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Formanden har ordet
Af Poul R. Fedders
I ønskes alle et godt nytår – jeg håber,
at I alle har fået en god start på 2012.
Vi har gang i rigtig meget i SYC, og det
kommende år vil helt sikkert blive meget
interessant, men også udfordrende.
Først engang så har vi de mere ”almindelige” sejleraktiviteter, såsom alle
vinterarrangementer, vintersejlads i
Juniorafdelingen m.v. – og så har vi de
helt store emner så som ”overtagelsen
af Lystbådehavnen”, etableringen af et
Vinterlaug og bådehaller på den gamle
gasværksgrund m.v.
Lad mig forsøge at give et hurtigt overblik over tingene, som de ser ud i dag.
Vore vinteraktiviteter: Vi starter ud med
Nytårskuren d. 14. januar. Her vil bestyrelsen kort fortælle om sejladserne og
øvrige aktiviteter i 2012 – samt give seneste nyt vedr. Lystbådehavnen m.v.. Herefter er SYC er vært ved en let frokost og
lidt drikkelse. Hovedformålet er, at vi hilser på hinanden og får et par hyggelige
timer sammen i denne mørke tid. Det vil
helt sikkert lykkes som i de forgange år.
I aktivitetskalenderen længere inde i
bladet finder I oversigten over alle vinterarrangementerne, ligesom alle kendte datoer for den kommende sæson er
anført. Der burde være lidt for enhver
smag. Der er også foredrag, virksomhedsbesøg med nyttige indlæg, genopfriskningskursus i brug af VHF. Juniorafdelingen afholder Vintersejlads, ugentlig
svømmeundervisning såvel som teoritimer. Vnterarrangementerne slutter vi
tradionelt af til Standerhejsningen, hvor
vi i lighed med tidligere år har sat såvel
kontrol af redningsveste som brandbekæmpelse på programmet.

Sejlklubbernes ”Overtagelse af Lystbådehavnen”, er naturligvis et vigtigt emne
- ikke alene for alle bådpladsejerne, men
for alle medlemmer – det berører os alle
Juniorer, kapsejlere, tursejlere og fritidsfiskere - og ja, også ikke medlemmer,
nemlig de af byens borgere, der benytter Lystbådehavnen som et attraktivt
fritidsområde. Sagen er jo, at en fremtidig ejer af Lystbådehavnen helt sikkert
vil sætte dagsorden på alle aktiviteter og
priser på Lystbådehavnen.
Bestyrelsens holdning er, at det går galt,
hvis Lystbådehavnen bliver solgt til en
ekstern investor. Så vil priserne gå meget op, alle aktiviteter vil skulle bidrage
til overskud/forretning til den nye ejer.
Sejlsporten presses ud og havnen bliver
til en kommerciel havn med en helt anden struktur end den, vi kender i dag.
Det er i det lys, at vi går målrettet efter
at ”overtage” havnen fra kommunen. Da
det er et så afgørende emne for os alle,
nok det vigtigste emne siden opførelsen
af havnen, beder jeg jer om at involvere
jer og deltage på de møder, der vil blive
indkaldt til.
Historikken er kort: Sønderborg Kommune meddelte klubberne på havnen i
efteråret 2010, at kommunen vil søge
efter, at afhænde Lystbådehavnen, da
det ikke er nogen kommunal kerneydelse af drive havn.
Klubberne gik herefter sammen og meddelte kommunen at SMM og SYC står bag
hele motiveringen af Lystbåde-havnen,
at SSM og SYC optog meget store lån
til opførelsen af hele søsiden; lån som
sidenhen blev betalt af bådpladsejerne.
Vi meddelte, at vi gør krav på Lyst-

bådehavnen og, at vi vil modarbejde en
privat investors mulige overtagelse af
havnen.
Vi vandt gehør hos kommunen, og har
siden forhandlet om en overtagelse af
bådpladsejerne. Disse forhandlinger pågår d.d. fortsat.
Vi arbejder efter en model, hvor der stiftes et uafhængigt driftsselskab udenom
klubberne, ejet af bådpladsejerne, som
så driver havnen som vi kender den.
Søsiden vil være ejet af driftsselskabet,
landområdet vil skulle lejes af kommunen til en pris, som vi forhandler om.
Bådpladsejerne vælger en bestyrelse på
en generalforsamling og fastsætter priser på havnen – årlige afgifter m.v.
I kulissen står der eksterne investorer
klar, som i pressen har meddelt at de er
bedre til at drive havn. Så vi skal fortsat
være på vagt.
Vi regner med at holde stormøde i starten af februar måned.
Vinterlaug – opførelse af bådhaller. Uafhængigt af, men med støtte klubberne
på havnen, er sejlere fra SSM og SYC
gået sammen om at stifte et bådelaug,
der arbejder for at opføre bådhaller på
den gamle gasværksgrund. Bestyrelsen
hilser ganske afgjort initiativet meget
velkommen, da det vil være et godt tilbud til medlemmerne og være til at gøre
lystbådehavnen mere attraktiv. Vi kan
derfor kun anbefale, at man tager kontakt til Vinterlauget for mere information.

4

ohøj

Fortsat fra side 3
Ohøj: Som det fremgår er dette Ohøj i
et nyt format. Vi besluttede sidste år, at
reducere antallet af årlige udgivelser fra
fire til et – måske to. Det var en hård,
men nødvendig beslutning, som blev taget på baggrund af stort besvær med at
frembringe information til bladet – udover referater m.v. i en erkendelse af,
at aktuelle nyheder bedst formidles via
vores hjemmeside: www.syc.dk.
Det er intentionen, at det nye Ohøj fortsat skal give information om og inspiration til SYC’s mange aktiviteter, men ikke
indeholde referater og lignende historisk stof – på nær det mest nødvendige.
Bladet vil udkomme minimum 1 gang årligt naturligt på denne årstid, måske 2
gange årligt, hvis der fremkommer tilstrækkeligt materiale.
Vi mangler frivillige til deltagelse i Ohøj
udvalget: Dette nummer er kommet i
stand ved et samarbejde mellem bestyrelse, sekretær og udvalgsformænd.
Bestyrelsen ser dog meget gerne, at vi
etablerer et Ohøj udvalg af 3-4 personer,
som vil arbejde med og tage sig af bladet
fremover. Så har du lyst, så henvend dig
til undertegnede.
Den løbende nyhedsformidling sker
fremover først og fremmest via hjemmesiden: www.syc.dk.
Udover nyheder finder du også her referater og anden nyttig information som
sejler og medlem af SYC.
En sidste ting: Møder I på venner eller
bekendte, som overvejer at blive sejler,
men har brug for information eller gerne
vil have en prøvesejlads så hjælp dem på
vej til at kontakte SYC – en person fra et
af udvalgene eller bestyrelsen.
Overvejer du at blive sejler: Junior, senior, tur- eller kapsejlads og/eller sejlads
for handicappede?
Hvad kan SYC Sejlerskole tilbyde? Hvad
koster det?
Hvad tilbyder SYC? :Hvordan kommer
man i gang?
Få svar på alle disse og flere spørgsmål
enten via vor hjemmeside eller ved at
kontakte os.
Vi arrangerer et aftenmøde i klubhuset i marts måned, og der arrangeres prøvesejladser fra april måned
Velkomstaften aholdes for nye medlemmer i starten af april måned.
Der er således mange grunde til at holde
øje med vores hjemmeside: www.syc.dk
Mange sejlerhilsner
Poul R. Fedders

Nordisk Junior
Af Marianne Halberg, Juniorafdelingen

SYC Sønderborg Yacht-Club blev udvalgt
til at afholde JNoM 2011. Til stævnet
var der invitation til Optimist-, Zoom,
Europa samt Laserklassen. En del forældre og sejlere var ikke i tvivl om, at
SYC ville kunne afholde et godt stævne
for de nordiske nationer, Norge, Sverige,
Estland, Finland, Island og Danmark.
Vi var også klar til at bakke op om arrangementet, på trods af tidspunktet
- lige midt i sommerferien. Finland som
afholdt stævnet i 2010 havde haft 320
sejlere i farvandet omkring Helsinki, så
selvfølgelig kunne Sønderborg tilbyde
de rigtige rammer til sejlerne ved NM.
Der blev nedsat arbejdsgrupper til at
varetage de forskellige opgaver, for at
kunne afvikle stævnet så gnidningsløst
og perfekt som muligt.
Forberedelserne blev allerede påbegyndt et lille år før det hele skulle løbe
af stablen. Fra tidligere stævner ved vi,
at det kan være svært at finde information om de forskellige tiltag under et
stort stævne, så der blev lagt stor vægt
på oplysninger til sejlerne og deres familie. Der var bl.a. blevet etableret netadgang på campingpladsen, med løbende
opdatering af hjemmesiden, så det var
muligt at følge sejladser og andre tiltag
herigennem.
Stævnet blev afholdt fra d. 25. til d.
29.7.2011. med ”tune up” i weekenden

op til arrangementet. Der var tilmeldt
320 sejlere i guldfeltet og ca. 40 sejlere
i sølvfeltet. Sidstnævnte Sidstnævnte
var beregnet til mindre søskende og
andre sejlere som ikke var kvalificerede
til deltagelse i NM. Sejlere med familier
begyndte allerede at ankomme d. 22.7.
Der var blevet etableret camping på
Skydebanestranden, hvor der ligeledes
var lagt flydebroer ud til isætning af jollerne. Det var planlagt at alle joller skulle
isættes ved stranden, også SYC´s egne
sejlere. Opstarten og ankomst af campister blev dog noget besværliggjort af
kraftig regn og blæst med pålandsvind
på ”Guldkysten”, - lidt af en udfordring
for de ansvarlige.
Heldigvis fik det våde sejlertøj og telte
mulighed for at tørre, allerede om lørdagen, da vores by igen viste sig fra den
venlige side, og humøret blandt campisterne igen var vendt til det positive. Vi
havde dog nået at anskaffe et par læs
flis, så hele pladsen ikke blev forvandlet
til mudder.
Søndag og mandag blev der sejlet ”tune
op” i alle bådklasser.
Der var enighed om, at SYC skulle give
sejlerne en god start på stævnet, i form
af en indmarch med fuld musik og focus på sejlerne og de forskellige bådtyper. Sejlerne gik i grupper, tilkendegivet
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Mesterskab 2011
gik til SYC-sejler
ved deres bådklasse, fra sejlklubben, ad
strandpromenaden til slottet, med Broager Brandværnsorkester i front. Igen
var vi heldige med vejr og vind, strålende sol, lunt og med let vind. På pladsen
foran slottet, var der velkomsttale ved
stævneleder Finn Halberg, samt ved Stefan Kleinschmidt fra kulturudvalget ved
Sønderborg Kommune.
Sejlerne fra Norge fik lejlighed til at
lægge blomster for foden af flagstangen
med det norske flag, og der blev holdt
1 minuts stilhed for de mange dræbte
i Oslo og på øen Utoya. Efterfølgende
blev der budt på kage, sodavand og slik
til sejlere og søskende. SYC havde 15 deltagere i E-jolleklassen, 2 optimistsejlere,
og 2 Zoom sejlere ved stævnet, og der
var en dejlig afslappet og fair afvikling af
sejladserne på Sønderborg Bugt.

mester i Europaklassen, idet det blev Eva
Rudjord Therkildsen, der kom til at stå
´øverst på sejrsskamlen, og fik overrakt
guldmedaljen.
Dermed var det dog ikke slut. SYC havde
også en Nordisk mester i Zoom klassen, hvor Emma Pabst Jørgensen vandt
holdsejladsen i klassen. Vore mestre var
selvfølgelig iklædt ”Dannebrog” og blev
hyldet på korrekt vis med champagne og
Nationalsang.

stor familie”
efter at have
tilbragt
så
mange timer
sammen,
Den efterfølgende sommerferie var
alligevel kærkommen. Ikke desto mindre
glæder vi os dog til det næste store arrangement, som bliver VM for Europajollesejlere i 2013.

Tilbagemeldingerne på afholdelse af
JNoM 2011 har heldigvis været positive.
Der har været mange rosende ord fra
de forskellige holdledere i bådklasserne
og fra juryen. Vi hjælpere og arrangører
var enige om, at vi nærmest bliver ”en

Der skal fra Juniorafdelingen lyde en stor
tak til de hjælpere fra seniorafdelingen,
som hjalp til ved afvikling af stævnet på
Sønderborg Bugt. Det er rart, når SYC
fungerer som en samlet klub, og vi ser
med forventning frem til samarbejdet
ved kommende stævner.

Emma Pabst Zoom8

Eva Therkildsen på sejrsskamlen

Torsdag blev der afviklet holdsejladser
i Optimistklassen samt i Zoom klassen.
Efter de daglige sejladser blev jury og
hjælpere budt på fadøl samt et let traktement foran klubben. Jury samt hjælpere fik dagligt serveret morgenmad, hvor
der ligeledes var mulighed for at smøre
madpakke til vandtjansen. Derudover
blev jurymedlemmerne bespist hver aften i klubhuset.
Fredag, som var sidste stævnedag, stod
det klart, at SYC havde fået en Nordisk
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Interview med

Nordisk Junior Mester
Eva Rudjord Therkildsen, SYC
Af Mette Lintrup
Hvor gammel er du, Eva?
17 år gammel.
Hvor længe har du sejlet?
Jeg begyndte at sejle optimistjolle da jeg
var 6-7 år. Fik øje på sejlsporten da min
storebror var begyndt at sejle efter at
have prøvet optimistjollen til ”Aktiv sommer” arrangement. Jeg har sejlet Europajolle i 2 år.
Havde du trænet meget op til Nordisk mesterskab i Sønderborg?
De sidste tre uger før mesterskabet, var
der fællestræning stort set hver dag for
Europajolle-sejlerne i klubben. Den ene
uge blev vi trænet af en af de ældre jollesejlere og de sidste to uger var ”selvtræning”, hvor vi var nogle stykker, der
sejlede ud sammen og øvede vendinger
mm.
Hvilken placering havde du håbet på
til NM?
Det har jeg slet ikke turdet udtale mig
om. Jeg kan sige nu, at jeg håbede på en
placering i top 5, men efter første dag
lå jeg rigtig dårligt, så dette håb svandt.
Men så lykkedes det alligevel at kæmpe
mig op med nogle rigtig gode placeringer.

Var der mange, der havde hørt om
din flotte placering, da du kom tilbage til skolen efter sommerferien?
Ja, der var rigtig mange, der ønskede mig
tillykke, både fra skolen, naboer, venner
osv. Det var overraskende for mig, at så
mange vidste det.
Hvad laver du, når du ikke sejler?
Jeg går i 2.g på Sønderborg Statsskole.
Ud over sejlsport bruges fritiden til tennis. Jeg har spillet tennis i 7 år, og spiller ind imellem kampe for min klub. Jeg
spiller tennis for at opretholde en god
fysisk form.
Hvad ønsker du på sigt mht din sejlkarriere?
På kort sigt vil jeg næste sæson sejle udtagelsessejladser for at kunne blive udtaget
til EM på Gardasøen og/eller VM i Spanien.
Efter gymnasiet har jeg tænkt på at tage
på Aarhus Idræts-højskole, ”Sailing Academy”. Der vil jeg gerne prøve at sejle
Melges (5 personers kølbåd).
Hvor meget træner du her om vinteren?
Der er træning i klubben hver anden lørdag + søndag, hvor vi er 20 Europajollesejlere fra både Danmark og Tyskland,

der mødes. Vi trænes af en professionel
træner og lokale trænere. Desuden er
der i foråret nogle træningslejre, jeg ønsker at deltage i.
Har sejlsporten givet dig nye venner?
Ja, jeg har fået rigtig mange venner både
i min egen klub, men også rundt omkring
i Danmark og i Tyskland.
Til slut vil jeg gerne spørge dig: Hvad
er godt ved at sejle?
Jeg kan godt lide, at sejlsport er fysisk
og psykisk udfordrende, og jeg synes
godt om, at jeg i kapsejlads selv står til
regnskab for egne beslutninger – og at
jeg på vandet har skullet klare beslutningerne uden mine forældre. Jeg kan også
godt lide, at der altid er mulighed for
forbedringer og ”aha.. nå sådan kan det
også gøres” forbedringer.
Jeg synes sejlsport er sjovt, elsker action
og farten. Der er jo også mulighed for
hyggesejlads med kammeraterne, hvilket har betydet et rigtig godt kammeratskab med mine sejlervenner.
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Verdensmesterskab
Af Mette Lintrup
29. juli til 11. august 2013 bliver SYC atter
vært for et stort internationalt stævne –
VM for Europajoller. Europajollen var tidligere OL jolle for kvinder, vi husker den
som jollen, hvori Signe Livbjerg i 2004
vandt bronze i Athen.
Mesterskabet vil den 1. uge blive indledt
med et for-VM, hvor alle, også ikke kvalificerede vil kunne deltage. Der forventes
ca. 200 deltagere i dette arrangement.
Hver deltagende nation vil kunne opnå
at få et antal sejlere med på ”wild card”
til VM.Det egentlige VM starter med opmåling af alle deltagende joller. Det vil
tage 2 dage, hvorefter VM sejles over 5
dage. Der forventes ca. 100 deltagende
kvinder og 100 mænd. Planlægningen er

til SYC 2013

startet, vi ved allerede, at der igen er givet grønt lys for etablering af sejlerlejr
på arealet ved skydestranden. Der vil
blive søgt sponsorer til stævnet.
Vi forventer, at et så stort arrangement
vil betyde megen omtale. Sejlerne og de
ledsagende familier vil give Sønderborg
et ”internationalt strejf” under stævnedagene. Der bliver brug for mange
hjælpere under stævnet, så vi håber, at
mange SYC’ere vil have lyst til at give en
hånd med. Der vil i løbet af 2012 blive
oprettet en stævnehjemmeside under
www. syckapsejlads.dk hvor man vil
kunne følge med i forberedelserne – og
melde sig som hjælper

De første forberedelser
til indmarchen er lavet.
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Smarbejdsaftalen
er i hus

