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Nyt fra formanden
Kære medlemmer
Kolding Sejlklub startede den 137. sæson med standerhejsning den 23 april
2017 med fest og taler af bl.a. Borgmester Jørn Pedersen efter det koldeste
forår i 30 år.
Foråret og varmen kom i weekenden d. 6 – 7. maj hvor årets første DS
Grandprix med Kolding Sejlklub som vært blev afholdt med små 200 deltagende både fra hele landet fordelt på klasserne: Optimist, Laser, Zoom og
Europajoller. Det blev trods lidt stille vejr et flot afviklet stævne med masser
af glade sejlere der fik en god oplevelse. De ca. 35 frivillige hjælpere og tovholdere fortjener stor tak og ros. De viste, at Kolding Sejlklub har stor erfaring med afvikling af stævner, og har givet os lyst til at prøve igen næste år.
Som noget nyt i år vil sejlklubberne i Lillebælt efter tur arrangere grill aften,
hvor sejlerne fra lillebæltsklubberne bare møder op ved den varme grill. Første grillaften finder sted den 18 maj hos Fredericia Sejlklub. Se mere inde i
bladet
I Kolding Sejlklub interesserer vi os for at få så mange som muligt på vandet.
Også i år er Kolding Sejlklub tovholder for Vild med Vand, Havnens dag i Kolding der afholdes lørdag den 10 juni. Se mere på facebooksiden Vild med
Vand Kolding
Som tak til de mange frivillige der står bag Kolding Sejlklubs mange aktiviteter holder vi en stor grillfest for alle jer frivillige den 10 august, glæd jer.
Kolding Sejlklub har rigtig mange aktiviteter i Sejlerskole regi. Vi ser frem til
samarbejdet med Dansk Sejlunion den 30.5.2017 har offentliggjort, at Dansk
Sejlunion med virkning fra 1. september 2017 er godkendt af Søfartsstyrelsen til at udstede duelighedsbeviser og speedbådskørekort.
Ungdomsafdelingen er i fuld gang med at planlægge sommersejlerskolen i
uge 26. På sommersejlerskolen bliver nye sejlere introduceret til sejlads under kontrollerede forhold. Men hjælp !! vi mangler forældre, der vil give en
hånd med som tovholder og hjælpere. Kom frisk, meld jer til en oplevelse
med de unge.
Forsættes side 3
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Kolding Sejlklub
Dokvej 1 · 6000 Kolding · tlf. 75539941
www.koldingsejlklub.dk
E-mail: koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk
Stiftet 1881 Anerkendt af industriministeriet
Medlem af Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund
Tryk: From-grafisk as
Forretningsudvalg

Kontortid:

Arndt Nørgaard
Formand
2985 7445
Arndt.norgaaed@gmail.com

Klaus Bruun
Næstformand
4172 9855
kbru226@gmail.com

Tirsdagog onsdag
kl. 16.00 - 18.00
December
og januar
dog kun tirsdag
Ferielukket
Uge 28-29-30

Poul Skovgaard
Kasserer
7550 9405
pskovgaard@deloitte.dk

Øvrige bestyrelse

Dan Østergaard
Sejlerskolen
2856 2427
daoe@live.dk

Karin Østergaatd
Arrangementer
2627 6595
Kloe@hotmail.dk

Christian Andersen
Ungdomsafdelingen
5138 8361
ksungdom@gmail.com

Karsten Søgaard Jensen
Kapsejlads
7553 8734
karstensjensen@privat.dk

Palle Johansen
Stævner m.v.
2163 8027
pjo@bauhaus.dk

Øvrige

Viggo Andersen
Grejudvalg
2815 4305
albatossen@ofir.dk
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Marianne Okkels Skov
Redaktør
2090 6651
moskov@live.dk

Carl Hollender
Klubsekretær
2481 2764
koldingsejklub@koldingsejlklub.dk

Finn Mortensen
Lystbådehavn
7553 2102
trap32@profibermail.dk
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Nyt fra formanden
For folk med lyst til lidt single hand eller double hand kapsejlads inviterer
Middelfart Sejlklub til årets Columbus Marine 2 Star Cup den 17 juni, se
mere på http://www.2starcup.dk/
Nu er det her formanden plejer at fortælle lidt om en fantastisk tur på krydstogt eller luksus tur til varme lande. Men sådan bliver det ikke i denne udgave. Formanden kom slemt til skade under frivillig samfundstjeneste i det
tidlige forår og er først nu opereret for overdrevet lårmuskler. Ingen båd i
vandet, ingen sejlads, lang sommer, med boglige sysler!!
God sommer 2017
Jeg og den samlede bestyrelse ønsker en god sommer for alle medlemmer
af Kolding Sejlklub.
Husk at dele jeres fantastiske oplevelser med os andre og send et par linjer
og billeder til Bøjen.
Med venlige Sejlerhilsner
Formand
Arndt Hovald Nørgaard

.
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Fra redaktøren

Kære læser
Forsidebilledet er et stemningsbillede fra Dansk Sejlunion
Grandprix med Kolding Sejlklub – læs mere herom inde i bladet.
Husk at alle indlæg og/eller billeder til vores blad, korte som
lange artikler, modtages gerne.
Husk at ønsker du den trykte udgave permanent, kan dette ske
ved at skrive til undertegnede på moskov@live.dk.
Der er også fortsat mulighed for at hente bladet i klubben.
Desuden hører jeg også gerne ros og ris.
Med ønsket om en rigtig sæson.
God læselyst
Marianne Okkels Skov

DEADLINE NÆSTE NUMMER AF BØJEN ER
1. oktober 2017
SEND DIT INDLÆG TIL MARIANNE PÅ:
MOSKOV@LIVE.DK

.
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Sensommertur til Haderslev
Årets sensommertur går til Haderslev d. 9. september 2017, hvor vi låner klublokalerne.
Alle er velkomne, og vi håber at rigtig mange vil finde vej til Haderslev.
Grillen vil være klar fra kl. 18.30. Arrangementet er gratis og tilmelding er ikke
nødvendig.
Du/I sørger selv for:
* mad og drikke
* service og bestik
* godt humør (vigtigt!)
* kaffen og evt. en kage til kaffen
Søndag morgen er der sædvanen tro morgenkaffe inden afgang. I medbringer
selv service, smør, kaffe og andet – mens vi klarer rundstykkerne og en lille en til
halsen - hvorefter vi hjælpes ad med oprydningen.
Vi håber vi ses.
Venlig hilsen
Solvejg og Marianne

