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Nyt fra formanden
Ohøj Medlemmer!
Vi har lukket bogen for sæson 2018 som vil blive husket som den bedste sejlersommer i klubbens historie. Det gode vejr og klubbens mange aktiviteter
har givet en netto medlemstilgang på små 5%. Vi har fået ca. 100 nye medlemmer, hvoraf rigtig mange er kommet fra sejlerskolen, der med over 70
elever har haft en rekord sæson 2018. Gennemsnitsalderen for alle klubbens
medlemmer er ca. 50 år med en aldersfordeling fra 8 til 90 år. Vores udfordring er at få flere unge i aldersgruppen 16-24 på vandet. Vi tror på, at vi
med projektet: ”Flere unge på vandet” og indkøb af 2 moderne J/80 klubbåde kan tiltrække og beholde flere af de unge i den aldersgruppe med bl.a.
aktiviteter som Sejl og Studer i samarbejde med Koldings mange uddannelsesinstitutioner.
Velkommen til alle jer nye medlemmer i klubben. Se nærmere inde i bladet,
hvordan vi gerne vil byde jer velkommen i klubbens aktiviteter mv. med en
mentor som kan hjælpe jer i gang.
Vi har haft masser af vinteraktiviteter i Sejlklubben – styrketræning/vintersejlads i ungdomsafdelingen, pigegymnastik og gymnastik for voksne mænd.
Hertil kommer kurser i Navigation, VHF-kursus, Motorpasserkursus og foredrag hos Kolding Marine Center. Arrangement udvalget har klaret
Julebanko, Julefrokost, Nytårsfrokost og klubaftner med spændene aktiviteter og foredrag fra fjerne kyster og der kommer flere hen over foråret. Husk
at komme og hør når Nicolai Sehested den 24. februar holder foredrag på
Fredericia Boat Show.
Tusind tak til de mange frivillige der står bag sejlklubbens mange aktiviteter.
Vi håber at se masser af frivillige til Store Oprydningsdag den 6. april og til
mange af de andre spændende aktiviteter vi sætter i søen i 2019. Disse aktiviteter kan kun afvikles med indsats fra de mange frivillige der giver en hånd
med. Hold øje med vores opslag her i Bøjen og på klubbens hjemmeside og
Facebook.
Kolding Sejlklub har også i 2018 markeret sig på vinderpodierne ved forskellige stævner. Især Folkebådene har været aktive, - Folkebåden Idefix vandt
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Nyt fra formanden
DM sølv på Flensburg Fjord og blev nr. 4 i det Internationale Tyske Mesterskab. Bent Mallemuk var med på vinderbåden ved Aarhus Festuge Cup. Per
Jørgensen, Carl-Otto Hedegaard og Peter Secher vandt Trudelmaus Pokalen
for Nordiske Folkebåde og Nicolai Sehested som sejlede som Boat Captain i
Volvo Ocean Race vandt strækningen Hong Kong- Auckland og slog rekorden
på længste distance sejlet over 24 timer med gennemsnitsfart på over 25
knob.
Aktivitetskalender for sæson 2019
Vi er allerede i gang med forberedelserne til sæson 2019 og årets første
store arrangement, Torskegildet, er netop afsluttet. Som sædvanlig afviklet
med stor succes og glade sejlere.
Inden sejlersæsonen rigtig skydes i gang afholder vi Generalforsamling den
5. marts og Standerhejsning den 7. april. Kom og hør, hvad der sker i Klubben, deltag i debatten og vær med til festen, når det hele starter.
Sejlerskolen holder Introduktionsaften onsdag d.12. marts og Ungdom
holder Introduktionsaften for nye sejlere og forældre torsdag d. 28. marts.
Se kalenderen på Kolding Sejlklubs facebooksider, hjemmeside kalender
og hjælp os med at sprede budskabet videre til jeres familie og venner,
skole-kammerater og kollegaer. Vi tager godt imod alle, der vil lære at
sejle eller starte i ungdom med et langt liv på vandet.
Onsdagskapsejladsen vil også i år blive afviklet i samarbejde med Kolding
Bådelaug. Første kapsejlads bliver onsdag den 1. maj. Følg med på vores
hjemmeside om introduktion til kapsejlads. Vi har plads til flere så har du
lyst til kapsejlads tager vi godt imod dig. Se kontakter her i bladet.
Som noget nyt vil Kapsejladsudvalget sammen med KS Ungdom i august eller september arrangere et klubmesterskab eller KS Grandprix. Mere herom
senere.
Pigesejlads starter med introduktion 11 april og første sejlads bliver torsdag
den 2. maj.
25. maj fællesturen Fyn rundt arrangeret af nogen af Kolding Sejlklubs mest
erfarende sejlere, se mere herom og tilmelding på facebooksiden og hjemmesiden.
Også i år holder Kolding Sejlklub åbent hus på Havnens dag den 25. maj under Vild med Vand projektet, hvor en masse af havnens og fjordens aktører
vil vise, hvordan man gør drømmen om at komme på vandet til virkelighed.
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Nyt fra formanden
Sammen med GoSail arbejder vi med mulighederne for at afvikle en hele
sejleruge i forbindelse med Vild Med Vand arrangementet med masser af
muligheder for GoMatch sailing for sejlklubben, Koldings erhvervsliv og Uddannelsesinstitutioner. Se nærmere inde i bladet.
Endelig sluttes sæsonen af med Standerstrygning og et brag af en afslutningsfest den 25. oktober.
Tak på forhånd til de mange frivillige der melder sig for at afvikle disse arrangementer.
Følg med i Bøjen og på Kolding Sejlklub hjemmeside og Facebook om alle aktiviteterne.
Planlægning af den nye Marina City
I et stort projekt som Marina City er der hele tiden mange bolde i luften. Et
godt stykke ind i 2019 bruges kræfterne fortsat på planlægning. Der skal udarbejdes en meget stor miljørapport (VVM-rapport og SMV-rapport), men
også forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan. Der sigtes mod
politisk behandling af forslagene i foråret, offentlig høring hen over sommeren og endelig vedtagelse i eftersommeren 2019. Hvis planen holder, kan de
første fysiske arbejder gå i gang sidst på året.
Følg med på https://www.kolding.dk/borger/planer-projekter/marina-city/
God sæsonstart 2019
Jeg og den samlede bestyrelse ønsker alle Kolding Sejlklubs medlemmer en
god sæsonstart. Vi ses på vandet, på havnen eller i klubhuset.
Med venlige Sejlerhilsner
Arndt Hovald Nørgaard
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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.norgaard@gmail.com

