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Nyt fra formanden 

Kære Medlemmer! 

Kolding Sejlklub startede den 140. sæson fuld af forhåbninger om en spændende 
sæson med masser af aktiviteter. Men sådan gik det ikke. Onsdag den 11. marts 
blev Danmark lukket ned på grund af Coronavirus og alle forårets aktiviteter, - Ge-
neralforsamling, Standerhejsning med taler og spisning, Vild med Vand, Grandprix 
stævne, Pinsetur til Dyvig og start af Ungdomssejlads med påsketur til Garda mv, 
Handicapsejlads, Sejlerskole, Pige sejlads og Sejl og Studer sejlads, Kapsejlads – blev 
aflyst eller udskudt. Det er aldrig før sket i klubbens historie! 

Som nævnt blev den varslede Generalforsamling 12. marts aflyst på grund af Co-
rona-forsamlingsforbuddet. Bestyrelsen har indstillet, at den ordinære 
Generalforsamling udskydes til sæsonstart 2021, og at bestyrelsessammensætning, 
kontingenter mv. forbliver uændret frem til næste generalforsamling. Der kan ind-
kaldes til ekstraordinær generalforsamling jfr. klubbens Vedtægter såfremt, der 
måtte findes anledning hertil. 

Nu skriver vi juni og her før sommeren rigtig sætter ind er der igen kommet fuld 
gang i de fleste aktiviteter som afvikles under skyldig hensyntagen til at Corona 
smittefaren fortsat er til stede og at vi skal følge der regler, som myndighederne og 
Dansk Sejlunion udsender og opdaterer i en lind strøm efterhånden som Danmark 
åbner op igen.  Klubhuset, køkken og badefaciliteter er åbnet. Der står afspritning 
klar. Husk stadig afstand og sprit af så godt I kan. 

Sejlerskolen er kommet godt i gang med over 50 elever, ungdom er også startet, 
men der skal arbejdes med at øge tilgangen af nye sejlere. Vi forventer Sommersej-
lerskolen i uge 28 giver en flok nye medlemmer. Sejl og Studer har haft en flyvende 
men forsinket start og sejler nu med 3 fyldte både hver tirsdag.   Kapsejlads star-
tede 10 juni i en noget ændret form (2 mand på en båd), men forventer at være 
tilbage til normalen efter sommerferien. Pigesejlarne har valgt at se tiden an før de 
starter og Handicap sejlerne, som er en udsat gruppe, venter til efter sommerfe-
rien. 

Men på trods af alle begrænsningerne her i foråret er det alligevel skønt at se, at så 
mange sejlere alligevel er kommet på vandet og har nydt det gode forårsvejr og na-
turen som heldigvis har opført sig helt uanfægtet af den verdensomspændende 
Corona Pandemi. Vi glæder os til at få fuld gang i alle aktiviteter efter sommerfe-
rien.  

Et lille hjertesuk. Sidste frist for indbetalinger af kontingent til klubben var 1 maj. Vi 
mangler stadig indbetalinger fra 40-45 medlemmer, og hvis vi ikke har fået de op-
daterede kontaktdata kan vi rykke og rykke i det uendelige til døde mailpostkasser. 
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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 

Ubesat 
Grejudvalg 

Theresa Lundberg 
Klubhus 

2442 1211 
lundbergtheresa@gmail.com 

Carl Hollender 
Klubsekretær 

2481 2764 
koldingsejklub@koldingsejlklub.dk 

Finn Mortensen 
Lystbådehavn 

7553 2102 
trap32@profibermail.dk 
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Nyt fra formanden 

Derfor denne venlige appel til at holde dine kontaktdata opdateret ved at sende 
mail til KoldingSejlklub@Koldingsejlklub.dk eller bare betal, hvis der ligger en op-
krævning i din mailboks.  