.
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Kolding Sejlklubs 30 års jubilæum 2.4mR/Olsen Twin afdelingen 2017
For godt og vel 30 år siden fik Dansk Sejlunion med hjælp fra sponsorer de første
Mini 12 meter både.
I 1987 fik Kolding Sejlklub de første tre både, som blev kaldt en Mini 12 meter
båd, det er en kølbåd beregnet til handicappede, og som kan sejles af en person.
Det blev starten på 30 års sejlads med handicappede.
Mini 12 meter båden er en 1/5 af de både, der sejler Americas Cup, men var båden blevet lanceret for nogle år siden ville den nok være blevet lanceret som båden for alle. Båden blev efter nogle år omdøbt til at blive kaldt 2.4mR på internationalt plan. Raske sejlere syntes den var sjov at sejle i, og der blev afviklet VM
for både handicappede og raske sejlere i begge klasser.
I 1987 blev Flemming Rigenstrup afdelingens første leder. De første år holdt vi til
henne for enden af havnebassinet, men der kom handicappede, som ikke selv
var i stand til at sejle og gode råd var dyre, men Flemming kunne ligge på agterdækket og hjælpe med at trække i skøderne for at styre båden. Næsten hver
torsdag kom nu afdøde redaktør af Bøjen, Anton Holm og satte sig på en pullert,
for at se om Flemming faldt i vandet, men det skete ikke.
Flemming begyndte at tale med bådebygger Søren Olsen, om der kunne bygges
en topersoners båd, og efter nogle år kom den topersoners båd, som er en Olsen
Twin, som har plads til en handicappet sejler og en skipper, som sidder bagved
den handicappede.
Båd og sejl kan styres fra både forog bagsæde. Båden blev lanceret af
Dansk Sejlunion på Peblingesøen i
København i 1993 af dygtige sejlere
bl.a. Jesper Bank. Ved denne lejlighed uddelte Dansk sejlunion fire
både, og hvor en båd tilfaldt Kolding
Sejlklub.

1 Anton Holms tegning, det er ikke en svæveflyveklub,
men en sejlklub!

.
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Kolding Sejlklubs 30 års jubilæum 2.4mR/Olsen Twin afdelingen 2017

Søsætning af den første Olsen Twin som ikke skulle kunne synke, men så skete
det alligevel.

.
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Kolding Sejlklubs 30 års jubilæum 2.4mR/Olsen Twin afdelingen 2017
Flemming Rigenstrup skrev følgende forklaring efter uheldet:
”Der var sikkert nogle der så hvordan vores nyerhvervede Olsen Twin blev ødelagt i forsommeren ’93. Det skete i forbindelse med bugsering af det største
fragtskib, der nogensinde har anløbet Kolding Havn. Efter min mening var det en
meget uansvarlig måde at udføre en bugsering på. Jeg vil her kort gøre rede for
så nogenlunde hvordan forløbet var. Alle skaderne skete indenfor ganske få minutter.
Tre stk. slæbebåde skubbede tværskibs på det kæmpestore russiske fragtskib for
at få det vendt og lagt til kaj. Slæbebådene havde fuld kraft på skruerne, hvilket
satte vandet i det lille havnebassin i stærk bevægelse. Den ene af slæbebådene
kom meget tæt på vores træflydebro, som tippede rundt og pressede sig delvist
ind under den solide betonflydebro. Idet træflydebroen tippede rundt løftede
broen den bundne båds køl op af vandet og tvang dermed båden til at ligge på
den besynderlige måde, som avisens billede viste. Kølen hvilede på flydebroens
kraftige træværk umiddelbart under vandoverfladen.
I det øjeblik vi trak båden fri, fik kølen igen lov til at bringe båden ”på ret køl”, og
båden blev lænset for vand (med to mand stående i båden)”.
Senere har vi fået sponseret to både, en fra Soroptimisterne og en fra Jenny og
Bertram Knudsens Fond.
Kolding Sejlklub råder over tre Olsen Twin og fire 2.4mR både. Vi har i 30 år sejlet
hver torsdag fra maj til slutningen af september, og bådene er blevet godt brugt.
I 2007 var Kolding Sejlklub vært ved VM i 2.4mR. Der var mellem 50 og 60 både,
som kom fra over 20 nationer.
En stor tak til alle sponsorer, som har støttet os gennem årene. En tak til alle de
mange frivillige hjælpere, der lige fra begyndelsen har været med til at hjælpe
med alle de praktiske opgaver lige fra at klargøre bådene til at sejle. Uden jeres
hjælp havde det ikke været muligt at fejre vort 30 års jubilæum.
En særlig tak til skipperne Flemming, Bent, Klaus Danø, Bue og Eva til at lave
kaffe, det er dem der tager slæbet nu.
Flemming har været med fra starten, og det var med Flemmings energi og gå-påmod, at vi kom godt fra start. Bent er vores altmulig-mand, det er ham som sørger for at bådene holdes i god stand. Bent er også god til at ”koste” rundt med os
.
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Kolding Sejlklubs 30 års jubilæum 2.4mR/Olsen Twin afdelingen 2017
andre, når bådene er inde i værkstedet de første vintermåneder og skal klargøres til den kommende sæson.
Også en stor tak til alle jer der troligt kommer torsdag efter torsdag for at sejle,
uden jer er der jo ikke sejlads for handicappede.
Nogle sejlere har været med i mange år og oplevet mange sjove ting, som delfiner der svømmer helt op til bådene og grundstødning i det mudrede vand ved
kranen.
Nogle gange har det været vindstille, så det var ikke muligt at sejle eller også var
der så lavvandet, at bådene ikke kunne trækkes ud, men I tager det med godt
humør, og en kop kaffe og en småkage er der altid plads til.
Torsdag den 10. august vil vi fejre jubilæet med kaffe og lagkage, og den sidste
sejlads bliver torsdag den 28. september med Eriks hjemmelavede biksemad
med spejlæg og æblekage til kaffen.
Jeg håber, at der også fremover vil være sejlads for handicappede i Kolding Sejlklub, så derfor kan vi godt bruge nogle flere hjælpere.

Med sejlerhilsen
Erik Carlsen
Leder af afd. for 2.4mR/Olsen Twin

erikcarlsen@privat.dk
.

.
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Status projekt flytning af Lystbådehavn
Der lægges løbende nyt op på hjemmesiden – hvor der p.t. ligger den foreløbige helhedsplan for havnen og plan over hvordan man forestiller sig hele
området kan komme til at se ud. Nedenfor de nuværende planer samt det
seneste vedr. placering af boliger i forhold til Lystbådehavnen.