Grænseløs Sejlads
som optakt til Europajolle VM 2013
Af Finn Halberg
Træningssamarbejdet ”Grænseløs sejlads
/ Grenzenloses segeln” sikrer, at der 20
vinter weekends frem imod Europa jolle
VM 2013 kommer masser af jollesejlads
på Sønderborg bugt. Aftalen blev d. 5.
november underskrevet af repræsentanter fra bestyrelse og Jolle sejlere fra SYC,
på scenen ved Hanse-Boat udstillingen
i Hamborg, under stor bevågenhed fra
messedeltagere, presse, forældre til sejlerne og repræsentanter fra mange tyske
klasse organisationer. SYC og Sønderborg
området, blev af den kendte tyske sejlkommentator, Jochen Schuemann promoveret på fantastisk vis ved blandt andet
at oplyse, at der til næste sejlsæson, er
sørget for en helt ny motorvej, så endnu
flere sejlere uproblematisk kan tage turen
til Sønderborg, og vores fantastiske sejlvand, natur og gæstfrihed.
Som symbol på samarbejdet hen imod
Europa jolle VM 2013 i Sønderborg, blev
der i hele messeperioden fremvist Europajoller med sejl fra både Danmark og
Tyskland og der blev delt foldere ud til in-

teresserede, om projektet ”grænseløs sejlads”. Vores sejlere, samt de medfølgende
forældre, var om aftenen inviteret til fest
middag i SC-Rhe klubhuset, hvor der blev
udvekslet klubstandere, mange gode ønsker for ungernes succes i sejlads. Et af
formålene, med den fælles træning er, at
vi arbejder frem imod en regional mester,
til det kommende VM, så flere af ungerne har nok kikket lidt spændt på deres
nye træningspartnere. Søndag var der så
første fælles træning, der var henlagt til
Hamborg og Alstervandet. Vores ”forkælede” unger, der normalt har alverdens
plads på Sønderborg bugt, skulle, som
det er vanligt for Hamborg sejlerne, dele
det meget beskedne vand, med et Ro
Regatta, hvor Single Scullere, 4´og 8´ere
kom hamrende lydløst igennem morgen
tågen – så nu forstår vores unger meget bedre, hvorfor tyskerne gerne kører
herop helt fra Bremen for at sejle med.
For ganske få dage siden havde vores
træningsprojekt den glæde, at blive tildelt et flot stort beløb af Region Sønder-

jylland-Schleswig’s kulturpulje, der hvert
år uddeler midler til at fremme projekter
i grænseregionen. Vi har ved ansøgning,
pointeret, at et samarbejde over grænsen
kan fremme mulighederne for en regional
mester til VM 2013, da sejlerne via deres
forskellige kulturelle og mentale tilgang
til sejlads, har mulighed for at hjælpe hinanden med at løfte deres niveau endnu
et trin imod sejren. Samtidig beriger det
regionen, da vi over perioden vil kunne
styrke samarbejdet imellem de deltagne
sejlere, nye sejlere, forældregrupper, klubber, og sejlorganisationer. Det af regionen
bevilligede legat er øremærket til aflønning af trænere fra begge sider af grænsen, samt til information og orientering
om projektet i offentlig sammenhæng. Så
kom forbi på havnen, hver anden lørdag
eller søndag, hvor der er en livlig tosproget aktivitet, selv når chill-faktoren, når
ned under de -20 grader, og vi forældre
skal flytte is, så ungerne kan komme på
vandet – de er sgu seje de sejlerbørn.
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Hvad sker der i

Juniorafdelingen?
Af Finn Halberg, Juniorafdelingen.
Junior afdelingen er bestemt også for
alle senior sejlerne, for vi kan tilbyde
dig fantastiske timer sammen med dit
barnebarn. Tænk hvis jeg havde haft en
bedstefar, der havde lært mig at sejle, da
jeg var barn – men det havde jeg ikke,
for dengang var sejlads, og det at have
egen båd ikke i den grad så mange forundt, som det er i dag.
Alle sejlklubber i Danmark lider i denne
tid under en generation af forældre, der
af en eller anden grund ikke har tid til
at vise deres unger, hvor fantastisk en
sport sejlads er, og derfor affolkes sejlklubberne landet over i øjeblikket – også
vores egen. Igennem de sidste år, har
man i juniorafdelingen forsøgt på rigtig mange måder at tiltrække sejlere fra
skoler og fritidsordninger. Vi har igennem henvendelse, reklamer og åbent
hus arrangementer, set at ungerne

gerne komme herned, men stopper ofte
igen, når forældrene ser, at det kræver
timer på vandet – så er håndbold og
fodbold lettere for dem i en hverdag
med arbejde, hus, have, og egne fritids
interesser.
Juniorafdelingen i SYC er af Dansk Sejlunion certificeret ungdomsvenlig sejlklub hvilket indebærer, at vi i 2012 kan
tilbyde træning efter Dansk Sejlunions
diplomsejlads, at vi har uddannede instruktører, at vi kan tilbyde leje af klubjoller (nogle af landets bedste), at vi i
hele vinteren har svømning og sejlads
teori en gang i ugen. I sommeren 2012
er det planlagt at afholde aftenhyggeture for de yngste sejlere, at afholde
sommerlejr med de andre unger fra sydkredsen, og hvis man har mod på det –
arrangementer i nærområdet med fælles
transport af jollerne. Det eneste, vi ikke

kan, er at hente sejlerne i deres hjem
og bringe dem tilbage, når sejleraftenen
er slut – her har vi brug for alle jer, der
har status af bedste, morfar, farfar, eller
hvad ungerne titulerer jer.
Skriv, mail, ring, eller tag fat i mig – så
er det min pligt som ny juniorformand
at fortælle, hvornår vi starter med at
give DIG nogle fantastiske timer, sammen med dit barnebarn i SYC. (hvis
du nu blot er far eller mor til en sejlerkandidat, gælder dette naturligvis
også for dig, junior afdelingen generations-diskriminerer nemlig ikke - det at
lære at sejle bør være alle børns ret )
Med ønske om et kommende fantastisk
sejladsår – med masser af nye glade sejlerbørn. For sejlerbørn er seje børn.
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SYC og Sønderborg By
kom på Eurosport i 2011
Af Flemming Clausen, stævneleder og deltager
Har Mark Foy været i byen? - Nej
Har Mark Foy trofæet været i byen? - Nej
Hvem har så været i byen? 20 18-footere
fra 7 nationer.

til maven blev serveret. Især til udenlandske sejlere tager danske hjemmelavede hotdogs altid kegler. Selv sejlere,
der har haft en dårlig dag på vandet, får
smilet frem og synes, det hele er tip top.

18-footer klubs vegne forhandlet med
Eurosport om visning af hver afdeling
af European 18-footer Grandprix Serie,
hvor én af stationerne var Mark Foy
Trophy 2011. Årsagen til at Sønderborg

Mark Foy har ikke været i byen, fordi han
i 2011 ville have været 120 år gammel.
Men han er manden bag det trofæ, der
bliver sejlet om. I 1891 fandt et møde
sted på et hotel i Sydney, og nye regler blev sat for sejlads i åben båd. Disse
regler gik ud på, at Squadron ville sejle
kapsejlads med deres både med farvede
emblemer i sejlene og
på en overskuelig trekant bane.
Hensigten var at gøre
sejladserne spændende
for tilskuerne. Mark Foy
var rede til at ignorere
de etablerede sejlklubbers regler og oprettede
eget regelsæt Dette var
begyndelsen på Sydney
Flying Squadron, og nu
er det den ældste åben
bådsejlklub i Australien.
Squadron bådene blev forbudt fra 1892
National Regatta, fordi de bar farvede
emblemer. Det blev hævdet, at emblemer tilskyndede til gambling og de farvede sejl ødelagde udseendet af de hvide sejl, der pryder Sydney Harbour.
20 både fra 7 nationer
20 både fra 7 nationer var mødt op i moderne 18-footere, der stadig har farvede
sejl nu med sponsorlogoer, således at
jollerne kan genkendes på afstand. De
kom fra New Zealand, Australien, USA,
Ungarn, Tyskland, England og Danmark.
Vinden drillede i starten, hvor der var
meget svag vind. Men det lykkedes at få
afviklet alle 12 planlagte sejladser i løbet
af ugen.
Den lokale 18’ Original Chia med Søren
Clausen, Thomas Ebler og undertegnede
sluttede på en skuffende 11. plads – eller som det blev sagt nr. 1 side 2
Sejlads, mad og hygge
Traditionen tro sørgede Kirsten for at
ingen manglede noget til SYC’s 18-foot
stævne. I startpengene var der indregnet, at sejlerne efter hver dags sejladser
deltog i ”happy hour”, hvor fadøl og lidt

Til midtvejsfesten havde vi fået
Detlef fra Guderup til at stille
op med vildsvin og så var der
indkøbt Viking Mjød. Et par udvalgte australiere blev ”slået til
associerede vikinger”, til stor
fornøjelse for de fleste. Wohlenberg
måtte næste dag melde alt udsolgt af
Viking Mjød.
Alderspræsidenten vandt
Yanndoo med John Winning som skipper, David Gibson og Andrew Hay som
gaster, blev vinder af trofæet skarpt
forfulgt af PICA fra England, der sejlede
fremragende.
Det engelske mandskab kunne da også
efter stævnet kalde sig Europamester.
PICA blev sejlet af Jamie Mears, Tristan
Hutt og Steward Mears.
På bronze pladsen kom også en erfaren
herre, der har vundet mange titler også
i 505-jollen. Howie Hamlin som skipper
med Scott Babbage og Matt McKinlay
som gaster.
Eurosport 2 x 26 minutter
Søren havde på det internationale

kom på 2 gange var, at Eurosport havde problemer med lydfilen fra Stævnet
i Travemünde og valgte at vise Sønderborg stævnet endnu engang.
Vi havde fyret vores franske venner til
at lave og redigere filmoptagelserne,
hvilket er et 14-16 timers dagligt job. På
adressen
http://vimeo.com/channels/
markfoytrophy2011 ligger der 16 video
klip fra sejladserne.
Slutteligt skal der lyde en stor tak til alle
der gjorde dette stævne muligt.
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SYC Sejlerskolen SYC
Af Lars Reugboe
Sønderborg Yacht Club’s Seniorsejlerskole blev etableret i foråret 1995, og har således igennem snart 16 sæsoner opbygget en mængde erfaring i at drive sejlerskole. Sejlerskolen har
været en stor succes, og vi har til dato undervist omkring 250
personer i alderen 18 til ca. 55 år, hvilket vil sige, at vi har haft
fuldt belagt hver eneste sæson. Selvom man ikke efter bare
en sæson i en sejlerskole, bliver nogen ny Poul Elvstrøm, har
det vist sig, at vores undervisning alligevel har givet mange
af vore tidligere elever en grundkunnen og en glæde ved at
færdes ude på havet, således at mange af dem i dag har investeret i deres egen båd, og bruger megen tid i sommermånederne på deres nye hobby. Sejlerskolen starter første mandag
i maj, og vi fortsætter til slutningen af september, juli måned
undtaget. Der er sejlads hver mandag, tirsdag og torsdag, og
man er med på et fast hold som sejler en fast aften per uge
gennem hele sæsonen. Et hold består af tre til fem elever
samt en instruktør.
Eleverne bliver undervist bredt i alle aspekter i det at sejle.
Pensum rækker fra at benævne bådens rig, sætte, bjerge og
råtrimme sejl, fortøjning og havnemanøvre til at styre og sejle
et skib.

Kørende Frisør
Frisør og stylist Ninna M. Bækshøj
Almindelig hårbehandling eller vil du have
kulør på tilværelsen.
Skægt, sjovt eller smukt hår,
ansigtsbehandling, makeup,
eventuel speciale indenfor hårpynt, ansigts-make
up, flet, krøller eller ej og
andet.
Bestil tid på tlf. 74 42 74 84
eller 22 31 17 84
- bedst mellem
kl. 8.00-9.00
Ved min. 2 p
ers.
gives 10% ra
bat.

SYC Sejlerskole består i dag af 2 stk. J80er, samt IHS’s J80.
Undervisning koster 1.700,00 kr. Prisen er for en hel sæson.
Dertil kommer medlemskab af Sønderborg Yacht-Club. Når du
tilmelder dig sejlerskolen behøver du ikke investere flere tusinde kroner i moderigtigt sejlertøj, søstøvler, sejlerhandsker
mm. Men det er naturligvis vigtigt, at du har varmt tøj, gummistøvler og regntøj, så du kan holde varmen på vandet – og
holde dit tøj tørt. Også her står sejlerskolen klar til hjælpe dig
med de rette valg. Det er tit en god ide at overveje sit reelle
behov og se udvalget, inden man køber ind. Gode råd vedr.
valg af den rigtige redningsvest og sejlertøj gives på et introduktionsmøde i marts/april samt af instruktørerne på de enkelte skolebåde. Vent derfor med at købe din egen personlige
udrustning til du har vurderet de forskellige råd.
Du kan læse mere om pensum, udstyr og påklædning på hjemmesiden www.syc.dk
Instruktør
Sejlerskolen mangler instruktører, som kunne tænke sig at
hjælpe til med undervisningen af nybegyndere og øvede sejler. Vi har i SYC investeret i næsten nye J80’ere, som er en let
sejlende sportsbåd, som henvender sig særdeles godt til nybegyndere samt øvede sejlere. Båden er udstyret med rullefok samt gennakker. Alt arbejde foregår fra det store cockpit.
Det bevirker, at alle føler sig trygge under sejladsen.
Har du efter at have læst ovenstående fået interesse for at
lære at sejle, eller vil du lære en smule mere, kan du få yderligere oplysninger om SYC’s seniorsejlerskole hos Lars Reugboe
telefon 41908503
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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
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der vil noget
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Set fra cockpittet
i mini-12 og Twinbåd
Af Henning Jensen

Sejlsæsonen 2011 sluttede for handicapafdelingen lidt for tidligt på grund
af blæst og regn i for store mængder
især i september måned. Til gengæld var
sæsonen frem mod sommerferien god
med rigtig mange, gode sejlaftner med
god tilslutning. Da vi kom frem til uge 27
forlod Nicolai, Christian og Henning Sønderborg for at deltage i DHIF`s kursus
” idræt for alle” på Egmont højskolen,
hvor sejlads var et af hovedfagene under
Finn Larsens ledelse.
Der var rigeligt med hjælpere, så bådene
lå hver dag klar til at give os en masse
sejltid. I år var der også sørget for, at
vi fik en del teoriundervisning i, hvordan
man sejler kapsejlads af den rutinerede
kapsejler Pierre Jensen fra Århus Sejlklub. Han demonstrerede sin ildhu – hvis
ikke vi forstod teorien, var han ikke bleg
for at sidde og balancere på hækken af
Twinbåden for konkret at vise os, hvordan den skulle skæres.
Under en af de små kapsejladser kom
Christian for tæt på en pigebåd og bommerten kostede ham en på brillen, en
skrammet næseryg og nye briller måtte
der også til. Selv om Christian senere
hårdnakket påstod, at han havde retten til vejen, var historien så god, at
han måtte acceptere at være modtager
af årets bommert – en tvivlsom hæder,

som blev indstiftet under afslutningsfesten. Begmanden kan Christian først
tørre af på næste sommerkursus uge 27
2012. Retfærdigvis skal siges, at pigerne
gav en fredsøl.
En plads i solen
I uge 31 deltog Henning i PTU`s kursus,
som også var henlagt på Egmont højskolen. Kursets navn var ”En plads i solen.
Hvem vil ikke gerne have det efter den
sommer, vi har haft, solen skinnede faktisk hver dag hele ugen. Vi sejlede kun
om eftermiddagen. Da der var mange,
der ville sejle Twinner, sejlede jeg hovedsagelig 2,4mR og prøvede også den nyeste Norlin båd af den type, vi har i Sønderborg. Jeg har lært så meget i sommer,
at jeg har fået lyst til at prøve lidt mere
kapsejlads.
Breddestævne/Kapsejlads i Olsen
Twinbåd Kolding 3-9-2011
Fredag eftermiddag hentede jeg Twinbåden på P pladsen, hvor de gode hjælpere
fra klubben havde stillet den klar. Turen
til Kolding gik fint og i sejlklubben var
der folk klar til at sætte båden i vandet
og rigge den til, så den var klar til lørdag morgen. Efter fælles morgenmad og
skippermøde var vi klar til første sejlads.
Vi var så heldige, at vi kom til at sejle
i vores medbragte båd fra Sønderborg.

Vi fik en god start og holdt føringen over
hele banen og i mål, 2. sejlads lavede vi
en fejl og blev nr 2. I 3 sejlads blev vi igen
nr.1. 4. sejlads kom vi sidst fra start og
måtte nøjes med 3. pladsen efter holdet fra Thurø. 5. sejlads inden middagspausen sluttede vi igen på en 1. plads.
Efter middagspausen skiftede vi både og
fik en af Koldings både med gamle sejl,
som for længst burde have været brugt
som klude. Til trods for, at vi i alle starter kom godt af sted, sluttede vi i alle 4
sejladser på 3.– 4. pladsen. Samlet set
rakte det dog til en 2. plads efter Thurø
mandskabet.
For mit eget vedkommende kunne jeg
mærke hvor meget glæde, jeg har haft
af mine to ophold på Egmont højskolen
med først Finn Larsen som instruktør og
ved andet kursus en af skolens instruktører fra deres sejlerskole. Blandt andet er mine starter og mærkerundinger
blevet meget bedre, ligesom jeg er ved
at komme efter, hvordan man skal placerere sig på banen. Fællesudvalget for
sejlads for handicappede under DS fortjener stor ros for at have iværksat initiativet med breddestævner med Twinbåde. Læs mere om handicafdelingen på
vores hjemmeside www.syc.dk.
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Als Rundt

9. juni 2012

Af Flemming Clausen
I forbindelse med afvikling af Als Rundt
2011 havde vi i vinteren 2010/11 forespurgt
deltagerne om afviklingsdatoen, da 2.
lørdag i juni faldt sammen med Pinsen.
Resultatet af forespørgslen blev blev at
vi ændrede datoen til ugen efter. Deltager antallet faldt i forhold til tidligere år,
og lektien af dette må være, at vi skal
holde fast i den 2. lørdag i juni. Det vil
sige, at der i 2012 afholdes Als Rundt
den 9. juni 2012.

Passende vind
De 2 foregående år har Als Rundt været
gennemført i meget hård vind. I 2011 var
vinden mere skiftende især i styrke, men
overvejende frisk. Og til manges tilfredshed var vinden i østlig retning i starten
og drejede senere til vestlige retninger,
så der blev prøvet lidt af hvert.

