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Nyt fra formanden 
 

 

Godt nytår - et nyt år truer!! En gammel vending, som dog sjældent har 
været mere præcis end netop nu. For selv om 2020 sluttede skidt, er 
2021 allerede begyndt værre. Et forsamlingsforbud på 5 og et 
afstandskrav på minimum 2 meter blev introduceret kun få dage inde i 

det nye år, og det ser ud til, vi må leve med restriktionerne lidt endnu. I skrivende 
stund er smittetallene faldet drastisk. Så forhåbentlig bliver vi sluppet fri til Påske, 
efterhånden som vaccineplanen er kommet godt i gang. 

Vi har lukket bogen for sæson 2020, som vil blive husket som annus horibilis, der 
startede og sluttede med Corona restriktioner -, heldigvis med lempelser hen over 
sommeren, hvor det var muligt at afvikle de fleste af vores planlagte aktiviteter.  

Nu er ikke noget der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Rejse restriktioner til 
alverdens eksotiske feriesteder har medført stor tilstrømning til sejlerlivet i danske 
farvande. Vi har haft en tilgang af nye medlemmer på ca. 120 med masser af de 
helt unge og en afgang på ca. 90 med flere ældre familier, der er gået på land.  

Velkommen til alle jer som nye medlemmer i Kolding Sejlklub. Til jer der bliver 
engageret i KS Ungdom, Sejlerskolen, Sejl og Studer, Pigesejlads, Kapsejlads, 
Handicapsejladsvar og til alle jer der er vilde med en tur på vandet i egen båd. Se 
mere inde i bladet beskrivelser af alle de aktiviteter I kan deltage i.  

De fleste af vores vinteraktiviteter har været lukket ned på grund af Corona 
Restriktioner: Styrketræning/vintersejlads i ungdomsafdelingen, gymnastik for 
voksne mænd og arrangement udvalget måtte aflyse Julebanko, Nytårsfrokost og 
planlagte klubaftner med spændene foredrag fra fjerne kyster.  Men nye tider nye 
metoder.  Vores undervisning i Navigation blev hurtigt omstillet til On-line kursus 
for de 25 elever der deltager.   Nu håber vi på et mere normalt sejlerliv, når 
sæsonen rigtig starter efter påske. Følg med på hjemmesiden og Facebooksiden 
Kolding Sejlklub.  

Tusind tak til de mange frivillige der står bag sejlklubbens mange aktiviteter.  Vi får 
bruge for alle kræfter også i 2021.  

Kolding Sejlklub har også i denne sæson 2020 markeret sig på vinderpodierne ved 
forskellige stævner. DEN 826 Miss Sunshine med skipper Morten Stoy og besætning 
Heines Nielsen, Kolding Sejlklub, vandt Albin Express DM 2020 og Frederikke nåede 
igen i år at kommer i sølvfeltet ved EM i Slovenien i uge 43. Flere stævner, hvor 
Kolding Sejlere plejer at indtage podiepladser har været aflyst i 2020 

Stort tillykke til alle vinderne som normalt ville blive inviteret til fest, hvor de fejres 
af Kolding Kommune. Sådan bliver det ikke i år. Se mere på https://kolding-
netavis.dk/fritids-og-idraetslivet-fejres-pa-en-anderledes-made 

Aktivitetskalender for sæson 2021 

Med forbehold for at vi bliver begrænset af Corona restriktioner vover vil alligevel 
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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 

 
 

 

 

Kontakt formand  
Arndt Nørgaard 

Grejudvalg 
 

Theresa Lundberg 
Klubhus 

2442 1211 
lundbergtheresa@gmail.com 

Ubesat 
Klubsekretær 

7553 9941 
koldingsejklub@koldingsejlklub.dk 

Finn Mortensen 
Lystbådehavn 

7553 2102 
trap32@profibermail.dk 
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Nyt fra formanden 

en plan. Vi afholder Generalforsamling torsdag den 4. marts (afholdes eventuelt 
digitalt) og Standerhejsning søndag den 18. april.  Kom og hør, hvad der sker i 
Klubben, deltag i debatten og vær med til festen, når det hele starter. 

Sejlerskolen, Pigesejlerne, Kapsejlerne og KS Ungdom holder Introduktions-aften 
hen over foråret. Se kalenderen på Kolding Sejlklubs facebooksider, hjemmeside 
kalender og hjælp os med at sprede budskabet videre til jeres familie og venner, 
skolekammerater og kollegaer. Vi tager godt imod alle, der vil lære at sejle eller 
starte i ungdom med et langt liv på vandet. 

Kolding Sejlklub var tildelt værtskabet for DS Grand Prix stævnet for optimister og 
joller i foråret 2020. Det blev aflyst. I skrivende stund ved vi ikke om der afvikles 
forårsstævner i 2021. 

Kolding Sejlklub åbent hus på Havnens dag er planlagt til lørdag den 12. 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. 

Fejringen af 100 års dagen for Genforeningen sidste år blev aflyst. Vi regner med at 
festen afholdes i 2021 og at Kolding Sejlklub kan samle en eskadre af både, der kan 
sejle ud og byde velkommen til Dronningen og Dannebrog.  

Følg med i Bøjen og på Kolding Sejlklub hjemmeside og Facebook om alle 
aktiviteterne. 