Boliger flyttes rundt i Marina City
Det er muligt at etablere 1.000 bådpladser og bygge 400 boliger i den nye
bydel Marina City - og stadig tage hensyn til naboerne.
Den ambitiøse visionsplan for Marina City har netop været igennem en høring. Flere af de indkomne bemærkninger har gået på generne for naboerne
i området. Ved at flytte boligerne et stykke baglæns mod byen er det muligt
at imødekomme alle. De planer arbejdes der nu videre med, men intet er afgjort endnu.
”I offentlighedsfasen har mange givet udtryk for bekymring og modstand
mod højt boligbyggeri på øer i områdets østlige del. Det har vi lyttet til. I de
planer, vi arbejder videre med nu, er øerne med højt byggeri væk, og boligbebyggelsen er rykket et godt stykke ind mod byen. Det betyder, at udsigten
ud over fjorden fra den anden side af Skamlingvejen vil blive påvirket langt
.
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Status projekt flytning af Lystbådehavn
mindre end i vores første udkast,” forklarer Marina City-projektleder Torben
Gade.
Ønsker kom frem i designproces
Forud for høringen var der en omfattende dialogproces hen over vinteren
med mange forskellige interessenter, sejlklubber, mulige investorer og myndigheder. De mange ønsker og behov, der kom frem her, præger i høj grad
de planer, der arbejdes med. Fremadrettet vil der endvidere blive dannet en
arbejdsgruppe omkring den helt konkrete udformning af marinaen.
Tidsplanen sigter mod, at den udvidede lystbådehavn i Marina City tages i
brug i foråret 2020. Samme år forventes de første boligbyggerier taget i
brug. Ambitionen er, at her både skal opføres ejerboliger, lejeboliger og almene boliger, så der er boliger i forskellige prisklasser. Der er tale om en
stram tidsplan, og forskellige forhold kan påvirke den, men indtil nu holder
tidsplanen.
Der er også forslag om et inddrage dele af skoven, der grænser op til marinaen. Dette skal undersøges nærmere. Hvis en del heraf skal inddrages, skal
der plantes ny skov et andet sted. I høringen er der også kommet ønske om
at forbedre planen, så her skabes mere liv og intensitet, bedre sammenhæng og bedre udsigtsmuligheder.
Marina City kræver godkendelse af statslige myndigheder af hensyn til naboer, sejlerliv og naturen. Derfor er der stadig tale om en proces, hvor den
nye bydel kan blive forbedret.

.

11

Kapsejlads
Kolding Sejlklub har kapsejlads som et af klubbens fokusområder.
Klubben har afholdt Dansk Sejlunion Grandprix stævne med flere hundrede
både på fjorden, og det var et fantastisk eksempel på hvad en klub kan arrangere, når en gruppe af engagerede medlemmer går sammen om et fælles mål.
I den noget mindre skala, men ikke mindre vigtigt for klubben, har vi vores
onsdags sejladser sammen mad Kolding Bådelaug.
Vi lagde fra land med en særdeles velbesøgt Regelaften, hvor Hans Vengberg
gennemgik de vigtigste begreber og regler for kapsejlads samt ændringer i den
nye udgave af regelbogen.
Ud fra de mange spørgsmål til Hans, tror jeg det vil være godt med en regelaften næste år, hvor vi dog begrænser os til starter og mærkerundinger.
Vi er netop nu godt i gang med den første serie af 6 sejladser inden sommerferien, og der er omkring 30 både fordelt på 4 starter og 7 løb i hver sejlads.
Det er et ganske imponerende skue med de mange sejlbåde på fjorden indenfor et forholdsvis lille område.
Sejladserne er en spændende og festlig udfordring for skipper og besætning,
og det er en stor fornøjelse at se samarbejdet på bådene fungere bedre og
bedre efterhånden som vi får afviklet sejladserne.
To af sejladserne afvikles ud for Skærbæk, hvor klubberne i Lillebælt området
går sammen i sejladser med 50-60 både. Kolding Sejlkub deltager med omkring
15 både og jeg har normalt fornøjelsen af at uddele præmier til sejlere fra
klubben.
Klubbens Pigesejlads er også en del af kapsejlads, selv om mange aktiviteter
vedrører selve håndteringen af båden.
Kapsejlads med start, mærkerunding og målgang bruges til at give en fast
struktur på sejladserne, og konkurrencen gør at sejlerne er meget mere opmærksomme på sejlføring og sejladsen.
Der er typisk over 20 piger fordelt på 5 både, så vores Pigesejlads er også en
solid succes.
Ud over klubbens sejladser, så er vores sejlere også aktive i de længere sejladser så som Fyn Rundt og Brandsø Rundt samt i diverse klasse sejladser.

.
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Kapsejlads
Lige nu glæder jeg mig til at høre fra Fyn Rundt og fra Drage sejladsen i Øresund.
Karsten
Kapsejlads

.
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Kapsejlads

.
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Fra DM i Drage -med 3 generationer
familien Hove

.
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Ungdom
Her lidt nyt fra Ungdom. Vi har været så heldige at Jesper Bjergaard tidligt på
sæsonen tog initiativ til at låne to Laser-joller fra Laser Associantion Denmark
i hele sæsonen. Dem har der været stor rift om. Der er også et par at de lidt
ældre (ikke ungdom) som har fået en gang joller-kuller. Det er super godt! Jo
flere joller vi kan få på vandet jo bedre jolle-miljø får vi!
Vi har her i foråret inddelt optimisterne i tre grupper: Bambi (de helt nye),
opti+ (de lidt mere erfarne), opti++ (de rigtig skrappe). Hver gruppe har deres
egen træner. Derudover har storjollerne en fælles træner. Trænersituationen
efter er uafklaret, de nogle af trænerne har valgt at dygtiggøre sig på diverse
læreanstalter og læreplads. Så hvis du sidder og brænder inde med en masse
sejlererfaring og gerne vil dele det med de unge mennesker, må du endelig
tage kontakt!
Traditionen tro afholdte vi vores klubtur i forbindelse med Fænø rundt og
Gamborg Fjord i Middelfart.
Storjollerne (dem, som har lyst) sejler sammen med følgebåde og forældrebåde. Dog var der rigelig vind, så dem der valgte at sejle fik sig noget af en
tur! Derefter spiser vi på plænen ved Matchracecenteret. Det blev dog en lidt
kølig og vindblæst aftensmad.
Dagen efter skulle Fænø rundes om bagbord. Vinden havde lagt sig til noget
nær perfekte betingelser. Sejlerne klarede sig rigtig flot! 2. plads for C-optimist, 2. og 3. plads til zoom8 og 3. plads til 29'er.
Vores opti+ havde en super oplevelse, men konkurrerede mod drevne b-optimister, så dem snupper vi næste år! Alt i alt en rigtig god tur med godt vejr og
højt humør. Gamborg fjord blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldte.
Vi glæder os til næste år!
Når jeg skriver dette, er Sommersejlerskolen ikke afholdt endnu, men vi har
omkring 25 tilmeldte - så det er flot! Håber de får en rigtig god uge! Det gik
næsten smertefrit at finde frivillige til at hjælpe til - Tak for hjælpen!
God Sommer derude!
Ungdom
Christian Frank Andersen