Marianne Okkels Skov
Næstformand/Redaktør
5252 0424
moskov@live.dk

Poul Skovgaard
Kasserer
7550 9405
pskovgaard@deloitte.dk

Tirsdagog onsdag
kl. 16.30 - 17.30
December
og januar
dog kun tirsdag
Ferielukket
Uge 28-29-30

Øvrige bestyrelse

Dan Østergaard
Sejlerskolen
2856 2427
daoe@live.dk

Karin Østergaard
Arrangementer
2627 6595
Kloe@hotmail.dk

Henrik Olesen
Ungdomsafdelingen
6177 1148
ksungdom@gmail.com

Niels Henrik Hove
Kapsejlads
2122 4728
hove1944@gmail.com

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

Øvrige

Viggo Andersen
Grejudvalg
2815 4305
albatossen@ofir.dk

Theresa Lundberg
Klubhus
2442 1211
lundbergtheresa@gmail.com

Carl Hollender
Klubsekretær
2481 2764
koldingsejklub@koldingsejlklub.dk

Finn Mortensen
Lystbådehavn
7553 2102
trap32@profibermail.dk

Fra redaktøren

Kære læser
Forsidebilledet er måske ikke nødvendigvis udtryk for hvordan
vejret har været i år, heldigvis da, men alligevel synes jeg, at billedet, der er taget af ungdom, er en forside værdig.
Tak for de fine indlæg til bladet – tusind tak for det.
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 god sæson.
God læselyst
Marianne Okkels Skov

DEADLINE NÆSTE NUMMER AF BØJEN ER
1. juni 2019
SEND DIT INDLÆG TIL MARIANNE PÅ:
MOSKOV@LIVE.DK
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~~KQMARINEUDSTYR~
VINTERKLARGØRING, INDENBORDSMOTORER

Vi servicerer Ya11111ar, Vofro, Vet11s, 811klr,
Mercruiser og a11dre gode mærker.

PRISER, VINTERKONSERVERING OG SERVICE
Dieselmotorer
Pris inkl. moms
1+2 cvl
3 cvl
4-6 cvl
Vinterkonserverinq oq service
•

2.500

3.125

4.795

Benzinmotorer
Pris, inkl. moms
4 cvl
6 cvl
8 cvl
2.795

3.495

3.750

Vilkår: Vinterkonserveringsmiddel, olie og oliefilter er med i prisen. Brænds1om1ter, vandudskillcndc brændstoffiltre,
tændror, lærezink i motor, rem, irrpeller i kolevandspumpe og luftfilter kontrolleres. Prisen for disse reservedele kommer
oven i.

•

Specialpriser: For Volvo Pcnta 04, 06, 09 og 012 er eks1ra tillæg. Samme for Yanmar4 og 6BY samt 4LH.

Vi tager ikke kørepenge i Kolding, Haderslev, Årosund , Fredericia, Middelfart og Brejning. Ofte kan
man undgå korepenge i Sønderborg, Aabenraa, Vejle, Horsens, Esbjerg, Ribe, Tonder, Silkeborg,
Århus, m.f. Det forudsætter blot at vi har et par andre ærinder i området.

lnn/11/JiJbj
W, _ • _ • __

0

YANMAR
~
marine -~
.

VOLVO

PENTA
.

MerCru1ser

Dansk Marineudstyr APS
Industrivej 1, 6000 Kolding, Telefon 7552 7533,
E-mail: danskmarineudstyr@mail.dk
www.danskmarineudstyr.dk
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Kolding Sejlklub Generalforsamling 2019
Tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 19.00
I Kolding Sejlklub, Dokvej 1, 6000 Kolding Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Hans-Christian Ohrt
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Orientering fra udvalg
a. Orientering fra ungdom v/Henrik Olesen
b. Orientering fra sejlerskolen v/Dan Østergaard
c. Orientering fra Kolding Lystbådehavn v/Finn Mortensen

