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Nyt fra formanden
Kære medlemmer
Kolding Sejlklub startede den 138. sæson med standerhejsning den 22. april
2018 med fest og taler af bl.a. formanden for Kolding Havn, Asger Christensen.
Foråret startede koldt, men med april og maj som de varmeste måneder siden Kolding Sejlklub blev stiftet i 1889!!! har vi fået den bedste start på
sejlersæsonen, som nogen kunne ønske sig. Arrangørerne af Pinseturen til
Dyvig og Flotillesejladsen Fyn rundt kunne ikke have planlagt det bedre.
I Kolding Sejlklub interesserer vi os helt vildt for at få så mange som muligt
på vandet. Også i år har Kolding Sejlklub været tovholder for Vild med Vand,
Havnens dag i Kolding, der blev afholdt lørdag den 9. juni. Se mere inde i bladet.
Sidste år var Kolding Sejlklub efter mange år igen vært for et Grandprix
stævne, det første på året. Det blev afviklet rigtig flot. Derfor gør vi det igen.
Den 25/26 august er Kolding Sejlklub vært for DS Grandprix stævnet med
over 200 deltagende både fra hele landet fordelt på klasserne: Optimist, Laser, Zoom, Europajoller og 29ere. Vi skal bruge masser af hjælpere på
vandet og på land. Reserver allerede nu weekenden til en fantastisk oplevelse.
Som tak til de mange frivillige der står bag Kolding Sejlklubs mange aktiviteter holder vi igen i år en stor grillfest for alle jer frivillige fredag den 7.
september, glæd jer.
Ungdomsafdelingen er i fuld gang med at planlægge sommersejlerskolen i
uge 27. 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.
Nu er det her formanden plejer at fortælle lidt om en fantastisk tur på krydstogt eller luksus tur til varme lande. Sidste år var den rene ynk med skader,
overrevne muskler efter styrt, ingen båd i vandet, ingen sejlads, lang sommer, med boglige sysler!! Men i år har det hele været rene Sejlklub1

Nyt fra formanden
brochure-oplevelser. Jeg sejlede med Fyn rundt flotillen til de første par stop
i Bogense og Kerteminde, og sejlede så videre rundt om Fyn Single Hand
(alene sejlads med venstre hånd!). En fantastisk oplevelse i det flotte vejr.
God sommer 2018
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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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
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Forretningsudvalg

Kontortid:

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

Marianne Okkels Skov
Næstformand/Redaktør
2090 6651
moskov@live.dk

Poul Skovgaard
Kasserer
7550 9405
pskovgaard@deloitte.dk

Tirsdagog onsdag
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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
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Fra redaktøren

Kære læser
Forsidebilledet er fra besøget af Dannebrog med hendes kongelige højhed Dronning Margrethe og hendes 2 søstre. Se
billederne fra modtagelsen. Rigtig mange benyttede sig af lejligheden til at få en flot morgentur på vandet.
Vi har modtaget mange fine indlæg til bladet, så der er masser
stof fra klubbens udvalg og medlemmer denne gang – 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 rigtig sæson.
God læselyst
Marianne Okkels Skov

DEADLINE NÆSTE NUMMER AF BØJEN ER
1. oktober 2018
SEND DIT INDLÆG TIL MARIANNE PÅ:
MOSKOV@LIVE.DK
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Sensommertur til Haderslev
Årets sensommertur går til Haderslev d. 8. september 2018, hvor vi har fået lov
til 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 Fjorduge Uge 33
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Kolding Fjorduge Uge 33
Foreløbigt program for Kolding Fjorduge i uge 33.
Søndagen er åbenhus, hvor vi – igen - skal bruge hjælpere fra udvalgene mv. Nærmere herom senere.
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Afdelingen for 2.4mR/Olsen Twin

Handicap
Afdelingen for 2.4mR/Olsen Twin
Vi har nu taget hul på juni måned, og maj har, som alle ved, haft meget
fint vejr med utrolig meget sol.
Det har dog været lidt svært at sejle, idet vi to gange måtte aflyse på
grund af vandmangel/lavvande, men for nogle sejlere har det lydt meget mærkeligt, at vi ikke havde vand nok til at kunne sejle.
Kolding Sejlklub har fået en ny handicappet sejler. Der har også været et
par stykker for at prøve, hvordan det er at sejle.
Vi fortsætter med at sejle til torsdag den 27. september, hvor vi har den
traditionelle afslutning med Eriks hjemmelavede biksemad med
spejlæg, og hjemmelavet æblekage til kaffen.
Jeg håber ikke, at vi får flere aflysninger resten af sæsonen på grund af
mangel på vand under bådene.
Erik Carlsen
Leder af afd. for 2.4mR/Olsen Twin

erikcarlsen@privat.dk
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Handicap
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Besøg af Dannebrog
Kolding Sejlklub bød Dannebrog, med Dronningen og hendes søstre ombord, velkommen til Koldings 750 års jubilæum med eskadre af over 40 både, der kippede
med flaget og fik stor tak for en flot velkomst.
Vejret var fantastisk, havblik, solskin og lunt.
Arndt
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Besøg af Dannebrog

