge torsdag 18. Maj 2017

Husk

OXBRIDGE
2017
18. maj
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ON ALSSUND 2017
Match Race May 18th 10 am – 5.30 pm
Start and finish line in front of Alsion
To learn more visit www.oxbridge.dk

Teams will be competing from:
Business College Syd
Erhvervsakademiet Sydvest
Gråsten Landbrugsskole

Idrætshøjskolen i Sønderborg
Syddansk Universitet i Sønderborg
University Colege Syddanmark
Sygeplejerskeuddannelsen

Organiser: Sønderborg Yacht-Club, SYC

Flensburg University
Hou Maritime Idrætsefterskole
University of Applies Siences
of Flensburg
Fachhochschule Kiel
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ALS RUNDT 2016
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– Letvægter vandt
Af Flemming Clausen
Vi fortsætter med singlehand og 2star
start. Igen i år havde vi fået støtte fra
Linak til at have TracTrac (GPS) på alle
både (se link nedenfor).
I 2016 var der 63 startende både til Als
Rundt, hvilket er 5 mindre end året i forvejen.
Første start var turbådestarten som gik
kl. kl 8.30 og de største både startede
kl. 09.30-9.45 startede en enkelt flerskrogsbåd. I år deltog 3 A-Cat’er – det er
en én mands hurtigtgående katamaran.
Tom Bøjland fra Sjælland, havde sat sin
båd af på Sønderborg Lystbådehavn på
vej hjem fra Gardasøen.
Da starten gik var vinden forholdsvis let
fra østlig retning. Efter Pøls Rev gik vin-

den mere i sydlig retning, som medførte
en lang spiler sejlads op ad østkysten af
Als.
Jeg havde spurgt om fri som stævneleder. Finn Halberg havde overtaget jobbet, men jeg havde lovet at hjælpe lidt til
fra Italien. Da Gardasøen stod på regnvejr og vindstille, kunne jeg følge sejladsen via TracTrac. Helt utroligt hvad man
kan følge med i via TracTrac. Da jeg var
kommet hjem kommenterede jeg én af
bådenes sejlads. Så spurgte de, hvilken
båd jeg havde været med på, hvor til jeg
svarede at jeg havde siddet i et klubhus
på Gardasøen, med TracTrac.

Sejlsportsliga
– SYC tilbage i 1. division
Af Flemming Clausen
Efter 1 enkelt år i 2. division rykkede
Sønderborg Yacht-Clubs sejlsportsliga
hold igen op i den bedste række. Året i
forvejen havde vi skiftet en del ud, men
erfaringerne også fra andre klubber viser, at kontinuitet i holdet, der stiller op
er vigtigt.
SYC’s hold toppede i Juelsminde med en
sejr i en meget tæt finale sejlads. Samlet blev det til en 4. plads. Vi skal derfor igen i år opfordre interesserede til
at følge med på SYC’s hjemmeside, hvor
der vil blive indkaldt til planlægningsmø-

der mv. På Facebook kan man også følge
med i sejlsportsligaen på Facebook/sejlsportsligaen
Der er både brug for sejlere og til 2 stævner skal vi stille med gummibåd og fører.
Ungdomsliga
Danmarks Sejlsportsliga forening arbejder med ideerne om at lave et koncept
for en ungdomsliga. Følg med på hjemmesiden og på:
Facebook/sejlsportsligaen.

Hvis du vil se sejladsen kan den findes på
TracTrac blot ved at søge på Als Rundt.
Til Als Rundt var der mødt 63 både til
start. Overalt vinderen blev den tyske
letvægter T830i med skipper Jasper
Behrendt, som har deltaget i Als Rundt
mange gange.
Resultatlisten kan findes på www.syc.dk
under kapsejlads.
ALS RUNDT 2017 afvikles den 10. juni
2017.
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Opti
A-cup
Af Brian L. Petersen,
juniorformand SYC
Opti A-Cup blev i år afholdt som et
JDM for A-optimister og Zoom-8 sejlere med 128 sejlere, stævnet forløb til UG. Vind og vejr var perfekt
til afholdelse af stævnet. Sejlerne
gjorde det også godt og sejlede
meget fair, for andet år i træk var
der ikke en protest om søndagen så
præmieover-rækkelsen kunne finde
sted rimeligt hurtigt efter sejlerne
var kommet i land. Stævnet gik så
godt, at vi har budt ind på JDM igen i
2017, Det ligger allerede fast at JDM
skal være den weekend hvor vi de
sidste par år har afholdt Opti A-Cup.
Grand Prix (GP) stævnerne har været gennem en revurdering og er
ændret en del. Vi har derfor for at
holde fast i Opti A-Cup søgt om at
afholde GP stævne d. 9 – 10 sep.
2017, men det er desværre ikke lykkes os at få det, DS har givet det til
anden side. Vi ser os derfor nødsaget til at lukke ned for stævnet, der
har eksisteret i 35 år.

Ungdoms-DM i Struer
gav en 5. plads
Af Jacob Jungersen
Det var et rigtigt fedt stævne med meget
varieret vejr, fra næsten ingen vind til
op til 16 m/s. DM er et stævne på 3
dage som starter fredag og slutter
om søndagen. Vi havde flot sol
de første dage, og så sidste dag
øsede det ned. Jeg endte selv
med en samlet 5. plads

Ungdoms DM
og Junior DM
Af Jacob Jungersen
Til Ungdoms DM og Junior DM startede vi ud med
let vejr, som øgede hen af dagen. På dag 2 havde vi
god vind, så man skulle helt ud at hænge. Det var et sjovt
stævne med megen spænding. Efter sidste sejlads var 1. 2. og 3.
pladsen a point. Resultatet blev afgjort på, hvem der havde flest
førstepladser. Jeg løb med sejren da jeg havde 2 førstepladser,
og de to andre konkurrenter havde 1 hver.

EM i Polen gav bronze
efter 5 dages sejlads
Af Jacob Jungersen
EM blev afviklet i Kamien Pomorski, hvor vi sejlede på en sø.
Vi havde 5 dages sejlads med alt slags vejr. lige fra ingen vind til god blæst. høj sol
og styrtende regnvejr. Hos drengene vandt vi guld, bronze – og 4. pladsen Jeg hev
selv Bronze med hjem hos drengene.
Hos pigerne vandt vi guld og 5. pladsen.
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Contender klassen
kæmper om VM guldet
for 2. gang i Sønderborg fra den 12.-21. juli 2017
Contenderjollerne meldte sig på banen i Sønderborg for
at teste farvandet op til den store begivenhed – VM for
Contender-klassen. Der var meldt 23 joller til både danske og
tyske sejlere. Søren Dulong Andreasen vandt
Også denne weekend var der ros til SYC. - Bemærk hvad
Minbaad.dk skrev:
”Man kan i hvert fald sige, at Contender klassen ikke blev ked
af valget af Sønderborg som VM-by efter denne weekend.
Magen til gæstfrihed og god mad skal man lede længe efter.
Vi glæder os alle til at tilbringe næste sommer i byen og på
vandet uden for lystbådehavnen.”
Der er således lagt op til et brag af et stævne, hvor
Sønderborg igen vil blive invaderet af sejlere, som allerede
sidste år var begejstrede over kapsejlads-forholdene her i
Sønderborg. Stævneledelsen, bestående af Flemming Clausen
og Finn Halberg vil lægge sig i selen for at give såvel sejlerne
som tilskuere en oplevelse. Har du lyst til at være en del af
holdet, så meld dig hos Flemming Clausen eller Finn Halberg.
Hvis ikke du selv har en idé om, hvad du kan bidrage med,
så vil vi godt stå inde for, at stævneledelsen hurtigt kan
komme med nogle gode forslag. Der er ingen tvivl om, at
sejlerne kommer med store forventninger om en herredyst,
når starten går. SYCs kapsejlads-udvalg vil sætte alle sejl til
for at sikre, at deres forventninger indfries. Derfor også Finn
Halberg og Flemming Clausens stille bøn til alle, der måtte
have interesse i og mulighed for at give en hånd med på land
eller vand. Meld jer under fanerne, hvad enten i kan hjælpe i
dage eller timer. Der vil blive læst og skrevet meget mere om
dette VM. Hold derfor øje med opslag på hjemmesiden.
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Sejlads er for alle
Af Brian L. Petersen

Jollesejlads er for friske børn og unge,
der gerne vil udfordre sig selv, det er
sjovt og man lærer noget samtidig med
at det giver en masse socialt på tværs af
aldersgrupper. Store som små så skal
man ikke holde sig tilbage for at spørge,
de ældre juniorer hjælper gerne, hvis der
er brug for det. Der skal være plads til
både bredde og elite, og her ligger så
forskellen på spørgsmålet med tid og
penge. Man kan sagtens gå til sejlads
uden at det koster de store beløb og tid
for forældre. Det vigtigste er at børnene
går til en sport, de er glade for og som de
kan lide. Klubben har prøvejoller, veste
og våddragter man kan låne, når man
starter. Har man prøvet nogle gange og
fundet ud af om, det er noget man gerne
vil, melder man sig ind i klubben og lejer
en jolle. Se priser 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 weekend-stævner
som er overkommelige. Vi arbejder
hele tiden på at gøre de lokale stævner
sjove, lærerige og vægter det sociale
sammenhold på tværs af klubberne højt.

Hvorfor
sejler jeg?

Har man ambitioner om at blande sig i
toppen med de bedste, så skal man til
at køre rundt i Danmark for at komme til
stævner, det koster noget tid og penge.
Som i al anden sport, jo højere niveau
des mere tid og penge skal der til. Ikke
alle når/eller vil op på dette niveau, og
godt det samme for på den måde får
man en større bredde i klubben og med
bredden kommer eliten.
Så lad ikke din tid eller pengepungen
bestemme, lad dit barn prøve jollesejlads
det er ikke mere tidskrævende end
fodbold eller så meget andet sport.
Har du yderligere spørgsmål, så kontakt
juniorformand
Brian L. Petersen mobil 22360769
SYC Sønderborg Yacht-Club

Hvad koster det så?
Kontingent til SYC
Jolleleje inkl. forsikring leje apil – okt (Jollen er mere end 10 år gammel)

350,1000,-

Lillebror Victor: Jeg sejler, fordi man
får nogen rigtig gode venner og så
elsker jeg også følelsen af vandsprøjt
i hovedet. Jeg blev inspireret til at
sejle, fordi min far har en sejlbåd, så
jeg begyndte at se optimist sejlads
og tænkte: Det skulle jeg prøve. Jeg
synes at man skal prøve at sejle,
fordi at man laver meget og er meget
aktiv, så det er helt klart en meget
god sport for dem der ikke laver så
meget, men det er også bare en sjov
sport, fordi man hygger sig er en god
dag på vandet og efter kapsejlads,
bare den følelse er ubeskrivelig. Det
er selvfølgelig sjovest når det blæser
meget og man planer hen ad vandet.

Jolleleje inkl. forsikring leje apil – okt (Jollen er mellem 5 og 10 år gammel) 1500.Jolleleje inkl. forsikring fra sommerferie til okt
Jolleleje inkl. forsikring vinter ab oktober

50%
750,-

Storebror Peter: Jeg går til
jollesejlads, fordi det er fysisk hårdt
og jeg elsker følelsen af, at man har
lavet noget. Man får en masse gode
venner og man bliver taget rigtig
godt imod. Jeg elsker at det blæser
rigtig meget og man næsten ikke kan
holde båden, for så alligevel at klare
den. Jeg startede på Jollesejlads på
grund af, at min lillebror startede
og nu kan jeg virkelig ikke få nok af
det. Det dejlige ved at sejle er at man
føler sig helt fri.
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Klubhusprojektet
– status
Af Flemming Clausen
Bestyrelsen fik som bekendt af generalforsamlingen i november 2016
mandat til at gå videre med
at søge midler til klubhusrenoveringen. Bestyrelsen
har haft sponsorsøgning
på dagsordenen hele året.
Dermed er der lavet et
grundigt forarbejde forud
for udsendelse af hver enkelt sponsor-ansøgning og
ifølge Poul Fedders er det
en omfattende proces.
Sydbank Fonden giver støtte til Klubhusprojektet
I efteråret kom der dog et gennembrud
idet Sydbank Fonden bevilligede 50 tusinde kr. til vores klubhus renovering- og
udbygningsprojekt. Ved SYC’s Standernedhaling overrakte Filialdirektør Bente
Skylvad en check på nævnte beløb til
SYC, som blev modtaget af SYC’s formand Poul Fedders. Poul Fedders udtrykte på klubbens vegne stor glæde og
taknemmelighed for Sydbanks støtte til
projektet.

”Vores drøm er at skabe et Sejlercentrum med et godt miljø, hvor alle sejlere – medlemmer og gæstesejlere samt
byens borgere, finder det naturligt at
mødes. Det skal være et sted, hvor vores ungdom mødes til sejlads, men også
gerne til lektiearbejde – både de helt
unge, men også vores studentersejlere.”
Vi takker derfor Sydbank Fonden for
støtten til klubhusprojektet, og arbejder
videre med at samle yderligere støtte
hos flere fonde og firmaer for at kunne
starte projektet.

A.P. Møller og Hustru Chastine
McKinney Møllers Fond til almene

Formaal
Umiddelbart efter kom den meget glædelige nyhed fra A.P. Møller og Hustru
Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilliget 1 million kr.
til SYC’s klubhus renovering- og udbygningsprojekt.
Bestyrelsen med formand Poul Fedders,
i spidsen er meget glad og taknemmelig
for det store beløb, som A.P. Møller Fonden støtter SYC med.
Det nuværende klubhus er fra 1983,
bygget i træ, opvarmet med el og med
meget dårlig isolering i både gulv, vægge
og loft. Klubhuset er heller ikke stort
nok og ikke tidssvarende til klubbens
mange aktiviteter og kapsejladser. Projektet omfatter bl.a. større glaspartier
og en udbygning på ca. 10 m i længden
for dermed at skabe større og lysere lokaler, med mulighed for at afholde flere
aktiviteter på samme tid. Ligeledes er
det planen, at gøre klubhuset mere handicapvenligt med en elevator til 1. salen.
Sidst, men ikke mindst, så skal klubhuset forbedres energimæssigt, med bl.a.
varmepumpe, solenergi og nye vinduer.
Klubhuset skal gerne være CO2 neutralt,
når det står færdigt. Vi fortsætter indsatsen med at søge støtte til projektet
hos flere firmaer og fonde, samt opfordrer alle medlemmer til at støtte projektet via vores Betternow indsamling.
Brug det direkte link fra Betternows
hjemmeside til vores indsamling:
h t t p s : //d k . b e t t e r n o w. o r g /e n /
fundraisers/klubhus-renovering-sonderborg-yacht-club

Klubbens indsamlede midler i øvrigt
SYC har i henhold til regnskabet for 2015
henlagt 126.818 kr. til klubhusprojektet.
I løbet af 2016 har vi som bekendt kørt
en indsamlingskampagne på Betternow.
Pt. Er der indsamlet yderligere 22.800 kr.
Foreløbigt takker vi for støtten ifølge
Betternow fra: Poul Fedders, Anonym,
Finn Halberg, Hans Natorp, Søren Jensen, Peter Sloth Møller, Flemming Clausen, Niels Henrik Nielsen, Johanna &
Finn Andersen, Peder Lorenzen og Niels
Nielsen.
Støt klubhusprojektet og få fradrag
på selvangivelsen
Når du støtter klubhusprojektet via Betternow får du automatisk fradrag for
beløbet på din selvangivelse som ligningsmæssige fradrag. Det vil sige at du
får en skattebesparelse på 30% af det
indbetalte beløb.
Beløbsstørrelse ikke afgørende
For sponsorsøgningen til det samlede
klubhus-projekt er det vigtigt, at vores
medlemmer også bakker op.
Så jeg vil gerne opfordre medlemmerne
til at støtte projektet med det beløb
hver enkelt kan afse.
Forsat sponsorsøgning
Pt. har vi ca. indsamlet 30% af det forventede beløb.
Arbejdet med sponsorsøgningen fortsætter på uændret niveau. I den forbindelse glæder det mig meget, at Poul
Fedders fortsætter i spidsen for sponsorsøgningen til nærværende projekt.
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SYC´s Venner
SYC´s Venner er støtteforening for
SYC’s Juniorafdeling. Formålet er at
yde moralsk, sportslig og økonomisk
støtte til de aktive juniorer og arbejdet
i juniorafdelingen generelt.
Foreningen blev oprindeligt stiftet i 1971
og der har i årenes løb været afholdt
mange traditionsrige arrangementer.
Opti-A cup afholdes hvert år i september
med Vennerne som arrangør og
økonomisk garant siden 1987. Forældre
til juniorerne yder et stort arbejde
gennem sejlersæsonen med at afholde
aften arrangement til Als Rundt,
forplejning til stævner og ikke mindst til
træningsaftener.
Den aktive indsats bidrager til en
årlig indtægt som giver grundlag til at
støtte
juniorafdelingen
økonomisk.
Vedligeholdelse
af
ledsagebåde,

motorer, joller og andet materiel udgør
en betragtelig udgift, hvor Vennerne
hvert år er med til at betale en betydelig
del af driften.
Vi har fokus på at tiltrække og fastholde
nye sejlere til juniorafdelingen. Senest
har vi generhvervet en 606’er så
juniorafdelingen nu igen har rådighed
over 2 606’ere. Formålet er, at vi
give flere sejltimer til juniorerne og
tiltrække nye sejlere ved a tilbyde en
tur på vandet i trygge omgivelser. Fælles
sejleroplevelser i en 606’er kan være
med til at styrke glæden ved at sejle. I
foråret 2015 havde vi udfordringer med
at få de yngste på vandet da vejret
drillede på mange af træningsaftener.
I 2016 kan vi tilbyde en tur på vandet
sammen med andre i en 606’er som
alternativ til landaktiviteter i tilfælde af
en frisk brise.

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

Bjørn Bonde-Poulsen

En af indtægtskilderne er kontingent fra
medlemmerne. Det er nemlig muligt at
støtte Vennerne økonomisk ved at tegne
et medlemskab. Det koster det beskedne
beløb af kr. 100,- pr. år. Kontingentet går
ubeskåret til støtte til juniorerne. For
tiden er der 35 medlemmer af Vennerne
– vi vil gerne være flere. Vi vil være
meget taknemmelige, hvis du vil støtte
vennerne med at tegne et medlemskab.
Medlemskab tegnes ved at indbetale
kontingent og angive navn til Danske
Bank, konto 9570 11675794. Alternativt
kan du sende en mail til undertegnede.
Med håb om en fremragende sejlersæson
og støtte i 2017.

