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Nyt fra formanden 

Kære Medlemmer! 

Kolding Sejlklub startede den 139. sæson med standerhejsning den 7. april 

2019 med fest og taler af formanden Arndt Nørgaard og Borgmester Jørn 

Pedersen.  

Den nyindkøbte J80 kølbåd, der skal få flere unge på vandet og bruges til 

Sejlerskole, Kapsejlads, Pigesejlads, Cross Over ungdomssejlads og Sejl og 

Studer sejlads, blev behørigt overdraget til formanden for Sejlerskoleudval-

get Dan Østergaard, der takkede og lovede masser af spændende sejlads 

med den nye båd. 

I Kolding Sejlklub interesserer vi os helt vildt for at få så mange som muligt 

på vandet. Også i år har Kolding Sejlklub - for 3 år i træk- været tovholder for 

Vild med Vand, Havnens dag i Kolding, der blev afholdt lørdag den 25. maj.  

Det gav fin omtale i medierne og tiltrak 4-500 gæster i Marina Nord og ca. 

800 gæster i Marina Syd, hvor der også blev afholdt stort kræmmermarked. 

Se mere inde i bladet. 

Palby Fyn rundt 2019 blev afviklet i weekenden 24./25. maj med 8 både fra 

Kolding Sejlklub. Det blev en hurtig og lidt kold tur Fyn rundt. Der var 321 

både tilmeldt og 257 fuldførte. 

Efter et par kølige måneder i april og maj fik vi årets første sommerdag 1 

juni.  Årets pinsetur 8./9. juni startede derned i frisk modvind med op til 15 

sekundmeter og en hjemtur med drømmesejlads, 8 sekundmeter og halv 

vind hele vejen. Som sædvanlig rigtig hyggetur for de 10 både der deltog. 

Sæsonen er startet flot og med fremgang i alle udvalg.  Ungdomsafdelingen 

har vist at med flittig træning og sammenhold kommer man langt.  Påsketu-

ren til Garda Sailing gav masser af inspiration og lyst til at deltage flere 

stævner.  

Lige nu har vi 3 A sejlere og 3 B sejlere og der kommer flere. Stor tillykke til 

Frederikke Nissen, der er udtaget til deltagelse i Europamesterskabet for op-

timistsejlere i Frankrig i juni. Frederikke slider fortovene blanke på sin 

11



Nyt fra formanden 
avisrute for at skaffe penge til turen. I må gerne støtte hende på indsamlin-

gen Betternow. Se inde i bladet.  

Ungdomsafdelingen er i fuld gang med at planlægge sommersejlerskolen i 

uge 27, der allerede nu har over 35 tilmeldte. Det er endnu en rekord slået. 

På sommersejlerskolen bliver nye sejlere introduceret til sejlads under kon-

trollerede 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.  

Handicapsejlerne har også god vind i sejlene. Nu kan der sejles stort set altid 

efter vinterens uddybningsprojekt. Der er ca. 15 handicappede, der får en 

tur hver torsdag og der overvejes at sejle flere dage. 

Trygfonden har efter ansøgning fra Handicapafdelingen bevilget køb af op-

pustelige redningsveste og herudover 17.000 kr. til diverse udstyr til 

handicapafdelingen.  Godt arbejde i Handicapafdelingen. Tillykke med det. 

Sejlerskolen har i år over 55 tilmeldte. Vi kan godt klemme lidt flere ind, 

men lige nu er der en fin balance mellem elever og antal instruktører.   

Pigesejlerne der sejler hver torsdag, har et stabilt antal på ca. 25 sejlere. Der 

sejles nu også J80 med pigerne  

Kapsejladsholdet der sejler om onsdagen er nu oppe på ca. 37 tilmeldte 

både. Det er flot og skønt at se den gode stemning under sejladserne og ef-

terfølgende sammenkomst i klubben. 

Vi satser på at kunne finansiere J80 båd nr. 2 hen over sommeren. Hvis no-

gen skulle have lysts til at give et lille eller stort bidrag, er der lavet en 

indsamling via BetterNow.  

Som noget helt nyt har vi hen over foråret sammen med Kolding Kommune 

og Dansk Surf of Rafting Forbund (DSRF) taget initiativ til at starte et SUP 

(Stand Up Paddling) udvalg i Kolding Sejlklub. SUP aktiviteter er den hurtigst 

voksende vandsport aktivitet vi kender i øjeblikket.  

I Kolding Sejlklub er vi generelt interesseret i at få så mange på vandet som 

muligt næsten uanset aktivitet. Erfaringerne fra sejlerskole og ungdomsafde-

lingen viser, at det at starte med at sejle med hundredvis af nye begreber, 

krængende både mv. kan være lidt grænseoverskridende. Derfor kan en 

stille tur på et Paddle board for dem være en god start på vandaktivitet.  

Vi starter ikke ud med store planer og strategier før vi har et overblik over, 

om der kan skabes interesse for projektet. Vi har nu 3 piger, som vil være 
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Nyt fra formanden 
tovholdere og vi har lånt 5 sæt Paddle board/Paddler/våddragter for at 

komme i gang. Vi går ud med pressemeddelelse og opslag efter sommerfe-

rien. Indtil da træner tovholderne, så nye og gamle medlemmer er i gode 

hænder, når der skal balanceres på Paddle board. 

God sommer 2019 

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 

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: 

Tirsdag og onsdag 
kl. 16.30 - 17.30 

December 
og januar 

dog kun tirsdag 
Ferielukket 

Uge 28-29-30
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 

Øvrige bestyrelse 

  Dan Østergaard 
Sejlerskolen 
2856 2427 

daoe@live.dk 

  Flemming Riggenstrup 
Handicap 
2020 9862 

flemming@rigenstrup.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@godmail.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 

 

44

http://www/
mailto:koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk
mailto:moskov@live.dk
mailto:pskovgaard@deloitte.dk
mailto:daoe@live.dk
mailto:pjo@bauhaus.dk 
mailto:albatossen@godmail.dk


Kære læser 
Forsidebilledet er af Frederikke Nissen fra hendes tur til Garda-
søen. Frederikke er udtaget til EM. Læs mere herom i bladet.  

Tak for de fine indlæg til bladet – tusind tak for det. 

En særlig tak til Lena og Jan Faldt Bentsen for deres foredrag. 

Du kan glæde dig til at læse deres flotte indlæg til Bøjen fra de-

res tur til Middelhavet i deres båd ”La Tifre” inde i bladet. 

Husk at alle indlæg og/eller billeder til vores blad, korte som 

lange artikler, modtages gerne. 

Husk at hvis du får den trykte udgave af Bøjen tilsendt, kan du 

spare klubben en masse penge, hvis du selv henter den i klub-

ben.  

Ønsker du den trykte udgave tilsendt, kan dette ske ved at 

skrive til undertegnede på moskov@live.dk, men det er som 

skrevet langt billigere for klubben, at du selv henter bladet i 

klubben. 

Desuden hører jeg også gerne ros og ris. 

Med ønsket om en god sommer. 

God læselyst 

Marianne Okkels Skov 

F
ra

 r
ed

a
k

tø
re

n
 

DEADLINE NÆSTE NUMMER AF BØJEN ER 

1. oktober 2019

SEND DIT INDLÆG TIL MARIANNE PÅ: 

MOSKOV@LIVE.DK 
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Sensommertur til Haderslev 

Årets sensommertur går til Haderslev d. 7. september 2019, hvor vi sædvanen 

tro 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  

Arndt & Marianne 
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Frivillighed ligger dybt i Kolding Sejlklubs DNA. Og vi er helt afhængig af aktive medlem-

mer, som løbende vil bidrage med deres arbejdskraft til klubbens mange aktiviteter. 

F.eks. 

