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Nyt fra formanden 

Kære medlemmer 

Vi har lukket bogen for 2017. Vejret var som det var blæsende, masser af 
vand og ikke en eneste sommerdag med temp. over 25 grader i juli. Derfor 
kan 2018 sæsonen kun blive bedre.  

Vi har haft masser af vinteraktiviteter i Sejlklubben – gymnastik/træning/vin-
tersejlads i ungdomsafdelingen, pigegymnastik med over 25 friske piger og 
gymnastik for voksne mænd med over 35 deltagere. Hertil kommer kurser i 
Navigation, VHF-kursus, Motorpasserkursus, Genopfriskningskursus Naviga-
tion. Arrangement udvalget har klaret Julebanko, Julefrokost, Nytårsfrokost 
og klubaftner med spændene aktiviteter og foredrag fra fjerne kyster.   

Tusind tak til de mange frivillige der står bag de mange aktiviteter. Vi holder 
en stor grillfest for alle jer frivillige den 7. september, glæd jer.  Vi håber at 
se masser af frivillige til Store Oprydningsdag den 8. april og til mange af de 
andre spændende aktiviteter vi sætter i søen i 2018. Disse aktiviteter kan 
kun afvikles med indsats fra de mange frivillige der giver en hånd. Hold øje 
med vore opslag hvor vi slår opgaverne op på en slags frivillighedsbørs.  

Også i 2017 blev Kolding Sejlklub flot præsenteret på vinderpodiet i Dansk 
og International sejlads. I år er det igen folkebåds-folket vi indstiller til at 
blive hædret som mestre, men vi er også mange der følger vores eget klub-
medlem Nicolai Sehested, der sejler med i Volvo Ocean Race. 

Aktivitetskalender for sæson 2018 

Vi er allerede i gang med forberedelserne til sæson 2018. 
Inden sejlersæsonen rigtig skydes i gang afholder vi Generalforsamling den 
22. marts og Standerhejsning den 22. april.  Kom og hør, hvad der sker i
Klubben, deltag i debatten og vær med til festen, når det hele starter. 

Sejlerskolen holder Introduktions-aften mandag 19 marts og Ungdom 
holder Introduktionsaften for nye sejlere og forældre tirsdag den 1. maj. Se 
kalen-deren på Kolding Sejlklubs facebooksider, hjemmeside kalender og 
hjælp os  

1



Nyt fra formanden 
med at sprede budskabet videre til jeres familie og venner, skolekammera-
ter og kollegaer. Vi tager godt imod alle, der vil lære at sejle eller starte i 
ungdom med et langt liv på vandet. 

Onsdagskapsejladsen vil også i år blive afviklet i samarbejde med Kolding 
Bådelaug.  Første kapsejlads bliver onsdag den 2. maj.  Følg med på vores 
hjemmeside om introduktion til kapsejlads. Vi har plads til flere så har du 
lyst til kapsejlads tager vi godt imod dig. Se kontakter her i bladet. 

Pigesejlads starter med introduktion – datoen er ikke endeligt fastlagt, men 
første sejlads bliver torsdag den 3. maj. 

2 juni starter en flotillesejlads Fyn rundt med nogen af Kolding Sejlklubs 
mest erfarende sejlere, se mere herom og tilmelding på facebooksiden og 
hjemmesiden.  

Også i år holder Kolding Sejlklub åbent hus på Havnens dag den 9. juni under 
Vild med Vand projektet, hvor en masse af havnens og fjordens aktører vil 
vise, hvordan man gør drømmen om at komme på vandet til virkelighed. 

Den 22. juni kommer Volvo Ocean Race forbi Aarhus med mulighed for 
at hilse på Nicolai Sehested. 
I weekenden 18/19 august holder Lillebælt sejl-klubberne fælles grill 
arrangement i Paradisbugten med masser af aktiviteter for børn, 
tursejlere og dem der har lyst til lidt kapsejlads.  

Kolding Sejlklub er vært for DS Grand Prix stævnet som afvikles den 25-26 
august. Vi håber på deltagelse af op mere end 200 både og vi har bruge for 
en masse hjælpere på vandet og på land 

I hele uge 33 planlægger vi sammen med GoSail at afholde sejleruge i Kol-
ding med masser af aktiviteter og kapsejlads. Se nærmere inde i bladet  

Endelig sluttes sæsonen af med Standerstrygning og et brag af en afslut-
ningsfest den 26. oktober  

Tak på forhånd til de mange frivillige der melder sig for at afvikle disse arran-
gementer. 

Følg med i Bøjen og på Kolding Sejlklub hjemmeside og Facebook om alle ak-
tiviteterne. 
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Nyt fra formanden 
Planlægning af den nye Marina City 

Efter et travlt 2017- Det store design- og planlægningsår skal der i 2018 ses 
på salg af byggemuligheder (1. etape) og forberedelse af bygge- og anlægs-
projekterne.   