Martin Marschner,
Kasserer SYC´s Venner
Mail: martin.marschner@hotmail.com

34

ohøj

- Alt i bådudstyr

VI HAR ALT
I BÅDUDSTYR
Vi er en del af MARINE PROSHOP kæden og
har nogle af markedets BEDSTE PRISER.
VI ER GARVEDE SØFOLK, DER YDER:
- Kompetent vejledning & service.
- Reparationer & installation af udstyr.

KIG FORBI, RING eller SKRIV !
- vi er altid klar til at hjælpe dig.

MARINELAGERET.DK

Marina Allé 11 “Lystbådehavnen” - 6400 Sønderborg
Tlf: 7447 1471 - Mail: info@marinelageret.dk
www.marinelageret.dk

Find os på Facebook
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Jollemor

har fået en ny motor
Jollemor har igennem mange år været en god
stabil støtte i mange situationer, det være sig
som dommerbåd i diverse kapsejladser, backup i
juniorafdelingen eller i handling af diverse turbøjer.
Hun har tjent os godt, men en udskiftning af
motoren var bydende nødvendig.
Det var derfor med stor taknemmelighed, at vi
fik tilsagn fra Fabrikant Mads Clausens Fond,
Nordborg, at de ville støtte en udskiftning med
en donation på flotte 25.000 kr. Da Jollemors
besætning selv har stået for udskiftningen, har
SYC’s Venner kunnet klare resten af regningen
med de midler, de havde øremærket til at bringe
Jollemor i topform til hendes fremtidige virke.

Den nye motor er klar.

Følg Sønderborg Yacht-Club
på Facebook og få altid de
sidste nye informationer.
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Aktiv
Sommer
Af Brian L. Petersen

I uge 28 afholdtes Aktiv Sommer, vi startede i klubhuset med
at fortælle lidt om sejlads, klubben og sikkerhed på vandet.
Herefter var der undervisning i jollehallen med en optimistjolle
inden de kom på vandet, når de har været på vandet 1½-2
timer er der saft og kage til afslutning i klubhuset. Igen i
år måtte vi aflyse de 2 sidste dage pga. for meget vind.
Arrangementet har været hurtigt booket ud de sidste
par år på et par timer, så vi håber på, at vi i 2017
kan få en rigtig god sommer så vi kan fuldføre
alle dage uden at skulle aflyse aktivitetsdage
pga. for meget vind
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Kulturnatten 2016
Af Troels Fenneberg

Ved sidste års kulturnat lånte vi en
flåde i Gråsten til brug ved affyring
af fyrværkeriet. Den skulle fragtes til
Sønderborg og derefter
retur med
en vognmand. Det blev en bekostelig
affære, så det måtte kunne gøres meget
billigere. Vi lånte en flåde fra jollehavnen
og fik den fragtet til affyringsstedet.
Det gav en bonus til SYC på kr.5.000.med tak for lån af flåde og ledsagerbåd.
Den flåde, som vi skulle bruge til
affyring af fyrværkeri og som blev lovet
af formanden for juniorafdelingen og
godkendt af Tom Krudt, var pludselig
monteret til en jollebro.
Jeg fik en snak med Brian, som dagen
efter fandt en ældre flåde til os. Den blev
monteret med krydsfiner i samarbejde
med en sejlerkollega.
Torsdag blev flåden trukket over til
slagterikajen – det var helt stille og
et dejligt vejr, hvilket ikke var uden
betydning for turen ind i havnen med
flåden. Fyrværkeriet blev dagen efter
monteret på flåden af Tom Krudt.

Det blev en spændende fredag, jeg
tænker på vejret– det skulle gerne være
sol, ikke for meget vind, og samtidig
skulle vi tage hensyn til strømmen i
havnen.
SYC´s ledsagerbåde var i brug ved
kapsejladsen om aftenen – den ene
skulle vi overtage, når de var færdige
med den. Det blev næsten mørkt, da
vi begyndte på markering af bøjen
til de to store ankre med synk midt i
havnebassinet ( 15 m ).
Det tog godt en time, før vi var færdige
og kunne sejle over efter flåden ved
slagterikajen.
Med en af fyrværkerne blev flåden
transporteret til den udlagte bøje. Da alt
var gjort klart, blev fyrværkeren sejlet
tilbage til kajen, hvorfra han skulle styre
affyringen.
Tre både var lidt for nysgerrige og kom
for tæt på flåden. De fik at vide, at
de skulle finde et andet sted at nyde
fyrværkeriet, da afstanden til flåden
p.g.a brandfaren skulle være 25 m.

Et flot fyrværkeri var overstået, og vi
måtte igen ud til flåden for at få synk
og begge ankre op. Det var lidt hårdt og
vådt. Flåden blev sejlet til kajs, hvor de
fem fyrværkere stod klar til at afmontere
alt på flåden.
Det ville tage noget tid, så vi tog tilbage til
lystbådehavnen med alt grejet. Klokken
var nu 23.30 – ikke mere kulturaften til
os. Vi ville bare hjem og have noget tørt
tøj på.
Næste dag skulle flåden hentes ved
slagterikajen. Vinden var frisk fra syd, så
det tog lidt længere tid at få den tunge
flåde tilbage til lystbådehavnen.
Det var en meget spændende opgave,
jeg allerede fik tildelt ved vort
evalueringsmøde i Kulturnatten: at
låne en flåde fra sejlklubben og få den
anbragt midt i havnebassinet til årets
festfyrværkeri, der skulle sætte et flot
punktum for en forhåbentlig vellykket
kulturnat 2016

www.syc.dk
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Klubmesterskab i
juniorafdelingen

6
1
20

Af Brian L. Petersen

1. Lasse Jensen
2. Aksel Spile
3. Iben Spile

1. Nicklas Dele
2. Line Hald
3. Casper Fink

1. Casper Petersen
2. Victor Møller Thygesen

1. Caroline Cornelius Hansen
2. Peter Møller Thygesen
3. Sune Toft
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Klubmesterskabet blev afviklet i weekenden 8 - 9 okt. Startsignal til lørdagens første sejlads gik kl. 10.15, de fik 3 sejladser om formiddagen og tog ind til frokost kl.
12, herefter gik startsignalet kl. 13.45 til eftermiddagens sejladser, hvor de nåede 3
sejladser inden der kl.16.00 var forældresejlads hvor forældrene overtog børnenes
joller, det blev til 4 sejladser i næsten let luft og selv her kan en optimist kæntre med
en voksen, enkelte havde problemer med at komme over startlinien i første sejlads
til juniorernes store fornøjelse. Kl.18.30 var der aftensmad for alle tilmeldte inkl.
familie i klubhuset hvor der var fuldt hus.
Søndag morgen kl. 8.15 var der morgenmad for alle sejlere og hjælpere, kl. 10.15 start
på 1 sejlads, der var fin vind så de fik 3 sejladser. Kl. 13.00 var der ringriderpølser m.
brød og så til slut præmieoverrækkelse. Herefter tog årets vindere SYC standeren på
juniorflag-masten ned som et tegn på at sæsonen i juniorafdelingen var slut.

Jonas og Johanne

1. Thomas Lybæk Petersen

1. Anette Møller
2. Anders P. Olsen
3. Sune Hald

1. Jens Pawlik
2. Mikael Jauernik
3. Henrik Cornelius
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When every
moment counts
Sejl tilpasset dine behovog ingen andres! Kig forbi
vores sejlloft i Aabenraa
til en snak om sejl der er kaffe på
kanden!

Elvstrøm Sails A/S
Paul Elvstrøms Vej 4
6200 Aabenraa
Tlf.: 7362 4800

Elvstrøm Sails A/S / www.elvstromsails.dk

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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Sønderborg Lystbådehavn

Tanker ved årsskiftet 2016-2017
Af Hardy Nielsen afgående formand for Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. - december 2016
Den 1. januar 2013 overtog vi havnen
så årsskiftet i år markerer 4 årsdagen.
Undertegnede har meddelt ikke at
modtage genvalg som formand for
Amba bestyrelsen. Det er en passende
anledning til et lille tilbageblik.
Det kunne give et billede af, om vurdering
og kursen, der i sin tid blev udstukket, er
fulgt og endnu vigtigere har ført i den
rigtige retning.
Nok en pointe kunne måske være, at
de mange nye sejlere, der er kommet til
som brugere af vor havn, kan få et lille
indblik i et par væsentlige ting, der har
været på dagsordenen i AMBA’ets første
4 år.
På
den
første
generalforsamling
21. marts dvs. ca. 3 måneder efter
overtagelsen
gav
bestyrelsen
en
orientering til forsamlingen, om sin
vurdering af, hvad det ville sige, at
havnen overgik fra kommunalt eje til
brugerejet dvs. privatejet.
Ved samme lejlighed gav bestyrelsen sin
vurdering af en række forhold væsentlige
for havnens drift og fremtidige udvikling,
herunder ikke mindst den økonomiske
bombe der lå under havnen i form af
ca. 160 ledige bådpladser. Her blev den
skæve aldersfordeling blandt havnens
faste brugere påpeget som et væsentligt
problem.
Bestyrelsens vurdering var, at en tilgang
af nye sejlere ville være af afgørende
betydning for havnens økonomi og
fremtid Konklusionen blev, at der måtte
nye værktøjer til, for at sætte gang i en
sænkning af gennemsnitsalderen blandt
havnens brugere, foryngelseskur om
man vil.
Ved samme lejlighed gjorde bestyrelsen
meget tydeligt opmærksom på, at
Amba’et havde overtaget havnen,
men ikke automatisk også overtaget
kommunens måde at forvalte og
administrere den på.
Mange husker nok, at især kommunens
praksis med at fritage såkaldte
fritstillede bådpladser for havneafgift,
ved den lejlighed blev udpeget som
en væsentlig årsag til den hidtidige
manglende fokus på problemet med
de mange ledige pladser og manglende
indtægter som konsekvens heraf.
Bestyrelsen påpegede, at der manglede
et økonomisk incitament til at fyre op
under fornyelsesprocessen og få mere
gang i udskiftningen af lejere på de

ledige pladser.
Bestyrelsen fremlagde ved den lejlighed
tre løsningsmodeller:
1.	Følge bådpladskontraktens ordlyd om
at betale fuld havneafgift uanset man
bruger sin plads eller ej.
2.	
Indførelse af en pladsdriftsafgift
for andelshavere, kombineret med
rabat på havneafgiften for ikkeandelshavere, ledige bådpladser og
med disponeringsaftale.
3.	
Fortsætte med kommunens praksis
og ikke gøre noget.
På det mere daglige praktiske plan
uden for havnekontoret, medførte
overgangen fra kommunal til privat
ejet også en del tilpasninger. Disse
tilpasninger kom i første omgang i
det væsentlige til udtryk i havnens
nye ordensreglement og senere også
tilrettede regler for administration af
bådpladserne.
På det område synes jeg omstillingen er
sket rimelig smertefrit med kun ganske
få enkeltstående uoverensstemmelser.
Med hensyn til det manglende
økonomiske
incitament
besluttede
bestyrelsen sig for løsningsmodel 2
med indførelse af et driftsbidrag, hvor
andelshavere f.t. kun betaler driftsbidrag
for ledige pladser og en rabat på
havneafgiften for ikke-andelshaveres
ledige pladser.
Der blev holdt et par infomøder om sagen,
hvor man vil huske de diskussioner og
indvendinger, der opstod mod indførelse
af et driftsbidrag.
Jeg vil ikke lægge skjul på, at de fleste
af argumenterne imod ændringerne
forekom
noget
egocentreret
og
lidet
konstruktive
set
gennem
fællesprojektets briller. Som bekendt
blev
det
på
den
efterfølgende
generalforsamling i 2014 vedtaget at
indføre et driftsbidrag
Nu ca. 2 år efter, kan det konstateres,
at driftsbidraget har haft den tilsigtede
virkning, dels naturligvis i form af
indtægterne, men ikke mindst også
derved, at ledige pladser kom frem i
lyset og at der er kommet mere gang i
foryngelsesprocessen.
Antallet af ledige pladser er faldet
betydeligt fra de ca. 160 ved over
tagelsen, men der er et stykke vej endnu.

Herudover har det haft den positive
effekt, at en del, der ved starten ikke
ønskede at gå med i Amba’et, nu har
tegnet sig som andelshavere.
Til denne del af tilbageblikket hører
også, at nævne havne-kontoret og især
det vi i daglig tale kalder bagkontoret.
Det er her de ændrede forhold
administreres, det har ikke altid været
lige let. Det skyldes som regel - ikke
helt uventet menneskers ”naturlige”
modstand mod forandringer, især når
penge er involveret. Noget andet er, hvad
der sker uden for kontoret er synligt og
lettere at forholde sig til, klippet græs,
ren p-plads, rene toiletter osv.
Hvad der foregår indenfor bag
kontorvinduerne derimod er ikke så
synligt. Det får derfor ofte ikke altid den
anerkendelse det fortjener.
Gøres hele den del af regnestykket
op synes jeg, det er gået ganske godt
med omstillingen og at plusserne og
opbakningen fra langt hovedparten
af havnens ejere/ brugere mere end
opvejer de trods alt, ret få minusser der
har været og som formentlig altid vil
være.
Lidt om de større projekter og ønsker for
fremtiden.
I sin orientering marts 2013 kom
bestyrelsen ind på, at der skulle
udarbejdes en vedligeholdel-sesplan for
broanlæg, bygninger og udeområdet.
Oktober 2013 rasede stormen Bodil og vi
så, hvor galt det gik i en række havne, med
Gilleleje havn som en af de værst ramte.
Stormen Bodil kom bag på de fleste også
os i Amba bestyrelsen og var den direkte
anledning til, at bestyrelsen iværksatte
en dykkerundersøgelse af broanlæggets tilstand, som vi var enige om altid
måtte have prioritet frem for andre og
mindre vigtige vedligeholdelsesopgaver.
Som bekendt resulterede dykkerunder
søgelsen i, at bestyrelsen besluttede sig
for en større repara-tion af broanlægget.
Takket være to gode forudgående
sæsoner kunne Amba’et betale af egen
lomme.
Det var selvfølgelig en streg i regningen,
hvor vi i bestyrelsen hellere ville have
brugt pengene til at sætte lidt mere
gang i havnens videre udvikling og ikke
mindst renovering af servicebygningen.
Sådan skulle det ikke gå og man må så
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... fortsat fra side 41.
glæde sig over, at det efter alt at dømme
vil vare noget, før en større reparation af
broanlægget igen kommer på tale. Lad
os håbe på, at der ikke kommer endnu
en Bodil storm forbi med retning mere
direkte mod vor havn.
Til de første 4 år af AMBA’ets historie hører
også sagerne i forbindelse med havnens
tilstand ved overtagelsen dvs. broanlæg,
tilsanding af indsejling, forurening i
bassinet m.v. Her skal ikke gås i detaljer,
det hører generalforsamlingen til, men
blot nævnes, at disse sager har fyldt en
del og indeholder betydelige potentielle
udgifter, for forureningsspørgsmålets
vedkommende
endda
særdeles
betydelige
potentielle
udgifter.
I
skrivende stund er dette kapitel ikke
helt afsluttet.
I orienteringen 2013 blev betydningen
af at få folk fra byen til at finde ned
omkring lystbådehavnen også påpeget.
Hensigten skal være, at man ved selvsyn
ser livet, der udspiller sig på havnen og
derigennem måske få lyst til selv at blive
en del af det. Terrassen har allerede nu
indfriet forventningerne og er blevet
et attraktivt samlingspunkt både for
havnens brugere egne som gæster, og
ikke mindst også som samlingspunkt
i forbindelse med klubbegivenheder,
sejlerstævner osv.
Terrassen er blevet meget rost af gæster
fra både vand- og landsiden. Det er nok
ikke helt forkert, at mene terrassen er

blevet en slags signatur for havnen. Det
skyldes ikke mindst den flotte udførelse,
størrelse og udseende hvor ikke mindst
møblering og blomsterkasser med
beplantning er prikken over i’et.
En havneterrasse gør det ikke alene, der
skal mere til at sikre mere liv på havnen,
så den ikke sygner hen. Et vigtigt videre
skridt vil være et serveringssted i form
af en bistro eller cafe med udsigt til
havnebassinet og livet der foregår der.
Her vil og må forudsætningen naturligvis
altid være, at sejleraktiviteterne ikke
begrænses.
Værktøjerne til at sikre dette er
tilstede i form af både lokalplanen for
havneområdet og ikke mindst også i
form af overdragelses- og lejeaftalerne
med Sønderborg Kommune vedrørende
havnearealet. Inden for rammerne heraf
har bestyrelsen suppleret med AMBA’ets
egne krav til udnyttelse af de respektive
byggefelter i lokalplanen.
Endelig kan man ikke forestille sig,
at større projekter af den art bliver
gennemført uden grundig behandling
og forudgående grundig orientering,
infomøder etc. Det må være målet at
havnens aktiviteter nuværende og nye
som f.eks. et serveringssted bliver til
gensidig gavn og samlet bidrager til
havnens udvikling så den forbliver et
attraktivt og levende sted.

Det er mit håb, at man ikke går i
koma, straks man hører noget om
serveringssted på havnen, men ser
konstruktivt på det uden fordomme og
forestillinger med rod i tiden før Amba’et
blev født.
Renoveringen af servicebygningen må
nødvendigvis ligge højt, hvis ikke øverst
på ønskesedlen, men som nævnt kom
der en Bodil på tværs og satte det
ønske lidt på stand by. Alle ønsker
koster penge derfor må tiltag, der kan
generere indtægter for havnen også
have interesse.
Et sådant tiltag kan være mulighed
for autocamperparkering. Derfor har
Amba’et søgt om tilladelse til udvidelse
af P-området som til udvidelse af
pladsen til bådvogne om sommeren.
I ”skoven” mellem p-pladsen og
grusstien. Derigennem skabes plads
til autocamper parkering (bemærk ikke
autocamperplads) om sommeren, dels
på den nuværende bådvognsplads, dels
efter behov i det sydøstlige hjørne af
P-pladsen.
Indtægterne til havnen skal komme fra
autocampernes betaling for adgang til
vand, el og havnens servicefaciliteter.
Til slut vil jeg ønske den kommende
formand og bestyrelse for Sønderborg
Lystbådehavn al mulig held og at de må
møde den samme opbakning som jeg og
den øvrige bestyrelse har mødt i de 4 år
der er gået.
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i det Sydfynske Øhav

Af Troels Fenneberg
Fredag
Traditioner er godt at have, så derfor
besluttede Hans Henrik og jeg igen i år
at tage en tur til Ærøskøbing og Avernakø
sidst i august, det var en god beslutning.
Turen startede fredag 26. august kl.10
fra Sønderborg Lystbådehavn, hvor
Lise, Skipper og Anne tog afsked med
de gæve sømænd, som havde kendt
hinanden siden Folkebådstiden.
Vinden var der ikke meget af, s/sø,
men sejlene blev hurtig sat lige udenfor
for havnen, men ak – allerede ved
Skydestranden og Fiskerhytten måtte vi
opgive og starte motoren. Store gamle
dønninger fra dagen før, gjorde at farten
kun blev 4.5 kn. Men vi kom dog frem.
Vi spejdede og spejdede, men ingen vind
nogen steder, vi havde nu gået godt 2
timer for motor. Så skete der noget ud
for Kegnæs, en sydvestlig vind nærmede
sig, så alle sejl op, og ret hurtig gik vi
mod Pøl rev og fandt hurtig vores
gennemsejling på 3 m. vand.
Med 7 til 7.2 kn og en agten for tværs,
gik det strygende mod Skjoldnæs. 1
times sejlads fra Skjoldnæs var det som
vi sejlede på lavt vand, store områder
med alger, grå som sand som dog blev
mindre mod Ærøskøbing, Vinden gik nu
ned på 3 kn. Et mærkelig fænomen. Op
med spilerstagen, og så derned af. Dejlig
sejlads med kaffe og kage.
Den sidste time inden havnen blev
motorsejlads, vinden havde igen lagt
sig – i indsejlingen blev vi overhalet af
en meget stor motorbåd med meget
stor fart, han har vist ikke fået et
motorkørerkort – han fik ingen hilsen.
I havnen var der masser af plads. Kl. var
nu 17, så en tissetur var på sin plads.
Min gode ven Johannes fra Vedbæk havde
lejet et hus - det næstældste i byen.
Huset er ejet af arkitektforeningen, og
lejes ud til medlemmerne.
Vi mødte med Johannes ved Netto og
blev inviteret til at se huset og en få en
forfriskning på terrassen.

