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Nyt fra formanden 

Kære Medlemmer! 

Årets Generalforsamling blev i år afholdt den 4. marts - digitalt på Teams 
med 57 deltagere. Selv om der var stor deltageraktivitet sætter den digitale 

form alligevel en begrænsning på både deltager fremmødet og debatten, - og ikke 
mindst er det et stort savn at der ikke kan serveres hjemmelavet skipperlabskovs 
digitalt. Referatet fra generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden. 

Kolding Sejlklub kunne søndag den 18. april sætte standerflaget i flot aprils solskin 
og starte sejlersæson nr. 140/141 siden starten i 1881. Der blev holdt taler af 
formanden og borgmester, døbt både og fortalt om den kommende sæsons 
planlagte aktiviteter uden alt for mange COVID-19 restriktioner. 

Maj viste sig fra sin værste side siden 1874 med regn og kulde, men nu skriver vi 
juni og der er fuld gang i alle udendørsaktiviteter. Desværre har vi ikke helt turde 
give fuld adgang til større forsamlinger i klubhuset, men det kan vi efter sommer-
ferien - håber vi. Klubhuset, køkken og badefaciliteter er åbnet. Der står afspritning 
klar. Husk stadig afstand og sprit af så godt I kan og bliv hjemme med symptomer. 

Sejlerskolen er kommet godt i gang med over små 70 elever. Det er rekord i nyere 
tid. Ungdom er også startet, men langsomt pga. en kold og våd maj. Vi håber, der 
kommer flere hen over sommeren. Sejl og Studer aktiviteten har fået godt fat i de 
studerende i Kolding. Kapsejlads startede med restriktioner, men er nu i fuld gang 
med 32 både, og der er plads til flere! Pigesejlerne er flyvende med over 25 sejlere, 
der mødes hver torsdag til kapsejlads og hygge på terrassen. Alle handicap sejlerne 
og skipperne er vaccineret og er i fuld gang på vandet. 

Vort nye Klubadministrationssystem CONVENTUS, som blev introduceret hen over 
årsskiftet og det tidlige forår er nu næsten fuldt implementeret med medlems-
kartotek, kontingentbetalinger og tilmeldinger til aktiviteter. Det har allerede nu 
vist sig at være en kæmpe administrativ forenkling at vi lang om længe har fået 
digitaliseret klubbens administration. Og med onsdags åbning 16-18 og telefon/
mail åbnet alle ugens dage ser det ud til at klubbens medlemmer får den service, 
de har brug for. Efter indkøringen af Conventus er vi nu klar til at lancere en 
opdateret hjemmeside før sommerferien. Det giver bedre muligheder for at koble 
hjemmesiden med Conventus kalender og aktiviteter samt de mange 
facebooksider vi har og samtidig er den meget mere læsevenlig på mobil og 
tablet. God fornøjelse.  

Et lille hjertesuk fra bestyrelsen. Sidste frist for indbetalinger af kontingent til 
klubben var 1. maj. Der er fortsat mange som ikke er tilmeldt PBS for 
kontingentbetaling (det klares enkelt via hjemmesiden eller ifm. betaling af det 
tilsendte girokort). Det betyder, at der udsendes skal udsendes Girokort til 
adressen med Post Nord. Det er meget dyrt og omstændeligt, mange tjekker ikke 
postkassen og vi bruger en masse tid på at skulle udsende rykkere. Så hjælp jer selv 
og os - tilmeld jer PBS!  1



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  

Jesper Guldberg 
Kapsejlads 
4176 3298 

Jesper.guldber@gmail.com 
 
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 

Nyt om Marina City 

Det skrider fremad med planlægningsarbejdet for projektet. Forhåbentlig kommer 
de sidste myndighedsgodkendelser på plads hen over sommeren så 
entreprenørarbejderne kan starte til vinter. Følg med på 
https://www.kolding.dk/borger/planer-og-projekter/marina-city/nyt-om-marina-
city/ 

God sommer 2021 

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

Med venlige Sejlerhilsner 
Formand 

Arndt Hovald Nørgaard 
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Deadline 
for næste nr. af Bøjen 

1. oktober 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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Kære læser 
Forsidebilledet er fra en af forårets kapsejladser. 

