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Læs bl.a.

Contender
VM 2017
• VM
	 Contender afviklet
i fantastisk sommervejr

• Følg
	
med Felicia SYC på familietogt fra St. Croix til Bucks Island

• Læs
	
om Kenneths flotte
debut i Laser jollen

•	Skonnerten Jylland
stred sig til en fornem 3. plads
i Tall Ships Race
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UDGIVELSE OG DEADLINE
Deadline for indsendelse af
materiale til OHØJ 2019 er
den 15. december 2018.
Alt materiale til OHØJ
sendes fremover til:
ohoj@langenberg.dk
Alle e-mail som sendes til
adressen skal i emnefeltet
navngives med
artikelnavn/emne.
Der sendes et indlæg pr.
e-mail. Sendes der flere e-mail
vedr. samme artikel er det
vigtigt at ”emnefeltet” er det
samme.
Billeder sendes i bedste
opløsning/størrelse som jpg.
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Formanden
har ordet
Af Flemming Clausen, formand SYC

Tak til alle frivillige
I år vil jeg gerne starte med at takke alle
frivillige hjælpere. Ofte takker vi vores
frivillige hjælpere ved afslutning af et arrangement, men her vil jeg gerne starte
med at sige tak.
Frivilligheden er helt afgørende for at en
klub som vores kan fungere. De fleste
frivillige hjælper gang på gang og hvorfor gør de så det. Jeg oplever, at mange
frivillige bliver godt integreret i klubben
via det frivillige arbejde, og at man lærer hinanden af kende ved at arbejde på
fælles projekter. Det er også mange der
møder nye venner, hvor venskabet er
startet, som frivillige i SYC.
Men vi skal også passe på vore frivillige,
således at vi ikke driver rovdrift på dem.
Det værste, der kan ske er, nogle af de
mange frivillige kører sur i det og synes,
at det bliver for meget I 2017 fik SYC et
godt økonomisk resultat, bl.a. som følge
af overskudsgivende arrangementer,
som blev gennemført med frivillig arbejdskraft.
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.
Alternativet til frivillig arbejdskraft ville
være en langt højere betaling for at være
medlem af fællesskabet.Har du lyst til at
være en del af det frivillige arbejde, så
hold dig ikke tilbage. Skriv en mail, ring
eller spørg. Vi har mange forskellige ting,
der skal gøres.
Bare for at nævne par eksempler, så
trænger mange af de pokaler, vi har stående på 1. sal i klubhuset til at blive pudset – eller hvad med at give et nap med,
når Juniorafdelingen lægger ud med en
arbejdslørdag, den 25 marts kl 08:00.
med morgenkaffe og efterfølgende frokost – Juniorformanden vil glæde sig
over, hver en håndsrækning, de kan få
– og så er det ikke en gang.løgn. - læs
mere i dette Ohøj.
Tak til sponsorer
Vi er glade for SE Vækstpulje for sponsoratet til vores Klubhusprojekt, ligesom
vI i forbindelse med afvikling af Contender VM i juli måned modtog støtte

Sporteventdenmark og Sønderborg
fra 
Kommune.
Ligeledes en tak til SYC medlemmer, der
med egne midler har valgt at støtte Klubhusprojektet. Se omtale i bladet samt en
opfordring til andre om at støtte op. Alle
beløb er velkomne – store som små. Det
handler også om at vise, at medlemmerne bakker op.
I forbindelse med stævner og arrangementer vil vi også gerne takke sponsorerne til vores stævner og arrangementer (se omtale inde i bladet) I samme
åndedrag må vi huske vore annoncører
i dette nummer af OHØJ.
Tillykke med resultaterne
Mange af vores medlemmer har i årets
løb gjort sig bemærket på kapsejladsbanerne.
Tillykke til Kenneth Frederiksen med
topplaceringer på 2 laserjolle ranglister
og en bronzemedalje til DM.
Tillykke med DM i J/80 til Flemming Djernæs, Kim Løndal og Erwin Bergholdt alle
fra SYC og Rene Villefrance som 4. mand.
Tak til alle der har repræsenteret SYC i
ind og udland.
Aftale om sportsklub koncept med
Dansk Sejlunion
Drøftelser med Dansk Sejlunion i 2017
har ført til, at Sønderborg Yacht-Club og
Dansk Sejlunion har indgået en aftale
om, at SYC indgår i Sportklub Konceptet
under DS. Konceptet er rettet sig mod
unge kapsejlere mellem 15-23 år. Læs
mere i dette Ohøj.
Aktiviteter i vinterhalvåret
Der er planlagt de traditionelle arrangementer i vinterhalvåret, men jeg ved
også at der planlagt spændende foredrag om vores medlemmers oplevelser.
Er der nogle, der sidder inde med gode
ideer, så kom endelig frem med dem.
Vi er altid lydhøre overfor nye idéer og
gode forslag.
Følg med på hjemmesiden / E-mail. Facebook.

Begivenheder til sommer
Her vil der også være de traditionelle
sejladser Als Rundt og junior stævner. Ja
og så kommer der en Als Rundt i 2 for 2 i
september. Læs mere om dette arrangement inde i OHØJ.
I 2018 er der igen et højt aktivitetsniveau 505 Jolle DM i pinsen, 18-Footer
European Granprix i slutningen af august
og et stort ungdoms DM for joller midt i
september. Har du lyst til at hjælpe til, så
har vi helt sikkert en opgave der passer
dig. SYC Mission, Vision og handlingsplaner Sidste år startede vi en proces, hvor
vi begyndte med at udarbejde en situationsanalyse for SYC med styrker, svagheder, muligheder og trusler, som vi første
gang præsenterede til nytårskuren 2017.
Vi arbejdede videre med processen op til
sommerferien 2017, hvor vi udsendte et
spørgeskema.
Efter sommerferien har vi analyseret svarende fra knap 100 medlemmer
og de mange gode input til hvad vores
medlemmer synes er vigtigt at vi fokuserer på i det fremadrettede arbejde.
Nogle af de ting medlemmerne ligger
vægt på i spørgeundersøgelsen er at
medlemmerne har et fællesskab, topscoren er læring inden for forskellige
områder bl.a.sejlerskole aktiviteter, duelighedsbevis mm. Det 3. område var at
dyrke alle de sejladsformer vi har i dag,
udvikle disse og arbejde på at gennemføre events, for at synliggøre SYC og få
flere i lokalområdet til at få en passion
for sejlads.
Udfra disse inputs har bestyrelsen formuleret mission således (missionen kan
omskrives til at være det SYC er sat i verden for)
Mission:
	 skabe et sejler-fællesskab af aktive
• At
medlemmer, som deltager i udviklingen af klubbens aktiviteter af social
eller sportslig karakter
	
læring, certificering og sik• udbyde
kerhed til fremme af sejlsport
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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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Formanden har ordet
Fortsat fra side 3.
• synliggøre
	
Sønderborg Yacht-Club
samt styrke klubbens langsigtede udvikling gennem afholdelse af sejladsrelaterede events
Vision:
• 	En dynamisk sejlklub kendt som et attraktivt centrum for læring, events og
sport for alle med en passion for vand
Fællesskab - Kundskab - Sejlads
Missionen og visionen er den overordnede ramme som understøtter SYC’s formålsparagraf meget præcist. Mange af
vores sædvanlige aktiviteter styrker en-

ten Fællesskab, Kundskab eller Sejlads.
Fremadrettet vil vi i planlægningen af
aktiviteter have fokus på at lave aktiviteter der kan være medvirkende til at
gøre vores svagheder og trusler mindre
og udnytte de muligheder vi har beskrevet i strategi arbejdet. (se præsentation
gennemgået på nytårskuren på hjemmesiden under SYC.)
Vi har allerede besluttet, at fokusere
mere på sejlerskole, juniorarbejdet styrkes dels med Sportklub konceptet og fokus på at udvide antallet af juniorsejlere.

Eventsejlads er også noget vi vil gøre
mere ved, da det er en god måde at få
nye yngre borgere til at interessere sig
for sejlsport og dermed SYC.
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.

Flemming Clausen
Formand

Følg Sønderborg Yacht-Club på Facebook
og få altid de sidste nye informationer.
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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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Bestyrelsens beretning
for året 2016/17
Af Flemming Clausen
På bestyrelsens vegne vil jeg fremlægge
bestyrelsens beretning for det forløbne
år.
Beretningen er en overordnet beretning
som beskriver Sønderborg Yacht-Clubs
aktiviteter. Efterfølgende vil udvalgene
fremlægge beretninger for udvalgene.
Mesterskaber
I det forgangne år har en langrække sejlere deltaget i nationale og internationale
stævner.
I J/80 er det blevet til et Danmarksmesterskab til Flemming Djernæs, Kim Løndal og
Erwin Bergholdt alle fra SYC og Rene Villefrance som 4. mand. Vi ønsker teamet
tillykke med DM’et.
Ungdomssejleren Kenneth Frederiksen
gør det også godt i Laser jollen, hvor han
både i årets løb er blevet til en bronzemedalje til DM og en 1. plads på Torm Randprix rangliste og 1. plads på laser standard
ranglisten. Kenneth er samtidig i øjeblikket den eneste SYC’er som er tilknyttet
ungdomslandsholdet.
Kenneth har store ambitioner og herfra
ønsker vi held og lykke og bakker op hvor
vi kan og samtidig håber vi at det inspirerer andre til at følge efter.
På den negative side er vores sejlsportsliga hold rykket ned i 2. division, mere om
dette under kapsejladsudvalgets beretning.
Store stævner
Hvis vi skruer tiden tilbage så startede
året med en travl september måned,
hvor vi afholdt et stor DM for Optimister,
Zoom8, 505-joller, A-Cat og F18 senere i
samme måned blev der afholdt Contender DM. Stævnerne var en success såvel
sportsligt som økonomisk. Resultater var
et overskud på ca. 80. tkr. Under dette
stævne havde vi ca. 50 mand på vandet
og samtidig 10 mand på land.
Årets kapsejladsbegivenhed var i juli måned, hvor vi først afviklede Tune-up og
DM for Contender joller fra den 12-14. juli
efterfulgt af måling i 2 dage. Selve VM blev
afhold fra den 15-21. juli med 107 både tilmeldt.
Stævnet blev afviklet til stor tilfredshed
fra sejlere både på land og på vandet
En kæmpe stor tak til de mange frivillige

der har brugt deres ferie på at dette er
mesterskab blev en kæmpe succes. Ikke
mindst økonomisk, hvor overskuddet blev
på 200 t.kr. med støtte fra SporteventDenmark og Sønderborg Kommune og
øvrige sponsorer.
I 2018 har vi et DM for 505-joller i Pinsen
og et junior og ungdoms DM midt i september, hvor der er muligt at lave et pænt
overskud. I 2019 får vi EM for 505-joller.
Overordnet økonomi
Regnskabsåret har været et af de længste
i klubbens historie, nemlig 13 måneder fra
1. september 2016 til 30.september 2017
og samtidig også et af de bedste i klubbens historie nemlig 311. t.kr.
Hovedårsagen til det gode resultat er
øgede kontingent-indtægter på næsten
50. t.kr. samt et samlet overskud på kapsejladser på i alt 291 t.kr. ud af et samlet
overskud på 311 t.kr.
Medlemstal
Medlemstallet er steget i det forgangne
år. I perioden 1.9.2016 til 31.12.2016 er
der indmeldt 22 nye medlemmer og i perioden 1. januar til 30.09.2017 er der indmeldt 65 personer. Samtidig har afgangen
været mindre end i tidligere år.
Medlemsundersøgelse
I løbet af efteråret og vinteren har kigget
indad og lavet en analyse af Sønderborg
Yacht-Club efterfulgt af en medlemsundersøgelse.
I vores analysen af SYC har vi konstateret
at den gennemsnitlige alder er 53 år, og
jeg kan sige at den er uændret dags dato.
2/3 dele af medlemmerne er over 50 år
hvilket stort set også er uændret.
Analysen har også gjort os meget bevidste om at vi har et stort ”tavst flertal”.
Dette faktum blev bekræftet i vores medlems-undersøgelse da ca. 100 besvarede
undersøgelsen.
Nogle af konklusionerne fra medlemsundersøgelsen er, at vi skal prioritere sejlerskole-aktiviteterne. Derfor har vi besluttet, at foreslå formanden for sejlerskolen
til bestyrelsen. I overvejelserne indgår
bl.a. tanker om at anskaffe billigere skolebåde som også kan anvendes til tursejlads. Eventsejlads og teoriundervisning er
ligeledes med i vore overvejelser, ligesom
vi er blevet bekræftet i, at vi skal forsætte
med at afholde kapsejladser. Vi akal des-

uden fastholde et bredt udvalg af sejladstilbud. Der er i medlemsundersøgelsen
også nye forslag til hvad vi skal tilbyde i
fremtiden:
• Praktisk sømandskab
• Nye sejladsformer
• Flere fester (det kommer vi tilbage
til)
Det videre forløb vil være, at vi arbejder
videre med vores visionsformulering,
En præsentation er under udarbejdelse og
vil blive fremlagt på nytårskuren, ligesom
vi vil fremlægge en aktivitetsplan 2018
Havnens dag
I 2017 afholdt vi ”Havnens Dag” i et samarbejde mellem SSM og SYC. Arrangementet blev afholdt samtidig med Als Rundt.
Dagen forløb udmærket og vi har
aftalt med SSM at vi er med igen i 2018
”Havnens Dag” er fastsat til den 9. juni
2018, som igen i år falder sammen med
Als Rundt.
Alle medlemmer opfordres til at
bidrage med, at gøre ”Havens Dag” til
en festlig dag. Målet er at få flere af
byens borgere til at interessere sig for
sejlads. Hvis alle medlemmer i SSM og
SYC tog 2 gæster med den på havnen
ville vi betegne det som en stor
succes.Er der nogen der vil deltage i
planlægningsarbejdet
,
så
er
I
velkomne.
Klubhus projekt
Siden sidste generalforsamling har vi
fået tilsagn om yderligere 225 tkr. til
klubhus-projektet. De 200 tkr. er
kommet fra SE Vækst Pulje og 25 t.kr er
bevilliget af SYC’s Venner til indkøb af
inventar.
Den samlede sum i dag er på 1.5
mio. kr.. Det væsentlige beløb på 1 mio.
kr. fra Mærsk Fonden og 50 t.kr. fra
Sydbank.
Vi har holdt et møde med Mærsk
Fonden. Det var et konstruktivt møde
og resultatet af mødet blev at
bevillingen fra Mærsk Fonden forsat
indgår i projektet også så-fremt der
bliver behov for at ændre pro-jektet.
Pt.
har
vi
nogle
enkelte
sponsoransøgnin-ger ude og efter
generalforsamlingen har vi aftalt at give
den fuld gas. Vi har tilknyt-tet et par
medlemmer
i
en
brainstorm
/
netværksproces. Vi lægger op til ikke
kun at søge sponsorer til klubhus
projektet, men vil henvende os bredere
til den sam-lede pallette af mulige
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Samarbejde med IHS
Samarbejdet med IHS er udvidet i det
forgangne år, idet vi har lavet en aftale
om at købe én gummibåd mere i fællesskab. Rent praktisk er det gjort sådan at
IHS ejer én af vores i alt 4 gummibåde
og så har vi aftalt, at vi kan bruge dem i
fællesskab.
Herudover er der afholdt et møde, hvor
vi kiggede på yderligere områder, hvor
vi kunne samarbejde yderligere. Vi drøftede muligheder for, at medlemmer fra
SYC kunne indgå i et kursus, som IHS vil
sælge til tursejlere i august måned. Af andre oplagte emner er bl.a. Eventsejlads
hvor IHS har fagkundskab til at undervise
i f.eks. teambuilding. Andre emner kunne
være at vores kapsejlere kunne gå til styrketræning på IHS med instruktør. Endelig
drøftede vi både muligheder for havkajak
og evt. surf undervisning.
Jeg skulle hilse fra IHS Peter Lindum og
takke for samarbejdet i det forgangne
år. Jeg er glad for at kunne sige, at vort
samarbejde udvikler sig positivt. Det er
en holdning begge parter deler.
Samarbejde med Lystbådehavnen
Vi vil også gerne takke Lystbådehavnen
bestyrelse og havnemester for samarbejdet i det forgangne år. Når tingene er nye

så vil der altid være nogle ting, som skal
afstemmes og tilpasses. Vi håber, at omsætningshastigheden for havnemestre i
Sønderborg må falde drastisk.
Tak til Sønderborg Kommune
Vi har ved afviklingen af både DM stævnet
i september 2017 og Contender VM haft et
godt samarbejde med Sønderborg Kommune – Tak for det.
Tak til sponsorer
Uden sponsorstøtte til udstyr, afvikling af
aktiviteter og kapsejladser ville vores økonomi se helt anderledes ud.
Tak til alle frivillige
Uden den store frivillige indsats ingen
SYC. Der bliver virkeligt ydet en stor frivillig indsats på mange forskellige fronter.
Der er frivillige, der hjælper / bidrager
lejlighedsvist. Nogle deltager i aktiviteter
om vinteren, forår og efterår, mens andres indsats koncentrerer i lystbådehavn
regi og i SYC regi. Vi har også stor hjælp
af, at der er hjælpere flere aftener i sejlsæsonen og ligesom der er andre, der
tager sig af at holde udstyr i god stand,
herunder vores kran, nogle hjælper med
de administrative opgaver og sejladser på
dags basis, andre kan afse at give et nap
med på uge/ferie basis og ikke mindst er
forplejnings- og opvasketropperne klar til

at tage en tørn, når SYC kalder på dem.
Uden mad og drikke duer heltene som
bekendt ikke.
Helt specielt vil jeg gerne takke dem, der
har hjulpet uden at have en decideret tilknytning til Sønderborg Yacht-Club. Der
ydes også år efter år en stor indsats af
vore udvalgsformænd, som involverer sig
i organisering og udførelsen af de mange
opgaver. Til slut vil jeg rette en stor tak til
mine bestyrelseskolleger for deres engagement.
Tusind tak til alle, som har bidraget igennem det sidste år i stort som småt – ingen
nævnt ingen glemt.
Flemming Clausen

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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Beretning fra
Juniorafdelingen 2017
Af Brian L. Petersen, Juniorformand SYC

I Juniorafdelingen startede vi i år igen
ud med en arbejdsweekend, i år dog
ikke alene, efter aftale med Knud Erik
(1 havnemester i 2017) så fik vi det
arrangeret sammen med amba’et. Det
blev en rigtig god dag hvor der blev
ryddet op på hele havnen, klippet
buske og træer, fejet på P-pladsen, lagt
fliser på mastepladsen og lavet huller
til flagallé. Der er hen over sommeren
blevet samlet yderligere ca. 40m² fliser
for at kunne gøre det helt færdigt i 2018
og så skal der lige laves en ny aftale
med Ambaét/havnemester om at lave et
tilsvarende arrangement igen til foråret.
Vi vil under alle omstændigheder melde
en arbejdsdag ud i det nye år og håber
på at Amba’et er med igen, Jeg har kun
fået positive tilbagemeldinger fra i år
hvor folk har arbejdet sammen på tværs
af alder og klubber. Der vil være gratis
mad/drikkevarer til middag og kage/
kaffe om eftermiddagen, der mangler
som regel ikke noget.

år, vi satser på bredden for at
få så mange sejlere på vandet
som muligt og derfra prøver vi at
motivere dem til at deltage i de lokale
stævner, de der gerne vil udfordres mere
anbefaler vi at tage med til de større
Grand Prix stævner.
I år har vi haft Kenneth Frederiksen i
Laser Standard der har udmærket sig ved
at vinde 2 ranglister for Laser Standard
samt bronze ved DM, stort tillykke til
ham, hans næste mål er at komme
med til OL i 2020. Derudover har vi haft
sejlere med ved JNOM og andre større
stævner dog uden de store resultater i
år.
I maj afholdt vi SønderJysk Open (SJO)
med 44 deltagere i 43 joller.
I juni afholdt vi Havnens Dag i forbindelse
med Als Rundt som var godt besøgt, her
kunne børn prøve at sejle i joller og ro
i kajakker. I slutningen af juni afholdt
vi Lillebælt Sydkreds Sommerlejr som
havde noget færre deltagere end forrige
år, grunden herfor er at flere af de
omkringliggende klubber ikke deltog og
ikke har juniorsejlere der er så aktive.
4-5-6 juli afholdt vi ligesom de tidligere
år Aktiv Sommer, vejret var med os i år
og det lykkedes at få børnene (ca. 50)
ud at sejle alle 3 dage.
I august deltog vi ved ”Revets dag” på
”Fluepapiret”for at repræsentere SYC.