Nyt om Marina City 

Det omfattende plangrundlag for Marina City er nu sendt i offentlig høring. I perio-
den 4. maj-29. juni har alle mulighed for at komme med bemærkninger til planerne 
om at skabe en ny bæredygtig bydel og lystbådehavn ved Skamlingvejen i Kolding. 
Høringen er sidste skridt, før byrådet til efteråret skal tage endelig stilling til de am-
bitiøse planer. 
Følg med på https://www.kolding.dk/borger/planer-projekter/marina-city/ 

Som nævnt på seneste Generalforsamling i 2019 støtter bestyrelsen projekt Ma-
rina-City – så længe der er fremdrift i projektet. Selvom vi på Nordhavnen har et af 
Jyllands flotteste klubhuse og rigtig gode sejladsforhold for alle sejlere, ungdom, 
handicap og sejlerskole ser vi frem til en sammenlægning af de to lystbådehavne i 
en udvidet Marina Syd med et flot Vandsportscenter som vartegn og med masser 
af liv for sejlerne, Koldings borgere, og Koldings turister. En marina med masser af 
butikker, restauranter, promenader, udkigspunkter alt sammen i et maritimt miljø. 
Men en stor del af forudsætningen for finansieringen de flotte planer er, at der 
bygges boliger i marineområdet. Det har vi tidligt i forløbet opponeret imod og er 
stillet i udsigt, at der i projektet vil blive gjort, hvad der er muligt for at reducere de 
mange potentielle gensidige gener. 

Man kan sende bemærkninger – positive som negative til miljørapporten og be-
mærkninger eller ændringsforslag til planforslagene til By- og 
Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller på plan@kolding.dk. Be-
mærkningerne skal være indsendt senest den 29. juni 2020. Kolding Kommune 
sørger efterfølgende for koordinering med Kystdirektoratet. 

Se alle detailler på https://www.kolding.dk/nyheder-aktuelt/nyheder-planer-og-
projekter/marina-city-offentlig-horing-af-miljorapport-samt-forslag-til-tillaeg-8-til-
kommuneplan-2017-2029-og-lokalplan-0042-21-marina-city-et-blandet-byomrade-
og-lystbadehavn 

God sommer 2020 

Jeg og den samlede bestyrelse ønsker en god sommer for alle medlemmer af Kol-
ding Sejlklub. Husk at dele jeres fantastiske oplevelser med os andre og send et par 
linjer og billeder til Bøjen.  

Med venlige Sejlerhilsner 
Formand 

Arndt Hovald Nørgaard 
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Kære læser 
Forsidebilledet er fra Folkebådssejlads på Kolding Fjord. 

Tak for indlæg og billeder til 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 klubben. 

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 og forhåbentlig Coronafri sæson. 

God læselyst. 

Marianne Okkels Skov 
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DEADLINE NÆSTE NUMMER AF BØJEN ER 
1. oktober 2020

SEND DIT INDLÆG TIL MARIANNE PÅ: 

MOSKOV@LIVE.DK 
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Sensommertur til Haderslev 
Efter at alle vores arrangementer indtil videre har været aflyst på grund af Co-
rona, håber vi at mange får lyst til at tage med på årets sensommertur.  

Turen går sædvanen tro til Haderslev.  D. 29. august 2020 hvor vi har fået lov til 
låner klublokalerne. 

Alle e. 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 

Marianne 
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60+ FRISK 
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60+ FRISK 

 

Kolding SEJLKLUB støtter Kolding Kommunes tilbud om aktiviteter under 60+ 
FRISK programmet. 

Har du en sejler gemt i maven og har du lyst til at opleve frihed på vandet i godt 
selskab med andre? 

Så er du velkommen i Kolding Sejlklub, hvor du kan komme ombord på en Folke-
båd sammen med en skipper fra Sejlklubben. 

Vi sejler ud på fjorden på en eftermiddagstur, hvor du har mulighed for at se Kol-
ding fra fjordsiden, og hvis vi er heldige, et par marsvin der boltrer sig i vandet.  

Hvis du har sejlet før, kan du få genopfrisket dine sejlerfærdigheder – men du er 
også velkommen vis du har lyst til at prøve om sejlads er noget for dig. 

Hvis du fatter interesse for sejlsporten, anbefaler vi, at ud tager på sejlerskole i 
sensommeren / efteråret. 

For nærmere info se vores hjemmeside www.koldingsejlklub.dk (se under fanen 
Sejlerskolen) og følg med på Facebook sider Kolding Sejlklub og Kolding sejler-
skole. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte Arndt Nørgaard tlf. 29 85 74 45. 

Vi glæder os til at se dig på vandet! 

Sejlerhilsner fra Kolding Sejlklub og Sejlerskolen 

 

9

http://www.koldingsejlklub.dk/


Ungdom 
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Ungdom 

Efter et langt forår i skyggen af Corona krise og aflyste stævner kom Kolding sejlerne at-
ter været på vandet til årets første stævne, det blev afviklet i Fåborg i weekenden 13/14 
juni. 