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 dejlig sommer uden en masse restriktioner. 

God læselyst. 

Marianne Okkels Skov 
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DEADLINE NÆSTE NUMMER AF BØJEN ER 
1. oktober 2021

SEND DIT INDLÆG TIL MARIANNE PÅ: 

MOSKOV@LIVE.DK 
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Fra Standerhejsning søndag d. 18. april 2021 
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Fra Standerhejsning søndag d. 18. april 2021 
Kolding Sejlklub kunne i dag søndag den 18. april sætte standerflaget og starte 
sejlersæson nr. 140 siden starten i 1881.  

Der blev holdt taler af formanden, der kunne berette, at det forventes at alle 
klubbens normale aktiviteter med Sejlerskole, Ungdomssejlads, onsdagskapsejlads, 
Pigesejlads, Sejl og Studer sejlads og handicapsejlads - starter op under de givne 
COVID-19 restriktioner. Leg med vand aktiviteterne for 6-10-årige børn starter 
lørdag d. 24. april, og der afholdes også i uge 27 Sommersejlerskole for de 9-14-
årige.  

Borgmester Jørn Pedersen havde kikket i sine gamle taler og fandt at mange 
punkter fra talen for 10 år siden stadig er gældende. Standerhejsning er for ham et 
tilbagevendende tegn på at nu starter foråret. 

Ungdomsafdelingen fik overdraget de 2 nyindkøbte Laserjoller med støtte fra 
Sparekassen Koldings Fond. Vi har fået en OL sejler til Kolding idet den ene 
Laserjolle er købt af Ol sejleren og Verdensmesteren i Laser Radial Anne-Marie 
Rindom, der nu ligger i træningslejr for OL i Japan til sommer. 

Herefter var der navngivning af de 2 J80 Klubbåde indkøbt sidste år med 
donationer fra blandt andet Nordea Fonden, Nykreditfond, Fænø Gods og K.S 
Vikinger. Tusind tak for jeres støtte. Bådene blev døbt FRIGG og FREJA af gudmor 
Karin. 

Endelig blev der trukket lod om en god flaske rom blandt de medlemmer, der har 
tilmeldt sig PBS betalingsaftale siden kampagnen blev startet 6 april. Vinderen blev 
Pia Engberg Hansen. Tillykke med det. 

Endelig blev der sunget klubbens sang Frie Hav akkompagneret af Bertil og råbt et 
trefoldigt leve for Kolding Sejlklub. 

Bestyrelsen 
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Stor ros til Kolding Sejlklub, Sejlerskole elever 
Censor var meget imponeret over elevernes fremlæggelse og store paratviden, 
da der i maj blev afholdt prøver i Navigation i Kolding Sejlklub, Sejlerskolen.  

Undervisningen, som startede tilbage i begyndelsen af november, blev afholdt 
hver uge online med et hundrede procent Corona fri digitalt uddannelses-
program. 23 elever bestod prøven med glans.  

Det er et af de største hold vi har haft i mange år, udtaler Dan Østergaard, 
formand for Sejlerskoleudvalget i klubben.   

Det indeværende år tegner overvældende. Vi har startet sæsonen med 6 både, 
18 frivillige instruktører og næsten 70 elever i Kolding Sejlklubs certificerede 
Sejlerskole og der står flere på ventelisten.   Det er rekord højt udtaler Kolding 
Sejlklubs formand Arndt Nørgaard og placerer os i top-3 blandt Jyllands største 
sejlerskoler. 

Venlig sejlerhilsen 
Kolding Sejlklub 

Arndt Nørgaard, Formand 

9



Ungdom - årets første C-optimist stævne 
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Ungdom - årets første C-optimist stævne 
Optimist C-sejlerne var Kristi Himmelfartsdag afsted til årets første stævne i 
Vejle, der trods Corona restriktioner (og bøvl ) heldigvis blev godt afviklet og 
med stor opbakning med i alt 54 optimist-C-sejlere tilmeldt.  

Vi havde 4 friske sejlere med, hvoraf 2 aldrig har været til stævne før og 2 var til 
deres andet stævne nogensinde. Men trods lidt forvirring omkring afvikling af 
starter - det er muligt, at det kun var trænere og forældre, der var lidt forvirrede, 
klarede de sig alle godt igennem dagen.  