5. Orientering fra bestyrelsen vedr. Marina City projektet
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Forslag fra bestyrelsen
Forslag fra medlemmer
Fastsættelse af indskud og kontingent
Valg af formand
Arndt Hovald Nørgaard modtager genvalg
Valg af næstformand eller kasserer
Kasserer Poul Skovgaard modtager genvalg for perioden 2019 – 2020
Næstformand Marianne Okkels Skov er valgt for perioden 2018-2019
Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Ungdomsudvalg: Henrik Olesen modtager genvalg
- Kapsejladsudvalg: Niels Henrik Hove modtager genvalg
- Grejudvalg: Viggo Andersen modtager genvalg
- Sejlerskolen: Dan Østergaard modtager genvalg
- Arrangementer: Karin Østergaard modtager ikke genvalg
- Klubhus: Theresa Lundberg
- Stævner: Palle Johansen modtager genvalg
Valg af 1 bestyrelsesmedlem
Valg af klubbens repræsentant til Lystbådehavnen
Klubbens repræsentant Finn Mortensen modtager genvalg for perioden 2019 – 2020
Valg af revisor
Vagn Olsen modtager genvalg
Bemyndigelse til bestyrelsen til optagelse af lån m.m.
Eventuelt.
Vi skal sædvanen tro have skipperlabskovs, som serveres kl. 18.00. Spisning 50kr. incl.
1 øl og vand.
Tilmelding til spisning senest d. 1. marts 2019 til klubmesteren på:
koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk eller via hjemmesiden.
Der ingen tilmelding til generalforsamlingen.

Bestyrelsen
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Standerhejsning
Søndag d. 7. april 2019 kl. 11.00
Vi starter ceremonien uden for klubhuset med salutskud, taler og sætning af
Dannebrog og Klubstander.
Herefter er Kolding Sejlklub vært ved en forfriskning i klubhuset.
Kl. 12.00 byder vi til frokost til pris på 80 kr. for voksne og 40 kr. for børn.
Alle er velkomne.
Der er ingen tilmelding.
Vel mødt!
Bestyrelsen
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Sejl sikkert arrangement 19. marts
Sikkerhed til søs er første betingelse for at kunne sejle sikkert. Reserver aftenen
hvor Svend Aage Olesens fortæller om sikkerhed til søs "Livlinen til land" herunder det nyeste udstyr.
- demonstrerer redningsveste. "Bliv fortrolig med din vest"
- de fremmødte undervises i servicering af medbragte veste. (lærer det selv)
NB! DELTAGERNE OPFORDRES TIL AT MEDBRINGE DERES EGEN VEST.
MEDBRING OGSÅ GERNE NØDRAKETTER I VIL HAVE AFPRØVET UNDER KYNDIG
VEJLEDNING, EVT GAMLE RAKETTER SOM HAR OVERSKREDET "SIDSTE SALGSDATO"
- Vi vil søge om tilladelse til en demonstration af nødraketter håndblus etc. på
nordhavnen. se dette link
https://www.youtube.com/watch?v=5d3zQSFG7n8
Download allerede nu Appen
https://www.respektforvand.dk/paa-havet/en-sikker-tur-paa-havet/sejlsikkertapp
Med venlig hilsen
Arndt Nørgaard
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Pinsetur til Dyvig
Pinseturen går i år til Dyvig på Als, hvor vi endnu engang har lånt klubhuset.
Programmet for lørdag den 8. juni er:
Kl. 15.00 Gå-tur i området (frivilligt)
Kl. 18.30 Vi mødes til en velkomstdrink i klubhuset
Kl. 19.00 Fællesspisning
Senere på aftenen vil der være kaffe, som laves i klubhuset. Service og drikkevarer medbringer man selv.
Såfremt man ønsker at vaske sit service op i klubhuset, medbringer man selv viskestykke m.v.-Søndag morgen kl. 9.00 er der fælles morgenbord, hvor Kolding Sejlklub giver
rundstykker, kaffe og en lille en til halsen. Resten medbringer man selv.
Alt dette får man til kr. 200,00 per person og børn under 14 år kr. 100,00.
Vi håber, at der stemning for aftaler om at sejle til fælles havne på ud- og/eller
hjemturen.
Tilmelding sker via Kolding Sejlklubs hjemmeside. Ved tilmelding bedes bådens
navn samt antal personer oplyst.
Tilmelding/betaling skal være klubsekretæren i hænde senest den 29. maj 2019.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage.
Med venlig hilsen
Pinsetursudvalget, som i år er Pigesejlerne
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Afdelingen for 2.4mR/Olsen Twin

I skrivende stund er det allerede uge 3 i 2019, og to Olsen Twin er
vokset og bundbehandlet. Disse to både er næsten klar til at komme i
vandet, der mangler kun lidt beslag, som vi sætter i senere. Det går
stærkt, når vi er fem personer til at arbejde med bådene.
Vi glæder os til, at lystbådehavnen får mudret op inden sejlsæsonen
begynder.
Vi begynder at sejle torsdag den 2. maj og fortsætter til torsdag den
26. september. Torsdag den 30. maj er der ingen sejlads, da det er
Kristi Himmelfartsdag.
I år vil vi begynde at sejle fra kl. 15.00.

Med sejlerhilsen og på gensyn til en ny sejlsæson.
Erik Carlsen

Tlf. 7552 8357

erikcarlsen@privat.dk
Leder af afd. for 2.4mR/Olsen Twin
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Vild Med Vand
Vild med Vand bevæger sig ind i en ny fase fra årsskiftet.
Det sker, efter at Nordea-fonden har besluttet at støtte projektet med 5,4 mio.
kr. for en toårig periode frem til udgangen af 2020 og dermed sikre og styrke
forandringen i de mere end 100 Vild med Vand-fællesskaber rundt i hele landet.