Vi vil løbende her i bladet og på vores hjemmeside løbende informere 
om nyt fra projektet. Følg med på https://kolding.dk/borger/planer-

projekter/marina-city/om-marina-city.

God sæsonstart 2018 
Jeg og den samlede bestyrelse ønsker alle Kolding Sejlklubs medlemmer en 
god sæsonstart. Vi ses på vandet, på havnen eller i klubhuset. 

Med venlige Sejlerhilsner 

Formand 
Arndt Hovald Nørgaard 
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Kolding Sejlklub 
Dokvej 1 · 6000 Kolding · tlf. 75539941 

www.koldingsejlklub.dk 
E-mail: koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk 

Stiftet 1881 Anerkendt af industriministeriet 

Medlem af Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund 

Tryk: From-grafisk as 

Forretningsudvalg 

Kontortid: 

Tirsdag og onsdag 
kl. 16.00 - 18.00 

December 
og januar 

dog kun tirsdag 
Ferielukket 

Uge 28-29-30
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 

Øvrige bestyrelse 

  Dan Østergaard 
Sejlerskolen 
2856 2427 

daoe@live.dk 

  Karin Østergaard 
Arrangementer 

2627 6595 
Kloe@hotmail.dk  

Christian Ander-
sen 

Ungdomsafde-
lingen 

5138 8361 
ksung-

dom@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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Kære læser 
Forsidebilledet er den fra Volvo Ocean Race hvor Kolding sejle-
ren Nicolai Sehested deltager på båden AkzoNobel – læs mere 
herom inde i bladet. Du kan desuden også læse et uddrag fra 
langturssejlerne Lena og Jan Feldt Bentsens foredrag i dette 
nummer af Bøjen.. 

Husk at alle indlæg og/eller billeder til vores blad, korte som 
lange artikler, modtages gerne. 

Husk at ønsker du den trykte udgave permanent, kan dette ske 
ved at skrive til undertegnede på moskov@live.dk. 

Der er også fortsat mulighed for at hente bladet i klubben. 

Desuden hører jeg også gerne ros og ris. 

Med ønsket om en rigtig sæson. 

God læselyst 
Marianne Okkels Skov 
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DEADLINE NÆSTE NUMMER AF BØJEN ER 
1. juni 2018

SEND DIT INDLÆG TIL MARIANNE PÅ: 

MOSKOV@LIVE.DK 
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Erhvervsrengøring 
Hovedrengøring 
Specialrengøring 
Gulvbehandling 
Håndværkerrengøring

Få et uforpligtende tilbud - ring  75 36 33 48

37 års erfaring i branchen

Vejen Rengøring - Vestergade 7 - 6600 Vejen - www.vejenrengoring.dk - info@vejenrengoring.dk
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Kolding Sejlklub Generalforsamling 2018

Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19.00 

I Kolding Sejlklub, Dokvej 1, 6000 Kolding Dagsorden: 
1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Hans-Christian Ohrt 
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Orientering fra udvalg

a. Orientering fra ungdom v/Christian Frank Andersen
b. Orientering fra sejlerskolen v/Dan Østergaard
c. Orientering fra Kolding Lystbådehavn v/Finn Mortensen

5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmer
7. Fastsættelse af indskud og kontingent
8. Valg af formand

Arndt Hovald Nørgaard modtager genvalg
9. Valg af næstformand eller kasserer

Kasserer Poul Skovgaard er valgt for perioden 2017 – 2018
Næstformand Klaus Bruun modtager ikke genvalg

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Ungdomsudvalg: Christian Frank Andersen modtager ikke genvalg
- Kapsejladsudvalg: Karsten Søgaard modtager ikke genvalg
- Grejudvalg: Viggo Andersen modtager genvalg
- Sejlerskolen: Dan Østergaard modtager genvalg
- Kommunikation: Marianne Okkels Skov modtager genvalg
- Arrangementer: Karin Østergaard modtager genvalg
- Stævner: Palle Johansen modtager genvalg
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

11. Valg af klubbens repræsentant til Lystbådehavnen
Klubbens repræsentant Finn Mortensen er valgt for perioden 2017 – 2018

12. Valg af revisor
Vagn Olsen modtager genvalg

13. Bemyndigelse til bestyrelsen til optagelse af lån m.m.
14. Eventuelt.

Vi skal sædvanen tro have skipperlabskovs, som serveres kl. 18.00. Spisning er gratis 
men øl og vand kan købes til sædvanlige klubpriser. 
Tilmelding til spisning senest d. 17. marts 2018 til klubmesteren på:  
koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk eller via hjemmesiden. 
Der ingen tilmelding til generalforsamlingen. 