Klokken var langt over spisetid, da vi tog
afsked med familien og gik til Grinden,
hvor Hans Henrik stod for den varme
mad samt rødvin, lækkert.
En hyggelig dag sluttede med lidt TV,
derefter et dejligt varmt bad og i seng
kl. 24.
Lørdag
Vi stod op til en skyfri himmel og med
en dejlig sol i cockpittet. Vi var lige gået
i gang med morgenmaden, da Susanne
og Johannes kom på besøg for at ønske
os en god tur til Avernakø, vores næste
stop på turen. Inden vi slap fortøjningen
var vi ovre og se Aggi og Allans nye
Store Mega, en meget flot træbåd,
som er i familie med Grinden - samme
konstruktør.
Kl.10 stod vi ud af havnen, desværre
blev det igen med motorsejlads mod
Avernakø ikke en vind rørte sig, men flot
var det at opleve det Sydfynske Øhav.
Godt en times sejlads fra Drejø kom lidt
vind fra sydvest, så var det blot op med
kludene og vi gik 3.5 kn. til Korshavn.
Inde i havnen lå en stor træ kutter, som
vi lagde os på siden af, det ville vise
sig at være en dårlig ide under nattens
tordenvejr.
Efter en god frokost og badetur, som
igen var ved den store sten, godt 5
min. fra havnen, tog Hans Henrik på
brombærjagt, jeg passede båden og
fik slappet af. En hel spand brombær
blev det til - så der skulle være nok
marmelade til vinterens løb.
Cyklerne er der ikke noget at råbe hurra
af, men vi tog alligevel cykelturen til
købmanden og den nye lystbådehavn
efter aftensmaden og kom helskindet
hjem.
En meget flot og stille aften sluttede
med en stjernehimmel så flot, ingen
gadelys generede os.
I seng kl. 24 – det så ud til en stille nat,
men ikke efter vejrudsigten.
Vi havde sovet godt en time før uvejret
brød løs – lyn og torden og en kraftig
østenvind, fik grinden til at ligge noget

urolig i havnen – jeg var oppe mange
gange, håndklæder rundt om pælene,
som grinden lå op af, agter fortøjningen
strammet, fender mod træ kutteren det var meget lidt søvn, man fik den nat,
heldigvis klarede det tykke skrog sig
godt mod pælene, ingen skader.
Søndag
Trætte, men dejligt at stå op til tørvejr
og en god østlig vind, der vil bære os
hjemover, måske lidt
for meget til turen ned over Lillebælt og
Pøl, men det kan Grinden fint klare.
Vi gjorde klar efter morgenmaden til
sidste etape – det blev ikke helt let at
få Grinden ud af den lille havn, men ved
fælles hjælp og en god motor lykkedes
det.
Ved nordbøjen blev motoren slukket,
storsejlet og en ¾ genua sat, og så var
det bare af sted, vi gik mellem 6 og 7 kn.
ned over Lillebælt.
Bådene fra regattaen dagen før, der
havde besøgt Ærøskøbing, var på vej
hjem sydover, et flot syn, som fulgte os
hele vejen til Pøl.
Godt en time fra Pøl lagde vinden sig,
det trak op fra vest, men de store bølger
var der masser af, men ingen vind. Der
var ikke andet at gøre, Bukh ‘en måtte
i gang, og med 3 til 4 kn. i store gamle
rullende bølger sejlede vi over Pøl uden
at gå på grund og styrede mod Kegnæs
fyr. Stadig ingen vind, så de sidste timer
blev for motor til Sønderborg.
Lise og vores lille Skipper stod klar til at
tage imod os. Lise havde dagen før givet
havnen besked om vores hjemkomst,
men alligevel lå der en lille familie på
vores plads, som var grøn. Heldigvis var
der plads ved den anden bro, så der blev
hurtig skiftet uden problemer, så vi kom
godt ind på Grindens vante plads D25.
Det blev 3 gode dage med sol, meget
skiftende vind og en masse motorsejlads,
8 timer. Tilbagelagt 65 sm.
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Åbent 2017
Fra 1. april
til 4. 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 2017 afholdt fra 3. - 6.
august, hvor der igen vil være sildebord,
pælesidning, lørdagsfest og meget andet.
Mommark Marina er i 2017 “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. Vi serverer ligeledes varer fra eget
røgeri.

Mommarkvej 380 · 6470 Sydals · Tlf.: 74 40 77 00 · info@mommarkmarina.dk · www.mommarkmarina.dk
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Fra enmandsjolle til

oceankrydsende
fuldrigger
Af Hans Halberg
Hvordan får man sin sejlerglæde og
lykken ved at være på vandet tilbage, når
den efterhånden er blevet omdannet til
en form for pligt til altid at ligge i toppen,
og ikke bare have det sjovt på vandet.
Denne situation stod jeg i, da jeg var
færdig med 3. G på Alssund Gymnasiet
Sønderborg og pludselig havde alle
former for tid og muligheder i verden til at
opleve og rejse som jeg kunne ønske mig.
Som mange andre var drømmene store,
med idéer om at rejse 3 måneder rundt i
Australien, eller måske stå en sæson på
ski i USA eller tage på en oplevelses-tur
til Asien. For mange er dette drømmen
og de ypperste rejsemål og muligheder,
men hvor går man hen når man i mange
år har gået med drømme om at sejle på
de store have, krydse oceaner og opleve
storme og kæmpebølger i Atlanten,

og på den måde få noget af den tabte
glæde for sejlads tilbage. For dem der,
som jeg selv, har en nysgerrighed for
at lære, og for ikke bare at rejse for
at rejse, findes der en anderledes og
traditionsrig mulighed, der har sine
rødder i den danske søfartshistorie og
som sender en tilbage til Danmarks
storhedstid inden for søfart. Denne
mulighed hedder Skoleskibet DANMARK.
Sammen med 79 andre engagerede,
spændte og især nervøse unge
mennesker sad jeg i april i Frederikshavn
og blev introduceret til min kommende
uddannelse og rejse. Min drøm om at
komme ud og sejle på verdenshavene
var blevet til virkelighed, og endda i en
sådan grad at det nu blev om bord på en
80 år gammel, tre mastet fuldrigger. Det
betød at Atlanterhavs krydsningen ikke
bare blev en oplevelse, men en oplevelse
på et historisk sejlskib, på den gamle -

”masser af fysisk arbejde” - manér.
Efter en måned på værkstedsskole i
Frederikshavn, hvor læren om rigning,
svejsning, knob og fysisk form var
i højsædet, var tiden kommet til at
drage afsted på vores lange rejse. En
rejse der på over 100 dage og mere
end 12.000 sømil tog os igennem først
Nordsøen, så Det Irske Hav og over
Biscayen for endelig at bringe os til Nord
Atlanten og Det Sydlige Atlanterhav.
Forventningerne var forståeligt meget
høje, men ingen kunne have forberedt
os på den mængde arbejde det kræver
at tage en fuld uddannelse som
ubefaren skibsassistent, når dagsvagter,
nattevagter og konstant gyngende
underlag blot er en del af hverdagen. For
mange er Skoleskibet bare en mulighed
for at komme ud og se verden på en
anderledes måde, men jeg ved nu at det
er meget mere end blot det. Skoleskibet
er i virkeligheden en unik mulighed for
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hold, både i arenaer og haller rundt om
i Rio, men sågar også om bord på vores
egen hjemmebane, hvor mange af de
danske atleter kom på besøg.
Det skal dog ikke være nogen
hemmelighed, at et skib som DANMARK
og hendes besætning ikke er lavet til
at ligge for anker. Det var derfor også
med stor længsel efter det åbne hav,
vind og hverdag at vi i slutningen af
august stævnede ud fra Rio med kurs
tilbage mod Europa. Alle elever endnu et
skridt tættere på at kunne kalde sig for
sømænd, men også klogere på sig selv
og det leben vi fik lov til kort at være
en del af.
Det er da også på havet at de vigtige
og specielle oplevelser har vist sig. Fra
arbejdet med sejl i de 40 meter høje
master, til dækforbud og underdrejning
i stormen Lisa, til de utallige hvaler
og delfiner der har fulgt os på vores
rejse. Det er på havet at eleverne bliver
omdannet og uddannet, både fysisk,

både at lære og opleve nyt, både fagligt,
praktisk og især også mentalt og om sig
selv som person, men i stor stil også en
mulighed for at indskrive sig selv som
en lille del af den spændende DANMARK
historie.
Skoleskibets elever kommer alle med vidt
forskellige baggrunde og sejlererfaring
er aldrig et must. Fuldriggeren er
muligheden, der baner vejen for en
uddannelse inden for det maritime
Danmark, samtidig med at der følger en
enorm stolthed over at repræsentere
Danmark, både som nation og som
uddannelsesinstitution når man går i
land, iført den hvide uniform og ikoniske
runde hue som skibets ansigt udadtil.
Det gør ikke stoltheden mindre at kende
til DANMARKS stolte historie, og vide at

hvor end man går hen, og hvem end man
møder, vil der altid være én der er lige så
stolt over skibets historie som vi selv er.
Lige præcis følelsen af at være en del af
noget større, fik vi alle lov til at opleve
op til flere gange under de Olympiske
Lege i Rio de Janeiro efter at have
knoklet om bord i 7 uger. Turen over
Atlanten, der startede med et kort
stop på Tenerife, betød at det nu var
80 mere garvede og vindblæste elever
der anduvede Botafogo Bugten neden
for Sukkertoppen i Rio De Janeiro, med
forventningerne boblende ustyrligt i
kroppen. Forventninger om at kunne
fortælle historien om vores krydsning til
interesserede turister og lokale, og høre
deres historier såvel som opleve deres
kultur. Kultur og oplevelser er da heller
ikke en ting der ligger mange meter fra
hinanden i en by som Rio, og slet ikke i
en tid hvor De Olympiske Lege fylder så
meget som de gjorde.
Den måned vi lå i Rio, fik vi alle muligheden
for at se de større seværdigheder som
Jesus, Sukkertoppen, Cobacabana og
den indre by, samtidig med at vi fik lov
at opleve den danske guldfest på nært

mentalt og bogligt, til at kunne kalde sig
for sømænd.
Der er ingen tvivl om, at der følger et
vist ansvar med til at repræsentere et
skib som DANMARK, og man mærker
på egen krop hvad det betyder for
andre, at man er elev der. Hvad end
det er en lille drengs nysgerrige blik,
eller en stolt Amerikaners honnør til
navnet og historien, eller en brasiliansk
navigations student der misundelig ser
vores sejlererfaring, så mærker man
hvordan man er en del af DANMARK og
hvordan hun er en del af os.
Hvis der er nogen der sidder derude
og tænker at glæden ved jolle sejlads
er forduftet lidt, og man mangler et
boost til det unge liv, så er Skoleskibet
en gylden mulighed, der både giver
erfaring, en uddannelse, oplevelser og
integritet for livet. En ting er sikkert,
jeg er både stolt og beæret over at jeg
fik lov til at blive en del af Skoleskibet
DANMARKs Olympiske Togt, og jeg kan
varmt anbefale alle unge sejlere at gribe
muligheden og få sit livs oplevelse med
Skoleskibet DANMARK.
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www.linak.com

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

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

En fantastisk rejse

fra Caribien hjem til Sønderborg
Af Søren Sloth Møller, SYC
På en måde ved vi ikke særligt meget om
Caribien, da vi efter en temmelig hård
tur over Atlanten ligger og sunder os i en
ankerbugt på vestsiden af Martinique.
Al fokus og forberedelse har været
koncentreret om selve overfarten. Ok,
vi har styr på historien om de danske
øer, har en god ide om tiden omkring
rom-, sukker- og slavehandlen, og har
selvfølgelig også søkort over området.
Men hvad med sprog, valutaer, ind- og
ud-registrering fra ø til ø, hvor langt
syd på skal vi ned, eller skal vi helt
droppe de Små Antiller og i stedet sejle
videre til Cuba, før øen fuldstændig
mister sit særkende og oversvømmes af
amerikanske turister?

Nej, er svaret til det sidste spørgsmål.
Helt klart nej. Efter 21 døgn på Atlanten,
hvoraf Christina døjer med søsyge de 17
af dagene, er der ingen tvivl om tempoet
de næste fem måneder: Nu skal vi ned i
gear, nyde de små øer en for en, og så
ellers bade til den store guldmedalje.
Som ugerne går på Martinique tager
planen form.
Vi er enige om at afgrænse turen til en
rundtur i Grenadinerne ned til Grenada,
for så derefter at sejle ø for ø op til
Jomfruøerne, hvorfra vi planlægger at
tage hjemad igen. En god beslutning,
som vi ikke kommer til at fortryde.

Egentlig har vi jo forbud mod sejlads i
Grenadinerne. Historierne om overfald
på sejlere har nået Danmark, og farmors
nattesøvn er på spil. Besætningen
består af far Søren og mor Christina,
og så vores tre unger Rosa, Rebecca
og Sofie, som vi gerne skulle have hele
med hjem alle sammen. Det står os dog
hurtigt klart, at øerne en for én er helt
forskellige samfund, og at det i høj grad
handler om at vælge en rute udenom de
gængse problem-øer, som for eksempel
St. Vincent.
Tidligt i januar står vi derfor ud fra Le
Marin på det sydlige Martinique, og
sætter kursen mod den første større ø
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på ruten: St. Lucia. Vinden er altid østlig i
Caribien så vi har en dejlig frisk og solrig
sejlads for halvvind hele vejen, selvom
et par af gasterne må ned at ligge på
langs. Da vi sidst på eftermiddagen står
ind i bugten, ser vi flere gode venner fra
Odysséen ligge for anker. Vi skal dog
ind til Marinaen for at indklarere hos
myndighederne, så vi står ind gennem en
smal kanal der er fyldt med lokale pubs
og Maritime servicevirksomheder, der
opererer fra stranden, hvor motor-joller
i massevis ligger trukket op af vandet.
Efter nogle hundrede meter åbenbarer
havnebassinet sig, og en kæmpe marina
med masser af kæmpestore megayachts ligger foran os. Vi lægger til ved
en mindre pontonbro, og jeg opsøger
som ”Captain” havnemyndighederne for
første gang.
Jeg ved ikke hvad jeg havde forventet,
men selv de vildeste fordomme bliver
overgået. Flere forskellige kontorer, en
masse skriveborde og skranker uden
forklaringer, lange manuelle formularer
med fire farvede underlag lover fra
begyndelsen godt om uoverskuelige
processer.
De flotte sorte tjenestemænd (m/k) i
pressede kridhvide uniformer bosser mig
rundt i manegen, og er ikke umiddelbart
imponerede over ens åbenlyse mangel
på intelligens. Den ene kommanderer
mig i kø foran et bord. Da jeg kommer
til, skulle jeg have en udfyldt formular
klar. Det har jeg ikke. Hvor får jeg den?
Ved det første bord. Formular udleveres,
udfyldes.

en øl til langt over hundrede kroner. Det
hjælper ikke synderligt.
Vi går tilbage til båden, og bliver
opsøgt af en sølle fyr der tydeligvis har
abstinenser af en eller anden art, og
som insisterende tigger penge af os.
Han vil også have mine sko. Jeg afslår
venligt og tilbyder lidt frugt, men han
har mistet appetitten lader det til. Lidt
beklemte, men optimistiske, går vi ud
i byen efter et supermarked, og synes
trods alt at det hele er lidt spændende.
Vi finder supermarkedet, og gør os med
indkøbsvogn klar til at fylde båden op.
Chok.
En lille dusk vindruer i bakke koster over
50 kroner. En klase ville have kostet
langt over hundrede kroner. Vi finder
en rød peber, som er til at komme i
nærheden af, og tager en enkelt ned
i kurven. Sådan fortsætter det, og vi
er snart efter på vej hjem igen med to
meget små poser – en hver. Om aftenen
går jeg hen på et streetfood marked,
hvor jeg kan se at de lokale henter deres
grillstegte kyllinger, og jeg kommer
hjem med lækkerier. Mange er venlige
og imødekommende – men af en eller
anden grund ender de fleste samtaler
med, at de bekymrer sig om hvorvidt jeg
ikke mangler gancha – lokalt navn for
marihuana.

I kø.

Christina og jeg holder rådslagning. Vi
er umiddelbart ikke imponeret af vores
første indtryk, og beslutter at tage
videre ned langs St. Lucias kyst, og
stævner ud næste morgen. Vinden er lun
og frisk, og vi gør god fart forbi bugten
ind til hovedstaden Castries.”