• Hjælpe til i Ungdom som forælder, træner, kontaktperson mv

• Være instruktør i Sejlerskolen

• Være hjælper ved Handicap sejlads

• Hjælpe med i udvalg, sekretariat eller bestyrelsen

• Hjælpe til ved stævner og klub-arrangementer

• Deltage i projekter som udvikler vores klub

Frivilligt arbejde i klubben er ulønnet, men vi kan give dig fællesskab, uddannelse 

og oplevelser. Er du glad for at sejle og har du lyst at give det videre, så er det at 

blive instruktør ved Kolding Sejlerskole måske lige noget for dig? Du opnår ved at se 

dine kursister blive dygtigere og dygtigere for hver gang der går - samtidigt med at 

du oplever glæden ved at få lov til at ”prale” med din viden til nogen, som slet ikke 

ved noget om at sejle. Forudsætningen for at blive instruktør er, at du har due-

lighedsbevis og praktisk sejlererfaring. Alle nye instruktører starter med at sejle 

med som "føl" sammen med en af vores erfarne instruktører.  

Som frivillig instruktør har du adgang til at benytte klubbens faciliteter og både, når 

de ikke er booket til klubaktiviteter. Og sidst men ikke mindst, bliver du som frivillig 

en del af et fællesskab med relationer til mange andre medlemmer i klubben. 

Hvis du vil bidrage til klubbens aktive liv, så tag kontakt til mig, bestyrelsen eller ud-

valgsformændene. Måske du bare starter med at være den, vi kan ringe til, hvis vi 

lige mangler en hånd. 

Med venlig Sejlerhilsen 

Arndt Nørgaard 
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Jeg vil gerne rette en stor tak til Kolding Sejlklubs formand, som på 

generalforsamlingen udnævnte mig til æresmedlem i Kolding Sejlklub 

for mit arbejde med sejlads for handicappede.  

Det er ikke kun min indsats, for havde vi ikke haft så mange handicap-

pede sejlere gennem alle årene og samtidig har det kun været muligt 

med mange skippere og hjælpere, så en stor tak til jer alle. 

Flemming Riggenstrup har været med fra starten, men i nogle år 

knapt så aktiv på grund af arbejde, men nu er han fuldt ud aktiv igen 

og har styr på bådene, så de er klar til at sejle i. Også en stor tak til de 

øvrige skippere der er i øjeblikket. Det er Klaus Danø, Bue Thorsteins-

son, Ole Jørgensen, Jørgen Stormlund og Jørgen Bentzen. 

Det har været godt at Arndt fik Kolding Lystbådehavn til at uddybe 

havnebassinet, hvor de handicappede og ungdomsafdelingen sejler. 

Nu kan vi sejle uden risiko for at gå på grund. 

I foråret har der været meget forskelligt vejr med en del blæst, men 

det er dog lykkedes at sejle og have nogle gode timer på havnen. 

Vi sejler til torsdag den 26. september, hvor vi holder vores traditio-

nelle afslutning. 

Jeg håber, at vi kan få nogle gode sejladser og god hygge på havnen i 

efterårssæsonen. 

Erik Carlsen 

Tlf. 7552 8357 

erikcarlsen@privat.dk 

Leder af afd. for 2.4mR/Olsen Twin 
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Ny Luffe 58 

 

  

Hvis du går en tur på havnen, kan du i disse dage se den helt nye Luffe 58 med 

dæksalon. 

Der er tale om en såkaldt ONE OFF, så der er og bliver kun bygget den ene (For-

men er destrueret). Totalvægt (Deplacement) 20 ton, Heraf kølvægt på 8 ton 

Specifikationer i uddrag: 

Owners cabin, crew cabin og guest cabin Teknik rum/ Værksted 

2 rulleforstag, elektrohydraulisk betjente Rullebom (Elektrisk betjent) Elektrohy-

draulisk Kick og hækstag Elektrohydraulisk hæve-/sænkekøl 

Varmt- og koldtvandsinstallation, inkl. cockpitbruser 

2 turboladede Volvo motorer på hver 75 HK, 2 sejldrev med 4 bladede foldepro-

peller 2 Cylindret PANDA dieselgenerator på 3 KW 

12/24 V DC, 230 V AC 

2 styrekonsoller, hvorfra det meste kan betjenes Ratstyret (2 stk. i træ), inkl. 

selvstyrer 

2 ror Aircondition 

Væskebåret centralvarmeanlæg 

Elektrisk betjent hæve-sænkbar TV fladkærm, Surround sound, Bluetooth multi-

medieanlæg AIS, VHF (DSC), Radar, Log og lod, 3 kortplottere 

LED belysning indvendigt (også i udvalgte skabe, motorrum mm.) 
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Ny Luffe 58 
LED Lanterner, Cockpitbelysning (Integreret i bom), Dæksbelysning (Integreret i 

salinger) Garnering i udsøgt træsort, samt hvidt læder på udvalgte skrogsider 

samt ruftag Dæk/Cockpit/Badeplatform – Teak overalt 

Pantry udrustet med 3 gasblus- og ovn, 2 køle-/frysebokse samt køleskab. Desu-

den cooker mm. Elektrisk betjente ankrer i stævn og agterstavn. 

Elektrisk betjent badeplatform Tender garage 

Elektrisk hæve-/sænkbar bowtruster 

2 toiletrum med elektrisk WC skyl, full body shower og italienske håndvaske, Wa-

termaker – Nej, til gengæld er der vinkælder 

Flaskeholdere ? – Synes nok der var noget vi havde glemt! Mastehøjde – Rager 

godt op 

Sejlareal - Stort 

Byggetid – 2 år + Nationalitet - DanskPris – og kvalitet, hænger sammen! 

Christian Hørby
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Navngivning ny båd 

Eksempel til efterfølgelse hvis nogen skulle ændre navn på båden. Tillykke Tor-

ben og Susan og tak for invitationen til en festlig navngivning af skibet Dolce 

Vita. 

Arndt Nørgaard
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Kolding Sejlklub har efterlevet FN’s Verdens mål siden vi 
blev etableret i 1881! 

vi har ingen fattige sultne sejlere, 
vi værner livet på havet, 

vi har ligestilling  
og sejler bæredygtigt som vinden blæser 

God sommer 😊 
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Årets første tur i sejlerskolen 

Ryste sammen turen den 11/5 kunne fylde de tre skolebåde, og vejret var med 

os. Sol og vind i passende mængder, men alligevel døde vinden omkring mid-

dagstid, så vi lagde til ved Paradisbugten, og nød frokost og samværet.  

Da vi skulle hjemad var vinden frisket lidt op og vi havde en dejlig sejlads. 

Her i skrivende stund er det lige før vi tager afsted på ”Rundt om en Ø. I år 

starter vi ud torsdag aften med de tre skolebåde, når skolesejladsen er over-

stået, for så at vende tilbage til Kolding fredag eftermiddag og udvide flokken 

med Kiwi, Dolce Vita og Kaffe.  

Hvor vi så tager hen afhænger af vejrmeldingen. 

Rigtig god sommer til alle og mød frisk op i sejlerskolen til august. Fredag den 

2/8 skrubber vi både og ugen efter er vi igen i gang med undervisning. 

 

Villy  
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Sejlerskolen / J80 

Der er ca. 55 elever tilmeldt sejlerskolens praktiske sejlads. Pigesejlerne der 

sejler rene pige-kapsejladser er vokset fra ingen ting til nu små 30 pigesejlere i 

2018.  

Der er kapacitet til flere, hvis vi finder en instruktør. Alle 3 folkebåde sejler i lø-

bet af ugen  

J80’eren sejler med 2 x hold om mandagen, sejler kapsejlads om onsdagen og 

Pigesejlads torsdag.   

Ungdomstrænerne tager på skift en tur med de unge tirsdag, når den er ledig 

som en slags Mini Cross Over.  

Kolding er en voksende universitetsby med SDU og mange uddannelsesinstitu-

tioner. Der arbejdes derfor med at få Sejl og Studer koncept gjort klart. 

Finansieringen af den første J80’eren er på plads og vi mangler ca. halvdelen – 

ca. 100-125 t.kr.  til båd nr. 2.  

 
Den første J80’er blev præsenteret og døbt i forbindelse med årets stander-
hejsning. 