Bestyrelsen 
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Vil du være frivillig i Kolding Sejlklub 

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 tage kontakt til mig, bestyrelsen eller 
udvalgsformændene. Måske du bare starter med at være den, vi kan ringe til, hvis 
vi lige mangler en hånd. 

Med venlig Sejlerhilsen 
Arndt 
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År 2017 er slut og vi skriver nu 2018. 

Olsen Twin og 2.4mR bådene er ved at blive set efter på værkstedet. 
Der er seks hjælpere med til at klargøre bådene. Der bliver arbejdet lidt 
og snakket meget, men vi skal nok nå at få bådene færdige til sejlsæso-
nen. 

Vi begynder at sejle torsdag den 3. maj kl. 16.00 og fortsætter til tors-
dag den 27. september. Der er ingen sejlads den 10. maj, da det er Kristi 
Himmelfartsdag.  

I juli måned taler vi om, hvor mange der kan sejle. 

Lad os håbe på godt sejlvejr til sommer. 

Med sejlerhilsen og på gensyn til maj. 

Erik Carlsen 
Leder af afd. for 2.4mR/Olsen Twin 
erikcarlsen@privat.dk

A
fd

el
in

g
en

 f
or

 2
.4

m
R

/O
ls

en
 T

w
in

 

9



Standerhejsning 

Søndag d. 22. april 2018 kl. 11.00 
Vi starter ceremonien uden for klubhuset med salutskud, taler og sætning af 
Dannebrog og Klubstander. 

Herefter er Kolding Sejlklub vært ved en forfriskning i klubhuset. 

Kl. 12.00 byder vi til frokost til pris på 70 kr. for voksne og 30 kr. for børn. 

Alle er velkomne. 

Der er ingen tilmelding. 

Vel mødt! 
Bestyrelsen
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Pinsetur til Dyvig 

Pinseturen går igen i år til Dyvig hvor vi har lånt klubhuset, og programmet lør-
dag d. 19. maj 2018 er: 

Kl. 18.30 Vi mødes til en velkomstdrink i Dyvig Sejlklubs klubhus 

Kl. 19.00 Fællesspisning (menuen kommer senere – hold øje med hjemmesiden) 

Senere på aftenen vil der være kaffe, som laves i klubhuset. Service og drikkeva-
rer medbringer man selv. 

Såfremt man ønsker at vaske sit service op i klubhuset, medbringer man selv vi-
skestykke m.v. 

Søndag morgen kl. 9.00 er der fælles morgenbord hvor klubben giver rundstyk-
ker, kaffe og en lille en til halsen. Resten medbringer man selv. 

Vi håber, at der stemning for aftaler om fælles havne på hjemturen. 

Alt dette får man til kr. 190,00 per person og børn under 14 år kr. 100.00. 

Ved tilmelding bedes bådens navn sammen med antallet af personer oplyst. 
Gerne via hjemmesiden alternativ kan nedenstående blanket anvendes. 

Tilmelding/betaling skal være klubsekre-
tæren i hænde senest d. 14. maj 2018. 

Vi håber, at rigtig mange vil deltage. 

Med venlig hilsen 
Pinsetursudvalget 

Tilmelding til Pinsetur til Dyvig, 19. maj 2018 

Bådnavn:_________________________________  Antal voksne:___________ Børn:_______________ 

Navn på deltagere:_____________________________________________________________________ 

Betaling til: Reg.nr. 2470 konto: 8473603668 
Pris per voksen: kr. 190,00  Pris per barn u/14år:  kr. 100,00 
Tlf.:___________________________________________________________________________ 
Email:_________________________________________________________________________________ 
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Tursejlads Fyn rundt 2.-10. juni 2018 

Vi mødes ved Kolding Sejlklub, Dokvej 1, lørdag den 2. juni kl. 9. 

Der lægges dagsruter ind, så der tages hensyn til alle. De længste dagsture vil 
være på mellem 20 og 25 sm for at vi kan nå rundt. 

Ruten kunne være: (afstandene er ca. Afstande) 

Kolding – Bogense: 22 sm 
Bogense - Kerteminde: 25 sm 
Kerteminde – Nyborg:  

- 15 sm, hvis man kan gå under lavbroen 
- 20 sm, hvis man skal ud i Østerrenden 

Nyborg – Rudkøbing:  20 sm 
Rudkøbing – Ærøskøbing:  10 sm 
Ærøskøbing – Lyø: 15 sm 
Lyø – Årø/Årøsund: 21 sm 
Årø/Årøsund –Kolding: 22 sm 

……men vi aftaler hver dag i fællesskab hvilken 
havn der bliver næste stop. 

Udover nogle dejlige sejlture håber vi, at man er 
interesseret i hyggeligt samvær, fællesspisning, 
gåture m.m. i havnene. 

Tilmelding til turen sker på Kolding Sejlklubs 
hjemmeside senest den 26. maj 2018. 