William, Willum, Marcus og Frederikke ydede en kæmpe indsats over weekenden som 
både bød på torden, regn ad libitum, sol, 27 grader og 15 m/s. 

Os forældre har hygget max med at holde styr på sejlernes grej, hygget med rosé og 
kaffe på det lokale kafferisteri. 

Frederikke blev 6 overalt og 3 pige i deres rangliste. 
Marcus blev 10 overalt og 2 i U12 konkurrencen. 

William endte to point fra at gå videre til EM og VM-udtagelserne i næste weekend. 

Willum havde en kanon lørdag, mens søndagens mere end friske vind gav ham for store 
udfordringer med at holde båden sejlende. 

Claus Nissen 
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Sejl og Studer - Så er der unge på fjorden igen i år! 
Hvis man kigger ud over fjorden på en tirsdag eftermiddag omkring kl. 17, kan 
man spotte klubbens to J80’ere på fjorden. Man kan se de to J80’er i fuld fart og 
med besætninger i højt humør, både når det danske vejr byder på regn og på 
forskellige vindhastigheder.  

Til dem, som ikke ved, hvad sejl og studér er; Så er det unge/studerende mellem 
16 og 30 år, som mødes for at sejle og hygge på fjorden i et par timer hver uge. 
Desuden, når situationen tillader det, spiser vi også fællesaftensmad efter en 
frisk sejltur på fjorden. Formålet med sejl og studér at få nogle hyggelige timer 
på vandet, og dele oplevelsen sammen med andre unge, samt at lære at sejle el-
ler blive bedre til det! 

Selvom sæsonen i år har været lidt anderledes, kan sejl og studér melde om fuld 
besætning til alle sejladser under Corona-tiden, hvilket har betydet at de to 
J80’er er fuldt bemandet. Hver tirsdag, siden vi har fået lov til at mødes, har 10 
mennesker mødt talstærkt op for at sejle en tur ud på fjorden. Der er også kom-
met nye sejlere med på holdet selvom hverdagen har ændret sig.  

Ude på fjorden bliver der sejlet mange forskellige ting. Der bliver sejlet om kap 
ud til forskellige bøjer, og tilbage igen eller på en bane. For de erfarne sejlere bli-
ver der også øvet i at sætte gennaker, så den også kan bruges. Andre aktiviteter 
kan såsom at få styr på vendinger eller godt sømandskab øves også.  

Men vigtigst er det at det er sjovt og alle er med! 

Mette Jørgensen 
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Kom og lær at sejle! 
Sejlerskole i uge 28, 2020

Sjov sejlads og andre vandaktiviteter på og ved vandet for alle i alderen 9-14 år. 

Der kræves ingen erfaring med sejlads. 

Vores erfarne trænere er klar til alle situationer. Der afprøves grænser, men alt 
foregår under sikre forhold. 

Tidspunkt: Fra mandag d. 6. juli til fredag d. 10. juli. Hver dag fra kl. 9.00-15.00. 

Der er spændende programmer for alle dage afhængig af vejr og vind. Deltager-
betaling: 750 kr. for hele ugen.  

Kontaktpersoner: Henrik Olesen mobil 61 77 11 48 og Filippa Astrup mobil 50 
70 85 07 

Tilmelding: Senest den snarest på mail: ksungdom@gmail.com  Se mere om Kolding 
Sejlklub på  www.koldingsejlklub.dk  Husk praktisk tøj og madpakke. Vi sørger for 
redningsveste. 

Venlig sejlerhilsen 

Kolding Sejlklub, Ungdom 
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Dead-line 
for næste nr. af Bøjen 

1. oktober 2020
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 og J80 
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FREDERIKKE FLIRTER MED LASER 4.7 

 

Efter flere end 6 succesfulde år i optimistjollen og seneste med en EM-deltagelse i 2019 
har Frederikke nået sit “efterår” i denne jolletype. Frederikke er her ude på hendes før-
ste tur i en Laser 4.7 for at teste om dette er hendes kommende jolletype. 

Claus Nissen 
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Ungdom 

 

Corona nedlukningen af Danmark -og det helt igennem flotte forårsvejr gav optimi-
sterne i Kolding og lillebæltskredsen de perfekte muligheder for ekstra træning. 3 dage 
hver uge var der samlet 9 sejlere og en træner hvorefter der blev sejlet intensiv 3 til 4 
timer hvert træningspas.   