- og så blev der kippet med flaget
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Ryste sammentur i sejlerskolen
Den 5. maj havde vi arrangeret ryste sammentur, og jeg skal lige love for at vi
havde en celeber gæst. Dronningen havde planlagt besøg i Kolding samme
dag, og skulle ankomme i Skærbæk Bugten ved ni-tiden.
Sejlerskolen stillede med 3 både og ca. 20 glade sejlere var med i løbet af dagen. Vi mødtes kl. 6 og riggede både til, fyldte termokander og tøffede for
motor ud til Skærbæk. Vejret var flot men stille, og efterhånden kom de andre
både derud og vi var en flotille på ca. 40 både. Nogle med signalflag, meget
festligt.
Ved ni-tiden ankom Kongeskibet og ”defilerede” forbi rækken af sejlbåde. Der
blev kippet med flag frem og tilbage og det flotte Kongeskib satte kurs ind gennem fjorden som en svane med alle os ”ællinger” bagefter. Dronningen så vi
ikke noget til, syntes godt hun og søstrene kunne have vinket til os. Efter Kongeskibet havde fortøjet i havnen, kunne vi sejle omkring og beundre skibet.
Nå, så skulle vi afsted igen. Inden var der nogle der afmønstrede, og andre der
påmønstrede. Nu var der kommet lidt mere vind, så det gik for sejl ud i Paradisbugten, hvor vi spiste frokost og gik en tur hen til Løverodde og fik en is.
Hjemturen gik for kryds ind gennem fjorden og vi sluttede en dejlig dag ved 16tiden.
Villy
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Sejlerskolen
Sejlerskolen melder klar til ny sæson med nye flotte klubtrøjer til instruktørerne og alle pladser på Sejlerskolen
besatte. Trøjerne er leveret af Ewii.
Arndt
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Ungdom
KS ungdom har fået en god start på sæsonen med en del nye medlemmer.
Vi har med stor opbakning fra sejlere og forældre deltaget i flere stævner, bl.a. I
Kerteminde, Tune up i Horsens, Neptun cup i Vejle, Fænø rundt. I sidstnævnte
høstede KS ungdom podie pladser i alle deltagende klasser.
Efter flere års ‘tørke’ mht. internationale sejlere i Kolding Sejlklub er der nu første håb på vej.
De 3 udtagelser til internationale sejladser er overstået og Frederikke Nissen
deltog i de to af stævnerne og er samlet blevet 3. bedste pige (ud af de 20), der
skal repræsentere Danmark ved Nordisk mesterskab i Bådtad, Sverige.
Med flere A sejlere i ungdom og optagelse som DS-sportsklub er vi på vej dermed på vej med næste generation .
I hele uge 27 afholder klubben igen sommersejlerskole for børn og unge i alderen 9-14år hvor vi forventer 25-30 deltagere.
Efter sommerferien deltager vi i DS Gran Prix stævnet samt et stævne i Skærbæk.
Med venlig hilsen
Kolding Sejlklub Ungdom
Henrik Olesen
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Ungdom
Fra stævnet Fænø Rundt
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Ungdom
Fra stævne i Vejle
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Ungdom
Thomas Andersen og Victor Pjengaard blev de glade vindere, valgt af ungdomstrænerne ud fra flotte resultater,- af en tur til det nye sejlsportscenter i Aarhus
og en tur i en 49’er sammen med Joakim og Markus fra “Vi er kapsejlere”. Joakim og Markus skal deltage for Danmark i det kommende verdensmesterskab
og senere i De Olympiske Lege. Et stor tillykke til Thomas og Victor 😄😄
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Ny rib til ungdom
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Ny rib til ungdom
Glade sejlere har taget imod vores nye RIB under projekt Sikker Ungdomssejlads.

Tusind tak til
Kolding Kommune
Nordea Fonden
Sydbank Fonden
Autocentralen
og private bidrag under nedenstående indsamling under
projekt Sikker Ungdomssejlads.
Vi mangler stadig lidt finansiering til den flotte RIB og Trailer. Jer der vil støtte
jeres 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. Se link https://dk.betternow.org/fundraisers/kolding-sejlklub-ungdom.
Arndt
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Dead-line
for næste nr. af Bøjen
1. oktober 8
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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Grandprix stævne 25.- 26. august
Vi har i Kolding sejlklub i en del år haft mulighed for at afholde Grandprix stævner for forskellige ungdoms klasser i samarbejde med Dansk Sejlunion.
I år er vi så heldig igen at have fået tildelt et Grandprix stævne, der afholdes
på Kolding fjord den 25. og 26. august - og det bliver et stort stævne.
Vi forventer et antal deltagere omkring de 250, så der bliver virkelig liv på fjorden i de dage.
Til et stævne af den størrelse er der rigtig stor brug for frivillige hjælpere, og i
Kolding er vi så heldige, at der altid er frivillige fra klubben der deltager i de
mange forskellige funktioner på land og på vand.
De sidste frivillige hjælpere rekrutteres i øjeblikket, fortrinsvis til vagter omkring
klubhus og modtagelse af sejlere. Forbered jer på, at i den kommende tid kan
blive kontaktet af medlemmer af stævnets styregruppe, der har brug for at få
de sidste pladser fyldt op i hjælper styrken.
De mange praktiske detaljer omkring stævnet er ved at falde på plads, og der er
som tidligere truffet aftaler med nabo klubber, der velvilligt har lånt os både til
de forskellige opgaver på vandet.
Selve sejladserne afholdes på hele 3 baner på fjorden. Optimister C og B tættest
ved havnen A optimister lige ud for Rebæk, og de lidt større jolletyper sejler i
Agtrup vig.
Når der skal samles så mange sejlere, er der brug for velvilje fra havnen og fra
andre brugere af området. Det betyder måske, at man skal gå en lille smule
længere fra sin bil til sin båd.
Men husk, at de mange unge sejlere, der virkelig går op i deres sport, er de
kommende gaster og bådejere, og det er i vore alles interesse, at så mange som
muligt finder fornøjelse i vores sport.
Vi der arbejder med stævnet ser frem til endnu et hyggeligt, sportsligt og velafviklet stævne.
Stævneleder
Palle Johansen

21

Styrepinden er også for kvinder
Af Cathrine Reinert – nystartet sejler i pigesejlerskolen
Det er oftest kvinderne, der står for servicen om bord.
Men hvis uheldet er ude, skal de også kunne sejle og kalde efter hjælp. Det er
årsagen til at pigesejladsen for tre år siden kom på programmet igen i Kolding
Sejlklub.
“Så nu er den på 2.3 knob” råber Mette, der står med roret. Det er torsdag og
pigesejlerne har forladt havnen og befinder sig på Kolding Fjord. Det er en lun
sommeraften og vind skal der ledes længe efter. Alligevel øves der starter til
kapsejlads. I nærmest slowmotionagtigt tempo kæmper fem både om titlen.
Der bliver snakket og grinet på bådene, stemningen er let og et par jokes bliver
råbt fra båd til båd. Et par mænd er med på bådene, men ellers er bådene forholdt kvinder. Kvinder kan nemlig sagtens være styrmænd. Og her i den tredje
sæson mødes kvinderne hver torsdag for at sejle.
“Det har været en kæmpe succes. Mange af dem er medsejlende kvinder, der
normalt har ladet manden sejle, mens de har slikket sol. Men det er vigtigt, at
kvinder kan sejle, hvis manden kommer til skade eller falder over bord”, siger
Carsten Søgaard, der var en af initiativtagerne til at starte pigesejladsen op
igen.
Tilbage i 90’ erne var der mange kvinder til kapsejlads i klubben, men langsomt
ebbede det ud, og efterhånden kunne der ikke sættes hold. Men af sikkerhedsmæssige grunde blev det for tre år siden taget op igen. Og det er blevet taget
godt i mod. I denne sæson er 27 kvinder tilmeldt.