Processen stoppes, nu er der frokost.
Efter et par timer fortsætter det, og
langt om længe får man lov til at betale
et heftigt beløb for umagen. Jeg må
sunde mig, og køber en lille sandwich og

Så for pokker. Pludselig kommer en
speedbåd i høj fart ud mod os. Vi er langt
fra kysten, og en mindre gummibåd med
to lidt skumle typer giver jo fantasien
frit løb. Jeg ser mig om efter et gevær,

men har i bedste fald et spil-håndtag
og en fender. De drejer bi og sejler
langs skibet, mens de spørger om vores
destination. Det viser sig, at de er ude
for at booke både ind til de udlagte
bøjer længere nede ad kysten, som de
så bestyrer for et gebyr. Pyh, vi hilser af,
og de forsvinder indad igen. Vi føler os
lidt amatøragtige, og tænker at nu må vi
vist lige slappe lidt af.
Et par timers sejlads ned ad kysten
kommer vi forbi Marigot Bay, og beslutter
at stikke ind og tage et par nætter for
anker der. Bugten ligger beskyttet
inde ad en længere indsejling med høje
skrænter. Inderst åbenbarer der sig en
hyggelig lille bugt, omslynget af palmer
og restauranter med anløbsbro lige i
vandkanten. Totalt turistudviklet, men
i god stil. Vi har fået et tip om at ligge
for anker ude i indløbsrenden, og gør
klar til at kaste krogen. For at komme
hen til ankerpladsen, svinger vi rundt
helt inde før selve bugten, lige foran
en restaurant hvor en stor gruppe
mennesker følger vores anstrengelser.
I svinget falder dybden lynhurtigt, og vi
kan ikke nå at tage farten af skibet før
vi står solidt plantet på bunden. Roret
tapper lidt på bunden også, så jeg tør
ikke bakke voldsomt. En sort fyr rejser
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sig fra restauranten, og sejler ud mod
os i sin båd med en kæmpe motor. Det
viser sig, at han lever af at trække de 2-3
daglige grundstødere væk af grunden.
En tamp og så giver han ellers gas, og
vi er fri. Chris stikker ham penge, og han
fræser tilbage til restauranten. Ovenpå
dagens mange indtryk beslutter vi os
for at tage en udlagt bøje og betale ved
kasse et. Presset ind i det lille paradis
ligger der en hel del store yachts, og i
bunden af bugten et luksusressort med
værelser til 1000 USD per nat. Vi giver
250 kroner per nat for at ligge ved bøjen,
og kan så benytte ressortets luksus
udendørs arealer, med spa, pool og
hyggelige lounge-sofaer med udsigt ud
over bugten.
Tøserne falder ret hurtigt til. Vi nyder
dagene i selskab med vores franske
venner, som på deres katamaraner ruller
det franske køkken og charmerende
værtskab ud, hvor selv udvalget af vin
har sit eget køleskab, og køkkenet er på
størrelse med det hjemme i Sønderborg.
Hyggeligt, men snart vil vi videre og se
det ”rigtige” Caribien.
Vi sejler forbi St.Vincent, hvor narkotika
sætter dagsordenen – eller nærmere
uordenen. Som vi time for time sejler
forbi den ene bugt efter den anden, kan
vi se at det er en af de smukkeste øer vi
endnu har set. Hvor synd tænker vi. Fra
St. Vincent i nord og sydover er vi nu i
Grenadinerne, som er den række af øer,
som strækker sig fra St.Vincent i nord,
til Grenada i syd Herfra er tingene efter
sigende mere uorganiserede, og måske
netop derfor også ”uspolerede”- hvilket
vi glæder vi os til.
Første stop er Bequia, som lige med
det samme bliver vores yndlings-ø.
Bugten hvor man ligger for anker, Port
Elisabeth, er kæmpestor, og bådene
snor sig med god luft mellem hinanden
ud langs kysten en kilometer eller to.
Inderst i bugten er der en lille by, med
”immigrations” hvor man checker ind,
og så et par supermarkeder. Ellers mest
små-restauranter, et par chandleries
med bådudstyr og en enkelt skole.
Stranden er hvid, og flotte malede både
ligger trukket op, med en line om
nærmeste palme. Der er meget at elske
Bequia for.

Den er i modsætning til de øvrige
øer ikke en typisk plantation-ø, men
har været beboet af frie tilrejsende
mennesker, der uafhængigt af om de var
bortløbne slaver, fiskere fra Skotland,
eller hvalfangere fra New Foundland,
har udviklet øen i fællesskab omkring
bådebyggeri og hvalfangst.
En ø af sejlere, som også i dag lever af de
sejlende. Det mærker man, stemningen
er god.
Folk bosætter sig her fra hele verden, og
stemningen er kosmopolitisk – og så lidt
rastafari alligevel.
Vandet er glasklart og bunden er hvidt
sand. Og så alligevel lidt stenet, så hver
dag er der ankre der slipper biddet,
og både som trækker ned gennem
rækkerne. Hurtigt summer det med
gummibåde, og ved en fælles indsats
reddes situationen som regel. En daglig
begivenhed som visse typer holder
meget af.
På Bequia får vi vasket tøj ved ”Miranda’s
Laundry”. Miranda tøffer rundt i sin lille
grønne båd, og samler vasketøj ind fra
skibene når hun prajes, eller kaldes på
VHF’en. Dagen efter kommer det i poser,
lagt sirligt sammen, helt nyvasket og
velduftende. 60 kroner. Miranda vinder
vores hjerter, så vi vasker løs.
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Efter næsten en uge, løsriver vi os, og
står ned mod Tobago Cays. Cays ligger
ikke på Tobago, men er en gruppe af
små-øer, der, omkranset af et stort rev,
viser sig at være de rene bounty øer.
På vej derned stopper vi natten over på
Canoan – et mærkeligt bekendtskab.
Naturskøn, men uden sjæl og liv, vi synes
to overnatninger var en for meget, så
sidst på eftermiddagen står vi ned
sydvest på mod Tobago Cays. Tæt forbi
Mayreau står vi ned gennem det revfyldte farvand, og når sidst på dagen en
helt fantastisk ankerbugt midt i Tobago
Cays. Fantastisk, fordi vi ligger lige ud
til de brusende Atlanterhavsdønninger,
som brydes ind over det omkransende
rev, der syder og skummer. Der er 3 meter
dybt hvor vi ligger, og virkelig kridhvid
sandbund hvor konkylierne ligger spredt
og hummertejner giver de lokale fiskere
noget af leve af. Skildpadderne svømmer
rundt mellem bådene. Vi bader løs fra
morgen til aften, men da det blæser 1012 sekundmeter, ligger vi lidt uroligt for
ankeret, og beslutter efter kun nogle
dage at sætte kursen videre ned mod
Union Island, længere mod sydvest.
Union Island er i første runde et super
positivt bekendtskab. Union er stedet
hvor man checker ud af St.Vincents
jurisdiktion, så den besøges af alle både
på vej længere sydpå. Der er samtidig en
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SIKKERHED
DU KAN
STOLE PÅ

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

HOLM MARINE
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lufthavn og en lille charterbåds marina,
så Union er på mange måder en transit-ø
hvor de færreste bliver hængende.
Pengene skal derfor presses hurtigt
ud af en, når man lander, så vi styrer
med hård hånd gennem fristelserne, og
vælger at gå langs vejen henover øen.
Her møder vi en række mennesker, som
vi stadig taler om.
En fyr ligger og stor-snorker på et bord
i skyggen.
Løfter hovedet: Taxi? ”…no thanks man”
og svælget buldrer videre endnu inden
vi har afvist ham. Vi kommer til skolen,
en stor gruppe piger råber op til os,
”kom herned! Kom herned!”. Jeg tager
dem på ordet, og forlader vejen for at
gå ned og snakke med dem. De sætter
i et stort skrig og forsvinder hurtigt.
Det kan man ikke fortænke dem i. Da vi
kommer tilbage, har de taget mod til sig,
og snakker med vores piger, og er super
søde.
Vi møder flere folk, som fra deres hus
spørger hvor vi er fra og vi standser og
får mange gode snakke. I dagene efter
hilser vi igen og igen på mange af vores
nye venner.
Efter at vi har checket ud af
immigrationskontoret på Union, sætter
vi kursen mod Grenada’s nordligste ø,
Carriacou. Også en af vores favoritter.
Tingene foregår i Tyrell Bay – som
minder lidt om Bequia, blot mere simpelt

og naturskønt. Vi møder her langt om
længe vores tyske venner fra ”Flying
Fish”, som har krydset Atlanten senere
end os, og nu er på vej nordpå nede fra
Grenada. Vi nyder nogle dage sammen,
og forlægger sammen med en tredje tysk
sejler nogle dage ud til Sandy Island, en
lille halvbueformet sand-ø, hvor vi ankrer
og griller på stranden under palmerne.
Så bliver det ikke mere idyllisk synes vi,
indtil tusindvis af eremit-krebs i ly af
mørket trækker op på land for natten,
og pigerne synes tiden er moden til at gå
til køjs ude på skibet.
Vi skilles midlertidigt fra vores venner,
for at sejle sydpå til Grenada, som er
klædt på til nationaldag, og derfor stråler
i røde-grønne-gule farver overalt. Vi
ligger i Prickly Bay på sydkysten, og har
der Kløvedals ”Nordkaperen” liggende
lige bag os. Vi drager på ø-tur sammen
med to besætninger fra hhv. Belgien og
Holland med ”Mr. Cutty” i hans minibus, som lever af at vise øens utrolige
natur frem. Ligegyldigt hvor man
stopper, er der mango- og kakaotræer,
muskatnødder eller kanel-bark lige ved
hånden.
Hele øen dufter af krydderier, og de
pyntede piger med fletninger og tøj i
nationalfarverne stråler af stolthed over
deres smukke ø.
Grenadinerne har fortjent fået deres
navn efter denne fantastiske ø.
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Efter tre uger på Grenada (12 grader
nordlig bredde) står vi nordpå igen og
sådan går livet sin gang gennem de
næste tre-fire måneder.
Sejladsen op og ned gennem de
små Antiller foregår som regel langs
vestsiden af øerne, hvor man sejler i læ
for de store Atlanterhavsdønninger.
I læ er dog så meget sagt. Der står altid en
lun vind på mellem 7 og 10 sekundmeter,
og når man passerer tæt forbi de høje
og bjergrige øer rammes vi ofte af
kastevinde og voldsomme regnbyger.
Vi sætter derfor enormt meget pris på
bådens størrelse og stabilitet, samt
rulle-storsejlet som altid kan ”rebes”
fra cockpittet, så båden er reduceret fra
fuld sejlføring til bar mast på to minutter
uden at nogen skal på dæk.
Caribien skal jo ses som en masse små
samfund, hvor hver ø har sin egen
historie og ofte sit eget administrative
system. Enkelte er jo stater i sig selv,
mens andre typisk er tilknyttede
England, Frankrig eller Holland under en
eller anden selvstyreform. De franske
øer (Martinique, Guadelupe og Saint
Martin er uden tvivl Caribiens mest
velfungerende øer, hvor sejlere typisk
får fixet skibene på værfterne samt
bunkret langtidsholdbare fødevarer til
de kommende måneder. SIF bliver her
fyldt til randen med dåser og UHT mælk.
Vand og diesel kan man få overalt i god
kvalitet.
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I marts og april måned er temaet blandt
sejlerne i stigende grad hjemturen.
Orkansæsonen dikterer, at man skal
være ude af Caribien inden juli måned
Samtidig skal man ikke ankomme for
sent til Bermuda på vejen hjem heller.
Derfor påbegynder de fleste europæere
hjemturen i starten af maj måned.

samme tid. Ellers forsøger vi at få så
meget søvn som muligt. Da vinden løjer
efter tre dage, sætter vi motoren, og har
to døgn på fladt vand, hvor vi indhenter
søvnunderskuddet, bager lækre ting
i ovnen og nyder faktisk afbrækket.
Vinden tiltager igen, og vi står ind i
St.Georges, Bermuda efter 7 døgn.

Hjemturen starter
Vi ligger derfor i begyndelsen af maj
måned på Tortola, British Virgin Islands.
Vi har vores schweiziske venner på
”Paloma” liggende nærved på Jost Van
Dyke, og vores tyske venner på ”Flying
Fish” ovre på Saint Martin. Selvom
vi stadig nyder ø-livet, er vi nu helt
fokuserede på hjemturen. Vi leder efter
et vejrvindue, og er klar til at tage af
sted hver dag det skal være.

Bermuda er et vindomsust sted og
rammes stort set hvert år af kraftige
storme og indimellem orkaner som går
op langs Floridas østkyst.

Christina og jeg er hurtige til at tage
beslutninger, og da der viser sig et vejrvindue med frisk sydøstlig vind, benytter
vi os af muligheden og står vi efter de
sidste forberedelser ud af ”Sopers Hole”
den 9. maj, efter præcis fem pragtfulde
måneder i Caribien. Sopers Hole er fyldt
med langturssejlere på vej hjemover
mod Europa. Alle er spændte på turen,
så man føler sig i nært forbundne alene
af den årsag. Da vi sejler ud gennem
bugten bliver vi derfor saluteret højlydt
med horn og flagkip gennem hele
bugten, og vi vinker farvel og kniber en
tåre. Farvel Caribien.
Nordatlanten
Vi har sejlet 6000 sømil de første 9
måneder, og har cirka samme distance
foran os, men kun knap 2½ måned
til rådighed – så vi bider tænderne
sammen og sejler indædt derudaf døgn
efter døgn. Vagtrutinerne har hurtigt
indfundet sig igen, der er hele tiden
én voksen på vagt, og kun i løbet af
eftermiddagen er vi begge oppe på

Herudover er vi på Bermuda nu inde i
det vejrsystem, som drives af de lavtryk
der som perler på en snor blæser ud fra
midt-vesten og henover Nordatlanten,
for til sidst at lande oppe i vores del af
verden. Lavtryk cirkulerer mod urets
retning, og holder man sig under dem,
betyder det vestenvind – og det er lige
det vi skal bruge.
Alt dette følger vi med i på den bærbare
computer, hvor vi downloader vejrdata (GRIB filer) via satellit-telefonen.
Med lidt held er vi ret sikre på vejret de
kommende to-tre dage. Der er to ting vi
ikke vil rammes af. Det ene er vindstille,
det andet er storm.
Hårdt vejr
Vindstille bliver aktuelt bare tre døgns
sejlads øst for Bermuda. Foran os
ligger et enormt højtryksområde uden
skyggen af vind, og vi har ikke diesel nok
til at sejle gennem det for motor.
Vi stævner derfor nordpå mod
lavtrykkenes
vindgaranti,
og
har
deroppe fire helt fantastiske dage for
Parasailoren i let til frisk vind, og så godt
som ingen sø.
Da vi mangler fire dage yderligere til
Azorerne, får vi en advarsel fra vores

tyske venner, som ligger tre dage bag
os. Et kæmpe lavtryksområde med
vindstød af orkanstyrke er på vej lige
henover vores position. Vi er tvunget
sydpå for at undgå stormens øje og
lægger omgående kursen 90 grader
om i sydlig retning, og gør skibet klar
til hårdt vejr, mens vi ærgrer os over, at
det som kunne have været 12 dage nu
ser ud til at blive en 18 dages tur – men
vi tager ingen chancer, og er efter to
dage ude i periferien af stormen, men
sejler alligevel i hård kuling med krappe
søer, der i de hårdeste perioder jævnligt
overskyller os så cockpittet bordfylder
og forskibet er væk i søen. Men skibet
bjærger sig stædigt, og ryster bravt
vandet af sig gang på gang, holder sin
kurs og vi gør 7-8 knobs fart for næsten
ingen sejl.
I de kolde nattetimer ligger udkiggen
oppe under sprayhood’en, med fem
lag tøj på, sovepose og tæppe trukket
op til ørerne for at holde os tørre og
nogenlunde varme, mens autopiloten
styrer skibet time efter time, og vi holder
øje med kursen og fart via kortplotter
app’en på Iphonen.
Da stormens øje er blæst henover
Azorerne, søger vi mere nordpå, og er
endelig efter 18 dage jublende glade da
vi ser det varme gyldne skær fra Faial’s
gadelygter stråle imod os i horisonten.
Det er midnat da vi står ind i hovedstaden
Horta’s havnebassin, og kaster anker.
Vi studser over stilheden fraværet af
sus, lyde af evigt bevægende indbo i
kahytten, sejl der slår sig i riggen, skøder
der fires stramt omkring spilkopperne,
og så havets brus og syden omkring
båden. Skønt. Vi rydder SIF totalt op, gør
rent, får nyt sengetøj på, vasker os, og
går så i seng, da SIF igen er ship-shape
i orden.

Bemærk jakkens hældning

Faials gadelygter lyser op efter
18 dage uden landkending

Legesyge og nysgerrige delfiner
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Azorerne
Man forelsker sig i Azorerne fra det
øjeblik man sætter fod på kaj i Horta.
Byen slynger sig charmerende rundt om
havnebassinet, byggestilen er typisk
sydeuropæisk med hvidkalkede huse,
brostensbelagte veje, masser af isboder,
restauranter og cafe’er. Vi boltrer os en
hel uge sammen med vores sejlervenner,
hvoraf flere har været udsat for
forskellige grader af havari på turen.
Peter, en tysk sejler, har svømmet rundt
og monteret ror. Andre har rodet med
rig og motor. Vi har revet spilerbommens
beslag af masten. Det er nådigt sluppet,
kan vi se.

havnen og vinker farvel til vores venner
og den sidste Atlanterhavs-ø i vores
eventyr.

Vores schweiziske venner på skibet
Paloma er ved at få skiftet motoren på
en nærliggende ø – Sao Miguel. Da de
ikke planlægger at sejle med os nordpå
mod England - er det sidste chance for
noget tid sammen.

De åbner en større passage for os, og
ønsker os god tur. Ellers møder vi først
skibe igen da vi nærmer os La Manche –
også kendt som den engelske kanal.

Det er en sviptur natten over, og knap
20 timer senere sejler vi forbi springende
kaskelothvaler og legesyge delfiner ind i
havnebyen Ponta Delgada - hovedbyen
på Sao Miguel. Øen er vulkansk, og byder
på helt fantastiske naturoplevelser, teplantager, smukke udsigtspunkter og
venlige mennesker. Vi bruger så meget
tid med vores venner som muligt, men
mærker alle en let tristhed i kroppen. Vi er
alle på vej hjemover til vores almindelige
liv, og sidder med følelsen af, at noget
enestående er ved at være forbi. Vi har
derfor alle en klump i halsen da vi under
tudende hornsignaler stævner ud af

Turen til England går godt. Rigtig godt. Vi
bruger tre døgn på at krydse os op mod
vinden, før vi når de vestlige lavtryk.
Derefter flyver vi, for en frisk halvvind,
resten af vejen op til Falmouth, stort
set uden at skulle korrigere sejlene
på vejen. På turen sejler vi gennem en
kæmpe flåde af spanske fiskere. Vi VHFkommunikerer med dem på engelsk
uden resultat, og situationen er ved at
spidse til. Vi forsøger på spansk, og det
fungerer.

