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Bladets redaktion
Bladudvalget:
Ejler Rechnagel
Bjarne Kristensen

Gengivelse af bladets indhold
er kun tilladt med kildeangivelse og tilladelse fra Viborg Sejlklub.
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”Velkommen til Hjarbæk”!
Ovenstående har lydt mange gange i sommer, når en gæstesejler er kommet til vores lille
havn i bunden af Limfjorden.
Jeg snakkede med Bjarne Kristensen en dag som sagde, at en af gæstesejlerne havde
fortalt, at de af flere af de lokale sejlere var blevet budt velkommen og det havde de ikke
oplevet andre steder på deres sommertogt.
Måske ikke noget særligt, men alligevel en ting som var blevet bemærket og som havde
været en del af de gode oplevelser de havde haft på deres sommertogt.
Det hænger helt sikkert sammen med at vi er en lille havn hvor der ikke er så mange, der
finder ind.
”Var der ikke noget med mange fluer”. ”Hvordan er det, skal man ikke igennem en sluse?”. Det hører vi jo stadig, selv om myggene for længst er borte, og vi ikke anser slusen
for noget problem, med den venlige betjening vi altid får.
En torsdagsaften i forsommeren på vej hjem i min bil efter en herlig aften på fjorden
med folk fra sejlerskolen tænkte jeg på, hvad der egentlig foregår i vores havn og lille
sejlklub.
Den pågældende aften var vi 5-6 både ude med sejlerskolen. Folk, som havde deltaget på
vinterens kursus til duelighedsbevis, som stod for at skulle op til den praktiske prøve,
samt deltagere på sejlerskolen. Alle øvede mand over bord. Et par sjægte var ude med
deres rødbrune sejl, men det der dominerede aftenen var juniorernes optimist joller i området uden for havnen. Dejligt at se, at der er så mange børn og unge, der oplever glæden
ved at sejle.
Der sejles nu kapsejlads med et bredere felt af både, som ikke er set i mange år.(Der er
plads til flere) Vi har fået en flot hjemmeside, der udkommer et fint klubblad. Vi har et
dejligt klubhus, som altid fremstår rengjort og i fin stand. Der er folk, der helt af sig selv
går og holder vores område i god orden. Vi har en ny mole, og folk, der holder øje med
det hele. Der er et fællesskab, hvor der altid en hjælpende hånd at få - eller et godt råd
om dette eller hint.
Lidt for rosenrødt? Måske! Men vi er en meget lille klub og alt jeg har nævnt kan ikke
lade sig gøre, hvis der ikke er nogen, der påtager sig opgaverne.
Det er der - og tak for det ”Velkommen til Hjarbæk.
Jørgen Buus

HUSK ::: HUSK ::: HUSK ::: HUSK ::: HUSK ::: HUSK
AFRIGGER FEST LØRDAG DEN 22. OKTOBER 2011.
Yderligere oplysninger og tilmelding kan ses på
opslagstavlen i klubhuset i Hjarbæk
Håber på stor tilslutning
Leif og Grethe Larsen
Gurli og Max Wolf

