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Nyt fra formanden
Kære medlemmer
Efter en sommer med blandet vejr og Saabina på land med en grounded
skipper humpende rundt efter låroperation valgte Jette og jeg at tage den
store tur med hele familien til Island i september. Vi tog den Gyldne cirkel:
Thingvellir- Guldfoss- Geysir – Selfoss med masser af vandfald, vulkaner og
springende gejsere og vi kravlede rundt i 14 meter dybe gletcherhuler i 1300
meters højde og endelig et par dage ved den Blå Lagune i tåge og regn og 45
grader vand med vulkanopvarmning. En fantastisk oplevelse i et land 2,5 x
størrelsen af Danmark med et indbyggertal som i Aarhus og et fodboldhold
på vej til verdensmesterskabet!
I Kolding Sejlklub og i Lystbådehavnen har der været stor aktivitet i en sommer med den rekord, at det er første gang i 38 år, hvor der ikke har været
een officiel sommerdag i juli med temperaturer over 25 grader! Drivhuseffekten nåede ikke de danske farvande i 2017, men der var masser af vind og
tordenvejr og mange sejlere fik lært at rebe sejl i en fart.
Som beskrevet nærmere inde i bladet har vi haft en forrygende sæson i Sejlklubben. Vi fejrede den 10. august 30 års jubilæum for Handicapsejlads i Kolding Sejlklub, samme aften fejrede vi alle de frivillige i klubben med en flot
grill-fest og KS Ungdom var på Slotssøen med Optimist og Feva joller i forbindelse med Koldings store Getout Friluftsfestival den 9. september, flot
markering.
Det har været en oplevelse at se hvordan Kolding Sejlklub, Sejlerskolen i
denne sæson har dannet eksempel på succesfuld integration på vandet af
elever med vidt forskellige nationaliteter men med fælles interesse for sejlsport. Vi har i år haft elever fra Ukraine, Litauen, Libanon, Sverige, Kroatien,
Ungarn, Portugal og naturligvis Danmark. Det har givet nye input og spændende udfordringer. Ikke mindst til instruktørerne, der har skullet lære alle
at tale et fælles "Sejlsprog"
Kolding Sejlklub har også i denne sæson markeret sig på vinderpodierne ved
forskellige stævner , især Folkebådene har været aktive ,- Flot 2. plads ved
fortsættes side 3
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Kolding Sejlklub
Dokvej 1 · 6000 Kolding · tlf. 75539941
www.koldingsejlklub.dk
E-mail: koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk
Stiftet 1881 Anerkendt af industriministeriet
Medlem af Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund
Tryk: From-grafisk as
Forretningsudvalg

Kontortid:

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

Klaus Bruun
Næstformand
4172 9855
kbru226@gmail.com

Poul Skovgaard
Kasserer
7550 9405
pskovgaard@deloitte.dk

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

Øvrige bestyrelse

Dan Østergaard
Sejlerskolen
2856 2427
daoe@live.dk

Karin Østergaard
Arrangementer
2627 6595
Kloe@hotmail.dk

Christian Andersen
Ungdomsafdelingen
5138 8361
ksungdom@gmail.com

Karsten Søgaard Jensen
Kapsejlads
7553 8734
karstensjensen@privat.dk

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

Øvrige

Viggo Andersen
Grejudvalg
2815 4305
albatossen@ofir.dk

.

Marianne Okkels Skov
Redaktør
2090 6651
moskov@live.dk

Carl Hollender
Klubsekretær
2481 2764
koldingsejklub@koldingsejlklub.dk

Finn Mortensen
Lystbådehavn
7553 2102
trap32@profibermail.dk
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Nyt fra formanden
Gold Cup Kerteminde med Per Jørgensen som skipper; 2. plads ved DM Folkebåd og Storbæltsmesterskabet med teamet Per Jørgensen/Carl-Otto Hedegaard og Peter Secher; 1. plads ved både SM Nordic Folkboat i Halmstad
og Stævnet Kielerwoche med Per Jørgensen som skipper Storbæltsmesterskabet og endelig viste Bent Mallemuk, at han stadig kan med en 3. plads
ved Trudelmaus Regatta i Kiel .
Allan Nørregaard har deltaget i en række stævner med Nacra 17 . Spændene
at se hvordan det går frem mod OL 2010
Torsdag den 12. oktober kunne vi fejre at Kolding Sejlklub, Ungdom har underskrevet en Sportsklubaftale med Dansk Sejlunion. Kolding Sejlklub som i
forvejen er certificeret Ungdomsvenlig Sejlklub er landets 6 klub under
Dansk Sejlunions nye klubkoncept, hvor der sættes struktur på at udvikle et
sportsligt udviklingsmiljø og samarbejde om at skabe gode sportslige rammer om klubbens aktiviteter med udspring i klubbens unge sejlere i aldersgruppen 15-23 år.
Sommeren og det tidlige efterår har også budt på masser af arbejdsgruppe
aktivitet i forbindelse med at Marina City er ved at tage form. Projektet er
nu kommet på radaren som et af de største projekter Kolding har søsat siden bygningen af Koldinghus!
Sejlerskolen har haft næsten 50 elever i sæsonen og fjorden har været fyldt
med onsdags kapsejlere og pigesejlere og Handicapsejlere om torsdagen –
og ikke mindst de mange Optimister, Feva og Zoom joller som har trænet
tirsdag og torsdag. En flot sæson 2017.
Der er allerede planlagt mange aktiviteter for vinterhalvåret. Gymnastik for
voksne mænd og som noget nyt Pigegymnastik. Der afholdes kurser i Navigation, Genopfriskningskursus i Navigation, brug af Sekstant, VHF/SRC, Duelighed i Motorpasning, klubaften med langturssejlere, ølsmagning, torskespisning, sejltrim og meget mere som I løbende vil blive orienteret om på
hjemmesiden www.koldingsejlklub.dk og facebooksiden Kolding Sejlklub.
Jeg og bestyrelsen ønsker.
Med venlige Sejlerhilsner
Formand
Arndt Hovald Nørgaard