Med venlig hilsen 

Marianne og Benny Skov 

Erik Blichfeld og Solvejg Jeppesen 
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Sejlerskolen

Selvom vinteren stadig holder os i et mildt favntag, har der været aktivitet i 
baglandet til sejlerskolen. 

Bådsmændene har været samlet og kigget på vores materiel. En del sejl er kas-
seret og andre sendt til reparation – fortøjninger, skøder og fald trænger til 
fornyelse og i den forbindelse vil vi lave en takle- og splejsedag hvor alle er vel-
komne. Bådene sejler jo rigtig meget med mange ”havneanløb”, så der slides 
godt på det hele, men vi har nogle både dygtige og ihærdige bådsmænd, der 
holder bådene sejlende. 

Sejlerskoleudvalget har selvfølgelig også været samlet. Lars Asp Møller træder 
ud af udvalget og ind kommer Pia Nielsen. Tak til Lars for 
fin og engageret indsats og Lars fortsætter heldigvis som 
instruktør. Velkommen til Pia, som vi ved vil komme med 
friske input og ideer.  

Sejlerskolens kalender for 2018 er lavet. Du kan også se 
kalenderen på Facebook samt udsendt på mail og den er 
naturligvis også på klubbens hjemmeside og her i Bøjen.  

Så det er nu i skal sætte krydser i kalenderen for at 
komme med til alle de spændende aktiviteter. 

Her skal også nævnes de ildsjæle der gør det muligt at 
drive vores sejlerskole: 

Bådsmænd på: 

Kalorius Pikat Søhesten 
Henning Erbs 
Og  
 Villy Enemærke  

Jannik Caj 
Og 
Kaare Black   

John Gejlager 
Og 
Bo Rode 

Sejlerskole udvalget: 

Dan Østergaard, Jannik Caj, Anette Kærlev, Pia Nielsen, Christian Hørby, Villy 
Enemærke. 

Vi er jo alle afhængige af, at der kommer kursister i vores sejlerskole, så vi må 
alle gøre en indsats for at kapre nye medlemmer.  

Ønsker jer alle en dejlig sejler sæson. 

Villy

Sejlerskolekalender 2018.  
Både på værksted marts april 
Introaften i sejlerskolen 19/3 
Instruktør opvarmning med sejlads 
i uge 17 
Første sejleraften 30/4 
Ryste sammen tur 5/5 
Rundt om en ø 29-30/6-1/7 
Bådene skrubbes på køl 3/8 
Første sejleraften efter ferien 6/8 
Grill tur 31/8 
Grill fest for frivillige 7/9 
Natsejlads 21/9 
Øve sejlads for dem der skal op til 
prøve 29/9 
Duelighedsprøver uge 40 
Bådene op uge 41  
Afslutningsfest 26/10 
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Ungdom 

Vinteren i Ungdom er forløbet ligesom den plejer.. Det vil sige, at vi igen med 
stor succes har haft fysisk træning om tirsdagen i Marielundskolen. Først en 
time med hård fysisk træning i gymnastiksalen med vores super fitness-træ-
ner Nicolai Borch. Derefter en tur i baljen under kyndigt opsyn fra Søren og 
Bent! 

På vandet har vi også aktiviteter! Vi har de hårde hunde, som vintersejler. De 
sejler når der ikke er is på vandet. 

Traditionen tro har Ungdom igen i år stået for pyntningen af Sejlklubbens jule-
træ. Det blev igen i år et rigtig fint træ! Kunne godt bruge lidt mere hjælp 
næste år.. 

Vi begynder så småt at gøre klar til den nye sæson, med klargøring og opryd-
ning efter Påske. 

Som tidligere nævnt træder jeg tilbage som formand og overdrage trygt for-
mandskabet til Henrik Olesen som allerede er godt i gang med at overtage 
jobbet! 

Duk op og byd vores nye formand velkommen på generalforsamlingen, hvor 
Henrik formelt bliver stemt ind som formand. 

Tak for nu! 

Ungdom 
Christian Frank Ander
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Kolding Laser Motion
Kolding Sejlklub udnyttede i sidste sæson muligheden for at låne et par Laser 
joller fra Laser Association Denmark www.lasersailing.dk for at skabe et miljø 
for Laser sejlere i klubben. Det blev en stor succes hvor sejlere fra ungdom, sej-
lerskolen og voksne erfarende sejlere fandt tilbage til hvad de havde lært om 
jollesejlads i ungdommen.  I denne sæson vil vi prøve om der kan etableres en 
gruppe på 5-10 sejlere som kan finde sammen og sejle lidt motions-sejlads 
/hygge/lidt kap osv. et par gange om ugen.  