Efter påskeferien blev der uddelt
klubjoller hvorefter træningen startede
tirsdage og torsdage. Vi har fortsat
en pæn blandet aldersgruppe blandt
sejlerne lige fra 7-8 år og op til 18-19

Juniorklubmesterskabet blev afviklet
i oktober i perfekte vindforhold med
stor deltagelse af juniorer og voksne til
forældrekapsejladsen som blev afviklet
lørdag eftermiddag, om aftenen havde
vi fællesspisning med 72 personer i et
meget fyldt klubhus.
Juniorrådet der nu er aktiv med
forskellige aktiviteter (julehygge og

fastelavn) for juniorerne, arbejder lige nu
på at arrangere julehygge i december. På
trænersiden har Hans Henrik Michelsen
fungeret som træner for storjollerne
igen i år hvilket har været positivt,
sejlerne er glade for ham og de klarer
sig godt til de store stævner, vi håber at
kunne gøre brug af ham igen til næste
år. Vi er godkendt som Ungdomsvenlig
Sejlklub og arbejder for tiden på at blive
godkendt som Sportsklub af DS.
Opti A-Cup eksisterer desværre ikke
længere men vi har budt ind på og fået
JDM og UDM 2018 (Junior og Ungdoms
Danmarks Mesterskab), det kommer til
at foregå d. 14-16 sep. 2018.
I den forbindelse kan det siges at vi
som bekendt i 2016 fik jolleindsejlingen
uddybet inden vi afholdt Junior
Danmarks Mesterskab, man fjernede i
forbindelse med uddybningen træhøften
der har været med til at holde sandet
tilbage, på et år er der nu sandet mere
til ved slæbestedet end det har gjort i
20 år siden etableringen i 1996, så vi
er spændte på at se hvad der sker over
denne vinter.
Teoriundervisning
(kl.
19-20)
og
svømning (kl. 20-21) er startet op om
tirsdagen, svømmedatoer vil blive lagt på
aktivitetskalenderen på hjemmesiden,
alle er velkomne til at komme ud og
svømme med.
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SØNDERBORG YACHT-CLUB

DRIFTS-REGNSKAB
FOR PERIODEN 1. september 2016 til 30. september 2017

Regnskab

Regnskab

Budget
2016/17

(13 mdr.)
Regnskab
2016/17

2014/15

2015/16

2017/18

251.287

238.028

240.000

286.501

300.000

Sønderborg ordning+ringridning

47.343

32.555

50.000

35.711

35.000

Lejeindtægter i alt

22.625

33.000

25.000

29.300

25.000

Annonce/reklameindtægteri alt

25.300

22.600

30.000

38.200

35.000

Kontingent i alt

Salgsindtrægter

Budget

0

6.000

0

15.953

15.000

-4.521

-1.740

0

3.686

0

342.034

330.443

345.000

409.351

410.000

44.422

56.141

50.000

49.571

50.000

Jollemorudvalg

26.739

40.527

25.000

9.902

20.000

Juniorudvalg

-4.059

15.010

35.000

14.500

35.000

Kapsejladsudvalg

24.595

-24.818

-75.000

-291.941

-75.000

Mini 12 udvalg

-2.892

14.499

10.000

10.128

10.000

Sejlerskole

22.997

-2.142

-15.000

-7.546

15.000

Benzin

8.806

6.609

15.000

7.524

12.000

Ledsagerbåde

13.190

25.979

30.000

35.284

35.000

69.065

69.540

70.000

72.927

82.000

10.034

15.000

24.447

15.000

1.395

8.746

5.000

3.942

5.000

159.835

163.984

115.000

-120.834

154.000

107.274

32.790

35.000

34.643

35.000

Kontingenter DS, mv

59.042

57.493

60.000

57.603

60.000

Leder-uddannelse

25.448

13.351

12.000

8.088

12.000

OHØJ i alt

36.114

41.828

30.000

44.932

40.000

29.808

31.629

30.000

16.764

30.000

5.356

5.361

2.000

6.960

3.000

UDGIFTER I ALT

467.298

402.577

334.000

97.727

84.000

DRIFTEN I ALT

-125.263

-72.134

11.000

311.624

26.000

Overført af årets resultat

-125.263

-72.134

Forsikringsordning Kollektiv ansvar
INDTÆGTER I ALT

UDGIFTER
Udgifter vedr. ejendom i alt

Forsikringer
Kranudvalg		
Øvrige
Udvalg mv. i alt
Administration i alt

Arrangementer i alt
Finansielle poster i alt

Overføres til ”klubhus fond”				

259.742
51.882
311.624

ohøj
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SØNDERBORG YACHT-CLUB

INDTÆGTER
STATUS PR. 30. september 2017

AKTIVER

2015

2016

2017

kr.

kr.

kr.

3.042.000

2.950.000

2.954.900

63.652

60.065

118.600

500

500

500

107.286

175.299

527.707

3.213.438

3.185.864

3.601.707

2.635.862

2.505.599

2.341.465

-125.263

-72.134

259.742

-5.000

-92.000

0

2.505.599

2.341.465

2.601.207

26.818

148.118

250.000

Langfristet gæld i alt

575.000

575.000

575.000

Kortfristet gæld i alt

6.020

46.444

171.224

Offentlige myndigheder i alt

1

-4.223

4.276

Forudbetalinger

0

79.060

0

PASSIVER I ALT

3.213.438

3.185.864

3.601.707

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

Søn den

Flemming Clausen
Formand

Kay Pedersen
Revisor

Finn Marcussen
Revisor
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Visitkort

Brevark

Brochurer
Konvolutter
Beachflag

Katalog

Label

Logo

Roll-up
Messevæg

Plakater

Kort

Billetter
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

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

Falstersgade 6 . 6400 Sønderborg
Tlf.: 74 42 45 06 . info@langenberg.dk . www.langenberg.dk

ohøj
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Sønderborg Yacht-Club
Referat fra Generalforsamling,
den 16. november 2017 i Klubhuset
Af Bodil Lindblad, Sekretær
Valg af dirigent.
Mathias Rousing enstemmigt valgt som
dirigent.
Generalforsamligen er lovligt indkaldt
idet indkaldelse og dagsorden er sendt
ud ihht vedtægterne.
	
1. Bestyrelsens
beretning for det
forløbne år ved formanden: Flemming Clausen., se seperat beretning

sejl. Vinter vedligeholdelse bliver sat
igang.
	Vil gerne arbejde på at Oxbridge 2018
bliver en realitet, samt arbejder på at
gøre træningstilbuddet bredere.
6. Studenter afdeling: Flemming C.
	Medlemstal er steget, har bibeholdt
en del af dem der er flyttet pga studier. – de kan sejle i J80-erne.
	Næste år lægges de ind under sejlerskolen.

2.	Juniorafdelingens beretning for
det forløbne år ved juniorformanden
– Brian L., se seperat beretning.

7.	Tursejler – Jens G. – se seperat beretning

Beretninger fra SYC’s faste udvalg.
3. Kapsejladsudvalg: Flemming C.
Als Rundt 65 både deltog.
	Ny sejlads – ’Als Rundt for 2 i 2’ er under planlægning. Vil blive en 2-dags
seljlads lørdag og søndag for både
med og uden målerbrev som er planlagt til September. Max 2 deltagere
per båd. Der er begrænset antal – 40
pladser.
Sejlsportsliga hold – rykket ned.
	
Onsdags sejlads på samme niveau
vedr deltagere.

8. Jollemor – Ove M.
Båden er på land nu og vinterklar	
gjort. Båden har nu sejlet 100 motortimer (Volvo) med en gennemsnitsfart på 6 kts svarer det til 600 SM.
Dette uden de store problemer eller
store reparationer. Søholm Marine
sponsorerede i foråret et nyt batteri til båden, ligesom han forsyner
os med Olie og Brændstof filtre, tak
til Flemming Søholm. Har besætning
til 2018.Efterlyser en kortplotter, må
gerne være brugt.

4. Mini 12 – Christian Duus
	Har sejlet om onsdagen – 2 sejladser
hvis vejret har tilladt det, idet de har
været plaget af enten for meget eller
lidt vind med 9 faste sejlere. Har haft
udfordringer med at finde hjælpere,
derfor er sejladserne lagt på samme
dg med et hold hjælpere.
Efterlyser flere sejlere, hjælpere og
	
instruktører for at kunne sejle flere
dage om ugen. Mange tak til de nuværende hjælpere

9.	Klubhusudvalget Niels Henrik Nielsen fremlagt af v Brian L Klubhuset
har været udlejet 10 gange
	Aktiviteter er foregået uden problemer.
	Klubhuset er holdt ryddeligt og i orden. Niels Henrik er pt. Bortrejst men
har fået Henning til at hjælpe.

5. Sejlerskolen – Bruce Wakelin
Året er forløbet rigtig fint med 26
	
deltagere, som har lidt forskellige
formål med at deltage og 6 instruktører.
Sejlerskolen har supporteret New	
scomers network, Kulturnatten og
afholdt en privat event. De har deltaget i Onsdagssejladser, Als Rundt og
Last Fight med Sydbank besætning.
Bådene trænger til nyt udstyr og
	

inkl. nye lejer og kabler og monteret
styrtbøjler som beskytter kablerne.
Kranen var klar til sæsonstart.
12. Ohøj – Christian Duus står for dette
igen i år.
Er igang med at skaffe annoncører
til næste års udgave Alle bedes indsende udvalgsberetninger per mail
til Christian Efterlyser indlæg af alle
slags – turberetninger + kapsejladser
Afslutter redaktionen 14.-15. dec.
13. Brudestens og traktor udvalgene
Den nye brudestens bøje udsat primo april uden problemer Inddraget
den 23 oktober.
Udvalget består af 10 mand.
Godt samarbejde med alle parter.
Traktorudvalg har kørt i 3 år. Udkørsel forløb fint
Stativ og vogne pakket sammen –
forløb fint Vinteropbevaring – Havnemester har stået for pladsanvisning af både - 20 både mindre i år
end sidste år. Traktor kørsel forløbet
uden uheld eller problemer.
14. Festudvalget – Finn Hundsholt Der
er arrangeret de klassiske ting:
Julestue, torskespisning, vinsmagnings-arrangement – bliver afholdt
igen i 2018 – betaling ved tilmelding.
Arrangement tur til til Robbe og Berger i Flensborg.
15. Sikkerhedsambassadør Mathias R

10. Mastehuset – Troels F.
Fuldt hus – 292 pladser er taget i
	
brug. Ved gennemgang er der konstateret 5 ledige pladser. Husk at
meddele når båden er er solgt. Taljer og stiger skal blive i masteskuret.
Nye tiltag for vinteren er at udbedre
mastevogne Ønske om en løbegang
under taget , budget 20.000

16. Sejlsikker ambassadør – ny person
efterlyses til at udbrede budskaber
og stå for arrangementer.

11. Kranudvalget
	Der er gennemført det store 10 år’s
eftersyn styret af Søren Meder og
Mathias Rousing.
	Kranen blev afmonteret og repareret

18. Fremlæggelse af regnskab for det
forløbne år til godkendelse, samt
budget for det kommende år.

17. SYC’s hjemmeside – Henrik (Flemming)
Kontakt informationer til Henrik på
hjemmeside. Vil gerne hjælpe med
informationer.

19. Regnskabet fremlagt af Flemming

Er din bil klar til skiferien?
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Tlf. 74421100 - www.alsdaekservice.dk - Sjællandsgade 2 - 6400 Sønderborg
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Clausen. Det store overskud skyldes
den store frivillige indsats under forskellige arrangementer.
19. Bemærkninger – spørgsmål.
	OK benzin ordning har pt. Ikke givet
nogen indtægt endnu. Udbetaling
sker til nytår – anslået 5-6.000 kr. I
indtægt til SYC. Regnskabet er godkendt.
20. Fastsættelse af kontingent.
	Forslag til afstemning: Hæve kontingent med 50 kr. Godkendt af forsamlingen.
21. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget
22.	Valg af formand (lige årstal) – ikke
aktuelt i år
23.	
Valg af juniorformand (ulige årstal) Brian Lybæk Petersen (modtager
genvalg) - Genvalgt.

24.	Valg af kasserer (ulige årstal). Kasserer søges – Alternativt fortsætter
den ordning vi har haft i 2016-17.
Formelt stiller Bodil op som kasserer.
Kassererarbejdet fordeles mellem
Flemming, Bodil og Sønderjyllands
revision. – Valgt
25.	Valg af den øvrige bestyrelse, jf. §
11, stk. 3b og c. Finn Halberg, - genvalgt
1.
Christian Duus - genvalgt
	Bruce Wakelin foreslås som nyt medlem. Valgt
26.	Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. § 14.
	
Kay Pedersen stopper som revisor
Finn Marcussen fortsætter som revisor
	Anker Jakobsen stiller op til revisorposten og er valgt
27. Nedsættelse af faste udvalg.
Nuværende udvalg bibeholdes.

15

28. Eventuelt.
	a) Ove starter duelighedkursus igen i
januar.
	b) Forslag om at gaster til onsdagssejladserne skal være medlem og betale en vis kontingent/gebyr til SYC
for at deltage i sæsonen.
	c) Modtaget forslag vedr kontingent
fastsættelse som bestyrelsen arbejder videre med. Tanken er at have et
grundgebyr som start og udfra hvad
medlemmet har og bruger lægges et
gebyr oveni
	d) Kommentar: Vi skal sikre at alle,
der ligger i havnen er medlem af en
sejlklub. Havnen vil ændre deres procedurer og efterspørge medlemsskab af en sejlklub, når de indmelder
sig. Vi kan ikke længere sammenkøre
medlemsregistre pga ny data personlov i 2018.
	e) Forslag om at tilbyde Triathlon og
SUB brugere medlemskab og plads til
deres udstyr.
På bestyrelsens vegne
Bodil Lindhard Sekretær

Havnens Dag

2017
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ARRANGEMENTER

Tursejlerarrangement
– pinsearrangement
Torsdag den 22. marts kl. 19:00
Vinsmagning i Spiseriet, Sønderborg

Lørdag den 7. april kl. 12:00
Standerhejsning ved den store flagmast

Lørdag den 24. marts kl. 9:00
Arbejdslørdag i SYC

Tirsdag den 12 april kl. 18:00
Invitation til nye medlemmer i klubhuset

Lørdag den 7. april kl. 10:00
Kontrol af redningsveste

Pinsetur
Den 19.-21. maj
Pinsen ligger tidligt i år, så vi vælger som
sidste år en familie og børne(børn)-venlig
tur til Dyvig. Vi sejler derop om lørdagen,
og om aftenen bliver grillen tændt og
der vil være hyggelig fællesspisning.
Pinsemorgen,
søndag
den
20
maj, har vi fået
Hjor tspringbådens
Laug
til
at
arrangere en speciel
rundvisning
og
foredrag
for
os.
Hjor tspringbåden
ligger i Holm, ca. 1 km fra Dyvig, så der
bliver en kort gåtur derop.
Fakta
Hjortspringbåden er en tidlig jern
alderbåd fra ca. år 350 f.v.t. Resterne
af båden blev fundet i en mose ved
Hjortspring på Als, og udgravet 192122. Lauget i Holm byggede en 1:1 kopi
af båden, som blev søsat i 2001. Siden
har båden været brugt til adskillige ture.
Pga. den nøjagtige og vellignende kopi
af en jernalderbåd, var båden med i
DRs serie Historien om Danmark’ i 2017,
afsnittet om jernalderen naturligvis.

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.

Se SYC kalenderen
på side 60

Sommertur
Den 25.-26. august
Destination er endnu ikke fastlagt.
Mere information sendes ud når
tiden nærmer sig.

Tag med ud og
fisk med Jollemor
Som noget nyt kan du komme
med på fisketur med jollemor, fra
maj til september 2018.
Vi sejler den 1. tirsdag i hver
måned kl 10- ca 16 med henblik
på at finde et sted at fiske. Du
medbringer selv fiskegrej, madpakke
og en redningsvest. Vi sejler til
Vemmingbund, Broagerland, Helts
Banke, Æ’ Lillehav, eller et helt andet
sted.
Hvis vejret ikke er til sejlads,
over 12m/s sejler vi ikke. Alle SYC
medlemmer eller SYC relaterede kan
deltage, du behøver ikke at fiske
for at tage med, man kan også bare
nyde sejlturen.
Max antal deltagere 15 personer
samt skipper, der er altid en skipper
med som kender båden, og har
Duelighedsbevis.
Tilmelding er ikke obligatorisk men
ønskelig, SMS til 40814929.

Sejlerhilsen/knæk og bræk.
Ove

Invitation til

Dieselmotor
kursus
Torsdag den 4. oktober kl. 19.00
Sted:
MJ Værft, Agustenborg
Instruktør:	Heinrich Jahnke fra MJ
Vært i Augustenborg Ingen
tilmeldingspligt
Pris:
Gratis
Som traditionen byder, afslutter vi
sæsonen med kursus og gennemgang
af vinteroplægning af dieselmotor.
Tilmelding ikke nødvendig, blot mød op.

ohøj
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Beretninger fra faste udvalg
Festudvalget

Jollemorudvalget

Af Finn H. Larsen

Af Ove L. Madsen

Traditionen tro har festudvalget igen
afholdt 3 arrangementer, siden sidste
generalforsamling. Der er afholdt
julestue den anden søndag i december
2016 i klubhuset, torskespisning d.3.
februar 2017 også i klubhuset, med
mindre tilslutning end sidste år, der var
46 medlemmer til denne aften, og ingen
venteliste!

Jollemor har nu sejlet 100 motortimer
(med Volvo motoren) med en gennemsnitsfart på 6 kts modsvarende 600
sømil eller målt med vores alen 12 gange
Als Rundt, hvor hun har startet og sejlet
meget pålideligt.

Så har der været et vin smagnings
arrangement på Brøggeriet i samarbejde
med Kvickly. Det blev afholdt d. 15
marts 2017, der var udsolgt til dette
arrangement. Der laves et tilsvarende
arrangement i 2018. Til orientering skal
der betales ved tilmelding!
Til orientering kan jeg nævne at der i
2018 laves en tur til Flensborg, hvor vi
skal besøge Robbe Berking, men mere
om det på hjemme siden!

Henover hele sæsonen har der kun
været mindre småfejl Alt på en gammel
båd kan gå i stykker, lige fra signalhorn
over landstrøm og bådshage til flagliner.
Søholm Marine sponsorerede i foråret
et nyt batteri til båden, ligesom han
forsyner os med olie og brændstof filtre.
Vi siger tak til Flemming Søholm for
denne håndsrækning.
Vi mangler inddragning af Turbøjer og
Brudestensbøjen, derefter tages båden
på land, rengøres og klargøres til vinter
opbevaring, incl. olieskift og skift af
filtre.
Bemandingen er:
Ove Madsen, Ebbe Lintrup, Niels Henrik
Nielsen, Preben ? og Hardy Nielsen

Læs det sidste nye fra din klub på www.syc.dk

Mastehusudvalget
Af Troels Fenneberg
Det er godt job at være formand for
mastehusene, man møder rare og
taknemmelige sejlere, og ikke ret mange
brok hoveder, et selvstændigt job, uden
indblanding af andre.
Vi har igen, igen fuldt hus, så alle
pladserne under reolerne er taget i brug.
Dette kunne være undgås, hvis man giver
besked til os, når ens båd bliver solgt –
i år, er der ved optællingen konstateret
5 store ledige pladser, som skyldes salg
– det bliver nok ikke anderledes med
kommunikationen.
Alle reolerne er gået igennem og få
navnesedler mangler – det ser godt ud.
I alt 292 master ligger i vores 2
mastehuse.

HUSK LIGE:
•	
Vores 4 stiger skal forblive i
mastehusene og må ikke tages med
på bådpladsen
• Luk altid dørene, også til Kistebænken
• Taljer bringes tilbage til deres plads
•	
Masten skal være tør, inden den
lægges på plads
•	Når du flytter en mast, skal den lægges
tilbage på pladsen.
Nye tiltag
Udbedring af vores 4 mastevogne,
løbegang under spær, 2 lave mastevogne.

Vi har set en stigende interesse for
at sejle med på Jollemor på Onsdagssejladserne og regner med en tilgang på
2-3 erfarne sejlere i 2018.
Økonomi
Jollemor koster driftsmæssigt
Dkr.
12-14000 årligt hvilket for mig er
tilfredsstillende.
I 2018 har vi sat en mindre kortplotter
på budgettet. Vi overgår til elektroniske
søkort. De gamle kort er slidte (kaffeplettede), så den er et meget stort ønske fra
den samlede besætning.
Forårsklargøring
Til foråret søger vi en lidt større gruppe
på 6-8 mand, til hver een dags arbejde,
til der kommer til at omfatte rengøring
slibning og maling, alt med det ene
formål at give Jollemor et kosmetisk løft.
Tak for samarbejdet i 2017
Jollemor og dens Crew.

Handicapafdelingen
Af Christian PH Duus
Der er ingen grund til at lægge skjul på,
at vi også i Handicapafdelingen er kede
af den sæson, vi har lagt bag os. Der har
ikke været mange sejltimer, vi har kunnet
glæde os over. Vi nøjes derfor med at
se frem til næste sæson. Vi fortsætter
med at lede efter såvel nye instruktører,
hjælpere og handicappede sejlere. Vi ville
gerne have fyldt op på de ledige pladser.
Det er ikke nemt at få puslespillet til at
gå op, når vi kun har 1 dag at sejle i og
desuden kun et mandskab til rådighed,
som vi er nødt til at lade arbejde 2x2
timer. Det lægger et pres på vort
mandskab, som kun har 2 hænder – Vi
ønsker derfor noget mere mandskab,
så vi får mulighed for at komme tilbage
til 2 dages sejlads mandag og onsdag.
Som det er nu, så er det svært med kun 1
skud i bøssen. Så hvis der er nogen, som
ikke rigtig ved, hvordan man får brugt et
par timer en onsdag eftermiddag, så har
SYCs handicapafdeling et par gode ideer.
Ring til Finn H. Larsen på 3020 1523 og
hør hans forslag.
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Klubhusudvalget
Af Niels Henrik Nielsen
Klubhuset har været udlejet ca. 10
gange siden 1. januar 2017. Klubben
får et overskud på 1500 kr. hver gang
klubhuset er udlejet. Alle medlemmer
kan leje klubhuset.

modernisering af klubhuset. Når dette
store projekt engang er realiseret har
vi et klubhus som kan danne ramme om
større arrangementer samt basis for
udlejning i større omfang.

Øvrige aktiviteter er foregået i god ro
og orden. Årets store arrangement
med afholdelse af VM i Contenderjolle
foregik
også
problemfrit
med
anvendelse af stueetagen til afvikling af
morgenbespisning.

Sidste år beklagede jeg mig over
forsvundne teskeer og viskestykker.
Disse effekter er dukket op og
standarten er steget betydeligt når
der tænkes på generel ryddelighed.
Superfint og tak til alle som har bidraget
med daglig oprydning.

Ovenstående skal dog ikke afholde mig
fra at gentage hvad jeg skrev sidste år,
nemlig;
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
optimerer udlejningen af lokalerne?
Det er spændende at følge arbejdet
med at skaffe midler til udvidelse og

Denne vinter er leg bortrejst og har i den
forbindelse allieret mig med min kollega
på området fra SSM. Henning Schmidt
har lovet at holde øje med klubhuset
under mit fravær. Jeg kan dog fortsat
administrere udlejning samt rengøring
ved udlejning. Henning træder til ved
praktiske anvisninger. Henning træffes
på tlf 2027 6380.
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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SYC Studenterafdeling
Study and Sail

Af Christian PH Duus

Af Flemming Clausen

Jeg kan tilslutte mig beklagelsen 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.

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.

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.