.
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Fra redaktøren

Kære læser
Forsidebilledet er fra sensommerturen til Haderslev – læs mere
herom inde i bladet.
Husk at alle indlæg og/eller billeder til vores blad, korte som
lange artikler, modtages gerne.
Husk at ønsker du den trykte udgave permanent, kan dette ske
ved at skrive til undertegnede på moskov@live.dk.
Der er også fortsat mulighed for at hente bladet i klubben.
Desuden hører jeg også gerne ros og ris.
Med ønsket om en god vintersæson. Jeg håber vi ses til nogle af
vinterens arrangementer.
God læselyst
Marianne Okkels Skov

DEADLINE NÆSTE NUMMER AF BØJEN ER
15. januar 2018
SEND DIT INDLÆG TIL MARIANNE PÅ:
MOSKOV@LIVE.DK

.
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Aften med langturssejlere
Tirsdag d. 7. november 2017 kl. 19.00
Kom og hør om: Oplevelsernes vej til Middelhavet, del år 1.
Mange der skal over Atlanten eller ønsker et hak i bæltet krydser Biscayen direkte på nogle få dage. Vi har valgt oplevelsernes vej…
Turen startede sammen med FTLF’s flotille til Guernsey og derefter gik vi videre.
Nu ligger båden i Foleux trygt og sikkert og venter på at komme i vandet igen i
april eller maj.
Turen 1360 sm over nordsøen, gennem Stande Maast ruten i Holland, den engelske kanal til Guernsey og videre ned, har budt på mange dejlige oplevelser med
folk og steder. Men af de store for en skandinav står nok oplevelsen af tidevand
og strøm og overalls, nok forrest.
At skulle sidde og vente 12 minutter, ikke 10 ikke 15 men 12 minutter på at
strømmen vendte, og vi kunne sejle af sted, har været specielt. Vi deler derfor
gerne vores oplevelser med jer, der gider at høre om vores planlægning – udrustning – proviant – ruten – flotillesejlads - sprog og kommunikation – vejrudsigter – og mange, mange andre oplevelser både fra konen og skipperen.
Jan Faldt Bentsen

Alle medlemmer af Kolding Sejlklub er velkomne, der vil
være kaffe på kanden.

.
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Julebanko
Søndag den 3. december 2017 kl. 14.00
afholdes der traditionen tro bankospil i klubhuset, med gløgg og æbleskiver samt
sodavand og kaffe.
Der spilles om ænder, og der er som sædvanlig flotte sidegevinster.

Arrangementet er for alle medlemmer med familie
Tilmelding er ikke nødvendig.

Gløgg/kaffe/te/sodavand og 3 æbleskiver kan købes for 30 kr.
Bankoplader koster 15 kr. per stk. eller 3 stk. for 40 kr.

Vel mødt.
Vi glæder os til at se
jer.
Bestyrelsen

.
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Julefrokost
Kære medlem
Har du lyst hyggeligt samvær med sejlerkammeraterne, god mad og måske
et godt glas vin så se her.
Fredag d. 1. december 2017 kl. 19.00
Program:
Kl. 19.00 Vi mødes i klubben til 1 øl eller1 glas vin
Kl. 19.15 Spisning med mad fra "Kokkekompagniet" med efterfølgende kaffe
Kl. ??? Vi hjælpes ad med at rydder op og sørge for at klubben ser pæn ud
-------------------------------------------------------------------------------Menu:
Du får
* Traditionelle hvide sild med mild æble/karrysalat
* Varmrøget laks med rygeost, fennikel & bagte urter
* ½ æg med rejer, dild & mayo
* Valnøddepaté med persille & tranebær
* Lun-selv-leverpostej med ristede svampe & bacon
* Lun-selv-julefrikadeller med hjemmelavet agurkesalat
* Lun-selv-ribbensteg med rødkål
* Æblesalat med nødder & purløg
* Udvalg af dejlige oste med oliven
* Hjemmebagt brød & smør
* Kaffe og bagerens julekage med chokolade
-------------------------------------------------------------------------------Pris for spisning og 1 genstand kun kr. 220 per person.
Der kan købes vin, øl og vand til klubpriser.
Tilmelding og betaling senest mandag d. 20. november 2016. Betaling bedes
overført til Nordea reg.nr. 2470 kto.nr. 8473603668.
Du tilmelder således: gå ind på hjemmesiden www.koldingsejklub.dk, kalender og klik på julefrokost.
Vi håber, vi ses!
Mange sejlerhilsner
Solvejg og Marianne

.
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Tradition og fornyelse

TORSKEGILDE I KLUBHUSET

Torskespiserlauget indbyder hermed Kolding Sejlklub´s
mandlige medlemmer til
25 års jubilæumsgilde
Lørdag den 20. januar 2018 kl. 13.00
Menu:
Kogt torsk med alt i tilbehør
Gammel ost på rugbrød
Kaffe og citronfromage
Pølser/lav selv hotdog
Alt dette kr. 200 per person.
Bemærk: Torskespiserlauget accepterer kun værge som mor, hustru,
samleverske, klasselærer(inde), sognepræst og politimester.
Tilmelding/betaling senest onsdag d. 13. december 2017. Betaling
med angivelse af navn til reg.nr. 2470 kto. nr. 8473603668 Nordea
Der bliver lukket for tilmelding max 50 personer, først til mølle – så
kom hurtigt – der bliver rift om pladserne! Bindende tilmelding

Tilmelding til torskegilde 2017
Navn___________________________________________________________
Adresse:________________________________________________________
Postnr.:_______________ By:_______________________________________

.