Hvad skete der omkring de store intentioner omkring den nye ”hjemmeside”?
Hjemmesiden blev lavet med stor indsats fra Sebastian, og den er virkelig blevet flot.
Den blev oven i købet færdig til tiden nemlig generalforsamlingen i februar måned. –
Siden er der så intet sket, jo nogle få gør et behjertet forsøg på at opdatere nogle få ting
efter princippet søg og du skal finde, fordi ingen har lært hvordan det skal gøres, andre
har aldrig fået en adgangskode og kan derfor ikke gøre noget!!
Hvad blev der af de store intentioner om, at forskellige personer med respektive ansvarsområder indenfor sejlklubben skulle uddannes i at opdatere deres ansvarsområde
på hjemmesiden?? Samt at nogen kunne lægge billeder ind.
En fin ny hjemmeside har kun lidt værdi, hvis den ikke opdateres jævnligt, for når folk
først opdager siden ikke opdateres, holder de hurtigt op med at besøge den. Verden
udvikler sig ligeledes en sejlklub bare lidt langsommere.
Ejler
Fransgaard Cup 2011
Fransgaard Cup 2011 havde 24 deltagende både – en pæn fremgang i forhold til sidste
år - fra Skive, Virksund og Viborg Sejlklubber.
De deltagende både blev inddelt i 3 løb. 1 cruiserløb for både uden målebrev, 1 løb
for både uden spiler og 1 løb for både med spiler.
Vi startede med morgenmad kl. 8.00 i Virksund med efterfølgende skippermøde. Der
var ikke meget vind denne morgen men vejrudsigten lovede mere vind i løbet af formiddagen med skiftende vejrforhold.
Den valgte trekantbane var på i alt 26,3 sømil. Første båd gik af sted kl. 10.00, sidste
båd krydsede startlinjen kl. 11.40.
Imens første trekantsbane blev sejlet igennem blev vindforholdene ikke som vejrudsigten havde lovet. Derfor blev det besluttet, at afkorte banen til 22,8 sømil og at tage
bådene i mål efter 2. omgang. Det viste sig, at være den helt rigtige beslutning således
at alle både kunne gennemføre sejladsen indenfor den fastsatte tidsgrænse.
Efter mere end 5 timers sejlads kom første båd i mål – Miraculix – en Nordisk Folkebåd fra Viborg Sejlklub med skipper Erik Justesen ved roret som kunne kåres som
samlet vinder af kapsejladsen. Resultaterne for de enkelte løb blev som følger:
Vinder af cruiserløb: Else-Beth – Comfortina 32 med skipper Henrik Kjær fra Skive
Sejlklub
Vinder af løb for både uden spiler: Miraculix – Nordisk Folkebåd med skipper Erik
Justesen fra Viborg Sejlklub
Vinder af løb for både med spiler: Kryss (Hancock) – BB 10 meter med skipper Søren
Koitzsch fra Skive Sejlklub
Et vellykket arrangement i samarbejde mellem Virksund Sejlklub og Viborg Sejlklub.
Tak til alle deltager og alle sponsorer – vi ses igen til næste år!

Fransgaard Cup 2011
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Bådnavn

Sejln
r

Bådtype

Skipper

SV

Plac
.
Point

Cruiserløb
Else-Beth

Comfortina
32

512

Henrik Kjær

Skive

1

Bertel

Ballad

663

Ole Løvring

Viborg

2

653

Erik Justesen

Viborg

1

1. Løb, uden spiler
Miraculix

Nordisk Folkebåd

Holiday

Bavaria 38

36

Per Vig Laursen

Viborg

2

Olivia

HR 342

34

Kristian B. Nielsen

Virksund

3

Stik A´

Mosquito 88

31

Jørgen Mikkelsen

Virksund

4

Penet

Faurby 36

33

Ulrich Maagaard

Skive

5

Brisen II

Albin Alpha

134

Lindy Thuesen

Virksund

6

Gaia

Dehler 34

35

Knud BlochJensen

Viborg

7

Aiolos

Monsun 31

626

Leif Tørring

Virksund

8

Columbine II

Hanse 320

32

Erling Østergaard

Virksund

9

Malanova

7 Metre R

31

Svend Madsen

Virksund

10

ÆLLE BÆLLE Ni
Ti

Granada 910

41

Leif Folke

Virksund

11

Aja

Impala 28

21

Kristian Melgaard

Viborg

12

2. Løb, med spiler
Kryss (Hankock)

BB10

67

Søren Koitzch

Skive

1

Xmeralda

X-79

326

Michael M. Christensen

Skive

2

Anna

Dynamic 35

31

Niels Dolberg

Skive

3

Bæstet

Juwel 28

3

Lars Jeppesen

Skive

4

Spir

Scan Cap

134

Claus S. Nielsen

Virksund

5

Elektra

Banner 41

1

Leif Holm

Skive

6

Plys

Faurby 36

39

Peter Blach

Viborg

7

Helene

Ylva

19

Jesper Palm

Skive

8

Timeless

Avance 36

28

Søren Ringgaard

Virksund

9

Mamalire

Faurby 36

36

Allan Handberg

Virksund

10

Autoriseret
forhandler af:

Mercury
Mercruiser

 40 28 81 35
mail@shbm.dk

HONDA

MARINE
 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

Perkins

SABRE
LOMBARDINI
Marine

QUICKSILVER

Sejlerkurset lægger til kaj
Torsdag den 16. juni sejlede kursister og skippere ud på en sidste gang sejlerkursus i
denne ombæring. Det var igen en rigtig fin sejlaften med MOB-øvelser og alm. sejlads.
Så vellykket, at de trodsede skybruddet og blev på vandet. Og således dryppende sluttede
vi af med en gang havnehygge og lune grillpølser.
Som arrangør vil jeg gerne sige TUSIND TAK for den store opbakning både fra kursister og skippere. Det har været en fornøjelse at snakke med hver enkelt efterfølgende –
der var smil fra øre til øre og stor ros fra begge parter hver gang.
Denne gang har vi gjort den erfaring, at selv om det er god service for vinterens duelighedskursister at afholde sejlerkurset i foråret forud for den praktiske prøve, har det vist
sig at være for svært at få det hele til at gå op. Foråret byder dels på for mange helligdage op mod en weekend, dels bliver kalendrene for fyldte, og dels skal skipperne have tid
til at sæsonklargøre båden, inden de overfaldes af mig med panik i stemmen. Endelig
skal vi huske på, at vi stadig er en lille sejlklub, og at sådant et tiltag i store træk lykkes
ved hjælp af Tordenskjolds soldater. Og dem skal vi huske at passe på.
Summa Summarum: Et sejlerkursus i Viborg Sejlklub er en god idé. Dels får skipperne
nye oplevelser, og mulighed for at dele erfaringer og guldkorn ud – og nogle gang trænet et rustent sprogøre. Dels får vi åbnet klubben udadtil og får skabt et tilhørsforhold til
klubben hos nye sejlere – det er én måde at sætte kim til en fremtidig medlemsbase. Problemet herved er, at vi ikke har fysisk plads til flere både i havnen.
Vi fik afviklet forårets sejlerkursus til alles glæde og tilfredshed, men skulle der være
interesse for et lignende tiltag en anden gang, bør det lægges efter sommerferien – og
mon ikke vi skal vente til næste sommer ...
Herfra er der bare at ønske god sommer og blå himmel til alle.
Venlig hilsen
Tina Rømer

VIBORG SEJLKLUB
Egevej 9
7470 Karup
Hjemmeside www.viborgsejlklub.dk

Svømning.
Sæson 2011/2012.
Svømme sæsonen starter Lørdag 29/10.
kl. 10. til 11. i Søndre skole svømmehal.
og slutter 28/4 2012.
Der er ikke svømning i skolernes ferie,
det vil sige, den 24/12, 31/12, 11/2 , 18/2,
31/3, 7/4, og 24/3 på grund af stævne.
Vi deler timen med Viborg roklub/kajakklub.
Livredder er Anders Fill Eskildsen.
Klubmedlemmer og pårørende er velkommen.
Evt henvendelser til
Jan Fig tlf.: 40171582 E-mail:
Fig@webspeed.dk
Viborg Sejlklub.

Skt. Hans aften blev ligesom tidligere år en succes med stor deltagelse og helstegt
pattegris. Vejret var dog ikke med os hvad angår temperaturen i år, hvorfor maden
måtte spises inden døre. Synge må vi stadig nok øve os lidt på.