Arndt Nørgaard
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Certificering af sejlerskolen 

For at tydeliggøre kvaliteten og sikkerheden i sejlerskolen har Dansk Sejlunion 

valgt at certificere sejlerskolerne på baggrund af skolens tilrettelæggelse af 

blandt andet instruktøruddannelse og sikkerhedsaspekter omkring både og fo-

rebyggelse og håndtering af ulykker til søs. 

Den certificerede sejlerskole er således et signal til brugeren om, at man på 

sejlerskolen har styr på sikkerheden og at man arbejder med at sikre bedst 

mulige instruktører til sejlsportens nye udøvere.   

Kolding Sejlklub, Sejlerskolen er netop blevet re-certificeret af Dansk Sejlunion. 

Tillykke med det.
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Vild Med Vand 

Vild med vand, havnens dag lørdag den 25 maj blev en rigtig aktivitets dag, 

med 4-500 gæster i Marina Nord, der ville prøve at sejle, stå på stand up 

paddle board, sejle i kajak, komme med som co-sailer i en Twin båd eller få en 

god snak om sejlerlivet på de mange åben båd invitationer, eller kikke forbi 

Sejlklubben og få frokost fra grillen. 

Tak til Bøges Både for at give gæsterne muligheder for at prøve hurtige speed-

både. 

Det var skønt at se hvordan ungdomsafdelingen 

var mødt talstærkt op og viste hvad de kunne, 

for de mange mange unger der mødte frem. 

Endelig var det en stor succes’ med de 2 show 

events. Redningsdemonstration fra Eskadrille 

722 og FlyingBoard fra Vejle. 

Tusind tak til alle jer hjælpere ved bådene, i køk-

kenet, ved grillen, i turguideafdelingen, i 

presseudvalget, kagebagerne, standeropsæt-

tere, og ikke mindst tak for besøget til de mange 

gæster. 

Med venlige Sejlerhilsner 

Arndt Hovald Nørgaard 
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Vild Med Vand 
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Vild Med Vand 
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Kapsejlads 

 

KS Kapsejlads sæson er godt i gang. Indtil dato har vi haft fint sejlvejr, om 

end vi ikke kan nå op til 2018 foråret. 

Forberedelserne startede allerede i vinter, så da vi den 24. april holdt skip-

permøde for onsdags-sejladserne, havde vi dommerbåden klar til de første 

sejladser, idet vi udover vores faste team med Erik (bane leder) og Ejlar som 

hjælper havde Torben Juel Møller, som havde ønsket at komme med de før-

ste 2 gange for at se, hvordan det foregår når vi starter. Umiddelbart efter 

kom Bente Riggenstrup og tilbød sin assistance hele sæsonen, og Erik Mad-

sen og Bent Houborg er også blevet en del af teamet.  Så den side kører. 

Der er nu afviklet 4 sejladser, og desværre har jeg/Go-on II af forskellige år-

sager været fraværende de 2 sidste sejladser, men jeg fornemmer at alle 

sejlerne er tilfredse med både baner og vejret, og jeg kan konstatere at det 

er meget længe side at vi har haft så mange tilmeldte både, nemlig i alt 37 

teams. Det betyder også at der efter sejladser er fuldt hus i Klublokalet, om-

kring 50 – 60 glade sejlere der fortæller ”røverhistorie”, og jeg ved at der 

også er mange i Syd til fællesspisningen efter sejladsen. 

Som ansvarlig for onsdagssejladser er jeg meget tilfreds. 

Lørdag den 4. maj afviklede vi ”Flæssing-Flækøjet” sejladsen for første gang i 

mange år i foråret, og med 13 tilmeldte både så tidligt på sæsonen er det 

mere end jeg forventede. Vi startede med morgenmad og uddeling af start-

tidspunkter i klubhuset kl. 8:30, hvor humøret var i top.  

Det blev en meget spændende sejlads, idet der var lidt skiftende østlige 

vinde, men meget kraftig sydgående strøm. En enkelt båd kom aldrig rundt 

om Flæssingkosten på vej ud, og en anden prøvede i tre kvarter. Til gengæld 

gik det meget stærkt ned til Flækøjet og tilsvarende temmelig udfordrende 

sejlads op til Flessingkosten igen.   

Efter fuldført sejlads var der øl/sodavand til alle i Klubhuset og afsluttede 

med præmieuddeling, hvor Kolding Marinecenter havde givet tilskud til ga-

vekort til de 5 første både. Alle havde haft en rigtig god sejlads, og alle var 

enige om at det var sjovt. 

9 KS team var med i Palby Fyn Cup og bortset fra en trimaran der ikke kom 

til start. kom alle rundt om Fyn, hvor det blæste temmelig kraftig, men jeg 

har ikke hørt om uheld fra turen. 2 team var nybegyndere. Rigtig fint. 

KS arrangerer igen i efteråret en ”Flæssing-Flækøjet” sejlads den 21. sep-

tember, og Klubmesterskab i Blue26 den 5. oktober.  
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Kapsejlads 

 

Indbydelse kan ses på vores hjemmeside under Kapsejlads 2019, hvor i øv-

rigt alle resultaterne for Onsdagssejladserne og Flæssing-Flækøjet også 

bliver opdateret. 

Jeg er klar over at en del sejlere har haft besvær med at tilmelde sig via Ma-

nage2Sail, men jeg tror alle bliver glade for dette system fremover, for 

arrangøren er det rigtig dejligt. 

Selv om jeg er meget tilfreds med deltagerantallet til vores sejladser er der 

altid plads til flere. 

Niels Henrik  

Formand for Kapsejlads  

2122 4728 

kapsejlads.kolding.sejlklub@gmail.com
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Unge fra Kolding sejlede Gardasøen 

tynd med 1500 andre 
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Unge fra Kolding sejlede Gardasøen 

tynd med 1500 andre 

Hvert år i påsken fyldes Gardasøen af optimistjollesejlere fra hele verden.  

Fem unge sejlere fra Kolding Sejlklub deltog i påsken i et kæmpestort optimist-

jollestævne på Gardasøen og havde deres familie og trænere med. Gennem 36 

år har sejlklubben i Riva del Garda, som ligger ved nordspidsen af Gardasøen, 

holdt stævne i påskedagene. Det er verdens største optimiststævne med cirka 

1500 sejlere fra hele verden. I år var der cirka 90 sejlere med fra Danmark. 

- Det var en fantastisk oplevelse både at sejle og mødes med sejlere fra hele 

verden siger Frederikke Nissen, som landede i den gode del af resultatfeltet. 

Vitus Glaring, som er vild med masser af vind, fik sin lyst styret, når eftermid-

dagsvinden på op til 12 sekundmeter rejste sig fra forskellige retninger hen 

over søen, fortæller de i en pressemeddelelse fra klubben. 

De unge nød det internationale selskab - og der blev også knyttet masser af 

kontakter og venskaber. 

Artikel fra Ugeavisen Kolding 2.maj 2019 

 
90 danskere var med i Italien, og de fem lokale unge var stolte af at kunne re-

præsentere Kolding og Kolding Sejlklub i et internationalt stævne.  
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Sailing Garda – indlæg fra optimistsejleren Laurits 

Hej jeg hedder Laurits, jeg er 13 år gammel og jeg sejler optimistjolle i Kolding 

sejlklub, og vil gerne fortælle om min tur til Gardasøen.  

Jeg havde en vildt fed tur til Gardasøen, sammen med alle mine gode sejler-

venner fra Klubben.  

Vi lavede en masse, vi hyggede os på hotellet når vi ikke sejlede. Vi sejlede alle 

dagene undtagen en dag hvor alle sejlerne fik en fridag. Vi dannede også et 

tættere bånd til hinanden, fordi vi var sammen hele tiden i medgang og mod-

gang.  

Det var også en mega fed oplevelse at se såååå mange andre sejlere fra for-

skellige lande og kulturer. Det er verdens største stævne, men jeg lærte også 

en hel masse, ikke bare at sejle, men også at passe på hinanden og vores grej. 

Det var min første tur til Gardasøen, og jeg glæder mig allerede til næste år. 