Falmouth og England nyder vi fra dag
et. Cornwall er super idyllisk. Ren Mrs.
Marple romantik, og gode burgere.
Vi tager nogle natteture hen langs
kysten, og når hurtigt Brighton. Herfra
planlægger vi tidevands-sejladsen videre
østpå mod Dover, hvor man med lidt
snilde kan fange to overlappende strømsystemer, og ride med på bølgen det
meste af dagen. Fra kystens fremspring
ved Dungeness står vi vinkelret over den
engelske kanal mod Frankrig, og går
med motor og fulde sejl 9-10 knob. De
store containerskibe stryger ind og ud
af kanalen som perler på en snor, og det
kræver stor opmærksomhed og løbende
beregninger og kurskorrektioner at
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krydse deres spor. Ofte stopper vi brat
op, lægger kursen 90 grader om, mens
vi ligger bi og venter på en åbning,
for derefter at drøne fremad igen når
muligheden byder sig. Bare to en halv
time efter er vi ovre på den franske side,
og bruser i medstrøm videre nordpå
op langs kystzonen – nu skal vi bare
hjemad!
Hjemstavn
Det er med spænding i maven, at vi
nærmer os Sønderborg lystbådehavn.
Datoen er 23. juli, og vi har sat familie og
venner stævne på havnekajen klokken
14.00. Vi har i mellemtiden haft en
sikker og hurtig tur hjem fra Azorerne,
og pludselig ligger vores velkendte
lystbådehavn lige foran os.
Der er ingen vind, men da en del af min
drøm har været, at komme hjem for
spiler forsøger jeg at få Parasailoren til
at stå. Den klapper og besætningen er
utålmodig. Vi sætter derfor jernfokken
for sidste gang, og står en halv
time forsinket ind gennem løbet på
Østerhage. Vi kigger på broerne, og kan
se venner stå med flag og vink. Vi kigger
på hinanden og ved, at en stor oplevelse
nu endegyldigt er ovre. Men det gør
ikke noget. Efter 12.000 sømil er vi alle
klar til noget andet. Vi lægger SIF til ved
servicekajen og går i land med et smil.
Læs mere om turen på
www.sifsailing.wordpress.com
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At sejle, det er livet
også som handicappet
Af Christian Duus, handicapafdelingen
At sejle, det er livet, siges det. Hvor der
er vilje, er der vej, er en anden sandhed,
som er god at have in mente, når man
skal motivere fysisk handicappede for at
dyrke sejlsport, fordi man umiddelbart
ikke opfatter fysisk handicap og sejlsport som to størrelser, der kan forliges.
Det har SYC Sønderborg Yacht-Club nu
igennem mere end 25 år bevist kan lade
sig gøre.
Den første betingelse for at det overhovedet kan lade sig gøre, er, at du vil livet
på/og ved vandet. Sejloplevelsen kan
faktisk ikke beskrives, den skal mærkes
på egen krop. Uanset om den går fra
stille og fredfyldte solnedgange for en
let brise frem til frisk vind med skumsprøjt for boven i en rask kapsejlads.
Skeptikere vil hævde, at den næste hurdle er, hvordan skal jeg overhovedet komme ombord. Vi har fundet et godt svar
her, fordi vi har 3 pontonbroer med hver
sin personlift, som du kan køre frem til i
kørestol eller crosser. Du sidder i bæresele eller bådsmandsstol, mens du sejler, så du er hurtigt flyttet mellem båd
og bro. Vi forudsætter, at du har en personlig hjælper, for så vidt du har brug for
det. Derudover vil vore instruktører og
hjælpere stå til rådighed og kunne gribe
ind, så farlige situationer ikke opstår.
Den næste indvending kunne være båden, for jeg kan da ikke … og her kunne
så stå et utal af indvendinger, men det
handler om, at alle dine forbehold reelt
er gjort til skamme takket være et løbende udviklingsarbejde, der har givet
os primært 2 bådtyper, nemlig 2,4 mR –
til daglig mini 12 meter’en og dens storebror Olsen Twin båden, der har plads
til en to-mands besætning. Fælles for

begge bådtyper er,
at de ikke kan kæntre eller synke, ligesom de er indrettet,
så du kan styre dem
med én hånd valgfri
højre venstre eller
for den sags skyld
benene. Det skal lige
nævnes, at du ikke vil
skulle ud og hænge
på siden eller lignende. Du bliver trygt og
godt siddende i dit
sæde, hvorfra du kan
styre både sejl og ror og dermed have
fuld kontrol over slagets gang.
Er vi ved at have rokket ved din tyrkertro
på, at det ikke kan lade sig gøre hen i
retning af, at det kunne da være skægt
at prøve?
I så fald er vi på rette kurs, for så drejer
det sig kun om, at du beslutte dig for,
om du vil ud på egen hånd i en mini-12’er
– det forudsætter, at du er selvhjulpen
og dermed i stand til klare dig selv. Kan
du ikke det, har du muligheden for at få
en erfaren sejler med som backup i en
Olsen Twinner. Han vil kunne give dig en
hjælpende hånd, idet I kan aftale, hvem
gør hvad omkring bådens håndtering.
Fornemmelsen af, at skibet gør, som du/I
vil have det, kan ikke beskrives, den skal
simpelthen opleves. Det samme skal
den stille sejlads på bugten, hvor alene
vinden i sejlene høres, ligesom du vil
komme til at fryde dig over, hvor stærkt
det kan gå, når vinden er i sit legesyge
hjørne og blæser op til en rask lille kapsejlads.
Sikkerheden til søs er naturligvis sat i
højsædet, hvilket betyder, at du får lov
at prøve kræfter med vind og vand i takt
med, at du modtager fornøden undervisning og vejledning af vore instruktører, der alle er erfarne sejlere og medlem
af SYC.
SYC Sønderborg Yacht-Club har et godt
tilbud til dig: Kom ned og se, hvad vi går
og laver. Det nemmeste er at komme
ned i lystbådehavnen en onsdag eftermiddag mellem 14 og 1800, hvor du kan
få et indtryk af, hvad det er vi gerne vil
have, du skal deltage i. Vore instruktø-

rer og hjælpere har mange års erfaring
med sejlads for fysisk handicappede en
sejloplevelse. Vi har 3 pontonbroer med
hver sin elektriske kran, som let løfter
dig ud af kørestolen. Du sidder under
hele sejladsen i et løftesejl, som bruges,
når du skal fra borde igen. Der er faktisk
kun den personlige udrustning tilbage at
tænke på. Du vil i første omgang kunne låne dig frem, indtil du finder ud af,
at sejlsport lige er sagen. På sigt vil en
anerkendt sikkerhedsvest, et godt sæt
(vandtæt) sejlertøj og sejlersko og støvler være ideelle emner på en ønskeseddel. Vi glæder os til at hilse på dig. Du
har sikkert en masse spørgsmål, hvortil
vi kun kan sige: Kom ned og hils på os.
I løbet af april måned tager vi fat på en
ny sejlsæson. Vi vil hellere end gerne
vise dig, at det godt kan lade sig gøre at
sejle, selvom du er handicappet.
Det skal afslutningsvis nævnes, at du
kan få del i tilbuddet om handicapsejlads ved at melde dig ind i SYC Sønderborg Yacht-Club. P.t. koster det kun 350
kr. om året. Det kan kun lade sig gøre,
fordi alt vores materiel inkl. vore både er
sponsoreret.
PS: Vi vil gerne have nye handicappede
sejlere – ubetinget, men vi vil også gerne
have nogle erfarne sejlere til erstatning
for trofaste og mangeårige instruktører
og hjælpere, der har tiltrådt deres velfortjente otium.
Med sejlerhilsen
Finn H Larsen 3020 1523
Mini 12 Team Chef
Christian PH Duus 2330 3592
Formand handicappede sejlere
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DM i J/80
i Taarbæk
2 SYC både vinder sølv og bronze
Af Thomas L. Petersen
I weekenden den 27.-28. august blev
J/80 Klassens DM afviklet ud for
Taarbæk med flot deltagelse af hele 22
både. Taarbæk Sejlklubs medlemmer
havde velvilligt sejlet deres egne både
til Skovshoved Havn, så der kunne blive
plads til alle J/80’erne der skulle komme
i den lille havn.

område. Der rigges og gøres klar.
Første start går lørdag morgen klokken
10.00. Der var planlagt at der skulle
gennemføres fem sejladser begge dage.
Vejrudsigten så lovende ud, så der var
lagt op til et par rigtig fine dage med god
sejlads om dagen og socialt samvær med
mole bajer på land samt middag.

På billedet ses DEN 1168 som ligger
først i sejladsen og vinder sejladsen,
de fik sølv da stævnet var slut. Båden
var fra Sønderborg Yacht-Club med flg.
besætning: Rorsmand: Johnny Jensen,
gast 1: Frederik Klakk gast 2: Søren
Brask gast 3: Thomas Lybæk Petersen.

Taarbæk Sejlklub har udtalt: ”Vi var
rigtig glade for at kunne byde J/80’erne
velkommen til DM i Taarbæk. Vi har
selv to J/80’ere i vores seniorskole, og
det har været en stor succes blandt
medlemmerne. Endvidere er der ved at
samle sig en del private og klubejede
J/80’ere på Sundet, og vi håber meget at
se rigtig mange af dem til DM. Ligeledes
har der også været stor interesse for
J/80’ere fra provinsen, som vi også var
glade for at kunne komme”.

J/80 klassen har i år haft en særdeles
aktiv sæson med stævner i ind- såvel som
udland. Sidste weekend i august gjaldt
det så klassens Danmarksmesterskab,
der skulle sejles ud for Taarbæk.
Allerede knap to uger før stævnets start,
var der tilmeldt de 15 både som sikrede
et officielt DS DM. J/80 Association
Denmark og Taarbæk Sejlklub håbede
dog på endnu flere tilmeldinger over
de kommende dage. Den officielle
tilmeldingsfrist var søndag 14. august
2016. Taarbæk Sejlklub havde dog
besluttet, at både som tilmeldte sig
inden fredag 19. august klokken 18.00
ikke skal betale ekstra gebyr på 200 kr.
for sen tilmelding.

Palby Marine og Elvstrøm Sails var i år
præmiesponsorer ved DM’et så der var
garanti for flotte præmier.
Under stævnet havde Taarbæk Sejlklub
sørget for at der var mulighed for gratis
overnatning i Taarbæk, for besætninger
langvejs fra. Dertil middag lørdag aften
for deltagere og hjælperne - Mad som
alle kunne spise. Med ca. 110 spisende
mennesker, var der rigeligt at se til. Flere
sejlere udtalte, at de var virkelig glad for
den gode service, samt at det er sådan
et DM skal holdes.

Sølvmedaljer til SYC besætning på BHJ
Fonden

Allerede fredag eftermiddag begyndte
de første både at checke ind på havnens

Bronzemedaljer til SYC’s 2. båd
Blue Water Shipping
Præmietagerne:
Midt i billedet: Yachtklubben Furesøen der vandt guld
Til venstre Sønderborg Yacht-Club der vandt sølv med besætningen: Johnny Jensen,
Frederik Klakk Jeppesen, Søren Brask og Thomas Lybæk Petersen, som til daglig
sejler jolle.
Længst til højre i billedet har vi så den anden besætning fra Sønderborg Yacht-Club,
der fik bronze medalje: Erling Ewers, Kim Løndal, Søren Bro Mikkelsen og Peter Ole
Lindum.
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En lysttur
til de gamle danske øer
Af Svend Tørsleff

For nogle år siden sejlede min søster og svoger deres
X 372 til Caribien og blev der nogle år. Det gav mulighed for at Ruth, min søn Tue og jeg fik mulighed
for at sejle rundt mellem øerne derovre i nogle uger,
super lækkert.
Planen var at starte på St Martin og derfra sejle de ca. 100 mil til St. Croix og videre til de andre gamle danske øer helst
med lidt god tid .

båden og nåede i det sidste aftenlys at
få sundowner drinks, samme dag, som
vi var startet fra Sønderborg, god start
på turen.

Så en tidlig morgen efter at have betalt
700 kr og været til samtale på den amerikanske ambassade i København med div.
undersøgelser, og derefter fået udstedt
et immigrations visum til USA -tog vi med
city-hopper fra Billund til Amsterdam og
derfra direkte fly til St. Martin. Det er jo
en lidt sjov landingsbane, flyene kommer ind over en smal strand og rører
næsten hegnet, skal helst være nede 50
meter efter for at nå at bremse. Min Søsters båd var opankret der i lagunen. Vi
blev modtaget i lufthavnen, sejlede ud til

Vi kørte rundt på øen i 2 dage da et kraftigt blæsevejr ikke rigtigt ville aftage,
fine strande, lækkert badevand, og specielt den franske del af øen er tiltalende
med små franske byer og butikker. Den
hollandske del er mere rodet og der er
man ikke så velkommen. Lidt specielt
går grænsen mellem Holland og Frankrig
lige ned gennem lagunen og de hollandske toldere er meget emsige og sejler
ud til ankerliggerne for at kontrollere
alt muligt, så alle ligger for anker 100 m
længere ude på den franske side, der er
der fred og ro. Hollænderne vil ikke have
båd-vagabonder der hvor krydstogtsskibene lægger til.
Endelig af sted ud gennem broen og lidt
nord på langs vestkysten til Case Bay,
fin lille fransk kystby med super venlige
meget sorte fransk-mænd. Sent på eftermiddagen bedre vejr, lettede anker
og tog fat på de 98 mil stik vest til St
Croix. Fin sejlads for spilet genua, 13-14
meter lige bagfra, sove i cocpittet, bare
holde nordstjernen 90 gr til styrbord og
sydkorset 90 gr til bagbord så gik man
lige på kursen. Om natten mødte vi flere

krydstogtsskibe, lignede storbyer og
lyset sås allerede når skibene var langt
under horisonten. De har åbenbart en
fast rute de følger. Ved solopgangstid
oplevede jeg måske det jeg havde glædet mig mest til, nemlig at se St. Croix
dukke op forude i morgendis, flokke
af flyvefisk rundt om båden hoppende
fra de ret store søer med en del skum
på. Det var det syn, der dukkede op når
slaveskibene i næsten 100 år kom fra
Afrika med deres uhyggelige last for at
forsyne de danske plantager med billig
arbejdskraft. Her blev den rigdom skabt
som dannede grundlaget for mange af
københavns rigmands palæer og specielt Nordsjællands mindre slotte. Også
Flensborg nød god gavn af denne trafik, for lige at blive i det lokale. Men den
morgen var det utroligt smukt, øen voksede ud af disen og efter et lille sving
uden om Buck Island, og revene der, styrede vi ind af løbet til den fine ankerbugt
nedenfor det gule fort i Christianssted.
Det var lige efter nissebanden!
Vi var inde ved værftet for at få et bad,
men der er havnepengene altså dyre, så
de fleste ligger for anker i bugten. Indsejlingen er præget af en ø , tidl dansk
lodsstation nu hotel ø, Protestant Cay.
Her blev protestanter begravet mens
øen var katolsk fransk og det var den
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til danskerne købte den i 1733. Midt i
bugten lå en nøjagtig kopi af den gamle
danske postskonnert Vigil-liance som
i over 100 år sejlede mellem øerne og
undertiden også måtte bekæmpe sørøvere. Nu forsøgte en mand at tjene lidt
penge ved at sejle småture med turister.
Vi kom desværre en dag for sent til øen,
man skal være der d. 31 marts overtagelses-dagen, hvor øerne blev amerikanske. Så var vi endt med sejlklubben til
fest og efter sigende til danske frikadeller og rødgrød ude på Lavez`s plantage
La Grange. Og i år er der jo 100 års jubilæum for overdragelsen så måske er der
mere fest. Vi blev på øen i 4 dage lejede
bil og fik set en masse især smukke udsigter og rester af mange plantager med
sukkermøllerne. Mærkeligt nok køres der
i venstre side og alle biler er højrestyrede, lidt svært for mig i rundkørsler og
på tilkørsler til den korte motorvej, der
er på øen. I USA gælder samme strandlov som i DK. Dvs at al strand er offentlig, så man kan færdes overalt og dykke
og bade der, det er virkelig lækkert. På
nordkysten findes The Wall ved en lækker badebugt nedenfor en gammel sukkermølle, det skulle efter sigende være
det sted i verden hvor der er kortest fra
strand til de dybeste havdybder. Lige
uden for revlen er der 5000 m dybt og
på kanten ligger et gammelt dansk anker
, dumt sted at ankre men det var sikkert
for at laste sukkerrør fra stranden som
var udskibningssted for flere plantager.
Nåede også til Vestenden, dvs. Frederikssted med det røde fort fra 1760. Det
var jo herfra at Peter von Scholten blev
tvunget til at frigive slaverne i 1848 efter
en opstand. Det blev han ikke populær
af blandt plantage-ejerne, og han måtte
skyndsomt flygte til St Thomas umiddelbart efter. Der er et fint lille museum
med en hel del effekter også fra slave-

skibet Fredensborg som efter en tur forliste på sydkysten af Norge. Man håber
på turistskibe, har lavet en lang mole, og
promenaden og havnefronten med de
fine gamle huse er snart ligeså flot som
i St. Remo . Men længere oppe ved den
danske kirkegård og det nyrenoverede
torv, tror jeg ikke man skal færdes ved
aften el. nattetide!
Hele den gamle havnefront i Christiansted med fort, vejerbod og toldbygning
er fredet, ligeledes alle små rev og øer
er naturreservater. Ved den før omtalte
Buck Island er der ekstremt smukke koralrev og sandstrande. Øen er ubeboet
og overnatning forbudt men efter forhandling med Parkrangers fik vi lov til
at overnatte der på en præcist angivet
ankerplads. Fantastisk nat solnedgang
hen over havet ved St Thomas , pelikaner daskende i vandet rundt om og hen
over det hele flotte fregatfugle. Næste
dag tilladelse til at dykke på koralrevet
svømme med revhajer, barracudaer og
skildpadder. Det var ikke Sønderborg
bugt!
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Bay, en af verdens flotteste strande
med fuld offentlig adgang. Ved siden
af Mahagony Road Golf Course, vist
nok en meget fin golfbane. Og overfor meget fint indpasset almentnyttigt
boligbyggeri i 2 etager. For de fattige
skal også have mulighed for at komme
til de smukke steder og ned til stranden.
Flere steder var der også bygget gode
huse til 
amerikanske krigsveteraner,
bl.a. var det gamle Hilton ombygget til
billige lejligheder.

Efter 4 dage sejlede vi de 39 mil op til St.
Thomas , ind i bugten til de andre ankerliggere hvoraf nogle helt klart havde
ligget der i mange år. Specielt en tror jeg
i lang, tid han roede kun sjældent i land
på et surfbræt og båden havde ingen
master mere.

St Thomas Yacht Club ligger i hjørnet af
bugten, den er ret aktiv, men for nogle
år siden ødelagde en storm en stor del
af klubbens både. En bådebygger i klubben fandt så på at opkøbe en del gamle
J-24 både meget billigt, de findes overalt i USA. Han lavede en tegning af nyt
dæks-layout kopi af melges -24 og byggede bådene om derefter. Nu har man
en flåde fine sporty klubbåde til meget
billige penge. I april er der race med
både superbåde og joller som en del af
carribic race organisationen, men man
er inde til kl 15, så alle kan nå grill-party
om eftermiddagen. Det er i øvrigt Riise
compagny der er sponsor for sejladsen.
Det er jo efterkommere af apoteker
Riise fra Ærøskøbing, han blev apoteker
på St. Thomas og hans apotek brændte
i 1863, men han klarede sig rigtig godt
derefter. Nu har hans familie i hvert fald
Rolex i deres stald!