Kapsejladsregler
i teori og praksis
Poul Enemark holder 2 aftener med
kapsejladsregler i teori og praksis.
Der er afsat 2 onsdage til gennemgang henholdsvis 1. og 8. februar
2012. Begge dage fra 19.00 til ca.
21.30 i Klubhuset.
Alle kan deltage og hvis man skulle på
lyst til at øve sig kan man allerede nu
logge ind på: http://www.finckh.org/
for at prøve at teste kendskabet til
reglerne.
Alle er meget velkomne.

Tak til sponsorer og hjælpere
Als Rundt var i 2011 sponsoreret af Auto
Lindvang og Linak – Tak for støtten.
Samtidig skal der lyde en tak til hjælperne til afviklingen af dagen.

Studenterafdelingen
Af Rasmus Schultz
• E
 r du interesseret i at komme ud og
sejle til et lille budget?
• Synes du det er sjovt at dyrke din
sport sammen med andre unge under
uddannelse?
• Kan du lide hård konkurrence eller
bare hyggelig tursejlads?
Så er her muligheden.
SYC tilbyder nu medlemskab til unge under uddannelse for kun 350,- dkk pr. år.

Med et studentermedlemskab får du adgang til:
• S
 ejlads i 3 moderne og topudstyrede
sportsbåde af typen J80.
• Sejlerskole hvor de dygtige sejlere
underviser de nye i sejlads, navigation og sømandskab.
• Kapsejlads, tursejlads eller bare en
tur på Sønderborg bugt.
• Studenterafdelingen drevet af unge
under uddannelse for unge under uddannelse.

Kontakt Rasmus Bragh Schulz for yderligere info på mobil 28 96 66 76
E-mail: rasmusschulz@hotmail.dk
eller check hjemmesiden www.syc.dk
OBS! Det er ikke et krav, at du er student eller på vej til at blive det – bare
du er uddannelsessøgende i Sønderborg/omegn, og har lyst til at brænde
noget energi af i SYC. Vi er mere interesserede i dine evner som sejler –
eller vilje til at udvikle sådanne - end at
kende din matematikkarakter!
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STORT UDVALG
I ALT TIL DIG OG DIN BÅD!

TOVVÆRK · REDNINGSVESTE · GARMIN NAVIGATION · VANDSKI
PLEJEMIDLER · ANODER · BOSS HIFI · FENDERE · BESLAG
KABINEINDRETNING · SIKKERHED

MARINELAGERET

r
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Ringgade 2B (Lystbådehavnen) · Ulkebøl · 6400 Sønderborg
Tlf. 29 38 75 76 · info@marinelageret.dk

www.marinelageret.dk
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Jollemorudvalget
Af Ove Madsen
Jollemor er SYC’s dommerbåd og er en
30 fods motorbåd med en 75 HK dieselmotor, båden er udstyret med Radar,
Ekkolod, GPS, VHF/DSC, Vindmåler samt
diverse signalflag og signalmidler som
anvendes til kapsejladser.
Båden anvendes som dommerbåd ved
Onsdagssejladser, Als Rundt, Oxbridge
og diverse kapsejladsstævner i såvel
Junior, som Seniorafdelingen. Derudover er den aktiv omkring udlægning og
hjemtagning af kapsejladsbøjer på Sønderborg bugt. Endelig tager Jollemor sig
også af Brudestensbøjen og DS turbøjer
ved Vemmingbund og i Als Sund.

Jollemorudvalget består af:
Ove Madsen/formand og skipper
Egon Lambertsen/skipper
Ebbe Lintrup/skipper
Terje Troland/skipper
Udvalget bemander båden, men får
hjælp fra øvrige udvalg ved stævner og
bøjeudlægninger.
Der er et nært samarbejde med andre
udvalg, bl.a. Kapsejlads-udvalget, Juniorafdelingen, Brudestens- og Turbøjeudvalget.
Udvalget klargør og vedligeholder hovedsageligt Jollemor selv, men hvis der

opstår tekniske problemer, som man
ikke selv kan klare, er hjælpen altid i
nærheden enten fra klubbens øvrige
medlemmer eller eksternt.
Jollemor kunne godt bruge en skipper
mere, så har du lyst til at give et nap
med, er du hjertelig velkommen.
Vidste du, at du ved at sejle med Jollemor
kan tilegne dig færdigheder i sejlads, ligesom der kan arrangeres praktisk prøve til duelighedsbevis jfr. Søfartsstyrelsens krav.
Var det noget for dig, så kontakt mig.

www.syc.dk
Brudestensbøjen,
begyndelsen
Af Jørn Iversen

I efteråret 1998 besluttede en kreds af
sejlere, at 1999 skulle være året, hvor
Brudestenen igen blev afmærket. Tidlig
i 1999 samledes vi en aften i klubhuset
og konstaterede, at intet var ændret og
at vi nu skulle i gang med arbejdet. Først
skulle stenen lokaliseres og midlertidig
afmærkes.
En aften i stille vejr sejlede 3 mand i en
lille jolle ud i området, hvor en afsøgning
begyndte. Det var altså sværere end som

så. Men efter et par timers sejlads frem
og tilbage lød der pludselig et brøl fra én
af os – der er den. Vi stak en åre ned og
konstaterede at dybden over stenen var
ca. 1 m. Og stor så den ud – så stor, at vi,
som det fremgår af billedet, i 2007 stod
9 personer på den på én gang.
Vi kontaktede havnemester Lass Andersen, der var med på ideen om at foretage en rigtig kompasafmærkning med et
østmærke. Statens Farvands-væsen blev

også kontaktet, idet det er dem, der står
for al afmærkning af de danske farvande. Det er dermed også dem, der skal
give tilladelse til faste sømærker. Den
side blev også klaret, og SYC fik overdraget det formelle ansvar for brudestenen.
Til at varetage det daglige arbejde med
bøjen m.v. har SYC nedsat Brudestensudvalget.
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Hvordan vil du leve livet
i fremtiden?
Spar op til din pension nu. Det, du sparer op i dag, giver dig
muligheder senere i livet. Og hvorfor ikke få mest muligt ud af
pengene? Kontakt os, og aftal tid til et møde. Eller læs mere på
vores hjemmeside.
Gør det muligt
Sønderborg Afdeling
Perlegade 9
74 42 51 51
nordea.dk
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Traktorudvalget
Af Jørn Iversen
Det var Tage Duus, som tog initiativ til at
anskaffe traktoren, og valget faldt på en
brugt International Harvester B 275 diesel, som var til salg ude vest for Åbenrå.
Det var også Tage,der hentede dyret og
fik den klargjort til vort brug på havnen.
Efterfølgende er den overtaget af det
fælles havneudvalg, som også betaler
alle drifts- og vedligeholdelsesudgifter
De har nu vist sig at være beskedne, idet
det er Tage og andre gode venner på
havnen, som klarer arbejdet.
I begyndelsen var Tage alene om traktorkørslen. Det viste sig nu at være

uholdbart, også fordi han stadig er arbejdsramt i dagtimerne. Der blev fundet
flere traktorførere, og traktorholdet består i dag af:
Tage Duus, Leo Thusing og Jørn Iversen
fra SYC, Poul Steffensen fra SSM og Jørgen Salomonsen fra SFF.

Traktorholdet er ulønnet, og traktorkørsel er et GRATIS tilbud til havnens brugere Udkørsel af bådtrailerne i efteråret
er ikke traktorholdets opgave, men påhviler den enkelte bådejer. I samarbejde
med havnemesteren hjælper traktorholdet med placeringen af bådene på parkeringspladsen, og specielt i år er det
tydeligt, at det er lykkedes fint.

Traktorkørslen er nu lagt i faste rammer
med en fast vagtplan alle ugens 7 dage,
og der er opstillet nogle ganske få regler. Alt det kan ses på vagtskemaet, som
er opslået i klubbernes opslagskasser på
havnen.

Vinteropbevaring indendørs
kommende mulighed i Sønderborg
Af J. Jessen Møller
Et par aktive fritidsfolk har skabt en unik
mulighed for indendørs opbevaring af
fritidsbåde. Politikere og embedsfolk
fra Sønderborg kommune har nemlig
godkendt, at der i nærhed af lystbådehavnen kan etableres to haller til opbevaring af både. Nærheden sørger for at
løsningen er miljørigtig samtidig med, at
der ryddes op på havnearealet.
Arealet ved lystbådehavnen vil så kunne
anvendes til andet og indgå i de nye planer, når sejlklubberne forhåbentlig overtager havnefaciliteterne.
Hallerne bruges om vinteren til opbevaring af både, og sommeren kan medlemmerne stille deres biler i hallerne. Så er
bilerne i nærheden af havnen og samtidig sikret mod vind, vejr og lange fingre.
Det er medlemmerne af Vinterlauget
Østerhage, der ejer hallerne. Medlemskabet tegnes for ca. kr. 65.000. Flere
af byens banker er villige til at finansiere
indskuddet. F.eks. har Kreditbanken, Jy-

ske Bank og Danske Bank vist stor interesse i projektet.

tegningsmøde i begyndelsens af marts
2012.

Kontaktmand for projektet er Jørgen
Jessen Møller. Jørgen har været med
fra start og meddeler, at der er
investeret meget
fra begyndelsen.
Projektet har flere gange måttet
ændres på grund
af
kommunens
ønsker. Projektet
er derfor blevet
dyrere end oprindeligt
planlagt, men ved
fælles stor indsats og kommunens fleksibilitet
er der skabt et
godt, bæredygtigt projekt.

Jørgen kan kontaktes på 22 61 01 53 eller
e-mail uwt@stofanet.dk

Der indkaldes til
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X-79 klassemesterskab
i Sønderborg 2012

Af Lars Reugboe
Den 25.-27. August 2012 vil SYC Sønderborg Yacht-Club være værter for DM
klassemesterskab for X-79. Stævnet afholdes i samarbejde med såvel den danske som den tyske X-79 klub og er derfor
samtidig tysk mesterskab.

Har du spørgsmål til dette stævne, er du
velkommen til at kontakte Lars Reugboe
på mobil 41908503 eller e-mail lsr@syddansktag.dk. Yderligere oplysninger og
mulighed for tilmelding m.v. vil i god tid
komme på vores hjemmeside www.syc.
dk

SYCs Kapsejladsudvalg er glade for, at
der er fuld opbakning fra både den danske og den tyske X-79 klub til beslutningen om at arrangere et samlet stævne,
idet vi allerede har 5 X-79 liggende i Sønderborg. Vi håber, vi får rigtig mange
både på vandet i et samlet felt af danske
og tyske både.

SYC på vandet
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Bestyrelsens Beretning for 2011
Af Poul Fedders
Velkommen
2011!

til

Generalforsamlingen

Handicapafdelingen har fået 2 nye medlemmer hvilket er rigtig fint.

Jeg vil nu på vegne af bestyrelsen give
beretning for året der er gået. Jeg vil
også komme ind på aktiviteter og planer for fremtiden, og jeg foreslår, at vi
i forbindelse med spørgeruden til sidst,
tager en drøftelse af de fremadrettede
aktiviteter.

Flot er det, at vores seniorafdeling fortsætter med at stige i antallet af medlemmer; i år en stigning på 19 medlemmer, hvilket er rigtig flot, idet vi også i de
foregående år har set store stigninger i
medlemstallet. Så noget må vi gøre rigtigt her.
Bestyrelsen er tilfreds med udviklingen i
medlemstallet, men fremadrettet vi må
dog se, hvad der kan gøres mere for at
tiltrække de helt unge juniorsejlere.

Jeg har følgende punkter på dagsordnen:
•

Medlemstallet

•

Sejladserne

•

SYC’s både

•

De Landbaserede Klubaktiviteter

•

 aciliteterne på Havnen, herunder
F
– ”overtagelse” af havnen af bådplads-”ejerne”/ lejerne

•

Samarbejdet med Naboklubber, Havnen, Kommunen m.v.

•

Organisation, Udvalg, Frivilligt Arbejde m.v.

•

Klubbens Økonomi

•

Bestyrelsens syn på Fremtiden

2) Sejladserne
Alle sejladsafdelinger har haft et travlt
år med rigtig megen sejlads og med op
til flere arrangerede ugentlige sejladser i
hver afdeling. Det har knebet med faste
træningssejladser i Studenterafdelingen,
hvilket skyldes, at vi ikke har haft en udvalgsformand på plads i hele sæsonen.
Juniorafdelingen har igen i år gennemført ugentlige sejladser i næsten hele
vintersæsonen.
2011 har igen budt på
større kapsejladser og
stævner:

det. Udover dette arbejde, sørger Jollemorbesætningen for vedligeholdelsen
af Jollemor, hvilket også er en stor opgave med en så gammel båd. Så alt i alt
- et meget flot arbejde, der udføres af
Jollemorbesætningen. RIGTIG FLOT!
DS Turbøjer: Bent Hansen har igen i år
sammen med Jollebesætningen og dykkere sørget for, at vores – nu 4 DS Ankerbøjer - er blevet udlagt og hjemtaget
ved henholdsvis sæsonstart og sæsonslutning. Bøjerne har vi nu haft i 5 år –
og vi kan konstatere, at de bliver meget
flittigt brugt. Til arbejdet med DS Turbøjerne søger vi efter nogle flere frivillige, der sammen med Bent Hansen – vil
varetage arbejdet. En mand – med Jollemorbesætningen - til 4 bøjer - er ikke
nok til dette arbejde. Vi er mange, der
har stor glæde af bøjerne, så der burde
være nogle stykker heriblandt, der kan
hjælpe til. Så har du, eller kender du et
medlem, der har lyst til dette – så kontakt Bent Hansen eller et medlem af bestyrelsen.
Nationer

Både

Deltagere

Als Rundt

Kapsejlads/ Stævne

2

84

Ca. 250

Kredsstævne – Juniorer

2

34

34

Mark Foey Throphy VW

7

7
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Vores kapsejladser tilTorm Grandprix
3
104
104
trækker mange deltaNordisk Ungdomsmesterskab
5
310
310
gere. En del af årsagen
1) Medlemstallet
SYC’s medlemstal i alt 2011 er 609, hvil- er måske, at vi i SYC
Opti-A-Cup
2
40
40
ket er en nedgang på 1 medlem i forhold gennemfører flere kapOxbridge
2
3
60
til året før, dvs. vi har en ligeud kørsel i sejladser som tilbageI alt både og deltagere		
582
Ca. 818
antallet af medlemmer efter en nogle år vendende kapsejladser
med store stigninger. Medlemsantallet – år efter år – og at
sejlerne kan rette sig ind på det. Må- 3) SYC’s både
er som følger:
Vi råder ved udgangen af regnskabsåret
over 49 både, hvilket er en reduktion på
SYC Medlemmer
2011
2010
2009
2008
Vækst 11/10
Vækst 10/09
2 både i forhold til året før. Se fordelinJuniorer
45
60
60
52
-15
0
gen af både nedenfor.
Studenter
15
22
31
18
-7
-9
•

Spørgerunden

Handicap

16

14

16

16

2

-2

Seniorer

533

514

458

421

19

56

609

610

565

507

-1 (0%)

45 (8%)

I alt

Tilbagegangen i Juniorafdelingen er relativt stor. Årsagen er, at det var været
svært at tiltrække nye helt unge sejlere. Her konkurrerer vi om de unge med
mange andre tilbud, som de har. Nogle
år lykkes det - andre år ikke, selvom der
er gjort en stor indsats fra SYC side.
Studenterafdelingen har også haft en
relativ stor nedgang; måske er det fordi,
at vi i år placerede Oxbridge sidst på sæsonen – for herefter har vi set stigende
interesse fra de unge studerende. Et
faktum, som vi må forholde os til, når
vi næste gang planlægger Oxbridge datoen.

ske er det også fordi, vi i SYC er gode
til at gennemføre kapsejladserne; vi får
i hvert fald megen ros fra mange deltagere. Rosen er hermed videregivet til vores arrangører af kapsejladserne. Godt
arbejde!
Jollemor: Kapsejladser kan jo ikke finde
sted uden Jollemor. Så Jollemorbesætningen har igen i år haft travlt med at
fungere som dommerbåd; til Onsdagskapsejladserne og de tidligere nævnte
større kapsejladser. Dertil kommer arbejdet med udlægning og hjemtagning
af bøjer af diverse art. Alt dette betyder
rigtig mange timer for Jollemor på van-

SYC Både - ved udgangen
i Regnskabsåret – 2011 og 2010
2011

2010

Vækst

21

22

-1

Bådtype
Optimister

1

1		 606’ere

2

2		 Feva

2

2		

Zoom 8 Joller

2

4

Europajoller

-2

1

1		 470’ere

5

5		 Kegnæsjoller

2

2		 Gummibåd

2

1

6

6		

4

4		 Twinner

1
49

1

J80
2.4 Rm

1		 Dommerbåd
51

-2

I alt

Fortsætter side 22

22

ohøj

Fortsat fra side 21
Til ovennævnt kommer 3 Surfboards,
som bliver meget flittigt brugt og har
vist sig at være et trækplaster for de
unge.
Vi har solgt en Optimistjolle og 2 Europajoller er taget ud af drift pga. af slidtage
og er under salg.
Vi har anskaffet os en J80’er mere, hvilket har været muligt takket være et flot
stort sponsorat fra BHJ Fonden. Båden
bliver flittigt brugt af Studenterafdelingen og Juniorafdelingen og ikke mindst
af Sejlerskolen. Vi har nu 2 J80’ere som
er anskaffet på kun 2 år. Bestyrelsen er
meget tilfreds med det. Det er vigtigt, at
vi har et tilbud med helt moderne både,
det giver simpelthen flere medlemmer
og mere dynamik med tidssvarende
både. På sigt skal nok op på 4 J80’ere i
alt. Bestyrelsen er endvidere meget tilfreds med at Sejlerskolen drager megen
omsorg for en god vedligeholdelse af
J80’erne.
4) Landbaserede Klubaktiviteter
Vi har igennem året gennemført følgende aktiviteter – hvoraf der er både
gengangere fra tidligere år – og nye aktiviteter.