Peter Secher er tovholder for projektet og kan kontaktes på tlf. 2024 2008 /mail 
PS@peter-secher.dk 

I kan finde mere om Laserjollen, brugtbådspriser, hvad man skal se efter ved 
køb af bruge båd osv. på www.lasersailing.dk 

Arndt 
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Støt vores unge sejlere 
Støt vore unge sejlere så vi kan få købt en ny Følgebåd til erstatning for gamle Ole 
under projekt Sikker Ungdoms sejlads, sejl og andet grej og få skattefradrag. 

Kolding Sejlklubs Ungdoms målsætning er at give børn og unge mulighed for at 
dyrke sejlsport på såvel bredde som elite niveau uanset egen økonomisk for-
måen. Herunder tilstræbe, at de får en varig interesse for sejlsporten. 
Endvidere ønsker vi at stille gode faciliteter til rådighed i form af klubhus, joller, 
sikkerhedsudstyr og dygtige trænere, at fremme og bevare et godt kammerat-
skab, samt skabe et socialt netværk mellem sejlere, forældre og sejlklub. 

I Kolding Sejlklub er der plads til hygge og masser af fællesskab, men vi har også 
ambitioner om at udvikle en sportslig profil med vores talenter forsøge at imø-
dekomme vore unge sejleres drømme og ambitioner om medaljer. 

Fra 2007 har Kolding Sejlklub Ungdom været godkendt som Ungdomsvenlig 
sejlklub og i 2017 er klubben godkendt Sportsklub i samarbejde med Dansk Sejl-
union.  

Du kan være med til at støtte vore mange projekter til gavn for ungdom, uddan-
nelse og fremskaffelse af udstyr der benyttes af vore unge sejlere.   

Støtte til Kolding Sejlklub er fradragsberettigede for giveren op til 15.000kr. 
se SKAT.dk. Dette kan opnås ved at udfylde rubrikkerne under "Informa-
tion for at få skattefradrag". Alle oplysninger forbliver konfidentielle. 

Tusind tak til alle som vælger at støtte Kolding Sejlklub med et støttebe-
løb til gavn for udvikling af dansk sejlsport samt vores aktive ungdomsafdeling. 

Arndt Nørgaard 

Formand Kolding Sejlklub 

Læs mere her: 

https://dk.betternow.org/fundraisers/kolding-sejlklub-ungdom
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Kapsejlads 

Vi havde også et godt år med kapsejlads i 2017. 

I de seneste numre af Bøjen har man kunne læse om Grand Prix weekend, 
klubsejladser, fællessejladser for Lillebælt-klubber og sejlere som henter 
hæder og pokaler ved nationale og internationale sejladser. 

Vores onsdags-sejladser og torsdags pige-sejladser er inde i en særdeles god 
udvikling med endnu flere deltagere, flotte sejladser og rigtig god stemning 
overalt. 

Det glæder mig, at Kolding Sejlklub er meget synlig med hensyn til kapsej-
lads, og det der nok gælder mig allermest er, at onsdags- og torsdags-
sejladser favner bredt både med hensyn til bådtyper og med hensyn til sej-
ladserfaring. 

Klubsejladser bør være for alle med lyst til kapsejlads, og selv om der selvføl-
gelig sejles for at vinde, så ser jeg overalt flot hensyn til de mindre erfarne 
kapsejlere.  

Som jeg har nævnt flere gange her i Bøjen, så mener jeg at deltagelse i de 
ugentlige klubkapsejladser er den helt optimale måde til at lære sin båd at 
kende og til at blive en bedre sejler i dagligdagen. 

Jeg har flere beretninger om, at den ellers ret magelige tursejler familie, bli-
ver særdeles engagerede kapsejlads gaster, når starten er gået, så 
kapsejlads kan helt sikkert være en god familieaktivitet. 

Hvis du som tursejler, gerne vil have hjælp til at prøve kræfter med noget 
kapsejlads, så finder vi en erfaren kapsejler, som kan assistere ved de første 
sejladser indtil du føler dig fortrolig med starter og mærkerundinger. 

Om onsdagen sejler vi igen 2 serier med 6 sejladser og vi har den første sej-
lads onsdag den 2. maj. 

Onsdagen før, den 25. april, holder vi regelaften hvor kapsejladsregler gen-
nemgås og diskuteres. Her er alle velkommen, også jer endnu-ikke-
kapsejlere. 

Torsdage er afsat til Pigesejlads, hvor der er fokus på håndtering af båden, 
sejltrim og tryg sejlads. Alt sammen gennem en kombination af kapsejlads 
og tursejlads. 
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Kapsejlads 
Ud over vores ugentlige klubsejladser så deltager Kolding Sejlklub i to kap-
sejladser ud for Skærbæk, hvor vi mødes med sejlere fra Skærbæk, 
Middelfart og Fredericia/Strib. Her plejer vi også at markere os flot ved at 
hente præmier hjem i flere løb. 