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 00 kr.
– det er billigere end en enkelt tur i byen
Organisatorisk fungerer studenter-afdelingen som et udvalg under Se lerskolen
som står for planlægning og gennemførsel af aktiviteter. Bemærk: SYC definerer
uddannelsessøgende i bredeste forstand. Dvs. tilbuddet gælder også lærlinge,
sygeplejersker og handelsskoleelever

Tursejlerudvalget
Af Jens Godbersen
Tursejlerafdelingen
er
efterhånden
blevet til en del mere end det at sejle
på tur. Vinteraktiviteter som foredrag
og kurser er med tiden også blevet en
del af det. som vi arrangerer. I februar
havde vi et kursus i bådforsikringer,
dog afholdt af Dansk Sejlunion. I marts
skulle der ligeledes have været et kursus
i søkort, samt e-søkort, men dette
måtte desværre aflyses pga. sygdom
hos underviseren.
I starten af marts havde vi en
foredragsaften på Idrætshøjskolen med
temaet ’Atlanterhavs- sejlads’: Søren
Sloth Møller og Hans Hallberg gav hver
deres version af hvordan Atlanterhavet
kan krydses, i hhv. egen sejlbåd og med
Skoleskibet Danmark, og hvad man så
kan opleve derovre på den anden side.
Det
blev
en
spændende
aften
med omkring 110 deltagere, dvs.
foredragssalen på IHS blev næsten
fyldt. Vi prøver naturligvis at leve op til
denne succes med nye foredrag i den
kommende vinter; der er et par ideer og
muligheder åbne; der kommer nærmere
information ud.
Som sædvanlig var der kontrol af
redningsveste
i
forbindelse
med

standerhejsningen i foråret, og som
noget nyt havde vi også et praktisk
kursus i brug af hjertestarteren. På
grund af det gode vejr, blev kurset flyttet
uden for klubhuset, hvor underviseren
viste hvordan man giver hjertemassage
og bruger hjertestarteren.
Omkring godt 20 personer var forbi og
ved nu hvordan man gør. Det er lidt
ligesom en forsik- ring, egentlig håber
man aldrig at få brug for det, men opstår
situationen er det meget godt at kunne.
Og er man så uheldig at være den der
ligger ned, må man håbe på at naboen
har været med på kursus og ved hvordan
man gør. Vi tænker at det er noget vi vil
prøve igen til næste år igen.
Og så har vi naturligvis også været ude
at sejle. Pinsetur til Dyvig med fælles
gril om aftenen og tur til Universe. Ca.
35 personer i 12-14 både deltog. Vejret
var perfekt, og om aftenen var der stort
fyrværkeri arrangeret af Dyvig Kro, måske ikke kun pga. os fra SYC, men flot
var det da alligevel.
Selvom sommervejret i år ikke var noget
at huske på, var vi alligevel heldige med
vejret på sensommerturen til Kappeln i
slutningen af august. 8 både deltog, og

Hans fortæller om sit
togt med skoleskibet

Søren øser af sine
erfaringer med det store hav
det lykkedes (i sidste øjeblik) at få et
bord på restauranten til os alle. (Næste
gang skal der bestilles plads hjemmefra).
Afslutningen på sæsonen var det
traditionelle kursus i vinteroplægning
af dieselmotoren hos MJ Værft i
Augustenborg.
Naboklubberne
var
inviteret også, men deltagelsen var lidt
reduceret i år. Der er aftalt dato for
kurset til næste år, og det vil blive lidt
tidligere, i starten af oktober.
For øjeblikket er vi tre personer i
Tursejlerudvalget. Vi vil meget gerne
have flere med også, så hvis der er
nogen der er interesseret i at deltage,
så meld jer endelig.
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Nu kommer
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5-23 årige
ps for alle 1
– Sail C

Sejlsportsligaen
Med Youngsters retter Sejlsportsligaen nu for alvor fokus
mod de unge sejlere. Foreløbigt er planlagt to Sail Camps i
2018 - Horsens i april og Oure i juli. Youngsters er åben for
ALLE klubber.
Samtidig med, at Sejlsportsligaen varmer op til sin femte
sæson, er ligaen nu klar til at lancere et nyt initiativ:
Youngsters.

”Vi skal have flere unge på vandet.
Det har været et centralt mål
for Sejlsportsligaen
helt fra begyndelsen.
Med Youngsters går vi ”all in”.
Her kan alle være med,
hvis bare du er mellem 15 og 23 år,”
forklarer Peter Wolsing, projektleder for Sejlsportsligaen.
Forleden var et hold af unge ildsjæle samlet i Oure for
sammen med Wolsing og ligaens brand manager, Nynne
Ammundsen, at markere startskuddet for Youngsters.
Her blev der fordelt opgaver for de kommende måneders
planlægning frem mod første event i april.
Læs mere her:
http://www.sejlsport.dk/nyt/2018/01/nu-kommeryoungsters-sail-camps-for-alle-15-23-aarige

Sønderborg Yacht-Club

første nye
sportsklub i 2018
I forbindelse med Sønderborg Yacht-Club´s nytårskur lørdag
den 27.1. blev der skrevet under på en aftale om klubbens
indtræden i sportsklubsamarbejde. SYC har dermed sagt
”ja” til at styrke deres fokus på unge i alderen 15-23 år – et
valg der oplevet udefra virker meget naturligt i en stærk og
sammenhængende klub.
For tiende gang blev den traditionsrige nytårskur afholdt
i lørdags i Sønderborg Yacht-Club. Kuren blev afholdt i de
nærliggende rammer på Idrætshøjskolen i Sønderborg – en
flot ramme om en præsentation af alle klubbens aktiviteter
og initiativer i 2018 og den efterfølgende fælles frokost til de
fremmødte.
I anledning af, at klubben indgår i sportsklub-samarbejdet med
Dansk Sejlunion og en række andre klubber, var talentudvikler,
Jan Christiansen fra Dansk Sejlunion inviteret til deltagelse i
nytårskuren. Strategien bag sportsklub blev præsenteret
i forlængelse af klubbens andre aktiviteter og den passer
godt ind i klubbens generelle visioner om at være en klub
hvor medlemmer kan lære og udvikle deres sejlsport. Det er
klubbens intention at sportsklubfunktionen skal være med
til at samle klubbens medlemmer om aktiviteter på havnen.
På den måde bliver sportsklubkonceptets funktion bredere i
klubben end blot for aldersgruppen 15-23 år.

”At besøge Sønderborg Yacht-Club giver en rigtig god
fornemmelse af en velfungerende klub” udtaler talentudvikler
Jan Christiansen og fortsætter;
”Både i dag til nytårskuren og ved min deltagelse i klubbens
træning i løbet af 2017 får man en fornemmelse af en
sammenhængende klub og et sted hvor man mødes og er
aktive sammen. Jeg er sikker på, at sportsklubsamarbejdet kan
blive en positiv forandring for både de unge og for alle øvrige i
klubben som kan lide at dyrke sejlsporten som idræt – og dem
er der mange af i SYC”.
SYC har i de senere år oplevet en fremgang i tilslutning af børn
til junior klasserne i klubben. Derfor er en af de målsætninger
klubben har med sportsklubsamarbejdet, at man kan fastholde
flere unge i sejlsporten. Konkret er det målet at der årligt vil
være 15% flere unge i aldersgruppen 15-23 år som er aktive
sejlere i klubben.
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Oxbridge
on Alssund

2018

Af Christian Duus

Oxbridge on Alssund, er kapsejladsen for regionens
uddannelsesinstitutioner blev gennemført for 11. gang i 2016.
Der deltog 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 finder sted umiddelbart
efter den officielle åbning kl. 10:00 og
affyring af startkanonen. Finalen bliver
afsluttet kl. ca. 16.
Oxbridge on Alssund måtte sidste år
aflyses på grund af for mange afbud
derfor er det Business College Syd, der
skal videreføre trofæet.
SYC Sønderborg Yacht-Club inviterer til
dette års Oxbridge torsdag 31. maj 2018.

26
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ON ALSSUND 2018
Match Race May 31th 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
Flensburg University

Organiser: Sønderborg Yacht-Club, SYC

Hou Maritime Idrætsefterskole
University of Applies Siences of
Flensburg
Fachhochschule Kiel
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Als Rundt 2017
60 både fuldførte sejladsen. I år blev der prøvet noget nyt for at gøre sejladsen en
anelse mere tilskuervenlig. Startlinien lå lige udenfor Sønderborg Lystbådehavn med
et lille kryds ud til én udgang bøje, før bådene skulle afsted rundt om Als i retning
mod øst.
Mange deltagere har kvitteret med at rose tiltaget, som vil blive gentaget og måske
udvidet i 2018. I starten var vinden relativt svag og sejladsen ud til Pøls Rev foregik
i roligt tempo, men frisked op af dagen. Der var kun reelt kryds om selve Nordals.
Første båd i mål blev en Dragon Fire selvom den faktisk først startede 1 time og 45
minutter efter at den skulle være startet. En Dragon Fire er en let tremeran med 2
personer i trapez, så det er ikke så mærkeligt at den sejler væsentligt hurtigere end
de øvrige kølbåde.
Årets overalt vinder blev Peter Bech Mikkelsen i båden FIRST 40 fra Flensborg.

Kapsejladser i 2018
2018 bliver igen en aktiv sæson med
hensyn til kapsejladser, både nationale
og internationale mesterskaber.
Vi starter sæsonen en DM for 505-joller
i pinsen, hvor vi udover danske sejlere
også forventes en der også nogle tyske
deltagere. Især da, Sønderborg YachtClub i 2019 er vært for EM for 505-joller.
Vi glæder os til at få besøg af 505-erne
igen.

Herefter følger den traditionsrige Als
Rundt sejlads, som altid 2. lørdag i
juni nemlig den 9. juni 2018. I lighed
med sidste år startes sejladsen, med
runding af et par bøjer inden turen går
om Als.
Weekenden efter er der Sønderjysk
Open for juniorerne.
I august får vi besøg af 18-footer Grand
Prix efter en pause siden vi havde Mark

Foey (uofficielt VM i 2011). Det bliver
23.-26. august 2018.
Weekenden efter er der Als Rundt i 2
for 2 (se anden omtale her i bladet)
og så kommer det helt store Ungdoms
DM med 4 baner og mellem 200 og 250
joller på vandet.

24

ohøj

Contender VM 2017
Af contender sejler Thomas Hernø

Midt i juli 2017 var SYC vært for VM i
Contenderjoller.
Contenderjollen
er
enmandsjolle med trapez, tegnet i
slutningen af 60’erne af Ben Lexcen
som en mulig afløser for Finnjollen ved
OL. Jollen og klassereglerne er løbende
blevet opdateret og fremstår som en
nutidig, men klassisk kapsejladsjolle,
bl.a. med kulfiberrig og joller bygget i
epoxy. Klassen er i dag en aktiv klasse i
Europa, USA og Australien.
VM afholdes i Europa hver andet år,
og de andre år på skift mellem USA og
Australien. I Danmark er det en aktiv
klasse med sejlere på højt niveau, men
også bredde, og er jo altid stort, når VM
foregår i hjemlandet!

hos Elvström. Der var i alt 17 danskere
med til VM.
Contender VM
- med et dansk synspunkt
Det var let at overbevise den internationale
Contender klasseorganisation om, at
Sønderborg skulle være vært for VM
i 2017. I 2009 var Sønderborg vært for
VM for Contenderjoller, hvor deltagerne
var glade både for det gode sejlfarvand
og et flot arrangement. VM i 2017 var
en gentagelse med gode kapsejladser i
farvandet omkring Sønderborg, og ikke
mindst sociale arrangementer på land på
slottet og i sejlklubben.

106 sejlere deltog i VM sejladserne i 2017
Sønderborg. VM blev vundet af Jason
Beebe fra Australien, og sølvvinder blev
Mark Bulka, også fra Australien. Ved det
seneste VM i 2018 Australien byttede de
plads på de første placeringer.

Tilliden til at SYC arrangerer gode stævner
er i top, når sejlere vælgere at rejse langt
for at deltage. 10 fra Australien havde
i god tid pakket deres båd i containere
og sendt dem til Danmark. Fra Tyskland
kom 40 sejlere, fra England 20, og 8 fra
Italien. Fra Danmark stillede 17 sejlere
op.

Jesper Nielsen fra Åbenrå der vandt
bronze. Jesper er næsten lokal, han
sejler til daglig i Åbenrå og er sejlmager

For den danske Contenderklasse betyder
et VM i Danmark rigtig meget, både for
at tiltrække nye sejlere til klassen, men
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også for at udenlandske sejlere kommer
til danske stævner, fordi de ser en aktiv
klasse og sejlklubber, der laver gode
kapsejladser.
Det gode arrangement var båret af de
mange frivillige i SYC, der både før og
under stævnet gjorde et stort arbejde.
SYC viste sin rutine i at arrangere store
internationale stævner med kapsejlads
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på højt niveau, hvor deltagerne også har
en god oplevelse på land.
Det gode arrangement var båret af de
mange frivillige i SYC, der både før og
under stævnet gjorde et stort arbejde.
SYC viste sin rutine i at arrangere store
internationale stævner med kapsejlads
på højt niveau, hvor deltagerne også har
en god oplevelse på land.

Derfor valgte
Contenderjolle klassen
at VM 2017 skulle afholdes
i Sønderborg Yacht-Club
Af Søren Dulong Andreasen – Optil at Sønderborg blev valgt til værtsby.
En beliggenhed tæt på den tyske grænse gør stævnet attraktivt for sejlere fra
hele Europa. Kort køretid og ingen broer eller færger. Et sejlfarvand, hvor det
er muligt at gennemføre kapsejladser under gode og sikre forhold i al slags
vejr. Kapsejladsbanerne ligger tæt på marinaen og sejltiden derud er kort,
noget som mange deltagere værdsætter. En havn med gode faciliteter: Flere
slæbessteder, god plads på land og hyggelig stemning omkring klubhuset.
En sejlklub med dedikerede frivillige, der har erfaring i store internationale
stævner. Overnatningssteder for enhver smag og økonomi. Der er gode forhold
for camping og autocampere tæt på havnen. En hyggelig by tæt på til indkøb og
hygge efter sejladserne. Området omkring Sønderborg har masser af aktiviteter
og attraktioner, både så de medfølgende familer kan få en god ferie mens
sejladserne foregår, men også til at blive længere end selve kapsejladsen.
Desværre måtte Søren melde afbud, da han i foråret blev opereret for en
discusprolaps i nakken. Ærgerligt når VM afholdes i Danmark. Søren var op til
VM aktiv som måler.
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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 5
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 5 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 5 øre til 10 øre
for hver liter benzin eller diesel, du tanker.

Støt Sønderborg Yacht-Club på www.ok.dk/lokalsporten
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Aktiv
Sommer
2017
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Af Brian L. Petersen, juniorformand SYC
I uge 27 den 4.-5.-6. juli afholdtes Aktiv Sommer hvor
skolebørn kunne tilmelde sig til at komme og prøve
hvordan det er at sejle. I år fik vi børnene på vandet
alle 3 dage i perfekt sejlervejr, modsat de 2 foregående
år, hvor vejret har drillet med for meget blæst.
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 for at prøve jollerne. Da de havde været
på vandet ca. 2 timer var der saft og kage til afslutning
i klubhuset.
Arrangementet var hurtigt booket ud og der var ca. 17
børn pr. dag ude at prøve.
Vi håber at 2018 igen vil give os en rigtig god sommer
så vi kan fuldføre alle dage uden at skulle aflyse
aktivitetsdage pga. for meget vind.
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Klubmesterskab
i juniorafdelingen 2017

Juniorafdelingens
klubmesterskab
blev afviklet i weekenden d. 7 - 8 okt.
Startsignal til lørdagens første sejlads
gik kl. 10.15 i en meget frisk vind og her
vil jeg gerne rose de nye C-sejlere, de
blev alle på vandet og kæmpede bravt
selv om vinden var lidt over deres niveau
det var rigtig flot at se hvor godt de
klarede sig. Kl. 12.00 sejlede vi ind til
frokost og herefter gik startsignalet kl.
13.45 til eftermiddagens sejladser. Om
eftermiddagen skulle de voksne sejle
forældresejlads men det blev rykket til
om søndagen for ikke at risikere at de
voksne skulle ødelægge jollerne i den
friske vind. 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
en let nordvestlig vind så vi lavede
3 sejladser, hvorefter de sejlede ind
og afleverede jollerne til de voksnes
forældrekapsejlads. Det blev til 3
sejladser i frisk luft og enkelte havde i
starten problemer med at komme over
startlinien til juniorernes fornøjelse. Ca.
kl. 14.00 var der ringriderpølser m. brød
og så til slut præmieoverrækkelse.
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A-optimist:
1. Casper Fink
2. Dicte RosenkildeDele
3. Victor Møller Thygesen
4. Line Hald

B-optimist:
1. Aksel Spile
2. Lasse Jensen
3. Iben Spile
4. Iben P. Olsen

Feva:
1. Jonas og Alberte

Zoom-8:
1. Caroline Cornelius Hansen
2. Nicklas Rosenkilde Dele
3. Rasmus H. Corrinth
4. Mathias Linneberg

Europa-jolle:
1. Thomas Lybæk Petersen
2. Peter Møller Thygesen

C-optimist:
1. Philip Roager
2. Niels Thisgaard
3. Carl Chr. Krag
4. Karla Rudbeck Nielsen
5. Charlotte C. Krag
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Her er

1.	Juniorafdeling – Sejlads i klubbåde
hver tirsdag og torsdag, Optimist,
Feva- og Europajoller, J80’ere samt
private både. SYC har 7 ledsagebåde
og et team af erfarne instruktører og
hjælpere mv. sørger for sikkerheden
2.	Kapsejlads – Onsdagskapsejlads, Als
Rundt, stævner for diverse klassebåde og diverse kurser. SYC har mange
års erfaring i at afvikle kapsejlads af
enhver art

gode
grunde
til at blive medlem
af SYC Sønderborg
Yacht-Club

3.	Studenterafdelingen – Hvis du er
uddannelsessøgende i bredeste
forstand kan du melde dig ind her og
sejle i vore J80’ både

6.	Tursejladsudvalg er oprettet som et
tilbud til dem, der ikke har ønske
om at sejle kapsejlads – følg med i
opslag på hjemmesiden
7.	Temaarrangementer: Virksomhedsbesøg, demonstration af udstyr m.v.
samt masser af socialt samvær bl.a.
Velkomst- og informationsaften for
nye medlemmer, Torskespisning,
Vinsmagning, Mandetur, Julestue,
Nytårskur Standerhejsning og -strygning
8.	Klubblad Ohøj, og hjemmeside 
www.syc.dk – mød os også på
Facebook på www.Facebook.com/
Sønderborg Yacht Club

4. H
 andicapsejlads i 2,4mR’ere samt Olsen Twinner – hver onsdag ledet af et
team af instruktører, som har mange
års erfaring med sejlads for fysisk
handicappede

9.	Kurser indenfor mange kategorier
lige fra motorkurser, kontrol af sikkerhedsudstyr, VHF, førstehjælp,
kapsejladsregler Duelighedsbevis

5.	SYC Sejlerskole – Meld dig til her, og
du vil få lært at sejle i vore J80’ere,
idet du indgår i et hold, der instrueres af den samme faste instruktør.
Der tilbydes flere kurser

10.	Vinteroplægning m.m. Fri benyttelse
af bådkran (max 7,5 tons) mastekran,
traktor til transport af båd på havnen
og masteskur mm. er inkluderet i
kontingentet

ey.com/dk

A17034dk

EY i Sønderborg
Nørre Havnegade 43 | 6400 Sønderborg
Tlf. 73 23 30 00 | soenderborg@dk.ey.com
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Sønderborg
Lystbådehavn A.m.b.a.
Bestyrelsens beretning for 2017
Af Hans Viggaard, Formand
Sønderborg, den 15. december 2017.
På generalforsamlingen d. 17. januar
2017 var der tydeligvis en del mistillid
og utilfredshed med tingenes tilstand,
og jeg overvejede hvad pokker det nu
var jeg havde kastet mig ud i. Det stod
i hvert fald klart at vi fra bestyrelsens
side skulle ”have skeen over i den anden
hånd” på flere punkter.
Første udfordring startede dagen
efter
generalforsamlingen
hvor
havnesekretær Christa fortalte, at hun
havde fået en ransomware-virus på sin
computer, og alle hendes filer var låst.
Det viste sig at backup ikke havde kørt
de forgangne 7 måneder, men vi valgte
alligevel ikke at betale den krævede
løsesum for at frigive filerne, og i stedet
genskabe det mistede. Efterfølgende
har vi fået installeret antivirus program
og backup rutinerne til at køre igen,
og vi laver nu også backup ud af
havnekontoret, således at vi vil kunne
genskabe data også i tilfælde af en
brand.
Næste udfordring var at havnen allerede
i december måned var løbet tør for
penge. Vi fik derfor travlt med at udsende
årsfakturaer så vi kunne få nogle penge
i kassen i en fart. I skyndingen med
udsendelse af regninger til andelshavere
fik vi lavet nogle dumme fejl. Jeg vil gerne
igen beklage de gener det har givet jer.
Den
22.
februar
bundede
vi
likviditetsmæssigt med et overtræk på
489.986 kr. Vores kassekredit er formelt
kun på 200.000 kr og havde det ikke
været for løbende kommunikation fra
Christas side og velvillighed fra bankens,
kunne Nordea have valgt at lukke for
yderligere penge og dermed reelt sat os
i meget store vanskeligheder.
For at forbedre den hårdt trængte
likviditet igangsatte vi en række spareinitiativer med udgangspunkt i at
kun absolut nødvendige aktiviteter
og
dermed
omkostninger
skulle
gennemføres. Der fortsatte dog med
at komme regninger ind på ting der
allerede var blevet igangsat i efteråret,
specielt markedsføringstiltag. Et af spare
initiativerne var at maksimere brugen
af frivilligt arbejde, også til andre ting
end de traditionelle håndværksmæssige
opgaver som el, VVS, gartner og

tømrer. Af eksempler herpå kan
nævnes data hosting, backup, juridisk
bistand, fact-finding til vores ansøgning
om genforhandling af arealleje og
opgradering af vores wifi, som en række
andelshavere har stået for eller tilbudt
kvit og frit fra deres firmaer.
Én ting stod os alle i bestyrelsen ganske
klart efter generalforsamlingen – det
var vigtigt, at vi som bestyrelse gjorde
mere for at forstå, hvad det er for en
udvikling af havnen som I andelshavere
ønsker. Derudover skulle vi helt sikkert
også blive bedre til at kommunikere om
hvad vi laver, hvad der sker i vores havn
mv. Vi satte os som mission i bestyrelsen
at arbejde for en veldreven og rentabel
havn, med det formål at gøre flest mulig
brugere mest muligt tilfredse.
Brugerundersøgelsen blev gennemført i
foråret og gav os med 726 besvarelser
en fantastisk indsigt i meninger og
ideer blandt vores brugere. Generelt
overraskede det os hvor positive brugerne
var, men der blev også påpeget en lang
række forhold som skal forbedres for at
fastholde havnen som en attraktiv havn
for såvel fastliggere som gæstesejlere.
Jeg skal her alene nævne renovering
af bad og toilet som absolut topscorer
blandt brugernes ønsker samt at
resultaterne peger på at vi skal være en
familiehavn med stor fokus på personlig
betjening. Med udgangspunkt i de input
vi havde fået fra vores mange samtaler
i forskellige fora samt resultaterne fra
brugerundersøgelsen, startede vi med
at udarbejde en langsigtet anlægsplan
samt perspektivering af havnens
økonomi over de kommende år.
Netop som højsæsonen stod for døren
valgte tidligere havnemester Knud
Erik at opsige sin stilling til udgangen
af juni. Vi fik mange forslag til mulig
ny havnemester fra andelshavere og
sæsonliggere, vi tog 4 til samtale og
ansatte i starten af juni Poul Anker. I
første omgang var det en ansættelse
som konstitueret havnemester frem
til udgangen af oktober, men det
blev i starten af september ændret til
en fastansættelse. Det er jeg rigtig
glad for. En helt særlig tak skal også
rettes til Christa, Bent, Sarah, Kristine,
Per, Thomas og Jørgen som bakkede
fantastisk op igennem den periode hvor
vi stod lidt i dødvande uden fungerende
havnemester.