Der blev høstet 2 pinde med hjem, da Hjalte formåede at tage 2 sejre og ende på 
en samlet 4. plads, og Sebastian fulgte trop med en flot samlet 5. plads.  

Sejlerne har haft en skøn dag og melder klar til flere stævner, hvor vi håber, vi 
også kan lokke lidt flere sejlere fra klubben med.  

Stort tillykke til sejlerne for et veloverstået stævne og tak til både træner Victor 
Pjengaard Martin, alle de medfølgende sejler-familier samt et par ekstra 
tilskuere for en hyggelig dag på vandet.  

Vi fik også lige vinket til et par Laser joller fra Kolding Sejlklub, og vi håber, at de 
har haft en skøn dag på vandet også.  

Lone Egeskov Jensen 
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Tusind tak til Kolding.net for en gavecheck på 
10.000 kr til Kolding Sejlklub Handicapafdeling. 
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Hædring af mestre
Den årlige begivenhed- hædring af mestre på Koldinghus, har ikke kunnet afvikles 
pga. COVID-restriktioner. I stedet kom Søren Rasmussen, Formand for Fritids- og 
idrætsudvalget kom i forbi en aften i april for at hædre sidste års vindere af Albin 
Express DM 2020 i Båden Miss Sunshine med Skipper Morten Stoy og besætning 
Heines Nielsen 

Med venlige Sejlerhilsner 
Formand 

Arndt Nørgaard 

13



14



Kapsejlads

Kolding Lystbådehavn har i foråret placeret en ny bro med 80 pladser i 
Nordhavnen. 

Den er flot og er blevet taget vel imod. 

Næsten alle pladser er udlejet og det har givet lidt mere plads til større 
både i det store bassin. 

15



Sammenhold blandt klubbens kvinder 
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Sammenhold blandt klubbens kvinder 
I Kolding Sejlklub mødes 25 kvinder hver torsdag og sejler sammen. Formålet er at blive 
bedre sejlere og lære andre kvinder i klubben bedre at kende. Og så skal det selvfølgelig 
også være sjovt!  

Holdet er ingen sejlerskole, men henvender sig i stedet til kvinder med duelighedsbevis 
eller tilsvarende praktisk erfaring med at sejle. Foruden at sejle sammen hver torsdag, 
deltager flere af kvinderne også i kapsejladser som Flæsingen-Fælkøjet, fællessejladser i 
Skærbæk og Brandsø Rundt  

I år er Pigesejlerne kommet flyvende fra start med masser af kapsejlads og hygge på 
terrassen. Sidste tur før ferien blev arrangeret med grill og masser af feriehumør. 

17



Nyt fra Sejlerskolen

18



Nyt fra Sejlerskolen
Sejlerskolen er i fuld gang med den praktiske sejlads træning. 

På trods af pandemi og de deraf følgende udfordring er vi nu oppe på 69 elever. 

Så der sejles på livet løs med højt humør og vi må sige at selv om foråret har været 
køligt, så har vindforholdene været tæt på ideelle. Og på det seneste jo nærmest 
perfekte med lunt vejr og god jævn vind, så alle former for manøvre kan gennemføres 
mange gange på en aften. Så det med at vi giver folk sejlglæde passer. 

Først på året var der en lille gruppe der gennemgik Dansk Sejlunions materiale for 
Diplom Sejler Skoler og udarbejde en elev / instruktør logbog. Logbogen skal være en 
hjælp for instruktører og elever med at komme igennem hele pensummet til den 
praktiske duelighedsprøve. Logbogen er i et praktisk format, der kan være en lommen 
på sejlerbukserne - og i et nogenlunde robust materiale. 

Holdet bag Sejlerskolen består nu af 6-7 bådsmænd og 18 instruktører. Og ikke mindst 
vores store logistikmester Anette. Kun takket være alles indsats er det muligt og holde 
et stort så aktivitetsniveau i Sejlerskolen. 