I Kolding har Kolding Sejlklub, Kolding Baadelaug, Kolding Motorbådsklub, Kolding Jagt og Strandjagtforening og Kolding Marineforening allerede sat sejlene
til næste sæsons Vild med Vand, Havnens dag lørdag den 25. maj.
Vi glæder os til igen at samarbejde med de engagerede aktører ved havnen om
at invitere tusinde af gæster fra Kolding by og omegn til havnen for at se,
smage, og prøve de mange Vild med Vand aktiviteter klubberne og de øvrige
aktører stiller til rådighed.
Følg med på https://m.facebook.com/koldingsejlklub.dk/
Venlig sejlerhilsen
Arndt Nørgaard
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Sejlerskolen
Dagene længes, og det samme gør vi, mod foråret, så vi kan komme på vandet
og mærke vindens kræfter drive os frem. Inden dag er der masse ting, der skal
falde på plads.
Bådsmændende har holdt møde og lavet en vedligeholdelsesplan for Pikat, Søhesten og Kalorius, og der er planlagt værksted fra uge 10 til og med uge 14,
hvor der skal slibes, males, repareres og til sidst rigges til. Kontakt bådsmændene Henning, John og Bjarne hvis i har lyst at hjælpe.
Kalorius er blevet doneret med en fin mast af Steffan Hamacher, og vi vil gerne
sige mange tak for den flotte gave. Mastesituationen er nu sådan, at vi ikke har
en reservemast, hvis uheldet skulle være ude. Så hvis i hører om en mast, der
bare ligger og venter på en ny ejer, så sig til.
Sejlerskole udvalget har også holdt møde for at få styr på opstart og afvikling
af sejleråret. Opgaverne er fordelt og alle glæder sig til at komme i gang.
Hermed ønsket om et godt sejler år i sejlerskolen til jer alle.
Villy

12/3

Infoaften i Sejlerskolen

26/4

Mulighed for instruktørerne at
komme ud og sejle inden det går
løs med eleverne-

29/4

Første sejleraften i Sejlerskolen

11/5

Ryste sammen tur

20-23/6 Rundt om en ø
2/8

Skrubbe både

16/8

Grill tur

??/9

Mulighed for deltagelse i sejlerskole
cup i Kerteminde

14/9

Natsejlads

Uge 40

Duelighedsprøver

25/10

Standerstrygning og afslutningsfest
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Dead-line
for næste nr. af Bøjen
1.juli 9
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 ori-entering
på Kolding Sejlklubs hjemmeside www.koldingsejlklub.dk , ligeledes er du
velkommen til at kontakte Dan Østergaard,sejlerskolen på tlf.2856 2427.
Sejlerskolen sejler bl.a. i Nordisk Folkebåd

KOLDING
VINHANDEL
v/ Kresten Vestergaard Frandsen
Låsbybanke 12 · Kolding · Tlf. 75 53 58 28
info@koldingvinhandel.dk · www.koldingvinhandel.dk
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Foredrag: Adventure for life
Der var fuldt hus i Kolding Sejlklub her til aften da Thomas Helt holdt et inspirerende og humoristisk foredrag om team Russias tur til St. Petersburg og
gennem kanaler og floder og sluser til Hvide havet og videre op mod Murmansk og Nordkap og videre ned langs den Norske kyst.
Arndt Nørgaard
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Nyt fra ungdom
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Nyt fra ungdom
KS Ungdom har taget nye initiativer i vintersæsonen. Der er 18 sejlere med på
styrketræning og svømning som afvikles hos i Fitness 1 /Slotsøbadet. Vintersejlads træning afvikles denne sæson i samarbejde med Skærbæk og Fredericia så
feltet bliver noget større. 25-30 sejlere er på vandet hver lørdag.
Det har været en stor succes hvor sejlerne og klubberne har lært meget af hinanden. Der trænes 6 gange på vandet i Kolding, de øvrige gange i Skærbæk og
Fredericia.
Fælleskab styrkes ved fælles arrangementer. Derfor er der arrangeret ”sleep
over” den 2-3 februar for alle KS Ungdoms sejlere, hvor der sejles, hygges og
overnattes.
Det varer ikke længe før at vi begynder at se den blå himmel igen. De første
møder er planlagt til torsdag d.28/3 kl.19 med forældremøde i sejlklubben,
hvor vi sammen skal have fordelt poster til den nye sæson. Sejlads for sæson
2019 starter tirsdag d.9/4 kl.17 og som de forrige år, igen hver tirsdag og torsdag.
KS Ungdom deltager i år i Garda 2019 med en gruppe sammen med 100 andre
danske sejlere i påsken 2019. Se http://sailinggarda.dk/
I uge 27 fra mandag 1 juli til og med fredag den 5. juli afholdes igen i år Sommersejlerskole for nye og nuværende sejlere i aldersgruppen 8-14 år.

Med venlig hilsen
Kolding Sejlklub Ungdom
Henrik Olesen
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Få fremdrift med Deloit
Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi har
den enkelte kunde i centrum. I Deloitt e tror vi på vigtigheden af at
være lokalt repræsenteret. Det er den lokale nærhed, der giver vores
kunder værdi og grundlaget for en væsentlig del af vores rådgivning
er netop den indsigt, som vi besidder lokalt.
Du har aldrig langt t il Deloitte Vi er repræsenteret i 17 byer i
Danmark. Find os på www.delo itte.dk.

Deloitte.
Rt'vision . Sk.tr . Consulri n,.; . Financial A<.h-i~)ty .