……………………………………………

……………………………………………….

Personlig underskrift

Værges underskrift
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Nytårsfrokost
Kære medlemmer
Den 31. december kl. 11.30 – 13.30 arrangeres
den traditionsrige nytårsfrokost i sejlklubbens
klubhus.
Der er ta`selv bord med lune og kolde retter.
Pris pr. person 70 kr.
Mød op og ønsk dine sejlervenner et godt
nytår.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Med venlig hilsen
Bestyrelse

.
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Afdelingen for 2.4mR/Olsen Twin
.

Det er 30 år siden, at Kolding Sejlklub begyndte med sejlads
for fysisk handicappede. Vi sluttede sæsonen her i 2017, som
vi har gjort det i 30 år, den sidste torsdag i september og med
servering af biksemad og æblekage.
Efterårssæsonen i år har budt på mange hygge aftener til at
sejle i. En aften måtte vi aflyse på grund af lavvande. Når man
så ringer til en sejler og siger, at sejladsen er aflyst, der sejles
ikke på grund af, at der ingen vand er i havnen, så kan man
godt høre på den i den anden ende af telefonen, at det troede han ikke på.
Gennem de 30 år har vi været i kontakt med mange sejlere.
De har været meget trofaste til at komme og sejle. Vi har fire
til fem, der har sejlet i 10 til 17 år, vi kan ikke se længere tilbage i Kolding Sejlklubs kartoteker end til 2001.
En af de mange oplevelser, som vi husker, var en af de første
aftener med sejlads. Der kom en ung pige, Mai fra Vejle, hun
var lige kommet ned i båden og var kun få meter fra land, da
det pludselig trak op til uvejr. Vi var ved at sætte en sejler
mere ned i en båd, men hun nåede kun at få en tur i kranen.
Det lykkedes ikke at få ledsagebåden hen til Mai straks, da
hendes båd bare drejede rundt meget hurtigt på grund af
kraftig vind. Mai var skrækslagen, da der gik lidt tid inden ledsagebåden endelig kunne få fat i Mai og båden, så hun kom
sikkert på land.
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Mai har aldrig siden sejlet i en så lille en båd. Vi ved det, fordi vi
stadig har kontakt med Mai, som er med i samme handicaporganisation som Inge.
En af de sejlere vi husker, var Egon Møller Petersen, der var en
dygtig sejler i Kolding Sejlklub. Mange gange har han sejlet Sjælland rundt i en Luffe-båd. Han blev syg og kom til at sidde i kørestol og mistede talens brug. Egon ville gerne sejle med Flemming
Rigenstrup, da de to kendte hinanden godt. Egon havde en lille
maskine til at skrive på, og maskinen printede en lille strimmel ud
med det som Egon havde skrevet. Når han og Flemming sejlede,
skrev han en besked til Flemming, når de kom i havn. ”Hvorfor
sejlede du, som du gjorde i stedet for på en anden måde, eller
det var en god sejlads”.
En tak til alle sejlere og deres hjælpere, samt en stor tak til skippere og hjælper. Jeg ønsker jer en god vinter og siger på gensyn
til sejlads i 2018.
Med sejlerhilsen

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

erikcarlsen@privat.dk

.
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Et godt naboskab –
kontakt os hvis du oplever andet
Kolding Havn gør en indsats for et godt naboskab til de mange, som er aktive
med sejlads eller på anden måde bor eller færdes tæt på erhvervshavnen.
En del af denne indsats består i at tilrettelægge det daglige arbejde på havnen, så der er mindst mulige gener for naboerne, specielt med støv ved lastning, losning og transport på havnen. Vi bruger mange resurser på processer, udstyr, uddannelse og teknikker for at mindske støvudvikling – men en
absolut støvfri erhvervshavn kan nok heller ikke forventes med håndtering
af over 100.000 tons gods hver måned.
Kolding Havn vil opfordre til, at du kontakter os straks, hvis du oplever andet
end et godt naboskab, eksempelvis i form at støvgener. Kontakt os på: 7550
2066 enten Niels-Christian Porskjær eller undertegnede, Anders Vangsbjerg
Sørensen.
Det er vigtigt, at vi får besked straks, mens situationen stadig er der – så vi
kan sætte ind hurtigst muligt og lære af situationen. Der er omkring 40 forskellige virksomheder på Kolding Havns arealer og selvom Kolding Havn ikke
ønsker at påtage sig rollen som ”politi” er det vigtigt at vi finder frem til
støvkilden hurtigst muligt og iværksætte modforanstaltninger.
Kolding Havn har netop strammet yderligere op på de interne procedurer
for at minimere støvudvikling – og det vil vi følge op og opfordre samtidig til,
at det gode naboskab plejes i fælles interesse. Vi siger på forhånd tak for din
og jeres indsats for et fortsat godt naboskab.
Med venlig hilsen
Kolding Havn
Anders Vangsbjerg Sørensen
Administrerende direktør

