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Billeder Bestyrelsespost  Kontakt til udvalg 
Telefon nr. og  
E-mail adresse 

 Formand Festudvalg og Bøjeudvalg 

Peter Blach 
Hjarbækvej 6 
8831 Hjarbæk 

Tlf. 61 28 20 75 
peterblach@energimail.dk 

 Næstformand Kapsejladsudvalg 

Erling Hansen 
Strandvejen 12 
8831 Hjarbæk 

Tlf. 86 61 44 03 
Mob. 21 77 59 01 
erlhansen@deloitte.dk 

 Kasserer  

Orla V. Christensen 
Egevej 9 
7470 Karup 

Tlf. 97 10 05 50 
Mob. 26 16 05 50 
egevej9@gmail.com 

 Sekretær Bladudvalg 

Frank Rømer Madsen 
Bavnevej 10 
8831 Hjarbæk 

Tlf. 86 64  22 35 
frank@danmatic.dk 

 Bestyrelsesmedlem Havne-/pladsudvalg og 2,4 mR-
udvalg 

Leif Vang Larsen 
Stenbjergkvarteret 17 
7400 Herning 

Tlf. 21 44 71 42 
leif-vang@jubii.dk  

 Bestyrelsesmedlem Klubhusudvalg 

Max Wolf 
Nørrevænget 22 
Fjelstervang 6933 Kibæk 

Tlf. 40 74 90 98 
gurli-max-wolf@io.dk  

 Bestyrelsessuppleant  

Jørgen Kærsgaard 
Mosevænget 19 
8800 Viborg 

Tlf. 87 25 42 95 
Mob.: 30 95 50 41 
jkaersgaard@hotmail.com 
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Bladets redaktion 

Bladudvalget: 
 
Ejler Rechnagel 
Bjarne Kristensen 

Gengivelse af bladets indhold 
er kun tilladt med kildeangivel-
se og tilladelse fra Viborg Sejl-
klub. 



 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 18. juni 2013 i Hjarbæk 
 
Afbud: Erling og Orla 
 

Pkt 1: 
 
Formanden orienterer om,at klubben har haft en på landsplan forholdsmæssig stor frem-
gang, af sejlere under 25 år. Der vil som lykønskning blive overrakt en præmie, fra Torm 
og DS, til juniorsejlerne. Overrækkelse finder sted i København. 
 

Pkt 2: 
 
Sct Hans ser ud til at køre som forventet. 
 
Pkt 3: 
 
Der er af Nybo Jensen blevet tilbudt et stort anker som kan være vartegn på molehove-
det. 
 
Bestyrelsen siger ja tak til tilbuddet. 
 

Pkt 4: 
 
Der er igen kommet en forespørgsel om autocamperparkering. 
 
Vi vil ikke for nuværende give grønt lys for en aftale. Vi vil dog tillade, at Børge lader 
op til to autocampere med sobre campister overnatte forsøgsmæssigt for en periode. 
 
Camperne skal godkendes af Børge og betale fuld afgift svarende til havneafgift. 
 
Vi vil ud fra erfaringerne senere tage op til evt. samarbejde med Dansk autocamperuni-
on. 
 

Pkt 5: 
 
Vi er blevet tilbudt en gratis side på en web ,der viser en slags havnelods. 
 
En tilmelding afhænger om der er handlende i byen, der vil deltage. 
 

Pkt 6: 
 
Børge har ansøgt om 50 Optaget/Fri skilte til 100 kr. excl. moms pr. stk. 
 
Bestyrelsen godkender købet. 
 



 

 

Følgende: 
 
Har meldt sig ind i Viborg Sejlklub. 

 
De bydes hjertelig velkommen i Viborg Sejlklub med håbet om, at de vil få glæde og 
fornøjelse af medlemskabet. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 

Fornavn Efternavn Adresse  Post Bynavn 

Daniel Hald Sørensen Bavnevej 23 8831 Løgstrup 

Tobias Holm Kristensen Bøgevænget 14 8800 Viborg 

Steven K. Wang Lønbæk Hobro Landevej 106 8830 Tjele 

Benny Tolstrup Villumhøj 42 8831 Løgstrup 

Børge vil gerne have repareret bundslibeudstyret. Vi vil gerne vide,hvad der er defekt 
og pris på reparation eller nyt. 
 