Fakta:
Pigesejlerne består pt af 27 kvinder
Der sejles i private både
Det koster 200 kr. Pr sæson.
Der sejles fra kl.18- ca. 20.30, efterfulgt af fælles hygge og spisning
Bådene skiftes til at have mad med.
Der øves starter, mand over bord og sejlteknik undervejs.
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Styrepinden er også for kvinder
Denne torsdag er luften 22 grader, og Torben, der har udlånt Manana til pigesejlads, får pludselig snakken til at stoppe.
Hvem vil ha rosé? spørger Torben og koncentrationen fra fok og storsejl forsvinder. I dag er vinden
ingen udfordring, så der er tid til et enkelt glas. Men
ellers er baggrunden for sejladsen seriøs nok.
Der bliver opfrisket vigeregler og bomning undervejs, og tovværket bliver strammet de rigtige steder.
“Vi vil gerne have at kvinderne bliver skarpe, så de
også kan konkurrere lidt med mændene, når de sejler selv. Det gør ikke noget at kvinderne tager
førertrøjen på i.f.t vigereglerne” griner Carsten Søgaard.
Der er stadig ledige pladser på pigeholdet, og interesserede kan tilmelde sig i
Facebook-gruppen “Pigesejlads i Kolding”.
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Styrepinden er også for kvinder
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Ny succes for ”Idefix”
Der har endnu engang været succes for en af Kolding Sejlklubs mest sejrende
Folkebåde.
Folkebåden Idefix vandt den traditionsrige Trudelmaus Pokal Regatta i Kiel.
Besætningen bestående af Per Jørgensen, Peter Secher og Carl-Otto Hedegaard
henviste den tyske mester Ulf Kipcke til anden pladsen og sidste års Gold Cup
vinder Per Buck til tredje pladsen.
Et stort tillykke med det flotte resultat.
Redaktøren
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Sydbankarrangement
Det blev en rigtig eksklusiv aften da Kolding Sejlklub i februar havde besøg af
Sydbank der serverede tapas fra slagter Vollstedt i Haderslev sammen med
Frode Mungsgaards vinsmagning der ku få garvede sejlere til at høre fuglene
synge. Der blev givet gode tip om aktier og investeringer til dem der er sent ude
med pensionsopsparingen ved Jacob Pedersen aktieanalytiker fra Sydbank og
sluttet af med historier og oplevelser fra langtursejleren Leo Schmidt og hans
tur til Caribien (se artiklen i bladet).
Det hele sluttede festligt af med at Sydbank donerede 25000 kr til KS Ungdom
til projekt sikker Ungdomssejlads.
På billedet overrækkes beløbet af private Banking direktør Alex Slot Pedersen til
Winnie Bjergaard der tog imod beløbet på vegne af ungdomsafdelingen.
En rigtig flot aften med langt over 100 gæster der alle fik deres livret - gratis
mad og vin.
Hvis nogen synes arrangementet var pengene
værd modtager vi gerne støtte til ungdomsarbejdet på vores indsamlingsplatform
https://dk.betternow.org/projects/koldingsejlklub
Arndt
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Sydbankarrangement
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Verden i farver - om friheden for enden af bådebroen
Efter 4 år på Middelhavet stævner sejlbåden Galadriel fra Gibraltar ud igennem
”porten til Atlanterhavet” med kurs mod de Kanariske Øer. Om bord har vi forventninger om et år med dejlige sejladser i det varme klima og oplevelser på
alle de skønne og meget forskellige øer i Atlanterhavet.
Det skal vise sig, at vores forventninger i højeste grad bliver indfriet, og sejladserne med oplevelserne på Kanarieøerne giver ny næring til drømmen om at
sejle videre i Columbus’ kølvand til Caribien. Hvorfor krydse i modstrøm til Middelhavet, når man kan sejle dertil via Caribien i medvind og medstrøm på
Atlanterhavets store vejrsystem. Et nyt mål bliver sat. Drømmen om at sejle til
Caribien skal blive virkelighed.
Den 1. februar 2016 haler vi fortøjningerne om bord i Puerto Mogán på Gran
Kanaria. Målet er Barbados. Vi er på vej.
For første gang har vi oplevelsen af i mange dage at have kurs mod et punkt på
linjen, hvor havet ender og himlen begynder. Sejladsen byder de kække sejlere
et par uventede hændelser, men mest af alt er det oplevelsen af at være en lille
brik i den store natur, der er fantastisk.
Som perler på en kæde ligger de caribiske øer og byder den nysgerrige og eventyrlystne sejler velkommen. Fra Grenada i syd til Virgin Islands i nord inde bag
øerne i læ for passatvindens atlanterhavsbølger har vi skønne sejladser med
vind, der kommer ind fra foran for tværs. Længere mod nord er der mere rum
vind og vi sejler på en halvvind.