.
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Kurser i Kolding Sejlklub

Kolding Sejlklub afholder sædvanen tro en række kurser i
Kolding Sejlklubs sejlerskole i sæsonen 2017/18.
I år vil der være:
Navigation
Undervisningen bliver onsdage fra kl 19.00 til ca 21.00. Vi
starter uge 44 og forventer afslutning af forløbet i uge 15.
Prisen bliver 1500,- kr. + ca. 450,- kr. til undervisningsmateriale + ca. 200,- kr. til teoriprøven.
Genopfriskning i navigation
Kurset finder sted Lør/Søn den 10-11. marts kl. 10 – 15.30
Prisen bliver 500,- kr.
VHF-kursus
3 mandage fra 19.00 til 22.00 f. 23. okt., samt 6 og 20. nov.
2017. Eksamen forventes afholdt mandag den 4. dec. 2017
kl. 19.00
Pris 500 kr. pr. deltager. Herudover kommer der et eksamensgebyr på ca. 500 kr. og udgifter til undervisningsmateriale på ca. 425 kr.
Motorpasserkursus
Mandag kl. 19.00 – 22.00 i uge 2 – 6 og 8 – 9.Eksamenstidspunkt forventes fredag i uge 11.
Pris 1.500 kr. pr. deltager. Hertil kommer udgift til undervisningsmateriale anslået 2300,- kr. og prøvegebyr ifm. bevisudstedelse på ca. 200,- kr. Endeligt fællesudgift til eksamen på ca. 1500,-.

.
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37 års erfaring i branchen

Erhvervsrengøring
Hovedrengøring
Specialrengøring
Gulvbehandling
Håndværkerrengøring

Få et uforpligtende tilbud - ring

75 36 33 48

Vejen Rengøring - Vestergade 7 - 6600 Vejen - www.vejenrengoring.dk - info@vejenrengoring.dk
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Volvo Ocean Race

Følg Nicolai Sehested i forbindelse med Volvo Ocean Race på www.volvooceanrace.com.
Nicolai Sehested sejler med på Team Akzo Nobel www.teamakzonobel.com
som boat captain. Teamet sluttede første ben fra Alicante til Lissabon som
nr. 4.
Nicolai Sehested er 27 år og er vokset op i Kolding på en gård tæt ved Kolding Fjord. Han har trådt sine barnesko i Kolding Sejlklub, hvor han startede
med at sejlede optimistjolle og senere europajolle. Det er anden gang han
deltager i Volvo Ocean Race.
Marianne Okkels Skov

.
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Kapsejlads
Når jeg skriver dette, er efterårsferien lige om hjørnet og rigtig mange rejser
sydpå for at få lidt efterårssol.
Det er altså allerede blevet tid til at se tilbage på årets kapsejladser i Kolding
Sejlklub, og vi kan se tilbage på et rigtig godt år for kapsejlads.
Der blev lagt hårdt fra land med Dansk Sejlunion Grand Prix sejladser. Et arrangement som har fået meget ros og anerkendelse, hvilket betyder at vore
klub har fået lov til at holde et tilsvarende arrangement næste år. Det gør mig
rigtig stolt, at Kolding Sejlklub i den grad er på sejlernes ”landkort”.
Vores onsdags-sejlads har igen i år haft meget flot felt gennem hele sæsonen,
hvor vi har været +25 både til start selv om vejret i den grad har været omskifteligt og udfordrende.
Vi var næsten 90 sejlere samlet til præmieuddeling i klubben, hvilket er et super billede på den herlige stemning der er omkring onsdags- sejladserne.
Jeg tror ikke nogen anden klub i Danmark kan fremvise noget tilsvarende for
klubsejladser, og vi er selvfølgelig klar til at gøre det endnu større. Her tænker
jeg især på muligheder for at få tursejlerne med om onsdagen, således at de
også kan hygge sig med at lære båden bedre kende når der sejles tæt med
maksimal sejlføring under trygge forhold.
Pigesejlads om torsdagen rider også på en solid bølge af succes. Der er overalt
stor entusiasme og nye medlemmer bliver meget hurtigt en del af ”crew”.
Der er 4-5 både på banen og der trænes kapsejlads med starter, vendinger og
trim.
Mange af pigerne er tursejlere, men de har set at kapsejlads give de bedste
forudsætninger for sikker tursejlads.
Jeg ser frem til at have pigesejlerne med om onsdagen næste år, for der en ingen tvivl om deres evner som kapsejlere.
Sejlere fra Kolding Sejlklub har også markeret sig flot i klasse sejladser samt i
klassiske sejladser som Fyn Rundt, Brandsø Rundt, Two Star, Fænø Rundt.
Jeg ved at besætninger fra Folkebådene har klaret sig flot både nationalt og
internationalt og at KS har deltaget med en Drage i de store sejladser i Øresund.