Alt træningsfokus var på trim, bådfart, boathandling og højde. Med flere ugers trænings 
i bagagen og topmotiveret sejlere fik vi flyttet niveauet på den enkelte sejler væsentlig. 

Men forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer var det ikke muligt at afvikle normale 
stævner, men men kreative tænkning formåede vi i Danmark at finde et format, hvor 9 
sejlere var samlet på en kapsejladsbane med en baneleder, der også skulle agere start 
og mål båd, placere mærker og være jury. Med dette lidt mere simple format formåede 
vi at afvikle forskellige round robins i forskellige byer og så om søndagen, hvor vi kunne 
samles til finale sejladser.  

Et fedt koncept, der absolut kan re-tænkes til en fremtidig struktur. 

Stay Safe ��� 

Claus Nissen 
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Kapsejlads - forår 2020 
Det har været noget specielt at lave et indlæg om kapsejlads forår 2020. 

Mærkeligt – uforståeligt! 

Jeg havde i vinter brugt lidt tid på at forberede klubbens kapsejladser i 2020. Det er ind-
bydelser, sejladsbestemmelser og alt det som bare skal være klar. Desuden har jeg brugt 
tid på et nyt digitalt point beregningssystem ”Kapsejlads.nu”, som ville lette dommernes 
arbejder under og efter sejladserne og samtidig hurtigt give sejlerne resultater. Jeg havde 
lavet aftale med Føtex om et madkoncept til vore onsdagssejladser, og så kom Corona 
som en hvirvelvind ind over landet og alt gik i står også kapsejlads i KS. 

Overordnet synes jeg at regeringens nedlukning af landet har været en succes, men jeg 
synes til gengæld at oplukningen er knap så vellykket. 

Vi fik opfattelsen først i maj at vi kunne sejle kapsejlads under specielle vilkår, hvor bl.a. 
kapsejlads med ”Harestart” (Respitstart) var en mulighed, hvis der ikke var mere en 2 
personer i båden, og både Harestart og 2-star sejladser er jo temmelig brugt, så det kon-
cept tog jeg omgående til efterretning og lavede vore sejladsbestemmelser om således at 
vi kunne sejle onsdagskapsejlads på fjorden efter dette koncept, men ak, to dage før før-
ste sejlads fik vi så at vide at fjordens område var så smittefarlig, at der ikke måtte være 
mere end 10 personer involveret i en sådan kapsejlads på grund af det vedtagne ”for-
samlingsforbud”, og så døde den mulighed. 

Jeg kan undre mig over at Dansk Sejlunion ikke har kunne gøre de mennesker der laver 
retningslinjerne begribeligt, at når man sejler kapsejlads er man ikke forsamlet, men 
spredt over en f.eks. en fjord med masser af frisk luft og god afstand mellem personer og 
bådene. 

Omvendt må man jo også sige at vort ”problem” i foråret er mindre væsentlig end mange 
andre i forbindelse med Coronakrisen, der venter nok større problemer i den kommende 
tid. 

Dette indlæg er skrevet den 27. maj, og lige nu ser det ud til at vi den 10. juni kan komme 
i gang igen med Onsdagskapsejladser på Kolding Fjord, idet forsamlingsforbuddet hævet 
formentlig til 30, måske 50 personer fra denne dato. Hvis det er 30 personer, laver vi 
kapsejladserne med 14 både og to dommere, og bliver det mere inviterer vi flere både 
med, det bliver dejlig at komme i gang igen, næsten ligegyldig hvordan. Jeg har tilrette 
sejladsbestemmelser efter de mulige forhold. Hvis denne løsning holder, vil vi dog kun få 
afviklet 3 sejladser i forhold til de 7 – 8 der var planlagt, og derfor har vi også arrangeret 
en ”Flessing-Flækøjet” sejlads den 13. juni, så er vi da i gang.  

Sejladser kan desværre ikke afsluttes med socialt samvær i klubhuset endnu, så vi må 
håbe at hjemmefronten sørger for at vi kan få noget at spise, når vi er færdige med at 
sejle. 

KS har i efteråret planlagt et stævne med J80 bådene i september, hvor der normalt vil 
deltage mellem 15 og 20. Vi er endnu usikker om dette stævne kan afholdes, idet der er 
4 personer på bådene og vi skulle også gerne kunne bruge klubhuset, men endnu 
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Kapsejlads - forår 2020 

 

arbejder vi på at stævnet kommer. 