.
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Ungdom
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Handicap
Der er afholdt møde med Kolding Kommune for at fortælle og vise hvad Kolding Sejlklub som den eneste sejlklub i Lillebælt kan tilbyde af oplevelser på
vandet for handicappede.
Gæsterne fik en live demonstration af hvordan handicapsejlere kommer om
bord og får en sejltur. Kim Brunee prøvede på egen krop at få en tur og kunne
berette om oplevelsen med vind og vand i håret.
Arndt Nørgaard gav en kort briefing om Kolding Sejlklub, der har ca 600 medlemmer, flotte lokaler, en stor ungdomsafdeling, en af de største sejlerskoler i
Jylland, en handicapafdeling, stor kapsejleraktivitet og pigesejler aktivitet +
alle kursusaktiviteter, der afvikles gennem vinterhalvåret.
Der sejles i øjeblikket med 7 handicappede fra Kolding, 1 fra Esbjerg og 1 fra
Aarhus. Vi har båd- kapacitet til at kunne tage op til 25 handicappede, men
har en flaskehals på hjælper og skipper området hvor vi pt er ca 7.
Kolding Sejlklub tilbyder sejlads i 2.4mR, enmands kølbåd samt Olsen Twin, to
mands kølbåd.
2.4mR kan stort set sejles af alle sejlinteresserede og til stævner dystes der i
en åben klasse med mænd og kvinder, unge og gamle, handicappede eller ej.
2.4mR kølbåde er mini kopier af 6, 8 og 12meter kølbåde, kendt fra Americas
Cup, hvorfra bådene har arvet de elegante og kraftfulde sejlegenskaber.
Kolding Sejlklub har fire 2.4mR af lidt ældre årgang samt en Norlin mark III,
og tre Olsen Twin.
At sejle 2.4mR er ikke fysisk krævende, idet sejleren sidder nede i båden med
ansigtet fremad og har direkte adgang til alle trimliner mv. Da sejlernes vægt
er placeret meget tæt på bådens tyngdepunkt er båden meget lidt påvirket af
sejlerens vægt og højde. Det er sejlerens evne som rorsmand, taktiker og sejltrimmer der afgør sejladserne. Der konkurreres i to bådklasser, den hurtige
Norlin Mark III samt øvrige i lidt langsommere klasser. (de ældre 2.4mR både)
Sikkerheden er i top, idet det ikke er muligt at vælte i en 2.4mR kølbåd.
Sejlads for handicappede finder sted under instruktion af en erfaren sejler.
Redningsvest kan lånes. Vi sejler torsdag fra kl. 16.00 er der lift og hjælpere til
rådighed for handicappede sejlere.
Sejladsen foregår på Kolding fjords nordside. Alle både ligger i vandet og er
klar til at sejle.
.
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Handicap
Der betales almindeligt medlemskontingent mens klubben stiller båd og skipper til rådighed
Efter endt sejlads er der kaffe og hygge.
Det blev aftalt at interesserede kommer ned for at se og evt. prøve sejlads s å
endnu flere kan få glæde af sejlads.
Venlig sejlerhilsen
Kolding Sejlklub
Arndt Nørgaard, Formand

.
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Dead-line
for næste nr. af Bøjen
1. oktober 7
Indlæg til næste blad sendes til
NPTLPW!MJWFEL

Har du lyst til at komme ud at sejle?
Skulle læseren have fået lyst til at komme ud at sejle, er der nærmere orientering på Kolding Sejlklubs hjemmeside www.koldingsejlklub.dk , ligeledes er du velkommen til at kontakte Vagn Olsen på 4076 5599
Sejlerskolen sejler bl.a. i Nordisk Folkebåd og Match 28

KOLDING
VINHANDEL
v/ Kresten Vestergaard Frandsen
Låsbybanke 12 · Kolding · Tlf. 75 53 58 28
info@koldingvinhandel.dk · www.koldingvinhandel.dk
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Opråb fra klubsekretæren
Vi har brug for at få opdateret vores medlemsregister – så:
Send en mail til koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk med følgende ordlyd:
Mine nuværende oplysninger til Kolding Sejlklub`s medlemskartotek er følgende:
Evt. medl.nr.:
Fulde navn:
Ægtefælle/samlever navn:
Adresse:
Post nr. og by:
Telefonnr.:
Mobil nr.:
Fødselsdato:
Ægtefælle/samlever fødselsdato:
Mailadresse:
Du er selvfølgelig også velkommen til at kigge forbi i åbningstiden.
På forhånd tak.
Kolding Sejlklub
Carl Hollender
Klubsekretær
Mob. 24812764

.
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Kolding Sejlklub
Hvorfor skal du være medlem af Kolding Sejlklub?
Som medlem af Kolding Sejlklub bliver du automatisk medlem af Dansk Sejlunion.
•
•
•
•
•
•
•
•

Du modtager 4 gange årligt sejlunionens medlemsblad.
Du får Sejlunionens stander, der giver dig ret til at ligge ved Sejlunionens bøjer.
Du modtager Kolding Sejlklubs klubblad 3 gange årligt, samt vores
stander.
Du får nøgle til klubhuset, der giver dig mulighed for at bruge det året
rundt.
Du kan deltage i Kolding Sejlklubs ture og sociale arrangementer.
Du kan deltage i kapsejlads.
Du får mulighed for at lære at sejle.
Vi giver handikappede mulighed for, at komme ud at sejle i trygge
rammer.

Sejlerskolen arrangerer undervisning i navigation med afsluttende eksamen
hen over vinteren og undervisning i praktisk sejlads.
I Ungdomsafdelingen lærer børn og unge lærer at sejle i egne eller klubbens
både.
Kapsejladsudvalget arrangerer kapsejladser på Kolding Fjord alene og i samarbejde med de øvrige klubber i området.
Handikapsejllads - Kolding Sejlklub tilbyder sejlads i 2.4mR, enmands kølbåd
samt Olsen Twin, to mands kølbåd.
Aktiviteter - Klubben arrangerer klubture samt forskellige arrangementer hen
over året: F.eks. Pinsetur, sensommertur, julebanko, julefrokost, nytårsfrokost, torskespisning og motion …
Vi glæder os til at se dig…
Læs mere på vores hjemmeside: www.Koldingsejlklub.dk og på facebook Koldingsejlklub

.
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Mand over bord
Af Karin Østergaard