I forsommeren startede vi dialog
med kommunen om muligheden for
genforhandling af den arealleje vi
betaler hvert år. Det gjorde vi med
udgangspunkt i at vi kunne se at det
ikke ville være muligt at finansiere de
nødvendige investeringer og større
vedligeholdelsesopgaver. Dissed vil være
nødvendige for at fastholde havnen som
en attraktiv havn. Det resulterede i at vi
støttet af SYC og SSM i september formelt
ansøgte kommunen om genforhandling
af arealleje; en dialog som pågår.
Hen over sommeren er der blevet gjort
en ekstraordinær indsats for at få skilte
vendt til grøn, således at vi kunne
få flest mulige gæsteligger-gebyrer i
kassen, ligesom Poul Anker har anvist
”alternative” pladser til rigtigt mange
gæster når havnen har været fuld.
Personalet har i det hele taget bestræbt
sig på at give første klasses personlig
service til alle brugere. Alt i alt har vi
haft en stigning i gæstelejeindtægterne
på 2,4% i forhold til sidste sæson. Det
er bestemt tilfredsstillende i en sæson
hvor vi kan se af helt friske tal fra
Danmarks Statistik at der igen har været
en svag tilbagegang i det samlede antal
af overnatninger i havnene.
Midt i højsæsonen havde vi en særdeles
kedelig sag, hvor en sæsonligger
adviserede os om, at han ville vende
hjem fra sit sommertogt tidligere
end først oplyst. I mellemtiden var
sæsonliggerens plads anvist til en
gæstesejler, som til trods for skriftligt
pålæg fra havnemesteren ikke ville
rømme pladsen, og i stedet forlod
båden ubeboet på pladsen. Det er mig
bekendt ikke tidligere sket i Amba’ets
historie. Sæsonliggeren blev anvist
alternativ, midlertidig plads, men var
så utilfreds med ikke at kunne få ”sin
egen” plads, at han valgte at opsige
sin flerårige sæsonlejekontrakt, og er
flyttet til en anden havn. Vi har med en
advokat diskuteret den slags sager, og
er nu bedre forberedt til næste gang
vi kommer ud for en lignende episode.
Den pågældende gæstesejler er i sagens
natur uønsket i vores havn de næste 5
år.
Bestyrelsen har i perioden fra februar
til december behandlet 11 forespørgsler
og klager, hvis individuelle konklusioner
kan ses anonymiseret i de respektive
bestyrelsesreferater på hjemmesiden.
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Udgangspunktet for beslutningerne har
i alle tilfælde været at sikre ensartede
vilkår for alle andelshavere og tilstræbe
den bedste løsning for fællesskabet
forud for individuelle sær-behov.
I årets løb er vi blevet opmærksomme
på en række uhensigtsmæssigheder
i vores forskellige regler og takster,
som vi løbende vil søge at tilrette hen
imod maksimal gennemsigtighed, fair
vilkår, ”no freebees” (ingen gratister) og
gnidningsfri administration.
Fra 2018 agter vi at ændre prissætningen
fra gæsteliggere til fremover at være
baseret på bredden af den plads man
lægger sig på, frem for som hidtil sin
båds længde. Det forventer vi vil hjælpe
til at flere gæstebåde frivilligt lægger sig
på mindre pladser, hvorved der frigives
større pladser til andre både. Det vil
også hjælpe til at vores personale ikke
skal agere ”parkeringsvagter” og imod
gæsternes vilje bede dem flytte til en
anden (mindre) plads. Alt andet lige
vil det give havnen en mer-indtægt fra
gæstesejlere.
Der lægges også op til mindre
prisjusteringer på niveau med inflationen
på øvrige ydelser, ligesom vi agter at
påbegynde en række ombygninger af
broer og flytning af pæle, som over tid vil
reducere antallet af B- og C-pladser og til
gengæld give os flere større pladser. Alt
i alt arbejder vi på gradvist at mindske
udbuddet af B- og C-pladser, hvor der

i længere tid har været ~80 stk til salg
samt helt generelt at gøre vores havn
mere attraktiv. Det vil ikke bare gavne
vores driftsresultat, men forventeligt
også over en årrække øge værdien af
pladserne i havnen. Vi er desuden i gang
med at identificere de relativt få både
som ligger på en for lille plads, og vil i
foråret gå i dialog med de pågældende
bådejere om løsninger.
Det forgangne år har regnskabsmæssigt
været et godt år med 3,8% fremgang på
indtægtssiden i forhold til sidste år. Hvad
angår såvel havneafgift fra fastliggere og
indtægter fra gæsteliggere, har vi haft
det bedste resultat siden 2014. Kigge
man på indtægterne fra sæsonliggere,
har vi haft det bedste resultat i Amba’ets
5-årige historie.
Samtidig har havnens direkte udgifter
været godt 10% lavere end sidste år.
Samlet resulterer det i et driftsresultat
som er det bedste siden 2014. For
at forbedre vores likviditet har vi,
som allerede nævnt, været meget
tilbageholdende med ny-investeringer
og større renoveringsudgifter, hvorfor
vi samlet har kunnet forbedre vores
likviditet med 825.000 kr. Henset hertil
forventer vi at kunne gå igennem den
kommende lavsæson uden udvidelse
eller overskridelse af vores kassekredit.
Alt i alt har det set fra min stol været et
tilfredsstillende år, om end der fortsat
står masser af opgaver foran os. Vi

har i skrivende stund heller ikke endnu
vished for at vi vil kunne finansiere de
forestående ny-investeringer og større
renoveringsarbejder som er nødvendige
for at fastholde en attraktiv havn.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke for
den store arbejdsindsats der er blevet
lagt af havnens personale, ligesom jeg
gerne vil takke havnens leverandører og
i særdeleshed alle de mange frivillige,
som har hjulpet med alverdens gøremål
i årets løb. Sluttelig også en tak til
bestyrelsen for – for langt de flestes
vedkommende – en stor indsats og ikke
mindst mod- og specielt med-spil til at
nå dertil hvor vi står i dag.
I det hele taget har vi oplevet en fantastisk
opbakning og imødekommenhed fra alle
sider. Også opbakningen fra tidligere
skarpe kritikere som vi gik i dialog med,
og fra hvem vi har fået mange gode
input til ting vi kunne gøre bedre. Tak for
det – sammen kan vi.
Bestyrelsen har i det forgangne
regnskabsår ikke modtaget vederlag for
sit arbejde.
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Turen til

Ærøskøbing og Avernakø
Af Troels Fenneberg
Turen til Ærø startede søndag den 27.
august en dejlig solskinsdag, hvor vi lagde
ud kl. 10.15 fra Sønderborg Lystbådehavn,
en jævn nordvestlig med 4 sek.m. Om det
bliver Avernakø eller Ærøskøbing bliver
først afgjort, når vi når Pøl.
Allerede ud for Høruphav ringede Lise og
meddelte, at jeg havde glemt min pung i
bilen - hun foreslog, at vi kunne sejle ind
til Høruphav - men med den gode vind i
ryggen afslog jeg straks - jeg havde jo en
god gast med, der havde pungen fyldt med
penge, så det skulle nok gå, men ellers var
det en pæn tanke af hende.
Det tog kun godt en time at nå til Kegnæs
Fyr - god vind fra nordvest, 5 til 6 sek.m
Ved Pøl tog vi spilerstagen ned, og gik
derefter mod Skjoldnæs Fyr, det blev en
bidevind, gode bølger og en tiltagende vind
på 5 til 6 sek.m. Hans Henrik styrede.

Godt en times sejlads til Skjoldsnæs Fyr, med god
nordvestenvind, fart 5 til 6 kn. Vi fik en del sprøjt på dækket
- godt man har en sprayhood. Rundede fyret, jeg overtog
styringen og Hans Henrik tegnede - det skal lige siges, at vi på
det tidspunkt overhalede en stor 44. Bavaria.

opvokset på øen. Sønderborg kendte han fra sin soldatertid,
og især Misses Kro. Længere nede af gaden ligger et stort
faldefærdigt hus - vi mødte datter til huset, som kunne fortælle
, at hendes forældre går igang til foråret med renoveringen det bliver dyrt, men sikkert flot.

Så gik turen mod Ærøskøbing, igen blev det en spilersejlads. 6
til 7 kn. dejligt og meget behagelig. Efter godt en time nåede
vi indsejlingen til Ærøskøbing, ned med sejlene og så for motor
til en halv fyldt havn, masser af plads. Dagen før havde der
været den årlige regatta. Turen hertil tog 5,5 timer, en dejlig
hurtig tur.

Så kunne vi ikke vente længere med vores aftensmad, en
gryderet, som Lise havde lavet til turen, blot manglede vi et par
ting dertil, men da Netto ligger lige ved siden af havnen, gik
indkøbet hurtigt, og så var det bare at få maden varmet. Vi var
lige færdig med aftensmaden, så kom vores gode Ærøvenner
og gamle Grindesejler Aggi og Allan. Det blev hyggelig snak
med rødvin og gamle minder. Lige pludselig dukker Gunnar og
Hannibal op, de var kommet hertil over middag fra Lyø. De blev
inviteret ombord.

Efter oprydning i båden og en tissepause, gik vi op i byen og fik
alletiders store isvaffel, Hans Henrik gav. Byen ligner sig selv,
desværre bliver der flere og flere tomme forretninger. Den
gamle Højskole er blevet renoveret og er nu et flot Badehotel,
vi håber for dem, at det kan gå. På hjemvejen mødte vi den
gamle ismand Preben, som havde haft byens mindste ishus - i
december måned solgte han nisser i Tivoli. Mads og Mikkel har
fået mange vafler der. Ishuset var før garage til hovedhuset,
hvor han bor. Han kunne mange historier, da han er født og

En god dag sluttede med opvask og en god film i Tv.
Stod op til en dejlig solskinsmorgen, vinden svag fra vest/
nordvest. Morgenmad, og derefter indkøb og så afsted til
Avernakø.
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Ved nordbøjen blev sejlene sat og stille og rolig gik det med 3
kn. Selvstyren klarede turen til spidsen af Drejø. Hans Henrik
gik straks i gang med tegneblokken og fik tegnet den flotte
sejler, der var på vej til Svendborg, gennem sejlrenden mellem
Avernakø og Drejø. Vinden var nu lige i snuden, så vi bestemte
at sætte motor det sidste stykke mod Korshavn. Det var første
gang jeg har oplevet så mange ledige store pladser, når man
kom til havnen, helt tilbage fra i 1975 - ja tiden går. Vi fik Lise
fortøjet og gik straks igang med frokosten. Det dejlige vejr
med sol og en let vind og inden brombærrene skulle plukkes,
gik vi en god tur mod Revkrogen. På vejen hjem kom vi i snak
med ejerne af den gamle Lejrskole, som nu er lavet om til
sommerpensionat. Det blev en god snak om alt hvad de har
fået lavet om med Lejrskolen og om deres fortid som mange
års sejler fra Rungsted. Vi kom også ind på alle de gode
brombær , som fandtes oppe ved den gamle Noah lejr, og som
Hans Henrik de sidste 2 år har plukket, men har været lidt
nervøse for, om ejeren skulle dukke op og vise ham bort. Nu
fik vi bekræftet hvem ejeren var og hvem der ejede området
- det var ægteparret vi stod og snakkede med. De fortalte
om mange der kom og plukkede, selv i bil og anhænger blev
der høstet. Nu er der sat kæde op, så nu er det slut med
uvedkommende plukkere. Men vi var velkommen til at plukke
og få lidt bær med til Sønderborg, vi var altid velkommen - det
var en god snak med et sødt ægtepar.
Nu gik turen tilbage til havnen - en spand blev fundet og
så afsted på 2 gamle lejede cykler til brombærhegnet. Efter
en time og et par revner på benene, og en varm omgang,
cyklede vi hjem med 10 kg.brombær. Tiltrængt badetur ved
den store sten, lige nedenfor Lejrskolen, efter hjemkomsten
fra plukningen. Vandet var klart og dejligt uden brandmænd.
Da vi kom ned til havnen, kom en meget stor Hollænder ind
og lagde sig på ydersiden af molen, Hans Henrik greb straks
Tegneblokken frem. Hans Henrik fik en god snak med den
unge skipper, en tiltalende ung mand.
Senere tog jeg dykkerbriller på og fik vores foldepropel gjort
rent for rurer, så nu går vi 1 knob mere for motor.
Vi nærmede os aftensmaden, som Hans Henrik stod for
- æggekage. Det blev en alletiders lækre æggekage, som
både blev fotograferet , og opskriften sendt videre til Lise.
Traditionen tro, cyklede vi uden at få vasket op til Færgehaven

og Lystbådehavnen vest på, vi skulle nå Brugsen inden den
lukkede kl. 20. Igen var ordene fra Hans Henrik, Korshavn, er
nu den hyggeligste. Tilbage fra cykelturen, fik vasket op og så
var det Tv tid. I seng 24.00.
Stod op tirsdag morgen med sol og vind fra syd, 5 til 6 sek.m.
Det blev en hjemtur med rebet Genoa og fuld store. Vi gjorde
klar efter morgenmaden til hjemturen og stod ud af Korshavn
kl. 9.30. Efter en god halv time, satte vi kursen mod Pøl, det
blev en bidevind, med kraftig vind og bølger, 6 til 7 sek.m. Vi
kunne ikke holde Pøl oppe, så vi styrede mod Mommark. Da
vi kunne se de badende gæster og det lyse sand, vendte vi og
gik godt en halv time mod Ærø, og vendte igen, hvorefter vi
kunne holde Pøl oppe. Da vores Gps, (d.v.s. Batteriet)var stået
af, måtte vi lidt længere ud, for at holde os klar af revet. Nu
var det op med spilerstagen og så afsted til Sønderborg. Vi
havde meldt vores ankomst kl. 15, men vinden kan vi ikke rigtig
gøre noget ved, så vi blev lidt forsinket, vinden drejede også
lige pludselig til sydsydvest. I havn kl. 16 - pladsen var ledig og
Skipper og Lise var på broen. Vi fik en rigtig dejlig snak i båden
om vores tre dages tur, inden kursen blev sat hjemover.
Igen, en dejlig sensommertur med Grinden Lise.
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SIKKERHED
DU KAN
STOLE PÅ

Tirsdagsklubben
er for alle
Af Bjørn Bonde-Poulsen
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.

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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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.
Vi repeterer de væsentligste regler og prøver også at sejle ”matchrace”.
Hver mandag, tirsdag og torsdag aften er der 2 både ude at træne med
centerets instruktører.
Prisen for at deltage på sejler kurset er 1700,- pr. sæson + medlemskab af SYC

Tilmeld

D u kan ti ing
lm elde
dig på
lsr@sydd m ail
an sk tag.
dk
elle r kont
ak t
Lars Slip
sage r Reu
gb
oe
tlf. 41 90
8503 .
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Der blæser nye vinde i

SYCs Sejlerskole
Af Bruce Wakelin, SYC
Hvad ville du sige til at involvere dig
noget mere i sejlerskolen, spurgte Palle
Jørgensen mig med et med et slet skjult
grin. Palle har det med at spørge med
en smittende energi, der uvilkårligt
får dig til at sige: Yes, Lad os komme
i gang. Man kunne være fristet til at
sige, at jeg efterhånden burde kende
disse pludselige impulser, men visdom
har åbenbart sin begrænsning, for jeg
tog mig selv i at bede ham uddybe.
Lars Reugboe den hidtidige leder af
leder af SYC Sejlerskole havde meldt
sin afgang som leder, efter at have haft
ansvaret for skolens udvikling i godt 20
år, hvor han var startet med en enkelt
Spækhugger over en periode med match
28’ere til i dag at bruge J80’ere. Lars
har længe søgt efter en til at overtage
rorpinden og føre SYCs sejlerskole frem
til næste vækstfase. Jeg er glad for, at
loddet faldt på mig som arvtager. Mit
første år I denne rolle har været helt
fantastisk! 26 elever meldte sig til for at
bruge en aften om ugen på at lære at
sejle hos os. Jeg har sammen med de 5
andre instruktører nydt den entusiasme
og engagement, som vore elever har
udvist igennem hele året. Vi har haft et
typisk miks af folk til træning I år: Nogle
familier ville gerne lære at sejle, inden de
køber egen båd; Andre ville gerne lære
mere og dem, som havde sejlet i årevis
med deres familier, men nu ønskede
at blive dygtigere; og endelig de mere
erfarne sejlere, som søgte ny viden og
færdigheder, som kan gøre dem i stand
til at dyrke sejlsporten på et højere og
mere avanceret niveau.
Vort mål I sejlerskolen er at give folk
know-how og sikkerhed i de praktiske
færdigheder, der kræves for handle
en sejlbåd. Vi har stort set været ude
I al slags vejr under 10 sekm. Vore
instruktører er meget erfarne sejlere –
flere med mere end 20 års erfaring. De
planlægger ruten og tilpasser træningen
til den aktuelle besætning. Hvordan
oplever den enkelte elev så det ? – Ja læs
efterfølgende Kirsten Rotvels beretning.
Som 1. Års elev har hun fastholdt sine
indtryk fra undervisningen I 2017.
Sejlerskolens både bruges ikke kun af os.
Vi har et rigtig godt samarbejde med IHS
Sønderborg Idrætshøjskole med hvem
vi deler de to SYC J/80’ere og IHS J/80.
Typisk bruger IHS bådene i dagtimerne,
mens vi tager over om aftenen. I år

har vi formået at træne mere end 30
elever. Derudover har vi kunnet støtte
en studenterafdeling fra vort universitet
Alsion, som har brugt bådene et par
aftner om ugen.
Vi afholder en gang om året åbent
hus i sejlerskolen i samarbejde med
Newcomers Network I Sønderborg,
og I år var ingen undtagelse. Vi havde
mere end 30 besøgende, som vi
introducerede for vores dejlige sport
med de traditionelle pølser, øl og
vand standsmæssigt indtaget på den
nye terrasse på Bertels Bro udenfor
klubhuset. Alle er denne dag velkomne
til at prøve en tur I J80’erne eller en af de
større både. Vi havde stor fornøjelse af
at vise vore både frem for folk, som ikke
før havde sat deres fod på en sejlbåd,
endsige haft et skøde i hånden. Hvis du
har lyst til at prøve, så kom ned og vær
med næste gang. Tag jer i agt! – Hvis I
beslutter jer for at være med fra næste
sæson, må vi advare om at det er stærkt
vanedannende at sejle – I kunne gå hen
og blive bidt af det. Vi ser ofte folk, som
deltager I denne event, melde sig som
elev i SYC Sejlerskolen i den følgende
sæson.
Vi har også sjove episoder at se tilbage
på den årlige kulturnat, hvor de politiske
partier traditionelt slås om herredømmet
nede i havnen. Sejlerskolen er vært for
denne kapsejlads, hvor der ikke bliver
lagt fingre i mellem. Konkurrencen er
hård.
Besætningerne rangerer fra erfarne
kapsejlere til 1, gangs sejlere, men de
skiftende briser og strømme I havnen
udligner forskellen mellem bådene,
så det er svært at se, hvem der
vinder. Nu har vi selvfølgelig sluttet
sæsonen for I år. Der venter en
ny forude, som også kræver en
del planlægning. Det har været
en inspiration for os at se
den medlemsundersøgelse,
som er sat i gang hen
over sommeren. Vi har
noteret os, at 80% af
medlemmerne
har
vægtet sejlerskolen
som meget vigtig.
Det har ansporet
os til at gøre
en
ekstra
indsats.
Til

en begyndelse har sejlskolen fået plads
I bestyrelsen. Så vi nu har en mulighed
for at bringe sejlerskolen mere I fokus
i klubbens overordnede strategier. Som
et første skridt har vi besluttet at bakke
op om Dansk Sejlunions tiltag med at
certificere alle sejlskoler. Vi er derfor
I gang med at fastlægge politik og
retningslinier for en sådan ceritificering
af sejlerskoleerne. Vi overvejer også at
tilbyde SYC medlemmer kortere kurser
i diverse seamanship emnerc, så glæd
jer, det bliver spændende!
Som et sidste ting vil jeg gerne hylde
vore instruktører, og tekniske
rådgivere for det hårde arbejde,
der har holdt sejlerskolen og
dens både flydende i løbet
af året. Tak også til vores
sponsorer Sydbank og BHJ
Fonden.
Vi ser frem til at
se nye såvel som
velkendte ansigter
ud på vandet med
os igen næste
år - kom med
os og lær at
sejle!
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Handicapsejlads
– Er det noget for mig?
Af Christian Duus, SYC

En tur i en

2mR
Af Henning Jensen Handicapsejler, SYC

Det var blevet maj, jeg gik kun og ventede på, at der skulle komme besked om at
handicapbådene var kommet i vandet. Og endelig kom der besked om at vi kunne
sejle på onsdag. Jeg sejler på det tidlige hold fra 14.00 - 16.00. Min sædvanlige
sejlmakker havde meldt afbud.
Da vejret var skønt med sol fra en skyfri himmel og 2-3 sekundmeter var det oplagt
at tage en sejltur i en mini12’-er. Det blev til en tur langs kysten mod syd. Efter en
god times sejlads vendte jeg om, men måtte krydse for at komme hjem igen, så jeg
fik også lidt træning, inden jeg nåede i havn. Turen er dog først helt slut, når jeg har
været nede på cafeen og spise en pølse, fået en kop kaffe og sluttet af med en is.
Så er man rustet til at køre de godt 70 kilometer hjem til Tønder igen.
Hvis man nu synes at en gang sejlads om ugen ikke er nok, kan man tage en uge
på sommerkursus på Egmont Højskolen, hvor der i de 6 uger, skoleferien varer,
afholdes ugekurser af de forskellige handicapforeninger, og de har alle sejlads som
et af hovedfagene. Så udover de kulturelle islæt er der mulighed for at komme på
vandet hver dag. Uanset dit handicap kan du finde en bådtype, der passer til dig Der
er 6-7 forskellige bådtyper, der sammen med dygtige instruktører med stor erfaring
på at give dig en uforglemmelig uge. For godt 4.000 kr. får du fuld forplejning i en
uge dækkende malt fra morgenmad til aftenkaffe. Det eneste du skal betale for
extra er dit forbrug af øl, vand, slik og is. Check selv tilbuddet på deres hjemmeside:
https://www.egmont-hs.dk