~

FROMGrafisk
Gejlhavegård 23 · 6000 Kolding
Tlf. 7552 7711 · www.from-grafisk.dk
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Sejlerskole i uge 27

Kom og lær at sejle!
Sjov sejlads og andre vandaktiviteter på og ved vandet for alle i alderen 9-14 år.
Der kræves ingen erfaring med sejlads.
Tidspunkt: Fra mandag d. 1. juli til fredag d. 5. juli. Hver dag fra kl. 9.00-15.00.
Aldersgruppe: 9-14 år.
Sted: Kolding Sejlklub, Nordhavnen, Dokvej 1, 60 00 Kolding.
Deltagerbetaling: 750 kr. for hele ugen.
Tilmelding: Senest den 17. juni
Send en mail til ksungdom@gmail.com
Bemærkninger: Husk praktisk tøj og madpakke. Vi har redningsveste.
Arrangør: Kolding Sejlklub Ungdom, Henrik Olesen Tlf. 6177 1148.
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Ingen brug af kemi i vores gulvbehandling
Diamantpolering af stengulve
Behandling af linoleum
Polering af marmor
Polering af travertin
- en flot og holdbar løsning
75363348
info@vejenrengoring.dk

www.vejenrengoring.dk
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Støt ungdom
HUSK
At hvis du vil støtte børn og børnebørns aktive sejlerkarriere og jer der vil investere i at de unge lærer at sejle og blive potentielle købere til jeres brugte både
- kan nu støtte som privat eller firma med fuldt skattefradrag. Alle store som
små bidrag modtages med glæde.
Tryk her for at læse mere og hvor du også kan give dit bidrag.

https://dk.betternow.org/fundraisers?q=kolding+sejlklub

Bettenow anbefales også af Dansk Sejlunion. Siden starten med indsamling via
Bettenow er der doneret 538.971 kr. til projekter i dansk sejlsport. Se alle indsamlingerne her: https://dk.betternow.org/en/charities/sejlsport/fundraisers
Penge til gavn for sejlsporten og med mulighed for skattefradrag for donor. En
mulighed som mange bruger til at give lidt ekstra..
Det er jo fantastisk..
For at modellen med indsamling, brugen af Betternow.dk og personligt skattefradrag kan fortsætte, kræver det, at Dansk Sejlunion hvert år modtager
donationer fra mindst 100 personer á mindst 200 kroner per donation..
Det er de donationer, som jeres projekter og indsamlinger modtager der tæller
med her.Dansk Sejlunion.

SAML PENGE IND FOR EN GOD SAG.
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Fællestur Fyn rundt 25.5. - 1.6. 2019
Vi havde i år en dejlig fællestur rundt om Fyn og ønsker at gentage dette
næste år.
Ønsker man at deltage i fællesspisning i Fiskehuset i Bogense den første aften, bedes man sende en særskilt tilmelding med oplysning om antal
personer til solvejgj@hotmail.com. (Dette af hensyn til bordbestilling. Fortæring er på egen regning)
Dagsruterne er lagt ind, så alle har mulighed for at deltage. Har du en drøm
om en “jordomsejling”, men er usikker på det,
har du her mulighed for at følges med andre.
Har du lyst til at deltage, kan du allerede nu
sætte kryds ved uge 22 i 2019. Vi mødes ved
Kolding Sejlklub, Dokvej 1, lørdag den 25.maj
kl. 9.
Derefter sejler vi til Bogense, hvor der er mulighed for at deltage i fællesspisning (buffet) i Fiskehuset om aftenen kl.19.
Ruten kunne være: (afstandene er ca-afstande)
……..men vi aftaler hver dag i fællesskab, hvilken havn der bliver næste stop.
Kolding - Bogense: 22 sm
Bogense - Kerteminde: 35 sm
Kerteminde - Nyborg: 20 sm,
hvis man kan gå under lavbroen 25 sm, hvis man skal ud i
Østerrenden
Nyborg - Rudkøbing: 20 sm
Rudkøbing - Ærøskøbing: 10 sm
Ærøskøbing - Lyø: 15 s
Lyø - Årøsund/Årø: 21 sm
Årøsund/Årø - Kolding: 22 sm
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Fællestur Fyn rundt 25.5. - 1.6. 2019
Sidste fælles aften er på Lyø. Herefter kan man aftale at følges hjemad til
Årøsund/Årø og derfra til Kolding.
Man kan også vælge at tage et par ekstra dage i Sydfyn, en tur til Flensborg eller andet, hvis vejret indbyder til det og man har tiden til rådighed.

Udover nogle dejlige sejlture håber vi, at man er interesseret i hyggeligt
samvær, fællesspisning, gåture m.m.
Tilmelding til turen sker på Kolding sejlklubs hjemmeside senest den 13. maj
2019.
Med venlig hilsen
Marianne og Benny Skov
Erik Blichfeld og Solvejg Jeppes
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Mentorordning - for nye medlemmer i Kolding sejlklub
Kolding Sejlklubs medlemmer er alle hjælpsomme når de bliver spurgt. Det vil vi
godt sætte lidt i system, sådan at vi kan blive endnu bedre til at byde nye medlemmer velkommen og hjælpe nye medlemmer med at få et overblik over
klubbens aktiviteter.
Vi vil oprette en Mentorordning med det formål, at støtte og hjælpe nye sejlere
med de problemstillinger og spørgsmål, der ofte kan dukke op som ny i sejlklubben og på vandet.
Det kan være løst og fast om, hvad der sker i de forskellige udvalg og på havnen. Råd i forbindelse med køb af båd, hjælp til optagning og søsætning af båd
for første gang, rigge båden til, brug af mastekran, formidle kontakt til andre
klubmedlemmer som kan hjælpe med specifikke spørgsmål osv. osv...
Derfor kære medlemmer. I må meget gerne give mig et tip om, hvad I kan bidrage med som kommende mentorer og til alle jer nye medlemmer i klubben.
Giv mig et tip om I er interesseret i at få kontakt til en mentor. Så skal jeg nok
forsøge at sætte det hele lidt i system efterhånden som Mentorordningen udvikles, hvis der er ønske og behov for en Mentorordning. Skynd jer
sejlersæsonen starter
lige pludselig.
Arndt Nørgaard
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Mentorordning - for nye medlemmer i Kolding sejlklub
.
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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 får adgang til sejlunionens nyhedsmails mv.
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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Nyt fra havnen
Kolding Lystbådehavn inviterede alle pladsejere til en aften med fokus på Information om status og fremtid for Marina City projektet d. 9. november.
Der vil blive orienteret om Kolding kommunes medvirken og forventning, projektets status, det videre forløb og fremtid. Desuden vil vi sejlere forhåbentlig
også få lidt at vide om, hvad vi kan forvente om den nye marina.
Du kan desuden løbende følge med i hvad der sker med havnen i dagspressen
og på