Den dag "kapsejlads" blev udvidet til "kapsejlads
med mand over bord" ....
Onsdag den 31. maj, vestlig vind, med vindstød op til 16/18 sm. - frisk vejr
til en gang kapsejlads.
Adrenalinen var på højtryk 3½ min før starten gik for Match28'er. Folkebådene var skudt af sted til dagens sejlads, vi var den sidste skolebåd, der ventede på at blive sendt af sted. Vi krydsede i vinden, for at prøve på, at få den
bedste plads. Vi var på vej væk fra dommerbåden, vendte båden for at
komme lidt tættere på igen for endnu en gang at sejle lidt væk fra dommerbåden, så skulle vores position passe til, at vi lå godt til starten...
Da vi krydsede sidste gang væk fra dommerbåden, hørte jeg vore instruktør
råbe "NEJ xxx" og båden slog en ekstra gang til bagbord, jeg sad på bagbordsiden, eller retter sagt jeg "hang lidt ud" i bagbordsiden da instruktøren rykket lidt mere i roret, til bagbord. Det bevirkede at jeg fik "det lille skub" der
gjorde, at det blev til kapsejlads med mand over bord. Jeg tror, at jeg tog et
flot aftag fra båden, det virkede som om, jeg tog et "dykker afsats" lige som
om, man sidder og vipper bag over med fuld dykkerudstyr på, for at tage sit
livs dyk...
Jeg var iklædt mit sejlertøj, oppustelig redningsvest og ikke mindst mine briller, som skal siges, at dem har jeg stadigvæk, takket være den brillestrop de
var bundet fast i.
Da skibet slog det ekstra gang til bagbord, tænkte jeg, det her det ender
med, at jeg bliver våd og i samme sekund var jeg under vandet. Match28'er
var væk.
Jeg var kommet til overfladen og lå i vandet. Jeg tænkte: "Jeg faldt sørme i
baljen. Nu ligger jeg her, jeg er våd, midt i Kolding Fjord og der er kapsejlads,
jeg kan ikke være med i kapsejladsen når jeg ligger her - øv, så går jeg glip af
det i dag, surt. Er der nogle der kommer og samler mig op? JA, med alle de
både på fjorden, så er der nogle der har set det, så ved jeg, at jeg ikke behøver at blive bange. Hvordan er vandet, fryser du? Nej, vandet er sådan set
dejlig." Jeg blev revet ud af mine tanker, da jeg hørte en råbe "nu kommer
den". Det var så redningsvesten der blev pustet op stille og roligt, lige som
den skulle.
.
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Mand over bord
Jeg føler ikke, at jeg lå så længe i vandet, men tiden er noget mærkelig noget
og den havde jeg i hvert fald ikke styr på, ude midt i fjorden. Da det blæste
en del, var bølgerne ½ til 1 meter høje, ind i mellem skulle jeg arbejde lidt
for, ikke at drikke for meget saltvand, jeg lagde mig med ryggen til bølgerne
dvs. at jeg også ligger med ryggen til at se kapsejladsen - øv. Det må ellers
havde været et flot syn, at se kapsejlads fra den vinkel :-)
Nå men, når jeg nu ligger her, så må jeg jo vente på hvad der har lyst til at
komme forbi og samle mig op, jeg gjorde et godt bytte, for det smukke skib
Mazurka - Match37'er kom forbi. Det er ikke tovlig at skifte en 27'er ud med
en 37'er.
Jeg er meget glad for, at Torkil og hans besætning kiggede efter "havfruer" de afbrød kapsejladsen for at samle mig op. En stor tak til dem. De fik mig
samlet op i 2. forsøg. Første gang kom de så tæt på, at jeg røg under stævnen, det må havde været svært at holde båden med den vind. I andet forsøg, kastede de en line ud til mig, som jeg fik fat i, så jeg kunne blive trukket
ombord. Da jeg var kommet om bord, kunne jeg mærke, at jeg havde en høj
puls, jeg følte, at jeg havde været med i noget ekstrem, hvad man sådan set
også kan sige. Det tog noget tid, inden jeg havde normalt puls igen og der
gik små 2 dage inden kroppen kom i normal tilstand, dagen efter var jeg helt
vild afkræftet efter episoden.

Eftertanke...
Efter denne her episode, er jeg blevet opmærksom på og vil slå et slag for, at
man bør tjekke sin oppustelig redningsvest hvert år. Vesten har tre forskellige måder den kan pustes op på.
1) I vesten er der en salttablet, denne salttablet kan udløse, hvis den bliver
for våd. Hvilket kan ske, selv om man ikke falder i baljen, men kun får saltvands sprøjt eller regnvand på vesten. Til sidst kan tabletten blive så lille, at
vesten bliver udløst, derfor, skal man hvert år se efter denne tablet.
2) Der er også en split i vesten, som gør, at når man rykker i snoren, så udløses vesten, hvis splitten er væk, funger denne funktion ikke. Derfor tjek splitten hvert år.
3) Der er et sugerør, man kan puste i, hvis de 2 andre funktioner ikke virker
eller hvis vesten ikke bliver pustet helt op.
En god ide, når man kigger vesten efter, så se efter, om den grønne streg er
ved CO2'en.
.
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Mand over bord
Jeg har fundet et par hjemmesider der fortæller hvad man bør gøre:
https://www.minbaad.dk/nyhed/archive/2013/13/march/article/saadantjekker-du-vesten https://www.respektforvand.dk/paa-havet/en-sikker-turpaa-havet/tjek-din-redningsvest.
Karin Østergaard
__________________________________
Thorkild på Mazurka oplever det således:
Vi lå med rebet storsejl og ventede på, at det blev vores tur til at starte.
Matcher 28-eren laver en ufrivillig bomning med en efterfølgende voldsom
rotation. Det reagerer vi ikke på, men lige efter ser et af mine besætningsmedlemmer en person i vandet.
Da vi ved, at Matcher 28-eren ikke har motor, starter vi motoren, tager storsejlet ned og sejler hen for at hjælpe.
I den friske vind kommer vi desværre for tæt på i første forsøg og må gentage manøvren. I andet forsøg holder vi mere afstand og kaster en line til Karin, der heldigvis flyder højt pga. redningsvest og godt olietøj.
Vi får hende halet ind via bådens åbne hæk, men selvom Karin kan hjælpe til
er det en vanskelig opgave. Vel ombord smides det våde tøj og hun pakkes
ind i et tæppe. Vi sejler ind og får sendt bud efter tørt tøj.
Konklusion: Hav en aftale om proceduren for "Mand over Bord". Husk at det
er utrolig svært at få en bevidstløs person løftet/hejset op i båden - personen bliver meget tung.
Vigtigst: Brug redningsvest.
Thorkild
____________________________________
Og Karsten supplerer:
Jeg så desværre ikke noget fra Dommerbåden, og kan derfor ikke bidrage til
beretningen.
Set fra min plads i klubben, så bekræfter beretningen endnu engang, at vores klub-kapsejlads giver optimale muligheder for at afprøve sig selv og båden under trygge forhold.
.
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37 års erfaring i branchen

Erhvervsrengøring
Hovedrengøring
Specialrengøring
Gulvbehandling
Håndværkerrengøring