Skonnert minesprængt i Lovns Bredning.
En dejlig forårslørdag i april måned 1953 (jeg var 13 år dengang) var vi mange i Sejlklubben, der var i Hjarbæk og i fuld gang med klargøring af bådene til den kommende
sæson. På et tidspunkt hørte vi 2 dumpe drøn fra nord. I dag husker jeg det nærmest
som et lydmursbrag.
Om mandagen var de store overskrifter kommer frem i aviserne; en skonnert var minesprængt i Lovens Bredning. Minen var angiveligt ”tabt” fra en engelsk flyver under
krigen.
Nogle uger senere i maj måned skulle vi op og se, om vi kunne finde vraget. I flot vejr
med svag vind og sol stævnede vi, dvs Niels Jørgen (Jørgen Kofoed), skipper Knud
”billedskærer” Jensen og jeg, i Rio mod nord. Vi nåede Store Trangmand, hvor vraget
skulle ligge, men vi kunne intet se. Vandet var meget klart, dengang kunne man se bunden på 5 – 6 m vand.
Vi var ved at opgive at finde noget, da vi langt mod
nord kunne se noget, der lignede en telefonpæl. Vi
sejlede derop og ganske rigtig, her var vraget, se
billedet som skipper tog. Vi kunne tydeligt se skroget og dele af styrehus og rigning nede i det klare
vand.
Hvad der siden skete med vraget ved jeg ikke, men
resterne ligger flere sømil nord for Store Trangmand.
Per Ørskov

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

Laurits Frederik Madsen

Virksundvej 103

8831

Løgstrup

Benjamin

Rohde

Tyttebærvej 25

8800

Viborg

Karl Frederik

Madsen

Virksundvej 103

8801

Løgstrup

Benjamin

Damsgaard

Bronzehøj 19

8800

Viborg

Sigrid

Laier

Kvolsvej 3

8831

Løgstrup

Kresten Frederik Madsen

Virksundvej 103

8831

Løgstrup

Freja

Nørresiden 5

8831

Løgstrup

Asger Nørgaard Amor

Brunbankevej 56

8831

Løgstrup

Kim Da

Costa

Skovlunden 44

8831

Løgstrup

Marianne

Nyvang

Bavnevej 16

8831

Løgstrup

Kim Preben

Rydder

Hyrdebakken 24

8800

Viborg

Signe From

Schrøder

Vesterheden 23

8800

Viborg

Zacho

Ungdommen i Viborg Sejlklub er blevet sponsoreret med reklame på optimistjollerne af nedennævnte firmaer. Tallet under antal angiver hvor mange optimister
der er reklameret på.

Navn

Adresse

Post Bynavn

Antal

Deloitte

Vestervangsvej 6

8800 Viborg

1

Slagter Storm

Hovedgaden 37

8831 Løgstrup

1

Løgstrup Auto

Hovedgaden 1

8831 Løgstrup

1

Ringkjøbing Landbobank

Gravene 18

8800 Viborg

2

Nørgaard Radio

Hovedgaden 9

8831 Løgstrup

1

Jørgen Olsen A/S

Industrivej 16

8800 Viborg

3

Brøndum Elektro

Tagtækkervej 21

8800 Viborg

1

Duelighedskursus igen
Hvis interessen er der vil Viborg Sejlklub igen i vinter tilbyde et kursus til Duelighedsprøve i sejlads.
Indtil videre har fem tilmeldt sig, så det lover jo godt.
Lærer bliver igen i år Kristian Melgaard, og kurset starter den første torsdag i det nye
år - altså torsdag 5. januar kl. 19.00 i klubhuset.
Hvis der er interesse for det kan vi skifte undervisningsdage, således at vi skifter mellem tirsdag, onsdag og torsdag, men det snakker vi om den første aften.
Duelighedskursets teoretiske del afvikles over 16 lektioner á godt to timer, og I skal
regne med en del hjemmearbejde. Den teoretiske del slutter med en eksamen.
Derefter kan man tage den praktiske prøve. Der vil ikke blive undervisning i praktisk
sejlads, men vi regner med at lave nogle øveture i begyndelsen af maj 2012, så vi kan
øve mand-overbord-manøvre og havnemanøvre.
Selve undervisningen er del af sejlklubbens tilbud, og derfor gratis, men Viborg Sejlklub opkræver et gebyr på 800 kroner for leje af lokaler, kaffe m.v.
Derudover skal du regne med at bruge ca. 1.000 kroner til undervisningsmaterialer, og
250 kroner i eksamensgebyr.
Undervisningsmaterialet bliver indkøbt samlet (så sparer vi 10%), så jeg skal have
besked om antallet af deltagere seneste 15. december. Men det vender vi tilbage til.
vh
Kristian Melgaard