.
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Kapsejlads
Det er imidlertid svært at holde sig helt ajour med hvilke sejlere fra KS, som
deltager i hvad, for de er typisk ret ydmyge omkring deres deltagelse, så jeg
skal søge ret intensivt efter deres deltagelse.
I skal alle vide, at jeres sejlklub meget gerne vil vide alt om jeres deltagelse i
alle kapsejladser udenfor klubben, da alle former for deltagelse uanset resultatet er rigtig god reklame for klubben.
Måske kan FB være en god platform for at synliggøre deltagelse i kapsejladser. Det er noget vi kan overveje i vintermørket.
Hermed TAK for en herlig kapsejlads sæson!
Karsten Søgård
KS Kapsejlads

.
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Kapsejlads

.
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Ungdom
Nyt Ungdomsudvalg!
Da det var blevet tiltrængt med nye kræfter i vores Ungdomsudvalg, var
der den 26. september indkaldt til forældremøde.
Forventningerne til at nye friske kræfter ville melde sig var ikke så høje inden
mødet... Men hold da helt op en opbakning!! Vi fik alle poster besat endda
med to personer på nogle af posterne. Vi måtte endda opfinde en ny gruppe
til de resterende hjælpere. Helt fantastisk opbakning - TAK! Nu drosler vi lidt
ned for aktiviteterne, men her er det nye udvalg + hjælpere:
Kommende formand: Henrik Olesen
Indsluser: Søren Kildesgaard
Grejansvarlig 1: Bent Kristensen
Grejansvarlig 2: Søren Barlebo
Festansvarlig 1: Christoffer From
Festansvarlig 2: Ander Juul
Stævneansvarlig: Winnie Bjergaard
Webansvarlig: Charlotte Feigl
Træneransvarlig: Christian Frank Andersen
Hjælpere: Michael Bjørn, Thomas Pedersen, Morten Paulsen, Søren
Løvlund Mansberg, Sigmak, Stewart &Brian Gram Jensen
Klubmesterskab
Traditionelt afslutter vi sæsonen med klubmesterskabet i sidste uge i september med afsluttende fællesspisning om tordagen. Det er også den dag, hvor
2.4mR- og Handikap-sejlerne afholder deres afslutning... Så taget ved lærer af
tidligere års bøvl.. Var Eric Carlsen og undertegnet fremsynet og fundet en
løsning.. Så nu afholdes Ungdomsafslutning den første uge i oktober. Og det
var super hyggeligt! Med masser af god mad, samt fine pokaler til vores nye
klubmestre - TILLYKKE!
Vinteraktiviteter
Til sidst lige lidt om vores vinteraktiviteter. Vi har vores fysisk vintertræning,
som foregår i Marielundskolen om tirsdagen fra 18-20, hvor den første time
er i gymnastiksalen og den sidste i svømmehallen. Det koster 300,- DKK og vi
fortsætter indtil d. 20. marts. Der er helt sikkert stadig plads.
.
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Ungdom
Derudover tilbyder vi også Vinterjollesejlads om lørdagen fra 9:30 til ca.15:00.
For 700,- DKK kan du komme og sejle med hele vinteren - det gælder for alle
jollesejlere!
Er du interesseret, så skriv en mail til ksungdom@gmail.com
Ungdom
Christian Frank Andersen

.
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Ungdom

.
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Kolding Sejlklub Ny sportsklub i samarbejde med Dansk Sejlunion
Sæson 2018 er afsluttet i de fleste sejlklubber. Men på den sidste sejladsaften
fejrede Kolding Sejlklub Ungdom at klubben er godkendt som ny sportsklub i
samarbejde med Dansk Sejlunion. Kolding Sejlklub bliver således den 7. klub i
rækken af nye danske sportsklubber i 2017.
Siden foråret har Kolding Sejlklub haft deltagelse af Dansk Sejlunions talentudvikler, Jan Christiansen med jævne mellemrum. Besøgene har haft fokus på træningen på vandet og klubbens ramme for sejlerne i aldersgruppen fra 15 år og
op.
”Med sportsklubkonceptet har vi fokus på at styrke klubbernes arbejde med
unge sejlere –og processen Kolding Sejlklub igennem året har nu medført at vi
indleder et samarbejde om at styrke rammen om de unge sejlere” siger Jan Christiansen der arbejder som talentudvikler i Dansk Sejlunion
Målet med sportsklubkonceptet er at skabe en sportslig ramme om ungdommen. Kolding Sejlklub har en lang tradition for at have stærke og dygtige kapsejlere i klubben. Mange kan nævnes – også på den internationale scene. Denne
tradition vil klubben gerne fortsætte og sportsklubkonceptet kan medvirke til
denne målsætning.
Bestyrelsen for Kolding Sejlklub med formand Arndt Nørgaard ser sportsklubkonceptet som støtte for sportslige udviklingsmiljø i Kolding Sejlklub. Kolding Sejlklub skal både være social med plads til hygge og masser af fællesskab, men vi
har også ambitioner om at udvikle en sportslig profil med vores talenter og forsøge at imødekomme de unges drømme og ambitioner om medaljer.
Det er op til Kolding Sejlklub at definere hvordan rammen skal være om sportsklubkonceptet. Kolding Sejlklub satser på et stærkt jollemiljø som er åbent for en
række klasser med Feva, Zoom, Laser, Europe og 29´er som de centrale. Her vil
en stor del af fokus ligge på at skabe et godt miljø som er attraktivt og udviklende for unge mennesker både på det sportslige og på det sociale plan.
Men det er også hensigten at unge sejlere skal kunne komme mere på vandet i
kølbåde. Om det er klubbens egne både, eller det er med private både, er ikke
afgørende. Men en tættere tilknytning af ungdomssejlere til det voksne segment
i klubben, det kan styrke begge parter.
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Kolding Sejlklub Ny sportsklub i samarbejde med Dansk Sejlunion
Cross-over konceptet blev udviklet i Kolding Sejlklub for nogle år siden og har givet de unge storjollesejlere mulighed for at prøve en Match28.
”Med sportsklubkonceptet får vi lidt mere struktur på udvikling og motivation af
sejlerne i aldersklassen fra 15 år og op. Med Sportsklubkonceptet vil vi også arbejde for at få mere sammenhæng i klubben. Kolding Sejlklub skal være stedet,
hvor man føler sig velkommen og danner fællesskaber og kammeratskaber omkring sejlsporten som en idræt for livet med masser af spændende udfordringer
og oplevelser. ” siger Christian Frank Andersen formand for ungdomsudvalget.
Kolding byråd repræsenteret ved Tanya Buchreitz Løwenstein, Formand for Fritids- og idrætsudvalget kom sammen med Bjarne Foged Henriksen, Elitekoordinator i Kolding Kommune med en hilsen fra Borgmester Jørn Pedersen der desværre måtte melde afbud pga. én fuldt bookede kalender.
Tanya udtrykte glæde over en styrkelse af miljøet og klubbens aktiviteter til fordel for de unges muligheder i byen. Kolding er en elitekommune under Team
Danmarks ordning, og byen ønsker at styrke de lokale foreningsmiljøer og
sportslige aktiviteter i byen, herunder Kolding Sejlklub.
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Dead-line
for næste nr. af Bøjen
1. januar 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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Stævne 2018