Dan Østergaard 
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Skal dit barn en tur på vandet

Vi sejler alle lørdage i hele sejlersæsonen fra kl. 09:00 - 13:00 

”Leg med vand” er et koncept, hvor unge lærer at håndtere leg på vandet og 
introduceres for sejlads.  
Det handler om sjov og læring. Tilbuddet er målrettet børn i alderen 6-10 år og er 
for både for piger og drenge. 

Kolding Sejlklub stiller med instruktører, der har en relevant baggrund for 
undervisningen og som samtidigt er klædt på, i forhold til sikkerhed. 

Som deltager skal du blot møde op. Vi stiller med alt udstyr der er brug for og giver 
børnene en uforglemmelig oplevelse. 

Det er gratis at deltage de første 3 gange. Herefter er der et kontingent. 

Hvis du er interesseret i, at få dit barn med på “Leg med vand” konceptet, så skriv 
en mail til: 

Kolding Sejlklub Ungdom 
Dennis Paaske,  
E-mail: dpaaske@me.com 

Holdene har begrænset antal pladser og gives efter “først til mølle princippet”. 

Se mere om Kolding Sejlklub her: http://www.koldingsejlklub.dk/ 
Eller på vores Facebook side: 
https://www.facebook.com/KoldingSejlklubUngdom/?ref=br_rs 
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Kom og lær at sejle!

Sejlerskole i uge 27, 2021
Sjov sejlads og andre vandaktiviteter på og ved vandet for alle i alderen 9-14 år. 

Der kræves ingen erfaring med sejlads. 

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

Tidspunkt: Fra mandag d. 5. juli til fredag d. 9. juli. Hver dag fra kl. 9.00-15.00. 

Der er spændene programmer for alle dage afhængig af vejr og vind . 
Deltagerbetaling: 750 kr. for hele ugen. Kontaktpersoner: Instruktør Victor 
Pjengaard mobil 7178 6688  

Tilmelding: Senest den 14. juni på klubbens hjemmeside www.koldingsejlklub.dk 
under aktiviteten Sommersejlerskole.  

http://www.koldingsejlklub.dk/index.asp?page=163&vpath=2|163| 

Se mere om Kolding Sejlklub på www.koldingsejlklub.dk   Husk praktisk tøj og 
madpakke. Vi sørger for redningsveste. 
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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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Fra masteudbæring 

Som at lukke kvier ud på græs!! Skønt at få masterne ud 
igen på store masteudbæringsdag en kold Palmesøndag. Så 
er der klar til Påskesejlads.
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Laser-camp uge 27 
Har du lyst og mod på at opleve hvordan VM sejlere træner så er muligheden der nu. 

Dennis Paaske har arrangeret at Laser sejleren Christian Guldberg Rost kan komme forbi i 
uge 27.  

Christian kommer fra en sejlerfamilie og har selv været på vandet siden han var otte år. 
Først i den lille optimistjolle og siden i forskellige klasser inden for laser-jollerne. Han bor 
i Aarhus og var en af de 1500 internationale sejlere, der i 2018 dystede i VM i sejlads i 
Aarhus. Siden har han deltaget i utallige internationale stævner og har kæmpet hårdt for 
at kvalificere sig til en OL-plads. 
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Kapsejlads
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Kapsejlads
Jeg overtog stafetten fra Niels Henrik Hove i marts måned, midt i en Corona-
pandemi med forsamlingsforbud, nyt klub tilmeldingssystem og meget andet 
spændende. 

Men alligevel syntes jeg at vi er kommet godt fra start. 

Vi startede tilmeldingen til aftenskapsejladserne, med en restriktion på max. 24 
både med 2 mand pr. båd, dette som følger af det daværende forsamlingsforbud på 
50 personer. 

Ca. 14 dage inden første sejlads, blev forsamlingsforbuddet igen ændret, og i 
samråd med Dansk Sejler Unions vejledning kunne vi "næsten" afvikle aften-
kapsejladser på almindelig vis. 

Dette betød at vi gik fra 24 til 32 tilmeldte på 1,5 uge. 

Forårssæson ´21: 

Som nævnt ovenfor, har der været en fantastisk tilmelding til vores aftenkapsejlads. 
I skrivende stund er der 34 tilmeldte, hvilket jeg syntes er ganske godt. 

Ligeledes har der til vores fællessejlads d. 2. juni været god tilmelding, i alt 58 både 
deltog her i foråret. 