Nyt om Marina City 

Et massivt flertal i Kolding Byråd sagde den 26. januar ja til den store lokalplan, der 
lægger rammerne for, hvordan den nye havnebydel med 350 boliger og 1000 
bådepladser i en ny og topmoderne marina skal bygges op.  
Følg med på: https://www.kolding.dk/borger/planer-og-projekter/marina-city/nyt-
om-marina-city/ 

Vigtig information til alle medlemmer! 

Kolding Sejlklub er i gang med at forny vort medlems- og økonomisystem fra 1998. 
Vi har valgt systemet Conventus www.conventus.dk . Det får betydning for alle 
medlemmer som en klar forbedring af vores klubadministration. Se mere inde i 
bladet og på vores hjemmeside efterhånden som vi starter systemet op  

God sæsonstart 2021 

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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Kære læser 
Forsidebilledet er den alt om sig gribende Covid19 virus. 
Forhåbentlig vil vi til næste blad kunne begynde se enden på det. 

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. juni 2021

SEND DIT INDLÆG TIL MARIANNE PÅ: 

MOSKOV@LIVE.DK 
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Vejledning til deltagelse i Generalforsamling 
via MS Teams 

Du skal deltage i mødet 

Har du aldrig prøvet det før, anbefaler vi, at du vælger: 

Deltag med Link (du trykker blot på linket ”klik her for at deltage i mødet” i 
dinmail). 

Deltag som ”GÆST” og brug for- og efternavn i din tilmelding Herefter bliver du 
lukket ind til mødet. 

Vælg: Anvend browser udgave. Du kan ikke anvende Safari, medmindre du har 
appen Teams. Hvis du vil deltage med din mobil eller Tablet skal du inden mødet 
installere den gratis App til Teams i App store eller Android store. 

Når du deltager i mødet 
1. Når du er kommet ind på mødet, skal du finde dette panel, og sørge for

at kamera og mikrofon er slået fra. 

Du slår dem til og fra, blot ved at trykke på ikonerne. 

2. Du skal også prøve to funktioner, nemlig ”ræk hånden op” og ”chat”

Chatten skal du holde åben under hele mødet – blot klik på den, som kommer 
den i højre side af din skærm. Her vil du kunne læse og skrive beskeder, 
ligesom eventuelle afstemninger vil foregå her. 

”Ræk hånden op” bruger du, hvis du vil have ordet. Når dirigenten har givet dig 
ordet, skal du slå kamera og mikrofon til og slå ”ræk hånden op” fra. 

Når du er færdig med at tale, slår du kamera og mikrofon fra igen. 

Linket til Generalforsamlingen kan du også finde på forsiden af 
hjemmesiden. 
Linket til mødet via  Teams finder du her: Klik her for at deltage i mødet
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Kolding Sejlklub Generalforsamling 2021 

 

Torsdag d. 4. marts 2021 kl. 19.00 
I Kolding Sejlklub, Dokvej 1, 6000 Kolding/ On-line Teams 

 
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/Henrik Olesen 
b. Orientering fra sejlerskolen v/Dan Østergaard 
c. Orientering fra Kolding Lystbådehavn v/Finn Mortensen 

5. Orientering fra bestyrelsen vedr. Marina City projektet 
6. Forslag fra bestyrelsen 
7. Forslag fra medlemmer 
8. Fastsættelse af indskud og kontingent 
9. Valg af formand 

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

Kasserer Poul Skovgaard modtager genvalg for perioden 2021-2022  
Næstformand Marianne Okkels Skov er valgt for perioden 2020-2021 

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
- Ungdomsudvalg: Henrik Olesen modtager genvalg 
- Kapsejladsudvalg: Niels Henrik Hove modtager ikke genvalg 
- Grejudvalg: ubesat 

- Arrangementsudvalg: ubesat 
- Kommunikation: Marianne Okkels Skov modtager genvalg 
- Klubhusudvalg: Theresa Lundberg modtager genvalg 
- Stævner: Palle Johansen modtager ikke genvalg  
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

12. Valg af klubbens repræsentant til Lystbådehavnen 
Klubbens repræsentant Finn Mortensen modtager genvalg for perioden 2021 – 2022 

13. Valg af revisor 
Flemming Andreasen er valgt for perioden 2020-2021 
Vagn Olsen modtager genvalg for perioden 2021-2022 

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

Bestyrelsen

På grund af forventede fortsatte COVID-19 restriktioner kan vi desværre ikke 
arrangere spisning. I fald COVID-19 restriktionerne ikke tillader forsamling i 
klubben, har vi planlagt at Generalforsamlingen afholdes Online på Teams 
platformen. Instruktion vil blive udsendt per mail og anført i Klubbladet Bøjen  
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Vigtig information til alle medlemmer!
Klubben har skiftet medlems- og økonomisystem til Conventus, der kan styre både 
økonomi og klubbens medlemsregister. 

Det får betydning for alle medlemmer, og den måde du betaler kontingent på. Alle 
nuværende medlemmer er oprettet med så mange oplysninger som muligt, men vi har 
brug for at du vedligeholder din profil og tilmelder dig til PBS. Fremover vil det være via 
Conventus, at du skal betale kontingent og ændre dine oplysninger som adresse, mail 
og telefonnummer. 