Det lyder jo meget fredeligt og
hyggeligt, når man læser Henning
Jensens lille beretning ikke? Der
burde være fred og ingen fare. Hvis
du til dette glansbillede lægger, at
forfatteren af ovenstående notits
er kørestolsbruger, på vej til sit 76.
leveår ramt af polio og i øvrigt med
en lang og glorværdig karriere som
bordtennisspiller på eliteniveau bag
sig, så er det måske svært at få ham
placeret i en lille sejljolle, der gynger.
Ikke at han ikke kan lide det – han
elsker det. Men hvordan hulen kan det
lade sig gøre? – Det er meget enkelt,
fordi han vil det. Hvor der er vilje,
findes der vej, siges det. Først finder
man en sejlklub, der har den fornødne
pontonbro. Dermed er adgangen via
kørestol til båden sikret. Så kigger du
efter en kran, der kan løfte dig ud af
kørestolen og ned i den båd, der om
lidt skal føre dig ud på bølgen den blå.
I Sønderborg har vi ikke mindre end
4 2-personers og 3 1.mands sejljoller,
der garanteret kan give dig en på
opleveren. Hvis vi lige bliver ved
billedet med dig alene på vandet, så
er det eneste, der skal til for, at du
kan realisere drømmen om, at du kan
lære at sejle, at du vil det. Til den ende
skal du lære at hale eller give los i to
stykker tov – de indviede kalder dem
skøder. Dem skal du lige lære betjene,
Du skal også lige lære at styre hvad
vej du vil sejle ved hjælp af et ror,
som du oven i købet kan styre med
fødderne, hvis du skulle mangle en
hånd. Lyder det svært – nej vel – det er
det heller ikke, det skal bare lige læres.
Naturligvis kunne vi ikke drømme om,
at lade dig sejle din egen sø – i første
omgang. Der er trænede folk i land og
på vand, som holder øje med dig, mens
du sejler. De griber ind, så der ikke sker
noget utilsigtet, mens du sejler. Hvis du
synes, det ikke er sagen at skulle klare
det hele selv, skulle du komme ned og
hilse på vore Twin-både, hvor du kan
få en erfaren sejler med ud i båden.
Oplevelsen er stadig den samme, men
nu har du én at dele den med. I Olsen
Twinneren har du lige et par snore mere
at hale i, men så er I jo til gengæld to
om at tage slæbet.
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Det var en god
beslutning!
Af Kirsten Rotvels

Det lyder næsten godt til at være
sandt, men ikke desto mindre kan
du få del i sejlsportens glæder for ret
beskedne midler. Til at begynde med
skal du blot have et sæt regntøj og
fodtøj, der ikke rynker på snuden af
lidt havvand – Du kan ligeså godt få
det at vide først som sidst, jo sjovere
du har det om bord i en sejlbåd, jo
større bliver dit behov for at få fat i
ordentligt regntøj. Du vil altid kunne
låne dig frem indtil du har fundet ud
af, at livet på og ved vandet bare lige
er dig.
Den økonomiske side af seancen
er bestemt også medgørlig. SYC
tilbyder fysisk handicappede at få
del i sejlsportens glæder alene for
medlemskontingentet til SYC, Hvis
du får blod på tanden og gerne vil
checke at Hennings beskrivelse ikke
er en utopi, men i høj grad et tilbud,
som også du kunne få glæde af, så
kig ned på Sønderborg Lystbådehavn
en onsdag eftermiddag eller aften
i sæsonen maj/oktober og prøv det
selv. Skulle du have lyst til at prøve en
sejltur, står hjælpere og instruktører
klar til at tage imod dig. Der er dog
grund til at advare dig: Pas på:
Sejlsport er farligt – der er tale om
en yderst smittefarlig virus, som kan
ende med en livslang passion.
SYC Handicapafdeling runder en
markant bøje i 2018, idet vi kan fejre
den 30. sæsonstart for vor handicapafdeling. Siden 1989 har vi kunnet
tilbyde fysisk handicappede at få del
i glæden ved at færdes på og ved
vandet. Vi har alt, hvad der skal til
for, at du kan deltage i løjerne: Vore
erfarne instruktører og hjælpere
står klar med både, pontonbroer,
kraner og løftegrej, som sikrer dig en
oplevelse ud over det sædvanlige.
Vi fejrer denne mærkerunding på
Havnens dag, den 9. juni, hvor
der vil være åbent skib/klubhus. vi
inviterer alle til at komme og kigge
på SYCs mange tilbud, ikke kun for
handicappede men for sejlsportsinteresserede i det hele taget. Vi
glæder os til at vise jer vores bud på
en god fritidsinteresse.

... altså at komme i sejlerskolen. Det
ligger helt fast - og set i bakspejlet så
skulle jeg have været med for mange år
siden. Men som sagt - bedre sent end
aldrig - og måske var det alligevel først
nu at motivationen rigtig var tilstede?
Sammenfattende var det en herlig sæson. Efter min egen og min mands målestok er jeg kommet et stort skridt videre
som lystsejler. Nok er lært til at jeg kan
tage ansvar for den videre læring – og
ikke mindst lysten til at fortsætte - lære
mere - og blive yderligere rutineret.
Lidt baggrund: Situationen er kort at
børnene nu er voksne og flyttet hjemmefra - og at min lyst til at komme lidt
længere væk på vore sommerferier er
spiret de sidste par år.
I den forbindelse har jeg jo bare måtte
erkende - at det kræver at vi er to, der
kan sejle vores ”Ditte”. Så for at gøre
gøre en lang historie kort, så var jeg heldig at komme med i sejlerskolen 2017.
For der var jo venteliste...
Og hold så lige fast: Vi har haft båd i 29
år – med mig som selvvalgt dæksmatros.
Jeg troede egentlig jeg godt kunne sejle
- i hvert fald nogenlunde. Men - men men - det er bare noget helt andet at
sejle efter vind - end efter end en fast
kurs og med hjælp fra motor. Det var
jeg ikke alene om at syntes. Vores lille
mandags-team på 4 ialt - 2 mænd og 2
kvinder i det gode skoleskib Sydbank –
ja, vi følte os alle aldeles lyse-grønne, da
vi startede. Dette uanset tidligere erfaring.
Men vi fik hurtigt lært at rigge båden
til - og være klar, når instruktør Jørgen
mødte op.
I læ af jyllands kyst har vi øvet os i
vendinger, sætte genakker –
sejle med genakker, rebe sejl,
power og depower mv. samt
ræset hen over bølgen blå
med + 10 knob, når det
har været muligt. På de
stille aftener har vi nydt
solnedgangen - og fået
en snak om lidt af hvert.
Men altid med fuld og
udelt opmærksomhed
på ticklers, tovværk og
sejl. For et er praktikken
– det er anden holdnin-

gen til med omhu at udnytte vejrliget
optimalt ift fremdrift. Her var der ingen
kære mor. Og godt det samme. Tak for
det.
Et særligt udfordrende kapitel i sejlerskolen er at komme ind og ud af marinaen – kun for sejl. Vores team holdt altid
et ”lille formøde” – så vi var forberedt,
når spørgsmålet kom fra Jørgen. Et andet spændende kapitel var også, da vi
blev fanget af havblik sidst på en aften..
Der blev vi sat på prøve - hvordan det
er muligt at komme i havn uden brug af
hjælpemidler? Det må have været et syn
for guder at høre os tælle højt i takt –
og se os rokke båden frem og tilbage og
sveddrivende komme på plads.
Alle aftener blev afsluttet med hygge i
cockpittet og med et ”på gensyn” i passende tid til at vi alle kunne være klar til
den efterfølgende dag. Som del af sejlerskolen har vi også hjulpet med forårsog vinterklargøringen. Heldigvis i et omfang så ikke karamboleret med samme
gøremål på vores egen båd.
Det er en dejlig sæson at tænke tilbage
på. Jeg har aldrig sejlet så meget før. Og
min egen sommeferie-drøm om at komme lidt længere væk - er ikke længere
et luftkastel - men nu blevet en realistisk mulighed, som jeg glæder mig til at
snakke med min mand om.
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Vi leverer den rigtige løsning til dig
- også med styrke
i solbrillerne

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

Året 2017 startede som så mange andre,
nemlig med ICE Cup i Kaløvig. Jeg havde
nu sejlet Laser Radial i cirka et halvt år,
og havde fået taget godt med muskel
på hen over vinteren. Jeg var klar til et
stævne i hård vind. Og det fik vi også
begge dage, og derfor sluttede jeg med
en udemærket 2. plads.

plads som jeg var meget tilfreds med.
Tredje stævne foregik i Kerteminde.
Vejrudsigten lovede endnu en gang
masser af vind, og med en retning som
gav store bølger. Dog var jeg ikke lige så
nervøs denne gang, og det var der skam
heller ikke nogen grund til at være, da
jeg her lavede en suveræn første plads.

Næste stævne var i Kolding, og det
var også første ranglistestævn. En uge
inden havde jeg siddet og kigget på
hvilke internationale stævner jeg skulle
sejle denne sæson. Og pludselig da jeg
sad midt i en tilmelding til et stævne i
Holland gik det op for mig, at jeg ikke
længere var ungdomssejler, på grund
af min alder. Dette betød at jeg enten
var nød til at skifte til Laser Standard
eller holde mig til de danske stævner i
år. For at finde ud af om jeg var klar til
Standarden, lånte jeg et sejl i Gråsten og
prøvede mig ad en træningsaften. Der
var god vind den aften. Det var hårdt,
men det var ikke umuligt. Så derfor
valgte jeg fra den aften, at nu sejlede
jeg Laser Standard. Jeg var dog alligevel
så heldig, at stævnet i Kolding var et let
vinds stævne, så mine muskler skulle
ikke sættes på prøve med det samme.
I Kolding endte jeg på en flot 3. plads,
hvis jeg selv skal sige det, og heller ikke
mange point fra nr. 2.

I slutningen af sommerferien skulle jeg
til Århus, og deltage i et Test VM som
de holdte. Jeg havde set frem til stævnet
længe, da jeg havde hørt mange af de
store kanoner skulle med, og det var
skam også sandt, da der både var VM og
OL medaljetagere med på startlinjen. Jeg
havde som sådan ikke regnet med noget
godt resultat, og det blev det heller ikke
til, men jeg fik masser af god træning ud
af det. Især fordi jeg kunne se hvordan
eliten sejlede båden.

Næste stævne og andet rangliste var i
Jægerspris. Jeg husker tydeligt da jeg var
stået op stævnets første dag og kom
udenfor. Det blæste helt vildt meget, og
der opstod hurtig en større nervøsitet
i min krop, mest fordi det jo var første
gang jeg skulle sejle Standard i hård
vind. Og den blev kun større da jeg kom
på havnen og så det blæste endnu mere
end jeg havde troet. Men på vandet skulle
jeg. Første sejlads lavede jeg en anden
plads, som kom helt bag på mig. Det var
ikke så hårdt som jeg havde forventet.
Og selvom der var masser af vind anden
dagen også, endte jeg alligevel på en 4.

Nogle uger efter var jeg i Skive til det
fjerde danske stævne i sæsonen. Dette
blev et let vejrs stævne med ufattelig
springene vind, hvilket var helt perfekt til
mig, da det mindede meget om fralands
vind i Sønderborg, og så fordi jeg havde
fået godt styr på let vinds sejladsen
hen over sommeren. Så endnu en gang
måtte jeg op på toppen af podiet. I
starten af september blev Lasernes DM
afholdt, og vindmæssigt kunne det ikke
have været meget bedre. Vi havde en
dag med meget vind og bølger, og så en
dag med meget let vind og fladt vand.
Jeg kan ikke klage over mit resultat, hvis
man tænker på at jeg har sejlet Standard
i under et halvt år mens mange af mine
modstandere har sejlet båden mange år.
Men alligevel var jeg lidt utilfreds med
min egen præstation i den lette vind, da
jeg overså en del vindspring, som gjorde
jeg ikke klarede mig så godt som jeg
kunne have gjort.
Jeg endte dog med en bronzemedalje,
og da jeg var kommet over mine
fejltagelser kunne jeg godt se at en DM

2017
bronzemedalje efter under et halvt år i
Standarden var super flot klaret, selvom
sølv ville have været federe. Til samme
stævne blev årets LAD rangliste også
afgjort. Og jeg vil være ærlig og sige, at
den havde jeg så ikke lige regnet med
jeg ville vinde. Men det gjorde jeg, og
mente den dag at nu havde sæsonen i
hvert fald også haft sit højdepunkt. Men
hvad jeg ikke havde tænkt på var, at
Dansksejlunion også har en rangliste, og
denne skulle først afgøres ved Harboe
cuppen sidst i september. Så året var
altså ikke helt slut endnu. Så nogle
uger efter måtte jeg en tur til Skelskør
for at deltage ved årets sidste danske
stævne. Der var dog ikke rigtig nogen
af de store danske lasersejlere med til
dette stævne, hvilket også gjorde at jeg
kom på toppen af podiet med en serie
af rene første pladser i vores 8 sejladser.
Nogle uger senere fik jeg en mail fra
Dansksejlunion, hvor i der stod at jeg
havde vundet DS ranglisten. Så selvom
jeg ikke havde sejlet båden længe inden
jeg mødte op i Kolding, vil jeg i hvert
faldt mene jeg fik ryddet bordet i 2017
nationalt. For at det ikke skulle være
nok, kunne jeg i december glæde mig
selv med at jeg endnu en gang var blevet
tilbudt en plads på landsholdet.
Planen for 2018 ligger ikke helt fast
endnu. Jeg har som udgangspunkt tænkt
mig at deltage ved de danske stævner
og U21 VM i Polen i sommerferien. Der
er også nogle andre internationale
stævner, som sejlunionen gerne vil have
mig med til som for eksempel U21 EM
i Sverige, og jeg ville selvfølgelig gerne
med til det hele. Men det er ikke gratis
at skulle ud i verden med sin båd, så
tiden må vise hvilke stævner jeg får råd
til at deltage i.
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Af Jørn Juhl
Alle gaster blev sidst på vinteren inviteret
til planlægningsmøde. Efter det officielle
programpunkt med planlægning af årets
sejladser, gik vi ret hurtigt over til det
mere selskabelige, hvilket vi efterhånden
har øvet os på igennem mange år.
Der blev besluttet at deltage i FynCup, Als Rundt, Förde Woche samt
Last Fight udover de obligatoriske
onsdagssejladser. Da stemningen steg
sidst på aftenen, var der ingen grænser
for, hvor gode sejlere vi var. Det skulle
vise sig at være året, hvor man af børn
og i dette tilfælde fulde folk skulle høre
sandheden.
Fyn Cup fra Bogense foregik i meget svag
vind. For første gang i 20 år kastede vi
anker. I to timer lå vi lige på hjørnet, før
man kommer ud ved Flækøjet. Under
andre omstændigheder ville det
have været dejligt. Solnedgang,
ingen vind og smukke omgivelser.
Men det var frustrerende. Vi lå
side om side med en anden
X-37, men kom afsted lige før
den. Efter en nat med hård
skæring i næsten ingen
luft var vi trukket fri af
konkurrenterne. Vores
placering blev nummer
et i vores løb og
nummer tre i vores
start.

Den næste større kapsejlads var Als
Rundt. En god start gjorde, at vi rundede
det første slagmærke som første båd i
vores start. Den placering holdt vi til
mål. Dog blev vi overhalet kort før Pøls
Rev af enkelte af de store både. Det var
af afgørende betydning
at komme med rundt,
da vinden døde i et felt
bag os.
Vi opnåede en tredje
plads overalt og en
førsteplads i vores løb.
En sommerferie stod
for døren med en tur
gennem den svenske
skærgård til Oslo. 901
sømil på tre uger i den
skønneste natur med
målet at se Fram, Gjøa,
Kon-Tiki og Ra på Bygøya.
Undervejs så vi mange
spændende
steder.
Specielt kan Oscarsborg
midt
i
Oslofjorden
anbefales. Borgen der
sænkede den svære
tyske krydser Blücher
9. april 1940. Af
andre
spændende
steder på turen kan
nævnes
Marstrand
og
Tønsberg
og
naturligvis Akershus.

Der har i år været talt meget om
vejret, og bestemt har der været et
par regnvejrsdage på vores ferie, men
gennemgående havde vi godt vejr i ly af
de norske fjelde.
Efterårets kapsejladser blev startet med
en førsteplads i lørdagens lange sejlads
i fra Flensborg til Sønderborg og retur
i Flensburg Fördewoche med ægte sølv
fra Robbe& Berking med hjem i bilen.
Derefter kom den traditionelle Last Fight
i Dyvig, der traditionen tro blev vundet.
Nu resterede der klubmesterskabet,
der blot vi deltog var sikret på forhånd.
Således kom stolen atter hjem til den
rette ”ejer”.
Uden en fast stab af faste gaster, der
kæmper til sidste blodsdråbe, var de
gode resultater ikke kommet. En stor
tak skal lyde fra skipperen til hver og
en, der har sejlet med. Da vi fejrer ved
enhver given anledning, har skipperen
fået et problem med vægten, der
ikke harmonerer med elegancen på
mountainbiken.
Vi ser således tilbage på året som et dejligt
sejlerår. En opfordring til alle sejlere skal
lyde til at deltage i de sejladser, vi har i
nærheden af os. Alle de sejladser,
vi har deltaget i, har været utrolig
godt arrangerede.
Kapsejlads giver et afbræk i
hverdagen, sammenhold blandt
mandskabet og venskaber
med historier der bliver
fortalt igen og igen.

Förde Woche med X-37, Toxic
Af Peter Lindum
Som en del af årets slutspurt af
kapsejladser var Jørn Juhl’s Toxic
fra Sønderborg i sidste weekend i
Flensborg til Förde Woche. Et fint
stævne arrangeret af FSC over to
weekends inkl. F.eks. German Open
for J80, sejladser for X-79, Express etc.
Hver dag er der en ny, selvstændig
kapsejlads, så man ret fleksibelt kan
vælge, hvad der skal sejles. Felterne er
ret blandede, men der er mange store
og flotte både på vandet, fra over 80
fod og nedefter, lækre Swan-både
(som har deres egne løb), og en enkelt
Wally. Der var også to både med rent

kvindelige besætninger, Hot Quito og
Tutima, som viste både gejst og evner
på vandet – og i det hele taget mange
unge på fjorden.
Vi var målt ind efter ORC club, som er
enkelt og billigt hvis man i forvejen er
i DH-systemet, og skulle bl.a. slås mod
vores lokale ”arvefjende” X-40’eren
Xiphias, ligeledes fra SYC. Fredag blev
det i flot solskin og en del vind til en
2.plads, hvor vi tabte knapt til Xiphias
– vi mener at have kunnet hente de 6
sek. der manglede for at vinde med en
ordentlig vask af bunden, men sådan er

der jo, som altid i kapsejlads, mindst én
god forklaring…
På lørdagens længere distancesejlads,
Flensburger Pilsener-Cup, gik det bedre
med en overalt-sejr efter en fin dag på
vandet i let luft, som også er vores vejr.
Vi kom hjem med en meget positiv
oplevelse fra det nordtyske, så hvis
man er til ægte sølvtøj, freibier,
pigebesætninger som synger, og gratis
chili con carne, er det bare at rykke
sydpå en weekend eller to i efteråret.
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Lørdag startes der fra SYC
forskudt,
efter
udregnet
handicap.
Således
skulle
målgang i Mommark i teorien
blive et samlet felt.
Mommark havn og Café, er herefter, lørdag eftermiddag, aften
(og nat), omdrejningspunkt for et ”all inklusive” arrangement
med fælles ølsmagning, middag med musik og underholdning
inklusive fri øl / vand / vin.
Søndag morgen, startes der i fleet start, den sidste del af
turen rundt Als, med målgang imellem de 2 Alsbroer i løbet af
Søndag eftermiddag.
Arbejdsgruppen har til denne urpremiere sat et max. deltager
antal til 40 både. Prisen for hele denne ”all inklusive” kapsejlads
weekend er 1.000,- kr. pr. deltagende båd.
Prisen dækker morgenkaffe til breefing lørdag morgen,
kapsejlads, havnepenge, ølsmagning, og aften-arrangementet.

Af Finn Halberg
Første Als rundt 2018 er som altid første weekend i juni
måned. Som altid er det en traditionel kapsejlads startende
lørdag morgen ved SYC og slut med målgang ud for Delpin
lørdag eftermiddag / aften.
Som traditionen byder, er der efterfølgende sejlerarrangement
med præmieoverrækkelse i masteskuret lørdag aften. Intet
ændret ved den tradition.
MEN i 2018 udvider vi, så der kommer endnu en omgang rundt
om vores så smukke ø.

Da der i Mommark er plads til over 100 mand i partyteltet,
vil det være muligt at tilkøbe madbilletter til ikke deltagende
sejlere – efter først til mølle princippet.
Vi regner med at have et tilmeldingsmodul klar medio februar
måned – mere herom på hjemmesiden www.syc.dk
Vi kan høre på den sagte vinterhylen i masterne, at der kan
blive rift om pladserne. Derfor hold øje med hjemmesiden, så
du får dig og din makker meldt til dette nye tiltag.

Første weekend i september – udvider SYC med endnu en
kapsejlads, der går under arbejdstitlen Als rundt i 2 for 2.

Kapsejladsen Als Rundt er efterhånden en ældre dame, som har
været igennem en del ændringer henover årene. Bestyrelsen
har i samråd med kapsejladsudvalget valgt at godkende Als
Rundt i 2 for 2 i et forsøg på at peppe den gamle dame op.

Som arbejdstitlen antyder, så er det en omgang, der er delt i 2
etaper og er en twohand sejlads. Planlagt som en kapsejlads
med stort socialt islæt, således at ægtepar, far/søn, mor/
datter, ven/veninde hold vil kunne få en god og hyggelig
kapsejlads weekend.