I efteråret vil vi selvfølgelig også afvikle onsdagssejladserne der starter den 5. august. 
Desuden regner med at der afviklet 1 måske 2 fælles sejladser i Skærbæk, ligesom vi af-
vikler ”Flæssing-Flækøjet” den 12. september, og det vil selvfølgelig ske under de vilkår 
der måtte være på dette tidspunkt.  

Jeg håber alle har det godt – god sommer. 

Niels Henrik 

Kolding sejlklub/kapsejlads 
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Vinteren er gået med klargøring af de tre Olsen-Twin, som fik en 
ekstra tur, bl.a. på grund af slid og ælde. 

Tre stk. 2.4mR har fået den helt store tur. Der var mange skader, 
og de var utætte. De blev slebet helt i bund, og behandlet helt op 
til færdig hvid maling. Disse tre både står nu og stråler med på-
trykte numre 1, 2 og 3. For nemheds skyld har vi døbt disse tre 
både med numre. Man skal ikke tage fejl,- det er både som er 
over 30 år gamle, og som fra starten er konstrueret til ikke at 
holde særlig længe, men de skal nok holde et stykke tid endnu, til 
vores brug. 

Så kom der lige en Corona-epidemi ind over landet, så vi er endnu 
ikke startet med sejlads. Vores sejlere skal som helhed betragtes 
som sårbare personer, som vi skal passe ekstra godt på. Med de 
forsigtighedsregler som regeringen har stukket ud, har det ikke 
været muligt at sejle. Det drejer sig om de generelle afstandskrav, 
og det at vi i forbindelse med klargøring af hver enkelt handicap-
pet vil komme meget tæt på hinanden (nærmest face to face) når 
sejlertøj, redningsvest og løftesejl på plads. Reglerne fra Dansk 
Sejlunion har vi set os nødsaget til at overholde. Lige i skrivende 
stund er DS på trapperne med et udspil specielt til os.  

Skippere og hjælpere holder hinanden underrettet om situatio-
nen, og er klar til at starte sejladserne op. Os som fungerer som 
skippere har været i gang et stykke tid. Vi træner de nyligst an-
komne som gerne vil hjælpe til som skipper. De skal lære bådene 
at kende, og få et overblik over hvordan det er at hjælpe handi-
cappede. 

Handicap 

Flemming Rigenstrup 
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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 med-
lemmer, 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 op-
lever 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- ligheds-
bevis 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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Fra tips om motor, drev og el ombord

Lørdag d. 7. marts 2020 var Dansk Marineudstyr vært ved meget fint arrange-
ment. 

Hele langbordet var fyldt op lørdag eftermiddag, da Martin havde inviteret Kol-
ding Sejlklubs medlemmer til en præsentation af Dansk Marine Udstyr og en 
snak om motorer, drev, galvaniske strømme, el om bord, bundmalingstyper, og 
ikke mindst havde butikken åben med gode tilbud i dagens anledning.  

Tak til Martin og Erik Lund og tak til fru Nielsen for lækker servering. 

Marianne Okkels Skov 

https://danskmarineudstyr.dk/ 
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Sejlerskolen 
På trods af Corona forstyrrelser lykkedes det alligevel Christian Hørby at udføre prøver ef-
ter Corona-regler for 25 kursister der bestod den teoretiske del af Duelighedsprøven og 4 
kursister der bestod Yachtskipper prøven. Stort tillykke til jer alle. Der var ros fra censor. 
For første gang havde vi de helt unge med fra KS Ungdom hvor William og Vitus havde væ-
ret på kursus med de ”voksne” og selvfølgelig bestod de den teoretiske del med glans.  

Sejlerskolen kom lidt sent i gang men startede midt i maj med over 50 elever, flot i den 
givne situation.  Den 6. juni var arrangeret RYSTE SAMMEN TUR, hvor 5 både blev fyldt op 
på en tur til Fænø med masser af regn og blæsevejr. Det er i hårdt vejr man lærer at sejle!! 

I weekenden 18.-21. juni var der sejlads rundt om en ø. Vejret, vinden og humøret var lige 
som beskrevet i brochuren. Masse af sol, hygge og sjov sejlads til havnene ved Bågø, Årø-
sund og Hejlsminde. 

Arndt Nørgaard 
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Sejlerskolen 
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Sejlerskolen 
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Turbøjer 
Danske Tursejlere har de seneste par sæsoner lagt ca. 150 turbøjer ud ved nøje ud-
valgte steder rundt omkring i landet.  