De vigtigste grunde til at klubben går over til Conventus er: 

Vi har indtil 1. januar haft Carl Hollender ansat som klubsekretær. Han har selv valgt at 
stoppe, og vi vil nu forsøge, at reducere omkostningen til klubsekretær så meget som 
muligt. 

Medlemmer vil få bedre muligheder for at betale til arrangementer ved tilmelding. Der 
er mulighed for at betale via Mobilepay eller kortbetaling. 

Vedligehold / opret profil i Conventus 
Alle klubbens medlemmer er ført over i Conventus. Er du medlem så er dine 
kontaktoplysninger allerede lagt ind i systemet. Det er vigtigt, at du logger på og 
registrerer/opretter dine PBS-oplysninger. Så vil årets betaling af kontingent køre 
automatisk, og du kan selv opdatere dine kontaktoplysninger som mail, telefon og 
adresse. 

Hvis du er medlem, kan du oprette din profil på dette link: Vedligehold profil. 

Her skal du skrive din mail eller mobilnummer og tryk så på “Glemt adgangskode”. Du 
vil så modtage et password, som du skal bruge til at logge på.  

Linket findes også på www.koldingsejlklub.dk 

Gå ind under fanen “PBS” 

Herefter kan du indtaste dine oplysninger. 

Er du nyt medlem vælger du Indmeldelse i klubben og udfylder alle påkrævede 
oplysninger. Tryk her for link 

Alle oplysninger bliver behandlet i henhold til databehandleraftalen mellem Kolding 
Sejlklub og Conventus. Information om databehandleraftalen finder du på vores 
hjemmeside eller her: Databehandleraftale 
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Vigtig information til alle medlemmer!

Hvilken mail eller mobilnummer skal jeg bruge ved vedligeholdelse / 
opretning af profil? 
Kender du ikke den mail eller det mobilnummer, som klubben har registreret dig med, 
så sender du en mail til: moskov@live.dk med oplysning om navn, adresse, e-mail og 
telefonnummer så får du en mail når dine oplysninger er rettet, hvorefter du kan logge 

Har du brug for hjælp? 

Har du brug for hjælp er du velkommen til at kontakte: 
Arndt Nørgaard tlf. 29857445, Poul Skovgaard tlf. 75509405 eller Marianne Okkels Skov 
tlf. 52520424. 

Vi er opmærksom på, at overgang til det nye kan give lidt udfordringer i starten, men 
på den lange bane er det en klar fordel for klubben. 

Bestyrelsen 
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Standerhejsning søndag d. 18. april 2021 

 

Kom og vær med til at starte sejlsæson 2021 søndag den 18. april kl.11. 

Vi starter ceremonien uden for klubhuset med salutskud, taler og sætning af Dannebrog 
og Klubstander. 

I skrivende stund kender vi ikke de Covid19 restriktioner, der vil være gældende. 
Yderligere information vil komme senere - å hold øje med hjemmesiden og nyhedsmail. 

Bestyrelsen
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Kolding Sejlklub var med til at sejle Julemanden fra Grønland til Kolding. Tusind tak til 
Sander og SØREN samt Vitus og William for hjælpen. 

Arndt 
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Vinternyt fra sejlerskolen 

 

Ja nu står alle 5 både under deres vinterpresenning og venter lige så utålmodigt 
som vi andre, på at det bliver forår og sejlsæson igen. 

Bådsmændene har sendt sejl til eftersyn og reparation hos sejlmageren, og 
planlagt hvordan forårsklargøringen skal gribes an - og her kan vi som altid godt 
bruge et par hænder mere. Så er der nogen, der er frisk på en lille arbejds- og 
hyggetjans så lad endelig hører fra jer. 

En lille gruppe er også i gang med at kigge på Sejl Unionens ”Diplom Sejlerskole” 
for at se, hvordan vi kan bruge det fine materiale som Dansk Sejlunion har 
udviklet. Det bliver noget med en elev og instruktør logbog. Vi er ved at 
udarbejde rammerne. Når de er på plads, inviteres alle instruktørerne til at give 
deres bud på, hvordan den endelig indhold skal se ud.  

Det er planlagt til onsdag d. 3. marts kl. 18:30. Hvis vi vel og mærke kan få lov at 
bruge vores klublokaler til den tid.  

Informationsaftenen for nye elever 
er planlagt til tirsdag d. 16. marts kl. 
19:00. Med forbehold for om vi kan 
anvende klublokalerne. 

Bådene vil være søsat og klar senest 
fredag d. 23. april. Her er der 
nemlig instruktørsejlads, hvor vi lige 
får fundet sø-benene igen. 

Og sidst, men ikke mindst, så starter 
skolesejladsen mandag d. 26. april. 

Mange sejlerhilsner 
Dan Østergaard 

 
 

 

Sejlerskolens kalender 2021 

• 3/3 kl. 18,30. Instruktører orienteres om 
nyt undervisningsmateriel sammen med 
en gang øl og pølser. 

• 16/3 kl. 19. Info aften i sejlerskolen. 

• 23/4 kl. 16,30 Instruktørerne prøver 
bådene af og nyder en gang øl og pølser 

• 26/4   1. sejleraften 

• 8/5    kl. 9 Ryste sammen tur. 