På de fremmedartede øer går vi på opdagelse, og vi oplever, at øerne er meget
forskellige både, hvad angår kultur og natur. Mødet med den lokale befolkning
er berigende. På de Dansk Vestindiske Øer mærker vi historiens vingesus, og
nyder godt af den positive særbehandling vi får, fordi vi er danskere.
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Verden i farver - om friheden for enden af bådebroen
Den 1. juni er vi nået til det tidspunkt, hvor orkansæsonen officielt begynder.
Vores plan er at forlade det caribiske område, og det viser sig at være på høje
tid. Årets første tropiske storm bliver varslet, mens vi ligger på Bermuda.
Sejladsen fra Bermuda til Azorerne bliver et kapløb med stormlavtrykket.
Oplevelserne er beskrevet i bogen FRIHED.
”Der er skrevet mange bøger af de seneste års mange langturssejlere. Jeg er
ikke stødt på én, der har givet mig samme klare fornemmelse af, hvorfor nogle
mennesker vælger denne livsstil.”
Jysk Fynske Mediers dagblade.
Arne Mariager.
Bogen kan købes på www.nord-stjernen.dk eller hos boghandleren.
Leo Schmidt
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Manana – hjem fra Holland til KS
Jeg købte sejlbåden Manana på 33 fod og af typen Elan 33, igennem yacht
brookeren ”White Whale” i Holland. Jeg havde fundet 2 både i Holland , begge
2 Elan 33, hvoraf den anden havde kort køl og derfor mere egnet til sejlads i
søer og andre steder med ringe dybde. Jeg valgte båden med normal dyb køl,
som også giver bedre egenskaber på kryds i forhold til hvor højt man kan gå til
vinden uden stor afdrift.
Efter indgået handel og afsendt først 10 % købesum ved kontrakt indgåelse tilbage i marts, hvor jeg også kørte til Holland og brugte godt 3 timer på at
besigtige båden hos sælger blev det endelig d. 18 april hvor jeg skulle flyve til
Amsterdam. 1 uge forinden havde jeg deponeret den resterende del af købesummen. Sælger var pensioneret bankmand og havde passet godt på sin båd og
hvert år lavet forskellige forbedringer på den. Blandt andet havde han skiftet
motor og søventiler indenfor de seneste år. Så alt i alt synes jeg, at jeg har fået
en fin båd.
Jeg ankom til Amsterdam tidligt onsdag d. 18 april og var på sightseeing med et
par hollandske bekendte, som jeg ikke havde set i mange år, inden jeg om aftenen skulle mødes med sælger og min sejlbåd. Vi havde aftalt at mødes i
Harlingen, som er en havneby omkring 100 km nord for Amsterdam beliggende
ud til Nordsøen. Om eftermiddagen havde sælger sejlet båden fra sin hjemby
Grou igennem kanalerne og til Harlingen, en tur på 5 – 6 timer for motor. Vel
ankommet hilste vi igen på hinanden og jeg blev installeret i for-kahytten. Dagen bød på 26-27 grader og flot vejr. Vejret var i øvrigt rigtig godt under hele
sejlturen til Kolding og vi havde ikke en eneste regnbyge i de 5 dage turen varede. Sælgeren havde som en del af handlen tilbudt at sejle med helt til Kiel.
Torsdag morgen stod på morgenmad og proviantering og kl. 12.00 ankom
brookeren fra White Whale og det sidste overdragelses dokument blev underskrevet og White Whale lovede at foranledige, at min deponering nu blev
frigivet til sælger.
Klokken 13 var det blevet højvande så vi kunne gå ud igennem slusen og ud i
”vadehavet” hvor vi sejlede via en sejlrende ud til ydersiden af den række øer
der ligger ud for Hollands kyst. Vi sejlede ud via øen Vlieland Øst. En tur på 1720 sømil der varede hele eftermiddagen.
Ud på havet – Nordsøen drejede vi mod nord/nord nord øst og sejlede op parallelt med Hollands kyst med retning mod Cuxhaven og indsejlingen til Elben.
Vi sejlede igennem hele natten og det eneste vi så udover en masse stjerner og
fyr var en havvindmølle park og et arbejdsskib, som lå i forbindelse med vindmølle parken. Fredag som vi nærmede os mere og mere Cuxhaven og dermed
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indsejlingen til Elben tiltog modstrømmen mere og mere. De sidste par timer
ind til Cuxhaven havde vi omkring 5 knobs modstrøm og kom kun langsomt
frem.
Vi overnattede i Cuxhaven og efter at have tanket næste formiddag sejlede vi
ud i medstrøm omkring kl. 13.00 med kurs mod Brunsbøttel og indsejlingen til
Nordostsee kanal på dansk kaldet Kieler kanalen. Kieler kanalen er ca 55 sømil
lang og vi passerede en sluse for at komme ind i kanalen. I kanalen må man kun
sejle med motor og ikke med sejl. Vi nåede 2/3 og ankom til Rendsborg omkring midnat natten imellem lørdag og søndag. Her fandt vi en lille hyggelig
havn lidt inde af en side kanal.
Da vi stod op søndag morgen kl. 6.00 var det blevet tåget. Vi besluttede dog efter at være sejlet ud i kanalen at liste videre helt inde til højre kun få meter fra
bredden. Vi havde læst, at det var forbudt for lystbåde at sejle om natten. Op
ad formiddagen lettede tågen og undervejs havde jeg været i kontakt med 3
sejlere fra Kolding Sejlklub, Karin, Annette og Pia, som alle har lært at sejle i Kolding sejlerskole. De var blevet kørt til Kiel aftenen før og stod klar lige nord for
slusen i Kiel. Vi gjorde holdt for at få frokost og for at sige farvel til den Hollandske sælger, som med tog rejste tilbage til Holland. De 3 dygtige kvindelige
sejlere påmønstrede Manána og vi stod ud af Kiel fjord med kurs mod Sønderborg. Ved Kiel mødte vi et temmelig stort felt af både som sejlede kapsejlads. Vi
havde en fin tur mod Sønderborg på halvvind og agtenfortværs og loggede 5-6
knob det meste af vejen. Vi fortøjede i Sønderborg lystbådehavn ca. kl. 21.00
søndag aften.
Mandag morgen stod vi ud efter morgenmaden og sejlede ind til Sønderborg by
for der at komme igennem den gamle Kong Christian X´s bro. På dette tidspunkt
i april bliver den kun hævet ca. 1 gang i timen, vi måtte derfor pænt vente ca ½
time, inden vi kunne komme videre. Vi fortsatte op igennem Alssund for motor
i næsten direkte modvind. Næsten ude af sundet satte vi sejlene og i kraftig
vind gik det nordpå op langs den jyske kyst. Ud for Aabenraa Fjord og på vej op
imod Gennerbugt blev vi enige om at rebe sejlene. Selv med rebede sejl gik vi
omkring 7 knob på en halvvind. Vi passerede Årø igennem Årøsund og videre
nordpå forbi Brandsø og ind i Lillebælt. Forbi Fænø og fænø kalv kom Løverodde og Kolding Fjord inde til styrbord. Da vi skulle krydse ind i Kolding fjord og
samtidig nå et møde for instruktører i Sejlerskolen til kl. 19.00 besluttede vi at
sejle det sidste stykke ind igennem Kolding Fjord for motor.
Vi passerede molerne i Kolding Nordhavn kl. 19.00 og blev modtaget af instruktørerne i sejlerskolen ved klubhuset.
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Vi havde en rigtig god tur fra Kiel til Kolding, hvor jeg kunne se de evner, som
pigerne igennem sejlerskolen og flere års praktisk sejlads i Kolding Sejlklub og
forskellige både havde tilegnet sig. Alle syntes at det havde været en rigtig god
tur og er klar til næste gang.
For mit vedkommende var turen på de 5 dage med først den hollandske sælger
i 3 dage og sejlerpigerne i 2 dage en rigtig god måde til at lære min nye sejlbåd
at kende på. Og på trods af hård vind fra Sønderborg til Kolding var alle trygge
ved båden og egne og andres evner som sejler. Det giver tryghed at have lært
hvorledes en sejlbåd fungerer og at have taget duelighedsbevis i Kolding Sejlerskole og jeg er glad for de råd og vejledning jeg har fået fra Kolding Sejlklub,
Sejlerskolen i forbindelse med valg og køb af båd.
Mange sejlerhilsner
Torben Juel Møller
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Kapsejlads
Fantastisk start på Onsdagssejladser i 2018.
Efter flere års fravær har jeg overtaget hvervet som kapsejladsformand for
klubben igen, og umiddelbart synes jeg det er spændende, selvom jeg efterhånden synes det må være et yngre medlem der byder sig ind.
Hvis man planlægger tingene fornuftigt, er det et overskueligt job at klare,
hvor mange hjælpere melder sig til, hvis der er behov, således at kapsejladsformanden også kan deltage i selve sejladserne.
Jeg var noget usikker på starten af sæsonen for vejret havde til det sidste
været bidende koldt og blæsende, men til trods for dette var der mange
med fra starten og nu er vi oppe på 31 deltagere, fordelt med 21 fra KS og
10 fra KBL, og de er fordelt i 4 starter.
Som noget nyt har Kaare Black meldt sig på banen og vil være startlinjebåd
således at vore startlinje blive mere nøjagtig og samtidig mere lige i vindøjet
til første mærke som specielt ved vestlige vinde ellers ikke er muligt, det ser
jeg frem til.
Erik og Ejler har igen tilbudt sig som faste folk på dommerbåden og der er allerede nu hjælpere til dommerbåden hele året således at der altid er 3
ombord og det er passende men dog ikke for meget.
Min næste ide er at vi får en ekstra mand/kvinde ombord hver gang, som er
vaks til at skrive resultaterne inde på vor bærbare computer, således at når
dommerbåden kommer hjem kan vi lynhurtigt sende resultaterne til videre
vore sejlere. Er der en der tilbyder sig, er jeg glad.
Her 1. juni har vi haft 4 rigtig fine sejladser med østlige vinde og høj sol og rimelig vind hver aften og Erik har lavet rigtig fine baner, som også et par
gange har givet sejladser på omkring 2 timer, og målet for i år er så lange
sejladser som muligt, hvor alle når rundt inden kl. 21:00.
Løbssammensætningen har jeg stort set arvet fra sidste år, men jeg tror jeg
ændre lidt på det efter sommerferien.
Der har været forslag om at vi lod store og hurtige både sejle en længere
bane end de langsommere i start 1. Erik og jeg er dog kommet frem til, at
det pt. ikke er muligt at håndtere og derfor bliver det som det er, og så kan
det være at de små både ikke når hjem inden tidsfristen eller at de store
både er hjemme for hurtigt.
Alt i alt synes jeg det virker som om alle er godt tilfredse med afviklingen og
vejret har man bestemt ikke kunne klage over – det har været skønt.
34