Første sejlads er onsdag den 6. juni. 

De traditionelle sejladser så som Fyn Rundt, Sjælland Rundt, Brandsø Rundt 
med videre er på planen for 2018, så det er bestemt ikke for tidligt at få je-
res kalender opdateret med gode sejler oplevelser. 

Kapsejlads 
Karsten Søgård 

Formand for Kapsejlads 
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Volvo Ocean Race 

Volvo Ocean Race kommer en tur forbi Aarhus

Sæt kryds i kalenderen den 22. juni 2018, hvor den spektakulære, verdensom-
spændende kapsejlads Volvo Ocean Race for første gang kommer til Danmark. 
Du kommer til at opleve bådene på allertætteste hold i Aarhus Havn og du kan 
hilse på Nicolai Sehested fra Kolding Sejlklub, der sejler med AkzoNobel  

Fire oceaner og seks kontinenter 

Volvo Ocean Race begyndte i den spanske by Alicante. Herfra kommer sejladsen 
forbi intet mindre end fire oceaner og seks kontinenter. Når bådene kommer til 
Aarhus, hedder det officielt ”Mark of the Course”, og det betyder, at du bliver 
vidne til noget helt særligt. Bådene skal på etapen, der går fra Göteborg til hol-
landske Haag, vende i inderhavnen ud for Dokk1. 

Maraton på havet og vindmøllebåd 

Volvo Ocean Race er sejlernes maraton på verdenshavene, vel at mærke under 
yderst vanskelige betingelser. Millioner af sejlsportsinteresserede fra hele verden 
følger traditionelt begivenheden. Vindmøllegiganten Vestas viser, ligesom Aar-
hus, de danske farver. Virksomheden stiller nemlig op med sin egen båd, der 
bærer det officielle navn: ”Vestas 11Th Hour Racing”. 

Volvo Ocean Race finder sted den 22. juni 2018 i Aarhus ved Dokk1. 

#volvooceanrace #sejlsport #dokk1 
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Volvo Ocean Race 
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KOLDING
VINHANDEL
v/ Kresten Vestergaard Frandsen
Låsbybanke 12 · Kolding · Tlf. 75 53 58 28
info@koldingvinhandel.dk · www.koldingvinhandel.dk

KOLDING
VINHANDEL

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

Dead-line
for næste nr. af Bøjen

1. juni 8
Indlæg til næste blad sendes til 
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Generationsskifte hos Schultz 

Schultz Sejlmageri i Kolding har skiftet ejer og daglig leder. 

Nicolai Schultz, der er uddannet tømrer, har med succes arbejdet med sejl-
magerfaget siden 2013 og er fjerde generation i familiefirmaet. 

Sammen med Henning Skouboe, der er branchens grand old man, vil familie-
firmaet fremover servicere sejlere og yachtværfter i ind og udland.  

Koldingsejlere kan hermed fortsat få lokal hurtighjælp, hvis uheldet er ude 
med sejl eller kaleche. 

Schultz er nok mest kendt som leverandør af kalecher mv., men krisen for få 
år siden, gav plads til at sælge og reparere sejl og det har sejlere fra nær og 
fjern fået glæde af. 

Anders Hilkjær er manden, der ved næsten alt om sejl - Anders har en fortid 
hos North Sails og sælger hovedsageligt kvalitetssejl fra den verdenskendte 
engelske fabrik Hyde Sails. Sejl, der på grund af pundet, kan sælges til fordel-
agtige priser. 

Preben Schultz, der netop har haft 40 år's jubilæum i virksomheden, vil 
fremover være tilknyttet på deltid og derudover pleje andre interesser, 
blandt andet sejlsport, rejser, børnebørn, ligesom skisportsstederne sydpå 
er flittigt besøgt i vinterhalvåret...... 

Mere info på Schultz-Sejl.dk 
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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 modtager 4 gange årligt sejlunionens medlemsblad.
• 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 Koldingsejlklub 
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Det rykkede da   frivillige sejlklubmedlemmer gik i gang 
med ny træbeklædning på klubbens terrasse og balkon. 

Tak for indsatsen.
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Byggeri med omhu

 Bygherrerådgivning
 Projektudvikling
 Projekteringsledelse
 Byggestyring
 evering og idri ts tning
 Assistance byggesager
 Assistance ejendomsdri t
 yn og sk n vedr. ud relse
 tadevurdering a  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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Igen i år afholdes der Vild med Vand 

Det vil i år være lørdag d. 9. juni 

Så sæt datoen i kalenderen allerede nu og 
følg med på Facebook Vild med Vand Kolding 
og vores hjemmeside efterhånden som der 

fyldes aktiviteter på 

Målet om 100 tilmeldte Vild med Vand 
havne   er nu næsten opfyldt! 