Pkt. 7: 
 
Per Vig rykker for vandhaner. 
 
Vi taler med Jørgen Jensen om opgravning på søndag. 
 
Per vil gerne sælge de ældste og tungeste optimistjoller. Dette godkendes. 
 

Pkt. 8: 
 
Der er ved at være tid for at lave en aftale med kommunen om det årlige møde. 
 
Frank laver aftale til sidst i august eller først i september. 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver: 
 
• Sidst i august. 
 



 

 

Næste nr. udkommer til  
DECEMBER 2013. 
Deadline for indlæg til dette nr. er  30.  
NOVEMBER 2013. 

Stativopsætning lørdag d. 12-10-2013 kl. 13.00 
 

Da det i foråret blev besluttet at få renoveret vinterpladsen (Række 1), er det nødvendig 
at fremrykke stativopsætningen til lørdag d. 12. oktober kl. 13.00. 
Det forventes, at alle møder op, og hjælper til. 
 
Med venlig hilsen. 
Havne/pladsudvalget 

Bådoptagning 25-26-Oktober 2013 
 

Vi forventer, at starte, som sidste år ved toiletbygningen, og rækkerne 1-2, og så meget 
vi kan nå af række tre. 
 
Vi vil gerne i forbindelse med udarbejdelse af vinterplanen, have oplyst om der sker æn-
dringer i forhold til sidste år (Om man ønsker plads eller man tager båden hjem). 
 
Ligeledes vil vi gerne vide, hvem af de der tager båden hjem, der ønsker masteopbeva-
ring (100 kr.). Vi vil gerne have disse oplysninger så hurtig som mulig. 
 
I forbindelse med højtryksrensning af båden skal man vise hensyn overfor kranholdet og 
andre bådoptagere. Så man ikke renser bunden med højtryksrenser før kranholdet er fær-
dig i området. 
 
Optagningen forventes at starte fredag d. 25. oktober kl ca.12.00 og lørdag d. 26. oktober 
kl.ca.8.00. 
 
Mvh. 
Havne/Pladsudvalget 



 

 

 

ONSDAGSSEJLADS 

Svømning. 
Sæson 2013/2014. 

 
Svømme sæsonen starter lørdag d.  26/10-2013  

kl. 10. til 11. i Søndre skoles svømmehal. 
 Sidste gang er d. 5/4-2014. 

 
Der er ikke svømning i skolernes ferie, 

 det vil sige, den 21/12, 28/12, 8/2 og 15/2. 
 

 På grund af stævner den. 4/1, 11/1, 18/1 
 og 22/2 ingen svømning. 

  
Vi deler timen med Viborg roklub/kajakklub. 

Livredder er Anders Fill Eskildsen. 
Klubmedlemmer og pårørende er velkommen. 

 
Evt. henvendelser til 

 JanFig tlf.: 40171582 - Email: Fig@webspeed.dk 
 

Viborg sejlklub. 



 

 