Tilbagegangen i deltagertallet har ramt alle de store gamle
kapsejladser, så vi er ikke specielt forfulgte, men vi er
spændte på at se responsen på dette nye tiltag. Under alle
omstændigheder så glæder vi os til at se en masse sejlere
såvel gammelkendte som nye ansigter.
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Åbent 2018
Fra 24. marts
til 30. september
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 2018 afholdt fra 2. - 5.
august, hvor der igen vil være sildebord,
pælesidning, lørdagsfest og meget andet.
Mommark Marina er i 2018 “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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En hilsen fra
St. Croix og
Buck Island
- Paradis ved et tilfælde
Af Annemette Hald, SYC

Båd:	Felicia: 38 fod, Beneteau Oceanis Flipper
Besætning: Skipper: Kenneth
1. styrmand: Annemette
Crew: Christian (14), Kirstine (10) og Johan (7)

Nedlagt sukkermølle - på turen fra
Frederikssted til Christianssted.

Felicia set fra Christianssteds Værn.

Denne beretning handler kun om St. Croix
og Buck Island. Både Baroness og en
anden dansk båd, Capri fra København
som vi også kender gennem ARC’en,
mente at St. Croix var et besøg værd,
selvom det ligger et stykke væk fra de
andre USVI. Og det var virkelig en positiv
overraskelse. Vi sejlede til St. Croix fra
Purto Rico. Det var ikke den sjoveste tur,
idet vi oplevede det sædvanlige problem
for sejlere. Vinden og bølgerne kom ikke
fra den ”rigtige” retning. Vi ville egentlig
have sejlet til Christianssted, men endte
med at sejle mod Frederikssted, som var
den første by vi indtog. Der er en lang
mole til krydstogtskibe, der anløber her
ind imellem. Man skulle så forvente et
sted fuld af liv, men nej. Der lå 2 andre
langturs-sejlere end os, og ud over de få
daglige dykkerbåde, var der ikke megen
liv på vandet. Vi ville så ind og kigge
på byen. Men det lignede nærmest en
moderne western by. En lang hovedgade,
med små sideveje. Ingen eller meget få
mennesker på gaden, som kiggede langt
efter os, de fremmede. Mennesker der
sad i skyggen under udhæng fra husene.
Der var nogle barer, en internetcafè, og
en mega dyr købmand. Men når man
så kigger nærmere efter, viser det sig
alligevel, at byen gemmer på små unikke
oplevelser.
Vi vil særligt fremhæve de 2 ting, vi
aldrig glemmer om Frederiks-sted. Det
lokale bageri med kokoskager/brød. Hvis

man ikke vidste, at bageriet lå der, ville
man ikke kunne finde det. Kun døren
indikerede bageri, og den var lyserød.
Men hendes hjemmebagte brød smagte
utrolig godt. Og er der udsolgt, så er der
udsolgt.
Den anden helt unikke ting er den lokale
øko-restaurant. Ejeren er ældre dame.
Der var 12 siddepladser indenfor, som
bestod af gamle borde og stole, som
taget ud af en genbrugsbutik. Menuen
var præget af lokale produkter og
retter, creolermad, og man kunne kun
få smoothies eller vand til maden. Ingen
importerede produkter. Også her ville
man ikke vide det var en restaurant, hvis
ikke det var for plakaten på husmuren
lige uden for restauranten. Hun havde
vundet priser for hendes mad. Sønnen
stod i køkkenet. Mens maden blev
forberedt blev vi tilbudt at besøge den
lille børnezoo ved siden af, som hun også
drev. Vores 2 yngste børn fik set alle
dyr, som bestod af alt fra skildpadder
til høns. I forhold til dansk dyrevelfærd
var der ikke meget at komme efter, men
børnene fik set nogle lokale dyr, og
maden var helt klart et besøg værd.
Derefter sejlede vi mod bølger og vind for
motor til Christianssted. Det skulle have
taget 4 timer, men endte med at tage 6.
Her var anderledes proppet med både.
Vandet var mere grumset, og foran selve
byen var der både overalt og moorings
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Felicias besætning

Tryllevagtposten ved
Christianssteds Fort.
en masse. Det lignede nærmest en
bådkirkegård. Få langturssejlbåde var
beboede, og kun turistbådene, som
arrangerede ture til Buck Island var der
gang i.
Når
man
sejler
ind
åbenbarer
Christiansværns Fort sig. Ved bagbord
side kan man også ankre og her lå en
del langsturssejlere for svaj, men her
er mere uroligt end der hvor vi lå. Det
gule klassiske fort kendt fra Nissernes Ø
lyser klart mod det grønne græs og den
blå himmel. De 2 yngste børn fik julelys i
øjnene, og skulle straks se julekalender
her i slutningen af maj. Fortet blev
naturligvis grundigt inspiceret og
sammenholdt med julekalenderen. Bl. a.
det røde vagthus, som kan trylle en ind
i fortet, når porten er lukket. Det blev
da også afprøvet, men vi kom desværre
ingen vegne. Børnene fandt risdepotet
og trappen.
I forbindelse med 100 års markeringen
af at Danmark solgte USVI til USA var
der lavet en særudstilling på fortet. Der
var videosekvenser, og billeder, foldere
både på engelsk og dansk. De havde
gjort meget ud af markeringen, men det
der gjorde mest indtryk var at en dansk
universitetsstuderende i samarbejde
med folk på fortet havde udarbejdet en

gigantisk planche (fra væg til væg), som
sammenholdt Danmarks, USA’s og USVI’s
historie. Den sluttede af med Donald
Trumps som USA’s præsident. Vældig
lærerig for både voksne og børn. Hvad
ingen af os vidste var at Danmark og
USVI faktisk var knyttet sammen selvom
de ikke var danske mere. Vi blev inviteret
ind på kontoret for at høre om planchen,
og den venlige dame, som havde været
en stor del af 100 års fejringen, var
yderst begejstret for danskere generelt,
vores statsminister, og særdeleshed
hendes danske venner, som hun også
havde besøgt i København.
I Christianssted var det lidt som at
være i DK, i hvert tilfælde når det kom
til gadenavne, og flere både havde
både det amerikanske og danske flag
vajende i vinden. Det var en smule
ambivalent for os, idet vi ikke gerne vil
forbindes med USA og deres filosofi,
men mange vi mødte, var glade for
deres danske aner. Igen må vi fremhæve
de lokale. Menneskene er venlige og
imødekommende og fortæller gerne om
deres forbindelse til Danmark. Flere af
de ældre vi mødte kunne da også enkelte
fraser på dansk – eller danskagtig. Men
efter at have afkodet at det skulle være
dansk, kunne man faktisk godt forstå
dem.

En sjov detalje om St. Croix er, at de
har rattet siddende i samme side som
os, men kører i venstre som briterne.
Det var godt nok underligt ulogisk. Det
viste sig, at der flere gange havde været
folkeafstemning om, hvorvidt man
skulle ændre dette, men hver gang var
det blevet nedstemt. Man kan undre sig
over hvorfor man netop skal stemme om
den slags, men en lokal fortalte, at det
ikke ville gå, hvis myndighederne bare
ændrede dette, ligegyldig hvor logisk
det er at ændre det. Det er igen den
amerikanske mentalitet, der spiller ind.
Lidt sjovt.
Mens vi lå der ved en mooring, som vi
aldrig fandt ud af om vi skulle betale
for, undersøgte vi de andre ting, vi
gerne ville se på St. Croix. Det var et
rent turistparadis. Lige ud for båden var
en lille ø med et hotel. Man kunne kun
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Vi ta’r det grove
du ta’r det sjove...
8 Fremstilling af
rustfrie beslag

8 Marineservice

8 Reparation af
rigning og sejl

8 Reparationer af både
i alle materialer

8 Vinter- og
forårsklargøring

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

8 Kran til 40 tons
8 Udstyrsbutik

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

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

www.sr.dk
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8 Vinteropbevaring på
beskyttede udendørs
pladser eller i frostfri hal
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Buck Island – for svaj

Cruzan rundvisning – de gamle
egetræstønder – gamle whiskytønder
fra Skotland.
komme til og fra øen med den lokale
lille færge. Det var en kvindelig skipper,
som hver dag varetog opgaven. Resten
af havnefronten bestod af hoteller og
restauranter en masse, og souvenir
butikker, tøjbutikker og et kasino. Man
kan få alt.
I en af butikkerne, hvor de udbød ture
til Buck Island fik vi nummeret til en af
de lokale, som arrangerede ture rundt
på øen. Vi sagde, hvad vi gerne ville se,
og han kom med en pris. Der var lidt
forhandling frem og tilbage, og vi endte
med besøge Cruzan romdestillerriet. Her
fik man en rundvisning, smagsprøve,
og masser af billig rom for pengene. Vi
endte med at købe noget forskelligt,
alt fra 12 års rom, til vanillerom, som vi
aldrig vil købe igen, men vi fandt også
vores favoritrom – black-berry and
lime. Det smagte dejligt forfriskende
direkte fra køleren, med lidt frisk lime
og grenadine. Uhmm.
Til børnene lavede vi drinks med icetea,
grenadine og lime. Vi havde købt Nestle´
pulver icetea i dåsevis og kunne derfor
mæske os i drinks (non-alchoholic) hver
dag. Det var dejligt forfriskende.
I samme butik, som vi havde fundet vores
chauffør, fortalte de os, at man kunne
tage sin egen båd med til Buck Island, og
selvom de ikke kendte reglerne for dette,
syntes de vi skulle prøve det. Så vi måtte
endnu en gang tilbage til fortet. Den
venlige park ranger fortalte, at vi skulle
udfylde en ansøgning, og at vi inden for
5 dage ville få en gratis tilladelse. Og ja,
gratis, helt uamerikansk. Der gik 3 dage,
så var den var i mailboksen. Så var det
om at proviantere og komme af sted.
Buck Island ligger kun 1,3 sømil nord
for den nordøstlige kyst af St. Croix,
og det viste sig at være ualmindelig
dejligt. På den vestlige side af øen er
der ren sandbund, ideelt til at ankre.
Her kan man svømme eller tage vores
oppustelige paddleboard ind til den
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kridhvide strand. Der kan man opleve
stingrays og småfisk. 2 morgener i træk
kom en delfinfamilie forbi.
En morgen hvor Kenneth var ved at tjekke
ankeret, kom de igen. Kenneth kom helt
tæt på dem med snorkel på, og filmede
dem, men inden vi andre var kommet i
udstyret var de for langt væk til, at vi
kunne se dem under vandet. Johan med
sine 6 år er den evige vandhund. Han har
badet og snoklet, og var noget ærgerlig
over ikke at komme tæt på delfinerne.

Buck Island – Delfinerne kommer forbi
Felicia

Vi lå helt alene fra kl. 14 – til kl. 9 næste
morgen. Mellem 9-14 var der en del
turistbåde læsset med folk (unge som
ældre), som ville bade og snorkle. De
stoppede først på sydsiden og efter
godt en time var det videre til nordsiden.
På nordsiden er det helt anderledes. Her
findes det mest klare vand, fyldt med
koraller, skildpadder, rokker og fisk i alle
mulige farver. Men før man forsøger at
komme ind til herlighederne, skal man
lige vide: 1) man kan ikke sejle derind
med den store båd, 2) man skal være
meget forsigtig, selv med gummibåden
og 3) man må ikke smide anker. Så
første gang vi tog gummibåden om på
den anden side var det i stille vejr.
Vi fandt hullet i revet, man skal ind
igennem, således, at man sejler mellem
revet og øen. Vi sejlede langsomt videre
mod nordsiden og tog den mooring
længst væk fra turistbådene. Det viste
sig at være et godt valg. Her er der et
hul i revet, så man kan komme ud på den
anden side, hvor den hvide sandbund
igen findes.
På dette rev, så vi alt muligt – koraller
i alle mulige farver og former, fisk,
skildpadder, kæmpeskildpadder, revhaj

Buck Island – Felicia set fra
toppen af masten

Buck Island – koraller i det klare vand
Buck Island – 3. matros snorkler – og
kan ikke få nok.
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Buck Island - Lille Fille (vores dinghy) på
stranden mens Mor og datter gør sig klar til
en tur rundt på øen.

AQUARACER CALIBRE 5
Kai Lenny is one of the few surfers with enough mental strength to challenge the ‘Jaws’.
Kai means ocean in Hawaiian, the natural element where #DontCrackUnderPressure
is nothing but literal: like TAG Heuer, it is his whole mindset.
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og rokker. Vi blev en del af de
store stimer af Blue Tang. Det
kan være helt bjergtagende bare
at følge dem. Vi havde nærmest
nærkontakt med en eagleray, og så
barracudaer, som stortrives i det ultra
klare vand med masser af spiseligt. Og
ikke nok med at vandet og omgivelserne
var vidunderlige, selve øen kunne byde
på en gåtur op på det højeste punkt,
med flere udsigtsposter undervejs.
Vi blev tilrådet at gå i lange bukser. Vi
troede, det var pga varmen, men nej.
Mange af de planter vi mødte undervejs
viste sig at være meget stikkende. Godt
vi havde vores vandresandaler på.
Desuden var den ene del af stranden
afgrænset og det stod et skilt: ”må ikke
betrædes”, fordi det netop var sæson
for en bestemt fugls ynglested. Vi var
solgt. Alt dette inden vi kom til Bonaire,
hvor vi fik dykkercertificater og købte
dykkerudstyr.
På vores tur indtil da, havde vi set mange
forskellige slags liv under vandet, men
her var stort set alt samlet på et sted.
Det eneste vi ikke så var lidt større fisk,
og mantaer. Så vi synes, vi havde fundet
vores lille paradis, helt uventet. Det var
egentlig kun meningen vi skulle blive
der en lille uge, men vi endte med at
blive der tre. Efter ca. en uge skulle vi
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Øvandring – kaktusser og andre underlige
planter. Forbavsende mange af dem stikker.
proviantere, så vi fandt den nærmeste
havn ”Green Cay”, hvor vi fik vand,
diesel, og vasket tøj. Ikke ringe, men til
gengæld var havnen noget dyr. Ca. 500
kr. per nat. Og da vi spurgte til indkøb
sagde den venlige havnemester: ”Ja, der
er indkøbsmuligheder i nærheden”. Så
er det vi finder ud af de små kulturelle
forskelle. VI mente på gåben, han mente
i bil. Så vi måtte tage en taxa, hvor vi
igen blev noget overrumplet. Her betaler
man en pris per mand, og vi var 2 voksne
og et barn af sted - så kan vi lære det,
kan vi. Vi havde lavet samme fejl et par
gange inden. Men supermarkedet var
rigtig godt, og man kunne få mange
fine ting, som selvsagt var noget dyrere,
som det jo er i det østlige Caribien.
Den eneste ting man kunne være lidt
utilfreds over ved Buck Island var alle
de lokale motorbåde – store som små
holdt weekend ved Buck Island. Og
egentlig er det vel ok, men de larmer
med deres caribiske musik blæsende ud
fra højtaleren, og de drikker ikke kun
cola. De står i vandet en hel dag med en

noget i hånden (indeholdende alkohol),
eller ligger i en oppustelig badestol, og
ælver løs. Så når det blev søndag aften
var vi igen os selv. Kun 2 andre sejlbåde
lå for svaj samtidig med os, og de var der
kun et par dage. Så vi havde en hel ø for
os selv meget at tiden.
Medio juni måtte vi sige farvel til St. Croix
for at komme ud af orkanbæltet inden
orkansæso-nen begynder. Vi sejlede
tilbage til Frederikssted, hvor vi blev et
par dage for at vente på det helt rigtige
vejrvindue for at kunne krydse det
Caribiske Hav. Vi krydsede fra St. Croix
til Bonarie på 2,5 døgn, så endnu en
gang viste Felicia sineFelicia sine gode
sejlegenskaber. På Bonaire ventede der
endnu et kapitel, der skulle fyldes med
oplevelser.
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Silverrudder
2017
Af Anders Mortensen

Silverruder er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor
der deltager over 400 både i en kapsejlads rundt om Fyn.
Det sjove ved lige denne sejlads er, at der kun må være én
mand om bord på hver båd, samt at der ikke er nogen regler
om målebrev på bådene. De er udelukkende inddelt efter
længden, og om det er enkelt eller flerskrog.
Torsdag d. 21. september var den store ankomst dag, hvor
alle både skulle være klar til sikkerhedstjek senest kl. 16.00.
Arrangørerne går højt op i at alle både lever op til alle de krav
som er stillet, for at man kan deltage i sejladsen.
Dagen gik meget hurtigt, og der kom mange forbi båden for
at se den. Der kom også et hold af fotografer og en journalist
forbi også, hvilket man kan se i dette link: https://www.
youtube.com/watch?v=kXtRV3z5fC4
Senere lørdag aften var der officiel åbningsceremoni, hvor det
store spørgsmål om opsejlingsretningen blev afsløret, og det
blev med Fyn til styrbord, hvilket vil sige ”med uret rundt”.
Vejrudsigten blev også grundigt gennemgået, og det er ingen
hemmelighed, der var ikke meget vind at komme efter. Fredag

morgen kl. 10.00 gik første start, de mindste både startede
først, og med en halv times interval kom de næste, indtil sidste
start gik kl. 14.00.
I år havde de små både en fordel, da der lige var vind nok til
at de kunne komme ud af Svendborg Sund. De efterfølgende
starter havde det lidt mere besværligt, har jeg hørt. Afsted det
gik, stille og roligt, en mental hård udfordring var i gang.
Fredag aften var jeg nået igennem det Sydfynske Øhav, dog
med en hel del sejlskift undervejs. Da mørket faldt på var jeg
ude i medstrømmen, nordpå i Lillebælt, og med den helt store
genakker oppe. Omkring kl. 2.00 forsvandt vinden helt og
turen igennem de to Lillebæltsbroer foregik helt stille i mørket,
kun hjulpet frem af medstrømmen. Da det blev lyst, kom der
vind igen, Stribfyr blev passeret med fart i skuden, dejligt!
Udover Nordfyn gik det rigtigt godt, fin vind og tørvejr, det
kunne ikke være bedre! Men, det varede ikke ved, da Æbelø var
passeret kom der kortvarigt en omgang tåge, og så forsvandt
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MØBELHÅNDVÆRK
TIL ATTRAK TIVE PRISER
Se flere fantastiske tilbud på juhlsbolighus.dk

GE 673 - Nøglehullet - H.J. Wegner
Eg ubeh. læder Prestige kr. 17.600,Eg ubeh. canvas kr. 16.480,-

J 39 - Børge Mogensen
Eg sæbe eller eg sort
kr. 2.995,-

J 16 - H.J. Wegner
Eg sæbe eller eg sort kr. 9.990,Bøg sæbe kr. 9.990,-

GE 460 - Butterfly - H.J. Wegner
Læder sort
Eg ubeh. kr. 6.795,Eg sort bejdset kr. 7.295,-

BM1 - Børge Mogensen
Eg sæbe
kr. 4.695,-

PP68 - H.J. Wegner
Eg sæbe kr. 4.969,Eg sort kr. 5.895,-

3398 - Trinidad - Nanna Ditzel
Sort ask - krom eller mat krom stel
kr. 2.895,-

Vi ligger midt på gågaden i Sønderborg.
Vi ser frem til jeres besøg.

Den Spanske Stol - Børge Mogensen
Eg uheh. natur læder kr. 20.995,Eg ubeh. cognac læder kr. 19.995,-

JUHLS BOLIGHUS
P E R L E GA D E 37 • 6 4 0 0 S Ø N D E R BO RG
74 4 2 3 0 0 0 • I N F O @ J U H L S B O L I G H U S . D K • W W W. J U H L S B O L I G H U S . D K
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vinden helt igen. I ca. 4 timer sejlede jeg kun ca. 2 km/t, og så
i bagende solvejr. Så varm en sommerdag kan jeg ikke huske vi
har haft i år. På dette tidspunkt lørdag eftermiddag begyndte
mange at pakke deres sejl sammen for at sejle hjemad for
motor.
Men der kom heldigvis vind igen, og med lidt hiv og sving,
fik jeg rundet Fynshoved, og så gik det stærkt ned gennem
Storebælt, op med genakkeren igen, og fuld fart på båden.
Der var modstrøm i Storebælt, og så skal man normalt gå ind
under land hvor vanddybden er lav, men derinde var der ikke
så meget vind.
Min konklusion blev, sammen med min udmærkede taktiker
i land J. Juhl, at prøve at finde strømlæet fra Sprogø, og så
holde mig ude, hvor der var vind. Det lykkes heldigvis, og jeg
fik lagt en del afstand til et par af mine konkurrenter på den
konto, herligt!
Med humøret helt i top blev Storebæltsbroen passeret
omkring midnatstid, natten mellem lørdag og søndag. Det skal
lige nævnes at tidsgrænsen for at komme i mål var søndag kl.
12.00, så det var bare fremad!
Videre gik det ned mod nordspidsen af Langeland og ned
Lohals, hvor et lille smalt løb skulle findes. Det gik dog fint,
inklusive et par bomninger med spileren i mørke omkring kl.
2.00. Trætheden var på nuværende tidspunkt ved at melde
sig for alvor. Næsten 40 timers sejlads uden søvn, det kan
mærkes!
Jeg var klar over at jeg sandsynligvis skulle krydse igennem
Svendborg Sund for at komme i mål, så den sidste times tid
ned mod indsejlingen hertil, blev brugt på at powernappe.
Det er ikke nemt når man sejler, så vækkeuret blev sat på 5
minutter, og så var det bare at ligge sig ned på overbygningen
af båden, så jeg hurtigt kunne reagere hvis der skulle ske
noget. Meget spændende at lukke øjnene, men det gik fint,
og jeg var aldrig i nærheden af andre både imens. Det sidste
stykke gennem Svendborg Sund var heldigvis i medstrøm, og
det gik overraskende hurtig, så kl. 05.10 søndag blev mållinjen
passeret. Resultatet blev en 9 plads ud af 62 både i miniklassen. Herlig tur!
Inde i havnen blev båden fortøjet, alle sejl lå bare i store
bunker oven på båden, og så skulle der soves. Der gik så kun
tre timer, så blev jeg vækket af andre sejlere som lagde sig
uden på min båd, så kunne jeg godt stå op igen. Formiddagen
gik med oprydning, udlevering af SILVERRUDDER FINISHER
2017 – T-shirten. Denne T-shirt udleveres kun til dem som har
gennemført, så den var dejlig at modtage!
KL. 13.00 var der præmieoverrækkelse, og så gik det mod
Sønderborg igen ved kl. 14.00. og efter 6 timers sejlads for
motor i vindstille igen, blev jeg fint modtaget i Sønderborg
med flag og truthorn. Det var en rigtig god weekend. Se
mere på www.silverrudder.com, hvor der ligger billeder,
videooptagelser, resultater mm.
Ps. Tilmeldingen til sejladsen i 2018 er allerede 3. november
kl. 17.00, der er ”kun” 450 pladser, så man skal være hurtig J
www.silverrudder.com
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SYC’s
kredssommerlejr
23.-26. juni 2017
Af Brian L. Petersen, Junior formand

Juniorafdelingen afholdt igen i år kredsens
sommerlejr for juniorer, vi startede i januar med
de første planlæggelser og afholdt derefter
enkelte møder for opfølgelse.