https://www.kolding.dk/borger/planer-projekter/marina-city/nyheder-marina-city
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Kapsejlads
I Kolding Sejlklub vil vi rigtig gerne have mange med til vores kapsejladser.
De kapsejladser vi arrangerer, er for alle sejlklubbens medlemmer.
Jeg ved at en del sejlere ikke har erfaring på kapsejladsbanen, men det synes
jeg ikke skal hindre disse sejlere i at deltage. Jeg har erfaring for at det at
sejle kapsejlads giver en masse gode ting som man også får glæde af ved
tursejlads, f.eks. sejltrim og boat-handling, og når det går op i en højere enhed, giver det lidt mere fart og behageligere sejlads som man også får glade
af.
Klubbens kapsejladser om onsdagen passer bedst til både under ca. 37 fod,
men sejladserne ud i bæltet kan sagtens sejles af lidt større både.
Vi kunne, hvis interessen er tilstede, invitere nye sejlere med, og så mærke
jer med f.eks. et signalflag N i hækstaget så de rutinerede kapsejlere kan se
at i er ”Nye” og tage hensyn til jer under start, ved mærkerundinger og på
banen, men selvfølgelig må vi forvente grundkendskab til Kapsejladsreglerne.
Der er ingen regelkursus i klubben i år, men er der interesse, kan vi let lave
en aften hvor vi kan gennemgå de grundlæggende regler, og er der nogle
der har brug for lidt vejledning i sejltrim m.m. vil vi finde en sejler der lige
kunne bruge et par aftener på at hjælpe med det.
Afslutningsvis kontakt undertegnede hvis i har interesse eller spørgsmål i øvrigt omkring kapsejlads.
Niels Henrik
Formand for Kapsejlads
2122 4728
kapsejlads.kolding.sejlklub@gmail.com
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Kapsejlads
Efter en forrygende fin sommer 2018 bliver det meget spændende hvad
2019 giver. Vi kan håbe på solskin og temperaturer som 2018 og så lige minimum 2 m/sek. mere vind end 2018, hvor der ikke var mange sejladser med
frisk vind.
Lige gyldigt hvad vejr det bliver, så er der i KS arrangeret 2 kapsejladser
mere i år og for mig bliver det spændende hvad tilslutning vi får.
Onsdagssejladserne starter onsdag den 1. maj kl. 18:30 og den 24. april
holder vi skippermøde i KS klubhus kl. 19:00 som vi plejer. Erik og Ejlar har
igen i år givet tilsagn om at være vores baneledere, så KBL og KS er privilegeret med at have 2, der hvert år vil være vores faste baneledere, tak til dem.
Jeg har fået 2 henvendelser omkring gode ideer til vores onsdagssejladser,
idet Villy Enemærke har foreslået at mærke 5 bliver en bøje ligesom mærkerne 1, 2 og 3 og derfor bliver mærke 5 i år en gul bøje som de andre vi har,
og den kommer til at ligge mellem sejlrenden og Fjordens sydkyst lidt øst for
Hotel Kolding Fjords bro. Dermed undgår vi at kommer i vejen for evt. fragtbåde.
Vores kapsejladser beregner vi jo ud fra DH-mål, og selv om det giver et rimeligt resultat, så har systemet helt klart nogle unøjagtigheder der giver
enkelte både en fordel og også favoriserer forskellige både i forskellige vindstyrker og derfor har Claus Vangsager forslået et pointsystem, der også
tager hensyn andre parametre, hvilket formentlig vil hindre eller gøre det
sværere for de samme både at vinde hver gang, og det vil han fortælle lidt
om den 24. april til skippermødet.
Vi har valgt at prøve at beregne dette system sideløbende med det vi normalt bruger og så evaluere efter sæsonafslutningen. Jeg synes det lyder
spændende. I 2019 vil vores præmier dog blive uddelt udelukkende efter vores hidtil brugte GPH-beregninger.
Hans Vengberg har udarbejder ny indbydelse og sejladsbestemmelser til
onsdagssejladserne således, at de er opdateret til de bestemmelser, der bruges til andre sejladser. Det giver umiddelbart ingen ændringer til den måde
vi afvikler vores sejladser på.
For at vi sejlere kan få rusten banket af til sommerens kapsejladser har vi
planlagt en Flæssing – Flækøjet den 4. maj. Sejladsen bliver med start efter
handikap inde i havnen. Vi laver 2 banemuligheder, hvor bane 1 er: havnen,
Flessingkosten om styrbord, Flækøjet om styrbord og Flæssingkosten om
29
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Kapsejlads
bagbord os hjem igen ca. 22 sm. Bane 2 er havnen, Flæssingkosten om bagbord og hjem igen, ca. 10 sm. Vi vil starte med morgenmad i KS Klubhus og
en mole øl og præmieuddeling når vi kommer hjem.
Tilsvarende sejlads har vi planlagt til 21. september. Der kan være en risiko
for at den skal flyttes en uge frem/tilbage, afhængig af hvornår GoSail kan
undvære deres Blue26, som vi vil afvikle Klub-Koldingmesterskaberne i. Foreløbig planlægger vi af afvikle Klub- /Koldingmesterskaberne i uge 40
således at vi henter bådene i Middelfart om fredagen og arrangere trænings-/kapsejlads til Kolding. Jeg forestiller mig at vi både skal have
optimistsejlere/-forældre, pigesejlere, tursejlere og kapsejlere til at sejle
både til Kolding og af denne skønne blanding af sejlere får en god aften hvor
vi slutter af med en mole øl og præmieuddeling i Klubhuset. Lørdag går det
så løs med 2 eller 3 mesterskaber afhængig af tilmeldingerne. Sejladserne
bliver afviklet som fleetsejlads. Det er planen med et mesterskab uden spiler
og et mesterskab med spiler og måske et pigemesterskab således at både
meget øvede og mindre øvede kan deltage, jeg håber på god tilslutning.
Jeg ser frem til en sommer med godt vejr, god vind og gode sejladser.
Niels Henrik Hove
Kapsejlads udvalgsformand