Sæt kryds i kalenderen!
Den samlede stævneplan for Dansk Sejlunion Grandprix og
junior- og ungdoms DM 2018 er nu offentliggjort og

Kolding Sejlklub er tildelt værtskabet for DS
Grandprix 25.-26. august 2018.
Stævnet forventes at blive lidt større end Grandprix stævnet, som vi var vært for maj 2017.
Det forventes, at der inviteres optimister A+ B + C, Laser,
E-jolle og 29’er med.

http://www.sejlsport.dk/ungdom/grandprix-og-dm/dansksejlunion-grandprix
www.sejlsport.dk

.
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Sejlerskolen skaber Internationalt sammenhold
Kolding Sejlklub, Sejlerskolen har afsluttet sæsonen med Duelighedsprøver.
Fra Censors side var der ros til Sejlerskolen og instruktørerne, der har gjort en
stor indsats for at uddanne de mange Det har været fantastisk at se, hvordan
elever med vidt forskellig baggrund, alder, interesser, nationalitet og erfaring
finder sammen og danner en fasttømret besætning på en båd over en sæson
og udvikler sammenhold og kammeratskab og fælles lyst til at nyde en tur på
vandet hver uge i al slags vejr.
I sæson 2017/18 har Kolding Sejlklub, Sejlerskolen dannet eksempel på succesfuld integration på vandet af elever med vidt forskellige nationaliteter men
med fælles interesse for sejlsport.
Vi har i år haft elever fra Ukraine, Litauen, Libanon, Sverige, Kroatien, Ungarn,
Portugal og naturligvis Danmark. Det har givet nye input og spændende udfordringer. Ikke mindst til instruktørerne, der har skullet lære alle at tale et
fælles "Sejlsprog"
Sejlads er en sport for hele livet og vi har erfaring for at de venskaber der
knyttes om bord på bådene i Sejlerskolen fastholdes gennem mange år fremover, når man mødes derude på vandet og i nye havne.
Duelighedsbeviser blev udleveret i forbindelse med sæson- afslutningsfesten i
Kolding Sejlklub den 27. oktober
Duelighedsbeviset er et bevis på at man har kendskab til sikkerhed til søs.
Man får samtidig de nødvendige basiskompetencer, der betyder, at man forsvarligt kan manøvrere de fleste fritidsfartøjer. Et duelighedsbevis giver desuden ret til at føre speedbåd. Duelighedsbeviset består af en praktisk delprøve,
hvor man viser, at man kan manøvrere en båd i havn og til søs. Vælger man at
aflægge prøven i en sejlbåd, skal man vise, at man kan sejle båden i forskellige
vindretninger. Der lægges megen vægt på søsikkerhed, så man skal blandt andet også vise, at man kan lave en "Mand Over Bord"-manøvre med båden.
Duelighedsprøven har også en teoretisk delprøve, hvor man skal vise kendskab til blandt andet søvejsreglerne, afmærkning af farvandene og navigation.
Kolding Sejlklub har mange års erfaring i undervisning i både den teoretiske
og praktiske del og kan optage op til 60-75 elever om året.
Med venlige Sejlerhilsner
Formand
Arndt Hovald Nørgaard

.

-26-

Sejlerskolen skaber Internationalt sammenhold

.
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Frivilligfest

.
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Frivilligfest
Kolding Sejlklub fejrede en sommeraften i august de frivillige fra KS
 Ungdom
 Sejlerskolen
 Handicapafdelingen
 Gymnastik
 Torskespiserafdeling
og ikke mindst
 de mange andre der hjælper ved særlige arrangementer
med en Grillfest med dejlig mad og drikke, professionel musik ved Orla og
trylleshow i internationalt format ved Torben alias tryllekunstneren Magisto i
et fælles festligt komsammen arrangement, hvor der hygget på tværs af sejlklubbens forskellige aktivitetsudvalg.
Vi er glade for, at så mange havde lyst til at deltage.
Tusind tak til Orla og Torben og de mange hjælpere der var med et at gøre aftenen festlig.
Bestyrelsen

.
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.
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Grilltur til Paradisbugten
Fredag den 18/8 sejlede vi med Kalorius, Søhesten, Esther, Matchless og Orla
båd.
Jacob havde gang i grillen da vi ankom – fantastisk service.
Efterhånden var al maden tilberedt og vi nød at sidde og spise i det dejlige vejr.
Et par stykker tog en svømmetur i det klare vand. Vinden døde og i stedet kom
regnen!
Ved 22 -tiden ville vi ikke vente længere på tørvejr og vind, så vi forlod den hyggelige grillplads og sejlede til Kolding. En hyggelig tur med Kolding sejlerskole.
Hilsen
Villy
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SEJL OG K ALECHER
Cruising Racingsejl
Bompresenninger
Sprayhoods
Hynder
Bøjler, beslag
Reparationer vask