Bøjerne kan frit benyttes af alle medlemmer af Danske Tursejlere og/eller Dansk Sejl-
union samt alle andre fritidssejlere.  

Dansk Sejlunion har ligeledes turbøjer liggende rundt omkring i landet, som også kan 
benyttes af Danske Tursejleres medlemmer. Det betyder at der er mere end 300 tur-
bøjer til rådighed langs de danske kyster. 

Læse mere på: 

https://dansketursejlere.dk/turboejer/?fbclid=IwAR0_NNNbK59kayFJ-
din92gY_hOzl7CTn8Pldsn03m8VA-lpMFeDuIBfl-qc 
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Fra klubmedlemsaften med Christian Rosendal og Erik Blichfeldt 

Der var fuldt hus til Klub-medlemsaften hvor vores egen Christian Rosendal og 
hans gaster fortalte levende om deres "jomfru sejltur" fra Antwerpen hjem til 
Kolding med den nyindkøbte Arcona 370.  

Efter pausen fortalte Erik Blichfeldt om sin mangeårige sejler interesse og viste 
med film og billeder fantastiske steder, der er værd at besøge i Skærgaarden ved 
den svenske østkyst, hvor der altid er sol og behagelig vind. Vi kom ind i den me-
get smukke Gryt skærgård, og så fine havne undervejs. 

Tusind tak til Christian og Erik for en meget inspirerende aften.  Just do it!!! 

Marianne Okkels Skov 
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Fra klubmedlemsaften med Christian Rosendal og Erik Blichfeldt 

 

 

Christian Rosendal 

Det er glædeligt med en aktiv sejlklub hvor vi kan dele oplevelser og inspirere 
hinanden. Køb af Flow og hjemsejlads var min største og gladeste sejlerople-
velse.  

Jeg har sejlet siden jeg var 5 år og jeg har erkendt jeg ikke kan undvære det. Der 
var mange år med studie, arbejde og små børn hvor det ikke var muligt. Men nu 
giver jeg den så meget gas som muligt. Det blev til 12 ugers overnatning i ny båd 
sidste år. 

Efter køb kom planlægning af vinterhi og sejlads dertil. Gode venner med kanal 
erfaring hjalp mig dertil. Wester Schelde er åben ud til Nordsøen så tidevand på 
5 min måtte koordineres. Udesejlads 1 time før højvande skulle times. Min ner-
vøsitet var stor med ny ukendt båd, ukendte farvande og ukendt tidevand. 

Men solen smilede til os hele vejen. 

Hjemme igen begyndte planlægning af turen videre hjem. Bøger blev læst i so-
faen hver aften og kurser taget g7ennem FTLF og KS 

Den nordlige del af kanalsystemet i Nederlandene blev udelukket pga vanddybde 
min 1.8 m. Vi måtte ud til de frisiske øer gennem Ljsselmeer. Vejret i april med 
kraftig påskeøsten gjorde at vi måtte vælge anden vej mod Den Helder. 

Hollænderne er glade, afslappede, venlige og dygtige søfolk. De er en fornøjelse 
at opleve. 

Turen var: 

Antwerpen til Yerseke (med Thorkild og Svend) 

Kanonvejr. 5m/s 

Fanget i travlt kryds mellem 6 coastere. Venlige sluser der lod os gå først for at 
undgå skruevand. Jernbanebro tog lang tid 

Yerseke - Willemstad ( Maria) 

Sol, 3 m/s, 3 grader 

To kæmpe sluser, med motorvejsbro. Asparges by. 

Willemstad - Dordrecht 

8-14 gr, først tåge så sol 

Gast skifte. Fantastisk offentlig transport for at hente bil (ligesom senere ved 
L’oog) 

Dordrecht - Braasemeer (Rikke) 

Største kanaloplevelse! 
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Fra klubmedlemsaften med Christian Rosendal og Erik Blichfeldt 
Fantastisk vejr - 18 gr vindstille 

Mange mange broer som åbnede på stribe når vi holdt farten eller lå i slipstrøm-
men på coastere 

Sejlede igennem byer med cafeliv og Rikke vinkede helt vildt 

Braasemeer - A’dam 

Sol, 18 gr, stille 

Forbi flotte skibsværfter, gartnerier og Schiphol 7 m under vandoverfladen. 