• 25/6 sommerferie i undervisning. 

• 1-4/7 Rundt om en Ø. 

• 6/8   Skrubbe både. 

• 9/8   1. sejlaften efter sommerferien 

• 20/8 kl. 16 Grill tur 

• 17/9 kl. 16 Natsejlads 

• Uge 40 Duelighedsprøver 

• 28/10 Standerstrygning og 
afslutningsfest. 
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Deadline 
for næste nr. af Bøjen 

1. juni 2021 
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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Går du allerede nu og længes mod blåt vand og vind i håret? 

Er din torsdag aften ledig fra maj til oktober? 

Har du måske et duelighedsbevis liggende i skuffen eller solid sejlererfaring? 
Så er pigesejlads måske noget for dig? 

Pigesejlads er både for dig, der primært sejler tursejlads, og dig der godt kan lide at 
konkurrere.  

Vi mødes for at blive endnu bedre til at sejle. Det gør vi ved at sejle små 
kapsejladser. Kapsejlads danner nemlig en god ramme for struktureret træning i 
manøvrering og trim.  

Vi mødes også for at få en vitaminindsprøjtning af vind i håret, gode grin og 
kammeratskab med andre kvinder i sejlklubben. 

Vi er ca. 25 medlemmer mellem 20-60 år, og der er plads til flere… 

Vi starter den 6. maj 2021.  

Introduktionsaften afholdes torsdag den 8. april 2021 i Kolding Sejlklub. Kom og 
find ud af, om det er noget for dig eller send en mail til mar@au.dk eller ring på 
21657664, hvis du vil høre mere. 
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Kapsejlads 

 

Lidt befriende at skulle skrive det sidste indlæg i ”Bøjen” som kapsejladsudvalgs-
formand. 

Befriende fordi mit mål hele tiden har været at få yngre kræfter på ”banen” og det er 
lykkedes, idet Jesper Guldberg har sagt ja til at overtage jobbet, og det tror jeg han 
bliver rigtig god til, og så kan jeg bare deltage i kapsejladserne som kapsejler, og det 
glæder jeg mig også til. 

Jesper har modsat mig været igennem flere ”baneleder” kurser, regelkursus osv. Så det 
bliver godt. 

Det har også været rigtig dejligt at arbejde sammen med vore kollegaer i Kolding 
Bådelaug, men jeg glæder mig til at møde dem på vandet fremover. 

Jeg har hele mit liv nydt at sejle kapsejlads og da min hustru ikke er så vild med at sejle, 
har jeg holdt fast i vor fantastiske sejlbåd, hvor køjepladserne er ret dårlige. 

I forbindelse med mit job som kapsejladsudvalgs formand har jeg tænkt meget over, 
hvordan får vi flere til at deltage om onsdagen, for det at sejle kapsejlads på lokalt 
niveau er rigtig godt (synes jeg). Her er bare et par gode ting: 

• Det giver træning i boathandling, og det har man også gavn af når man sejler 
tursejlads. 

• Det giver lidt spænding. 

• Man får en god sejltur hver uge på en hverdag.  

• Det giver socialt samvær (bortset i 2020) 

Jeg synes ikke, at jeg helt er lykkedes med at få nok med i vores sejladser, og når jeg 
kikker rundt i havnene, ligger der rigtig mange både, som ville være rigtig gode til at 
sejle med i vore lokale sejladser.  

I 2020 har vi brugt DH udvidede måltal til resultatberegningen og det betyder at 
specielle letvejrs-både blive beregnet lidt anderledes, ligesom hårdtvejrs-både også 
bliver det, og over en series forløb giver det et lidt anderledes resultat end når vi bare 
bruger GPH. Det betyder at også turbåde også kan indplaceres i løb, hvor de har gode 
placeringsmuligheder. For en ny sejler er det selvfølgelig svært at blive nr. 1, men med 
en del sejladser på rygraden, lærer man løbende at blive bedre og det synes jeg har 
været spændende at følge med i, så bare kom an.  

Endvidere tog vi et nyt pointberegningssystem i brug, som løbende viser placering i 
kapsejladsløbene på f.eks. en smartphone, og jeg håber og regner med, at det også vil 
blive brugt fremover. 

Jeg håber min efterfølger får flere nye sejlere med ombord, om det er på egen båd, 
eller på en anden båd som f.eks. gast eller på dommerbåden som hjælper det er jo lidt 
ligegyldigt, bare vi får flere ud på fjorden om onsdagen og de weekender, hvor der er 
kapsejladser. Kapsejlads er en stor del at ”Sejlsport”. 
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Kapsejlads 

 

Jeg er noget i tvivl om, hvordan sæsonen 2021 bliver, jeg tror forårssæsonen bliver lidt 
besværlig, men at efteråret bliver normalt, det vil være dejligt! 

Jeg ønsker jer alle en god sæson og held og lykke til min efterfølger. 