Hesselly 8, Industri N 2 · DK-6000 Kolding · Tlf. +45 76321200
Fax. +45 76321201 · info@schultz-kalecher.dk · www.schultz-kalecher.dk

Byggeri med omhu
N Bygherrerådgivning
N Projektudvikling
N Projekteringsledelse
N Byggestyring
N $Àevering og idriIts

tning

N Assistance byggesager
N Assistance ejendomsdriIt
N 6yn og sk¡n vedr. udI¡relse
N 6tadevurdering aI igangv rende sager

Peter Secher Rådgivende
Ingeniører ApS, Medlem af FRI
Låsbygade 51
6000 Kolding
Tel.:
75 54 2008
Mobil: 20 24 2008
E-mail: ps@peter-secher.dk
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Rundt om en ø
Rundt om en Ø den 30/6-2/7.
Vi startede fredag sidst på eftermiddagen i lidt snusket vejr ud af fjorden med
Søhesten, Kalorius, Kiwi og Kaffe. Vejrmeldingen sagde vi med fordel kunne sejle
sydpå i Lillebælt, og ved midnatstid fortøjede vi på Årø. En godnat drink senere
kravlede vi til køjs.
Lørdag morgen var der frisk luft og sol, men inden vi sejlede af, tog vi en gåtur ud
til øens vingård, hvor ejeren fortalte om deres produktion og vi smagte en fin
rose`.
Således tanket op sejlere vi ud sidst på formiddagen og det gik fint ned mod
Genner Bugt. Ved Halk Hoved ankrede vi op, spiste frokost og badede i det friske
vand. Vinden løjede af og vi besluttede at sejle mod Assens. Det er en dejlig havn
med rigtig fine grill faciliteter, så vi hyggede til ud på de små timer.
Søndag morgen efter rundstykker friskede vinden op til ca 10 sec. m. fra nordvest, og en herlig sejlads på et lang kryds til Fænø kunne begynde. Godt 6 timer
senere susede vi ind i Kolding Havn, og efter afrigning sluttede vi en herlig tur af
med en kop øl.
Hilsen
Villy
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Fra årets sensommertur
Årets sensommertur gik i år til Haderslev – ja, det var regn og det var ikke
særlig godt vejr. Alligevel fandt en del sejlere vej ind ad den smukke Haderslev Fjord.
Heldigvis klarede vejret op da grillen skulle tændes op, så heldigvis blev bøfferne ikke våde.
Klubben var som sædvanlig vært ved en velkomstdrink, hvorefter der blev
grillet og hygget.
Ove fra ”Lille Klaus” havde sørget for at få sangbøgerne med så der blev også
sunget, hvilket yderligere var med til at give en god stemning.
Benny fra ”Laura” sørgede for lidt til den søde tand med lagkage.
Søndag morgen kørte Solvejg og Marianne til bageren og stod den på friskbagte rundstykker og en lille en inden turen igen gik til Kolding – heldigvis var
vejret blevet bedre så vi fik en tur hjem i tørvejr.
Vi ses igen til pinseturen som traditionen tro går til Dyvig.
Mange sejlerhilsner
Marianne

.
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Fra årets sensommertur

.
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Fra årets sensommertur

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

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

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

.
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Afslutningsfest
Fredag den 27. oktober afsluttede vi sejlsæsonen i Kolding Sejlklub med en
fest arrangeret af Sejlerskolen.
Vi startede som noget nyt allerede kl. 17.00 med at tage klubstanderen ned.
Det blæste og regnede en smule men alligevel var der rigtig god opbakning.
Klubben var efterfølgende vært ved et glas vin og formand Arndt holdt efterfølgende en tale.
Der var hjemmelavet gourmet buffet, levende musik, sang og tryllekunst.
Aftenen blev desuden brugt til at uddele duelighedsbeviser.
En rigtig festlig aften.
Marianne

.
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Afslutningsfest

.
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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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Havnen - Supplerende høring
I forbindelse med den første høring omkring Marina City fremkom der høringssvar, som betød at de planlagte boliger længst mod øst blev flyttet ind
midt i det nye marinaområde. Samtidig blev der inddraget et område af skoven til bådoplag.
Disse ændringer betød at Kystinspektoratet og Kolding Kommune gennemfører en supplerende høring med frist for indlevering af høringssvar fredag
den 27. oktober.
Kolding Sejlklub har i samarbejde med Kolding Bådelaug, Kolding Motorbådsklub, Kolding og omegns Standjægere, samt ikke mindst Kolding Lystbådehavn udarbejdet et høringssvar, som nu er afleveret til Kolding Kommune.
Kolding Sejlklubs bestyrelse opfordrer til at også de enkelte medlemmer
fremkommer høringssvar til marina projektet inden fristen udløb fredag d.
27. oktober.
Kolding Kommunes indkaldelse af høringssvar og Kolding Lystbådehavns og
tilhørende klubbers høringssvar i sin fulde ordlyd kan læses på www.koldingsejlklub.dk.
Bestyrelsen, Kolding Sejlklub

.
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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 14.06.2017 – 19-10.2017
Navn

Adresse

Art

Grundlag

Dato

Niels Bjerre

Stranden 70, Rebæk, 6000 Kolding

Aktiv

Mail

150617

Antons og Natalja Zelenka

Buen 1, Stepping, 6070 Christiansfeld

Familie

Indm.