Ventetid må forventes ved store motorvejs og togbroer (Wasterkaarten) 

Ventetid udenfor A’Dam til midnat. Aflyst pga omvej sidste bro (11 stk) 

A’dam - Haarlem ( Rikke og Cedric) 

Sol, køligere, 6 m/s 

Cedric mønstrer på 

Retur og gasmangel. Ventetid ved jernbanebro. Haarlem utrolig smuk  

Haarlem - Alkmaar  

Sol, 8 gr, vind 

Køb af gas, forbi hovedvejen til A’dam og efter sluse passage flere store kakao 
kompagnier. 

Lav vanddybde 

Alkmaar - Den Helder 

Sol, 8 gr, 12 m/s 

Kedelig men beskyttet transport strækning. Den Helder stor marine havn og tra-
fikkontrol af Den engelske kanal 

Tilladelse for at gå ud og ind af havn. 

Første test sejlads! 

Hjem till Dk med 3 pausedage. Flere skibe liggende afventende bedre vejr. 

Den Helder - Vlieland (Maria, Aiden, katten Karma) 

Sol, 8-12 m/s læ af Texel men kryds sidste stykke til Vlieland. 12 gr 

Lavvande frygt for indsejlingen. Smuk smuk ø. 

Vlieland - Lauwersooq 

Kryds i bølger og 6-8m/s, sol, 12 gr 

Stærk modstrøm og medvind sidst sømil. Motorsejlads 2 timer. 

Maria og Aiden hjem 
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Fra klubmedlemsaften med Christian Rosendal og Erik Blichfeldt 

 

Lauwersooq - Borkum (Cedric - Merlijn) 

Sol 8 m/s, sol, kryds, 14 gr 

Smuk ø. 

Borkum - Cuxhaven 

Sol, 8 m/s bidevind halvvind, 12 gr 

Svært at orientere sig.  

Cuxhaven - Brunsbüttel 

Sol, 4 m/s, 14 gr 

Hyggelig havn! 

Brunsbüttel - Kiel 

Olympia Sportshafen trang. Fantastisk mad! 

Kiel - Kolding 

Sol 2-6 m/s, sydøstlig, 14 gr 

Hjemme!! 
 

 
 
  

31



Fra klubmedlemsaften med Christian Rosendal og Erik Blichfeldt 

Erik Blichfeldt 

Erik Blichfeldt fortalte om sin mangeårige sejler interesse og viste med film og 
billeder fantastiske steder, der er værd at besøge i Skærgaarden ved den svenske 
østkyst, hvor der altid er sol og behagelig vind. 

Billederne taler næsten for sig selv. 
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Fra klubmedlemsaften med Christian Rosendal og Erik Blichfeldt 
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Fra standerhejsningen  

 

Den 140. sæson med standerhejsning blev ikke holdt med den store festivitas. De få 
deltagere, der deltog, holdt afstand efter Corona reglerne, og efter at standeren var 
hejst gik alle hver til sidst. 

Redaktøren 

Marianne Okkels Skov 

 
 

 
   

35



Nyt fra havnen 

Genplacering af havbundsmaterialer 
19. juni 2020
I forbindelse med byggeriet af lystbådehavnen med 
1.000 bådpladser i Marina City, ønsker Kolding Kom-
mune at materialet der graves op fra havbunden 
genplaceres i den nordlige del af Lillebælt. Der verserer 
flere misforståelser om materialet, og du kan derfor 
læse både et kort overblik og hele miljørapporten. 

  Udstilling om Marina City 
19. juni 2020
Hen over sommeren kan du besøge KOM’taineren, som 
er opstillet på Marina Syd, lige over for havnekontoret. 
Her kan du se de nyeste illustrationer og beskrivelser 
af hele projektet. 

 Tag en gyngetur på Marina Syd 
19. juni 2020
Kom og prøv de to specielle ”gyngeheste” for voksne, 
som nu er opstillet på Marina Syd. 

Planerne for Marina City nu i offentlig høring 
04. maj 2020
Planforslagene og miljørapporten for Marina City er nu 
sendt ud i offentlig høring. Frem til 29. juni 2020 har 
du mulighed for at indsende dine bemærkninger til de 
omfattende planer om at skabe en ny bæredygtig bydel 
samt Danmarks mest attraktive og største lystbåde-
havn uden for Hovedstadsområdet ved Skamlingsvejen 
i Kolding. Alle input er velkomne. 