Som noget nyt, har vi flyttet Flessing - Flækøjet sejladsen som afvikles lørdag d. 26. 
juni. 

Tanken var at denne sejlads kunne danne afslutning på forårssæsonen. Desværre 
har der været for få tilmeldte, hvorfor sejladsen måtte aflyses. Vi påtænker dog at 
gøre forsøget igen næste år.at gøre forsøget igen næste år. 

Et tiltag som kom sidste år, var programmet www.kapsejlads.nu,  som bl.a. 
anvendes til pointberegning. Vi fortsætter anvendelsen af dette program, og jeg 
syntes det fungerer ganske godt. 

Vi har fortsat en målsætning om, at vi skal have flere ud at sejle. Så kom frisk og vær 
med i vores aftenkapsejladser. 

Det har desværre ikke været os muligt at afholde regelkursus i starten af sæsonen. 

Jeg håber at vi kan få arrangeret et regelkursus til efteråret. 

I efteråret sejles aftenkapsejlads fra d. 11. august til d. 29. september. 

Fællessejlads sejles d. 18. august. 

Glem ikke vores dommerteam: 

Vi har et fantastisk dommerteam, som gang på gang sikrer at vore sejladser afvikles. 
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Kapsejlads
Desværre er vi nede på et absolut minimum af bemanding, og tåler hverken sygdom 
eller andet frafald. Derfor vil jeg gerne opfordre til at flere melder sig til dommer-
teamet, således vi også fremover kan sikre god afvikling af sejladserne. 

Sluttelig vil jeg gerne sige stort tak til Niels Henrik for den store indsats som han har 
ydet til Kolding Sejlklub, og vi glædes over at han nu har tid til at sejle mere. 

Hilsen 
Kapsejlads 

Jesper Guldberg 
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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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Det har været så dejligt, at vi har kunnet mødes igen. 

Efter et helt år uden at sejle om torsdagen med de 
handicappede, og i det hele taget bare det at tale og hygge os 
sammen. 

Vi startede den 29. april. Det var godt at møde alle sejlere, 
skippere og hjælpere. 

Der var store smil og godt humør hos alle sammen. 

Twin-bådene lå klar til at tage sejlere og skippere om bord. 

Vejret var nogenlunde, men i maj måned har der desværre 
været et par aflysninger på grund af for meget vestenvind og for 
lidt vand i havnen. 

Vi fortsætter med at sejle til torsdag den 30. september 2021. 

Med sejlerhilsen 
Erik Carlsen 

Handicapafdelingen 
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Nyt fra havnen 

Klar til Marina City 
15. juni 2021
Traditionen tro bliver der også i år mulighed for at se en 
sommerudstilling i KOMtaineren – kommunens mobile 
dialog- og mødested - på Marina Syd. 
Udstillingen sætter i år fokus på nogle af de mange 
bæredygtighedstiltag, som indgår i det store Marina City-
projekt. 
Her kan du bl.a. lære om molerne, som udføres af 
utraditionelle materialer. Du kan også få mere at vide om, 
hvordan CO2-reduktioner indgår i de store 
anlægsarbejder, og hvordan store mængder slagge og 
andre overskudsmaterialer erstatter nyt sand og grus ved 
opfyldningen og i anlægsarbejderne. Udstillingen 
indeholder også plancher om de usædvanlige miljøkrav, 
der stilles til byggerierne i området, og hvad der gøres for 
at fremme biodiversiteten i fjorden. 
Udstillingen kan ses lige over for havnekontoret på 
Marina Syd. KOMtaineren vil være åben mandag-torsdag 
kl. 7.30-15 og fredag kl. 7.30-12, fra 29. juni til medio 
august. 

Geotekniske undersøgelser af fjordbunden 
15. juni 2021
Hen over sommeren vil der blive gennemført geotekniske 
undersøgelser af fjordbunden ud for Marina Syd. Det er 
firmaet Per Aarsleff A/S, som gennemfører 
undersøgelserne, hvor der bores ned i fjordbunden en 
række steder. 

Teknikerne skal undersøge fjordbundens geotekniske 
forhold de steder, hvor de to nye moler vil blive bygget, 
nemlig mod nord (åen) og mod øst (fjorden), samt en 
række steder inden for molerne. 