Tips til afvaskning af bunden
Her får du en række praktiske tips til, hvordan du får mest gavn af din bundmaling og
samtidig beskytter dig selv og miljøet mest muligt.
I sejlsæsonen
I løbet af sejlsæsonen afgiver bundmalinger biocider til vandmiljøet. Det sker normalt i
et langsomt tempo. Hvis bunden imidlertid vaskes/skrubbes, vil afgivelsen blive større,
og dermed også risikoen for skadelige virkninger i vandmiljøet.
TIP
Har du malet din båd med alm. biocidholdig bundmaling, så undgå at vaske eller skrubbe
bunden, så længe båden er i vandet.
Når båden kommer på land
Når lystbåde om efteråret tages på land for vinteren, er det normalt, at man vasker bunden for at fjerne begroning som slim og algevækst. Under afvaskningen kommer man
samtidig til at fjerne rester af bundmaling og dermed blandt andet kobber, som kan skade
miljøet. Den forurening, der sker her, er imidlertid relativ lille. Kun mellem halvanden
og syv promille af den kobbermængde, man årligt smører på bådene, bliver vasket af.
Det viser sig desuden, at den mængde kobber, der vaskes af, primært findes i bundfaldet
i vaskevandet. 99 % af den afvaskede kobber findes i bundfaldet, der består af gamle
malingsflager og begroning. På baggrund af ovenstående er det bedste kan gøre, i forhold til efterårsafvaskningen, at forsætte den normale praksis, dog med følgende indskærpelser:
TIPS
• Når du afvasker bunden om efteråret,
sørg da for at opsamle malingsflager og begroning. Det er her den største mængde kobber findes.
Læg eventuelt en presenning under båden, så
materialet bliver lettere at opsamle. Fej det
sammen og aflever det i havnens miljøcontainer.
N.B. Forsøg har vist, at alm. højtryksrensning
er mere skånsom end f.eks. brug af børste
eller kost. Der vaskes altså mere maling/kobber af bunden, hvis der anvendes en børste/
kost.
Læs mere i rapporten: Afvaskning og afslibning af biocidholdig bundmaling i forbindelse
med vedligeholdelse af lystbåde på land. Miljøprojekt nr. 772 2003. Miljøstyrelsen.
Artiklen er hentet fra Dansk Sejlunions artikel database.