Den sidste uge var den mest hektiske
med forberedelse på havnen, klargøring
af ledsagerbåde, banegrej, benzin,
jollehuset blev ryddet og åbnet op
således at vi kunne bespise ca. 110
mand, vi fik alle overnattende med telte
og campingvogne placeret på området
ved jollepladsen. Der var i år ca. 60
deltagere mindre end i 2015.
Sejlere og familie ankom om fredagen
og der var åbning af lejren kl.18.00.
Om lørdagen var der morgenmad kl. 8.00 i
jollehuset, herefter startede sejladserne
kl.10.00 på vandet for sejlerne og
samtidig startede søskendeaktiviteter
for de mindre på land.
kl.13.00 var sejlerne inde til frokost og så
på vandet igen, i løbet af formiddagen
var Aarhus Sea Shop ankommet og
sædvanen tro med mange gode tilbud
på sejlertøj og diverse, de stillede op
udenfor den overdækkede gård, der
trak det meste af dagen folk til fra hele
havnen.
Aftensmaden blev serveret kl.18.30,
herefter var der fælles Sønderjysk
kagebord og Bingo. Spillepladerne
hertil kunne købes for kr.10,- alle gaver
til Bingo var sponsoreret af byens
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de lidt større sejlere med en instruktør
på hver båd (stor tak til Maria Grau og
Rasmus Lamberts for jeres engagement
og hjælp).
Sejlerne var blevet opdelt på 6 hold
fra meget lidt erfarne til mere erfarne
sejlere. Vinderne af match Race blev:
Thomas Lybæk Petersen, Alberte
Edelvold,
Casper
Petersen,
Emil
Zachariassen og Ruben Althof med en
serie på 4 x 1 pl. og 1 x 2pl.

handlende, Juniorerne var ligesom i 2015
gået igennem byen med en optimistjolle,
som så var blevet fyldt med gaver fra
butikkerne.
Kl. 22.00 var der natteløb med
afsluttende natmad og så godnat.
Søndag kl. 8.00 igen morgenmad og kl.
10.00 startede Match Race i J-80’erne for

Efter aftensmaden afholdt vi amerikansk
lotteri eftersom byens handlende igen i
år havde været så gavmilde, at vi ikke
kunne nå at komme af med alle gaver
om lørdagen, lottokuponer blev solgt for
kr. 5,- pr. stk.
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Mandag
startede
sejladserne
og
søskendeaktiviteter igen for alle kl.
10.00 og kl. 13.00 var der frokost,
herefter
afrigning
og
oprydning,
præmieoverrækkelsen fandt sted kl.
14.30, herefter blev der takket af for i år.
Der skal her lyde en stor tak til alle
byens handlende, der støttede vores
sommerlejr 2017, en særlig tak til Min
Købmand for deres daglige leveringer/
sponsorering af fødevarer og Sandvejs
Dinner Transportable for levering af
aftensmad lørdag og søndag, samt
Langenberg Grafisk for at trykke vores
fine program.
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Kølevandsblokade

eller historien om dyre lærepenge

Af Niels Kjell Larsen
Min
motor,
VOLVO
MD
2030 klargøres
af
værksted
hvert efterår. Den
varmkøres, tømmes
for
olie,
oliefilter
skiftes
ligesom
impelleren, og der
påfyldes olie i motor og
drev. Kølervæske med
korrosionsbeskyttende
blanding tilføres fersk
vandskølesystemet.
Søvandssystemet
konserveres
med
motor
en
i
tomgang
og
forbindelse fra opsamlingsbe-holder
under
udstødningsudløbet
og
til
søvandspumpens sugeside kontrolleres.
Søvandssystemets
kølervæske
bibeholdes, så frostbeskyttelsen er
intakt. Derefter kan vandvarmeren
tømmes for vand.
Dette udføres af bådejeren som en
tung, men kær pligt eller af et kendt
værksted, man har tillid til, så man
kan starte motoren straks efter
søsætning om foråret, når miljøhensyn
er tilgodeset. Oplever man, at motoren
ved første sejlads løber varm og hyler,

skal man søge havn og finde årsagen og
undgå motorhavari. Det er sket for mig
i forbindelse med 2 søsætningers, sidst
i 2017.

land ved Falcks hjælp. Så kunne det
konstateres at lækken skyldtes en utæt
søventil. Skroget var tæt. Båden blev
tømt. Batterierne var ødelagte.

Jeg skulle til Sct. Hansfest i Svendborg
og stod ud fra Sønderborg den 22.6.
i 10 Sekm. NV vind med selvstyrer,
motor på 2500 omdr. Ved Pøls Rev
begyndte hyleriet og jeg gik ned i
motoromdrejninger til 1000. Motorlyden
normaliseredes for en stund. Så gentog
hyleriet sig. At vende om og returnere
til Sønderborg i NV-vind var ikke aktuelt.
Jeg slukkede motoren og fortsatte for
sejl i roligt vejr.

Den vandkølende udstødningsbøjning
var totalt tilstoppet og gummislanger
som
skulle
føre
søvandet
fra
motorens
varmeveksler,
gennem
udstødningsbøjningen
og
ud
gennem bådhækken var sprængte
af overtrykket. Vandet i båden
kom fra varmtvandsbeholderen og
ferskvandstanken, der havde fungeret
som
nødkølevand
for
motoren.
Gummislanger og udstødningsbøjning
måtte fornyes ligesom bådbatterier
måtte skiftes. Samlet regning. Kr.
35.000.

Ankom til anduvningsbøjen ved søndre
løb S for Marstal. Kunne forsøge at gå
op i Marstalløbet for motor og stille liste
i havn i Marstal . Lagde til kaj ved bro 7 på
læsiden og fik fortøjet og sejlene klaret
op. Ind i mellem var jeg under dæk og
konstaterede, at dørkbrædderne svømmede i vand - salt eller fersk? Det kunne
ikke afgøres, men vandet oversvømmede
batterierne og elstrømmen var væk.
Udelukke læk i skroget kunne jeg ikke og
lænse båden var håbløst. Båden måtte
på land, Havnefogeden blev tilkaldt,
jeg blev slæbt til kaj og trukket op på

Hvad lærte vi:
At vinterklargøring omfatter sikring af
gennemløb af kølervæske. Det er ikke
nok at se, at der løber væske ud i vandet
efter varmeveksleren, man skal også
sikre at udstødningsbøjningen er fri for
tilstopninger og ikke lejrer nyt materiale
som til sidst lukker helt til for køling af
motor. I sandhed kan man sige: Af skade
bliver man klog, men sjældent rig.

SYC i Borgen
Af Brian Lybæk Petersen
Lørdag den 3. februar var SYC repræsenteret i Borgen
Shopping af Junior-/ Studenter-afdeling samt sejlerskolen, vi
havde en stand på 1 sal under rulletrappen fra kl. 10-16.
Ideen eller målet var at vise os frem på et tidspunkt hvor
vi er "gået i hi" på havnen, den første henvendelse som
Flemming tog sig af meldte sig da også ind i klubben om det
var hendes mål eller Flemmings charme skal vi lade være
usagt, vi havde dog ikke andre der meldte sig ind denne dag
men mange nysgerrige og interesserede samt masser af
spørgsmål, blandt andet hvor vi holder til i hverdagen.
Vi synes det var en god dag og regner med at lave noget
tilsvarende igen til næste år, måske med et par tiltag.
Med dette gør vi reklame for sejlsporten og SYC uden for
sæsonen hvor vi ikke har så travlt.
Vi havde lånt en Optimistsimulator af Optimist Class Denmark som gav børn mulighed
for at komme op og sidde i en optimist der kunne dreje alt efter hvilken vej man
drejede på roret.
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Sønderborg Yacht-Club Kontakt 2018
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

SYC Sejlerskole, teamchef

Bruce Wakelin

51 71 86 38

Bruce.wakelin@danfoss.com

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

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 (Formand handicappede)

Christian P. H. Duus

23 30 35 92

christian_oz4chd@mail.dk

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

Bruce Wakelin

51 51 18 78

Bruce.wakelin@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

Klubhusudvalget

Niels Henrik Nielsen

60 81 28 97

nielshenriknielsen@gmail.com

Ohøj - redaktion

Christian Duus

23 30 35 92

christian_oz4chd@mail.dk

Sponsorudvalg

Poul Fedders

40 45 57 94

poul.fedders@danfoss.com

Flemming Clausen

4045 5884

flemming@originalchia.dk

SYC’s Venner

Morten Sørensen

31 65 30 09

mmlao@mail.dk

Tursejlerudvalget – DS Turbøjer

Bent Hansen

30 50 16 28

bentha@stofanet.dk

Tursejlerudvalget formand

Jens Godbersen

51 51 18 78

Webmaster

Henrik Rasmussen		

rasmussen@true-wish.de

Sønderborg Lystbådehavn

Havnekontoret

74 42 93 92

lystbaadehavnen@sonderborg.dk

Havnemester

27 84 85 25

havnemester@soenderborglystbaadehavn.dk

SYC Faste udvalg

jensgod@hotmail.dk

www.syc.dk
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Sønderborg Yacht-Club Kalender Landværts og vandværts arrangementer 2018
Er der et emne, som du ønsker, at bestyrelsen skal tage op – så send en skriftlig besked til et af dens medlemmer- Obs Bestyrelsesmøderne ligger typisk 1. mandag i måneden. Undtaget er Juli og August, hvor vi holder ferie
Dato

Tid

Emne

8. januar

19:00

Bestyrelsesmøde

27. januar

11:00

Nytårskur på IHS Sønderborg Klubben er vørt ved den traditionelle Nytårskur.

2. februar

19:00

Torskespisning i klubhuset. Tilmeldingspligt til Finn Larsen

6. februar

19:00

Bestyrelsesmøde

Dato fastsættes senere	Handicapafdelingen inviterer vore hjælpere og instruktører på den traditionelle Høstsild og Skipperlabskovs Tilmelding til Christian Duus per mail eller SMS til 23303592
10. februar
5. marts

19:00

Bestyrelsesmøde

15. marts

19:00

Udvalgsseminar forår - uden fortæring

7. april

10:00

Kom og få jeres redningsveste checket umiddelbart før standerhejsningen

7. april

12:00

Standerhejsningen

9. april

19:00

Bestyrelsesmøde

12. april

19:00	Velkomstaften til nye medlemmer. Klubhuset, ingen tilmeldingspligt - Skal koordineres med sejlerskolen

7. maj

19:00

Bestyrelsesmøde

19.-21. maj		

505-jolle DM

31. maj		

Oxbridge 2018

9. juni		Als Rundt 2018 - Den traditionelle kapsejlads Als Rundt - 46 Sømil rundt om Als for såvel kapsejlere som tursejlere
9. juni		

Havnens dag er under planlægning - følg med i opslag på hjemmesiden

11. juni

Bestyrelsesmøde

19:00

Maj/Juni		

Newcomers Network Sailing Event

23.-26. august		

European 18-Footer Granprix

24. august		

Kulturnatten 2018

2.-3. september		

Als Rundt 2018 2 on 2

3. september

Bestyrelsesmøde

19:00

15.-16. september		

Ungdoms DM (4 baner)

1. oktober

19:00

Bestyrelsesmøde

4. oktober

19:00

Lynkursus i Dieselmotorer – hos MJ Værft, Augustenborg

11. oktober

18:30

Udvalgsseminar efterår m. smørrebrød

27. oktober

15:00

Standerstrygning Kaffe m. blødt brød

5. november

19:00

Bestyrelsesmøde

15. november

19:00

Generalforsamling 2016

19. november

19:00

Konstituerende bestyrelsesmøde
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Sønderborg Yacht-Club Junior Kalender 2018
Dato

Emne

27. januar

Nytårskur på Idrætshøjskolen.

3. februar

Promovering af Juniorafdelingen i Borgen Shopping kl. 10-16.

3. februar

Vintertræning i Gråsten.

10. februar

Fastelavnsfest for juniorer, indbydelse kommer snarest.

23. februar

Skal du med ud at bowle dn 6. mar, er det i dag du skal give Brian besked

25. februar

Sejlsport Sønderjylland Ungdomskoordineringsmøde i Dyvig (Anette, Finn og Brian).

3. marts

Forældremøde/fest i klubhuset, indbydelse kommer. På dagsorden ”Sæson 2018”.

6. marts	Ingen svømning og teori men Bowlingtur i Funbowling kl. 18-19.45 vi mødes derude kl.17.45, når vi er færdige med at bowle går vi ind ved siden af og får lidt at spise.
Tilmelding til undertegnede senest fredag d. 23 mar.
11. marts

Vintertræning i Gråsten.

13. marts

Svømmeprøve i Humlehøj. Teori som normalt.

17. marts

Banehjælper-kursus i Gråsten, info kommer snarest.

20. marts

Diplomprøver, ingen svømning.

24. marts 	Arbejdslørdag, vi starter med rundstykker og fordeling af opgaver i klubhuset, ca. kl. 13.00 er der middag
i klubhuset. Dagen kommer til at foregå sammen med Amba’et ligesom sidste år.
27. marts

Kæntringsprøve i Humlehøj.

3. april

Udlevering af klubjoller til de der skal låne joller.

5. april

Klargøring af joller, vask og polering i fællesskab på jollepladsen.

7. april

Standerhejsning og overrækkelse af svømmediplomer.

10. april

Vi starter med træningen på vandet.

5.-6. maj

Grand Prix i KDY.

19.-20. maj

Sail X-treme i Kerteminde for alle sejlere.

26.-27. maj

Stævne: Sønderjysk Open i Flensborg for alle sejlere.

2. juni

Start Cup i Haderslev for mindre øvede.

2.-3. juni

Grand Prix i Aarhus.

9. juni

Havnens dag – Als Rundt.

16.-17. juni

Stævne: Sønderjysk Open i Sønderborg for alle sejlere.

29. juni- 2. juli

Sommerlejr i Gråsten.

10.-12. juli

Aktiv Sommer fra kl. 14-17.

18.-19. august

Stævne: Sønderjysk Open i Fynshav for alle sejlere.

25. august

Revets dag sammen med Als Stenrev og andre vådklubber på frimærket.

25.-26. august

Grand Prix i Kolding.

1.-2. september

Stævne: Sønderjysk Open i Gråsten for alle sejlere.

8. september

Dam-Cup i Haderslev for mindre øvede.

15.-16. september	Junior-/Ungdoms Danmarksmesterskab 2018
i Sønderborg for alle sejlere (minus C-sejlere) .
29.-30. september	Harboe Cup i Skælskør for alle sejlere eller
Mosquito Cup i Flensborg Segel Club (Glücksburg).
6.-7. oktober

Junior Klubmesterskab 2018.

9. oktober

Aflevering og optagning af klubjoller/ledsagerbåde.

11. oktober

Aflevering og optagning af resterende klubjoller/ledsagerbåde.

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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SYC´s Venner

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

er, at vi give flere sejltimer til juniorerne
og tiltrække nye sejlere ved a tilbyde en
tur på vandet i trygge omgivelser. Fælles
sejleroplevelser i en 606’er kan være med til
at styrke glæden ved at sejle. I foråret 2015
havde vi udfordringer med at få de yngste
på vandet da vejret drillede på mange af
træningsaftener. I 2016 kan vi tilbyde en tur
på vandet sammen med andre i en 606’er
som alternativ til landaktiviteter i tilfælde af
en frisk brise.
En af indtægtskilderne er kontingent fra
medlemmerne. Det er nemlig muligt at
støtte Vennerne økonomisk ved at tegne
et medlemskab. Det koster det beskedne
beløb af kr. 100,- pr. år. Kontingentet
går ubeskåret til støtte til juniorerne. For
tiden er der 35 medlemmer af Vennerne
– vi vil gerne være flere. Vi vil være meget
taknemmelige, hvis du vil støtte vennerne
med at tegne et medlemskab. Medlemskab
tegnes ved at indbetale kontingent og
angive navn til Danske Bank, konto 9570
11675794. Alternativt kan du sende en mail til
undertegnede. Med håb om en fremragende
sejlersæson og støtte i 2017.

Havnens Dag
• Vi har åben ”hus” på en række lokale sejl og motorbåde. Se hvordan plad-sen
udnyttes på vandet, se bl.a. hvordan man indretter, og lever som familie i over 1 år
på begrænset plads, når turen går over Atlanten til Caribiens sol og varme.
• Kom og få en tur i en båd med en rigtig lokal sejler mod nære kyster.
• Maritimt stumpemarked / loppemarked. kom og gør en god handel.
• Sikkerhed til søs og ved kysten. Brand & redning, samt klubbernes ”sejlsik-kert”
ambassadører vil have info stand.
• Sejlads for børn. Prøv en optimistjolle. Hør om hvordan du kan lære at sejle jollen
selv - mød op med badetøj, vi har våddragt og redningsvest du kan låne.
• Er du fysisk udfordret i at styre din egen båd? SYC’s handicap afdeling glæ-der
hver onsdag handicappede med træning og sejlads på bugten. Udvalget er på
havnen og giver gerne info om deres aktiviteter.
• Der kommer liv på Bertels bro - nyd musikken, en ringriderpølse og en fadøl på
havnens nye flotte terrasse.
• Als rundt - den traditionsrige sejlads rundt om Als - starter kl. 9.00 i år med
mulighed for at se sejlerne runde et mærke ud for den renoverede strandpromenade. Det bliver muligt at følge sejladsen på skærm ved SYC.

Så kik forbi og bliv klogere på sejlsport i Sønderborg
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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, Du kan leje en jolle til
nedenstående priser.
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

Hvad koster det så?
Kontingent til SYC
Jolleleje af mere end 10 år gl. inkl forsikring april – okt.

1.200,-

Jolleleje mellem 5-10 år gl. inkl. forsikring leje april – okt.

1.800,-

Jolleleje mellem 0-5 år gl. inkl. forsikring leje april – okt.

2.400,-

Optimist vinterleje

700,-

Zoom 8 / Europajolle

2.800.-

Feva jolle

3.000,-

Hvorfor sejler jeg?

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.

400,-

Storebror Peter: Jeg går til jolle
sejlads, 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.

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.
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
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SYC SønderJysk Open
Den 20.-21. maj 2017

I maj afholdt vi kredsstævne og de første sejlere ankom med Deres familier om
fredagen hvor vi traditionen tro ved hvert SJO laver fællesspisning, dette foregik i
den overdækkede gård der på dette tidspunkt endnu ikke var tom men vi kunne lige
presse os ind.
46 sejlere deltog i stævnet og der varpræmie til hver 3 tilmeldte i hver klasse. Vejret
viste sig fra den gode side og sejlerne fik nogle rigtig gode sejladser begge dage med
vind der lige akkurat ikke var for hård for de nye C-sejlere.
SYC satte sig ved præmieoverrækkelsen godt på præmierne.
Opti-A
1. Nicklas Rosenkilde Del, SYC
2. Dicte Rosenkilde Dele, SYC

Opti-B
1. Victor Møller Thygesen, SYC
2. Casper Petersen, SYC

ZOOM-8
1. Caroline Cornelius, SYC
2. Peter Møller Thygesen, SYC

Opti-C
1. Aksel Boiskau Spile, SYC
2. Lasse Jensen, SYC
3. Jon Broni Ott, GSF
4. Hoang Huy Nguyen, GSF
5. Marie Schmidt, GSF
6. Iben Olsen, SYC

Europa
1. Marisa Roch, SYC/Kiel
2. Thomas L Petersen, SYC
3. Rebekka Madsen, SYC

ohøj
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OneSails
Klubhusprojektet
– en status

Af Flemming Clausen
Som bekendt fik bestyrelsen på generalforsamlingen i november 2016 et
mandat til at gå videre med at søge
midler til klubhus-renoveringen.
Væsentlige bidragydere
AP Møller fond
1.000.000
Sydbank
50.000
SE Vækst Pulje
200.000
SYC’s Venner
25.000
SYC medlemmer
30.970
SYC årsregnskab 16/17
200.000
I alt
1.505.970
Det er vores drøm 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 lektielæsning både de helt unge, men også vores
studentersejlere. Vi fortsætter indsatsen med at søge støtte til projektet
hos flere firmaer og fonde.
Klubbens indsamlede midler
i øvrigt
SYC har i henhold til regnskabet henlagt i alt kr. xxxxxxxxxxx til klubhusprojektet.
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.
Benyt dette link på internettet:
https://dk.betternow.org - søg på

”Klubhus renovering - Sønderborg
Yacht Club.
Beløbsstørrelsen ikke afgørende
For sponsorsøgningen til det samlede
klubhusprojekt er det vigtigt, at vores
medlemmer også bakker op. Så jeg
vil gerne opfordre enhver til at støtte
projektet med det beløb hver enkelt
kan afse – intet beløb er for småt eller stort.