Niels Henrik 

Afgående kapsejladsudvalgsformand 
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Farvel til Antons og gamle sejleres Mette 

 

Mette og Anton siger måske ikke klubbens nyere medlemmer så meget. Men for os 
”gamle” sejlere var Anton og Mette to, vi voksede op som sejlere med. Humoristen og 
arkitekten Anton Holm var i 20 år Kolding Sejlklubs hustegner, og i en årrække også 
redaktør af Sejlklubbens medlemsblad ”Bøjen”. Anton havde altid en sjov og skæv 
kommentar til alt. Og det var tit sejleroplevelser med den yngste datter, Mette, der 
kom med i fars festsange til klubbens arrangementer og udflugter, og også i hans 
tegninger. En del af Antons tegninger fra klubbladets forsider udkom senere i to bøger. 

Anton tegnede LM Glasfibers hovedbygning, og masser af private huse og andre 
bygninger i Kolding sammen med makkeren, arkitekt Alfred Andersen. De tegnede 
blandt andet også Olympia på Stadion, Georg Jensens Damask bygningen, og den gamle 
KIF-hal, som begge arkitekter også lagde frivillige arbejdskræfter i. Men apropos LM, 
blev der også en familie-tilknytning, fordi Antons Mette blev gift med Skouboe-
familiens Henning – også vokset op med både og sejlsport. 

Anton og hans fru Gudrun er begge døde, Anton i 2005 og Gudrun i 2019. Og den 21. 
september 2020 døde Mette Fogh Skouboe bare 59 år gammel. Mette havde tidligere 
overvundet alvorlig sygdom, bindevævssygdommen SLE, som blev behandlet med 
kemoterapi. Men i 2016 fik hun konstateret kræft i æggestokkene – Ovariecancer. Den 
blev opdaget for sent, selv om Mette havde søgt hjælp og var blevet scannet flere 
gange. Trods træthed og ønsket om at nå så meget som muligt med familien, før det 
blev for sent, gik hun ind i kampen for at få fokus på sygdommen. Hun blev talskvinde 
for organisationen OvaCure, der skaffer penge til forskning.  Hun var på TV, i aviser og 
ugeblade for at få fokus på sagen. Mette var også medlem af Patient og pårørenderådet 
på både Kolding og Vejle Sygehuse. Men i sommeren 2020 måtte hun på hospice i Vejle 
– efter eget ønske. Også der bevarede hun sin aktive attitude, og havde stadig en frisk 
kommentar på Facebook. 

Mette efterlader sig to børn og børnebørn og sin ægtefælle Henning, som fik endnu et 
hårdt slag oven i tabet af hustruen. To dage efter Mettes død mistede han sit job i 
bådbranchen på grund af 120 dages reglen. Han var gået ned med stress og ville gerne 
være der så meget som muligt for Mette. 

Gitte Stæhr Hansen 
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Kan man undervise i navigation online? 

 

27 elever var sidst i oktober klar med søkort og kurslineal til at komme til 
navigationsundervisning i klubhuset.  

Corona-restriktioner sendte dem dog hjem igen. Så hvordan får man endnu et 
stort hold sejlerelever lært at udstikke en beholden kurs, rette for deviation, 
benævne skibslys, farvandsafmærkninger og vigeregler og alt det andet, som 
hører til navigationsundervisningen?  

En hurtig omstilling af undervisningsplanen og elevernes positive indstilling har 
alligevel gjort det muligt, at gennemføre undervisningen. Hver mandag aften 
sidder vi klar bag skærmen og mødes på Zoom.  

Der er trods afstanden en god stemning på holdet og selv i online gruppearbejde 
mærkes et stort engagement og gåpåmod blandt eleverne. De er flittige med 
opgaverne og tålmodige, når teknikken driller. Så selv om meget foreningsliv har 
været lukket ned, kan det alligevel lade sig gøre at gennemføre undervisning i 
navigation.  

Med venlige Sejlerhilsner 
Sejlerskolen 

 Susan Sørensen 
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Medens resten af klubben er gået i vinter Corona mode kunne 
handicapafdelingen en blæsende novemberdag fejre navngivningen af 
den flotte nyrenoverede mini 12er, som Flemming og Jørgen har brugt 
flere hundrede timer på at renovere og ombygge efter alle kunstens 
regler.  

Og båden sejler som en drøm siger Flemming efter en kort 
prøvetur. 

Om 2.4mR - mini 12 m Båden 

2.4mR båden, er en konstruktionsklassebånd. Det betyder, at 
båden kan konstrueres, som man har lyst til, bare den lever op til 
målereglen. 

2.4mR båden er en båd, der sejles af alle på lige vilkår. Unge, 
gamle, kvinder og mænd. Det er sejlteknikken, der tæller. Det 
betyder også, at nye sejler såvel som mere rutinerede sejlere, 
kan få noget ud af at sejle 2.4m båden.  

Der må ikke hænges og man sidder midt i båden, hvor man kan 
vælge at styre med fødderne eller hænderne. De fleste vælger at 
styre båden med fødderne for at kunne bruge begge hænder til 
at trimme båden.  

Der er kun storsejl og fok, alt kan trimmes fra siddepladsen i 
båden. Det er en båd i stadig udvikling. I dag er det en af de 
største kapsejladsklasser i Sverige og Finland. De fleste både som 
bliver brugt til kapsejlads er 2.4m Norlin både som bliver lavet i 
Finland. 