Charlotte Amalie er fyldt med turister fra mega skibene, men byen er
charmerende med de stejle trapper og
gader og mange velholdte gamle huse.
Taxfree guld-butikker, ejet af arabere,
en hel del fine havnerestauranter. Den
vi var på nogle gange var polsk! Her kan
man ikke køre selv vejene på øen er for
stejle, så det blev taxa rundt også ud til
nord
k ysten med den smukke Magens

Efter nogle dage satte vi en aften kurs
mod St. John, fin tur langs kysten, og
nat ankring ved Kristian Kjærs ø Great
St. James. Jeg mener da, at det er den,
han har. Morgendykning ind over revene med skildpadder, Tue dykkede helt
til bunden til dem, men der var mange
sting rays, så når de begyndte at vågne svømmede jeg op igen, de kan godt
være ret giftige. En fin oplevelse var det,
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at svømme ind gennem rækken af en
såkaldt blæksprutteskole, en hel række
blæksprutte unger på række. De holder
præcis afstand til den foran Når de bliver
forstyrret, retter de præcis ind på plads
når forstyrrelsen er forbi. Mutter blæksprutte foran! Efter nogle sømil, ankring
i bugten ud for Cruz Bay på St. John, så
her en 45 fods dansk Bavaria med en
flok unge mennesker sejle forbi, de havde det vist hyggeligt. Indklarerede i det
gamle danske toldkammer, var lidt nervøse da vi bare var gået i land i Charlotte
Amalie uden noget bureaukrati. Men det
var en vaks tolder, da vi fortalte at vi
kom fra St. Martin via St, Croix, så skulle
vi bare tage hollandsk og fransk ost med
næste gang så var det ikke nødvendigt
med papirer!
Vi sejlede så forbi Durlos` Kays, der er nu
stort hotel ved den gamle plantagebygning. Det var her de overlevende efter
slaveoprøret efteråret 1733 forskansede
sig , og kvinder og børn blev roet ud til
skærene og på land kæmpede man i et
par døgn til der kom undsætning fra St.
Thomas.. Men jeg kan godt forstå at der
ret hyppigt var oprør. Forholdene var
undertiden ret koncentrations-lejr lignende. Videre til nabobugten ved Trunk
Bay, som er på alle rejseprospekter.
Sandbund. Og ved bredden en palmelund med en camping-plads der ligner
en dansk plads fra 60-erne. På den dyreste fredede strandbred ligger en billig
campingplads, for den skal være for alle.
Der var en del unge week-end turister
fra Porto Rico. Man skal bare bestille i
god tid, hvis man vil have plads i højsæsonen.
Lidt henne på nordkysten ligger Anna
Berg plantage. Ved vejen lidt op gennem skoven ligger resterne af Anna Berg
skole, en af de slave skoler Von Scholten
fik oprettet med hjælp fra Herrenhuterne. Han overvæ- rede jo personligt alle
eksami-ner af børnene, og jeg mener
han var her da han fik besked om uroen
i 1848. Eller også var det på Kingshill.
Men der er en lille gruppe folk på øen,
som har fældet skoven udenom ruinen
og restaureret noget af bygningen, som
jo repræsenterer en tanke om at gøre
noget menneskeligt for de arme unger
som for ikke sålænge siden var født som
danske slaver.
Så skulle vi være sejlet til Tortola, men
jeg ville ind i Coral Bay på østkysten.
Der er et helt specielt miljø og der er en
gammel dansk toldstation og en fin naturhavn. Ved siden af er der en fin bugt,
der hedder orkanhullet eller Hansens
Bay mener jeg. Dette skulle have været
den centrale havn på de danske øer men
blev det aldrig. Området var lige ved at
blive solgt til den preussiske konge , men
så kom han i krig så skete der ikke mere.
I denne bugt har fra gammel tid diverse
hippier bygget spidsgattere nærmest på

stranden, de kaldes Cow Horns, meget
simple og billige fartøjer. Dem ville jeg
se, og der var da også et par stykker
mellem luksuslyst- yachter. På stranden
findes en restaurant og butik bygget af
drivtømmer. Den hedder Skinny legs og
er berømt på alle øerne. Meget specielt
sted.
Mødte en flink mand , han var vist lidt
skæv, han kom lige op af vandet, han
havde badet med sine 3 æsler!

På en stejl bjergtop ved bugten ligger
Fortsbjerget. Gammelt dansk fort og
herfra startede oprøret i 1733. Nogle
slaver kom ind i fortet med brænde,
overmandede de få soldater og gik ind
i huset og skar halsen over på guvernørens datter på tolv år. Hun var på besøg
der, faderen var lige taget af sted. Oprøret varede over et halvt år. På sletten
lige ved stranden blev mange henrettet
på grusom vis som straf, da oprøret var
nedkæmpet. De få overlevende begik
selvmord på stranden på østkysten ved
Neufound Bay. Der var vi lige sejlet forbi.
Efter et par dage på St. John hvor jeg
også fik set deres diabetes-ambulatorium, sejlede vi til Tortola og Beef Island.
Herfra fløj Ruth, Tue og jeg tilbage til St.

Martin, men først skulle startbanen lige
ryddes for vilde hunde og høns! Det var
en fantastisk tur for mig. På Sønderborg
Statsskole havde jeg en biologilærer,
han var født på St. Croix og havde boet
hele sin barndom der. Nu så jeg en del af
det, han havde fortalt om og lidt til. Fra
St. Martin via Curacau fløj vi til Amsterdam og hjem.
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Vi gjorde
det s’gu
DANMARK - NORGE SHETLAND - FÆRØERNE SKOTLAND - DANMARK
Måske skulle jeg starte med at
præsentere besætningen og det gode
skib GEMMA. Besætningen bestod af
Ite Schmidt, en skleroseramt kvinde i
rullestol, men med højt humør og stort
mod. I daglig tale kaldt Fru Schmidt. På
grund af hendes handikap har hun kun
fået tildelt tjansen som udkik.
Det andet medlem af besætningen var
(mig) Bo Blume Schmidt, naturligvis
gift med Ite. Jeg skulle så dække alle
andre gastefunktioner ombord, lige
fra spilergast til skipper, navigatør,
motormand, kok og alt det andet.
Båden GEMMA er en langkølet Laurin
32 bygget i 1964, senere ombygget
til langfart og oceansejlads. Senest
ombygget til handicapbåd. Der er lavet
hejs til at løfte personer i land og
ombord, ligesom der er lavet en speciel
stol i cockpittet så man kan sidde stabilt
og ikke bliver kastet rundt når søen er
hård.
Ide til turen:
Vi bestemte i efteråret 2015 at vi
ville sejle en længere tur i 2016. Vi
var begyndt planlægningen og havde
Hardangerfjorden i Norge som mål. Vi
havde dog også med en drøm om at sejle
forbi Shetlandsøerne som jo alligevel lå
næsten lige på vejen.
I januar 2016 hørte vi, at FTLF planlagde
en flotillesejlads som lød overkommelig.
Vi meldte os til informationsmødet og fik
her information om tid og rute. Vi blev
solgt på den ide og tilmeldte os flotillen.

Dette er beretningen om vores sejltur.
En for besætningen totalt fantastisk og
uforglemmelig tur.
Flotillen mødtes i Thyborøn i weekenden
11-12 Juni. Vi på GEMMA ankom den 11 juni
om aftenen efter en transportsejlads
fra Sønderborg til Thyborøn. En helt
igennem forfærdelig tur. Vi havde i
starten fint vejr, gik for motor mod
Lillebæltsbroen. Så skete der lige det at
vores elektriske selvstyrer ikke ville med
mere. Ham der havde sat den på havde
ikke sikret den, så vi tabte den. (skipper
blev idømt tjansen som fast opvasker).
Nå men ind til Middelfart og købe en ny
og så bare af sted mod Thyborøn. Vi have
hård vind og sø imod hele vejen til Hals,
så det var ikke behagelig sejlads. Turen
gennem Limfjorden gik fint, og vi fik det
til at passe så vi undgik spærretider ved
broerne.

sø, så ene mand på broen styrede jeg
GEMMA mod klamme kyster. Det var
en pragtfuld tur. Svag til jævn vind og
næsten ingen sø hele natten. Fik Fru
Schmidt i Cockpittet klokken 6 hvor vi
fik kaffe og spiste morgenmad.
Vi sendte position hver 4 time så alle i
flotillen vidste hvor alle var. En procedure
vi brugte på hele turen.
Vi ankom til Farsund den 13 Juni klokken
15. Efter lidt brotramp (skulle lige mærke
fast grund under fødderne) var der
fælles grill.

12/6-2016 Thyborøn
Flotillen afholdt frokost efterfulgt
af skippermøde. God mad (en fiske
anretning) efterfulgt af skippermøde for
alle besætningsmedlemmer.

14/6 Farsund
Skippermøde kl. 08:00 Dårlig vejrudsigt
for Nordsøen. Vi besluttede os for ikke
at sejle mod Lerwick på Shetlandsøerne.
Vi kunne afkorte sejladsen til Lerwick
lidt hvis vi sejlede lidt nordpå, så vi
besluttede at sejle til Egersund. En flot
flot tur i skærgården. Det tog 8 timer
og vi så meget flot natur. Faktisk så flot
at man sagtens kan lave en tur kun til
denne del af Norge.

Vi fik en god vejrudsigt og aftalte at de
langsomste både skulle få nogle timers
forspring, så flotillen kunne ankomme
til Farsund i Norge nogenlunde samlet.
Da GEMMA jo ikke hører til de hurtigste
(døgnmål på cirka 150 Sømil) fik vi æren
af at skyde flotillen i gang og afsejlede
Thyborøn 12/6 klokken 22:00. Klokken
22 er også sengetid for Fru Schmidt,
mest fordi det var ukendt at forflytte
hende med hejsen i mørke og eventuel

15/6 Egersund
Skippermøde kl. 08:00 Dårlig vejrudsigt
for Nordsøen. Vi afventer bedre
vejr i Nordsøen og beslutter at sejle
til Tananger. Det var for øvrigt min
fødselsdag. De andre spurgte hvad jeg
ønskede mig. Det var så ikke andet end
6 m VHF kabel, da vores VHF ikke ville
sende fuld styrke når jeg brugte VHF
antennen i mastetop. Planen var så at
koble VHF radioen på på AIS antennen
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som sidder agter. Men kabel i Egersund –
glem det. Vi fik et enkelt glas champagne
og sang fødselsdagssang og afsejlede så
mod Tananger. En tur på bare 4 timer.
Igen godt vejr, flot natur.
17/6 Tananger
Vi har nu ventet her i Tananger
siden 15/6. Skippermøde og
aftale om at sejle til Stavanger.
Vi venter stadigt på et ”godt
vindue” i vejrudsigten som
tillader sejlads uden for megen
vind. Besætningerne er ikke
enige, og 3 både vælger
at afsejle mod Lerwick. Vi
andre sejler til Stavanger. Vi
ankommer klokken 15. Nogen
timer senere ankommer en af
dem der ville gøre forsøget.
De vil alligevel vente sammen
med os.
Jeg fik mit VHF kabel og fixet
problemet.

jeg jo så sejle, hjælpe, skifte sengetøj,
tørre bræk ned (ikke op). Men Fru
Schmidt er en hård hund som mener at
det må man bare tage med – det er jo
en del af turen. Vi anløber Lerwick kl. 21
den 22/6.
23/6 Lerwick Shetland
Traditionen tro skulle vi se og opleve
noget. Det er sådan at ved ankomst til
et nyt land bliver en af bådene udnævnt
til adventure manager. Det vil sige at
de arrangerer ”noget” herunder fælles
spisning. Her på Shetland var det Antares
der var de heldige. Med en besætning på
3 blev det faktisk til 3 arrangementer.
Først var vi på rundvisning på Georg
Stage. Jeg kunne desværre ikke få Fru
Schmidt ombord, så vi blev på kajen og
talte med vagten. Vi hørte lidt om deres
togt og de hørte lidt om vores. Da de
hørte om Fru Schmidts søsyge kunne de
fortælle at en af dem havde brækket sig
så meget at hun have fået blodsprængte
øjne.

21/6 Stavanger
Ventetiden er slut. Vi har fået et
vejrvindue som vi tror holder i de cirka
35 timer vi regner med turen varer og
afsejler klokken 10. Da jeg som sidste
båd sejler ud af havnen får jeg lige et
trut fra et af krydstogtskibene. Vi var
ikke på kollisionskurs, så jeg ved egentlig
ikke hvorfor – måske troede han ikke
jeg havde set ham, det er jo kun et ef
verdens største krydstogtskibe. Den lyd
glemmer jeg aldrig, hende der Elizabeth
har en stemme så dyb at ens indvolde
svinger i takt med lydbølgerne.

Dagen efter var vi på guided rundvisning
på Lerwick museum. Det var virkelig
godt. Man kan tydeligt genkende deres
tilknytning til det nordiske. Historisk har
det været et hårdt liv, hvor de primært
har ernæret sig ved hvalfangst og
fiskeri. Idag bærer olieindustrien en stor
del af jobbene. Vi spiste middag der. Flot
udsigt fra restauranten.

Nå men vi kom godt af sted og fik en
god sejlads, frisk vind, rimelig kraftig
sø. Båden klarer det fint. Går godt i
søen, vind og bølger passer sammen
så vi kommer godt fremad. Fru Schmidt
blev forflyttet til slingrekøjen da det
friskede op. Så skete det jo. Fru Schmidt
blev søsyg. Rigtig søsyg. Som uddannet
sygeplejerske kunne hun informere mig
om at det hun havde hedder eksplosive
opkastninger. Som altmuligmand måtte

Det var virkelig en oplevelse at se
hvordan et mix af vand, korn, humle og
andet bliver til velsmagende øl. Vi fik
arrangeret en leverance til bådene.

Sidst, men ikke mindst, var der
rundvisning og prøvesmagning på
Lerwick lokale bryggeri. Se de kan lave
øl.

27/6 Lerwick Shetland
Vi har nu fået en vejrudsigt som skulle
give mulighed for sikker sejlads til
Færøerne. Vi sejlede fra Lerwick til
Cullivoe nordligt på Shetland. Der var en
mole og en isfabrik så kutterne kunne
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ise fisk. Ellers kun os og så en sæl. Den
var nok fulgt os fra Lerwick. Turen tog
6 timer. Ingen problemer. Godt sted at
overnatte, men ellers er der intet at
komme efter.
28/6 Cullivoe Shetland
Afsejler 06:00 mod Torshavn/Færøerne.
Ankom den 29/6 klokken 17:00. Turen
forløb problemfrit. Frisk vind 12 – 14
m/s. Igen passede bølgerne, vindretning
og vindstyrke pænt sammen, så det var
en behagelig tur. Fru Schmidt blev ikke
søsyg. Cirka 30 sømil ud for Færøerne
blev vi kaldt af FIE 2 som var en af de
både der var sejlet i forvejen. Fantastisk
at min VHF rækker så langt bare med en
antenne på hækken.
29/6 Torshavn
Vi ligger nu i Torshavn. Pludselig står der
et par ved siden af båden. Det var da Ollie
og Lotte. De har boet i Sønderborg og
havde hørt rygtet om at os 2 vanvittige
havde kastet os ud på sådan en tur. Vi
blev omgående inviteret på spisning og
rundtur på Færøerne. Det var en god
gestus de viste os. Vi fik set en del af
øerne og blev senere bespist. Dejligt.
1/7 Torshavn
Ja her i Torshavn har vi fået liggeplads
lige på et hotspot, det vil sige ud for
cafe`erne. Fru Schmidt taler i telefon.
Pludselig står der en og siger Mojn.
Det var så Margit Fromm. Hun var fra
Broager, men er nu flyttet til Færøerne.
Hun havde hørt der var kommet en
sejlbåd fra Sønderborg. Så kunne hun
jo også genopfriske det sønderjyske.
Hun kom om bord og snakkede med Fru
Schmidt. (Længe)
Bedst som vi sidder og nyder solen. Ja det
er rigtigt. Færøerne har den varmeste
sommer i mands minde. Det er så tørt
at der er forbud mod bilvask på grund af
vandmangel. Virkeligt lækkert. Nå men
vi sidder og nyder livet da der pludselig
står en journalist som vil have et
interview med dem der i handicapbåden.
Det tog lang tid. Han lavede den fejl at
han spurgte Fru Schmidt om hun ville
fortælle lidt om sig selv og om turen.
Han må have fået stof nok, for der kom
en helside i ugeavisen.
Så kom vi på tur med NAX. Et adventure
selskab om arrangerer events. Det kan
være klatring, rapelling, grotte svømning
eller andet. Vi fik dem til at lave en tur
til fuglefjeld og grotter. Se det er en tur
for rigtige mænd (og kvinder). Turen
foregår i en RIB til 16 personer. En
gummibåd med fast bund og 2 X 300 HK
på hækken. 75 knob på toppen. Se det
går stærkt. Med passagerer må de dog
ikke sejle fuld skrue, men stærkt gik det.
Vi kom til fuglefjeld og vi fik sejlet inde
i grotterne. Jeg fik lavet en noget rystet
og dugget video af turen.
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En kæmpe oplevelse. Fru Schmidt
var selvfølgelig med. Hun sad foran
mig. Jeg kunne så holde os begge.
Fuldstændig vild ide at tage en
handikappet ud af rullestolen, iføre
hende overlevelsesdragt og bære hende
ombord i sådan et uhyre. Men hun nød
det i fulde drag. Var måske lidt træt da vi
kom til Torshavn igen.
Dagen efter lejede vi en bus og en
personvogn Alle var så på sightseeing.
Vi kørte 250 kilometer rundt på
øerne. Fantastik natur. Virkelig en stor
oplevelse. Dagen blev afsluttet med
en bespisning arrangeret af Petur. Vi
fik Færøske specialiteter. Lækkert. Det
smager bedre end det lugter.
Næste dag skulle jeg lige tætne vinduer.
Vi fik lidt vand ind. Ikke noget særligt,
men irriterende. Pludselig kommer der
en ung dame ombord. Det var så Færøsk
radio der havde hørt om dem der i
handicapbåden.
Nå men fru Schmidt kom så med endnu
en beretning om sejlads, handikap og
søsyge. Næste morgen kunne vi så høre
Fruen i radioen. Jeg spurgte om jeg ikke
kunne blive bådens pressechef, måske
er der penge i det. Vi nød Færøerne,
flinke folk, flot natur, godt vejr. Vi havde
et perfekt ophold.