Vild med Vand projektet er til for at vække maritime drømme med 
aktiviteter og gode oplevelser på havnen og havet.  
Det er Foreningen af Lystbådehavne I Danmark og Dansk Sejlunion, 
der sammen har skabt Vild med Vand. 
Vild med Vand er støttet af Nordea-fonden. 

27



. 
28



Vinter kapsejlads for voksne mænd 

med folkebådsmodeller  

Foto Arndt Nørgaard – januar 2018 
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La Tifre
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Klubarrangement 

Der var fuldt hus ved klubarrangementet i november måned sidste år, hvor 
langturssejlerne Lena og Jan Faldt Bentsen fortalte om familiens oplevelser på de-
res første tur tilbage i 2014 som langturssejlere i deres båd La Fitre. 

Parret har tilsammen sejlet og oplevet 6.294 sm (11.656km) i perioden 2014 
til 2017. 

2014: Bogense til Folleux - 1360 sm - 44 havne – 76 dage  
2015: Folleux til Portimao – 1636 sm – 34 havne - 91 dage  
2016: Portimao til San Carles – 1073 sm – 22 havne – 67 dage 
2017: San Carles til GioaTauro - 1235 sm - havne - 83 dage 

Da Lena og Jan ikke havde erfaring med langturssejlads valgt parret at sejle 
med Langturssejlerne FTLF i flotille fra Marstal til Guernsey. Turen gik via 
Nordostseekanal og ind gennem kanalerne i Holland, videre langs Normandi-
ets kyst til Guernsey hvor de sagde farvel til FTLF for at fortsætte til Folleux 
hvor de lagde båden op efter 76 dages sejlads - klar til at fortsætte turen i 
2015.
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Klubarrangement 
Turen 1360 sm over Nordsøen, gennem Stande Maast ruten i Holland, den 
engelske kanal til Guernsey og videre ned, bød på mange dejlige oplevelser 
med folk og steder. Men af de store for en Skandinav står nok oplevelsen af 
tidevand og strøm og overfalls, 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.   
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Klubarrangement 
Jan og fruen delte gavmildt ud af deres erfaringer og oplevelser til de mange 
der kom og hørte om planlægning – udrustning – proviant – ruten – flotille-
sejlads - sprog og kommunikation – vejrudsigter – og mange, mange andre 
oplevelser både fra konen og skipperen. 

Det var en hyggelig aften med et fint foredrag krydret med mange flotte bil-
leder fra deres mange ture. 

Har du lyst til at se alle parrets billeder tryk her – sidder du med den trykte 
udgave af Bøjen henvises du til den digitale udgave på Kolding Sejlklubs 
hjemmeside. 

Marianne Okkels Skov 
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Hold dig ajour med hvad der sker med Marina Syd via nedenstående 
link:

https://www.kolding.dk/borger/planer-projekter/marina-city/nyheder-
marina-city

Marina Syd 
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Marina Syd 

I løbet af januar måned 2018 foretog Kolding Kommune forskellige miljøun-
dersøgelser på naturarealet mellem Skamlingvejen og hundeskoven i 
Kolding.  

Analyserne er et led i vurderingen af, hvordan arealet kan anvendes til vin-
teroplag af både m.m. i Marina City, som efter planen skal rumme et nyt 
bolig- og havnemiljø samt Danmarks mest attraktive marina og den største 
udenfor hovedstadsområdet med 1.000 bådpladser.  

Området er gammelt opfyld fra Saftstationen, hvor landmænd frem til 1970 
afleverede deres sukkerroer. Efter udvinding af saften blev den med skib 
transporteret til Assens Sukkerfabrik, hvor raffineringen til sukker foregik. 
Den afskyllede jord blev placeret i området ud langs Skamlingvejen. 

”Før vi kan vurdere, hvordan området mellem Skamlingvejen og hundesko-
ven kan anvendes til bådoplag m.m., er vi nødt til at vide, hvad der gemmer 
sig i jorden. Om der eventuelt kan være udsivende gas fra jordbunden, om 
der er forurenende materialer, og hvordan jordens bæreevne er,” fortæller 
projektchef Torben Gade, Marina City. 

Området, som nu bliver tjekket, er på 15.000 m2 og ligger mellem Skamling-
vejen og hundeskoven. 

”Hverken hundeskoven eller fredskoven nord for det aktuelle areal bliver 
berørt, hvis vi ender med at bruge området til vinteroplag af både,” under-
streger Torben Gade. 

Du kan læse mere om på Marina City på kolding.dk/marinacity, mens Kol-
dingWiki fortæller historien om Saftstationen.

Ved hjælp af for-
skelligt bore- og 
måleudstyr vil der 
den kommende tid 
blive udtaget prø-
ver til nærmere 
analyser fra natur-
område mellem 
Skamlingvejen og 
hundeskoven i Kol-
ding.
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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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Fra julebanko 

Traditionen tro blev der afholdt bankospil i KS i december måned og mange 
havde valgt at deltage i årets bankospil.  