 Handicapafdelingen  
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Afdelingen for 2.4mR/Olsen Twin 

 

Corona-situationen i Danmark forhindrede os i at sejle i hele 2020. Nogle af os 
skippere foretog enkelte øvelsessejladser i løbet af sejlsæsonen, for at 
”finpudse” vores sejlerfærdigheder.  

Vores sejlere, som er handicappede, er stort set alle i gruppen, særligt udsatte, 
hvorfor vi har valgt ikke at løbe risiko med at mødes og sejle almindelig 
handicapsejlads. Vi skal alle passe på hinanden. 

Derimod har et par stykker af os skippere arbejdet i efteråret/vinter med at 
istandsætte vores 4 stk. 2.4mR (sejlbåde til én person). De tre ældste af disse 
både har fået den helt store tur, helt fra reparationer af glasfiber, total-
nedslibning, samt malerbehandling, og renovering af løbende rig. 

Lige inden jul klargjorde vi vores senest indkøbte 2.4mR, som er en Rode 
(designet og bygget af Rode). 

Ud over de tre sejlklare Olsen-Twin (sejlbåd til to personer), har vi 4 stk. sejlklare 
2.4mR. De fire både er forskellige fra hinanden. Der er én original Södergren, én 
ombygget Södergren, én Olsen, samt en Rode (den senest ankomne). 

Vi købte Rode som ”samlesæt”. Skrog og dæk var helt OK, og der var bådstativ, 
masterør og sejl med. Derudover var båden helt ”nøgen”. Det blev et spændende 
arbejde. Der skulle bl.a. udføres: 

• Opdriftsmiddel (flamingo) ved for og agter. 

• Styresystem. 

• ”Instrumentpanel” med skøder, fald mv. 

• Mast og rig. 

Vi blev udfordret, men det var en spændende proces. Heldigvis blev det meste af 
arbejdet foretaget i Sejlklubbens værksted, så vi skulle ikke stå udendørs med 
det. Det er blevet til en spændende båd. 
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Afdelingen for 2.4mR/Olsen Twin 

 

Alle 4 både er udført uden bundbehandling, så de ligger ikke i vandet. De 
søsættes når vi skal sejle i dem. Akkurat som joller. 

Når vejret og Corona tillader det, vil vi skippere sejle nogle kapsejladser på 
Fjorden i vores 4 både. 

Selvfølgelig håber vi på at Corona er slået helt ned, når vores handicappede 
sejlere skal starte sejlsæsonen.  

Tanken bag det at vi nu har 4 sejlklare 2.4mR, er at give mulighed for sejlads for 
de handicappede, som er i stand til at sejle på egen hånd. I 2020 havde vi ingen 
som var i stand til det, men det kan jo ændre sig fremadrettet. 

Flytningen af lystbådehavnen fra nord til syd har vi også med i vores overvejelser, 
når vi arbejder med vores både og andet grej. Vi glæder os selvfølgelig til 
flytningen, som de taler om, kan blive 
i 2023. 

Handicap 

Erik og Flemming 
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Tak for hjælpen 

 

Oprydning i en Coronatid  

På trods af at Klubben er gået i selvisolation er vi taknemmelige for at vi har medlemmer, 
der vil gi en hånd med. Tusind tak til Astrid Eriksen &Co for oprydning og fjernelse af 
gammelt ragelse på førstesalen og køkken/bar-område. 

Vi har en lang prioriteret liste med diverse vedligeholdelsesopgaver der trænger sig på i 
klubhuset, lidt VVS, Blikkenslager, tømrer og malerarbejde ..... 

Hvis nogen af jer medlemmer har tid og lyst til at gi en hånd med så gi et tip. Så samler vi 
et Corona venligt hold et par weekender. Kontakt formanden 

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

F.eks. 
 

• Hjælpe til i Ungdom som forælder, træner, kontaktperson mv 
• Være instruktør i Sejlerskolen 
• Være hjælper ved Handicap sejlads 
• Hjælpe med i udvalg, sekretariat eller bestyrelsen 
• Hjælpe til ved stævner og klub-arrangementer 
• Deltage i projekter som udvikler vores klub 

 

Frivilligt arbejde i klubben er ulønnet, men vi kan give dig fællesskab, uddannelse og 
oplevelser. Er du glad for at sejle og har du lyst at give det videre, så er det at blive 
instruktør ved Kolding Sejlerskole måske lige noget for dig? Du opnår ved at se dine 
kursister blive dygtigere og dygtigere for hver gang der går - samtidigt med at du 
oplever glæden ved at få lov til at ”prale” med din viden til nogen, som slet ikke ved 
noget om at sejle. Forudsætningen for at blive instruktør er, at du har due- 
lighedsbevis og praktisk sejlererfaring. Alle nye instruktører starter med at sejle med 
som "føl" sammen med en af vores erfarne instruktører. 

Som frivillig instruktør har du adgang til at benytte klubbens faciliteter og både, når 
de ikke er booket til klubaktiviteter. Og sidst men ikke mindst, bliver du som frivillig 
en del af et fællesskab med relationer til mange andre medlemmer i klubben. 