Hold da op. Fru Schmidt lå og snakkede
med en veninde. Hun svarede dog ikke.
Fru Schmidt havde også haft besøg af
hendes far og vores yngste søn. Hun
fortalte også at ham der der stod i
hjørnet skulle vi lige holde godt øje
med da han ville snyde foran i køen til
brusebadet. Jeg var noget rystet og fik
fundet indlægssedlen på det der søsyge
plaster frem. Jo jo en af de sjældne
bivirkninger er hallucinationer, i svære
tilfælde kontakt egen læge. Jo – vi havde
100 mil tilbage til Færøerne og 100 mil til
Stornoway, så det var ikke en option. Nå
men hun var jo til at tale med og vidste
egentlig godt at det var vrøvl. Jeg valgte
så at fjerne det der plaster og efter
nogle timer blev hun så normal igen.
Vinden tog til og vi sejlede virkeligt
stærkt. Vi ankom Stornoway 9/7 kl. 23:55
10/7 Stornoway Scotland
Byen virker lidt træt. Der er dog liv i
havnen. Man er ved at sætte telte med
mere op til årets store musikfestival.
Der forventes 25000 tilskuere. Selve
lystbådehavnen er fin. Nye flyde broer,
men bad er lidt svært. Handicapbrusere i
en brusekabine? Svært men ikke umuligt.
Vejret er ikke noget at skrive om. Det er
koldt og det regner en del.
12/7 Stornoway Scotland
Den 12/7 afsejler vi fra Stornoway med
kurs mod Loch Tarbert. Loch Tabbert
var den første af mange skønne
ankerpladser. Hvad det angår er scotland
enhver sejlers drøm. Der er ankerpladser
overalt. Den ene skønnere end den
anden. Vi har 500 billeder herfra. Vi
kunne lave en film - 50 shades of green.
Scotland er et grønt land – og et skønt
land.
13/7 Loch Tabbert
En flot flot ankerplads. Nyder udsigten,
livet og det hele. Afsejler mod Loch
Maddy ankommer kl. 20

Med tanke på den forestående sejlads
købte vi søsyge plastre. Så er vi klar.

14/7 Loch Maddy
Afsejler mod LochBoisdale Kl. 10:15 og
ankommer kl. 16.

8/7 Torshavn Færøerne
Vi afsejler mod Stornoway klokken 08:15.
Turen forløber fint. Der var lovet frisk
vind stigende til hård kuling sidst på
turen. Fru Schmidt er i cockpit og vi sejler
fint mod Stornoway. Omkring klokken 22
har vi mere vind og søen er mere urolig.
Jeg må sige til Fru Schmidt at valget
var, enten at gå i slingrekøjen nu, eller
alternativt blive i cockpittet hele turen.
Hun valgte køjen. Lidt besvær med at
hejse hende ned, men alt gik rimeligt let
og problemløst. Godnat til Fru Schmidt
og så op og styre båden. Midt på natten
kan jeg så høre Fru Schmidt sige noget.
Jeg kan dog ikke helt forså det. Så
autopilot på og ned for at høre om jeg
skal hjælpe.

15/7 Loch Boisdale
Meget blæsende, meget regnfuldt,
meget koldt. Må åbne flasken med
nødrationen (Laphroaig) da vi er blæst
inde. Det er ellers en fin havn. Helt ny
og med handicaplift. (Den var nu ikke
ret smart, men havnemesteren ville
gerne teste den. Vi var de første med
en kørestolsbruger der kom) Nå resten
af tiden brugte vi den jeg selv havde
konstrueret. Vi måtte blive liggende
indtil den 18/7 på grund af vejret. Ud
over havnen er her intet. Afsejler Loch
Maddy med kurs mod Island Rum. Kort
før vi skulle anløbe Rum, blev det dårligt
vejr. Det blev regnede, vinden kom op på
16 m/s. Meget dårlig sigt. Der lå mange
både i bugten så det var lidt krævende af

komme ind for sejl og få droppet ankeret
på det rigtige sted. Det gik fint, jeg måtte
dog efter det 2 gange for at få greb.
Glad og lettet fik jeg bjerget sejl og gjort
skibet ankerklart. 15 minutter senere var
der ingen vind og solen strålede fra en
skyfri himmel.
18/7 Island Rum, Loch Scresort
På øen Rum er der et slot og desuden er
øen studiecenter for kronvildt. En jæger
som mig måtte jo ind for at studere.
Der er ingen anløbsbro eller andet der
kan bruges, så Mikkel fra Perpito kom
med gummitaxaen. Med mit hejs blev
Fru Schmidt flyttet ned i gummibåden,
køretol og manden med og afsted det
går. Flot ø. Vi kunne godt have brugte
mere tid der, men de andre både ville
gerne videre til Tobermory. Vi afsejler
12:00 mod Tobermory hvor vi ankommer
klokken 17:00
19/7 Tobermory
Er dette Hawaii eller hvad sker der?
Vindstille. Flot, flot havn. Promenade og
barer. Ingen regn, men sol og 25 grader
i skyggen. Man mærker at vi ikke er
på de ydre Hebrider mere. Vi nød det i
fulde drag og gik ud for at spise. Fik god
mad og kunne sidde udenfor. Det var
bare lækkert. Vi afsejler fra Tobermory
den 20/7 kl. 13:00 med kurs mod en
ankerplads Lochaline. Ankommer 16:00.
20/7 Lochaline
God ankerplads, men skulle sætte
ankeret hårdt og have 50M kæde ud da
strømmen var hård.
Afsejler mod Adfern den 21/7 klokken
09:00, ankommer kl. 18:00.
22/7 Adfern
Adfern er en skønt lille sted. God
havn, god service, fine bade- og toilet
faciliteter. Der var hård modstrøm.
Når loggen viser 6 knob og man sejler
baglæns så er der modstrøm. Tricket
var at gå tæt under kysten. Så kom man
fremad. Kl 12 afsejler vi mod Craighouse
på øen Jura. Ankommer Kl. 17. Må tager
perpito på siden da han ikke kan få sit
anker til at holde. Der var nogen der tog
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gummibåden ind. De skulle lige se om
man kunne købe et par flasker når man
nu var her.
23/7 Craighouse
Efter en rolig nat afsejler vi mod Port
Ellen på øen Islay. Ankommer 23/7 kl 15.
23/7 Port Ellen på øen Islay
Stedet for whisky kendere. Der var
store forventninger, men for første
gang på turen var vi i en havn hvor
ikke ret meget virkede. Bad og toilet
var uhumske. Havnemesteren kunne
ikke tage kort. Banken var permanent
lukket. Butikkerne ville ikke udbeale
kontanter på udenlandske kort. Der
var en hæveautomat 10 mil borte. Vi
kunne bare tage en taxa. De andre var
på whisky tour og indkøb. Det gode skib
Gemma afgik igen med kurs tilbage til
Ardfern den 24/7 ankom kl. 16:30.
26/7 Ardfern
Efter et par gode dage i Ardfern.
Frisk fra brusebadet afsejler vi 09:00
mod Dunstaffnage hvor vi igen skal
mødes med flotillen. Ankommer til
Dunstaffnage klokken 17:00. Fint sted,
men hjemturen er ved at starte for alvor,
så vi afsejler 27/7 kl 09:00 mod Corpach
som er indsejlingen til Den Caledoniske
Kanal. Vi ankommer Kl. 12 og starter
slusningen. Da vi er inde i kanalen
fortøjer vi og overnatter.
27/7 Den Caledoniske Kanal
Vi sejlede i kanalen fra den 28/7. Vi
lavede overnatning i Loch Gairlochy,
Loch Oich og ankom til Inveness den
30/7. Kanalen er let at besejle. Der er

godt skiltet, sluserne er lette at komme
igennem. Alt virker. Derudover er det
et skønt landskab. Som altid herovre er
det meste grønt. Sluserne er flotte og
det er noget af en oplevelse at sluse
op/ned af de to staircases der er. Det
er 8 sammenhængene sluser som er et
stort tilløbsstykke for turister. Vi blev
filmet en hel del. Byerne og husene på
strækningen er idylliske. Det er bestemt
en flot tur. Kan anbefales.
30/7
Vi er nu i Inverness og afventer godt vejr
og at jeg får udskiftet en lænsepumpe.
Vi er klar og afsejler Inverness 08:00
den 2/8 og ankommer Buckie Kl 17:00.
En fiskeri havn med 10 meter høje
beton mure. Vi er klar til afsejling næste
morgen 08:00 og ankommer Peterhead
den 3/8 kl. 16:45
3/8 Peterhead
Så er vi næsten klar. Vi fylder op med
vand og andre fornødenheder. Gør klart
skib og venter på de sidste vejrprognoser.
Vi ser muligheden den 4/8 og aftaler
skippermøde kl 8:00.
4/8 Peterhead 08:00
Vi er så klar. Vi er bare sandet inde. Vi
må vente på højvande. Klokken 10:30 får
jeg grønt lys (jeg stikker kun 1,60), sejler
til tanken og topper op med diesel. De
andre dukker op og vi afsejler. Der er nu
357 sømil til Lemvig som er næste havn.
357Sømil med 6,2 knob= 57 timer. Det
bliver hårdt. Cirka 25 sømil ude får alle
3 både pludselig besøg af delfiner. Der
var mange og der var definshow i flere
timer. En fantastisk oplevelse. Omkring
klokken 22 lyder der et brag og bommen
mister kontakten til masten.
Jeg tror den er brækket. Kalder de andre
(de lå 4 sømil foran) og meddeler at jeg
går på dæk. Hvis jeg ikke har kaldt igen
inden 15 minutter må de gerne vende
om. Der er ved af være god vind og sø.
Jeg går på dæk og binder bommen fast til
masten, hvorefter jeg stryger storsejlet.
Får bommen sikret så den ikke gør
skade. Jeg kalder de andre og fortæller
at vi er ok, ingen fare. Bommen er ikke
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brækket, men der er brækket en bolt. Vi
fortsætter for fok alene. Vinden tiltager
og da vi mange mange timer senere
sejler ind i Limfjorden ved Thyborøn
havde vi 18 m/s medvind og store
bølger. Gamle Gemma surfede så ind i
limfjorden. På trods af at vi kun sejlede
med fok holdt vi de sædvanlige 6,2 mil i
timen. Bølgerne var store men bløde og
solen var på fuld tryk i dagtimerne (og
Fru Schmidt blev ikke søsyg. Ingen piller,
ingen plastre) så vi havde en god, men
meget krævende sejlads hjem til Lemvig
som vi anløb den 6/8 klokken 1930.
7/8 Lemvig Danmark
Alle både vel ankommet. Traditionen
tro blev der serveret kransekage og
champagne. Der blev skålet og takket for
turen. Om aftenen var vi på restaurant
og spiste en bedre middag. Turen blev
talt igennem og der var enighed om at
alle nok ville huske dette togt for altid.
Herefter blev flotillen erklæret for
opløst og bådene begyndte af afsejle til
hjemhavn.
For os i Gemma var der så lige turen
til Sønderborg. På turen igennem
limfjorden eksploderede vores ene
batteri. Det lugter ikke godt – næsten
som rådne æg. Vi gik ind til Hals og fik
udskiftet batteriet og spulet båden for
batterisyre. Lå indeblæst i et par dage.
Vi listede hjemover. Tog os god tid.
Ankrede op og overnattede når vi havde
lyst til det. Da vi sejler ind i Alssund
ringer min telefon. Det var jo så TV-syd
der ville komme og filme vores ankomst
og lave et interview med Fru Schmidt.
Helt undtagelsesvis ville de dog også
snakke med mig.
Vi håber at andre, med eller uden
handikap, får lyst til at tage en længere
tur. Den største hurdle er at tage
beslutningen. Er man først af sted er der
ingen grænser for hvad man kan.
De bedste sejlerhilsner
S/Y GEMMA
Ite og Bo

Mere om turen
Vores sejlede rute kan ses på:
https://share.delorme.com/gemma
Ugeavisen fra Færøerne kan læses på:
http://en.calameo.com/read/000884070bed72685b603
eller på: http://www.vikublad.fo og så finde uge 28.
Interview til radioen kan høres på:
http://kvf.fo/netvarp/uv/2016/07/07/ite
Gemmas hjemkomst kan ses på
http://www.tvsyd.dk/artikel/sclerose-har-ikkeforhindret-droemmetur-paa-verdenshavene
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DS Turbøjer

Lidt Praktisk Information
Af Bent Hansen
Jeg har bemærket, at ikke alle er klar
over hvem der må og hvordan man benytter DS Turbøjerne. Så, derfor vil jeg
lige forsøge at give lidt praktisk information.
Vores 4 DS Turbøjer, placeret i Vemmingbund og Alssund, er en del af det landsdækkende net at DS Turbøjer i Danmark
under Dansk Sejlunion.
Hvordan viser sejleren af han er
medlem af en sejlklub under Dansk
Sejlunion?
Når man vil lægge til ved en DS Turbøje,
skal man vise sit medlemskab ved at

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

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

Kort over SYC og SSM
DS Turbøjer

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

Med venlig hilsen
Bent Hansen
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WEATHER
ROUTING
– er det kun relevant for Volvo Ocean Race sejlere?
En storcirkel mellem punkt A og B er
ganske rigtigt den korteste vej, men ikke
nødvendigvis hverken den hurtigste,
eller den som giver den mest behagelig
passage. For at finde den vejrmæssigt
optimale rute er der igennem en længere
årrække udviklet en række “weather
routing” computer programmer, en del
af dem udviklet af eller i samarbejde
med tidligere Whitbread / Volvo Ocean
Race navigatører.
Disse programmer er i stand til at
optimere en rute efter en række
parametre,
typisk
kortest
mulig
passagetid i kombination med en række
begrænsninger for hvor hårdt vejr man
vil udsætte sig selv og grej for.
Jeg har over de seneste par år haft stor
fornøjelse at en sådan software, senest
på min tur over Atlanten med en Xp50 i
december 2016.
Der findes tre førende weather routing
programmer; ”Expedition” som jeg og
mange engelsktalende bruger, ”Adrena”
som er fransk og bruges af de fleste
franske off-shore kapsejlere samt
”MaxSea” som mig bekendt har noget
mindre udbredelse. Derudover findes
der en række on-line programmer,
men de er i sagens natur vanskeligt
tilgængelige og meget dyre at bruge når
man er langt til havs.
Udgangspunktet for at beregne den
vejrmæssigt optimale rute er først
og fremmest bådens polar data, der
beskriver hvor hurtigt båden forventes
at sejle ved forskellige vindstyrker, og
ved forskellige vinkler til vinden (TWA True Wind Angle).
Den blå linje i diagrammet (figur 1) - her
for en Xp44, som sejles i ”semi tur-mode”
med kun 95% af de teoretiske opnåeligt
hastigheder - viser den optimale TWA
op imod vinden henholdsvis ”ned ad
bakke”.

Det andet udgangspunkt er en
elektronisk vejrudsigt i form af en GRIB
fil som viser vind, vindretning, lufttryk,
bølgehøjde, nedbør mv. for hver tredje
time, for positioner med kvarte graders
mellemrum over et valgt område (figur
2). Man kan gratis hente vejrdata så
langt ud som 16 døgn frem, og min
erfaring er at vejrudsigterne over åbent
hav er langt, langt mere pålidelige end
i kystnære områder, hvor opvarmning
over land og afbøjning forstyrrer den
basale meteorologiske situation. De
gange jeg har sejlet har vi typisk hentet
en ny GRIB fil hvert eller hvert andet
døgn, hvilket over en satellit-telefon
koster 25 - 30 kr pr. gang.

Figure 1. Polar data for Xp44

På baggrund af polar data og GRIB fil
beregner softwaren den rute som giver
den korteste passage tid. Det betyder at
softwaren leder efter mest mulig vind
agten fra - hvilket ikke nødvendigvis
fører til ubetinget ros hvis man er på
fornøjelsestur med lillemor.
Man har derfor mulighed for at lægge
nogle begrænsningsparametre for vind
og bølgehøjde ind i softwaren (figur 3),
ligesom man kan fortælle softwaren at
man vil sejle for motor hvis der er så lidt
vind, at man sejler langsommere end en
given hastighed.

Figure 2. Visualisering af GRIB vejr-fil;
her vindstyrke og retning

Programmet router så i henhold hertil,
og fortæller hvor mange motortimer og
hvor meget brændstof man skal forvente
at bruge på turen.
I et tænkt eksempel med afgang 3.
januar 2017 morgen på en tur fra Las
Palmas til St. Lucia kunne det give
følgende routing resultater (figur 5),
hvor den røde, nordligste rute er lavet
uden begrænsninger, den blå midterste
med max 25 kt downwind TWS (True
Wind Speed), og endelig den sydligste,
sorte er med max 20 kt TWS.

Fortsætter side 68...

Figure 4. Fastsættelse af vejr
begrænsninger og motor parametre
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... fortsat fra side 67.
Resultatet (figur 6) bliver i dette tilfælde
en forskel i forventet sejltid på knapt
to døgn længere for ”den behagelige”
max 20 kt (sorte) i forhold til ”den
ubegrænsede” (røde), og det på trods
af en endda noget længere tur for den
ubegrænsede.
Mellemløsningen med max 25 kt (blå)
vil blot tage 6 timer længere end den
ubegrænsede, og var nok det jeg ville
vælge.
25 kt bagfra i store Atlanterhavs
dønning er ikke slemt, men det skal
selvfølgelig bemærkes at GRIB filen
angiver forventet middelvind, så man
vil givet komme ud for nogle pust med
noget kraftigere vind.
Ydermere kan man meget nemt
få overblik over hvad forskellige
afsejlingstidspunkter vil betyde for en
(figur 7). Her har jeg bedt programmet
beregne optimal rute med et givet
sæt
begrænsningsparametre
ved
afsejling hver ottende time hen over de
kommende tre døgn.
Som det ses af tabellen, vil afsejling
6. januar kl. 10 være optimalt, og ser
samtidig ud til at give ankomst i dagslys;
om end det er forholdsvis usikkert på så
lang en tur.

Figure 5. Tre ruter over Atlanten med
forskellige vejr begrænsninger
Figure 6. Routing resultater med
forskellige vejr begrænsninger
Jeg håber det er lykkedes at vise nogle
af de mange muligheder man har ved
brug af routing software. Da den finest
tilgængelige, gratis tids-opløsning af
GRIB filer er 3 timer, har vejr routing
kun relevans ved passager på over 9
- 15 timers varighed, men da er det til
gengæld også fantastisk!
Indrømmet, det er da på kanten til
at være lidt nørdet - men jeg er vildt
begejstret for den tryghed og komfort
man kan opnå på de lange passager ved
at have styr på vejret. Både i forhold til
at undgå for voldsomt vejr, men bestemt
også i forhold til at undgå for lidt vind.
Det er ganske enerverende at ligge i
store dønninger uden vind og klaprende
sejl, og kan være ødelæggende for ens
sejl.