Laurits 
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Frederikke skal til EM i optimist 

Frederikke har sejlet optimist jolle i Kolding Sejlklub de se-

neste 5 år, hvoraf de sidste 3 år har været med fokus på 

konkurrencer rundt om i Danmark.  

I 2018 blev hun udtaget til Nordisk Mesterskab i Båstad, 

Sverige hvor 7 nationer skulle kæmpe om titlen.  

Hver nation stillede med 20 piger samt 20 drenge. Freder-

ikke fik en placering i midten af feltet, hvilket som 

førstegangsudtaget var et okay resultat. Derudover deltog hun i en speciel 

holdturnering, som bestod af de 5 bedste sejlere fra hver nation. Danmark 

sluttede på en 4 plads. 

I Påsken deltog Frederikke, som en del af optakten til dette års udtagelser til 

internationale mesterskaber i verdens største regatta i Riva, Italien. Frederikke 

blev bedste pige og samlet 2’er i hendes bronze fleet. 

De seneste 3 uger har budt på stævner i Kaløvig og i Vallensbæk hvor knap 90 

sejere fra hele Danmark har dystet om pladserne til internationale mesterska-

ber i 2019. 

De 5 bedste sejlere uanset køn, skal repræsentere Danmark til VM, de næste 7 

sejlere til EM og de næste 20 drenge og 20 piger til NM. 

Frederikke blev samlet 3 bedste pige i Danmark, hvilket udløste en billet til EM 

senere på foråret i Frankrig. 

I Frankrig skal Frederikke dyste med de 200 bedste EM sejlere. 14 spændende 

dage venter forude.  
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Frederikke skal til EM i optimist 

Inden afgang til Frankrig skal der lige sejles et stort stævne i Kiel, Tyskland 

samt Kerteminde 

Resten af tiden skal bruges på træning på Kolding Fjord, med hendes lokale 

træner Filippa Aastrup samt hendes lillebror Marcus Nissen og sejler vennen 

Willum Kornum Svensson som sparringspartnere.  

Claus Nissen  
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Dead-line 
for næste nr. af Bøjen 

1. oktober 2019

Indlæg til næste blad sendes til 

moskov@live.dk 

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 vel-

kommen til at kontakte Dan Østergaard sejlerskolen på tlf.2856 2427. 

Sejlerskolen sejler bl.a. i Nordisk Folkebåd 

KOLDING 

v/ Kresten Vestergaard Frandsen Låsby-

banke 12 · Kolding · Tlf. 75 53 58 28 

info@koldingvinhandel.dk · www.koldingvinhandel.dk 
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Besøg af Nicolai Sehested  

 

Nicolai Sehested, VOLVO OCEAN SKIPPER, kom direkte flyvende fra Japan for 

at inspirere og træne med vores dygtige ungdomssejlere.  Tak til Nicolai. Det 

vakte begejstring. 

Arndt Nørgaard
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Klubaften med Nicolai Sehested  

Det blev en fantastisk aften med Nicolai Sehested der en lørdag aften 23. fe-

bruar kunne fylde hele klubhuset og levende fortælle om sine sejladser 83.000 

km jorden rundt med Volvo Ocean Race  

Hvad får en til at sejle jorden rundt på en sejlbåd bygget i kulfiber? Hvad får en 

til at opgive alt for at udsætte sig selv for umenneskelige strabadser i 9 måne-

der? Hvordan føles det at surfe en 10 meter høj bølge midt om natten i 

Sydhavet? Eller hvor stor er skuffelsen, når det går galt og drømmen bliver 

knust? Kan man vænne sig til vådt sejlertøj i 9 måneder? Og hvad med pulver-

mad?  

Alt det og mere til fik tilhørerne svar på under aftenens arrangement. 

 Nicolai begyndte som tiårig i Kolding Sejlklub i optimistjollen. ”Hurtigt fandt 

jeg ud af, der var et konkurrenceelement, og da jeg opdagede det, var det 

svært at give slip.” Som 18-årig gymnasieelev fik Nicolai og tre af hans gymna-

sievenner en ekstremt ambitiøs ide. Nicolai og hans sejler venner i Kolding 

Sejlklub ville lave et match racing-hold, og de ville i verdenseliten. Ideen lød 

vild, men sejlads var ikke uvant for vennerne. Som børn havde de sejlet mod 

hinanden i mange år i optimistjoller i Kolding Sejlklub. Nicolai Sehested vandt 

DM to gange og førte verdensranglisten i to år. 

Efter et halvt år bliver de nummer to til deres første stævne, danmarksmester-

skabet i MatchRace og senere kom de på podiet ved både europa- og 

verdensmesterskaber.  

Nicolai fik i 2013 muligheden for at komme med på et af de syv hold, der skulle 

sejle Volvo Ocean Race, den største konkurrence i sejlsportsverdenen. Han sej-

lede med Team Vestas Wind, men nåede kun at være med på fire af de ni 

etaper. På anden etape i november/december 2014 stødte båden på et rev i 
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Klubaften med Nicolai Sehested  
Det Indiske Ocean. Båden blev totalskadet, men blev repareret og teamet nå-

ede at deltage og få en anden- og en sjetteplads på de to sidste etaper.  

I 2017/18 deltog Nicolai som rorsmand i Volvo Ocean Race med Team Akso-

Nobel. Under hans styring slog teamet rekorden for, hvor lang en distance en 

sejlbåd kan tilbagelægge på 24 timer, 1115 km., sejlet på et døgn i Atlanten.  

Næste udgave af den verdensomspændende kapsejlads er i 2021.  Nicolai ar-

bejder allerede nu på at sætte en foilende Open 60er op til næste race. 

 ”At sejle en 65 fods-kapsejladsbåd igennem natten for fuld blæs er som at 

køre en bil på en motorvej om natten med slukkede forlygter, så hurtigt som 

den kan.” 

Arndt Nørgaard 
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Ungdomsvenlig sejlklub  

 

Tillykke til Kolding Sejlklub ungdom som endnu engang er 

blevet godkendt som Ungdomsvenlig Sejlklub for de næste tre år.  

En yderst fin og gennemarbejdet ansøgning gjorde at forlængelsen faldt på 

plads ☺☺☺ 

Mads Flyger fra Dansk sejlunion fremhæver bl.a. at vores håndbog for ung-

domsafdelingen er en guldgrube af viden for gamle og nye forældre og sejlere! 

Der står rigtig mange gode ting i bogen. 

Marianne Okkels Skov 
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Nyt fra havnen 

 

 

Ny udstilling om Marina City 

20. juni 2019  

Hen over sommeren vil det være muligt at se en udstilling, 

som viser de nyeste tegninger og illustrationer af Marina 

City 

 

  

Kloakarbejder omkring Marina Syd 

30. april 2019  

Forsyningsselskabet BlueKolding udfører den kommende tid 

omfattende arbejder omkring Marina Syd. Her skal nedgra-

ves en dobbelt transportledning for spildevand fra 

forrenseanlægget nær domhuset, forbi Marina Syd og videre 

ud mod centralrenseanlægget ved Agtrup.  

 

Marina City - for naboerne  

09. april 2019  

Visionen for Marina City er at skabe en ny, bæredygtig by-

del ved Marina Syd indeholdende ca. 400 attraktive boliger, 

erhvervs- og servicefunktioner samt kultur- og fritidstilbud 

integreret med et aktivt sejler- og vandsportsmiljø. Ambitio-

nen er en ny bydel med liv og aktivitet året rundt. Men 

hvordan bliver det at være nabo til Marina City? Hvad kan 

jeg forvente af glæder og gener? Betyder det noget for min 

økonomi? Og hvornår kommer der til at ske noget? Alt det 

kan du læse mere om i denne artikel, som er målrettet nu-

værende og kommende naboer i Tved-bydelen og omegn. 

  

Plads til flere husbåde i Marina City 

09. april 2019  

Interessen for husbåde i Marina City har vist sig at være 

overvældende. Derfor bliver der nu gjort plads til yderligere 

husbåde i planerne.  