Hvis du vil bidrage til klubbens aktive liv, så tag kontakt til mig, bestyrelsen eller ud- 
valgformændene. 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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Støt Kolding Sejlklub Ungdoms projekt Lasersejlads 

 

Som en del af projektet skal der indkøbes 2 laserjoller til en pris af 50-60.000 kr. Hertil 
kommer træning af de storjolle sejlere som ønsker at kvalificere sig til større 
nationale og internationale stævner. 

I første omgang har Kolding Sejlklub lånt 2 Laserjoller fra Laser Association Denmark 
for hele efterårssæsonen.  

Stor tak til Bilhuset Kolding ved Michael Bjørn og Sam Partner A/S ved Michael Duus 
for et sponsorat på 2 x 3.000 kr. til storjolletræning i Laserjoller, Zoom og 
Fevajollerne.  

Når man som ung teenager stopper med at sejle optimistjolle, fordi man enten har 
nået alderskravet på de 15 år eller fysisk er vokset ud af jollen, så stopper langt 
størstedelen med at sejle og dermed at dyrke en sport og fritidsaktivitet. 

Derfor er laserjollen en god mulighed, som både kan give aktivitet i klubben og 
reducere frafaldet af teenagere. 

Laseren er attraktiv, fordi sejlerne bedre matcher denne jolletype i deres teenageår 
og fordi, jollen kan skaleres fra 4.7 sejl til radial. Det betyder, at uanset ens vægt så 
kan man sejle jollen optimalt og få noget sportsligt ud af sin fritidsaktivitet. 

Det er dog samtidig en jolle, der stiller krav til sejlerens fysiske formåen. Derfor er det 
også en fritidsaktivitet, hvor teenageren må træne og holde sin krop i form og hvor 
de mærker hvor vigtig sundheden er for deres præstationer. 

Laserjollen kan sejles på flere niveauer.  

For nogle er det skønt bare at komme på vandet og lære at sejle. Men ønsker man at 
konkurrere, så anvendes laserjollen som olympisk pigebåd og dermed findes der 
masser af nationale og internationale stævner.  

I klubben er jollen med til at skabe et pejlemærke for optimistjollesejlerne, som kan 
se, at der er et sejlerliv efter optimistjollen. Specielt hvis de som sejlere i en ung alder 
fysisk er vokset ud af deres optimistjolle, så findes der et alternativ de kan anvende 
og stadig fastholde deres sport og fritidsaktivitet. 

Både internt i klubben og på tværs af klubberne i Danmark er laserjollen med til at 
skabe venskaber, når sejlerne mødes til sejlads og sociale aktiviteter.  

Støt indsamlingen på https://dk.betternow.org/fundraisers/stot-kolding-sejlklub-
ungdoms-projekt-lasersejlads 
 

Arndt Nørgaard
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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 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. 

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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Europamesterskabet i optimist 

 

 
 
 

Europamesterskabet for optimist i Slovenien blev afsluttet i uge 43 i Slovenien. 

Frederikke havde sin sidste tur i jollen, som hun har sejlet og trænet med i knap 
3000 timer, siden hun startede for 5 år siden. 

Traditionen tro blev det til en omgang i vandet og båden kunne øses for sidste gang. 

Stævnet i Slovenien blev desværre lukket ned et døgn før afslutningen grundet en 
national lockdown.  

Frederikke blev samlet 63 ud af 120 sejlere. Sejladserne var præget af 1-3 m/s og 
med vindspring på 30-90 grader. Det var derfor et tilfredsstillende resultat for en 
pige på 46 kilo mod de mange andre lettere sejlere på 30-32kg. 

Frederikke allerede deltaget i 2 Europa mesterskaber og et nordisk mesterskab. 
Mange erfaringer er gjort, og disse skal bygge bro til fremtidige udfordringer. 

Frederikke vil gerne takke alle som har støttet, trænet og bakket op om hendes 
optimist sejlads. Nu er det en ny jolletype, der skal bruges timer på at blive 
specialist i at sejle 

 Claus Nissen 
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Shell GTL Fuel på tanken i Sydhavnen 

 

I oktober udgaven af Bøjen beskrev vi, at Kolding Lystbådehavn sammen med mere 
end 25 andre havne har skiftet fra almindelig bio fri diesel til Shell GTL.   

GTL står for Gas-To-Liquids. I flere medier opstod en shitstorm mod Shells nye 
brændsel på grund af rygter om problemer.  Selv Kolding Marinecenter og Dansk 
Marineudstyr, gjorde opmærksom på at flere motorfabrikanter bl.a. Yanmar endnu 
ikke godkendt det, idet de ikke har færdiggjort deres test. Mange motor-
producenter anbefaler, at bådejeren tjekker gummipakninger og -slanger efter et 
skift til GTL, som er mere letflydende end alm diesel  

Siden da har vi ikke hørt alverden udover, at produktet er blevet udbredt mere og 
mere også til diesel biler / lastbiler, hvor man har kunnet registrere mindre sod og 
blødere motorgang, og Kolding Lystbådehavn har ikke fundet anledning til at ændre 
deres valg af GTL  

De tilbagemeldinger vi har modtaget indikerer, at den renere flamme ikke kan 
detekteres af flammeovervågning i oliefyret. Andre har sejlet på GLT diesel i en hel 
sæson med en gammel 50 HK Perkins uden problemer og med væsentlig mindre røg 
og har forbrændt 100 liter diesel i et uden startproblemer og uden røg og sod.  