31

Stormfloden
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Stormfloden
Vi var forberedt til stormfloden der ramte os den 2. januar. Zoomjollerne
kunne sejle. Værkstedet var ryddet og solen skinnede. Alligevel blev vi overrasket over varigheden og omfanget af stormfloden. Kl. 17 gik vandet over
kajkanten ved ungdom slæbested og der stod 35 cm i jollehuset og det fortsatte med at stige.
Vandstanden nåede 1,59 m over daglig vande. Den 4. januar 2017 toppede
vandstanden ved 1,63 m.
Vi skal måske vænne os til at statistiske 20 års oversvømmelser nu kommer
hvert andet år! Vi vil nu sikre os i samarbejde med Lystbådehavnen så vi er
klar med sandsække mv. næste gang.
Heldigvis skete der ingen skader på grej eller udstyr denne gang.
Arndt Nørgaard
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Fra torskespisningen
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Fra torskespisningen
Torskespisningen blev som sædvanlig afviklet i KS
klubhus, hvor de ca. i alt 60 torskespisere kunne
nyde både den kogte torsk samt den flotte udsigt ud
over havnen
Alle torskespiserne havde en dejlig dag i godt selskab med sejlervenner- og alle kom godt hjem!
Her et par billeder fra årets torskespisning:
Et billede af Torskespiserlauget - der igen i år fik meget ros for en velsmagende menu: friskfanget kogt
torsk med alt tilbehør- incl. Øl og snap (den var i år
fanget ud for Bjørnø!)
Overrækkelse af certifikat til sidste års modtager af årets guttermandspokal:
Finn Jensen (efter grundig inspektion af returneret nypudset vandrepokal! 😊😊 )
Udnævnelse af dette års modtager af Guttermandspokalen: Erik Madsen – som
helt fortjent- efter mange års frivillig kæmpe indsats i Kolding Sejlklub- fik overdraget pokalen. Erik Madsen blev meget overrasket! - men også meget glad og
beæret over denne hæder!
På KS Torskespiserlaugets vegne
Torskeformand
Conrad Bøge

35

SEJL OG KALECHER
*
*
*
*
*
*

Cruising Racingsejl
Bompresenninger
Sprayhoods
Hynder
Bøjler, beslag
Reparationer vask

Byggeri med omhu
•

Bygherrerådgivning

•

Projektudvikling

•

Projekteringsledelse

•

Byggestyring

•

Aflevering og idriftsætning

•

Assistance byggesager

•

Assistance ejendomsdrift

•

Syn og skøn vedr. udførelse

•

Stadevurdering af igangværende sager

Peter Secher Rådgivende
Ingeniører ApS, Medlem af FRI
Låsbygade 51
6000 Kolding
Tel. :
75 54 2008
Mobil: 20 24 2008
E-mail: ps@peter-secher.dk