  

Marina City og byrådets aftale om Koldings havneområder  

09. april 2019  

Byrådet indgik i november 2018 en politisk aftale om, at 

man på langt sigt har til hensigt at udvikle Koldings havne-

områder til blandede byformål. Den politiske aftale omfatter 

også udvikling af arealerne ved den nuværende Lystbåde-

havn Nord, når denne er flyttet til Marina City. Endvidere 

ses erhvervshavnens nuværende indspulingsområde (nord 

for åen, over for Marina Syd) som rekreativt område og na-

turområde i sammenhæng med Marina City-projektet.  

 

Eksempelområde for cirkulær økonomi  

09. april 2019  

Byrådet formulerede allerede i 2017 visionen om at blive fo-

regangskommune inden for cirkulær økonomi (CØ), og i 

forlængelse heraf blev det besluttet, at Marina City ønskes 

udviklet som et eksempelområde for cirkulær økonomi in-

den for byggeri og byudvikling.  
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Nyt fra havnen 

 

 

Marina City opnår guld i bæredygtighed 

07. januar 2019  

Ambitionen er klar: Marina City i Kolding skal være et bære-

dygtigt by- og marinaområde. Derfor er området på 

sydsiden af Kolding Fjord nu blevet certificeret ud fra det 

såkaldte DGNB-system, som anvendes til at beskrive og be-

dømme niveauet for bæredygtighed i et byområde.  

 

Fremdrift og tidsplan for Marina City  

07. januar 2019  

I et stort projekt som Marina City er der hele tiden mange 

bolde i luften. Et godt stykke ind i 2019 bruger vi især kræf-

terne på planlægning. Der skal udarbejdes en meget stor 

miljørapport (VVM-rapport og SMV-rapport), men også for-

slag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan. 

 

Projektforslag og Designmanual for landskabet nu på plads 

07. januar 2019  

Projektforslaget for landskabet i Marina City er nu færdigt. 

Forslaget blev godkendt af projektets styregruppe i decem-

ber 2018 og danner nu grundlag for det videre arbejde med 

lokalplanlægning, projekter, grundsalg m.m. 

 

Fjordbunden undersøges  

07. januar 2019  

Fra starten af januar 2019 og nogle uger frem udføres der 

geotekniske undersøgelser af fjordbunden ud for Marina 

Syd. Ved hjælp af 10 boringer kortlægges bundforholdene – 

især hvor langt der er ned til fast bund. 

 

  

Du kan desuden løbende følge med i hvad der sker med havnen i dagspressen og 

på https://www.kolding.dk/nyheder-aktuelt/nyheder-marina-city  

Redaktøren 
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Støt Kolding Sejlklub forskellige indsamlinger og få skattefradrag med et enkelt 

klik 👍 på linket herunder: Vælg indsamling, Doner, anfør støttebeløb og angiv 

CPR-nummer. Så sker skattefradraget automatisk   

Vi samler ind til nr. 2 J80 kølbåd, til Frederikke Nissen der har kvalificeret sig til 

deltagelse i Europamesterskabet i optimist jolle som afvikles 21-29 juni i Frank-

rig og til Ungdomsafdelingen. 

https://dk.betternow.org/projects/koldingsejlklub 

Arndt Nørgaard 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAML PENGE IND FOR EN GOD SAG... 
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Fra Generalforsamlingen 

 

Der blev afholdt Generalforsamling i god ro og orden d. 3. marts 2019. 

Der genvalg på stort set alle poster. Formanden Arndt Nørgaard kunne i sin be-

retning glæde sig over at den bedste sejlersommer i klubbens historie og 

klubbens mange aktiviteter har givet over 100 nye medlemmer i klubben. Sej-

lerskolen slog alle rekorder med mere end 75 elever.  

Formanden for handicap afdelingen Erik Carlsen fik tildelt titlen som æresmed-

lem. Erik Carlsen er en ildsjæl der uge efter uge i over 35 år har stået klar til at 

modtage handicappede, som hele ugen har set frem til at komme på vandet 

med en erfaren skipper for at mærke bølgerne og få vind i håret.  

Han er med når bådene skal klargøres og rigges til hver uge, og han står selv i 

sejlklubbens køkken, når der skal serveres biksemad og æblekage til skippere og 

handicapsejlere, når den sociale del af fællesskabet skal plejes i Sejlklubben.  

Kolding Sejlklub er en af de få Sejlklubber i Danmark, som har udviklet og opret-

holdt en meget aktiv handicapafdeling.  

Redaktøren
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Fra pinseturen  

10 både tog del i årets pinsetur til Dyvig med den sædvanlige menu - Vildsvin 

fra Detlevsen Grill med alverdens tilbehør.  

Turen derned i modvind op til 15 sekundmeter var lidt udfordrende for nogen, 

men hjemturen blev med drømmesejlads. 8 sekundmeter halv vind og strå-

lende sol hele vejen⛵️👍 

Tusind tak til pigesejlerne for et flot arrangement der blev afsluttet med 

kæmpe fyrværkeri fra Dyvig Badehotel. 

Arndt Nørgaard 
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Fra pinseturen  
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Fra store oprydningsdag  

Mellem et dusin og en snes forårskåde medlemmer mødte op på store opryd-

ningsdag og gjorde klubhuset klar til sæson 2019👍  

Men hov det er jo de samme flittige Torden Skjolds soldater der kommer hver 

gang og gør rent og rydder op for alle jer andre 600 medlemmer!!!! 

Kom frisk når vi søger hjælpere. Det er også en del af medlemskabet👍 
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Fra store oprydningsdag  
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Ingen brug af kemi i vores gulvbehandling 

Diamantpolering af sten-
gulve Behandling af 
linoleum Polering af mar-
mor 
Polering af travertin 

- en flot og holdbar løsning 

75363348 

info@vejenrengoring.dk

4242
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Fra Arrangement med Sydbank  

 

Torsdag d. 28. februar var vi til et arrangement i Sydbank hvor Private Ban-

king-direktør Alex Slot Hansen fortæller om sin 6 måneder lange og 

spændende sejltur på Middelhavet. Med på turen var hans kone og deres to 

døtre på 5 og 7 år, men de havde også familie og venner med undervejs.  

Med billeder og videooptagelser fortalte han levende og medrivende fra tu-

ren til utallige øer med sejlskibet Vejle Ø. Det blev et både rørende og 

inspirerende foredrag, hvor Alex slot Hansen fortalte om, hvordan hans fa-

milies drøm blev til virkelighed.  

Fra drøm til realitet: 

➢ Familien skal være med på ideen 

➢ Man skal have økonomien til det 

➢ Man skal bruge en sejlbåd til formålet 

➢ Hvad gør man med skole og arbejdsgiver? 

➢ Alt det praktisk, hus, bil, forsikring osv. 

Man skal ville ting nok og det koster rigtig meget forberedelse. De solgte de-

res hus - bare for at få den ultimative følelse af frihed.  

Turen startede i Barcelona hvor båden lå. På deres første tur sker der det 

der ikke må ske - masten vælter ned i cockpittet - lige ned i hovedet på be-

sætningen.  

Heldigvis kommer ingen alvorligt til skade. De kommer i havn, men de er 

ulykkelige. Efter 7 måneders på værft er båden klar - og alligevel ikke. Der 

1- Vejle Ø 
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Fra Arrangement med Sydbank  

 

var visse mangler, som de opdager da de kommer af sted. Men alligevel 

kommer de af sted året efter i marts.   

Et rigtig godt råd. Husk at rejse langsomt.  

Man tjekker hele tiden vejrudsigter - mange af dem.  

Man skal være meget opmærksom på omskifteligt og indimellem voldsomt 

vejr. Det kan blive meget blæsende.  

Undervejs i dårligt vejr opdager de, at bådens tank har dieselpest. Motoren 

sætter ud og de har 24 timer til havn. De risikerer at skal gå i redningsflåden. 

Det sker heldigvis ikke. Båden de laminerer dog, og de er nødt til at tage 

hensyn til det resten af turen. Efterfølgende finder de ud af at de formo-

dentlig havde ramt en container.  