230617

Leons Marks Zelenka

Buen 1, Stepping, 6070 Christiansfeld

Junior

Indm.

230617

Alex Sønderbech Asmussen

Strandvænget 9, 6000 Kolding

Aktiv

Mail

030717

Lennart og Christina Lund

Idylvænget 24, 6000 Kolding

Familie

Mail

040717

Henrik Tofteng

Tøndervej 66,1., 6000 Kolding

Aktiv

Mail

130717

Jacobus van der Zee

Lerbjergvej 34, 6000 Kolding

Passiv

Mail

140717

Jens og Lone Nielsen

Grøndalsvej 90, 6000 Kolding

Familie

Mail

280717

Ove og Irene Karlsen

Skellet 16, 6000 Kolding

Familie

Mail

070817

August Sehested

Vesterløkke 27, 6091 Bjert

Junior

Indm.

070817

Kasper Mogensen

Overbyvej 23, Seest, 6000 Kolding

Sejlfartøj

Mail

070817

Tanja Bitten Jul-Hansen /
Torben Jul-Hansen

Lindingbrovej 1, 6800 Varde

Familie

Mail

080817

Otto Brun

Skovglimt 1, 6623 Vorbasse

Sejlfartøj

Mail

140817

Joao Nunes

Dalbygade 65, 6000 Kolding

Aktiv

Mail

140817

Nina Nim Bjørn

Gl. Kongevej 2, 6000 Kolding

Junior

Indm.

310817

Thomas Løvlund Mandsberg

Rytterknægten 13, 6000 Kolding

Junior

Indm.

310817

Malte Cesar Masini Jensen

Egevænget 63, 6051 Almind

Junior

Indm.

190917

Helga Reinert Mortensen

Otto Skous Vej 7, 6000 Kolding

Junior

Genindm.

270917

Calum Mcquhae

Musvitvej 8, 6000 Kolding

Junior

Indm.

021017

Zacharias Kloster

Terrasseparken 23, 6000 Kolding

Junior

Indm.

031017

William Olesen

Sejerøvænget 8, 6000 Kolding

Junior

Indm.

041017

Vitus Bernstorff Glaring

Venøvænget 7, 6000 Kolding

Junior

Indm.

051017

Noah Bernstorff Glaring

Venøvænget 7, 6000 Kolding

Junior

Indm.

051017

Hans Büttner

Brejning Strand 5, 7080 Børkop

Sejlfartøj

Mail

111017

Bettina Siebert

Bygade 8, 6372 Bylderup-Bov

Aktiv

Indm.

181017

Velkommen til alle
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Indlæg til hjemmeside

Deadline på BØJEN

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

Nyhedsmail

Kalender

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

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

www.koldingsejlklub.dk

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

Opslagstavlen

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

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

Tilladelsen gælder kun et år ad gangen
og kun for perioden 01.05. – 01.10.
Henvendelse vedrørende dette skal ske
til Grejformanden.
Grejudvalget
Viggo Andersen
Mobil 28 15 43 05
albatossen@forum.dk

Masteindbæring
Søndag d. 5. november 2017 kl. 10.00
Du møder selv op eller stiller med en
”substitut”.
Marianne Okkels Skov
moskov@live.dk
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Udvalg og kontaktpersoner 2017
Kapsejlsadsudvalget
Formand: Karsten Søgaard Jensen

I Kolding Sejlklub

75538734

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

51388361

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

28154305

Repræsentant for sejlerskolen:
John Gejlager

51332908

Repræsentant for ungdomsudvalget:
Christian Frank Andersen/
Jesper Stentoft

51388361
20155676

Repræsentant for 2,4 mR afdelingen:
Erik Carlsen

75528357

Sejlerskolen
Dan Østergaard
daoe@live.dk

28562427

Bådsmænd
Kalorius
Henning Erbs

23612439

Pikat
Jannik Hansen
jannikcaj@webspeed.dk

40924966

Søhesten
John Gejlager

51332908

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

26492026

Måler
Lars Hove
larshove@profibermail.dk

41441257

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

20906651

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

75532102

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

26492026

Joller på jollepladsen, kranen, maste- 28154305
opbevaring:
Viggo Andersen
albatossen@ofir.dk
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INDMELDELSESBLANKET
Bliv medlem af Kolding Sejlklub
Undertegnede anmoder herved om at blive optaget som medlem:
Navn:

______________________________________________________

Familiemedlem
(ægtefælle/samlever):

______________________________________________________

Adresse:

______________________________________________________

Postnummer og by:

______________________________________________________

Telefon nr.:

___________

Fødselsdato:

___________

E-mail:

______________________________________________________

Bådnavn:

___________

Mobil nr.: ____________

Bådtype: ____________ Broplads___________
Kontingent pr. år

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

kr.

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

kr. 1.075,-

 Motorbådsejer (Fartøj m/motor u/sejl)

kr.

875,-

 Aktiv (medlem, der sejler som mandskab)

kr.

875,-

 Passiv (støttemedlem)

kr.

500,-

 Junior-optimist (optimistsejlere)

kr.

575,-

 Juniorer (øvrige unge under 25 år)

kr.

575,-

kr.

325,-

Juniorer/optimist (familiemedlemsskab)

975,-

Ved indmeldelse efter 1. juli 50%
Indmeldelsesgebyr

Under 25 år 0 kr.
Over 25 år 0 kr.

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

____________

Underskrift: ________________________________
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