5) Faciliteterne på Havnen
Bådplads, Traktor og Bådkran: Traktoren
bliver forsat flittigt brugt, og der gøres
et flot stykke frivilligt arbejde mht. optagning, placering af både på den store
p-plads og søsætning igen. Traktorudvalget har tidligere fremsat ønske om at
afspærre hovedvejen ved ShipShop – når
både skulle i og op af vandet – og her kan
vi nu melde tilbage, at en sådan afspærring med bom er indtegnet i den nye lokalplan for havnen. Så det har vi nu mulighed for, endog at gøre permanent og
anlægge en ny indkørsel til den store pplads, der hvor den lille sti går igennem
krattet mellem P-plads og omfartsvejen.
Der har kun været få tekniske problemer
med kranen i år. Vores nye Kranudvalg
har gjort et flot stykke arbejde med at
udskifte, og delvis renovere, dele af
kranen således, at den er blevet meget
mere stabil. Når der har været stop og
problemer med kranen, har de handlet
hurtigt og fået kranen op at gøre igen.
Så godt arbejde. Omkostningerne har
kunnet holdes på et lavt niveau – hvilket
har betydet, at vi ikke har indført brugerbetaling af bådkranen som ellers annonceret sidste år.

Nævnt i kronologisk orden:
Nr. Arrangement
1

Fast Årligt

Dieselmotor kursus – kort før Standernedhalingen

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

x

3

x

Træningsundervisning og vintersvømning i Juniorafdelingen

Enkeltstående

x

4	Nytårskur i begyndelsen af januar – hvor vi hører lidt om
det kommende år – men ellers mødes og hilser på hinanden
– og hvor SYC er vært med en lille frokost og drikkelse

x

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

x

6	Temaaften ”El i både” – med efterfølgende let bespisning
og hyggeligt komsammen		

x

7

Virksomhedsbesøg hos Søholm Marine og Niels Hymøller Værft		

x

8

Førstehjælpskursus med bevis fra Beredskabsstyrelsen over 3 aftener		

x

9

Brug af VHF – genopfriskningskursus – inden sæsonstart

x

10 Kontrol af redningsveste ifb.m. Standerhejsningen

x

11

Brandbekæmpelse ifb.m. Standerhejsningen

x

12

Velkomst- og introduktionsaften til nye medlemmer

x

Hvad der ikke fremgår af ovenstående
er, at Sejlerskolen har haft rigtig mange
sejlerinteresserede på vandet til prøvesejladser. Det har ligeledes vist sig at
være en succes, og mange medlemmer
kommer netop ind i SYC via Sejlerskolen.
Det er et vældigt godt arbejde – og bestyrelsen håber/ regner med, at I fortsætter ad denne vej.
Da mange ovenstående arrangementer
har været godt besøgt – vil de alle blive
programsat igen – og vil meget snart
blive opført under kalenderen på hjemmesiden – med endda flere nye arrangementer.

Medlemmer, der har en båd, som vejer
mellem 5 og 7,5T, og som gerne vil gøre
brug af kranen, vil vi gerne opfordre til
at finde sammen – og finde en eller to
medlemmer i blandt sig, som vil tage et
krancertifikat – for så på frivillig basis at
hjælpe hinanden med at bruge kranen
ved løft over 5T. Bestyrelsen vil gerne
drøfte dækning af udgifter til krancertifikat.
Mastehusene: Vi kan glæde os over, at
Troels Fenneberg har stået for, at en flok
frivillige har malet mastehusene i år. Det
er glædeligt, at frivillige også her støtter
op; det har betydet, at omkostninger til
vedligeholdelse også her er holdt på et
lavt niveau. Det har også her betydet, at
vi ikke indfører brugerbetaling af maste-

husene som ellers annonceret sidste år.
Vi satser stærkt på, at vi både mht. til
bådkran og mastehuse kan fortsætte
med, at der udføres frivilligt arbejde til
den løbende vedligeholdelse – som set
hos alle vore andre aktiviteter – således,
at omkostningerne holdes nede, og kan
betales af klubbernes kasser/ budgetter.
Værksted i enden af det gamle mastehus: Blev etableret sidste år, men først i
år har det fået udstyr – dvs. ordentlige
borde, nogle maskiner osv. Værkstedet
har endda fået sit eget navn: ”Den Store
Kistebænk” – et navn, der ikke forbinder
noget med, at der er der genstande af
værdi at komme efter. Vi håber dermed
at kunne undgå tyverier.
Klubhuset: Ikke så meget nyt – ud over,
at det har været flittigt brugt – og godt
styret af Viggo Asmussen m.fl. Udlejning
har givet et pænt overskud.
Fællesspisning i forbindelse med forårsklargøringen. Som noget nyt, er der
i år gennemført fællesspisning i klubhuset enkelte lørdage og søndage i foråret. Det er Karen Magrethe Hansen og
Isabella Clausen m.fl., som har stået for
dette gode initiativ. Bestyrelsen valgte
at støtte dette tiltag, (dette gode initiativ 2x lige oven i hinanden) og klubben gav et tilskud til arrangementet for
at få skubbet gennemførelsen i gang.
Det var en god succes, og mange benyttede sig af tilbuddet – så stor tak til Karen Magrethe og Isabella for at tage initiativet. Vi håber, at I fortsætter i 2012,
og at flere vil hjælpe med.
Den nye Lokalplan for Lystbådehavnen:
Er blevet godkendt i løbet af året, og er
stort set, som vi er blevet enige om med
kommunen; dog på nær en fejl - som
har indsneget sig. Der er blevet byttet
om på formålene af to byggefelter således, at det byggefelt, der ligger overfor havnekontoret i krattet ved siden af
grillpladsen er udlagt til en restaurant,
og at det byggefelt, der ligger der hvor
legepladsen ligger i dag, er udlagt til
sejlerstue. Vi var ellers med kommunen
blevet enige om det lige modsatte, og
har derfor klaget til Natur- og Miljøankenævnet. Sagen kører pt. og vi forventer
at få medhold.
Men ellers er vi tilfredse med den ny lokalplan, der giver god mulighed for udvikling af Lystbådehavnen.
… sidst men ikke mindst:
Overtagelse af Lystbådehavnen: I dag
står vi der, at Byrådet har besluttet, at
det er vores, dvs. SSM, SFF og SYC’s oplæg til overtagelse af havnen, der skal
arbejdes videre med/ gennemføres.
Igennem året har vi haft en meget intens
dialog med kommunen omkring overtagelsen af havnen.
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Vi fik sidste år hurtigt fortalt kommunen, at vi ville arbejde meget imod at en
eventuel ekstern investor skulle overtage havnen, da det ville medføre højere
priser, en kommercialisering og skævdrejning af folkeligheden på havnen. Vi
fik også fortalt kommunen, at den ikke
har udbudspligt i denne sag, idet sagen
falder ind under de juridiske undtagelser. Vi fortalte endvidere at kommunen,
at SSM og SYC finansierede hele søsiden
af havnen i sin tid, og at den er blevet
betalt af bådpladsejerme/ lejerne. Vi lagde meget pres på kommunen, at de ikke
skulle/ kunne tale med andre end os.

Povl Schrøder, SYC’er og jurist
Søren Wrang, Næstformand SYC
Michael Hampen, Kasserer SYC
Flemming Clausen, SYC’er tidligere kasserer
Knud E. Christensen, SYC’er tidligere
havnemester
Jes Graversen, formand SSM
Søren Hoppe, tidligere formand SSM
Trompe Kistrup, formand SFF
Ole Skovgaard Simonsen, SYC’er og
Statsautoriseret revisor Hardy Nielsen,
SYC’er
Undertegnede, Poul R. Fedders formand
SYC

eksterne investorer i kulissen – som
efter sigende har en støtte hos Socialdemokratiet (meget uforståeligt – vi
troede at netop de – repræsenterede
det folkelige), men det lader til at have
noget på sig. Så vi skal fortsat være på
vagt.

Og nu siger jeg jer: ”At vi står hvor vi
står i dag – at byrådet har valgt udelukkende at arbejde videre med os, skyldes
et hårdt og godt arbejde i den referencegruppe på tværs af klubberne som vi
sammensatte sidste år! Der er brugt rigtig megen tid – på interne klubmøder –
på møder med kommunen. Der er udført
meget godt og professionelt arbejde”.

Vi vil fortsatte arbejdet med at overtage
havnen, hvor vi vil overtage alle aktiver moler, broer, toiletbygningen m.v. og leje
landarealet. Vi arbejder efter en model
som set i Høruphav og Dyvig. Vi vil stifte
et driftsselskab udenom klubberne, hvor
bådpladsejerne bliver anpartshavere,
som vælger en bestyrelsen på en stiftende generalforsamling.

Vi må så også sige, at vi i løbet af året er
blevet mødt med megen politisk velvilje
og støtte fra flere partier og medlemmer i byrådet. Det skal vi alle være meget glade for – og huske på.

Det der sker pt. er, at vi er ved at udarbejde de sidste aftaler med kommunen.
Så snart det ligger fast, vil vi indkalde til
stormøde, hvor vi vil informere om alle
detaljer, og det er så op til alle bådpladsejere at godkende det aftalte, og gå videre med at gennemføre overtagelsen.

Samarbejdet med SSM og SFF: Fortsat
god og konstruktiv dialog – hvor vi afstemmer synspunkter, inden vi mødes
med kommunen og havnens ledelse.
Samarbejdet i Lillebælt-Sydkreds: Samarbejdet i Lillebælt-Sydkreds er fortsat
godt – både i Juniorafdelings- og senior
regi.
Samarbejdet med Idrætshøjskolen, IHS:
Fortsat godt samarbejde omkring brug
af både – IHS lokaler m.v.
Samarbejdet med MRD (tidligere TMC):
Der er ikke noget samarbejde mere. Det
er os (SYC), der har kørt det ned på et
nulpunkt. Sidste år konkluderede vi, at vi
ikke fik nok ud af samarbejdet, i forhold
de sponsorater vi kanaliserede videre til

Men sagen er ikke i hus endnu. Der står
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Referencegruppen består af:
Erik Urth, tidligere SYC formand
Kurt Andersen, tidligere SYC formand

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brochurer
Foldere
Løsblade
Blade
Programmer
Kataloger
Plakater
Kalendere
Mapper
Blokke
Kort
Indbydelser
Sange
Labels
Farveprint
Brevark
Fakturaer
Konvolutter
Visitkort
Etiketter
Logo-design
Hjemmesider

Det er flere informationer på vores
hjemmeside.
6)	
Samarbejdet med Naboklubber,
Havnen, Kommunen m.v.
Vi har fortsat et godt samarbejde med
langt hovedparten af vore partnere:

Du behøver ikke stå op før
hanen galer for at få
et godt tilbud fra...

w
Design

w

w

Web

Tryk

Falstersgade 6 . 6400 Sønderborg
Koncept
Kort
Shop
74 42
45 06 . info@langenberg.dk

Digitaltryk
Tlf.:

www.langenberg.dk

w
Design

w

Web

w
Tryk

Digitaltryk

Koncept

Kort

Shop
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MRD. Dette sammen med mange skuffelser mht. samarbejde og aftalte aktiviteter, fik os til at bakke ud. Nu et år
efter denne beslutning – kan vi kun sige,
at det var en rigtig beslutning. Vi bygger
vores egen flåde af moderne både op
selv; det er vores egne både, som vi selv
råder over 100%. Vores ejerandel i MRD
har vi nedskrevet til nul i regnskabet.
Samarbejdet med Havnen og kommunen
i Lystbådehavnsudvalget og Driftsudvalget: Grundet den i gangværende sag
omkring overtagelse af havnen, har møderne her ikke kørt regelmæssigt. Vi har
sammen med SSM og SFF bedt Kommunen om møder, når der har været behov
herfor – efter mottoet – havnen og samarbejdet skal jo køre videre bedst muligt
uanset sagen omkring havneovertagelsen. Det har været glædeligt, at Kommunens direktør for Teknik og Miljø, Inge
Olsen har haft samme holdning, og været os meget imødekommende – når vi
har ønsket møder og gennemført tiltag.
Samarbejdet med Sønderborg Kommunen, Kultur og fritid, Visit Denmark
mv.: Vi har en fortsat rigtig god dialog
med kommunen omkring rigtig mange
ting. Vi mødes regelmæssigt, udnytter
hinandens stærke sider og optimerer
vores fælles interesser. Der har været
lederrokader hos kommunen, dvs. vores
kontaktpersoner er skiftet, men det har
ikke ændret på det gode samarbejde,
som vi vil fortsætte. Samarbejdet med
vores nabo, campingpladsen på Ringgade. Der har i de forgangne år været
en del polemik og skriverier i aviserne
ifb.m. vores kapsejladser og campering
på den store p-plads og ude ved Skydebanen. Alt sammen noget som vi helst
havde været foruden. Det glædelige
er dog, at vi her sidst på sæsonen har
haft nogle møder med forpagterparret
af campingpladsen sammen med Direktøren for Teknik og Miljø i Sønderborg
Kommune, Inge Olsen; vi mener herefter
at have fundet en god konstruktiv dialog
og samarbejdsform for fremtiden, som
skulle komme alle parter til gode. Vi er
fortrøstningsfulde.
Vi vil i SYC fortsætte det nære samarbejde hvor vi finder det nyttigt – vi vil
være meget åben.
7)	
Organisation, Udvalg, Frivilligt
Arbejde m.v.
Samarbejdet på tværs i SYC: Igennem
året, har der været et godt samarbejde
på tværs af alle udvalg ifb.m. stævner og
kapsejladser m.v.
Studenterafdelingen: Den yngste blandt
vore sejlerafdelinger – har haft en stor
medlemsnedgang, så vi må se til at støtte noget mere op fra seniorside, og sikre
at afdelingen bliver bedre forankret og

gjort stærkere. Det drejer sig om introduktion og fastholdelse af medlemmer.
Ohøj og SYC hjemmesiden. I foråret
besluttede bestyrelsen at forelægge
forslag til udvalgsformændene om at
reducere antallet af Ohøj udgivelser pr.
år. Dette med baggrund i, at det dels er
meget svært at få indsamlet materiale til
bladet – og her mener vi ikke referater
af bestyrelsesmøder m.v., men materiale med mere almen sejlerinformation
– og dels fordi internettet i dag er ude i
næsten alle hjem, og at hjemmesiden er
et bedre medie for udsendelse af nyheder m.v. Bestyrelsen foreslog endvidere
således, at Ohøj blev reduceret til en årlig udgivelse kort inde i det nye år. Forslaget blev godkendt af de fremmødte
på udvalgsseminaret i foråret, og derfor
arbejder vi efter kun at udgive et årligt
Ohøj som nævnt.
Desværre skete der dog det, at vores
webmaster til vores SYC hjemmeside
stoppede, og dette sammen med, at bestyrelsen og udvalgsformænd ikke var/
er så fortrolige med den nye hjemmeside – ja, så har der ikke været meget ny
info på vores hjemmeside igennem sæsonen. Det beklager bestyrelsen.
Nu har vi dog fået en ny web-master
Rasmus Kruse, som sammen med Mikkel Bruncke har gennemført træning i
brugen af hjemmesiden. Så vores hjemmeside skulle blive mere dynamisk og
indeholde mere info – når vi ser fremad.
8) Klubbens Økonomi
Igen i år, er der blevet gjort en stor indsats mht. at skaffe penge til klubkassen.
Der er blevet solgt øl og vand til Ringridningen, til træskibstræf i Inderhavnen,
der er søgt og opnået sponsorater m.v.
– og flere af vore stævner og kapsejladser er løbet mere end rundt.
Alt i alt betyder det, at SYC’s overskud er
ganske pænt – hele 55 tusinde kr. Det er
ikke lige så meget som overskuddene i
de sidste par år, men de var også ekstraordinære store.Bestyrelsen synes, at vi
alle kan være tilfredse med overskuddet.
Vi har endnu ikke fået udformet afdelingsbudgetter og regnskaber, men det
vil vi fortsat arbejde for.
Bestyrelsen foreslår, at overskuddet tilgår akkumuleret overskud. Dette er et
forslag som forsamlingen først bedes
tage stilling til under gennemgangen af
regnskabet. Holdningen til forslaget skal
derfor ikke influere på stillingstagen til
beretningen.
9) Bestyrelsens syn på Fremtiden
Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet for at
fremme og styrke bredde-aktiviteterne

www.syc.dk

– for alle sejladsafdelinger – fra juniorer
til seniorer – og til Sejlerskolen.Bestyrelsen vil endvidere arbejde for at styrke
vores Tursejlerudvalg – og tiltrække flere
frivillige i dette udvalg, som vil arbejde
for flere af tursejlernes interesser i klubben og på havnen.
Derudover vil vi arbejde for:
• At vi opnår en fuld overtagelse af
Lystbådehavnen – i en hensigtsmæssig konstruktion – et driftsselskab med de øvrige klubber – noget i
retning som en Høruphav-eller Dyvig
model – og dette udenom klubben
som sådan.
• At tiltrække nye medlemmer – via
prøvesejladser, klubarrangementer
m.v.
• At samle medlemmer til hyggeaftner
– som foreslået fra medlemmers side
• At organisere varm kaffe, suppe eller
lignende i foråret ifb.m. forårsklargøringen
Sejladserne i 2012
Som hidtil skal vi have gode træningssejladser og SYC kapsejladser i 2012.
Vi vil gennemføre de årlige tilbagevendende større kapsejladser som:
Oxbridge
Als Rundt
Opti A-Cup
… og andre større kapsejladser som sikkert kommer til; hvilke ved vi først i starten af 2012.
Vinter- sæson arrangement 2012:
Julestue
Nytårkur i midten af januar. SYC er vært
ved en let frokost – og hilser på hinanden.
Emneaften sammen med Marinelageret:
Antenner – VHF, TV m.v.
Torskespisning
Sejlerberetning ”Middelhavssejlads - en
oplevelse for livet”. En sejlerberetning
ved Leo Schmidt
Emneaften sammen med Marinelageret:
Glasfiberarbejder, skader og polering
Besøg Fighter Wing Skrydstrup
VHF radio (repetitionskursus) korrekt
brug af radio med efterfølgende Gule
Ærter og Beskøjter
Fællesspisning i klubhuset – forårsklargøring: Enkelte lørdage og søndage
Kontrol af redningsvest
Brandbekæmpelse
Standerhejsning - SYC er vært ved en let
frokost
Velkomst nye medlemmer
Dielselmotorkurssus
10) Spørgerunden
… jeg vil gerne bede sekretæren om at
fastholde spørgsmål og svar – til referatet!
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Referat fra Generalforsamlingen 2011
Af Christian Duus
Poul Fedders bød 74 fremmødte medlemmer velkommen og bad forsamlingen tilslutte sig bestyrelsens indstilling
til valg af dirigent, Holck Mehlsen. Han
konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse og med en bemærkning
om en omfattende dagsorden gav han
ordet til formand Poul Fedders, som
traditionen tro tog fat på bestyrelsens
beretning. Beretningen kan læses i sin
helhed på SYCs hjemmeside, ligesom alle
faste udvalgs årsberetninger kan findes
der.
Nærværende referat er derfor et sammendrag, der i alt væsentligt kun kommer ind på de supplerende bemærkninger til beretningerne og de kommentarer og spørgsmål, som de fremlagte
beretninger gav anledning til.
1. Bestyrelsens beretning
Spørgsmålene til bestyrelsens beretning
var flest for så vidt angår det helt store
projekt, nemlig havneovertagelsen. Idet
der råder stor usikkerhed overfor, hvad
der kommer til at ske. Viggo Asmussen
påpegede, at administrationsgrundlaget, som har været basis for lystbådehavnens virke er opsagt af kommunen
til udløb 31/12 2011. Det gør det påtrængende at få at vide, hvad der sker
fremadrettet. Poul Fedders kunne bekræfte behovet for afklaring, men at
havneovertagelsen er en kompliceret
affære, som har rejst mange spørgsmål
og kastet referencegruppen ud i et omfattende arbejde. Der vil blive nedsat et
overgangsudvalg (kommunerepræsentation = det siddende havneudvalg jfr
Søren Wrang) med medlemmer fra de 3
sejlklubber og 2-3 medlemmer udpeget
af kommunen.
Poul Fedders pegede også på, at selvom
mange ting peger i retning af, at overtagelsen går igennem, som vi ønsker det,
så må vi ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt. Den årlige lejeydelse for
landområdet mangler at blive fastlagt
med kommunen. Desuden forudsætter
klubbernes overtagelse af driften, at de
enkelte bådpladsejere for en væsentlig
part tilslutter sig ideen om at stifte et
driftsselskab, som overtager kommunens rettigheder og forpligtelser. De
bådpladsejere, som ikke ønsker at blive
overført til driftsselskabet, bevarer deres kontrakt med kommunen, men de
vil blive afregnet af driftsselskabet. Som
en konsekvens af, at de ikke er medlem af driftsselskabet, vil de ikke have
stemmeret og når de vil afhænde deres
bådplads kan ny lejer/ ejer af bådplads
udelukkende indgå ny aftale med driftsselskabet.