Arbejdet udføres fra flydende platforme med boreudstyr 
ombord. Platformene flyttes rundt ved hjælp af en lille 
slæbebåd. 

32



Nyt fra havnen 

Munck og Meldgaard skal være med til at bygge 
Marina City 
Oprettet 15 december 2020  
Mens der ventes på de sidste tilladelser til Marina City, 
har Kolding Kommune forberedt arbejdet med at udvide 
havnebassinet, etablere kajanlæg og slæbesteder, 
anlægge ny strand og opfylde det nye landområde. Der er 
tale om en kontrakt på op mod 120 mio. kr., som bringes i 
spil, når alle planer er godkendt hos de statslige 
myndigheder – formodentlig i løbet af sommeren. 
Kommunens økonomiudvalg vurderer, at det meget 
erfarne entreprenørfirma Munck Havne og Anlæg A/S i 
samarbejde med rådgiverne fra COWI er kommet med 
det bedste bud. 

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/ 

33



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. 

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, 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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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 
Jens Bang Hansen 

Bogholderi 
Conny Frost Jakobsen 
bogholderi@klbh.dk 
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Nye medlemmer 1.2 – 21.6 2021 
Navn Type Dato 

Brian Gram Jensen Fartøjsejer 14-04-2021 

Eva Roth Fartøjsejer 22-04-2021 

Marius Lyng-Rasmussen Fartøjsejer 02-05-2021 

Brian Sjøgren Andersen Aktive/gaster 24-02-2021 

Didde Jørgensen Aktive/gaster 14-02-2021 

Anders Fromsejer Aktive/gaster 22-03-2021 

Casper Jessen Aktive/gaster 03-03-2021 

Chelina Korsgaard Aktive/gaster 16-03-2021 

Christian Buhl Sørensen Aktive/gaster 16-03-2021 

Christine C. Østergaard Aktive/gaster 05-03-2021 

Holger Ibsgaard Pedersen Aktive/gaster 16-03-2021 

Jakob Aaskov Aktive/gaster 11-03-2021 

Janni Sørensen Aktive/gaster 18-03-2021 

Jeppe Agerled Norlyk Aktive/gaster 10-03-2021 

John Meldgaard Nielsen Aktive/gaster 16-03-2021 

Kent Holm Aktive/gaster 16-03-2021 

Lars Henriksen Aktive/gaster 10-03-2021 

Lone Egeskov Jensen Aktive/gaster 03-03-2021 

Mette Baden Aktive/gaster 22-03-2021 

Morten Nissen Aktive/gaster 17-03-2021 

Morten Paulsen Aktive/gaster 25-03-2021 

Morten Vestergaard Aktive/gaster 07-03-2021 

Anemarie Haahr Aktive/gaster 07-04-2021 

Daniel Hvidberg Hansen Aktive/gaster 28-04-2021 

Heidi Møller  Aktive/gaster 24-04-2021 

Jacob Nielsen Aktive/gaster 30-04-2021 

Jens Lund Aktive/gaster 07-04-2021 

Malene Hald Aktive/gaster 09-04-2021 

Mikkel Kjærbye Larsen Aktive/gaster 02-04-2021 

Niels Peter Ottsen Aktive/gaster 11-04-2021 

Erik Petersen Friis Aktive/gaster 04-05-2021 

jane knudsen Aktive/gaster 26-05-2021 

Mette Knudsen Aktive/gaster 22-05-2021 

Jesper Rimmen Aktive/gaster 02-06-2021 

Nicolai Kryger Aktive/gaster 04-06-2021 

Anne Maria Sotelo Heima Familiemedlem 03-03-2021 

Carsten Hald Jensen  Familiemedlem 12-03-2021 
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Nye medlemmer 1.2 – 21.6 2021 
Elisabeth Agersnap Helsinghof Familiemedlem 03-03-2021 