Få et uforpligtende tilbud - ring

75 36 33 48

Vejen Rengøring - Vestergade 7 - 6600 Vejen - www.vejenrengoring.dk - info@vejenrengoring.dk
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Mand over bord
Der er altid mulighed for at få hjælp hvad enten det drejer sig grej som svigter, om vejledning til trimning af sejl eller om behov for at bade i Fjorden og
øve mand over bord.
Jeres feriesejlads bliver sjovere og sikrere, når båd og grej samt ikke mindst
skipper er prøvet af ved noget underholdende kapsejlads.
Karsten, KS Kapsejlads

Husk Redningsvesten

.
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Ds Grandprix stævne
For første gang i flere år kunne Kolding Sejlklub endnu engang være vært
ved et stort ungdomsstævne. Årets første Dansk Sejlunion Grandprix stævne
fandt sted i weekenden d. 6. – 7. maj. Næsten 200 sejlere fordelt på A-optimist, B-optimist, Zoom8, Europajolle, Laser 4.7, Laser Standard og Laser Radial deltog.
Planlægningen startede allerede i januar, hvor en lille gruppe bestående af
Kim Skovgaard, Arndt Nørgaard, Niels Henrik Hove og Marianne Skov satte
sig sammen for at få enderne til at nå sammen, så vi kunne sikre et så godt
stævne for sejlerne som muligt.
Senere kom flere hjælpere til og på dagen var op mod 35 hjælpere samlet
for at hjælpe med at afvikle stævnet. Der var rigtig mange gamle kendingen
med, men heldigvis også mange nye, så det var rigtig dejligt.
Desværre var vejrguderne lidt imod os, så vi manglede i den grad vind. Alligevel lykkedes det ved god hjælp fra en dygtig og professionel baneledelse
at få afviklet nogle gode og fair sejladser. Det var jo heldigvis dejligt vejr så
som billederne viser, blev den megen ventetid brugt på hyggeligt samvær.
Så selv om alle gerne ville have sejlet noget mere fik vi stor ros fra alle sider
– så en stort tak til alle hjælpere på land og på vand.
Også stor respekt for, at det var projekt båret af hele klubben, og med
mange helt unge og ikke så helt unge 
Marianne Okkels Skov

Find flere billeder fra stævnet via vores hjemmeside.

28

Ds Grandprix stævne

Find flere billeder fra stævnet via vores hjemmeside.
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Ds Grandprix stævne

Find flere billeder fra stævnet via vores hjemmeside.
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Vild med Vand
Lørdag d. 10. juni var anden gang at Koldings havn var
vært ved Havnens Dag. Her var der mulighed for at se en
helikopter udføre en redningsaktion, at komme tæt på
fisk og krabber og få en tur i en båd.

Allerede fredag blev Havnens dag og Vild med vand åbnet med borgmester
Jørn Pedersen Søværnets Tamburkorps.

Læs her et uddrag fra http://kolding24.dk/vand-arrangement-flot-vejr/:
Jeg kan bedst lide krabber, smiler fem-årige Alec begejstret. Han er lørdag
sammen med sin lillesøster og forældre taget til Havnens Dag på Nordhavnen i Kolding. Her står dagen i vandets tegn, hvor det blandt andet er muligt
at komme ud og sejle i joller og få en tur i en motorbåd fra Nordhavnen til
Sydhavnen.
Og allerede inden klokken havde slået 10 var parkeringspladsen ved Nordhavnen fyldt op. Noget Arndt Nørgaard, formand for Kolding Sejlklub og
medarrangør af Havnens Dag, var godt tilfreds med.
- Vi regner med, at der kommer omkring 1000 besøgende forbi. Så det starter jo godt ud. Vi vil gerne åbne folks øjne op for, hvor fantastisk vand er at
være i, siger han.
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Vild med Vand
Og det er det, de forsøger at gøre ved at holde Havnens Dag sammen med
70 andre havne rundt om i landet.
VILD MED VAND
Kolding Havn er en Vild med Vand-havn. Vild med Vand-havne er havne
rundt om i landet, der er fælles om at lave en lang række aktiviteter. Og en
af de aktiviteter er Havnens dag. Her vil de 70 forskellige Vild med Vandhavne vise, havnens muligheder for lokalområdet og give beboere i området lyst til at komme på havnen og deltage i de aktiviteter, som havnen i øvrigt tilbyder. Over 70 Vild med Vand-have holdt den 10. juni Havnens Dag i
2017 med 1000 forskellige aktiviteter.
Tæt på vandet
Sejlene skulle lappes og sættes på plads, inden de mange gæster for alvor
begyndte at dukke op. Og to der havde travlt med at få lappet hullerne var
16-årige Nanna Kjærholm og Josephine Feigl. Sammen sejler de i en tomandsbåd i Kolding Sejlklub.
Selvom det var muligt for gæsterne at få en tur i nogle af bådene, var det
ikke sikkert, at Nanna og Josephine skulle have nogen med. Medmindre gæsterne ikke havde noget imod en kølig dukkert i havnen.
- Båden er lidt usikker, så vi er kæntret et par gange. Så det er ikke sikkert, at
vi skal have nogen med, griner Josephine Feigl og forklarer, at de er nye i båden og stadig er ved at lære den bedre at kende.
At få en tur i en båd var dog kun en af mange ting, de besøgende kunne
prøve lørdag. Der var også kræmmermarked, en redningsaktion af en helikopter og mulighed for at få fingre i krabber og fladfisk.
Og 7-årige Ry Andersen havde da også fået øje på de svømmende dyr.
- Jeg kan virkelig godt lide fladfiskene. De svømmer lige nede ved bunden og
ser lidt skæve ud, siger hun og går over til krabberne i bassinet ved siden af
og tager en op.
- Dem kan jeg også godt lide. De ser lidt sjove ud, siger hun og smider den
tilbage i vandet.
Vild med Vand Havnens dag med Kolding Sejlklub som tovholder og aktiv
deltagelse fra Kolding Idræts Efterskole KIE, Kolding Sejlklub, Kolding Motorbådsklub med kræmmermarked, Bøges Både, Kajakgaarden, Kolding Bådel33

Vild med Vand
aug, Agter Grillen, Marineforeningen, Strandjagtforeningen, Ocean Adventures, CoastZone’s FREM, Business Kolding og Søværnets redningshelikopter blev et tilløbsstykke i det flotte vejr.
Vi skønner mindst et par tusind gæster besøgte havnen hen over dagen.
Havnens dag blev afholdt af 70 havne samme dag med samlet besøgstal på
over 100.000.
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Vild med Vand