Aftalen med kommunen er planlagt til
at løbe over 30 år. Uden at ville/kunne
forpligte driftsselskabet kunne Poul
Fedders forsikre, at det er referencegruppens erklærede mål at arbejde for
en prisstruktur, som vi kender den og
begrænse prisforhøjelser så vidt muligt.
Hele baggrunden for diskussionen om
klubbernes overtagelse af driften udspringer jo netop af, at vi ikke ønsker en
ekstern investor der skruer priser meget
i vejret og ødelægger folkeligheden som
vi ser den i dag.
Driftsselskabet vil også skulle overtage
lejeaftaler på havnen med f.eks Ship
Shop og Marinelageret. Der blev spurgt
til tankanlægget om referencegruppen
havde overvejret at overtage anlægget.
Lejeaftalen vil overgå til driftsselskabet,
men referencegruppen har ikke set nærmere på eventuelt at overtage anlægget. Poul Fedders mente personlig, at
det emne ikke burde tages nu, da fokus
bør ligge på selve havneovertagelsen.
Niels Kjeld Larsen var noget skeptisk,
hvorvidt der var tilstrækkelig opbakning
fra sejlerne for en overtagelse, da der
ikke havde været megen information
sendt ud til medlemmerne – bådpladsejerne. Poul Fedders gav ham ret i, at der
kun fra tid til anden havde været informeret; Poul mente dog, at de store linjer
burde være alle bekendt, idet der også
havde været informeret via pressen m.v..
Poul Fedders sagde endvidere, at når de
endelige (eller næsten endelige) betingelser for overtagelse ligger fast – så
vil der blive indkaldt til stormøde, hvor
alle detaljer vil blive fremlagt. Efter dette
stormøde er det så op til bådpladsejere,
på en stiftende generalforsamling, at
vælge en bestyrelse for driftsselskabet.
Herefter blev bestyrelsens beretning
godkendt
2. Juniorformandens beretning
Mette Lintrup supplerede til sin beretning, at hun beklagede – efter 6 års arbejde - ikke kunne aflevere en afdeling
med et højere medlemstal end det er tilfældet. Dog er tilbagegangen i medlemstal i juniorafdelingerne et generelt problem i alle sejlklubber, som vi kan sammenligne os med. Sejlsport for juniorer
kræver i stort omfang, at forældrene
involverer sig. Børnene kommer oftere
og oftere og melder fra, fordi deres forældre ikke har tid. Det gør at arbejdet i
juniorafdelingen har ændret karakter –
dvs. færre frivillige forældre. Mette Lintrup glædede sig til gengæld over, at der
igennem de senere år var kommet en

meget stærk ungdomsgruppe af sejlere
op at stå; hvoraf flere sejlere har opnået
flotte resultater i form at flotte placeringer ved nationale og internationale
mesterskaber.
Afviklingen af de Nordiske mesterskab
var en succes! Dette selvom vi først fik
endelig accept som arrangører i februar
måned i år, hvilket gjorde planlægningsperioden meget kort. Mette takkede
for en bred opbakning i hele klubben til
gennemførelsen af mesterskabet. tilbagemeldingen fra deltagerne har været
mere end almindeligt positive.
Mette rettede til slut en stor tak til hele
junioradelingen for et godt og dejligt
samarbejde. Her fremhævede Mette Tommy Tankred – som hun rettede en
stor tak til for at have vedligeholdt og
sørget for at bådflåden stedse var up to
date.
Beretningen blev godkendt
3.	Beretninger fra de faste udvalg.
Der var ingen spørgsmål/ kun meget få
korte suppleringer.
Beretningerne blev derfor under ét godkendt af generalforsamlingen.
4. Forelæggelse af regnskab
Michael Hampen tog derefter over og
kastede sig ud i at redegøre for klubbens almindelige finansielle stilling, Der
var grund til at glæde sig over, at vi på
trods af diverse kriser, et elendigt vejr
og dumpingpriser fra en alternativ øl og
spiritussælger til vores udsalg på Ringridderpladsen, så har vi formået at lave
et overskud på hele 55.531 kr. Regnskabsfremlæggelsen blev godkendt af
forsamlingen.
5. Fastsættelse af kontingent
På baggrund af det fremlagte regnskab
havde bestyrelsen indstillet uændrede
kontingentsatser, hvilket blev vedtaget
af forsamlingen.
6.	Det af bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af § 7. stk. 2 blev
vedtaget med ændringsforslag
som følger:
§ 7.2. Den ordinære generalforsamling,
der afholdes hvert år i november måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel både ved annoncering på klubbens
hjemmeside www.syc.dk, og én annonce
i én eller flere lokalaviser efter bestyrelsens skøn. Dagsordenen og det reviderede regnskab bekendtgøres senest 8
dage før generalforsamlingens afholdelse på klubbens hjemmeside.
Fortsætter side 27
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MarineLageret
Udlejning af kajakker
hos MARINELAGERET
og KajakSyd
Alle der har drømt om at prøve at ro kajak har nu
muligheden ved lystbådehavnen i Sønderborg. Det
er firmaet KajakSyd, der lejer ”sit-on-top” kajakkerne ud via Marinelageret. Der kræves ingen forudsætninger udover lysten til at have det sjovt på vandet og at blive våd!
Da man sidder frit oven på kajakkerne er sikkerheden helt i top.
KajakSyd v/Marinelageret –
Ringgade 2B
Lystbådehavnen – 6400 Sønderborg
Tlf. 2938 7576 – 2613 7592
Kajakkerne anvendes også til at spille kajakpolo, der er en blanding af vandpolo, håndbold, basketball og kajak….. Kontakt KajakSyd for nærmere oplysninger eller find flere informationer på www.kajaksyd.dk.
Udlejningen af kajakkerne sker i sommerferien fra butikken Marinelageret.

Her er gaven til én du holder af
Kun

130,00 kr.
Automatisk lys til redningsvest

Automatisk lys til redningsvest Natlys

Husk. Et er at bruge redningsvest, så man ikke drukner. Men hvad med at blive set?
Marinelageret kan nu tilbyde lys til din redningsvest som tænder automatisk med kraftige blik når følerne påvirkes af vand. Når lyset er aktiveret kan det kun stoppes manuelt.
Bøjleclips medfølger til montering på strop eller lignende.
Til selvoppustelig redningsvest medfølger smart anordning til montering af lyset på vestens orange mundstykke der er beregnet for manuel oppustning. Lyset vil her normalt være højest placeret og på den måde være
mest synlig når vesten er i brug. Er SOLAS godkendt.

Ringgade 2B (Lystbådehavnen) · Ulkebøl · 6400 Sønderborg
Tlf. 2938 7576 · info@marinelageret.dk

www.marinelageret.dk
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Fortsat fra side 25
7. Valg jfr. vedtægterne
Valg af Juniorformand: Mette Lintrup ønskede efter 6 år på posten som juniorformand at træde tilbage. En enig bestyrelse indstillede derfor Finn Halberg som
ny juniorformand.
Valg af 2 bestyrelses-medlemmer: Bestyrelsen foreslog Søren Brask som ny
bestyrelsesmedlem og genvalg til Christian Duus. Jørn Iversen foreslog derefter Niels Kjeld Larsen til valg som nyt
bestyrelsesmedlem.
Dermed måtte der en skriftlig afstemning til, som gav følgende stemmefordeling:
Niels Kjeld Larsen
30
Søren Brask
54
Christian Duus
60

Dermed var Søren Brask og Christian
Duus valgt til bestyrelsen.
8.	Valg af revisor
Posten som Revisor var nemt fordelt,
idet der var genvalg til Flemming Clausen.

gedigent arbejde i og for juniorafdelingen, ligesom der også var megen ros
og tak til Gert Lorenzen for hans 7 års
energiske indsats i bestyrelsen og i havneudvalget.

9. Nedsættelse af fast udvalg
Forsamlingen besluttede at fortsætte
med de eksisterende udvalg.

Desuden takkede Poul Fedders Niels Kjeld
Larsen og Norbert Hanigovszki (in absentia) for deres kamp for og med Ohøj.
Alle 4 personer blev til slut – iflg. traditionen – begavede med en flot kurv med
alt godt fra Wohlenberg.

10. Eventuelt
Der var et spørgsmål om ikke vi burde
have et marketingsudvalg, som samlet
skulle promovere de 3 sejlklubber. Bestyrelsen tog forslaget til efterretning.

Poul Fedders takkede endnu engang alle
vore frivillige i SYC, og - ingen nævnt ingen glemt – sidst men ikke mindst Holck
Mehlsen for at føre os godt igennem
denne generalforsamling.

Poul Fedders fik afslutningsvis ordet og
takkede Mette Lintrup for 6 år godt og

Sønderborg, den 21./11. 2011

Sign. Christian Duus referent

Sign. Holck Mehlsen dirigent

Rekordjægeren

Rekordjægeren – Carbon3 –
med EPEX sejl fra Elvstrøm Sails.
De første to er i hus:
Kiel – Eckernförde & Sølvspileren
Vi glæder os til at fortsætte jagten.

Sign. Poul Fedders formand
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Regnskab
Af Michael Hampen

SØNDERBORG YACHT-CLUB

DRIFTS-REGNSKAB FOR PERIODEN 1. Sep. 2010 til 31. Aug. 2011

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

Regnskab Budget Regnskab
2009/10 2010/11
2010/11

Budget
2011/12

282.578 260.000
71.601 50.000
28.300 30.000
43.940 40.000
52.500 37.500
18.940 20.000
497.859 437.500

251.681 250.000
47.842 50.000
20.920 25.000
-7.312 40.000
124.944 80.000
17.850 20.000
455.925 465.000

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

46.139 50.000
7.728 15.000
23.682 35.000
16.523 -30.000
-28.261
0
14.935 15.000
93.826 50.000
45.047
0
4.993
4.000
178.473 89.000
44.483 45.000
51.729 50.000
0 12.000
36.099 50.000
0 10.000
13.238 20.000
16.265 20.000
386.426 346.000

62.071 50.000
30.442 20.000
42.890 35.000
-36.383 -10.000
14.301 15.000
-25.026 -20.000
20.518 20.000
53.264 50.000
49.051 50.000
7.109
5.000
156.165 165.000
34.340 40.000
53.101 55.000
1.174 12.000
36.124 50.000
0
0
35.774 20.000
21.646 20.000
400.394 412.000

DRIFTEN I ALT

111.433

Overført af årets resultat

111.433

91.500

55.531
55.531

53.000

ohøj

SØNDERBORG YACHT-CLUB
STATUS PR. 31. august. 2011

2010
kr.

2011
kr.

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

2.929.675
170.920
37.500
220.431
3.358.526

3.005.000
200.252
500
406.496
3.612.248

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

2.059.823
111.433
15.000
2.186.256
142.240
840.518
152.482
-470
37.500
3.358.526

2.186.257
55.531
38.325
2.280.113
387.944
808.864
145.554
-10.228
0
3.612.248

Sønderborg, den 3. November 2011 Regnskabet revideret, bilagene stikprøvevis
kontrolleret og beholdningernes tilstedeværelse
kontrolleret.
Kasserer: Michael Hampen
Flemming Clausen

Kay Pedersen
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Klubhusudvalget
Af Viggo Asmussen
Udvalget har forskellige funktioner, som
fortrinsvis går ud på at servicere det faste samlingspunkt for SYC’s medlemmer.
Det inkluderer en løbende indsats for at
vedligeholde og hvis muligt at optimere
lokalerne, så de kan opfylde de mange
gøremål, som omfatter alt fra bestyrelsesmøder, alle arrangementer i forbindelse med klubbens virke til udlejning for
medlemmernes private arrangementer
på ”ledige” dage. Der bliver endvidere
sørget for, at der forefindes rengjorte
toiletter og løbende supplering af service m.m., således at der altid vil være
tilstrækkeligt inventar til at huse mindst
50 personer, uanset om det er til kaffe,

frokost eller finere middag.For at få tingene til at glide så ubesværet som muligt, har vi indført en bookingkalender
på nettet. Her skal alle udvalgsformænd
inden 31/12 bestille deres kendte arrangementer for det kommende år, og via
e-mail give besked om datoerne til den
udlejningsansvarlige som p.t. er undertegnede.
Jeg vil derefter sikre mig, at klubarrangementerne, som ifølge vedtægterne har
første prioritet, vil være at finde i kalenderen, inden der bliver lukket op for muligheden for at booke medlemmers private arrangementer. Hele proceduren og

Som det fremgår af Eva R. Therkildsens billede kan vi kun tilråde kommunen at kigge en ekstra gang på lokalplanen.
Alternativt kunne kapsejladsudvalget måske slå et slag for at
vandcykler bliver nyt satsningsområde for SYC

reglerne for udlejning vil jeg ikke komme
nærmere ind på, da de kan findes på
SYC’ hjemmeside www.syc.dk.
Vi forventer blot, at man behandler vort
klubhus ordentligt, når man bruger det.
Det er glædeligt, at medlemmerne sætter en ære i at behandle faciliteterne ordentligt, så vores udgifter næsten kun
beløber sig til normal slitage.
Jeg vil gerne slutte dette lille indlæg med
at takke de mange medlemmer, som altid er villige til at give en hånd med, når
el, vvs, vinduer, låse m.m. trænger til reparation - mange gange med kort varsel.
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Visionsudvalg
Festog lokalplan udvalget
Af Finn H. Larsen,
formand for festudvvalget

Af Søren Wrang
Visionsudvalget blev etableret for ca.
2 år siden, med det formål at tegne
fremtidens lystbådehavn. Udvalget blev
bredt sammensat af medlemmer af sejlklubberne.
Visionsudvalgets samarbejde med Sønderborg Kommune, har derfor resulteret
i en ny lokalplan for Sønderborg Lystbådehavn. Lokalplanen er på nuværende
tidspunkt vedtaget og godkendt, dog
med følgende kommentarer fra visionsudvalget, som jeg vil komme tilbage til.
Undervejs har der været adskillige orienteringsmøder og der er kommet mange
gode ideer fra medlemmerne.
Lokalplanens hovedelementer er flg.
Mulighed for etage byggeri over toiletter
og opbevarings huse.
Ny indkørsel til parkeringspladsen, placering af bom lige før butikken og dermed stillegade mellem bygninger og parkeringsplads.
Etablering af byggefelter mellem stillegade og parkerings plads, byggefelt
på legeplads, byggefelt på hjørnet lige
overfor klubhus.

Byggefelterne på legeplads og overfor klubhus er beregnet til henholdsvis
restaurant og sejlerstue, men her har
Kommunen lavet den fejl, at byggefeltet
overfor klubhus er afsat til restaurant og
byggefelt på legeplads er afsat til sejlerstue.
Det skulle være omvendt, hvilket vi også
har aftalt i vores møder med Kommunen.
Vi har påtalt fejlen og sagen kører pt i
Sønderborg Kommune. På nuværende
tidspunkt er der ikke truffet afgørelse.
Marinelageret, som i dag bor i barakker
på parkerings pladsen, vil gerne bygge
nyt i et afmærket byggefelt overfor butikken. De afventer dog den endelige
godkendelse.
Kort og godt kan vi sige at vi i Visionsudvalget i samarbejde med Sønderborg
Kommune, har fået etableret en lokalplan, som kan være med til at sikre lystbådehavnens fremtid og sikre nyudvikling og liv på havnen. Der er blot sagen
med ombytning af byggefelter, som skal
på plads.

Tursejlerudvalget
Af Søren Wrang
Tursejlerudvalget fungerer i dag ikke
som øvrige udvalg, med udvalgsformænd og medhjælpere.

f.eks være vinterarrangementer, foredragsaftener, sommerture, fester og
meget andet.

Vi har rent faktisk ikke et etableret tursejlerudvalg, men har længe haft planer/
tanker om et sådant.
Vi må konstatere at mange andre sejlklubber evner at få et tursejlerudvalg til
at køre.
Hvad skal et tursejlerudvalg så tage sig
til?

Men som med så meget andet kræver
det frivillig arbejdskraft og medlemmer,
som har lyst/energi til at gå ind i arbejdet. I SYC’s bestyrelse vil vi i det nye år
gøre en ekstra indsats for at etablere
tursejlerudvalget. Vi vil arrangere en
tursejleraften, hvor interesserede kan
komme således at vi kan få en diskussion om et muligt tursejlerudvalg.
Men I behøver ikke vente til en sådan aften, sig til hvis I har lyst.