Kapsejlads
Kolding Sejlklub er i år igen arrangør af DS Grand Prix stævne den 25. og 26
august, og som altid når der sker noget har vi mange der giver en hånd med,
og mange har været med flere gange, men vi har også hele tiden brug for
flere hjælpere til sådant arrangement, og hvis der er nogen der har lyst og
tid til at være med er jeg meget modtagelig for det. Det er nok den bedste
måde at være en del af klublivet i KS, så kontakt undertegnede.
Eller har der lige været Palby Fyn Cup fra Bogense hvor 12 lokale både deltog, bl.a. en ren pigebåd, nemlig Karin Østergaard med besætning i Elan 31
”Kaffe”, og netop det er et resultat af vor aktivitet hver torsdag hvor der er
pigesejlads, og vi det sidste års tid har øvet sejltrim, startteknik og startøvelser og nu er vi på vej, men der er altid plads til flere der har lyst.
De store sejladser som DM osv. har så vidt jeg ved ikke så mange deltager
fra KS, formentlig 2 Expresser, 1 folkebåd og så undertegnede i vor gamle
Drage (årgang 1952) som indtil nu har deltaget i DM hvor vi klarede en 12,
13 og 17 pladser af 19 deltagere og det synes vi selv var godt i betragtning af
at vi er eneste træbord og ca. 40 år ældre end den næstældste båd. Besætningen er Trine (Lars’s datter) Lars og så mig selv, og Trine styrer. Det er
fantastisk hyggeligt at være til sådanne stævner, hvor nogle af verdens bedste sejlere deltager, og hvor ca. 60 % er professionelle.
På den hjemlige front har vi den 1. september Brandsø Rundt fra Middelfart
og desuden har vi KBL’s Fænø Rundt den 26. september.
Tidligere havde vi også KS’s sejlads Flessing-Flækøjet som dog er sløjfet de
sidste par år fordi vi havde Fænø Rundt og fordi mange både var taget op på
dette tidspunkt. Imidlertid synes jeg at vi mangler Flessing-Flækøjet bl.a.
fordi det nogle gange er en rigtig ”herretur”, og derfor indbyder jeg til Flæssing-Flækøjet 2.generation, hvor vi sejler lørdag den 15. september og første
båd starter kl. 10:00. Erik har lovet at starte os og tage os i mål og det bliver
inde fra havnen, og med mållinje også inde i havnen. Hvis vinden fredag kl.
16:00 ser ud til at være under 5 m/sek. bliver sejladsen aflyst, det skal være
en ”herretur” hvor pigerne selvfølgelig også må deltage. Jeg sender indbydelse ud i august.
Jeg ønsker alle sejlere god sommerferie, og så ses alle kapsejlerne igen den
8. august til 2. serie af vore onsdagssejladser.
Niels Henrik
Formand for Kapsejlads
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Flessing – Flækøjet 15. september 2018
Indbydelse til 2. generation af vor legendariske efterårssejlads.
Denne sejlads håber jeg, at vi få i gang igen, og tidspunktet er valgt, fordi bådene endnu ikke er taget på land. Desuden er ønsket at det skal være en
sejlads med frisk vind, og derfor vil jeg fredag den 14. september kl. 16:00
kikke på vejrudsigten for Lillebælt, og hvis der loves under 5 m/sek vil sejladsen blive aflyst, dvs. at det bliver rundt om kosten ved Flækøjet eller ingen
sejlads.
Deltagerpris 50,- som incl. morgenmad i KS klubhus. Startpenge betales i forbindelse med morgenmaden og kun hvis sejladsen gennemføres.
En lidt anderledes måde at afvikle tingene på!
Banen:
Start: Kolding inderhavn kl. 10:00
Flessingkosten om styrbord
Flækøjet om styrbord
Flessingkosten om bagbord
Mållinje: Kolding inderhavn
Længde ca. 20 sm.
Respitsejlads hvor vi starter med de mindste både først
Jeg ser frem til en god frisk tur ud i Lillebælt.
Niels Henrik Hove
Kolding Sejlklub Kapsejlads
2122 4728
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Vild med vand havnens dag i Kolding Lystbådehavne Syd og Nord blev godt
besøgt.
På Sydhavnen startede det hele med det årlige Kræmmermarked.
I Nordhavnen blev det en rigtig sejlerdag med fin vind. Kl. 8.30 samledes 40
hjælpere og aktører i Kolding Sejlklub for at fordele dagens mange aktiviteter.
Formanden for Kolding Havn, Asger Christensen åbnede dagen og ønskede
god vind og vand!
Der var kø ved KS ungdom for at prøve optimistjoller, Feva og Zoom joller og
det var et kæmpe scoop for de unge at lege med SUP, kajak og alskens sjov
med vandaktiviteter. Sejlerskolen sejlede hele dagen med alle både med
masser af gæster og for de rigtigt vilde var det en oplevelse at sejle ræs med
de 2 GoSAIL Blu26. Handicap sejlerne viste hvad de kan og de mange åben
båd værter have flot besøg.
Helge og hans ”Godt Gråt” var et festligt musikalsk indslag på begge havne.
Det vakte stor begejstring da 8 ungdomssejlere sprang i fjorden og deltog i
en redningsmanøvre med oppustelig redningsflåde- der virkede!
Kolding Marinecenter, Kajakgaarden og Boges Både stillede op og viste de
mange gæster hvad de kan tilbyde.
Tusind tak til de mange frivillige, der på effektiv vis afviklede alle dagens aktiviteter og ikke mindst stor tak til kagebagerne, der havde bagte kager så
gode at de blev revet væk.
Arndt
Se også Facebooksiden Vild med Vand Kolding:
https://www.facebook.com/search/top/?q=vild%20med%20vand%20kolding
og de flotte optagelser fra Kolding24 Web TV
http://kolding24.dk/loerdag-er-der-vild-med-vand-arrangement-i-kolding/
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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Borgmesterdyst
Borgmesterdyst i maj hedebølge mellem borgmestrene fra Vejle, Middelfart,
Fredericia og Kolding.
Fra Kolding ses Borgmester Jørn ved roret, kommunaldirektør Thomas ved
storsejlet, direktør Business Kolding Morten og kommunikationskonsulent
Cathrine og så mig.
Det blev en super dyst med lidt dramatik med 2 mand over bord fra Middelfart og Fredericia, der stillede op med elite sejlere fra dansk sejlunion og
tidligere OL sejlere.
Vi fik en 3 plads kun eeeeeet point efter Middelfart. Fredericia beholdt
trofæ og håneret og Vejle blev sidst i alle løb.
Fantastisk flot arrangement af GoSail og Fredericia Sejlklub.
Arndt
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KS fællestur Fyn Rundt - uge 23, 2018
Lørdag 2/6:
Vi mødtes ved klubhuset i Kolding kl 9. Første etape gik til Bogense i strålende sol og 0-3 m/s fra øst. Der var eftermiddagskaffe og rabarbertærte i
Saiga efterhånden som man mødtes. Vi var om morgenen blevet enige om at
reservere bord i Fiskehuset kl 19. Alle nød den lækre buffet. Aftenen blev
rundet af med en fælles gåtur ud på molen for at se den flotte solnedgang og
efterfølgende indbydelse til aftenkaffe i Laura.
Vi aftalte at næste etape skulle gå til Kerteminde.