VIBORG SEJLKLUB 
 

Egevej 9 
7470 Karup 

 
Hjemmeside www.viborgsejlklub.dk 

TRÆNGSEL UNDER BROEN 
På vej hjem gennem Limfjorden ramte vi Limfjordsbroen i god tid inden den skulle åbne 
kl. 12.00 - men der skete ingenting. Klokken rundede middag, og på broen lyste skiltet 
op med cifrene "15.00". 
Efterhånden var vi en 8-10 både, der ventede på østsiden, og efterhånden fik vi snakket 
sammen: Broen gik først op kl. 15.00. Ikke fordi broklapperne ikke virkede - nejnej - det 
var trafiklyset, der skulle stoppe bilerne, der ikke virkede. 
Nogle foreslog, at de sendte et par betjente ud for at stoppe den begrænsede ferietrafik, 
men nej - vi måtte vente. 
Til sidst lagde vi til ved Goliath-kajen på Aalborg-siden. Vi lå uden på en båd fra Nibe - 
og sjovt nok var det så en af mine gamle studenterkammerater, der var skipper. Venteti-
den gik fint med at udveksle skoleminder, men sulten gnavede - vi turde ikke forlade 
bådene for at spise, og godt for det. 
For pludselig bimlede og bamlede klokkerne på broen, og vi sprang til fortøjningerne og 
lagde os i position. 
Men ak - det var kun en prøve. 
Så skiftede lysskiltet til 14.00, og vi gjorde os klar. 
På østsiden lå der nu mellem 20 og 25 både. Mellem vejbroen og jernbanebroen var et 
tilsvarende antal bleve fanget, og så blev broen åbnet. 
Tre røde lys betyder, at dem fra vest skal igennem først - men det havde alle glemt - så 
de kom fra begge sider i stor fart. En 45 fods båd fra vest måtte bakke væk, da han var 
ved at blive sejlet ned af en tilsvarende, der ikke overholdt sin vigepligt. 
 
Men igennem kom vi - og så gik det ellers mod Løgstør med let østlig vind og skyfrit 
vejr.  
 
Som man kan se på billedet var der trængsel under broen. 
 
vh Lone og Kristian - AJA 



 

 



 

 

 

Jan Fig i sit badekar. 



 

 



 

 

  Snedker & Tømrer Forretningen 

 
Ole Levring,  Kølsenvej 46, 8831 Løgstrup. 

Tlf: 86 61 13 28   Mobil: 23 65 04 00   E-mail: lev.ole@energimail.dk 

 

WWW.obsfiskogroegeri.dk  
 
 
 

O.B.S. Fisk og Røgeri 
 

Salg af røgede fileter på bestilling. 
Der røges Laks og Ørred.                                                                 

Kold og varm røg. 
Man skal jo ikke ”rakke” ned på sin 

”NÆSTE” MEN!! Orla`s fisk er 

nu de bedste  - Tlf. 29849801.     



 

 

Der røges Laks og Ørred.                                                                 



 

 



 

 

Resultat: Vandrepokalens 2,4mR 2013 

Nr 1. Flemming Christensen Nr 2 . Søren Løfberg-Poulsen Nr 3. Per Bandsholm 
Nr 4. Leif Vang... 



 

 



 

 

Klubbladet  
 

kan læses i fuld farveformat inkl. alle billeder på http://
www.viborgsejlklub.dk/index.php?side=klubblad 

Vi har netop besøgt Ejerslev Havn, den har man i mange år ikke kunne anløbes, men 
den er nu med EU midler blevet restaureret og der er bygget nyt, der er superfine faci-
liteter idag med nye broer, toiletter strøm og vand, grilpladser, gratis brænde til bål-
plads, et nyt klubehus med et cafeteria, hvor man kan spise, og bestille friske boller 
som bliver bragt til båden i et ren kunstværks pose (se billeder), absolut et besøg 
værd.  
  
Med sejlerhilsen 
besætningen 
Joy II 
Inge Lise & Søren Schmidt 

Skt. Hans aften. 
 
Trods vejret ikke viste sig fra den bedste side i løbet af dagen, det var temmelig om-
skiftende, men hen under aften blev vejret igen fint. Hvilket også bevirkede, at der 
som sædvanlig var mange deltagere denne aften. 
Kokkene og tilløberne hyggede sig i løbet af dagen, og man kan ikke beskylde kok-
kene for at fornægte bordets glæder. 



 

 



 

 

NOSTALGI-HJØRNET 
 
”Da kølboltene knak!...”    Fra Ove Kofoeds logbog. 
 