Ja mulighederne er mange, i og med
størsteparten af klubbens medlemmer
er tursejlere, er publikum stort. Det kan

Festudvalget har følgende faste
arrangementer i løbet af året.
Torskespisning, som foregår i klubhuset. Det er altid den første fredag i februar, det er et af de arrangementer som kun er for medlemmer med ulige nummer i deres
personnummer som kan deltage.
Vinterfest: Den har ligget stille i et par
år, men jeg håber at vi kan få den op at
stå igen. Den foregår også i klubhuset,
og har været afholdt i marts måned.
Mannetur: Den foregår i de sidste weekender i august, hvor man
sejler til Flensborg, her er der så
kammeratlig samvær og god mad.
Julestue: Der arrangeres julestue i
klubhuset for alle medlemmer, den
anden søndag i december. Her får vi
så gløgg og æbleskriver, og har et par
hyggelige timer.
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En tur til Azorerne
Af Harry Lahrmann, e-mail: H@rry.dk
Tirsdag 19/5 2009
Vi startede fra Skive kl. 11.45, om bord
var Vagn (72), Harry 67) og Søren (66),
der var ejer af båden, en Feeling 1040
(34 fod). Om bord var også Knud, som
skulle sejle med til Brighton i England.
Han skulle med på den første del af turen og få alt vores edb-udstyr til at virke.
Efter 4 døgn på vandet lå vi ud for Holland med kurs mod England. At krydse i
den engelske kanal om natten i 7-8 m/s
kræver, at der bliver holdt godt udkig,
det er som en motorvej i myldretiden.
Næste dags morgen prøvede vi Sørens
nye genakker i 4-5 m/s. vi kunne på det
tidspunkt se 12 boreplatforme omkring
os. En time senere blæste det op til 10
m/s og genakkeren måtte ned igen.
Dagen efter blæste det stadig ret meget, og kl.10 kom vi op på 18 m/s. Over
radioen hørte vi en efterlysning af en
motorbåd i området, som vi befandt os
i. Vi lå 20 mil fra den franske kyst, da
en fransk kystbåd kom op på siden af
os. De kaldte os op over radioen og ville
vide, hvor vi kom fra, hvor vi skulle hen,
samt hvem der var om bord.

På turen over til den engelske kyst blev
bølgerne meget store, samtidig med at
det også blæste op. Hen i morgenstunden nåede vi til Brighton, klokken var
da 3.30. Nu var det ”store-bade-dag”,
vi havde nu været undervejs i 6 dage, vi
trængte vist nok også til et bad.
Nu hvor vi var i havn, skulle vi have repareret et sejl, en mand skulle i masten
for at sætte beskytter på de nederste
sallingshorn, som havde revet vores forsejl i stykker.
Det var også den dag, hvor
Knud skulle gå fra borde.
Han skulle rejse hjem, så vi
var lige ude at spise en god
middag sammen. Efter et par
dage i Brighton, og reparation af forsejlet skulle turen
gå videre ned langs den sydengelske kyst. Vagn vækkede os kl. 4.30 fordi vi skulle
tanke diesel kl. 05, derefter
startede vi ud fra Brighton.
Til middag kom vinden, og
vi havde hørt at det skulle
blæse kraftig op, så vi valgte
at gå i havn i Yarmouth. Ud

for havneindsejlingen var der et skilt ved
indsejlingen der fortalte, at havnen var
fyldt, så vi måtte binde os til en bøje
uden for havnen, hvor der allerede lå 10
-12 andre både. Vi var heldige at der var
en bøje fri.
Næste morgen startede vi kl. 9. Vinden
var sydøst 5-7 m/s som passede os fint,
men det holdt desværre ikke. Vi måtte
starte motoren og kom til Portland Port
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kl. 19. Det var en meget stor havn der
var under opbygning, den skal være
havn for olympiaden i 2012. Dagen efter
på vej til Plymouth råbte Vagn ”Delfiner i
vandet!”. Der var en lille flok som sprang
omkring os, og kom helt ind til båden.
Lige så pludselig som de kom, var de væk
igen. Det blev en stille nat for motor, og
vi nåede Plymouth kl. 6.30. Det blev en
rigtig sommerdag med 28 grader.
Onsdag var der afgang igen fra Plymouth
og England, efter at vi havde fået tanket. Vinden var der ikke noget af, men
solskin fra en skyfri himmel. Om aftenen
kl. 21.10 hvor Søren havde vagt og vi andre lå og sov, råbte Vagn pludselig - ”Det
ryger! Det brænder et sted!”. Hurtigt var
vi alle på benene, og det viste sig at der
var gået ild i nogle ledninger i forkahytten, hvor Vagn lå og sov. Søren fandt
hurtigt ud af hvad der var galt. Al strøm
blev afbrudt og der blev luftet godt ud.
Nu var vi nødsaget til at sejle uden lys i
lanternerne. Vi lå nu midt i Biscayen. Der
kom mere vind, og bølgerne fra Atlanterhavet begyndte at blive store. Nu begyndte det også at regne, men vi havde
god fart I båden.
Efter 4 dage over Biscayen nåede vi til
La Coruna i Spanien. Båden vi kom til
at ligge ved siden af, var en englænder
der var på vej hjem. Det var sjovt at se
hvordan en båd kommer til at se ud efter en tur rundt om jorden, han havde
ikke været hjemme i 7 år. Jeg tror det var
godt for båden at den snart var hjemme.
Vi ville næste dag sejle til O`Porto i Portugal, men vi blev i La Coruna, for der
skulle komme en storm. Omkring kl. 14
kom så blæsten og der var nok af den,
så det blev til en tur i byen.
Onsdag startede vi kl. 9.30. Det blæste
10 m/s, og igen var bølgerne fra Atlanterhavet ikke til at spøge med. Det blev en
hård dag, men til gengæld gik det hurtigt
fremad. Først kl.24 begyndte vinden at
lægge sig og kl. 02 måtte vi starte motoren. Torsdag skinnede solen fra en blå
himmel og det begyndte at blive varmt.
Ved middagstid kom der let vind 4-6 m/s,
og da jeg skulle på vagt kl.14 blev alle
sejl sat til. Vi var på vagt 3 timer ad
gangen og havde fri i 6 timer. Det
er dog sådan at dagvagten er på
6 timer, og er fra 8 til kl. 14,
og sådan kører den ene dag
efter den anden.
På et tidspunkt var vi
omringet af delfiner,
der var rigtig mange, og hvor var det
spændende at se
dem springe ud
af vandet så
tæt ved båden.
Et
fantastik
syn. Også en
helikopter

fra det spanske militær synes at vi var
spændende. Den kredsede rundt om os
tre gange så lavt og tæt, at vi tydelig
kunne se personerne i helikopteren. Vi
manglede nu omkring 90 mil til Porto,
så vi regnede med at være der fredag til
aftensmad.
I O`Porto, som er en stor industrihavn
med en lystbådehavn, er der har plads
til 40 store gæstebåde. Her var vores 34
fod ikke ret meget, men havneforholdene var i orden, og der var igen mulighed
for at få et bad. Vi havde en dejlig dag i
Porto, hvor Søren havde fødselsdag, han
blev 66, og vi fik en rigtig god middag.
Om aftenen satte jeg mig til at skrive på
pc`en for at fortælle hvad der var sket
den dag, lige som jeg havde gjort siden
vi startede turen. De to andre var gået
til køjs. De sov og snorkede højlydt.
Det var afgang fra Porto kl. 12 søndag.
Det var en grå dag med god luft. Ud på
natten havde vi op til 18 m/s, så det gik
virkelig stærkt. Jeg kom på vagt kl. 5 om
morgenen og jeg havde ikke sovet ret
meget for bølgerne havde efterhånden
fået en størrelse man kun ser på film.
På et tidspunkt i en surfing kom vi op
på 12,7 knob, hvilket blev rekorden den
dag. Vi ankom til Cascais i Portugal kl.
17.30 og så skulle der soves, vi var meget
trætte.
Næste dag startede vi med at bade,
hvorefter der skulle vaskes tøj. Vi havde
efterhånden fået samlet en masse. Det
blev Vagn og jeg der med 4 store poser
gik til vaskeriet, men det med vaskemaskinerne kunne vi ikke finde ud af.
Vi måtte have fat i en dame der kunne
hjælpe, og så gik det. Jeg tror hun syntes vi var nogle værre gamle hoveder,
hun grinede meget af vores uvidenhed.
Torsdag lå vi stadig Cascais og ville med
toget til Lissabon, helt ind i
centrum. Det blev noget
af en spændende
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dag. Vi tog med toget kl. 11.45, vi fik virkelig Lissabon at se, det er en fantastisk
flot by. Tilbage i Cascais, havde vi et par
hyggelige timer med Henrik og Ole, to
danskere som var kommet ind aftenen
før.
19/6, det var nu en måned siden vi forlod Skive, og nu skulle vi så starte med
kurs mod Azorerne. Det var igen en
varm dag, 34 grader. Søren skulle ordne
noget ved motoren, så det blev Vagn og
jeg der skulle op og handle. Vi manglede
lidt af hvert, og der kunne jo sagtens
komme til at gå en 12-14 dage inden vi
igen kom i havn. Der blev sagt farvel til
vores danske venner, der også ville sejle
den dag. De skulle mod syd hvor vi jo
tog mod vest. En halv time efter afgang
kom der vind og vi satte sejl. 6-8 m/s fra
nordlig retning. Det var lige hvad vi ønskede os, og med en kurs på 270 grader
gik det godt fremad. Hen på eftermiddagen tog vinden til så vi måtte rebe
sejl, nu blæste det op til 15 m/s, men det
gik fint. Sådan blev det ved hele aftenen
og natten med. Jeg havde vagt fra 0205. En fuldstændig stjerneklar nat, hvor
mælkevejen lyste utrolig flot. Nu var jeg
virkelig kommet på Atlanten. 4000 m
dybt og 700 sømil til næste havn, det var
en underlig fornemmelse at vide, at vi
skulle sejle i så mange dage før vi nåede
til Azorerne.
Lørdag blæste det stadig godt og
kl.12.30, kun et døgn efter vi var startet
fra Cascais, havde vi sejlet 148 sømil. Jeg
skulle på vagt kl.14. Solen skinnede og
bølgerne var begyndt at lægge sig. Ind i
mellem kom der dog nogle store bølger,
som det i øvrigt havde gjort hele natten.
Næste dag havde vinden lagt sig lidt, og
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vi kom heller ikke op på de 100 mil som
vi havde håbet. Men vinden slog om i
vest, så vi måtte til at krydse de næste
par dage.
Dagene går med at sejle og sove, dog
skete der noget en dag, nemlig at vi
fangede en stor måge. Det skete ved at
Søren havde sin fiskestang stående med
et blink slæbende langt bagud. Han ville
fange en fisk til middag, men det blev
en måge der bed på krogen. Vi sejlede
for stærkt, så blinket lå i overfladen. Det
havde mågen set og den havde fået krogen til at sidde godt fast i næbbet. Den
blev trukket helt ind i båden og Søren
måtte tage krogen ud mens vi holdt mågen fast.
Det var også den dag jeg så det første
skib efter vi nu havde sejlet i 4 døgn, en
sejlbåd i samme størrelse som vores. Den
sejlede den modsatte vej. Netop denne
dag var vi også halvvejs mellem Portugal og Azorerne. Vi havde sejlet næsten
400 mil. Dagene gik og vi manglede nu
kun 60 mil. Men nu havde vi ingen storsejl, for om natten måtte vi bjerge storsejlet. Sejlet var rebet i 2. reb det viste
sig at forliget ikke var strammet op og
sejlet stod som en spiler, alle sejlslæder
var gået i stykker. Med 18 m/s og meget
store bølger var det noget af en kamp at
bjerge sejlet, men med sikkerhedsseler
stod jeg godt fast ved masten. I en afstand på 30 mil kunne vi se øen. Nu så
det ud til at få en ende, så humøret steg
nogle grader, endelig nåede vi Azorerne.
Vi ankom til Sou Miguel kl. 23.30.
Torsdag 2/7. Det var så dagen, hvor Søren og Vagns kærester Sonja og Lissi
skulle komme. Søren og jeg havde besluttet at vi ville se den anden side af
havnen. Men inden vi kom af sted mød-

te vi Dorthe og Jens, to sejlervenner fra
Augustenborg. De havde set mig i en bus
dagen før og ville se, om de kunne finde
os i lystbådehavnen. En eftermiddag var
Søren, Vagn og jeg gået en tur og sad
på vores lille stamkro for at snakke lidt
om tingene. Pludselig så jeg Lissi på den
anden side af gaden, hun havde opdaget
os og kom hen ad fortovet med en løftet
arm og pegefinger. Jeg kom sådan til at
grine så alle kikkede på os. ”Så for fanden!”, sagde Søren, ”Nu er der nogen,
som får en skideballe, jeg smutter på
toilettet!”. Vagn kikkede på mig og sagde ”Du bliver her og hjælper mig Harry!”,
og så var hun der. Jeg grinede stadig og
alle i restauranten morede sig over Lissis
optræden. Der sad danskere ved de tre
af bordene og de forstod godt hvad der
foregik. Det sluttede med, at vi lovede
at komme til mad om en halv time, og så
forsvandt hun igen. Søren kom tilbage
fra toilettet og nu trængte vi virkelig til
en stor øl, så det fik vi.
Pigerne havde nu været hos med os i
to uger og skulle med bussen kl. 8.40
til lufthavnen, hvor de skulle
flyve hjemad igen kl. 11. Efter at de var taget af sted,
gik vi i gang med at ordne
hvad der skulle laves i båden. Derefter fik vi tanket
diesel og kom af sted ved
middagstid. Det var et dejligt vejr, ikke så meget vind,
men vi kunne sejle med sejl.
Det blev bedre da vi kom fri
af øen. Nu blæste det 6-8
m/s og sådan var det til ud
på natten. Planen var nu at
sejle helt til Skotland en tur
på cirka 3 uger.

Jeg var færdig med min vagt kl. 05 og vi
manglede nu kun 740 mil til den Caledoniske kanal. Det vil sige ca. en uge. Det
blæste stadig meget og vi havde derfor
ikke sat storsejlet på. Vagn var på vagt,
mens Søren og jeg sov. Vagn råbte, at
der var et sejlskib, der var ved at overhale os. Meget hurtigt kom vi på benene. Det var en stor trimeran, der kom fra
vest og gik lige bag om os. Vi blev kaldt
op over radioen. Det var en hollænder,
der var på vej fra USA til Holland. Der
blev udvekslet hilsner og en halv time
senere kunne vi ikke se ham mere. Nu
var solen kommet frem og vi fik en fin
sejldag ud af det. Dagen efter kom der
luft og de næste 4 dage blev med rigtig meget vind. Vi kom gennem et par
voldsomme stormlavtryk med meget
store bølger. Det blev nogle hårde dage
og nætter. Ved vagtskifte søndag 26/7
Kl. 08 viste barometeret 976 millibar og
så er der meget luft, skal jeg lige love
for, med vind i stød op til 32 m/s og med
bølger der passede til. Det var en stor
lettelse, da vi efter 12 døgn på vandet
kom ind i de skotske fjorde.
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Vi ankom til Dunstaffnage Marina sidst på dagen. Efter et par
dage hvor vi nød endelig at være kommet i land igen, blev der
gjort klar til afgang mod kanalen. Vi startede kl. 11.00 og nåede hurtig til Fort William og kom over til indsejlingen til den
Caledoniske Kanal. Her skulle vi betale for hele turen gennem
kanalen, i alt 153 pund, men så havde vi også fri overnatning
under turen. Vi fik udleveret en nøgle der kunne bruges til toilet og bad under hele turen gennem kanalen. Vi overnattede i
Corpach, som er en lille havn overfor Fort Williams. Her ligger
den første sluse til kanalen.
Efter 2 dage nåede vi frem til Fort Augustus. Det er en lille hyggelig by med 5 sluser og en svingbro. Sluserne går lige gennem
bymidten og fra kl. 8 - 18 er der en livlig trafik af både der skal
passere sluserne. Det er her hvor indsejlingen til Loch Ness er
og derfor var der en stor samling af både der skulle ud og ind.
Onsdag var vi tidligt oppe og startede på den sidste lille tur
til Inverness. Her skulle vi igennem de sidste to sluser og her
skulle vi også aflevere den nøgle vi fik ved den første sluse.
Vi havde nu sejlet op af 14 sluser og ned af 15 sluser, og dertil
gennem 10 svingbroer. Nu gik det så mod det åbne hav igen
og der var nu kun 4-5 dage til Thyborøn. Det blev en dag helt
uden vind, så det var igen motoren der måtte holde for. Fredag 07/08 kl. 8.45 stoppede vi motoren for et eftersyn og en
ændring af strømforsyningen. Vi manglede nu kun 310 mil til
Thyborøn. Den 9. august var så dagen hvor vi igen skulle se
Danmark. Der var stadig ingen vind, men vi sejlede med forsejlet oppe for at undgå for meget slinger i båden. Vinden var fra
2 til 4 m/s. Sigtbarheden var meget dårlig, så det varede længe
før vi kunne se land.
Vi manglede kun 5 mil da vi endelig fik øje på Danmark. Det
viste sig at vi i de sidste knap 4 døgn for motor kun havde
brugt 129 liter diesel, det syntes vi var godt klaret. Knud der
havde sejlet med os starten til Brighton i England tog imod os
i Thyborøn. Han havde på sin computer set at vi kunne nå ind
omkring aftenstid.
Vi havde under hele turen været udstyret med en GPS sender så de der hjemme kunne følge os under hele turen. Efter
aftensmaden gik Søren og jeg på kro. Vi besøgte kroen hvor
vi havde været den aften inden vi startede fra Thyborøn. Det
blev meget morsomt, fordi vi blev genkendt fra vores besøg
for 3 måneder siden.
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COMPACT DIESLER

HOLD DIG TIL VOLVO PENTA
- DEN HOLDER TIL DIG..!
Opgrader din båd
og få fordelene
ved en ny volvo
penta motor
 Driftsikkerhed
 Større sejlkomfort
 Let tilgængelige

reservedele

 Landsdækkende

servicenet

 Høj gensalgsværdi

på båden

Volvo Pentas sler
pact Die
serie af Com området
dækker effekt k
13-75 H

www.volvopenta.dk

Efter sådan en sejltur på 3 måneder glædede jeg mig til igen
at se familien, så vi aftalte med vores familier at vi ville ankomme til Virksund cirka kl. 12. den 11. august. Med vinkende
flag stod de så alle på havnen i Virksund, det var nu dejligt at
være hjemme igen.