Helle Jensen Familiemedlem 14-03-2021 

Helle Ry Familiemedlem 05-03-2021 

Jesper Pedersen Familiemedlem 05-03-2021 

Karen Riishede Familiemedlem 09-03-2021 

Kenny Heima Familiemedlem 05-03-2021 

Peter Sotelo Heima Familiemedlem 03-03-2021 

Tage Overgaard Familiemedlem 03-03-2021 

Elsebeth Møller Jørgensen Familiemedlem 20-04-2021 

Kira Høj Søndergaard Familiemedlem 11-04-2021 

Louise Agner Familiemedlem 15-04-2021 

Mette Boman Hansen Familiemedlem 24-04-2021 

Mikaela Jonasson Familiemedlem 03-04-2021 

Morten Fahrendorff Jørgensen Familiemedlem 20-04-2021 

Morten Wiborg Familiemedlem 03-04-2021 

Niels Boman Hansen Familiemedlem 24-04-2021 

Ronni Mathiesen Familiemedlem 15-04-2021 

Tom Søndergaard Familiemedlem 07-04-2021 

Emma Kallesøe Møller Ungdomsmedlem 16-03-2021 

Lasse Jensen Ungdomsmedlem 24-03-2021 

Liv Pedersen Kjeldal Ungdomsmedlem 16-03-2021 

Rosa Oxlund Ungdomsmedlem 31-03-2021 

Christian Cai Sundahl Ungdomsmedlem 15-04-2021 

Mark Søgaard Carlsen Ungdomsmedlem 14-04-2021 

Phillip Albeck Jessen Ungdomsmedlem 21-04-2021 

Sebastian Maigaard jørgensen Ungdomsmedlem 27-04-2021 

Charlotte Schmidt  Ungdomsmedlem 26-05-2021 

Sebastian Grabow Ungdomsmedlem 28-05-2021 

Anton Sun Kvistgaard Ungdomsmedlem 05-06-2021 

Astrid Nim Bjørn Ungdomsmedlem 07-06-2021 

Filip Prüsse Lauridsen Ungdomsmedlem 18-06-2021 

Isak Diaz Kristensen Ungdomsmedlem 07-06-2021 

Leo Backmann Ungdomsmedlem 19-06-2021 

André Agertoft Condamine Passiv/støttemedlem 05-06-2021 

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 

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 
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 

Hold øje med hjemmesiden og op- 
slagstavlen ved klubben, her opslås 
løbende information om klubbens 
aktiviteter. 
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Udvalg og kontaktpersoner 2021 
I Kolding Sejlklub 

Kapsejlsadsudvalget 

Formand: Jesper Guldberg 
Jesper.guldberg@outlook.com 

41763298 

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 

52520424 

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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Indmeldelse i Kolding Sejlklub 

Ønsker du at melde dig ind i Kolding Sejlklub, sker det via vores hjemmeside: 
https://koldingsejlklub.dk/klubben/indmelding-i-klubben/ 

Når du melder dig ind i klubben, skal vi samtidig bede dig tilmelde dig PBS-betaling. Som er den 
betalingsform vi har valgt for kontingentbetalinger. 

Du skal i forbindelse med din indmeldelse angive hvilken form for medlemskab du ønsker: 

Kontingent pr. år (2021) 

Fartøjsejer – kontingent per år kr. 975. 

Medlem over 25 år med egen båd, og som ønsker en havneplads i Kolding Lystbådehavn. 

Aktiv / gast – kontingent per år kr. 875.  

Medlem over 25 år. Du er aktiv sejler, men har ikke egen båd. 

Familiemedlemsskab – kontingent per år kr. 1.175. 

I er begge over 25 år og er ægtefæller eller samboende på samme adresse og ønsker begge at være 
medlem af klubben. Begge skal oprettes som medlem. Kontingentet opkræves under et. 

Juniorer mellem 6 og 24 år – kontingent per år kr. 650. 

For dig som dyrker jollesejlads, f.eks. Optimist, Laser eller andet. 

Passiv / støttemedlem – kontingent per år. kr. 500. 

Du ønsker at støtte Kolding Sejlklub og at deltage i klubbens arrangementer, men uden at være aktiv 
sejler. Dette medlemskab giver jfr. vedtægterne ikke stemmeret på Generalforsamling. 

Ved indmeldelse efter 1. juli 50% 

Kolding Sejlklubs klubblad Bøjen kan læses elektronisk eller afhentes i klubhuset. 
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