1 Arndt på vej til Bogense.

2 Solnedgang i Bogense kanal.

Søndag 3/6:
Igen en sommerdag med sol og vind fra vest, i løbet af dagen skiftende vind
som endte i øst.
Det var en flot tur rundt om Fynshoved. Der var ingen fælles afgang om morgenen. Nogle ville gerne sove lidt længe, andre var tidlig oppe og nogle
skulle nå morgenbadet ved stranden inden de var klar. Vi havde aftalt fællesspisning på havnen i Kerteminde kl. 19.

Benny og Marianne havde stillet deres gasgrill til rådighed til fælles brug.
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Vi sagde farvel til Arndt, da han dagen efter skulle sejle hjem syd om Fyn.
Mandag 4/6:
Vestlig vind fra Kerteminde til Nyborg - let vind før broen og friskt kryds efter
broen indtil Nyborg.
Vi lagde til i Østhavnen, den gamle havn, tæt på byen.
Efter fælles eftermiddagskaffe på kajen, hyggede man sig hver især enten på
havnen eller med en gåtur i Nyborg og til Nyborg slot.
Grillmester Benny havde igen grillen klar kl. 19 og vi havde endnu en hyggelig aften sammen.
I morgen fortsætter Klaus og Mette til Stege, mens fællesturen fortsætter til
Rudkøbing Gammelhavn.

5 Storebæltsbroen passeres.

6 Fælles eftermiddagskaffe på kajen.

4 Ove og Kirsten kommer sydfra

3 Skål for Kolding sejlklub.
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.
Tirsdag 5/6
Vi startede med stille vejr, kurs mod Rudkøbing, men efterhånden kom en
fin vind (5 - 8m/s) fra østlig retning. Selvfølgelig skinnende solen også i dag.
På grund af grundlovsdag var alle butikker lukket og der var meget stille i gaderne. Alligevel blev det til en lille gåtur i Rudkøbing.