Marina City set fra luften 

02. april 2020
Selv om der er lavet forskellige plantegninger og visua-
liseringer af Marina City, kan det være vanskeligt at 
danne sig et godt billede af, hvordan området kommer 
til at tage sig ud. Derfor er der nu blevet udarbejdet en 
lille film, som illustrerer området set fra luften. 
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Nyt fra havnen 

 

 

250 ingeniørstuderende var på besøg 

02. april 2020 
En solbeskinnet morgen midt i februar ankom en række 
busser fra Horsens, Aarhus, Holstebro og Herning med 
250 engagerede ingeniørstuderende fra VIA University 
College. Besøget var starten på et to-ugers innovati-
onsforløb, hvor tværfaglige grupper af studerende fra 
otte uddannelsesretninger arbejdede med en række ca-
ses baseret på FN’s verdensmål og cirkulær økonomi. 

 

Plangrundlag for Marina City sendes i offentlig 
høring 

02. april 2020 
Det omfattende plangrundlag for Marina City er nu på 
vej i offentlig høring. I perioden 4. maj-29. juni får alle 
mulighed for at komme med bemærkninger til planerne 
om at skabe en ny bæredygtig bydel og lystbådehavn 
ved Skamlingvejen i Kolding. Høringen er sidste skridt, 
før byrådet til efteråret skal tage endelig stilling til de 
ambitiøse planer. 

 

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 
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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 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 vin-
teren 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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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@klbh.dk 

Havneassistent 
Tommy Berg Jensen 

Bogholderi 
Conny Frost Jakobsen 
bogholderi@klbh.dk 
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Nye medlemmer 

Indmeldelser 1.1 – 18.6. 2020 

Navn Art Dato 

Lise Kristensen Aktiv 030120 

Christoffer Ellebirke Junior/Stud. 060120 

Thyra Thorning Junior 090120 

Helle og Jørgen Møllekær Sejlfartøj 090120 

Ivan Knudsen Sejlfartøj 140120 

Esben Krogh-Jensen Sejlfartøj 220120 

Hanne Madsen Aktiv 230120 

Julie Mantzius Nielsen Aktiv 230120 

Bente Brühl Jensen Aktiv 240120 

Maj Jørgensen Aktiv 240120 

Susanne Larsen Aktiv 270120 

Anders Frisk Mortensen Aktiv 280120 

Dorte Skov Hansen Aktiv 140220 

Jørgen og Charlotte Mikkelsen Familie 180220 

Mai-Britt Byrckel Aktiv 050320 

Jonas Nygaard Kristensen Aktiv 120320 

Kasper Hofer Østergaard Aktiv 280420 

Kristian Lykkebo Sejlfartøj 280420 

Peter Kraglund Sejlfartøj 290420 

Lena Blankschøn Lund Aktiv 050520 

Steen Møller Aktiv 060520 

Frits Sørensen Aktiv 070520 

Malene Staub og Tore Krautwald Familie 130520 

David Cabanas Aktiv 250520 

Claudia Sofia Alves Aktiv 250520 

Jakob Stæhr Aktiv 250520 

Rasmus Sørensen Aktiv 250520 

Caroline Thomsen Junior/Stud. 260520 

Charlotte Kristensen Aktiv 270520 

Lone Feld Skov og Karsten Lindholm Juul Familie 270520 
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Nye medlemmer 

 

Rasmus Gottlieb Jakobsen Aktiv 280520 

Sara Bøgelund Mortensen Junior 010620 

Lone Møller Hoffmann Aktiv 040620 

Michal Jensen og Lisbeth Møller Familie 040620 

Camilla H. Klint Junior 040620 

Torben Philippsen Aktiv 120620 

 

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 til-
meldt 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 redak-
tøren. 

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 op- 
dateret 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 gæl-
der 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 stander-
hejsning. Opbevaring af jolle sker på 
ejers ansvar. 

Mærke til jollen afhentes hos klubse- 
kretær i kontorets åbningstid. 

Mærket skal placeres tydeligt på enten 
jolle dækken eller jollevogn. Bestyrel- 
sen forbeholder sig ret til at fjerne 
umærkede 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 op- slags-
tavlen ved klubben, her opslås løbende 
information om klubbens aktiviteter. 
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Udvalg og kontaktpersoner 2020 
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:  
Ubesat 
Repræsentant for sejlerskolen: 
John Gejlager 51332908 

Repræsentant for 2,4 mR afdelingen: 
Erik Carlsen 75528357 

Repræsentant for ungdomsudvalget: 
Henrik Olesen ksundom@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 

J80 
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: 
Ubesat 
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