I 1929 havde min far, Ove J. Kofoed, som 21 årig haft ”DOT” i 3 år. Det var en skøn 
lille 16 fods kragejolle med ringdæk. Gaffelrigget med gode sejl og en lang, velfor-
met jernkøl. Selvfølgelig var det en ældre båd og ikke helt tæt, når der blev sejlet 
hårdt. Men den lå så fint på vandet som nogen Helsingørjolle, og præmier kunne den 
også ta’. Han sejlede sin ferietur singlehand og gik d. 14. juni fra bøjepladsen i Sku-
dehavnen til Hven. Lå for anker ved sydøstpynten og malede et billede af de dejlige 
klinter og grønne skråninger. Gik derefter i Bäckviken Havn. Han havde en sammen-
klappelig kano med, ”Klap-Rap”. Den kunne i sammenfoldet stand hænge under 
ringdækket. Han smuttede en tur ud i kanoen og pilkede en stor fin torsk. Mens han 
rensede den inde i havnen, tabte han den, men tidligt om morgenen var vandet så 
klart, at han kunne pilke den en gang til! 
Så gik det videre på kryds til Råå, hvor han brugte kanoen på en ekspedition op ad 
åen – under en gammel kampestensbro, der så ud, som om den var fra Romertiden. 
Han fik også malet et billede af kalkovnen, der stod på en halvø i havnen. 
D. 18. sejlede han videre til Hornbæk i let søndenvind med sol og svømmeture. Som-
mervejret fortsatte et par dage, mens han besøgte ”Ritmester Lembckes teltlejr” ved 
Hulerødbugten, hvor hans søster og nogle veninder lå i telt. Der var liv, lejrbål og 
dans, banjomusik og sang. Dot lå for anker udenfor lejren. 
Den 22. kom han endelig af sted vestpå. Efter et par tordenbyger var vinden gået i 
sydvest, - så efter Gilbjerghoved måtte han krydse i opfriskende blæst. Den blev ef-
terhånden så skrap, at han gik ind i læ af bølgebryderen ved Rågeleje. Det blev en 
urolig nat – han drev for ankeret og måtte flytte nærmere ind under molen. I løbet af 
dagen friskede vinden til en sommerstorm og gik mere i vest. Fiskerne halede deres 
både længere ind, og han fik halet Dot på land samtidig for medelest et passende an-
tal øller (a 55 øre på på kroen, tænk engang!). 
Stormen varede til den 27. og han besøgte nogle venner i et sommerhus, var med til 
at tjære huset. Men Dot var blevet ”det skrå skiv”, da han jo ingen bukke havde, og 
da han ville rette den op, sagde det pludselig ”knak” i den, for stormen havde skyllet 
sand op omkring jernkølen, så den sad fast deri. Kølboltene var knækkede, men jern-
kølen sad fast agterude, hvor en U-formet bøjle gik ned omkring den. Gode råd var 
dyre, for der var ingen værft ved Rågeleje. Til gengæld var der lidt agten for jernkø-
lens forreste spids et godt, stort hul i trækølen, beregnet til ophaling. Derigennem 
kunne han nu lægge en stærk surring af tynd wire, mange gange rundt og godt spændt 
og fastgjort. Så måtte jernkølen hænge i den og bøjlen. 
Hen på dagen d. 27. gik vinden i nord, og det løjede. Tre af de flinke fiskere hjalp 
ham med at skubbe Dot ud, - og af sted kom han kl. 17. det blev lidt af en vasketur, 
men ved solnedgang var Hundested passeret, og han støg over Lynæs Sand, så det 
hvirvlede efter kølen, og gik ind i Lynæs Havn. Herefter fortsatte turen i Roskilde 
Fjord og tilbage – med køl, omend utæt. De tærede kølbolte blev siden udskiftet med 
et sæt gode, nye, drejet af polytekniker venner. 



 

 

Vi må være på  
Viborg Sejlklubs 
mailing liste. 