8 Klaus og Mette fortsætter østpå.

7 Så ankom vi til Rudkøbing.

Traditionen tro samledes vi til fælles grill og hygge på kajen kl 19. Vi fandt et
dejligt sted med både læ og skygge.
Onsdag 6/6
Turen gik fra Rudkøbing til Ærøskøbing gennem Mørkedybet. Vejret var ligesom de andre dage fantastisk. Vi fik alle plads i bunden af den gamle havn i
Ærøskøbing. Der var fælles eftermiddagskaffe, tid til proviantering og sightseeing i den gamle købstad. De laver en lækker øl på Ærø, som man bør
smage.
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Vi ligger i Ærøskøbing i den gamle havn.
Torsdag 7/6
I dag gik etapen fra Ærøskøbing til Lyø. Her havde vi sidste fælles dag. Nogle
skulle hjem for at deltage i festligheder i familien, andre fortsatte til Årø eller
blev en ekstra dag på Lyø.
Lyø by er et idyllisk sted med en lille købmand. Der er mulighed for fine gåture og man kan gå en ca 2-3 km tur ud til Klokkestenen på den vestlige del
af øen.

9 Karin og Anders på vej til Lyø
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11 Man er vel lidt magelig

10 Solnedgang på Lyø

Tak for en rigtig dejlig uge. Vi har nydt samværet i havnene. Vejret har været
fantastisk alle dage.
Vi håber at vi kan gentage en fællestur Fyn rundt næste år. Måske har flere i
sejlklubben fået lyst til at deltage.
Erik og Solvejg fra” Saiga”

12 Saiga på Storebælt i havblik
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Op til Alaska – og lykken venter dig!
Netop hjemme fra en fantastisk tur med krydstogtskib i Alaskas inderfjorde
og passager i det sydøstlige hjørne, må vi erkende, at den gamle sang passer.
”Op til Alaska – og lykken venter dig”.
Hold da op for oplevelser, vi fik – gletchere, isbjerge, store pukkelhvaler,
orca’er (spækhuggere) i store flokke og bald headed Eagles. Og vi var helt
tæt på det hele. Dog så vi ingen bjørne – kun de udstoppede, men der var
enkelte på skibet, ”Celebrity Solstice”, som så en bjørnemor og hendes unger. Det har vi til gode.
Men al den øvrige natur var stor – også togturen Whitepas-Yukon Route,
hvor vi var oppe i højderne og helt ude over dybe skrænter og spændende
broer, var et højdepunkt. Den tog os på sporet på de gamle guldgravere. Vi
fandt ikke guld, men det var der også kun meget få af de mange håbefulde
guldgravere, der gjorde. Og kun enkelte af dem, fik noget ud af det – f.eks.
stifteren af Nordstrøm kæden. De fleste fandt kun lidt, og brugte det hurtigt.
Mange gik til grunde, blev røvet, narret, og fik aldrig hentet kone og børn.
Så mens I andre har nydt den overraskende danske sommer i maj, har vi
nydt kulden og naturen i det utroligt smukke Alaska. Og så håber vi, at der
også bliver lidt sol og sommer til os og vores egen båd her bagefter.
Ved godt, at nogle synes, at det ikke er ”rigtig sejlads” at gøre turene med
krydstogtskib, men vi er flere medlemmer, der har gjort det. Os, der ikke selv
har drømmen om at opleve det hele for egen rorpind. Vi tror, det bliver for
ensomt for os og har heller ikke længere modet til at forsøge alene. Og med
krydstogtskib har vi nu senest sejlet i Alaskas charmerende inderfjorde, vi
har sejlet i det meste af Caribien og været i Columbia, Panama og Costa Rica,
i det sydkinesiske hav og oplevet Asien, sejlet rundt om hormusstrædet i det
Arabiske hav, Sejlet rundt på Hawaii-øerne, i Fransk Polynesien, New Zealand
og Australien, selvfølgelig også Middelhavet og Baltic Sea. Og så snupper vi
Danmark, Tyskland og lidt af Sverige, Kolding fjord og Lillebælt i vores egen
båd.
Håber I vil nyde Alaskabillederne. Der er SÅ smukt. Prøv det.
Peter og Gitte Stæhr Hansen, ”Baron Hansen”.
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Pinsetur til Dyvig

14 Kirsten og Ove

15 Så er det tid til at sejle hjem igen.
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Pinsetur til Dyvig
Med udsigt til dejligt vejr havde rigtig mange lyst til turen til Dyvig.
Vi mødtes i klubhuset Kl. 18.30 hvor menuen traditionen tro stod på Vildsvin
med diverse tilbehør og til dessert en lækker æblekage á la Solvejg.
Ove havde sørget for et bidrag til det gode humør med et par sange.
Det blev en hyggelig aften der igen i år 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 foretrak ”en lille en” eller en Dr. Nielsen.
Efter fælles afrydning og oprydning var der afgang til Kolding igen.
Mange sejlerhilsner
Marianne Okkels Skov

13 Benny stod for udskæringen
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Fra årets standerhejsning
Søndag d. 23. april 2017 kl. 11.00 blev der afholdt standerhejsning i sejlklubben. i flot solskin med masser af medlemmer, gæster og sponsorer.
Der var taler af mig som formand og formand for Kolding Havn Asger Christensen der var til sin første standerhejsning . Asger var imponeret over de
sejlklubbens mange planlagte aktiviteter for den nye sæson og glædede sig
over det engagement Sejlklubben viser som tovholder for Vild med Vand
projektet der skal gøre beboerne i Kolding og opland opmærksom på miljøet
ved havnen, de mange klubaktiviteter og ikke mindst de næste års spændende udvikling af Marina City projektet
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
Arndt
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Fra årets standerhejsning
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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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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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Indmeldelser
Indmeldelser 1.1.2018 – 17-6.2018
Navn

Adresse

Art

Grundlag

Dato

Hans Kristian Lundsgaard

Holleskovvej 28, 6683 Føvling

Aktiv

Mail

030118

Christoffer Ellebirke

Mosevej 7, 2.lejl.204, 6000 Kolding

Aktiv

Mail

150118

Rajinder Pal Singh Grover

Frejasvej 9, 6000 Kolding

Aktiv

Mail

190118

Susan Sørensen

Annexgade 2D, Vejrup,

Aktiv

Mail

200218

6740 Bramming
Morten Østergaard

Frydsvej 47, 2., 6000 Kolding

Sejlfartøj

Mail

060318

Kristian Rasmussen

V.Vedsted Vej 52, 6760 Ribe

Aktiv

Mail

080318

Lars Paaske Buchwald

Fjordvej 93, 6000 Kolding

Sejlfartøj

Mail

260318

Mickey Rasmussen

Skolegade 15A, 6650 Brørup

Aktiv

Mail

280318

Vita Zenner

Hjortkærvej 10, 6740 Bramming

Aktiv

Indm.