a Forsikringsskader
:a Ombygning- Vedligeholdelse

a Bovpropeller - Ankerspil
:a Vinteropbev~ing

~æk Yachtservice

v/ Bj.une Jensen

Skærbæk Ringvej 5b 7000 Fredericia tlf. 75562805 www.yacht-service.dk
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Besøg hos Kolding Marinecenter
Der var fuldt hus hos Kolding MarineCenter den 9. januar da HF Industri &
Marine og Kolding Marinecenter havde inviteret til foredrag og demonstration om West System Epoxy, Kiwi Grip dæksmaling og meget mere. I kan se
meget mere på:
http://www.hfmarine.dk/
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Fra julebanko
Årets store julebanko blev afholdt søndag den 2. december med fuldt hus i
klubhuset. Der var mange glade vindere af de flotte gevinster fra vores sponsorer. Som noget nyt tog vi også en hurtig gang amerikansk lotteri. Tak til
Erik Madsen for en god idé.
Tusind tak til vores mange og generøse sponsorer:
Niels Sehested for det flotte juletræ
Rema 1000 Gefionvej, der gav en god pris for
selvfede ænder
• Saildirect
• Palby
• Kolding Marine Center
• Dansk Marineudstyr
• Kajakgaarden
• Schultz Sejl og kalecher
• Bauhaus Nautica
• Smurfit Kappa
og endelig tak til Torben Jespersen, der i sidste øjeblik trådte til og reddede julestemningen med at pynte juletræet. Marianne,
Benny og Arndt, der tog køkken og bartjansen og endelig og ikke mindst tak
til Bente, der med sikker hånd og høj røst styrede bankospillet.
Arndt Hovald Nørgaard
•
•
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Fra nytårsfrokosten
Der var som sædvanlig stort fremmøde på årets sidste dag, hvor medlemmerne kunne komme og ønske hinanden godt nytår over en god frokost.
Kokken og pigehjælperne siger tak for besøget til de mange fremmødte.
Tak til Jane, Theresa og Jette for et fantastisk frokostarrangement til 5 kokkehatte
Arndt Hovald Nørgaard
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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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Nye medlemmer
Indmeldelser 25.10 2018 – 31.12 2018
Navn

Art

Dato

Casper Toft Sørensen

Aktiv

011118

Philip Inäbnit

Aktiv

011118

Simon Marker Pedersen og

Familie

081118

Aktiv

141118

Kristina Marker Pedersen
Jette Henriksen

VELKOMMEN TIL ALLE NYE MEDLEMMER
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Indlæg til hjemmeside
Har du en nyhed, som du vil dele med
andre af klubbens medlemmer så lægger jeg den gerne på vores hjemmeside.
Jeg sørger også for rundsending af nyhedsmail til alle medlemmer der er
tilmeldt vores nyhedsmail.
Marianne Okkels Skov
moskov@live.dk
Mobil 52 52 04 24

Nyhedsmail

Deadline på BØJEN
Vores klubblad Bøjen udkommer tre
gange årligt:
√ primo marts, deadline 15. januar
√ primo juli, deadline 01. juni
√ primo november, deadline 01. Okt.
Vi modtager gerne indlæg fra alle medlemmer, der vil bidrage med:
En god turbeskrivelse - En god maritim
hjemmeside - Kommentar til sejlsport/sejlads - Indlæg sendes til
redaktøren.
Marianne Okkels Skov
moskov@live.dk

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
Henstilling af private joller & lignende,
må kun ske ifølge aftale. Tilladelsen
gælder kun et år ad gangen og kun for
perioden 01.05. – 01.10.
Lejen er på kr. 500,- for en sæson gældende fra standerhejsning til
standerhejsning. Opbevaring af jolle
sker på ejers ansvar.

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

Masteudbæring
Søndag d. 31. marts 2019 kl. 10.00.

Mærke til jollen afhentes hos klubsekre- Du møder selv op, eller stiller med en
tær i kontorets åbningstid.
”substitut”.
Mærket skal placeres tydeligt på enten
jolle dækken eller jollevogn. Bestyrelsen
forbeholder sig ret til at fjerne umærkede joller efter den 1. august i
sæsonen uden at informere ejer yderligere herom.
Se i øvrigt opslag i klubben.
Bestyrelsen

Masteskur
Masteskuret skal være ryddet senest d.

31. maj 2019 – det gælder alle master
– også de der har ligget længe

Store oprydningsdag
Lørdag d. 6. april 2019 kl. 10.00
Mødes vi til fælles klargøring og smukkesering af klubhuset, jollehallen,
molehuset og de tilhørende arealer.
”Indbydelsen” gælder for alle klubbens
medlemmer m. flere og vi ser gerne, at
hvert udvalg stiller med 3-4 personer.
Klubben er vært for en omgang øl/vand
og pølser kl. 12.00.
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Udvalg og kontaktpersoner 2018/19
I Kolding Sejlklub
Kapsejlsadsudvalget
Formand: Niels Henrik Hove
hove1944@gmail.com

21224728

Undomsudvalget
Formand: Henrik Olesen
ksungdom@gmail.com

61771148

Afdelingen for 2,4mR/Olsen Twin
Erik Carlsen, Almindingen 12, Kolding 75528357
Grejudvalget
Formand: Viggo Andersen
albatossen@godmail.dk
Repræsentant for sejlerskolen:
John Gejlager
Repræsentant for ungdomsudvalget:
Henrik Olesen
ksungdom@gmail.com

28154305

51332908

Repræsentant for 2,4 mR afdelingen:
Erik Carlsen

75528357

61771148

Sejlerskolen
Dan Østergaard
daoe@live.dk

28562427

Bådsmænd
Kalorius
Henning Erbs, Villy Enemærke

23612439

Pikat
Bjarne Frank Nielsen
Kaare Black
jannikcaj@webspeed.dk
Måler

50436990

Lars Hove
larshove@profibermail.dk

41441257

Søhesten
John Gejlager, Bo Rode

51332908

Reparation og vedligeholdelse af hus:
Theresa Lundberg
lundbergtheresa@gmail.com

24421211

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:
Klubsekretæren
koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk

24812764

Joller på jollepladsen, kranen, maste- 28154305
opbevaring:
Viggo Andersen
albatossen@godmail.dk
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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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Afsender:
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Kokling Sejlklub
Ookvej 1
6000 Kolding

DANMARK
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Besøg vores forretn ing

Fynsvej 113
Bes0g også vores
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www.koldingmarine.dk
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