Sendt fra min iPad

Vild med Vand projektet er til for at vække maritime drømme med
aktiviteter og gode oplevelser på havnen og havet.
Det er Foreningen af Lystbådehavne I Danmark og Dansk Sejlunion,
der sammen har skabt Vild med Vand.
Vild med Vand er støttet af Nordea-fonden.
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Ny anløbsbro ved løveodde
Den nye anløbsbro ved Løverodde er nu indviet og klar til, at sejlerfolket kan
anløbe Løverodde standsmæssigt.
Anløbsbroen er fremstillet af eksotisk hårdttræ, blandt andet af sorten
Azobé, som uden nogen form for imprægnering kan modstå angreb fra pæleorm og klare at stå i havvand i årtier.
Den nye bro bliver – som den gamle - 116 meter lang, mens bredden er øget
en lille smule til 1,90 meter, så det nu muligt og sikkert for to personer at gå
ved siden af hinanden. Bredden på brohovedet yderst er også uændret,
nemlig 6,1 meter. Og vanddybde ca 4 m.
Formand for Teknikudvalget Knud Erik Langhoff og næstformand Molle
Lykke Nielsen inviede broen sammen med børn og voksne fra Børneuniverset Sdr. Stenderup.
Arndt
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Fra årets pinsetur
vig og med udsigt til dejligt vejr så rigtig mange havde lyst til turen til Dyvig.
Vi mødtes i klubhuset Kl. 18.30 hvor menuen traditionen stod på Vildsvin
med diverse tilbehør og Solveigs dejlige lagkage. Det var lækkert.
Det blev en hyggelig aften der blev afsluttet med et flot fyrværkeri arrangeret af Dyvig badehotel.
Pinsedag mødtes vi kl. 8.30 til rundstykker og frisk kaffe Traditionen tro gav
klubben en lille en til hjemturen. De friske snuppede en Gl.dansk mens andre måtte lade sig behandle af Dr. Nielsen.
I stedet for at sejle hjem søndag var vi nogle stykker som blev i Dyvig og hyggede for at sejle direkte hjem om mandagen. Tak for en hyggelig pinsetur
med rigtig god stemning.
Mange sejlerhilsner
Marianne
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Fra årets pinsetur
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Standerhejsning
Søndag d. 23. april 2017 kl. 11.00 blev der afholdt standerhejsning i sejlklubben.
Med foråret komme, med nogenlunde solskin og med megen blæst blev
årets Standerhejsning afholdt. Mange medlemmer og andre gæster var
mødt op til at skyde sæsonen i gang. Formand Arndt Nørgaard bød velkommen til alle og borgmester Jørn Pedersen holdt tale.
Bertel havde taget harmonikaen med og spillede til "Frie hav” og ”Der er ingenting der maner” - traditionerne blev således holdt i hævd.
Efter et stort hurra for Kolding Sejlkub og sejlsporten var klubben vært ved
en forfriskning i klubben og efterfølgende frokost.
Mange sejlerhilsner
Marianne
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Standerhejsning
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Havnekontoret
Kontakt havnekontoret i Kolding Lystbådehavn
Skamlingvejen 5
6000 Kolding
Tlf. +45 7553 2722
klh@koldinglystbaadehavn.dk

Havnekontorets åbningstider:
Mandag-fredag: 9:00 til 10:30
Torsdag endvidere: 15:00 til 17:00
Weekend / Helligdage: Lukket
Mellem jul og nytår: Lukket
Herudover kan der være enkelte lukkedage i løbet af
året, og de vil blive annonceret under Sidste nyt.
Hold øje med havnekontorets hjemmeside for ændringer i åbningstider.

Havnemester

Havneassistent

Havneassistent

Lars Guldberg
klh@koldinglystbaadehavn.dk

Benny Dalgas

Tommy Berg Jensen

Kontorassistent/ bog
holderi
Helle Lisberg
helle @kolding-lystbaadehavn.dk
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HANSEN & HAMACHER

MAST OG RIG

MASTER OG BOMME
STÅENDE RIG
LØBENDE RIG
SPILERSTAGER
RODKICK
ROD-RIG
SØGELÆNDERWIRE
BLOKKE
TOVVÆRK

PROFURL OG Z-SPAR
RULLEFOKSYSTEM

PROFURL RULLEBOM

HYDRAULISK
AGTERSTAGSTRAMMER

Gammelgaardsvej 7
6580 Vamdrup
Tlf. 75 58 10 64
Fax 75 58 33 63
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Indmeldelser
Indmeldelser 01.01.2017 – 30-06.2017
Navn
Søren Uhre Nielsen og
Margit Nielsen
Kim Sandø og Lene Skov
Sara Geilager Madsen
Maria Gade
Stefan og Jonna Lööf
Cecilia Lööf
Torben og Britta Skov

Adresse

Art

Grundlag

Dato

Rasmus Præst
Henrik Lauritsen

Hestkærvej 7, Krogager,
7200 Grindsted
Tvilevej 8, 6670 Holsted
Falkevej 15, 6000 Kolding
Fjordvej 1, 6000 Kolding
Piledamsvej 33, 6000 Kolding
Piledamsvej 33, 6000 Kolding
Gl. Strandvej 33, 6000 Kolding
Thygesminde Alle 160
7000 Fredericia
Mejlgade 87, st.th., 8000 Aarhus C
Mølkærparken 120, Ødsted,
7100 Vejle
Vinkelager 8, 6000 Kolding
Dreyersvej 11, 6000 Kolding

Niels Løjborg

Vinkelvej 18, 6710 Esbjerg V

Steffen Kähler
Kirsten Lauridsen
Ina Beck Viktor
Ditte Maria Classen
Charlotte Juhl-Nielsen
Peter Klaaborg og
Annemette Klaaborg
Lars Holm Nielsen
Niels Toftild
Daniel Byberg

Lærkevej 10, 6100 Haderslev
Nyvang 11, 6500 Vojens
Parkvej 55, 6100 Haderslev
Stejlbjergvej 24, 1., 6000 Kolding
Nannasvej 23, 6100 Haderslev

Junior
Passiv
Sejlfartøj
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv

Strandvænget 37, 6000 Kolding

Familie

Agervænget 1, 6000 Kolding
Heimdalsvej 37, 6000 Kolding
Vangevej 6, Erritsø, 7000 Fredericia
Mølkærparken 120, Ødsted
7100 Vejle

Aktiv
Aktiv
Aktiv

Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Genindm.
Mail
Mail
Mail

Familie

Indm.

090517

Indm.

030517

Mail
Mail

170517
190517

Junior

Indm.

300517

Januarvænget 23, 6000 Kolding

Familie

Indm.

310517

Willemoesgade 46, 4., 6700 Esbjerg
Dalbygade 65, 6000 Kolding
Trompeterbakken 11, 6000 Kolding
Trompeterbakken 11, 6000 Kolding

Aktiv
Aktiv
Familie
Junior

Mail
Mail
Indm.
Indm.