280318

Tobias Bergner

Låsbygade 37, st., 6000 Kolding

Aktiv

Indm.

030418

Nadina Allison

Strandmøllevej 8B, 6000 Kolding

Aktiv

Indm.

030418

Pia Engberg Hansen

Grisbækvej 3, 6740 Bramming

Aktiv

Indm.

040418

Mads Wiig

Stigårdsvej 5, st.th., 6000 Kolding

Aktiv

Mail

050418

Kurt Christiansen

Agerland 2, 6091 Bjert

Aktiv

Mail

050418

Filip Warning

Egtvedvej 114, 6040 Egtved

Aktiv

Indm.

090418

Henning Laursen

Borrehusvej 1, 6000 Kolding

Aktiv

Indm.

100418

Morten Stoy

Goldbækparken 75, 6000 Kolding

Sejlfartøj

Mail

180418

Lene og John Thomhav

Grydhøj 16, 6000 Kolding

Familie

Indm.

190418

Ida Møller Jørgensen

Ladegård Mark 33, 5560 Aarup

Aktiv

Mail

200418

Ole Christian Graversen og

Dreyersvej 45, 6000 Kolding

Familie

Mail

230418

Iben og Henrik Kodal

Læssøegade 32, 1., 6000 Kolding

Familie

Mail

200418

Freddy Dransfeldt

Hjortkærvej 20, 6740 Bramming

Aktiv

Indm.

230418

Signe Rye

Nannasvej 6, 6100 Haderslev

Aktiv

Mail

240418

Norbert Szabo

Fasanvænget 9, 6710 Esbjerg V

Aktiv

Indm.

240418

Steen og Louise Lauridsen

Sejerøvænget 4, 6000 Kolding

Familie

Mail

240418

Thyge Jacobsen

Nederbyvænget 388, 6100 Haderslev

Aktiv

Indm.

250418

Mike Elkjær

Alpetoppen 1, 6000 Kolding

Sejlfartøj

Mail

300418

Søren Løvlund Mandsberg og

Rytterknægten 13, 6000 Kolding

Familie

Indm.

300418

Esbjergvej 186, Harte, 6000 Kolding

Familie

Indm.

300418

Steffen Thiemer

Nøddebo 35, Vonsild, 6000 Kolding

Sejlfartøj

Mail

070518

Thomas Pedersen

Langøvej 12G, Drejens, 6000 Kolding

Sejlfartøj

Indm.

Henriette Korf Graversen

Birthe Løvlund Mandsberg
Bent Friis Kristensen og
Majbritt Friis Kjær

080518
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Indmeldelser
Søren Kildesgaard og

Seest Bakke 65, 6000 Kolding

Familie

Indm.

080518

Siamak Glaring og

Venøvænget 7, Drejens,

Familie

Indm.

080518

Johnnie Bramsen

6000 Kolding

Jesper Hjuler

Højvangs Alle 36, 6700 Esbjerg

Aktiv

Indm.

080518

Mette Lund Jørgensen

Toftevej 37, 6051 Almind

Junior

Indm.

090518

Morten Rundstrøm

Byagervej 92, 6650 Brørup

Aktiv

Mail

150518

Roland Rasmussen

Skovbogade 10, 6000 Kolding

Aktiv

Mail

150518

Louise Thomhav

Vranderupvej 204, 6640 Lunderskov

Aktiv

Mail

170518

Anders Hjortlund

Vinkelgårdsvej 1, 6040 Egtved

Sejlfartøj

Mail

220518

Kristian Skaarup

Ndr. Ringvej 1A, 5., 6000 Kolding

Aktiv

Indm.

230518

Alejandro C. Fernandez Lema

Vestergade 32K, 1., 7100 Vejhle

Aktiv

Mail

240518

Benjamin Bjergaard

Kobbelhave 5, 6000 Kolding

Junior

Indm.

240518

Holger Pedersen

Hvedemarken 20, 6000 Kolding

Pensionist

Indm.

290518

Michael Bjørn og

Gl. Kongevej 2, 6000 Kolding

Familie

Indm.

290518

Karen Marie Jeppesen

Bjerndrupvej 8, 6560 Sommersted

Aktiv

Indm.

300518

Nicolas Laporte

Agertoften 25, 6000 Kolding

Aktiv

Indm.

060618

Johnny Quist Mortensen

Otto Skous Vej 7, 6000 Kolding

Sejlfartøj

Indm.

110618

Henrik og Tina Olesen

Sejerøvænget 8, 6000 Kolding

Familie

Indm.

120618

Jesper og Jane Pontoppidan

Korsørvej 11, 6000 Kolding

Familie

Mail

120618

Jesper Kok Frost og

Dådyrvej 27, 6000 Kolding

Familie

Mail

140618

Line Uhre Kildesgaard

Nina Nim Bjørn

Louise Frost
VELKOMMEN TIL ALLE NYE MEDLEMMER
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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 rundsending af ny√ primo juli, deadline 01. juni
hedsmail til alle medlemmer der er
√ primo november, deadline 01. Okt.
tilmeldt 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
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.

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

Lejen er på kr. 500,- for en sæson gældende fra standerhejsning til
standerhejsning. Opbevaring af jolle
sker på ejers ansvar.
Mærke til jollen afhentes hos klubsekretær i kontorets åbningstid.
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
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Udvalg og kontaktpersoner 2018
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
Jannik Hansen, Kaare Black
jannikcaj@webspeed.dk

40924966

Søhesten
John Gejlager, Bo Rode

51332908

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

24421211

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:
Klubsekretæren
koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk

24812764

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

64

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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