Pantenius dækker heldigvis begge deres skader på henholdsvis 450.000 og 

250.000 kr.  

Det tog igen lang tid at få skaden udbedret. I den tid bor de på hotel, men de 

lejer også en båd.  

Afstandene er store hvilket man skal være opmærksom på.  

Undervejs så de masser af delfiner og skildpadder.  

Turen slutter i Grækenland, hvor båden bliver taget på land. 

Læs mere på deres hjemmeside. Ømedsejl.dk 

Det er også en god ide at øve mand over bord. Kast en redningsvest ud og se 

hvor svært det er.  

Vi skal tænke på at vores drømme. Hvad er det vi drømmer om. Frihed - at 

sejle jorden rundt. At gå på pension. At vinde i lotto ... man bliver doven af 

at lave ingenting.  

Find ud af hvad du vil  

Marianne Okkels Skov 
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Om besætningen på Vejle Ø 

Alex – “Skipper” er 40 år 

Han arbejder som Private Banking direktør i 

Sydbank i Kolding.  (Orlov fra april til oktober 

måned). 

Sejlererfaring: Har sejlet en del år. Har due-

lighedsbevis og Yachtskipper 3 eksamen. 

Priscilla – “Madmor” er 34 år 

Priscilla arbejder hos BCA (bilauktion) i Vejle. 

Sejlererfaring. Har sejlet de sidste 5 år. Har due-

lighedsbevis. 

 

Emely – “Die Hausfrau” er 7 år 

Hun går i 0A på Kirkebakkeskolen i Vejle. 

Emely elsker at sejle, bare ikke når hun bliver søsyg 

som hun siger. Det plejer hun heldigvis kun at være 

de første par dage.  Emely er en fantastisk “praktisk 

gris” at have med. Hun elsker at hjælpe til med at 

lave mad og gøre rent. 

Jasmin – “Humørsprederen” er 5 år 

Hun går i Kirkebakkens børnehave 

Jasmin elsker at sejle, bare ikke når båden går i 

stykker som hun siger (hun tænker på masten 

der knækkede). 
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Foredrag med ”La Tifre” 25.2.2019 

Gå ikke glip af Biscayens dejlige kyster 

Lena og Jan ombord på ”La Tifre” i Middelhavet på 6 år. Her en beretning om 

det andet år fra Bretagne til Portugal. 

I 2014 sejlede vi med FTLF’s flotille til Guernsey og fortsatte videre sydpå. Ved 

Brest havde vi aftalt at tage beslutningen om enten at krydse Biscayen eller gå 

til bagbord og nyde oplevelserne rundt langs Biscayens kyster. Vi havde ingen 

tidsmæssig bagkant, så drejede af til bagbord. Det har vi ikke fortrudt. Det blev 

derfor til en overvintring oppe i floden Vilaine hos et lille dry-dock i Folleux.  

I dag på 6. år, sejler vi nu i Grækenland. 

I 2015 mønstrede vi ”La Tifre” 15. maj og gik i gang med at gøre båden klar. 

Her mødte vi nogle overraskelser. Straks efter søsætningen konstaterede vi at 

roret ikke lystrede. Rorlejet var simpelthen ”brændt sammen” og sad urokke-

ligt fast. Nyt måtte rekvireres (fra Greve) og skiftes ud. Samtidig gik 

kompressoren til køleskabet og sidst panelet til el-toilettet.  

 

Efter 3 ugers forsinkelse kom vi endelig af sted. Ud af flodens sluse ved Arzal 

og ned ad kysten til tidevandshavnen L´Herbaudière på Ile de Noirmoutier. En 

meget stor marina. Hvor der var tid til at få indhentet noget af arbejdet hjem-

mefra. Flot ø, flad, men med mange dejlige steder. Bl.a. saltudvinding og 

havne, der ikke egner sig til kølbåde. 
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Foredrag med ”La Tifre” 25.2.2019 

 

Videre ned til Minimes ved La Rochelle, hvor vi blev modtaget med Dannebrog 

hejst på havnekontorets tag. Dog var det ikke til ære for os. Man havde afholdt 

dragesejllads her i ugen før og samtidig haft besøg af Prins Henrik (The King of 

Denmark? spurgte havneassistenten.). Men en fin gestus alligevel. La Rochelles 

inderhavn kan kun besejles ved flod. Vi kunne derfor sejle ind den følgende 

dag og lagde os i Vieux Port bag tidevandsporten. 

 

La Rochelle er fra 1376 og har været en meget vigtig havn gennem tiden. Også 

kaldet den hvide by på grund af husene, der er bygget af pimpsten. Den har 

indskrevet sig historien på flere punkter. Tempelriddernes bastion. Bl.a. Hu-

guenotternes protestantiske oprør, som kardinal Richelieu slog ned. Alexandre 

Dumas skrev de 3 musketer med byen som baggrund. Byen er absolut et besøg 

værd.  

På dette tidspunkt var der valg i Danmark. Vi tog på cykel til udkanten af byen 

og fandt det Danske konsulat. Konsulen var cognac producent/eksportør, men 

der blev ikke uddelt smagsprøver, alligevel afgav vi vores brevstemmer. 

 
47



Foredrag med ”La Tifre” 25.2.2019 

Næste stop Saint-Martin-de-Ré, som også har sin spændende historie. Herfra 

udskibede man straffefanger til de franske kolonier indtil 1938. Flere havde 

ridset deres navne og afskedshilsen i murene på øen. Ikke alle kom tilbage.  

På grund af tidevandet bliver havnens indre bassin lukket bag en stor tidevand-

sport, som sikrede os 2,5 meter vand, selv ved ebbe udenfor. En slags badekar. 

Det er derfor vigtigt at planlægge sin sejlads, både ankomst og afgang, heref-

ter. Porten åbnes kun ved flod og i nogle timer. Kommer man for tidligt eller 

for sent må man vente udenfor for anker.  Hvilket kan være lidt træls ved dår-

ligt vejr. 

 

Næste stop var Royan ved Gironde flodens udmundingens østlige side. Vi have 

nok årets bedste genakkersejllads hertil. Et lille uheld bragte os på skadestuen 

med en forbrændt hånd. Herefter bruges handsker ved skødearbejde. De tilta-

gende dønninger fra Biscayen begyndte også at melde sig.  

Herfra og ned til Baskerlandet er der ca. 140 sm og kysten er stort set ens hele 

vejen. Europas største sandklit danner en hvid stribes ned langs kysten. Vi 

lagde os ind ca. midtvejs i D’Arcachon for at tage en udflugt til Bordeaux og 

nogle vinområder i Margaux. Her blev provianteret. 

Nå man sejler på denne strækning, skal man sikre sig, at der ikke er militære 

øvelser. Det franske forsvar har her nogle raketramper, hvor de fra tid til an-

den øver sig ved at skyde raketter ud over vandet. Sejlads inden for det 

afmærkede område (optil 45 sm ud) er naturligt nok forbudt på de tidspunk-

ter. Skulle man blive fanget heri, vil man blive opbragt af det franske marine. Vi 

havde spurgt på havnekontoret i Royan og alt var ok, ingen skyderi. Imidlertid 

følte vi os som mål for et par franske Mirage jagere, der tilsyneladende, tror vi, 

brugte os som skydeskive. Vi var midt i en decideret ”dog-fight”. Imponerende, 

larmende og spændende. 
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Helt nede i det sydøstlige hjørne af Biscayen finder man Bayonne. Kendt for 

skinker og chokolade. Herfra gik turen stik vest ud ind i det spanske farvands 

nordkyst.  

 

En pragtfuld kyst med bjerge og vidunderlige steder at besøge. San Sebastian, 

som er kendt for Pintxos (tapas) og mange Michelin restauranter, husk at be-

stille plads i god tid.  