310517
310517
310517
310517

Vesterbrogade 15B, 6000 Kolding

Familie

Indm.

010617

Strynøvænget 32, 6000 Kolding

Junior

Indm.

020617

Vandværksvej 10A, 6000 Kolding

Familie

Mail

130617

August Severinsen
Frank Bianchi
Silje Skjoldborg From

Christoffer og Helen From
Toke Bonne Antonsen

Haderslevvej 57, st., 6000 Kolding

Magnus Høgnesen
Jesper og Vibeke Børsmose

Grimstrup Hovedvej 31E, 6818 Årre
Hjerting Strandvej 42, 6710 Esbjerg V
Skolevænget 13, Strandhuse
6000 Kolding

Laurits Bernhammer
Søren Barlebo og
Sussi Honnens Barlebo
Line Sandberg Lorentzen
Rita Cunha
Peter og Kathrin Thorning
Lauritz Thorning
Dennis Christensen og
Henrik Christensen
Villads Hagen Juul
Henrik Maltarp og Lena
Gade

Familie

Mail

100117

Familie
Aktiv
Aktiv
Familie
Jun-fam
Familie

Mail
Mail
Mail
Mail
Mail
Indm.

100117
180117
190117
200117
200117
240117

Junior

Mail

170317

Aktiv

Mail

220317

Junior

Mail

290317

Mail
Mail

310317
040417

Mail

060417
110417
110417
180417
200417
210417

Sejlfartøj
Aktiv
Familie

210417
240417
280417
090517
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Indlæg til hjemmeside

Deadline på BØJEN

Har du en nyhed, som du vil dele med
Vores klubblad Bøjen udkommer tre
andre af klubbens medlemmer så læggange årligt:
ger jeg den gerne på vores hjemmeside.
√ primo marts, deadline 15. Januar
Jeg sørger også for rundsendning af ny- √ primo juli, deadline 01. juni
hedsmail til alle medlemmer der er til√ primo november, deadline 01. Okt.
meldt vores nyhedsmail.
Vi modtager gerne indlæg fra alle medMarianne Okkels Skov
lemmer, der vil bidrage med:
moskov@live.dk
En god turbeskrivelse - En god maritim
Mobil 20 90 66 51
hjemmeside - Kommentar til sejlsport/sejlads - Indlæg sendes til redaktøren.
Marianne Okkels Skov
moskov@live.dk

Nyhedsmail

Kalender

Ønsker du, at modtage klubbens nyhedsmail kan du tilmelde dig på linket
på forsiden af vores hjemmeside:

Følg med i vores aktiviteter på vores
hjemmeside. Her forsøger vi at få opdateret vores kalender så hurtigt som muligt.

www.koldingsejlklub.dk

Send en mail til mig så skal jeg lægge
den på med det samme.
Marianne Okkels Skov
moskov@live.dk
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Jollepladsen

Opslagstavlen

Henstilling af private joller & lignende,
må kun ske ifølge aftale med den pladsansvarlige,

Hold øje med hjemmesiden og opslagstavlen ved klubben, her opslås løbende
information om klubbens aktiviteter.

Tilladelsen gælder kun et år ad gangen
og kun for perioden 01.05. – 01.10.
Henvendelse vedrørende dette skal ske
til Grejformanden.
Grejudvalget
Viggo Andersen
Mobil 28 15 43 05
albatossen@forum.dk
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Udvalg og kontaktpersoner 2017
Kapsejlsadsudvalget
Formand: Karsten Søgaard Jensen

I Kolding Sejlklub

75538734

Undomsudvalget
Formand: Christian Frank Andersen
ksungdom@gmail.com
Øvrige poster – se ungdomsafdelingens hjemmeside

51388361

Afdelingen for 2,4mR/Olsen Twin
Erik Carlsen, Almindingen 12, Kolding 75528357
Grejudvalget
Formand: Viggo Andersen
albatossen@forum.dk

28154305

Repræsentant for sejlerskolen:
John Gejlager

51332908

Repræsentant for 2,4 mR afdelingen:
Erik Carlsen

75528357

Repræsentant for ungdomsudvalget:
Christian Frank Andersen

51388361

Repræsentant for Folkebådene:
Heines Nielsen

20979276

Sejlerskolen
Dan Østergaard
daoe@live.dk

28562427

Bådsmænd
Kalorius
Henning Erbs

23612439

Pikat
Jannik Hansen
jannikcaj@webspeed.dk

40924966

Søhesten
John Gejlager

51332908

Reparation og vedligeholdelse af hus:
Klaus Bruun
kbru226@gmail.com

26492026

Måler
Lars Hove
larshove@profibermail.dk

41441257

KS-Hjemmeside/klubblad
Marianne Okkels Skov
moskov@live.dk

20906651

Kolding Lystbådehavn
Finn Mortensen Formand
Trapholtparken 32, Kolding
Trap32@profibermail.dk

75532102

Andre kontaktområder
Booking af hus:
Klaus Bruun
kbru226@gmail.com

26492026

Joller på jollepladsen, kranen, maste- 28154305
opbevaring:
Viggo Andersen
albatossen@ofir.dk

48

INDMELDELSESBLANKET
Bliv medlem af Kolding Sejlklub
Undertegnede anmoder herved om at blive optaget som medlem:
Navn:

______________________________________________________

Familiemedlem
(ægtefælle/samlever):

______________________________________________________

Adresse:

______________________________________________________

Postnummer og by:

______________________________________________________

Telefon nr.:

___________

Fødselsdato:

___________

E-mail:

______________________________________________________

Bådnavn:

___________

Mobil nr.: ____________

Bådtype: ____________ Broplads___________
Kontingent pr. år

 Sejlfartøjsejer (ejer af fartøj med sejIføring med/u. motor)

kr.

 Fam. medl.skab (ægtefæller, der begge ønsker medlemsskab)

kr. 1.075,-

 Motorbådsejer (Fartøj m/motor u/sejl)

kr.

875,-

 Aktiv (medlem, der sejler som mandskab)

kr.

875,-

 Passiv (støttemedlem)

kr.

500,-

 Junior-optimist (optimistsejlere)

kr.

575,-

 Juniorer (øvrige unge under 25 år)

kr.

575,-

kr.

325,-

Juniorer/optimist (familiemedlemsskab)

975,-

Ved indmeldelse efter 1. juli 50%
Indmeldelsesgebyr

Under 25 år 0 kr.
Over 25 år 0 kr.

 Ja tak, jeg ønsker at kunne afhente klubbladet i klubhuset og ønsker det ikke tilsendt.
Det samlede beløb bedes indbetalt til reg.nr. 2470 kontonummer 8473603668.
Bemærk, at indmeldingsgebyr og kontingent skal være indbetalt inden medlemskab er aktivt.
Dato:

____________

Underskrift: ________________________________
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