Bojskovskov 18 · DK-6400 Sønderborg · E-mail: kontakt@soeholmmarine.dk
Mobil +45 40 40 65 90 · Fax +45 74 65 40 95
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Onlinevejrstation
i lystbådehavnen Sønderborg
Af Nordwind e.V. Pernille Fange Kamman

Som noget nyt har SYC’s hjemmeside fået et link til en vejrstation, der er etableret på lystbådehavnen i Sønderborg.
Du kan få her og nu oplysninger om vind og vejr og ikke mindst vejrudsigter, som opdateres
automatisk hvert 15. minut blot ved at klikke dig ind på SYC’s hjemmeside www.syc.dk/vejret
og vælge linket Vejrstation i Sønderborg.
Det er muligt takket være foreningen Nordwind e.V, som har hjemme i Flensborg. Foreningen
har siden grundlæggelsen har etableret et stadigt voksende netværk af vejrstationer. Læs her
hvordan det gøres.

Ideen bag Nordwind e.V. opstod i 2004,
da Martin Hoppe sad i en forelæsning
under sit studie. Oppe ved talerstolen
stod professoren og talte, medens træerne uden for bøjede sig pga. blæsten.
Hvis man nu havde en garanti for at der
ligeledes herskede en jævn vind ude ved
„surfspottet“, som befinder sig 18km fra
„Fachhochschule Flensburg”, ved den
yderste del af Flensborg Fjord, så ville
det kunne betale sig at afbryde forelæsningen. Det stof man gik glip af, kunne
man trods alt også indhente når der
var vindstille. Men skuffelsen fra sidste
gang sad stadigvæk. Med stor iver tog
jeg af sted til den ydre del af Flensborg
Fjord for at surfe. Men derude fulgte
den store skuffelse – der var vindstille.
Hvordan kunne vinden ved den ydre del
af fjorden være så forskellig fra den i
Flensborg? Når alt kommer til alt er afstanden jo blot 18km. Der måtte findes
en løsning. På denne måde opstod den
første vejrstation, som offentliggjorde
måleresultaterne på internettet hver 15.
minut. Udgifterne til dette projekt delte
Martin med sin bror Christian Hoppe,
som ligeledes læste i Flensborg og var
surfer. Fra nu af tog man kun til den ydre
del af fjorden, hvis det kunne betale sig.
Efter kort tid var det kendt blandt vandrotterne i Flensborg og omegn, at man
kunne tjekke vind og vejr for yderfjorden
på nettet. Dette medførte, at der snart
blev behov for en ny vejrstation, denne
gang i den indre del af fjorden. I samarbejde med Flensborg sejlklub realise-

redes den anden vejrstation. Inden for
meget kort tid blev der yderligere optaget flere vejrstationer i netværket. Da
arbejdet hhv. vedligeholdelsen af stationerne i mellemtiden kostede en del
tid, kunne brødrene Hoppe knapt nok
nå at dyrke deres hobby, surfing. Derfor
havde de brug for mere understøttelse
til deres netværk af vejrstationer. Denne
fandt de blandt venner og medstuderende. For at foretagendet havde et retsligt
grundlag blev foreningen, Nordwind e.V.,
grundlagt. Dette skete den 06.07.2004.
Siden grundlæggelsen af Nordwind e.V
blev netværket af vejrstationer støt udbygget gennem frivillige medlemmer.
Der fulgte flere vejrstationer bl.a. på
Sild (List og Wenningstedt), i St. PeterOrding, på Amrum, Før og Pellworm, i
Eckernförde, i Lübecker Bugt og i Sønderborg i Danmark.
Pga. Nordwind e.V. medlemmernes til
stadighed voksende begejstring for vejret, opstod ved siden af interessen for
måleresultater også en interesse for
vejrudsigter. Hurtigt havde man gjort sig
det til opgave at supplere netværket af
vejrstationer med en vejrudsigtsservice.
Efter 1 ½ års udvikling kunne man i 2007
endeligt præsentere de første vejrudsigter, som i mellemtiden er blevet en
efterspurgt bestanddel af Nordwind e.V.
Ved siden af udviklingen af vejrudsigter
blev der samtidigt arbejdet på præsentationen af måleresultater uden forsin-

kelse. Målet var, at brugeren skulle have
værdierne præsenteret nærmest live, så
man kunne danne sig et mere præcist
billede af vejrsituationen det pågældende sted. Med denne fornyelse, som brugeren kunne få for et ringe månedligt
gebyr, ville man forbedre Nordwind e.V.s
budget, så udvidelsen af stationer kunne drives hurtigere fremad. Desværre
fungerede dette ikke, da forholdet mellem brugerne og forvaltningen af dette
ikke stod i et godt forhold til hinanden
Af denne grund har alle brugere, siden
august 2010, gratis adgang til „Livewetter” på foreningens hjemmeside.
Efter at vi i 2011 har kunnet integrere tre
nye stationer i „målenetværket“ (Pellworm, Amrum og Før), arbejder vi i øjeblikket stadigvæk på en vejrudsigtsfilm,
som vi vil offentliggøre rettidigt til sæsonnen 2012“, fortæller Martin Hoppe.
Desuden planlægger vi en yderligere
udvidelse af netværket af målestationer, hvilket dog afhænger stærkt af de
understøttende firmaer/kommuner på
selve stedet.
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25 år

med en 10 Hk Bukh

Af Troels Fenneberg
I marts 1987 solgte vi vores gode træ
folkebåd, som havde givet os 12 gode
år, båden blev bygget i Sønderborg 1963
sammen med 2 andre folkebåde. En
Grinde nr.18 fra 1976 havde vi kikket på
året før, den var til salg, og lå lige over
for os ved nabobroen, men var alt for
dyr. Vinteren gik og lige pludselig i marts
var den til at få fat i. Grinden lå lunt i
en stor hal og så rigtig flot ud, vi slog
til - Omsider kom så den store dag, hvor
vores grinde skulle søsættes. Havnens
store kran klarede det flot. Båden blev
sejlet på plads, motoren snurrede lystigt, alt var i orden.

og rundt om Ærø, som blev gennemført
på 8 gode dage.

Vi har nu sejlet i 25 år og er stadig meget glade for båden med samme 10hk
Bukh, men med et nyt storsejl med gennemgående sejlpinde og som noget helt
nyt, en rullegenua, købt for 5 år siden.
Det er bare alle tiders, det skulle vi have
gjort for mange år siden. Jeg var ikke til
at rokke, men heldigvis fik min kone det
igennem. Rullegenuaen var en meget
stor hjælp på vores sommertur i år.

Næste morgen tog vi af sted og gik for
motor ud gennem sejlrenden. Der var en
meget kraftig vind fra øst, så bølgerne
var store. Vi havde den lige foran for
tværs. Kun genuaen blev sat og vi gik
godt 6 knob, jeg bad mit barnebarn om
at slukke motoren, men jeg fik det svar,
den var slukket. Så blev der lidt stille, jeg
prøve at tænde, men forgæves. Heldigvis var vi kommet godt ud på åbent vand
og havde en god kurs til Avernakø. Nu
var vi så spændte, når vi nåede øen og
skulle ind i havnen, ville vores motor så
starte?

Hvert år har vi været på sommertur i båden, men i år var noget særligt, da det
kun var vores 2 børnebørn Mads og Mikkel på 10 og 14 år, der skulle med. Deres
forældre måtte pænt blive hjemme, første gang i deres tid uden forældrene var
med. Turen havde de bestemt, Avernakø

Vi startede fra Sønderborg en tidlig tirsdag morgen, og da der næsten ingen
vind var, fik vores Bukh motor lov at arbejde. Det blev til godt 3 timer, inden vi
nåede Mommark Havn, som var første
overnatningssted. Jeg skulle ud at spille
om aftenen, så det passede meget godt
med det lille ophold, inden vi dagen efter skulle over til øerne. Jeg kan her meget anbefale Mommark Havn, den dejlige lille havn, der lige er blevet renoveret
og er fri for færgesejlads til Søby på Ærø.

Efter et par timer med en god vind og
sejlads, nåede vi bøjen til indsejlingen
til Avernakø havn. Nøglen blev drejet til

motoren, men uden resultat – vi skulle
nu sejle i havn uden motor og med en
god vind ind agten, det blæste omkring
8 m. sek.
Så nu kom vores genua til rette, den
kunne jeg styre, og ved havnen blev den
rullet ind, og med opskud nåede vi en
plads på den modsatte side af broen, i
vindøjet - en meget spændende indsejling – godt man er gammel folkebådssejler, som ikke brugte motor, men alligevel
ikke rart.
Efter vi havde sundet os og havde fået
en lille en, blev der gjort flere forsøg på
udluftning m.m. Intet nyttede. Vi hyggede os derefter og gik en lang tur.
Næste morgen vågnede vi til en af de
morgener, vi husker vore sommerture
for: sol og blå himmel og havblik.
Efter morgenmaden lavede vi en plan A
og B:
A: vi sejler til Ærøskøbing, hvis motoren
starter. B: vi sejler til Ærøskøbing, hvis
ikke motoren starter.
Plan B blev nødvendig, så vi stod ud af
havnen med meget lidt vind, ingen både
fik ridser.
Udenfor blev havnen motoren sat til –
ikke grindens, men den lille 3½ hestes
Johnson motor på gummibåden agerede
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som skubber. Sådan sejlede vi 3 knob,
Bukh’en burde have røde ører.
Bag os kom en båd for motor. I en fart
sejlede Mikkel og Mads over til dem og
fortalte om vores situation. De tilbød
straks at tage os med mod Ærøskøbing.
De skulle til Marstal. Det er dejligt, at der
findes den slags mennesker. Båden hed
Melian, og den kom fra Gråsten. Det blev
en meget smuk og stille tur over det flade vand, hvor marsvinene legede. Uden
at det skal gøres til en dyd, var det dejligt roligt uden motorens dunken. Det er
om at se det positive i situationen.
Ved indsejlingen til Ærøskøbing slap Melian os, og vi var overladt til os selv udenfor indsejlingen til havnen. Vi fortsatte
ved egen hjælp. Det vil sige, at Mads
sad i gummibåden og skubbede Grinden med den, mens Mikkel holdt på med
fødderne. Det må have været et spøjst
syn, for de forbisejlende var ved at falde
over bord for at betragte kortegen.
Vi ankom til havnen, hvor Aggi og Allan,
som også er grindesejler, og hjemmehørende der, tog imod os. De var pr. telefon blevet adviseret om vores situation,

og anviste os til en ledig plads. Nu skulle
vi have fat i en mekaniker, for vi kunne jo
ikke regne med at blive skubbet/trukket
resten af turen. Det gav bonus og han
kom om eftermiddagen, Da han havde
undersøgt motoren, lød diagnosen: Dysen er defekt eller stoppet. Han ville få
fat i een fra Fåborg, og så komme dagen
efter. Resten af dagen nød vi med en tur
i byen og fik også en stor Ærø-is.
Næste dag regnede og blæste det. Det
må kaldes et: regne-blæse-motor-indevejr.
Så kom der en sms fra mekanikeren, han
havde fået fat i en ny dyse og ville komme om eftermiddagen. Kl. 15.30 ankom
han med en ny dyse. Den kom på plads,
og motoren gik i gang. Det var en smuk
lyd og alle var glade.
Efter et par dage i Ærøskøbing fortsatte
vi med vores nyrenoverede Bukh til Marstal, en rigtig god tur med vinden med
os, og en motor der var i orden. Marstal
er en dejlig by, som vi holder meget af,
så der blev vi 2 dage. Hjemturen gik syd
om øen. De kloge vejrmænd og – damer
havde forudsagt vind fra NV 5-8 m/sek.
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Et er en prognose, et andet realiteter:
Vinden kom ikke fra NV, men Vest og
den havde ikke en styrke på 5 – 8 m/sek.
Den var næppe mærkbar!
Heldigvis er jeg blevet klogere: I gamle
dage ville jeg have ligget på Lillebælt
med slatne sejl og ventet på, at vinden
skulle komme. Nu fik vores nyrenoverede Bukh lov at arbejde på fladt vand i 6
timer, til vi kom til Sønderborg.
Det var 8 gode dage, hvor vi oplevede
meget med vores børnebørn og vores 25
år gamle Bukh.
Bukh motoren blev udviklet og konstrueret i 1970 af en ung ingeniør Arne Jørgensen på 41 år. Samme år kom den på
bådudstilling i Bella Centret. Det skulle
være en motor, der var på højde med
bl.a. Volvo. En motor der skulle bruges
i lystbåde og redningsbåde. Ved afprøvningen i centret stillede man et snapsglas oven på topstykket – glasset blev
stående med snapsen i – så roligt kørte
den.
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Ap’Arte
Outlet

50% off

Ronstan Sejlertøj
og Fritidstøj
(se vejledende udsalgspriser
i Palby katalog, www.palby.dk)

Ap’Arte
Brogade 10-12
6400 Sønderborg
Åbningstider
Hverdage: 15.00-17.30
Lørdag: 11.00-13.00
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SYC Aktivitetskalender 2012
Måned

Dato

Aktivitet - OBS Check hjemmesiden www.syc.dk for ændringer og detaljer

Januar

09-01 kl. 19:00

Bestyrelsesmøde

13-01 kl. 19:00

Sæsonafslutning mini-12 afdelingen, stueetagen

14-01 kl. 12:00

Nytårskur. Idrætshøjskolen

26-01 kl. 18:00	Emneaften sammen med Marinelageret i klubhuset Antenner til både og andre nyheder til
både
Februar

01-02 kl. 19:00

Kapsejladser i teori og praksis v/Poul Enemark

03-02 kl. 19:00

Torskespisning

06-02 kl. 19:00	Bestyrelsesmøde med Tema Sejladsafdelinger 1 plus Kommunikationsmedier
Kapsejladssafd. - Sejlerskoleafd. - Studenterafd - Hjemmeside - Ohøj
08-02 kl. 19:00

Kapsejladser i teori og praksis v/Poul Enemark

09-02 kl. 19:00	Middelhavssejlads - en oplevelse for livet. En sejlerberetning ved Leo Schmidt. Klubhuset
16-02 kl. 18:00	Emneaften sammen med Marinelageret. Glasfiber arbejde og småskader. Westsystem.
Rengøring og polering. Rent skib. Klubhuset.
Marts

05-03 kl. 13:00

Fighter Wing Skrydstrup kl. 1300.

05-03 kl. 19:00	Bestyrelsesmøde med Tema Sejladsafdelinger 2 plus Materiel - Handicapafd.- Tursejlads Jollemorudv. - Klubhusudv.- Mastehusudv. - Kraner - Ledsagebåde
12-03 kl 19:00

VHF Kursusstart del 1 SSM’s klubhus kl. 19-21:30

15-03 kl. 19:00	Udvalgssemniar - Forår: Alle udvalgsformænd med alle frivillige inviteres til en åben
dagsorden
19-03 kl. 19:00

VHF Kursus del 2 SSM’s klubhus kl. 19-21:30

22-03 kl. 17:00	VHF radio (repetitionskursus) korrekt brug af radio med efterfølgende Gule Ærter og
Beskøjter
24-03 kl. 10:00

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

24-03 kl. 11:00

Brandbekæmpelse ved Brand og Redning. Klubhuset, gratis, ingen tilmeldingspligt.

24-03 kl. 12:00

Standerhejsning ved Den Store Flagmast. Efterfølgende er SYC vært ved en let frokost

26-03 kl. 19:00

VHF Kursus del 3 SSM’s klubhus kl. 19-21:30

26-03 kl. 19:00

Bestyrelsesmøde

02-04 kl. 19:00

VHF Kursus del 4 SSM’s klubhus kl. 19-21:30

17-04 kl. 18:30

Velkomst nye medlemmer. Klubhuset, ingen tilmeldingspligt

02-05 kl. 19:00

Opspart onsdagssejladser

07-05 kl. 19:00

Bestyrelsesmøde

04-06 kl. 19:00

Bestyrelsesmøde

09-06 kl 09:00

Als Rundt 2012

August

25-27-08

Klassemesterskab DM X-79 / Deutsche Klassenmeisterschaft X-79

September

03-09 kl. 19:00

Bestyrelsesmøde

Oktober

01-10 kl.

Klubmesterskab

01-10 kl. 19:00

Bestyrelsesmøde

09-10 kl. 19:00

Dieselmotor kursus ved og hos MJ værft. Gratis ingen tilmeldingspligt.