”Vi kommer på havnene, vi er
din lokale sejlmager, vi snakker
med sejlerne og styrker service
begrebet”, siger Mads &
Sofus, der har OneSails loftet
på Helsingør Havn, samt ny
forhandler i Sønderborg.
Mads Christensen & Sofus Pedersen, tidligere North
medarbejdere, introducerer OneSails Danmark
med sejl- og serviceloft først på Rungsted Havn nu
Helsingør Nordhavn. Sejlloftet ligger på første salen
af den bygning, hvor det gamle Helsingør bådværft
ligger.
One Sails ses forrest i felterne på kapsejladsbanerne i den sydlige del af Europa,
især Italien, Frankrig, Spanien og Østrig. Over en kort årrække har OneSails åbnet
sejllofter i 16 europæiske lande, Danmark bliver det 17 land.
Mads Christensen, tidligere sælger hos North Sails i Danmark, glæder sig over den
positive start OneSails har fået de 3 første år i Danmark

”Vores mission er at lave kvalitetssejl, og derfor har vi valgt at blive en del af
OneSails Gruppen, som er en af de yngste internationale sejlmagerier, som
startede så sent som i 2007 og allerede har fået en god repræsentation i hele
Europa samt Asien. OneSails er startet af tidligere Americas Cup sejlere, tidligere
North og UK Sailmakers folk”.
”Vi har set OneSails specielt når vi har sejlet i Sydeuropa, og har lagt mærke til det
- det var både et godt design samt et godt produkt. Det virker helt rigtigt. OneSails
er langt fremme med teknologien, og er et produkt vi kan stå inde for. Sammen
prøver vi hele tiden nye ting af, med hensyn til materialer, metoder og design, og
forsøger at finde nye måder at gøre tingene på. Vi kan godt lide, at de så at sige
kommer ud af boksen”.
”I Danmark vil vi gøre meget ud af at være på havnene, tale med sejlerne. Altså
være den lokale sejlmager og styrke servicebegrebet over for kunderne. Vi har
åbent i weekenderne i hele sejlsæsonen, så vi er der, når kunderne har fri og har
behov for at møde os, før de tager ud og sejler”.
Sofus Pedersen, som tidligere var designer hos North Sails i Danmark, supplerer:
”Vores målgruppe er helt fra joller og entype kølbåde, til kølbåde som sejler både
DH og ORCi, hvor One Sails er stærke i segmentet for kølbåde op til omkring 50
fod. Vi har alle teknologier til rådighed, hvilket betyder, at vi kan levere til både
kapsejlere og tursejlere. Vores top produkt er den højteknologiske sejldug 4T
FORTE, en teknologi som betyder, at sejlene ikke skal lamineres. Det er den eneste
sejldug på markedet, ud over North 3Di, som ikke har
film”.
Med vores nye mand i Sønderborg Johnny Jensen
styrker vi den lokale service. Hos OneSails i
Sønderborg kan men få tilbud på nye sejl, gode råd
og ikke mindst aflevere sejl til service.
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ONESAILS DANMARK
Sejlmager på HelSingør Havn.

www.onesails.dk

Sejl Service
Canvas

OFFICIELLE ONESAILS FORHANDLERE

SVENDBORG
Solvænget 4
5700 Svendborg
+4540456560
madskir@onesails.dk

SØNDERBORG
Damgade 85
6400 Sønderborg
+4540179201
johnny@onesails.dk

HOVEDKVARTER

HELSINGØR HAVN
Nordhavnsvej 2
3000 Helsingør
5377 0900
info@onesails.dk

ÅBNINGSTIDER
Man-Tors:
Fredag:
Lørdag:
Søndag efter aftale.

26/04/18 16:31

mygind & co

Danish Master 2018.04 v01.indd 1

09-17
09-16
10-14

BetterBoard anbefales bl.a. af formand Flemming Clausen,
Sønderborg Yacht-Club.

Digitaliser bestyrelsen

Frigør tid til værdiskabende bestyrelsesarbejde.
Enkelt og sikkert.
BetterBoard portalen er et professionelt cloudbaseret værktøj for digitalisering,
planlægning, eksekvering og opfølgning af bestyrelsesarbejdet.

Specialpriser
til foreninger og nonprofit organisationer.
Kontakt mig for at
høre nærmere...

Portalen skaber rammerne for et professionelt og struktureret workflow for
bestyrelsen, advisoryboard etc.
Rollebaseret adgangsniveau giver samtidig mulighed for, at f.eks. revisor,
sekretær etc. kan distribuere og arkivere fortrolige dokumenter for bestyrelsen.
Enkelt og sikkert.

Stefan Schelde Hansen
ssh@betterboard.dk, Tlf +45 31 51 52 22

BetterBoard ApS | www.betterboard.dk | www.betterboard.no
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Skonnerten Jylland vandt

fornem 3. plads
i Tall Ships Race 2017
Af Peder Pedersen, SYC

I Ohøj nr. 1 fra 2016 skrev jeg om Skonnerten Jylland, der er
et socialpædagogisk projektskib - et helårligt opholdssted
for op til seks unge med særlige behov. Gennem nogle år har
jeg haft og har fortsat fornøjelsen at være tilknyttet som
styrmand under store sommersejladser, samt ved afløsning
på andre tider af året, hvis der er forfald blandt den faste
besætning. De fleste somre deltager Skonnerten Jylland i
Tall Ships Race, og i andre tilfælde i andre store sejlskibstræf.

VÆRTSBYER OG DATOER
Tall Ships Race 2017:
Halmstad, Sverige 30.6. - 2.7
Race 1
Kotka, Finland 13.7 - 16.7
Cruise-in-Company
Turku, Finland 20.7 - 23.7
Race 2
Klaipeda, Lithuania 29.7 -1.8.
Race 3
Szczecin, Poland 5. 8. – 8.8.

Tall Ships Race er en årlig tilbagevendende begivenhed. Og
det er et arrangement med stolte tradtioner, idet denne
kapsejlads for skoleog øvelsesskibe har været afviklet i
europæiske farvande uafbrudt siden 1956. Da arrangementet
i omkring 30 år havde Cutty Sark Scotch Whisky som sponsor,
betegner mange det ganske naturligt som ”Cutty Sark”, men
dette sponsorat ophørte for nogle år siden og det korrekte
navn er nu Tall Ships Race. Der findes ikke nogen god dansk
oversættelse af begrebet ‘Tall Ship’, men spøgende tales
der om ‘de høje skibe’ - underforstået de skibe, hvis master
stikker op i horisonten. Tall Ships Race-flåden er i sandhed
en blandet familie.
De mindste skibe er omkring 12 meter lange og har fire-fem
besætningsmedlemmer, mens de største er fuldriggere på
over 100 meter og med besætninger på adskillige hundrede
mand. Alt i alt består flåden som regel af 70-100 skibe med
2.500 - 3.500 besætningsmedlemmer.
Nok handler Tall Ships Race om at give 100.000-vis af
besøgende i værtsbyerne mulighed for at se de smukke
skibe under deres ophold og deres sejlads til og fra byerne,
hvor der hvert sted afsluttes med paradesejlads som en
tak til værtsbyen. Dette er dog kun en del af formålet med
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Som I ved er der store skove i Finland –
i Turku fandt vi en masteskov.
arrangementet. Det afgørende mål
er at skabe internationale relationer
og forståelse mellem unge af mange
nationaliteter og at give disse unge
erfaringer og oplevelser gennem sejlads.
Det er det, der internationalt kaldes ‘sail
training’.
Målsætningen for Tall Ships Race
stemmer i øvrigt fint overens med de
pædagogiske holdninger, der hersker
om bord på Skonnerten Jylland. Det er
sundt og udviklende for ”vore drenge”
bl.a. at få mulighed for at møde unge fra
andre nationer i venskabelig kappestrid
og andet samvær samt bidrage til at
udvikle venskab og forståelse på tværs
af politiske og kulturelle skel. Den glæde
og respekt der i alle værtsbyerne vises
over for skibene og deres besætninger,
er med til at ”løfte” ”vore drenge”,
har endog efterfølgende rejst på en
uges ferie og besøgt pigen og hendes
forældre i Kotka.
Dermed er det vel bevist, at de
internationale
berøringsflader
kan
være særdeles udviklende for et ungt
menneske, er normalt ikke tror for
meget om sig selv.

Maersk Line Here There and Everywhere.
der med stolthed – og som regel med
god opførsel – deltager i de store
arrangementer på havet og i havnene.
Ind imellem har ”vore drenge” et svækket
selvværd, men når de i fremmedartede
havne, som eksempelvis Kotka, får fans
på kajen, der begejstret ser på de unge
fyre om bord på ét af mange skibe, så
styrkes også deres selvværd. Et par
af drengene, begge på 17 år, scorede
således et par virkelig kønne og søde,
jævnaldrende finske piger i Kotka. Da vi
voksne med større glæde ser drengene

”dyrke kærligheden”, end at de f.eks. i
smug drikker for meget spiritus; giver
vi gerne udvidede friheds-grader til
drengene. På den måde havde de
tilladelse til jævnlige besøg i dagtimerne
om bord af de 2 piger + et par veninder,
og kommunikationen løb fin på engelsk.
Pigerne blev så glade for de 2 fyre, at
pigerne af deres forældre fik lov at rejse
til Turku, hvor de overnattede i telt,
så de ved vores anløb der igen kunne
besøge drengene om bord samt gå lidt
i byen sammen. Den ene af drengene

Tall Ships Race 2017 havde deltagelse
af omkring 100 mindre og helt store
sejlskibe, deriblandt verdens største
sejlskib, den russiske 4-mastede bark,
Sedov fra 1921, med en længde på
118 m og en bredde på 15 m, og med
mindst
240
besætningsmedlemmer
om bord. Ruten i år havde besøg i 5
værtsbyer med første havn i Halmstad,
med ankomst 30.06.17 og sidste havn
i Stettin med afsejling 08.08.17. Fra
vores afsejling fra Frederikshavn varede
vores deltagelse i alt 7 uger, før vi efter
ca. 2.000 sømil lagde til i Sønderborg.
Derfra kunne besætning incl. drengene
rejse på velfortjent orlov, medens jeg
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Nogen må knokle mens andre har
travlt med at fejre 3. pladsen – fordi
kartoflerne ikke skræller sig selv

holdt øje med skibet, indtil det igen blev
bemandet ca. en uge senere.
6 anbragte drenge deltog under hele
turen, hvilket skipper og jeg også
gjorde. Nogle fra den faste besætning
blev skiftet ud via fly fra / til Turku.
Mange interessante sejlskibe fra hele
verden deltager i Tall Ships Race.
Historiske, kæmpe store som f. eks.
Sedov, smukke, sjove som eksempelvis
et par ”sørøverskibe”. Én af de
interessante i år var ”Shabab Oman
II”: Det er en 3-mastet fuldrigger fra
det arabiske sultanat, Oman. - Med
andre ord en form for militærskib til
uddannelse af søofficerer m.v. med
omkring 100 besætningsmedlemmer.
Man har tidligere haft ”Shabab Oman
(I)”, hvor ”II” er helt nybygget - i 2015,
bygget i Holland. ”II” er bygget som en
fuldkommen kopi af ”I”, og har i øvrigt 2
tilsvarende søsterskibe. Der er tale om
meget smukke og veldimensionerede
skibe. 1 i Holland og 1 i Brasilien, hvilken
sidstnævnte også deltog. Shabab
Oman II sejlede fra Oman i april 2017,
via Rødehavet og Suezkanalen og
tilbagelagde godt 6.500 sømil før de var
i Halmstad. Efter afsejling fra Stettin ville
skibet være tilbage i Oman i oktober.
Skipper og jeg var tillige med andre
”officerer” inviteret om bord til ”frokost”
og rundvisning. Skibet er sejlskibsrigget
helt efter gamle principper, men det er
særdeles mondænt og flot apteret. I
det mindste, hvor vi havde adgang. Jeg
kan være i tvivl om, hvordan det ser ud
hos de menige om bord. Der var enkelte

Eleverne på egen hånd.

kvindelige officerer – med tørklæder –
om bord. Helt undertrykte er dette køn
således ikke i Oman ;-)
Der var indlagt 3 kapsejladser i årets
Tall Ships Race, som det ses af kortet.
Fra Kotka til Turku, også kaldet Åbo, var
det blot ”hyggesejlads” kaldet ”Cruisein-Company” i den finske skærgård
med angiveligt 20.000 øer. Man skulle
navigationsmæssigt
absolut
holde
tungen lige i munden, og vi valgte da
også natsejlads fra på denne del af
turen. 2 nætter lagde vi os for anker, og
én nat lå vi ved bro på en ø, hvor der
engang havde været mindedrift. Af en
lokal mand, blev vi vist rundt på øen,
inden vi afsejlede. Under vort ophold
i Turku / Åbo fejrede Finland 100 året
for landets selvstændighed fra Sverige.
Dette medførte, at vi havde besøg
på Skonnerten Jylland af den danske
ambassadør i Finland, Jette Nordam, og
nogle af hendes ansatte. Kapsejladsen
fra Turku til Klaipeda blev i forhold til det
viste kort lagt om, så vi sejlede vest om
Gotland. På østsiden af Gotland findes
storskibs trafikruter, hvorfor det var en
klog disposition at flytte ruten med de
mange sejlskibe, ofte med begrænsede
manøvreevne.
Første
sejlads,
fra
Halmstad syd om Bornholm til Kotka,
varede for vores – og adskillige andres
– vedkommende 10 døgn pga. flere

døgn med helt eller næsten vindstille.
På denne sejlads var vi i berøring
med nævnte storskibsrute, hvor vi
af hensyn til sikkerhed og hensyn til
erhvervstrafikken måtte vælge en østlig
kurs, der i forhold til kapsejladsen var
taktisk forkert. Som i andre kapsejladser
er skibene inddelt i klasser samt tildelt
handicap i forhold til målerbrev. Klasse
A med de helt store skibe, og klasse B
med de knap så store skibe. Der ud over
en klasse C med mellemstore skibe, men
disse må ikke anvende speeler, hvilket
de små skibe i klasse D må. I race 2, der
gik over 5 døgn var vi så heldige – og
dygtige – at vi fik en 3. plads i klasse
B med 17 skibe, samt nr. 10 ”over all”
med 76 skibe. (Nogle skibe besøger ikke
alle byer, og deltager måske kun i én af
3 kapsejladser. Derved blev den totale
deltagelse på ca. 100 skibe).
Skonnerten
Jylland
er
bestemt
ikke nogen racerbåd, men vi havde
gennemgående godt med vind, hvilket
er en betingelse for at vi kan gøre os
gældende. Placeringen skabte selvsagt
både stolthed og glæde hos alle om
bord.
Som jeg har nævnt, tiltrækker de mange
skibe 100.000-vis af besøgende i de
berørte havne. Staten Litauen har et
indbyggertal på knap 3 mill.
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FAKTA
Skonnerten Jylland er et socialpædagogisk projektskib, der er hjem
for op til 6 unge fra 15 til 21 år med
særlige behov. I særlige tilfælde op til
23 år. Eleverne bor på enkeltværelser.
Mandskab og elever laver mad
sammen i kabyssen, og eleverne går i
skibets egen interne skole i den store
dæksalon, der også fungerer som
opholdsstue.

“Crew Parade”
Over de 4 besøgsdage, skibene var i
Klaipeda mente man, at omkring 1 mill
havde besøgt Tall Ships-arrangementerne
i byen. Altså ca. 1/3 af landets befolkning!
Med tilstedeværelsen af disse mange
mennesker er der selvsagt arrangeret en
masse events og festivitas. Noget af det
er i retning af ”gøgl”, med sædvanlige
tivoli-oplevelser. Andre gengangere
er hobetal af mad-, øl- og isboder.
Der ud over er der også mere seriøse
oplevelser, idet byen som regel tilbyder
sightseeings, der især henvender sig –
gratis – til skibsbesætningerne, som
får lejlighed til at blive transporteret til
disse steder. Eksempelvis var vi inviteret
til det fantastiske litauiske havmuseum
med et blændende godt show med
delfiner og californiske søløver. Der er

Artiklens forfatter var her så heldig at
blive inviteret med til Captains Dinner.

også arrangeret sportsdyste mellem
skibsbesætningerne som fodboldkampe,
tovtrækning og meget mere, ligesom der
nogle timer hver dag er ”åbent skib”, så
de besøgende kan se de enkelte skibe,
herunder også Skonnerten Jylland.
Det er så drengende, der viser rundt og
også her får øvet deres engelsk.
Som en slags tak for deltagelsen – der
også koster penge for de deltagende
skibe – er der arrangeret ”Captains
Dinner”, hvor kaptajnerne på alle skibe
samt yderligere 1 person er inviteret til
fin middag med taler, vin og god mad.
Et andet fast indslag er “Crew Parade”,
hvor hvert skib stiller med en hel eller
dele af besætningen, som gerne må
være udklædt på festlig vis eller have et
tema. Alle disse besætninger marcherer
så under musikledsagelse ad en given
rute gennem byen, der trækker et
enormt antal tilskuere. Senere samme
dag arrangerer byen “Crew Party”,
hvor alle besætningerne er inviteret
til “jævn mad” efterfulgt at musik og
dans. Da besætningerne ofte indeholder
begge køn, er det ofte her, den vigtige
internationale sameksistens trives.

Skibet kan modtage alle typer
socialt belastede - piger såvel som
drenge: ADHD-ramte, misbrugere,
kriminelle unge, der er idømt en
ungdomskontrakt, omsorgs-forsømte
unge osv. Selv om skibet ikke har
noget imod at modtage piger, mener
kommunerne åbenbart ikke at piger
egner sig til et ophold til søs, idet der
aldrig er visiteret piger til projektet.
Opholdstiden er som regel fra 1 år og
opefter. Prisen for anbringelse er helt
den samme, som på landbaserede
opholdssteder.
De ansatte på skibet har alle en
pædagogisk baggrund foruden en
maritim uddannelse.Skibet ejes af
en lille kreds af private, men lejes og
drives af DSI Andromeda, der på land
holder til i en tidligere købmandsgård
tæt på Thisted.
Har du som Ohøj-læser lyst til mere
viden om emnet er der en proff. og
informativ hjemmeside på www.
Andromeda.dk, og på Facebook kan
du søge på Skonnerten Jylland, hvor
der også findes mange links til fotos
og events samt udtalelser om skibet
og dets virke.
Skibet er til stadighed under tilsyn
af
Søfartsstyrelsen
samt
bl.a.
af ”Socialtilsyn Nord”, der sikrer
overholdelse af sociale krav omkring
anbragte børn og unge.
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Enkeltstående Større kapsejladser
– SYC har afviklet følgende:
Årstal Kapsejlads/ Stævne

Deltagere Nationer

Årstal Kapsejlads/ Stævne

Deltagere Nationer

2017

Contender VM

110

8

2009 Nordisk Kadet Stævne

24

4

2017

Åbent DM / Tune-up Contender Joller

62

7

2009 Europa Jolle DM

60

3

2016

505 DM og NM

27

4

2009 Åbent Ungdoms DM Matchrace

44

3

140

21

26

3

2016

F-18 NM og Klassemesterskab

15

4

2008 Military VM CISM

2016

A-cat NM og Klassemesterskab

18

3

2008 DM for Contender (open)

2016

F-17 NM og Klassemesterskab

6

3

2008 Junior- og Ungdoms DM (open)

383

3

2016

Contender DM

26

2

2007 Distriktsmesterskab i Starbåde

23

3

2016

Opti A-Cup inklusiv DM Opti & Zoom8 128

2

2007 Danish 18 Footer Grand Prix

28

4

2015

Ylva DM (open)

16

2

2015

Breddestævne i Handicapafdelingen

9

1

2006	German Open for
International 14-footer

18

4

2015

Sommerlejr Juniorafdelingen

105

2

2014

X79 DM + tysk X79 mesterskab

56

2

2014

Sejlsportsliga

72

2014

J80 – Sportsbåd Open

2014

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

210

1

1

2005	IFDS Disabled Sailors
World Championship

56

17

40

1

2004 Torms ungdoms Grand Prix

58

2

Sønderjysk Open

27

1

2004 Sonar Class SYC jubilæums regatta

8

6

2014

Breddestævne Handicapafdelingen

18

11

2004 Åbent DM for International Drage

39

6

2013

VM Europajolle

178

13

2004 European 18-Footer Grand Prix

10

4

2013

Torm Ungdoms Granprix

120

3

2003 Åbent DM for Spækhugger

20

1

2013

Zero Cup

43

1

2001 Åbent DM for BB 10 meter

17

2

2013

Breddestævne Handicapafdelingen

18

1

2000 DM for Folkebåd

60

2

2012

Handicap Breddestævne

12

1

1997

WM for OK jolle

55

8

2012

Zero-Cup

48

1

1995

Nations Cup for X99

60

8

2012

X-79 DM (open)

72

2

1992

DM i X 99

19

?

2012

Kredssommerlejr – Juniorer

105

2

1992

Klassemesterskab i Aphrodite 101

14

?

2011

Mark Foey Throphy VW

20

7

1990

DM for X79

50

?

2011

Torm Grandprix

104

3

1989

DM i Snipe

25

1

2011

Nordisk Ungdomsmesterskab

310

5

2011

Kredsstævne – Juniorer

34

2

1987	DM i Ylva og
klassemesterskab i Karavel

~20

?

2010

Finn Jolle DM

40

4

1986

DM spækhugger

?

?

EM for 470’er

120

17

2010

18 Footer Grand Prix Stævne

21

4

1986

2010

Kredsstævne – Juniorer

63

2

1984

DM i Folkebåd

115

2

WM for OK jolle

60

10

2009 Kredssommerlejr – Juniorer

125

2

1984

2009 Contender VM

112

13

1981

NM for Flipper jolle

35

4

2

1979

NM for Optimist jolle

80

4

2009 Kredssejlads – Juniorer
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Sønderborg
Yacht-Club’s CV
Sønderborg Yacht-Club (SYC) er stiftet 1904 og har pt. ca. 550-570 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 ca. 50 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.
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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 7 ledsagerbåde og et team af instruktører
• Studenterafdeling – sejlads i J80’ere
•	
Handicapsejlads - 2,4m (Mini 12’ere) samt Olsen Twinner – ledet af et team af
instruktører
•	
Sejlerskole – der tilbydes flere kurser og der sejles i J80’ere – med instruktører
• Temaarrangementer – virksomhedsbesøg, udstyr m.v.
•	
Socialt samvær - torskespisning, vinsmagning, mandetur, Nytårskur, Standerhejsning og Standerstrygning m.v.
•	
Kurser - indenfor mange kategorier lige fra motorkurser, kontrol af sikkerhedsudstyr, VHF, førstehjælp, kapsejladsregler, Duelighedsbevis m.m.
• Klubblad, Ohøj (omdelt), hjemmeside og Facebookside
• 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
Handicap-sejler
Passivt medlem

400
400
750
1.350

kr.
kr. (alle heltidsuddannelser uanset alder over 15 år)
kr. (par, dvs. Senior Fællesmedlemskab 950 kr.)
kr.	(dvs. senior par + hjemmeboende børn under 25
år uanset antal)
400 kr.
350 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.
•	
Sønderjydsk Open afholdes hvert år et ungdomsstævne primært for sønderjyske klubber.
•	
Oxbridge siden 2007 med 60-100 deltagere – studenter-matchrace fra Tyskland
og Danmark
•	
ZEROCup eller andet event siden 2012 med 20-30 deltagere – sejlerhold fra
forskellige firmaer og interesseorganisationer

Returneres ved varig adresseændring

<<Distkode>>
<<ID>>
SYC
Sønderborg Lystbådehavn
Marina Allé
6400 Sønderborg

<<Firma>>
<<Fornavn>> <<Mellemnavn>> <<Efternavn>>
<<Adr>> <<Adr 2>>
<<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