I pausen kunne der købes æbleskiver, gløgg, vand og kaffe/te. 

Bugnende gevinstbord og fuldt hus til årets store bankospil i Kolding Sejl-
klub.  

Tusind tak til sponsorerne og jer der hjalp til med arrangementet 
Sponsorerne var: 

Niels Sehested med juletræ 
SailDirect 

Dansk Marineudstyr 
Kolding Marine center 
George Jensen Damask 

Kajakgaarden  
Schultz Sejl og Kalecher 

Bauhaus Nautica 
Palby Marine 
Smurfit Kappa 

Arndt Hovald Nørgaard 
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Nytårsfrokost  

Den årlige Nytårsfrokost var velbesøgt med glade medlemmer der hyggede 
sig med sild, snaps, lune retter med Ribbensteg efter hemmelig opskrift - og 
ønskede hinanden godt nytår og god vind for den kommende sæson. 

 
Arndt Hovald Nørgaard 
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Fra torskespisningen

Der blev afviklet den traditionelle Torskespisning 3 lørdag i januar. 

 Finn Jensen blev årets guttermand og fik overrakt pokalen.  Vagn Olsen afle-
verede pokalen fint pudset med navn graveret. Vagn modtog certifikatet 
med et smil. 

 Der var i årets anledning citronfromage til dessert, og de 62 deltagere var 
begejstret. De blev hen på eftermiddagen fortalt et par historier, men som 
sædvanligt refereres der ikke.  

Vi ses i 2019. 

Mange sejlerhilsner 
Flemming 
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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 

Lars Guldberg 
klh@koldinglystbaa-
dehavn.dk 

Havneassistent 

Benny Dalgas 

Havneassistent 

Tommy Berg Jensen 

Kontorassistent/ bog
holderi 

Helle Lisberg 
helle @kolding-lyst-
baadehavn.dk  
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Indmeldelser 

   Indmeldelser 20.10.2016 – 31-12.2017
Navn Adresse Art Grundlag Dato 

Allan Rønnow og Dorte Skif-
ter Voss 

Fynsvej 42, 6000 Kolding Familie Mail 301017 

Jonas Lovén og Gitte Nielsen Kildeparken 88, Seest, 6000 Kolding Familie Mail 061117 

Per Damgaard Pedersen Hollændervej 4, st., 6000 Kolding Aktiv Genindm. 281117 

Velkommen til alle
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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 20 90 66 51 

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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Masteudbæring Jollepladsen  

Søndag d. 25. marts 2017 kl. 10.00. 

 

Du møder selv op, eller stiller med en 
”substitut”. 

 

 

Henstilling af private joller & lignende, 
må kun ske ifølge aftale med den plads-
ansvarlige, 

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@godmail.dk 
 

Masteskur 

Masteskuret skal være ryddet senest d. 
31. maj 2018 – det gælder alle ma-
ster – også de der har ligget længe 

 

Store oprydningsdag 

Søndag d. 8. april 2018 kl. 10.00 

Mødes vi til fælles klargøring og smuk-
kesering af klubhuset, jollehallen, 
molehuset og de tilhørende arealer. 

”Indbydelsen” gælder for alle klubbens 
medlemmer m. flere og vi ser gerne, at 
hvert udvalg stiller med 3-4 personer. 

Klubben er vært for en omgang øl/vand 
og pølser kl. 12.00. 
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Udvalg og kontaktpersoner 2018 
I Kolding Sejlklub 

Kapsejlsadsudvalget    

Formand: Karsten Søgaard Jensen 75538734   

Undomsudvalget    

Formand: Christian Frank Andersen 
ksungdom@gmail.com 
Øvrige poster – se ungdomsafdelin-
gens hjemmeside 

 
51388361 

  

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: 
Christian Frank Andersen/ 
Jesper Stentoft 

 
51388361 
20155676 

  

Sejlerskolen    

Dan Østergaard 
daoe@live.dk  

28562427   

Bådsmænd    

Kalorius 
Henning Erbs, Villy Enemærke 

23612439 Søhesten 
John Gejlager, Bo Rode 

51332908 

Pikat 
Jannik Hansen, Kaare Black 
jannikcaj@webspeed.dk 

40924966   

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

26492026 

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

28154305   
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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.: ___________ Mobil nr.: ____________ 

Fødselsdato:  ___________ 

E-mail: ______________________________________________________ 

Bådnavn: ___________ Bådtype: ____________ Broplads___________ 

  Kontingent pr. år 

 Sejlfartøjsejer (ejer af fartøj med sejIføring med/u. motor) kr.    975,- 

 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,- 

Juniorer/optimist (familiemedlemsskab) kr.    325,-  

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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