 

 

Autoriseret  
forhandler af: 

Mercury       
 Mercruiser                  

 

HONDA                                                     

MARINE 

 

Perkins 

SABRE 

 

LOMBARDINILOMBARDINILOMBARDINILOMBARDINI    

  MarineMarineMarineMarine    

 

� Salg og reparation af inden- og   
    udenbordsmotorer 
� Vi udfører specialopgaver samt reparationer 
     og vedligehold 
�  Forhandling af reservedele og METALINAS 
     bådplejeprodukter – markedets bedste! 
�  Udlejning af polérmaskiner 
�  Vi kommer overalt 
 

�  40 28 81 35 
mail@shbm.dk 

SEPTEMBER  
 

10/09-2013 2,4mR træning kl. 17.00-21.00 
Søndersø 

11/09-2013 Onsdagssejlads start kl. 18.45 
Hjarbæk 

12/09-2013 Ungdoms træningssejlads 
Hjarbæk 

14/9-2013 Klubhus optaget 
Hjarbæk 

17/09-2013 2,4mR træning kl. 17.00-21.00 
Søndersø 

  Kalenderen for 2013 
frem til næste bladudgi-

velse. 

  

 

Dato
 

Aktivitet Bem. 



 

 

18/09-2013 Onsdagssejlads start kl. 18.45 
Hjarbæk 

19/09-2013 Ungdoms træningssejlads 
Hjarbæk 

21/09-2013 Klubmesterskab i 2,4mR  kl. 09.00 
Søndersø 

24/09-2013 2,4mR afrigning kl. 17.00 
Søndersø 

26/09-2013 Ungdoms træningssejlads 
Hjarbæk 

OKTOBER  
 

03/10-2013 Ungdoms træningssejlads 
Hjarbæk 

10/10-2013 Ungdoms træningssejlads 
Hjarbæk 

12/10-2013 Stativopsætning kl. 13.00 
Hjarbæk 

17/10-2013 Ungdoms træningssejlads 
Hjarbæk 

19/10-2013 Afriggerfest 
Hjarbæk 

25-26/10-2013 Bådoptagning 
Hjarbæk 

26/10-2013 Svømning 10.00 - 11.00 
Søndre skole 

NOVEMBER  
 

02/11-2013 Svømning 10.00 - 11.00 
Søndre skole 

09/11-2013 Svømning 10.00 - 11.00 
Søndre skole 

16/11-2013 Svømning 10.00 - 11.00 
Søndre skole 

23/11-2013 Svømning 10.00 - 11.00 
Søndre skole 

30/11-2013 Svømning 10.00 - 11.00 
Søndre skole 

30/11-2013 Julefrokost 
Hjarbæk 

DECEMBER  
 

07/12-2013 Svømning 10.00 - 11.00 
Søndre skole 

14/12-2013 Svømning 10.00 - 11.00 
Søndre skole 



 

 

Udvalg E-mail-adresse  Telefon 

Havne/plads   

     Børge List (Formand)  
bmblist@gmail.com 

Udlån af bundslibemaskine.   
23 39 25 06 

     Lars Blach sibal65@jubii.dk 97 93 50 55 

     Niels Brohm turbo.brohm@gmail.com 24 96 82 85 

Kapsejlads   

     Kristian Melgaard  m. fl. melgaard@dj-freelance.dk  35 11 42 43 

     Tina Rømer  m. fl. tina@timedesign.dk 20 26 40 11 

Klubhus   

     Oluf Nørgaard (Formand) 
on@onradio.dk 

Udlån af klubhus 
86 64 24 81 

     Jørgen Kofoed 
lillevif@hotmail.com 

Salg af klubnøgler. 
86 64 21 51 

2,4mR    

     Per Bandsholm per@bandsholm.dk 40 86 37 90 

Klubblad   

     Ejler Rechnagel (Formand) e.rechnagel@youmail.dk   86 62 43 93 

     Bjarne Kristensen bjarne.kristensen@live.dk 40 47 05 15 

Festudvalgs koordinator   

     Elly Thomassen ellyarne@gmail.com 23 44 27 50 

Juniorudvalg   

     Per Vig Lauersen   m. fl. 5xvig@os.dk 24 84 93 86 

Bøjeudvalg   

     Harry Vig Lauersen (Formand) bvl41@pc.dk 86 62 37 81  

     Børge List bmblist@gmail.com  23 39 25 06 

Web-opdateringer   

Stående udvalg 2013. 



 

 