April

Maj

Juni

18-10 kl. 19:00	Udvalgssemniar - Efterår. Alle udvalgsformænd med alle frivillige inviteres til en åben
dagsorden
November

December

01-11 kl. 19:00	Bestyrelsesmøde med Tema Vinterarrangementer: - Tursejlerudv.- Festudv.- Ohøj Hjemmesiden
15-11 kl. 19:00

Generalforsamling 2012

19-11 kl. 19:00

Konst. Bestyrelsesmøde

02-12 kl. 15:00

Julestue i klubhuset
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Åben alle ugens dage, også søndag

BYENS
SMØRREBRØD

Vi forbedrer menneskers
livskvalitet

v/Cecilie Fine, Perlegade 48

Tlf. 74 43 28 30
... gælder det den
daglige madpakke
- SELSKABSSMØRREBRØD
- ANRETNINGER
- PLATTER
vi er altid

en god bid foran!

www.linak.com
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SYC Kontakt Bestyrelse og faste udvalg
Bestyrelsen		

Telefonnr

E-mail adresse

Formand

Poul Fedders

40 455 794

E-mail: p.fedders@dyb-net.dk

Næstformand

Søren Wrang

29 449 998

E-mail: swrang@sauer-danfoss.com

Juniorformand

Finn Halberg

41 884 791

E-mail: bc.soenderborg@profiloptik.dk

Kasserer

Michael Hampen

22 204 574

E-mail: syc@hampen.dk

Sekretær

Christian Duus

23 303 592

E-mail: christian_oz4chd@mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Jørn Schulz

29 661 072

E-mail:joern_schulz@danfoss.com

Bestyrelsesmedlem

Søren Brask

27 123 673

E-mail:sbr@toptryk.dk

Suppleant

Mikkel Bruncke

20 266 646

E-mail: mikkel@bruncke.dk

Faste udvalg		

Tlf

E-mail adresse

Brudestens udvalget

Jørn Iversen

74 428 511

E-mail: joern.iversen@hotmail.com

Festudvalget

Finn Larsen

30 201 523

E-mail: finnhl@stofanet.dk

Havneudvalget

Jørgen Bøttger

74 421 640

E-mail: j.bottger@lachenmeier-monsun.com

Jollemorudvalget

Ove Madsen

40 814 929

E-mail: olm.avitech@stofanet.dk

Kapsejladsudvalget

Flemming Clausen

40 455 884

E-mail: flemming@clausen-dk.com

Klubbåde

August Madsen

74 429 703

E-mail: august.madsen@tiscali.dk

Klubhusudvalget

Viggo Asmussen

44 973 756

E-mail: vbasmussen@gmail.com

Klubmåler

Svend Aage Sibbesen

74 422 029

E-mail: svend_sibbesen@hotmail.com

Masteskurudvalget

Troels Fenneberg

74 427 874

E-mail: trf@stofanet.dk

Medlemsregistring

Michael Hampen

22 204 574

E-mail: syc@hampen.dk

Mini-12-meter udvalget

Christian Duus
Finn Larsen

23 303 592
30 201 523

E-mail: christian_oz4chd@mail.dk
E-mail: finnhl@stofanet.dk

OHØJ

Christian Duus

23 303 592

E-mail: christian_oz4chd@mail.dk

Seniorsejlerskoleudvalg

Lars Reugboe

74 488 878

E-mail: lsr@syddansktag.dk

Sponsor udvalg

Flemming Clausen

40 455 884

E-mail: flemming@clausen-dk.com

Students Dept

Rasmus Bragh Schulz

28 966 676

E-mail: Rasmusschulz@hotmail.dk

SYCs Venner

Jørn Andersen

20 153 501

E-mail: ja@sander-sko.dk

Tursejlerudvalget

Søren Wrang

29 449 998

E-mail: swrang@sauer-danfoss.com

Webmaster hjemmeside

Rasmus Krossa Clausen

41 29 49 59

Klubhuset

Kontor & svartelefon

74 429 198

Lystbådehavnen, Ringgade 2, 6400 Sønderborg

74 429 392

E-mail: Rasmus.Krossa@me.com
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Grønland

til lands til vands og til dels i luften

Af Viggo Asmussen
I det sidst udkomne nummer af Ohøj fortalte jeg lidt om de vanskeligheder, som
sejlads i de grønlandske farvande kunne
medføre. Tidligere artikler har beskæftiget sig med tildragelser på land, så nu
mangler jeg kun overskriftens ”til dels
i luften” for at have været hele vejen
rundt. Selv om Ohøj, som vi kender det,
er gået til de evige genbrugsmarker, for
siden som en anden fugl Phønix at rejse
sig som årsskrift, vil jeg på opfordring
”gå i luften”.
Lidt historisk baggrundsviden vil nok
være på sin plads. Efter Otto Frederiksen i 1924 som den første fåreholder
med sin store familie bosatte sig ved
den berømte nordbo-viking Erik den Rødes hjemmemarker i bunden af den ca.
80 km lange Tunudliarfik fjord (Skovfjorden), blev bygden K’agssiarssuk etableret i den efterfølgende snes år. I 30’erne
kom skolekapellet til, en kateket blev
ansat som lærer og præst og flere fåreholderfamilier tilflyttede og nød godt af
de mange ryddede hjemmemarker, som
nordboerne ved enorme anstrengelser
havde formået at rydde i de omkring 500
år, de befolkede den fra de Islandske sagaer så berømte Østerbygd.
Med omkring 20 sømils sejlads og 3 km
fjeldvandring til nærmeste handelssted
førte den lille befolkning i bygden K’agssiarssuk et stille tilbagetrukket liv i pagt
med naturen og det udbytte, de frodige
fjelde kunne kaste af sig gennem deres
voksende fåreflokke.

Da 2. Verdenskrig brød ud blev Grønland
fuldstændig isoleret fra Danmark men
blev ved diplomatisk snilde forsyningsmæssigt overtaget af amerikanerne.
Med den tids rækkevidde for flyvemaskiner var amerikanerne, til gengæld for
at forsyne den grønlandske befolkning
med de mest nødvendige fornødenheder, interesserede i at få anlagt landingsbaner og vejrstationer. De første
for at give deres fly, som beskyttede
de talrige konvojer med krigsmateriel til
Europa og USSR, mulighed for at tanke
op undervejs. De sidste for at kunne
give pålidelige vejrmeldinger til brug for
krigsførelsen på de europæiske slagmarker.
Det er nok svært at forestille sig, med
hvilken måbende forbavselse bygdebefolkningen i K’agssiarssuk en dag i
1942 så en flotille af store skibe ankre
op lige ved udmundingen af det store
delta, hvorigennem elven sendte sine
kaskader af vand ud i Skovfjorden. I løbet af de næste måneder blev maskiner
og materiel landsat i en lind strøm, og
bulldozere, kraner og andre tekniske
vidundere fjernede i løbet af forbløffende kort tid hele deltaet, skabte et
helt nyt elvleje, byggede en by til flere
tusinde soldater og servicepersonel, anlagde en let skrånende landingsbane, en
havn til atlantskibe og kæmpetanke til
flybrændstof. Samtidig blev deres gamle
jagt – og fiskeriområde langs kyststrækningen afspærret, og en militær kontrollør installeret i bygden, da tyske ubåde

i fjorden meget gerne ville angribe de
nye faciliteter i Blue West One - som
den nye base hed - eller måske få ram
på de fragtbåde, som sejlede med den
krigsvigtige kryolit fra Ivittut. Kontrolløren skulle sørge for total mørklægning af
bygden, hvis der blev givet signal fra de
kanonstillinger og lytteposter, som med
gavmild hånd blev etableret på begge sider af fjorden.
Efter krigen forlod amerikanerne Narssarssuaq så hurtigt, som de var kommet,
og bygninger og alt inventar blev solgt
flere gange til udenlandske opkøbere,
som på kort tid fik fjernet alt af værdi
fra lufthavnen. Efter det tragiske forlis
på ”Hans Hedtoft”s jomfrurejse, blev
der i begyndelsen af 60’erne etableret
en flyvende isrekognoscering, og med
den stigende turisme og udbygningen af
Grønland, blev der de følgende år foruden ovenstående etableret hotel, infrastruktur, heliport, hangarer og tankanlæg og indkvartering til omkring 200
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servicemedarbejdere, som ordnede det
praktiske for at holde lufthavnen åben
hele året. Resten af de mange træbarakker blev givet til fåreholderne som
byggemateriale til stalde og lader for
en symbolsk betaling. De skulle selv rive
ned og fragte tømmeret til kysten, hvorefter de kunne hente det med hesteslæde eller traktor, når isen blev tyk nok til
denne transport.
Under mit ophold fra 1967 til 1982 i
K’agssiarssuk skete der en bemærkelsesværdig stigning af flytrafikken i
Lufthavnen Narssarssuaq (den store
slette på dansk). I begyndelsen var det
især meget underholdende at iagttage
de gamle Catalinaer, der efter efter at
have sluppet vandet i Grønnedal lagde
an til landing i Narssarssuaq. I streng
frost kunne man se et besætningsmedlem med en istuk (et stemmejern på et
træskaft) eller andet forhåndenværende
værktøj med åben luge og i sikkerhedsline hamre løs på de isdannelser, der
forhindrede landingshjulene i at vippe
ud. Samtidig skulle piloten i bløde, lave
cirkler holde maskinen så rolig, at stemmejernet ikke lavede kritiske skader på
materiellet. Frikvarteret blev forlænget,
og pilot og mandskab mødt med klapsalver, når hjulene endelig dukkede op
til en problemfri landing.
Det gode forhold til piloter og besætning
og samarbejdet med skolen i Grønnedal
med lejrskoleophold m.v. medførte, at
skolebørnene fik invitationer, dels til
småture med inspektionsskibene, og
dels til isrekognosceringer, hvor der skulle kastes iskort ned til de fragtskibe, der
særlig om foråret kæmpede en sej kamp
for at bryde igennem de kilometerbrede
storisbælter, som i ugevis kunne holde
sydvestkysten totalt afspærret. Vi havde
en gang fået en sådan invitation til en
tur med den store C130 Hercules. Om
morgenen varslede cigarformede skyer
over Burfjeldet en føhnvind i anmarch,
så selv om hesteslæderne stod klar til
afgang på isen til den 3 km lange tur over
fjorden til Narssarssuaq, og børnene var
kommet fint over landbrækket, fik et par
varme vindstød mig til at aflyse turen.
Det var absolut ikke populært, men i den
sidste ende var det mig, der kunne ånde
lettet op.

Vi stod og så på, medens flyet lettede,
og jeg fik ved samme lejlighed mit grønlandske ordforråd inden for en særlig
ordklasse udvidet betydeligt. MEN – på
grund af 2 eftersøgninger i og omkring
Island og flere flyvninger fra Danmark
med udstyr til et stort jordskælv i det
daværende Jugoslavien, så vi først ”vores” Herkules fly 14 dage senere tilbage
i Narssarssuaq. Jeg får aldrig at vide,
hvordan et telegram fra Island eller Danmark til Skoledirektøren i Godthåb med
”Geografiundervisningen for skolebørnene i K’agssiarssuk forlagt til udlandet
på ubestemt tid ”, ville være blevet modtaget.
På grund af afstanden mellem Europa
og det amerikanske kontinent udviklede der sig efterhånden en livlig trafik
af de såkaldte færgeflyvere, som uanset
deres ikke altid lige professionelle løsninger på opbevaring af flyfuel, nødvendigvis måtte ned og tanke i Narssarssuaq. Selv om de landede på alle de små
lufthavne fra New Foundland, Grønland,
Island, Færøerne, Shetlandsøerne m.m.
var turen over indlandsisen den absolut mest frygtede. Sikkert for at spare
omkostninger til skibstransport over
Atlanten blev flyene ofte fløjet af piloter med spritnye certifikater til småfly,
krigsveteraner med afskudte lemmer eller andre småfejl, som umuliggjorde job
med de kommercielle luftfartsselskaber
eller personer, der af andre grunde var
udelukket som piloter på den almindelige rutetrafik.
Jeg havde, efter at skolen i slutningen
af 60’erne var blevet elektrificeret med
egen generator trukket af en gammel
Buck dieselmotor, lånt en radio af en af
de faste piloter, og det viste sig, at den
ved omhyggelig antenneføring kunne
opfange samtalerne mellem flyledelsen i Narssarssuk og de indkommende
piloter. Der kunne skrives romaner om
disse samtaler, men her blot et par udpluk, idet den rystede, grådkvalte eller
overgearede stemmeføring på engelsk,
selvfølgelig ikke kan gengives her:
”Der er white out, så jeg er blevet nødt
til at lande på indlandsisen men er kommet ned i god behold. Send venligst en
helikopter og hent mig”
”Din position?”
”Øhh, der er white out, så jeg kan ikke
se solen”
”Er dine instrumenter ødelagt ved landingen?”
”Nåh nej” (positionen opgives)
”For pokker mand! Bliv endelig i flyet. Du
er landet på en isflage ud for Frederikshåb.
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Osv. osv. (Piloten blev faktisk afhentet
på isflagen, da vejret bedredes).
”Mayday, mayday. Min enmotors piper
har fået motorstop lige syd for Nanortalik, og jeg leder efter en isflage, som er
stor nok til landing.”
”Din position?
”Den får I, når jeg er lan… Hey, jeg har
startet motoren og stiger”.
”Din position?”
”Jeg kan se Nanortalik!… Nej, nej, nej
motoren er sat ud igen, og jeg daler!”…
Åh, nu starter den. Jeg stiger.”
Sådan blev det ved hele vejen til Narssarssuaq. Jeg drønede over isen og nåede tidsnok over til lufthavnen og så en
perfekt landing. Piloten – en ung amerikansk studerende vaklede ud, talte
uafbrudt i et par timer, og faldt i søvn
efter en velment lægelig indsprøjtning.
(Der var lidt vand i hans fuel. Det frøs,
når han steg med motorstop til følge og
tøede, når han nærmede sig vandet, så
han igen kunne starte).
John Hawk - en enbenet Vietnam veteran - meldte altid sin ankomst ved at
flyve ca. 2 m over startbanen i hele dens
længde, inden han i et elegant loop satte hjulene på cementen. En af de gamle
fåreholdere, der som så mange andre på
de isolerede steder, troede på fjeldgængere og andre spøgelsesagtige væsener,
var meget tæt på at blive anklaget for
mord. En stakkels pilot løb tør for fuel,
og landede på fjordisen omkring 5 km
fra landingsbanen. Forslået og blødende
i hovedet fra den hårde landing, men
selvsagt lykkelig for i mørket at være
sluppet med livet i behold, vaklede han
mod et svagt lys. Da fåreholderen hørte
hundene gø, og så den krumbøjede skikkelse nærme sig, greb han sin riffel og
lagde sig på lur ved hoveddøren. Trods
påkaldelsen af alle de ånder, inklusive
Havets Moder, som han kunne komme
i tanke om, lød der en banken på døren, som blev åbnet og... ja, her er der
mange forskellige versioner af historien;
men resultatet blev, at piloten af fåreholderen blev afleveret på lægeklinikken
i Narssarssuaq, medens flyet langsomt
blev kvast af isflagerne i landbrækket
neden for huset.
Og hermed nåede vi både i luften, og
landede forholdsvis sikkert igen. Godt
nytår.
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SYC Sønderborg Yacht-Club’s CV
Årligt tilbagevendende Kapsejladser:
AlsRundt siden 1925 med 100 - 300 deltager fra 2-3 nationer.
Opti-A-Cup siden 1981 med 120-175 deltager fra 2-4 nationer.
Oxbridge siden 2007 med 60-100 deltagere – studenter-matchrace fra Tyskland og Danmark
Enkeltstående større kapsejladser – SYC har afviklet følgende:
Årstal

Kapsejlads/ Stævne

Deltagere

Nationer

2011

Mark Foey Throphy VW

20

7

2011

Torm Grandprix

104

3

2011

Nordisk Ungdomsmesterskab

310

5

2011

Kredsstævne – Juniorer

34

2

2010

Finn Jolle DM

40

4

2010

18 Footer Grand Prix Stævne

21

4

2010

Kredsstævne – Juniorer

63

2

2009

Kredssommerlejr – Juniorer

125

2

2009

Contender VM

112

13

2009

Kredssejlads – Juniorer

97

2

2009

Nordisk Kadet Stævne

24

4

2009

Europa Jolle DM

60

3

2009

Åbent Ungdoms DM Matchrace

44

3

2008

Military VM CISM

140

21

2008

DM for Contender (open)

2008

Junior- og Ungdoms DM (open)

26

3

383

3

2007

Distriktsmesterskab i Starbåde

23

3

2007

Danish 18 Footer Grand Prix

28

4

2006

German Open for International 14-footer

2006

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

18

4

210

1

2005

IFDS Disabled Sailors World Championship

56

17

2004

Torms Ungdoms Grand Prix

58

2

2004

Sonar Class SYC jubilæumsregatta

8

6

2004

Åbent DM for International Drage

39

6

2004

European 18-Footer Grand Prix

10

4

2003

Åbent DM for Spækhugger

20

1

2001

Åbent DM for BB 10 meter

17

2

2000

DM for Folkebåd

60

2

1997

VM for OK jolle

55

8

1995

Nations Cup for X99

60

8

1992

DM i X 99

19

?

1992

Klassemesterskab i Aphrodite 101

14

?

1990

DM for X79

50

?

1989

DM i Snipe

1987

DM i Ylva og klassemesterskab i Karavel

1986

DM spækhugger

1986

EM for 470’er

1984

DM i Folkebåd

25

1

~20

?

?

?

120

17

?

?

1984

WM for OK jolle

60

10

1981

NM for Flipper jolle

35

4

1979

NM for Optimist jolle

80

4
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SYC Sønderborg Yacht-Club tilbyder
• K
 apsejlads - Onsdagskapsejlads, Als
Rundt, kurser, egen måler m.v.

• T
 emaarrangementer – virksomhedsbesøg, udstyr m.v.

• Juniorafdeling – sejlads i klubbåde,
Optimist, 606’ere, Feva- og Europajoller, J80’ere m.m. – samt private
både. SYC har 7 ledsagerbåde og et
team af instruktører

• S
 ocialt samvær - torskespisning, vinsmagning, mandetur, Nytårskur, Standerhejsning og Standerstrygning m.v.

• Studenterafdeling – sejlads i J80’ere
• H
 andicapsejlads - 2,4m (Mini 12’ere)
samt Olsen Twinner – ledet af et
team af instruktører
• S
 ejlerskole – der tilbydes flere kurser
og der sejles i J80’ere – med instruktører

• K
 urser - indenfor mange kategorier
lige fra motorkurser, kontrol af sikkerhedsudstyr, VHF, førstehjælp, kapsejladsregler m.v.
• K
 lubblad, Ohøj (omdelt) – og stedse
ajourført hjemmeside
• V
 elkomst- og informationsaften nye
medlemmer… og meget mere

Årskontingenter
Junior medlem
350 kr.
Studenter
350 kr. (alle heltidsuddannelser uanset alder over 15 år)
Senior medlem
600 kr. (par, dvs. Senior Fællesmedlemskab 750 kr.)
Familiemedlemskab	1100 kr. (dvs. senior par + hjemmeboende børn under 18 år uanset antal)
Pensionist medlem
300 kr. (par, dvs. Pensionist Fællesmedlemskab 375 kr.)
Handicapsejler
300 kr.
Passivt medlem
250 kr.

Årlige tilbagevendende Kapsejladser
AlsRundt siden 1925 med 100 - 300 deltager fra 2-3 nationer.
Opti-A-Cup siden 1981 med 120-175 deltager fra 2-4 nationer.
Oxbridge siden 2007 med 60-100 deltagere – studenter-matchrace fra Tyskland og Danmark
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Returneres ved varig adresseændring

SYC
Sønderborg Lystbådehavn
co/ Poul Fedders
Kolonnevej 8
DK-6400 Sønderborg

Specialforretning
- Alt i søsportsudstyr

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