 

Bilbao (Getxo) med Guggenheim museet. I Santander konstaterede vi, at vores 

holding tank var blevet stoppet af tilsaltning / kalkning i udløbet. Ved hjælpe af 

”Google translate” fik vi sent om aftenen, gjort havneassistenten klar over pro-

blemet = en holding tank, der var ved at løbe over! Næste formiddag havde 
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han arrangeret, at en 20 tons slamsuger besøgte os og foretog en behændig og 

nænsom manøvre og tømte tanken og spulede den ren, uden at der blev spildt 

den mindste dråbe. 

 

Mens vi sejlede langs kysten, kunne vi se de høje flotte bjerge med sne på. Pi-

cos de Europa. Vi valgte en udflugt op i bjergene og lejede en bil i Gijón og 

bookede os ind på et nedlagt Osteri oppe bjergene for nogle dage. Frisk bjerg-

luft og udsigt til klipper, køer og træer og grønne marker. En dejlig afveksling 

for nogle dage. 

 

Turen gik også forbi Covadonga. Det sted, hvor de kristnes oprør mod mau-

rerne startede i 722. Reconquistaen sluttede i 1492 i det sydlige Spanien, hvor 

spanierne endelig fordrev maurerne. 

Det dejlige ved at sejle i udlandet er, at vi oplever mange forskellige menne-

sker, kulturer og deres forskellige højtider og fejringer. I Ribadeo (8-11/7) var 
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vi med til deres årlige fejring af de spanske immigranter, der bosatte sig i Syd-

amerika og senere returnerede med rigdomme, der stadig præger byen. Alle 

var klædt i skønne dragter fra den tid. Kvinderne i flotte kjoler og mændene i 

uniformer og jakkesæt. Selv menuerne i restauranterne bestod af retter fra 

samme tid. Dog frisklavet. En spændende oplevelse. 

Ved Punta da Estaca de Bares og Capo Orteal skal man huske at dreje mod syd, 

ellers ender man efter 3 tusind sømil på den Amerikanske østkyst. Atlanter-

havsdønningerne lærer man at kende. Det kan være fint og flot vejr, men 

alligevel kan der ligge lange dønninger på nogle meters højde, som ruller bå-

den. 

Vores første stop ned ad kysten var A Coruña. Havnen som de fleste, der kryd-

ser Biscayen, anløber. De fleste der var her, havde taget turen over på 2-3 

dage. Oplevelserne var forskellige, naturligvis. Mange havde haft en fin tur 

over og andre havde ramt dårligt vejr. Oftest et spørgsmål om planlægning, at 

læse vejrudsigter, at lytte til andre sejlere og have lidt tålmodighed for at finde 

det rigtige tidspunkt. Det gode råd må være, sejl sammen nogle stykker, så 

man har nogle kontakter undervejs. 

 

Den spanske vestkyst byder i den nordlige del på nogle besøgsværdige Rías 

(fjorde). Man kan bruge mange uger på ligge i svaj og udforske dem.  

I Combarro, som ligger dybt inde i bunden af Ría de Puntevedre, fandt vi nogle 

særegne forrådskamre, ”Hórreos”. De ligner en sarkofag, men er beregnet til 

opbevaring af korn, grøntsager, kartofler osv. Pga. konstruktionen kan luft, 

men ikke mus, komme ind. I byen fik vi samtidig repareret vores furling, som 

ikke fungerede godt nok.  

Combarro er en speciel lille perle. 
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Ned langs kysten på Iberiske halvø får man ofte besøg af tåge. Den kommer i 

bølger og til tider sejlede vi hele dagen udelukkende efter radaren. Lydene 

skærpes og sigtbarheden reduceres til 50 meter og det er kun radarens sorte 

skærm, der viser vejen. Hurra for en radar. 

 

Fiskeri er en stor levevej her i området. Ja, over det meste af Middelhavet. Og 

fiskemærker af alle forskellige slags sættes. Nogle bruger små plasticdunke, 

nogle sætter mærker på kun ½ meters højde og andre mere reglementeret. Og 

der er virkelig mange. En dag holdt jeg op med at tælle, da jeg på kort tid nå-

ede 110 fiskemærker. Tanken gik tilbage til slalombakkerne i Alperne.  

Glædeligt, at vores radar kunne fange selv de små fiskemærker, vi mødte i tå-

gen. 

52



Foredrag med ”La Tifre” 25.2.2019 

Forskellen på Spanien og Portugal er stor. Begge steder er alle meget venlige, 

men der er én meget stor forskel – portugisernes gode evne til at lave mad. Ef-

ter vores smag. Vores første havn i Portugal var Leixões. Her nød vi et herligt 

måltid på en lille restaurant ikke langt fra marinaen.  

Vi tog sporvognen ind til Oporto. Smagte os lidt frem på portvinen og nød den 

farve- og kontrastrige by. Portvinsdronningen Dona Antõnia Ferreira fik i 1800-

tallet gennemført en lov, der forbød boligejere at forhøje huslejen for hendes 

arbejdere i så lang tid, samme familier boede der. Ingen huslejestigning, ingen 

penge til renovering! Byen bærer markant meget præg heraf. Men absolut et 

besøg værd for alle sanser. 

 

På samme måde, er Lissabon et besøg værd. Indsejlingen er interessant med 

megen trafik, grundt vand - og speciel i tåge. Det er også muligt at ligge ude i 

Cascais og spare 12-15 sm. sejlads ind, og tage toget ind til byen. Vi lagde os i 

Alcantara marinaen tættere på byen, hvorfra der er nem adgang med lokaltog 

til de forskellige seværdigheder, Ginjinha-barer, paladser - og køre i Lissabons 

kendte sporvogne. En udflugt til byen Sintra kan anbefales, hvor bl.a. Pena pa-

ladset findes. Og det er ikke Disneyland. 
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Delfiner begyndte at blive mere et normalt syn. De spottest oftest ved at van-

det brydes et pænt stykke fra båden. Og så ser man delfinerne ændre kurs og 

svømme direkte mod båden. Her lægger de sig under, ved siden af båden, om-

kring stævnen og leger, springer ud af vandet - et pragtfuldt syn. 

 

Sines er Portugals absolut største petrokemiske havn. Her produceres 70% af 

landets forbrug. Inde bag den store industrihavn ligger en lille hyggelig marina 

gemt, med sandstrand, palmer. I byen en gammel borg og en charmerende by-

midte. Her lå vi i 6 dage. Ikke på grund af dårligt vejr, men udelukkende på 

grund af store dønninger. 

 

Den sidste strækning på årets tur gik rundt om Cabo de São Vicente, Portugals 

sydvestlige punkt - stedet, hvor vejret vender. Atlanterhavsstrømmen har en 

konstant temperatur på ca. 17 gr. og påvirker luftens temperatur. Da vi run-

dede med fyrtårnet om bagbord og nu sejlede mod øst mod Algarvekysten, 

steg luftens temperatur med 15 grader i løbet af 2-3 sm. Hvor vi før havde 

pænt med tøj på, begyndte vi i hastigt tempo af tage sweatre og jakker af, og 

endte hurtigt i shorts og T-shirt. Juhuu!  
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Da vi var lidt forud for planen, valgte vi at gense Albufeira inden, vi lagde os i 

svaj i indsejlingen i Portimão. Byen, stedet, ja området Algarve er meget turi-

stet. Men det ved vi jo. Marinaen i Albufeira var oprindeligt en del af et projekt 

og blev gravet ud ind i landet. Resultatet er en gryde omkranset af lejligheder, 

og i gryden blev der varmt, meget varmt. Så det blev kun til en nat.  

Den 14/8 blev ”La Tifre” sat på land i Estaleiro Portimão og vi returnerede til 

Danmark.  

Turens data: 1636 sm, 34 havne, 67 dage, nyt rorleje, kompressor, panel til toi-

let, furling renset og holdingtank tømt.  

 

Det var andet år af vores nu 6-årige tur. I dag ligger vi i Grækenland og nipper 

lidt af de dejlige oplevelser landets 9800 øer, store som små, kan give. 