En rundspørge blandt medlemmerne af  FTLF - Foreningen Til Langtur sejladsens 
Fremme - https://www.facebook.com/groups/24380029449/ viser, at de fleste, 
der har brugt GTL, er glade og at ingen har registreret skader, der kan henføres til 
brug af GTL . 

Der er endnu intet nyt fra Yanmar, men jeg vil glæde mig til en ny sejler sæson med 
en tank fyldt med GTL Diesel.   

Arndt Nørgaard 
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Nyt fra havnen 

 

 

 

Klar til Marina City 
27. januar 2021 
Et stort flertal af politikerne i Kolding Byråd sagde tirsdag 
d. 26. januar ja til Marina City. Hermed er de ambitiøse 
planer om en ny bæredygtig bydel med en topmoderne 
lystbådehavn med plads til 1.000 både, fritidsfaciliteter, 
liberale erhverv, havnepromenade, en ny strandpark og 
ca. 350 boliger kommet et stort skridt nærmere. Målet er, 
at den nye lystbådehavn samt de første byggerier kan 
tages i brug i 2023. 

 

Marina City rettes til efter borgernes forslag 
Oprettet 16 december 2020 
Den prikkede linje viser den nuværende kystlinje - og 
hermed grænsen for placering af boliger. 
Færre boliger, lavere bygninger ud mod vandet og 
udgravning af fjordbunden om vinteren, der tager mest 
muligt hensyn til naturen. Det er nogle af borgernes 
forslag til ændringer, der arbejdes videre med omkring 
Marina City i Kolding. 
 

 

Fokus på bæredygtighed i Marina City 
Oprettet 15 december 2020  
Marina City bliver et eksempelområde på udviklingen af 
et nyt, bæredygtigt by- og havneområde. Derfor tages der 
en række helt usædvanlige initiativer for at fremme 
biodiversiteten, begrænse CO2-udslippet, bygge 
anderledes og genanvende materialer på nye måder. 

Du kan desuden løbende følge med i hvad der sker med havnen i dagspressen 
og på: https://www.kolding.dk/borger/planer-og-projekter/marina-city/nyt-
om-marina-city/ 
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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 26.10.2020 – 31.01.2021 

Navn Art Dato 

Claus Refshammer  Fartøjsejer 08.01.21 

Ole Borch Fartøjsejer  22.01.21 

Casper Strandby aktiv 27.01.21 

Jacob Hansen og Jane Teilmann Familie 04.11.20 

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 
nyhedsmail til alle medlemmer der er 
tilmeldt vores nyhedsmail. 
Marianne Okkels Skov  

moskov@live.dk  

Mobil 52 52 04 24 
 

 

 

Vores klubblad Bøjen udkommer tre 
gange årligt: 

√  primo marts, deadline 15. januar 

√  primo juli, deadline 01. juni 

√  primo november, deadline 01. okt. 

Vi modtager gerne indlæg fra alle 
medlemmer, 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 
nyhedsmail kan du tilmelde dig på 
linket på forsiden af vores 
hjemmeside: 

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 Store oprydningsdag 

 

 Henstilling af private joller & lignende, 
må kun ske ifølge aftale. Tilladelsen 
gælder kun et år ad gangen og kun for 
perioden 01.05. – 01.10. 

Lejen er på kr. 500,- for en sæson 
gældende fra standerhejsning til 
standerhejsning. Opbevaring af jolle 
sker på ejers ansvar. 

Mærke til jollen afhentes hos 
klubsekretær i kontorets åbningstid. 

Mærket skal placeres tydeligt på enten 
jolle dækken eller jollevogn. 
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at 
fjerne umærkede joller efter den 1. 
august i sæsonen uden at informere 
ejer yderligere herom. 

Se i øvrigt opslag i klubben. 

Bestyrelsen 

Lørdag d. 17. april 2021 kl. 10.00 

Mødes vi til fælles klargøring og 
smukkesering 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. 

 

 

Masteskuret 
Masteskuret skal være ryddet senest d. 
31. maj 2021 – det gælder alle master 
– også de der har ligget længe. 
 

 

 
Masteudbæring Opslagstavlen 

 

Søndag d. 28. marts 2021 kl. 10.00. 

Du møder selv op eller stiller med en 
”substititut”. 

Hold øje med hjemmesiden og op- 
slagstavlen ved klubben, her opslås 
løbende information om klubbens 
aktiviteter. 
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Udvalg og kontaktpersoner 2020/21 
I Kolding Sejlklub 

 

Kapsejlsadsudvalget 

Formand: Niels Henrik Hove 
 

21224728   

Undomsudvalget 
Formand: Henrik Olesen 
ksungdom@gmail.com 

 

61771148 
  

Afdelingen for 2,4mR/Olsen Twin 
Erik Carlsen, Almindingen 12, Kolding 75528357   
Grejudvalget 
Formand:  
Kontakt formand Arndt Nørgaard 

 
29857445 

  

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 

75539941 Reparation og vedligeholdelse af hus: 
Theresa Lundberg  
lundbergtheresa@gmail.com 

24421211 

Joller på jollepladsen, kranen, 
masteopbevaring: 
Ubesat 

75539941   
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