Figure 7. Routing resultater
som funktion af forskellige
afsejlingstidspunkter
Som med al kvalitet, er det da heller ikke
et billigt program - en Expedition licens
koster 1.295 USD. Adrena sælges i mange
forskellige versioner med varierende
funktionalitet og fås fra 759 EUR for den
mest basale routing version.

Sønderborg Yacht-Club Kalender – Landværts arrangementer 2017
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
Dato

Tid

Emne

9/1/17

19:00

Bestyrelsesmøde

21/1/17

12:00

Nytårskur. SYC er vært ved en let frokost på Idrætshøjskolen, tilmeldingspligt kun via hjemmesiden

3/2/17

19:00

Torskespisning i klubhuset. Tilmeldingspligt til Finn Larsen

9/2/17

19:00

Bestyrelsesmøde

6/3/17

19:00

Bestyrelsesmøde

9/3/17

19:00

Udvalgsseminar forår

3/4/17

19:00

Bestyrelsesmøde

22/4/17

11:00

Kontrol af redningsveste

22/4/17

11:00

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

22/4/17

12:00

SYC Standerhejsning - Vi siger velkommen til en ny sejlsæson - Klubben er vært ved en let frokost

22/4/17

12:00

Standerhejsning -

25/4/17

18:00

Velkomstaften til nye medlemmer. Klubhuset, ingen tilmeldingspligt

			

Check af dit gasanlæg ombord

8/5/17

19:00

Bestyrelsesmøde

12/6/17

19:00

Bestyrelsesmøde

ohøj

Sønderborg Yacht-Club Kalender – Landværts arrangementer 2017
Dato
4/9/17

Tid
19:00

Emne
Bestyrelsesmøde

Kommer okt.

Lynkursus i Dieselmotorer – hos MJ Værft, Augustenborg

12/10/17

18:30

Udvalgsseminar efterår

13/10/17

15:00

Standernedhaling. SYC er vært ved kaffe/blødt brød

6/11/17

19:00

Bestyrelsesmøde

16/11/17

19:00

Generalforsamling 2016

20/11/17

19:00

Konstituerende bestyrelsesmøde

Sønderborg Yacht-Club Kalender – Søværts arrangementer 2017
Dato

Tid

Emne

Dato følger		

Fællestur til Kiel, British Yacht Club

18/5/17

10:00

Oxbridge 2017

10/6/17

8:00

Als Rundt 2017

10/6/17

8:00

Havnens dag

Dato følger

16:00

Newcomers Network Sønderborg - Sailing Event

12.-14/07/17		

Tune up – Klassemesterskab Contender joller

15.-21/07/17		

VM for Contender Joller 15-21. juli

12/08/17

Breddestævne for handicappede sejlere i Twinbåde

8:00

18/8/17		Kulturnatten

Sønderborg Yacht-Club Kalender – Junior Arrangementer 2017
Dato

Tid

Emne

Følger

19:00

Forældreplanlægningsmøde på Humlehøj i undervisningslokalet Sommerlejr 2017

3/3/17

19:00

Forældremøde i klubhuset

4/4/17

20:00

Kæntringsprøve i svømmehallen.

		

8:00

Arbejdslørdag

14/3/17

20:00

Svømmeprøve

22/4/17

12:00

Standerhejsning

23-26/06/17		

Sommerlejr i Sønderborg

Følger		

Opti A-Cup

7.-8/10/2017		

Klubmesterskab

20.-21/05/2017		

SJO SønderJysk Open

Følg med i
eventuelle ændringer
på hjemmeside.
Der tages forbehold for
ændringer i tider og
datoer. Se aktuelle tider
iht. til indbydelser mm.
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Kun en pige?
– ja men én af dem fra
Sejlsport Syd (tidligere SYC)
Af Christian PH Duus
Hvorfor nu den overskrift? – Simpelthen fordi der ikke var nok piger tilmeldt JDM i
Zoom 8 til, at de kunne kåre en Danmarksmester. Derfor måtte Mette Gade nøjes
med titlen som Overaltvinder uanset hun også slog drengene – Stærkt sejlet Mette
- tillykke med titlen og undskyld, at vi lige her i OHØJ må ”nøjes” med at vifte
med det norske flag for dig (jojo Mette se side 71). Du fortjener faktisk hele vores
hjemlige flagallé - Keep on Sailing!

ohøj

Sensommertur

71

til Flensburg

Af Bent Hansen
Formålet med turen var, kort og godt,
at lave noget sammen, men at der også
skulle være plads til det individuelle.
Derfor var der mulighed for tilslutning
fra båd, bus og bil. De fleste sejlede fra
Sønderborg fredag, nogle tog et ophold
i Glucksborg eller overnattede ved en
turbøje undervejs. Flertallet tog dog
direkte til Bellevue/Hafenspitze, hvor vi
havde en aftale om plads til ca. 10 både.
Lørdag formiddag gik nogle på torvet,
andre tog en ”stadtbummel. Vi traf
dog hinanden op og ned af gaden og
på caféerne. Efter frokost mødtes vi
til en guidet tur på havnen (arrangeret
af LOF-Sønderborg). Til turen var vi 19
tilmeldte der fik en fyldig rundvisning og
en fortælling om Flensborg før og nu,
grænselandet, dansk/tysk, hertuger og
konger, bygninger, skibe og ikke mindst
skibsfart, rom og søfolk gennem tiderne.
Henrik Vestergaard, der var vores guide,
formåede at ”fange” selv de af os, der
mente at vi kendte Flensborg som vore
egne lommer.
Mange af museumshavnens skibe fik
et ord med på vejen. F.eks A.W. Fuchs
skib, som vi et par uger senere kunne
se i Sønderborg. Der lå også flere gamle
danske træskibe, bl.a. et par gamle
lodsbåde. Nogle lod sig friste af byens
bedste bod med pølser og matjes,
inden vi nåede til restaureringsværftet.
Det var et hit som det var svært at
komme videre fra. svært at komme
alle frem. Det blev en
hyggelig fællesspisning,
hvor vi var 25.

videre fra. De Gamle gader oven for
havnen fik også opmærksomhed.
Restaureringen af husene i ”Herrenstall”
og ”Oluf Samsons-gang” og kvarteret
deromkring, har nu ændret det fra
havneslum til mondæne lejligheder. Vi
kom videre over Hafenspitze og op langs
østsiden med nye boliger og pakhuse,
der er ved at skifte identitet og formål.Vi
sluttede ved ”Robbie og Berkling” der nu

er flyttet på havnen i deres nyindrettede
domicil, der ud over kontor også rummer
et ”12-meter” værft og museum,
restaurant og eventhus.
Henrik formåede at holde os i ånde til
17,45. Men så var alle også trætte og
sultne. Der var ved Anneli og Jørns hjælp
reserveret bord til os på ”Gallerie” til kl.
18. Selv om vi var lidt forsinkede, nåede

Nogle tog en ”godnatøl”
på vejen hjem i køjen.
I løbet af natten fik vi
et
festfyrværkeri
af
en gang torden med
dertilhørende regn. Det
lå stadig og rullede, da
vi søndag formiddag
startede turen hjemover.
Her måtte de fleste hjælpe lidt med
”jerngenuaen” for at få turen til at glide.
Tak for den gode stemning på turen og
for alle de positive tilbagemeldinger der
er kommet til Turudvalget.
Ps: planer for 2017: Hvad med en tur
til Flensborg bryggeri? Eller en børn/
børnebørns Tur? Vi modtager gerne
forslag til ture og ideer til gode steder.
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Che ck eve ntuelle
opd ate ringer
på
hje mm esiden
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Sønderborg Yacht-Club Kontakt 2017
SYC Bestyrelse

Navn

Telefon

Email

Formand, Økonomi

Flemming Clausen

40 45 58 84

flemming@clausen-dk.com

Næstformand

Finn Halberg

41 88 47 91

bc.soenderborg@profiloptik.dk

Juniorformand

Brian Lybæk Petersen

22 36 07 69

b.lybaekpetersen@gmail.com

Kasserer (interim)

Michael Hampen

22 20 45 74

syc@hampen.dk

Sekretær, Økonomi

Bodil Lindhard

20 42 20 74

bodil6400@gmail.com

Medlem

Christian P. H. Duus

23 30 35 92

christian_oz4chd@mail.dk

Medlem

Søren Sloth Møller

25 97 87 86

ssml@bhj.dk

Suppleant

Jens Godbersen

51 51 18 78

jensgod@hotmail.dk

SYC Faste udvalg

Navn

Telefon

Email

Brudestensudvalget

Jørn Iversen

26 25 11 85

joern.iversen@hotmail.dk

Festudvalget

Finn Hundsholt Larsen

30 20 15 23

finnhl@stofanet.dk

Jollemorudvalget

Ove Lustrup Madsen

40 81 49 29

olm.avitech@stofanet.dk

Kapsejladsudvalget

Flemming Clausen

40 45 58 84

flemming@clausen-dk.com

Klubbåde

Tonny Tankred

23 44 65 36

tankred@city.dk

Klubhusudvalget

Niels Henrik Nielsen

60 81 28 97

nielshenriknielsen@gmail.com

Kranudvalget

Jørn Schulz

29 66 10 72

rasann@bbsyd.dk

Mini12

Christian P. H. Duus

23 30 35 92

christian_oz4chd@mail.dk

Mini12 (Leder Mini12 Teamchef)

Finn H. Larsen

30 20 15 23

finnhl@stofanet.dk

Mastehusudvalg

Troels Fenneberg

21 48 79 77

trf@stofanet.dk

Ohøj Redaktion

Christian P. H. Duus

23 30 35 92

christian_oz4chd@mail.dk

Senior Sejlerskolen

Lars Slipsager Reugboe

41 90 85 03

lsr@syddansktag.dk

Sponsorudvalget/Projekt

Flemming Clausen

40 45 58 84

flemming@clausen-dk.com

Sponsorudvalget/Projekt

Poul R. Fedders

40 45 57 94

poul.fedders@danfoss.com

Studenterafdelingen

Ledig

SYCs Venner

Morten Sørensen

31 65 30 09

mmlao@mail.dk

Tirsdagsklubben

Jørn Iversen

26 25 11 85

joern.iversen@hotmail.dk

Traktorudvalget

Jørn Iversen

26 25 11 85

joern.iversen@hotmail.dk

Tursejlerudvalget

Jens Godbersen

51 51 18 78

jensgod@hotmail.dk

Tursejlerudvalget – DS Turbøjer

Bent Hansen

30 50 16 28

bentha@stofanet.dk

Webmaster

Henrik Rasmussen

21 32 90 97

rasmussen@true-wish.de

Sønderborg Lystbådehavn

Havnekontoret

7442 9392

lystbaadehavnen@sonderborg.dk

(Formand handicappede sejlere)

Havnemester, Knud Erik Lund 		

2784 8525	havnemester@soenderborglystbaadehavn.dk

ohøj

Sønderborg
Yacht-Club’s CV
Sønderborg Yacht-Club (SYC) er stiftet
1904 og har pt. ca. 530 medlemmer.
SYC er medlem af Dansk Sejlunion.
SYC arbejder aktivt for udbredelsen og kendskabet til sejlsporten og
tursejladsen. SYC tilbyder aktiviteter
indenfor bredde- og elitesporten og
aktiviteter til tursejlerne – til ungdom
og seniorer, herunder også handicappede. SYC råder over 49 egne sejlbåde og støttebåde. SYC er selvfinansierende medregnet sponsorstøtte.
Kontingentet holdes på et relativt lavt
niveau, idet alt arbejde er baseret på
frivillig indsats. Gennem sejladserne
og det frivillige arbejde eksisterer der
et stærkt socialt sammenhold i SYC.
SYC er af Dansk Sejlunion udpeget til:
• ”Den ungdomsvenlige sejlklub”, og
•	
”Kompetence- og kraftcenter for
sejlads for handicappede”
Udover bådflåden råder SYC over
klubhus, 3 maste- og jollehuse, 2 mastekraner, bådskran (7,5T), traktor,
gode
vinteroplægningsmuligheder
m.v.

73

SYC tilbyder
•	
Kapsejlads - Onsdagskapsejlads, Als Rundt, kurser, egen måler m.v.
•	
Juniorafdeling – sejlads i klubbåde, Optimist, Feva- og Europajoller, J80’ere
m.m. – samt private både. SYC har 7ledsagerbåde og et team af instruktører
•	
Studenterafdeling – sejlads i J80’ere
•	
Handicapsejlads - 2,4mR (Mini 12’ere) samt Olsen Twinner – ledet af et team
af instruktører og hjælpere SYC har mere end 25+ års erfaring med sejlads for
fysisk handicappede
•	
Sejlerskole – der tilbydes flere kurser og der sejles i J80’ere – med instruktører
•	
Temaarrangementer – virksomhedsbesøg, udstyr m.v.
•	
Socialt samvær - torskespisning, vinsmagning, mandetur, Nytårskur, Standerhejsning og Standerstrygning m.v.
•	
Kurser - indenfor mange kategorier lige fra motorkurser, kontrol af sikkerhedsudstyr, VHF, førstehjælp, kapsejladsregler, Duelighedsbevis m.m.
•	
Klubblad, Ohøj (omdelt), hjemmeside og Face Book side
•	
Velkomst- og informationsaften nye medlemmer
•	
Vinteroplægning af mast, benyttelse af kraner, hjælp til transport af båd
på havnen – m.v. hvilket også er inkluderet i kontingentet … og meget mere

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

Årskontingenter
Junior medlem
Studenter
Senior medlem
Familiemedlemskab
Passivt medlem

350
350
700
1300

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

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

Årlige tilbagevendende
Kapsejladser:
•	Als Rundt siden 1925 med 100 - 300 deltager fra 2-3 nationer.
•	Opti-A-Cup siden 1981 med 120-175 deltager fra 2-4 nationer.
•	Oxbridge siden 2007 med 60-100 deltagere – studenter-matchrace fra Tyskland
og Danmark
•	ZEROCup siden 2012 med 20-30 deltagere – sejlerhold fra forskellige firmaer og
interesseorganisationer
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Få et OK Benzinkort
og støt Sønderborg
Yacht-Club
hver gang du tanker
Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så
kan du støtte Sønderborg Yacht Club med 6
øre, hver gang du tanker en liter benzin eller
diesel. Det koster ikke dig ekstra – OK betaler
hele beløbet.

Støt klubben med OK Mobil
Du kan også forhøje støtten med OK Mobil. Vælg den
OK Mobil-pakke, der passer dig bedst. Så støtter OK
med ekstra 6 øre pr. abonnement for hver liter benzin
eller diesel, du tanker.

Støt klubben med el fra OK
Med et OK Benzinkort med en sponsoraftale kan du
ved også at få el fordoble din støtte fra 6 øre til 12 øre
for hver liter benzin eller diesel, du tanker.

Støt Sønderborg Yacht Club på www.ok.dk/lokalsporten

www.syc.dk

ohøj
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Enkeltstående Større kapsejladser
– SYC har afviklet følgende:
Årstal Kapsejlads/ Stævne
2016

Deltagere Nationer

505 DM og NM

27

4

Årstal Kapsejlads/ Stævne

Deltagere Nationer

2009 Europa Jolle DM

2016

F-18 NM og Klassemesterskab

15

4

2009 Åbent Ungdoms DM Matchrace

2016

A-cat NM og Klassemesterskab

18

3

2008 Military VM CISM

2016

F-17 NM og Klassemesterskab

6

3

2008 DM for Contender (open)

2016

Contender DM

26

2

2008 Junior- og Ungdoms DM (open)

2016

Opti A-Cup inklusiv DM Opti & Zoom8 128

2

2007 Distriktsmesterskab i Starbåde

2015

Ylva DM (open)

16

2

2015

Breddestævne i Handicapafdelingen

9

1

2015

Sommerlejr Juniorafdelingen

105

2

2014

X79 DM + tysk X79 mesterskab

56

2

2014

Sejlsportsliga

72

1

2014

J80 – Sportsbåd Open

40

1

2014

Sønderjysk Open

27

1

2014

Breddestævne Handicapafdelingen

18

11

2004 Sonar Class SYC jubilæums regatta

2013

VM Europajolle

178

13

2004 Åbent DM for International Drage

2013

Torm Ungdoms Granprix

120

3

2013

Zero Cup

43

1

60

3

44

3

140

21

26

3

383

3

23

3

2007 Danish 18 Footer Grand Prix

28

4

2006	German Open for
International 14-footer

18

4

210

1

2005	IFDS Disabled Sailors
World Championship

56

17

2004 Torms ungdoms Grand Prix

58

2

8

6

39

6

2004 European 18-Footer Grand Prix

10

4

2003 Åbent DM for Spækhugger

20

1
2

2006	Ungdoms DM: Laser Radial,
29’er, Europa, 470’ere

2013

Breddestævne Handicapafdelingen

18

1

2001 Åbent DM for BB 10 meter

17

2012

Handicap Breddestævne

12

1

2000 DM for Folkebåd

60

2

2012

Zero-Cup

48

1

1997

WM for OK jolle

55

8

2012

X-79 DM (open)

72

2

1995

Nations Cup for X99

60

8

2012

Kredssommerlejr – Juniorer

105

2

1992

DM i X 99

19

?

2011

Mark Foey Throphy VW

20

7

1992

Klassemesterskab i Aphrodite 101

14

?

2011

Torm Grandprix

104

3

1990

DM for X79

50

?

2011

Nordisk Ungdomsmesterskab

310

5

1989

DM i Snipe

25

1

2011

Kredsstævne – Juniorer

34

2

2010

Finn Jolle DM

40

4

1987	DM i Ylva og
klassemesterskab i Karavel

~20

?

2010

18 Footer Grand Prix Stævne

21

4

1986

DM spækhugger

?

?

2010

Kredsstævne – Juniorer

63

2

1986

EM for 470’er

120

17

1984

DM i Folkebåd

115

2

2009 Kredssommerlejr – Juniorer

125

2

2009 Contender VM

112

13

1984

WM for OK jolle

60

10

NM for Flipper jolle

35

4

NM for Optimist jolle

80

4

2009 Kredssejlads – Juniorer

97

2

1981

2009 Nordisk Kadet Stævne

24

4

1979

Returneres ved varig adresseændring

kode a-z indsættes
når dok. kommer
SYC
Sønderborg Lystbådehavn
Marina Allé
6400 Sønderborg

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

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

Åbningstider
Man.-fre. 09.00-17.00
Lørdag
10.00-12.00

Åbningstider for Café BRAG
Åben: Maj til September
Hver lørdag fiskebuffet
fra kl. 12.30-15.30
- Kun på bestilling Åben for selskaber: Hele året efter aftale
Tlf.: +45 74 48 64 03 . E-mail: brag@bragsoesport.dk