Vi har altid været mødt med smil og hjælpsomhed, hvor vi end har været. Lo-

kale folk og andre sejlere er mere end glade for at fortælle om deres liv og 

levned og ikke mindst udveksle historier og lære hinanden at kende. Og har du 

brug for hjælpe, er der altid en hjælpende hånd.  
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Byggeri med omhu 

• Bygherrerådgivning 

• Projektudvikling 

• Projekteringsledelse 

• Byggestyring 

• Aflevering og idriftsætning 

• Assistance byggesager 

• Assistance ejendomsdrift 

• Syn og skøn vedr. udførelse 

SEJL OG KALECHER 
* Cruising Racingsejl 

* Bompresenninger 

* Sprayhoods 

* Hynder 
* Bøjler, beslag 

* Reparationer vask 

• Stadevurdering af igangværende sager 

Peter Secher Rådgivende 
Ingeniører ApS, Medlem af FRI 
Låsbygade 51 
6000 Kolding 

a Forsikringsskader 

Tel. : 75 54 2008 
Mobil: 20 24 2008 
E-mail: ps@peter-secher.dk 

: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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Du kan følge os på Facebook LA TIFRE. 

Hvorfor sejle i ring i Skandinavien, når du kan sejle lige ud til nye og spæn-

dende oplevelser under sydligere himmelstrøg.  

Hilsen Lena og Jan 

SY La Tifre 
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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 Sejl-

union. 

• Du får adgang til sejlunionens nyhedsmails mv.. 

• Du får Sejlunionens stander, der giver dig ret til at ligge ved Sejlunio-

nens 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 sam-

arbejde 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, nytårsfro-

kost, torskespisning og motion … 

Vi glæder os til at se dig… 

Læs mere på vores hjemmeside: www.Koldingsejlklub.dk og på Facebook Koldingsejlklu
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Havnekontoret 

 

Kontakt havnekontoret i Kolding Lystbådehavn 

Skamlingvejen 5 

6000 Kolding 

Tlf. +45 7553 2722 
havnemester@klbl.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 

Lars Guldberg 

havnemester@klbh.dk 

Havneassistent 

Benny Dalgas 
 

Havneassistent 

Tommy Berg Jensen 

Bogholderi 

Conny Frost Jakobsen 

bogholderi@klbh.dk  

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

  

 

59

mailto:havnemester@klbl.dk
http://www.koldinglystbaadehavn.dk/sidste-nyt.php
mailto:havnemester@klbh.dk
mailto:bogholderi@klbh.dk


Nye medlemmer 

 

                       Indmeldelser 1.1 – 12.6. 2019 

Navn Art Dato 

Karen Margrethe Madsen Sejlfartøj 030119 

Esben Bøjden Hougaard Aktiv 080119 

Peter Duch Aktiv 110119 

Peter Vedel Taaning Passiv 110119 

Janne Hjortlund Familie 220119 

Johannes Hjortlund Junior 220119 

Daniel Holt Junior 250119 

Eric Mühl Aktiv 310119 

Morten Toft Aktiv 180219 

Morten Saldern Aktiv 180219 

Jeppe Droob Aktiv 220219 

Jonathan Eriksen Junior 010319 

Gert Hougaard Rasmussen Aktiv 040319 

Iben og Henrik Kodal Familie 050319 

Henrik Svensson og Jane Kornum Familie 110319 

Peter Holm Aktiv 190319 

Mette Aabel Jensen Aktiv  190319 

Jesper Lundsgaard Jensen Aktiv 190319 

Karoline Kissow Holm Junior 220319 

Morten Nielsen Sejlfartøj 250319 

Malene Kloster Aktiv 270319 

Rasmus Kissow Holm Junior 290319 

Hans Daugaard Aktiv 030419 

Claus og Pia Due Familie 040419 

Søren Andersen Aktiv 150419 

Milan Cicer Aktiv 160419 

Isabella Nicolaysen Aktiv 230419 

Thomas og Lena Carstensen Familie 230419 

Jesper Trolle Sejlfartøj 290419 

Rasmus Madsen Passiv 010519 

Benny Due Sejlfartøj 030519 
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Nye medlemmer 

 

Steen Johansen og Anette Frisk Familie 070519 

Per Lykke Albert Sejlfartøj 070519 

Jens Smed Rasmussen og 

Jeanette Bährentz Rasmussen 

Familie 070519 

Kristian Nørskov Junior 140519 

John Hjorth Andersen Aktiv 140519 

Lasse Bährentz Rasmussen Junior 200519 

Mike Lyngholm Sejlfartøj 040619 

Søren Pedersen Aktiv 030619 

Peer Holm Nielsen Aktiv 030619 

Hans Troldborg Sejlfartøj 060619 

Mads Troldborg Junior 060619 

Kurt Erik Jensen Pensionist 120619 

Finn Larsen Sejlfartøj 120619 

 

VELKOMMEN TIL ALLE NYE MEDLEMMER 
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Indlæg til hjemmeside Deadline på BØJEN 

Har du en nyhed, som du vil dele med 

andre af klubbens medlemmer, så læg-

ger jeg den gerne på vores hjemmeside. 

Jeg sørger også for rundsending af ny-

hedsmail til alle medlemmer der er 

tilmeldt vores nyhedsmail. 

Marianne Okkels Skov 

moskov@live.dk 

Mobil 52 52 04 24

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 med-

lemmer, der vil bidrage med: 

En god turbeskrivelse - En god maritim 

hjemmeside - Kommentar til sejl-

sport/sejlads - Indlæg sendes til 

redaktøren. 

Marianne Okkels Skov 

moskov@live.dk 

Nyhedsmail Kalender 

Ønsker du at modtage klubbens ny-

hedsmail kan du tilmelde dig på linket 

på forsiden af vores hjemmeside: 

www.koldingsejlklub.dk 

Følg med i vores aktiviteter på vores 

hjemmeside. Her forsøger vi at få opda-

teret vores kalender så hurtigt som 

muligt.  

Send en mail til mig så skal jeg lægge 

den på med det samme. 

Marianne Okkels Skov 

moskov@live.dk 
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Jollepladsen Opslagstavlen 

Henstilling af private joller & lignende, 

må kun ske ifølge aftale. Tilladelsen 

gælder kun et år ad gangen og kun for 

perioden 01.05. – 01.10.

Lejen er på kr. 500,- for en sæson gæl-

dende fra standerhejsning til 

standerhejsning. Opbevaring af jolle 

sker på ejers ansvar. 

Mærke til jollen afhentes hos klubsekre-

tær i kontorets åbningstid.  

Mærket skal placeres tydeligt på enten 

jolle dækken eller jollevogn. Bestyrelsen 

forbeholder sig ret til at fjerne umær-

kede joller efter den 1. august i 

sæsonen uden at informere ejer yderli-

gere herom. 

Se i øvrigt opslag i klubben. 

Bestyrelsen 

Hold øje med hjemmesiden og opslags-

tavlen ved klubben, her opslås løbende 

information om klubbens aktiviteter.  
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Udvalg og kontaktpersoner 2019 
I Kolding Sejlklub 

 

Kapsejlsadsudvalget 

Formand: Niels Henrik Hove             
kapsejlads.kolding.sejlklub@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 

28154305   

Repræsentant for sejlerskolen: 
John Gejlager 

 
51332908 

Repræsentant for 2,4 mR afdelingen: 
Erik Carlsen 

 
75528357 

Repræsentant for ungdomsudvalget: 
Henrik Olesen  
ksungdom@gmail.com 

 
61771148 

  

Sejlerskolen    

Dan Østergaard 
daoe@live.dk  

28562427   

Bådsmænd    

Kalorius 
Henning Erbs, Villy Enemærke 

23612439 Søhesten 
John Gejlager, Bo Rode 

51332908 

Pikat 
Bjarne Frank Nielsen, 
Henning Laursen 

 
50436990 
50508272 

  

Måler    

Lars Hove  
larshove@profibermail.dk 

41441257   

J90 

Dan Østergaard 
daoe@live.dk 

28562427   

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

24421211 

Joller på jollepladsen, kranen, masteopbe-
varing: 
Viggo Andersen 
albatossen@godmail.dk 

28154305   
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