Århus – Omø tur retur …
Det var i juli 1972. Jeg søgte en gast til en frisk langtur med min nykøbte folkebåd
”SVIK” FD 439. Men ingen af vores unge sejlerskoleelever var hjemme. Altså måtte
jeg annoncere efter en gast, der kunne styre ind imellem, nemlig når vor lille jungmand, Henrik, på et år skulle have ren ble på, eller spise. Der kom én ansøger, Erik,
en biolog, der havde sejlet motorbåd et par år i Grønland. Det var OK. Vi aftalte en
snak hos ham i Silkeborg. Jungmanden og jeg kørte derned i vores lille Prinz 2 N.
Huset var en smuk idyl, et bindingsværkshus med stokroser foran. Men just idyl var
der ikke, for Erik og hans kone lå i skilsmisse. Vi forhandlede at turen var gratis for
Erik, at han får kosten ombord, og at vi deler havnepenge. Han spurgte, om han kunne
få sit dykkerudstyr med flaskerne med. Selvfølgelig.
Vi valgte som tur mål Omø. D. 10. juli kom Erik ombord og stuvede sit grej, vi sejlede så mod Langør på Samsø. Pludselig sagde han, at han havde tabt sine solbriller i
vandet, og at de var meget dyre. Hvor ærgerligt, at der ikke var snor på dem. Vi var
straks langt væk fra stedet, så han kunne ikke dykke et uafmærket sted. Det var sikkert særlig mørke briller fra Grønlands årene, som blænder mod sne blindhed. Vi kastede anker i svajebassinet før havnen.
Vi fortsatte østover og gik gennem Snekkeløbet til Hundested. Straks efter landing
ilede Erik op for at ringe. Han var langt nede og dykkede heller aldrig på turen. Alt
skulle vel deles og huset sælges? Næste dag nåede vi Svanemøllen og d. 13. kalvehave. Der gad vi ikke lave mad, men spiste til aften på havnerestauranten. Erik drak hele
tre øller til og jeg en frisk grapetonic. Måske trøstede det ham, eller var det en vane
fra de ni måneder lange deprimerende grønlandske vintermåneder? Hvordan kan man
holde det ud?
Næste havn var Femø, - og så målet Omø. Erik styrtede straks op for at ringe hjem.
Han kom ikke ned til aftensmaden ej heller hele natten. Omø fiskerne holdt traditionel
kapsejlads, en våd fest … Når bare han ikke faldt i havnen! Men, - næste morgen dukkede han op med ordene: ”Jeg vil til Århus i dag!”. ”Allerede?”, sagde jeg, målløs af
overraskelse. ”OK, vi sejler straks!” Vinden var gunstig og SVIK hurtig, så vi sejlede
vest om Tunø i mørke og anløb Århus sejlklub kl. 02.30. Erik takkede for turen, og
jeg takkede for gaste hjælpen, og han kørte hjem med sit dykkergrej. SVIK’s næste
togt blev mere munter med min søster, hun har netop bestået duelighedsprøven i Svanemøllen, og er med på den værste kuling, som vi fik, - men det er en anden historie!
Lisbet Kofoed.

HUSK ::: HUSK ::: HUSK ::: HUSK ::: HUSK ::: HUSK
AFRIGGER FEST LØRDAG DEN 22. OKTOBER 2011.
Yderligere oplysninger og tilmelding kan ses på
opslagstavlen i klubhuset i Hjarbæk
Håber på stor tilslutning
Leif og Grethe Larsen
Gurli og Max Wolf

Kalenderen for 2011
Aktivitet

Dato

Bem.

SEPTEMBER
07/09-2011

Onsdagssejlads kl. 18.15

Hjarbæk

08/09-2011

Junior træning kl. 18:00

Hjarbæk

10-11/09-2011

Fællestur til Skive kl.10.00

Hjarbæk

14/09-2011

Onsdagssejlads kl. 18.15

Hjarbæk

14-18/09-2011

Mandetur

Virksund

15/09-2011

Junior træning kl. 18:00

Hjarbæk

01/10-2011

Klubhus optaget

Hjarbæk

22/10-2011

Stativopsætning kl. 13.00

Hjarbæk

22/10-2011

Afriggerfest

Hjarbæk

28-29/10-2011

Bådoptagning

Hjarbæk

19/11-2011

Klubhus optaget

Hjarbæk

22/11-2011

Deadline for klubblad nr. 4

OKTOBER

NOVEMBER

Næste nr. udkommer til
DECEMBER 2011.
Deadline for indlæg til dette nr. er
22. NOVEMBER 2011.

Stående udvalg 2011
Udvalg

E-mail-adresse

Telefon

Havne/plads
Søren Kristian Schmidt (Formand) lykkebo@get2net.dk

86 60 15 48
23 23 08 27

Lars Blach

sibal65@jubii.dk

97 93 50 55

Børge List

bmblist@gmail.com
Udlån af bundslibemaskine.

23 39 25 06

Niels S. Søndergaard

viborgkarate@yahoo.dk

86 62 39 34

Kristian Melgaard (Formand)

melgaard@dj-freelance.dk

96 51 36 36

Henrik Zacho

henrik@zacho.net

86 64 34 56

Knud Bloch Jensen

knudbloch@hotmail.com

86 62 72 02

Oluf Nørgaard (Formand)

on@onradio.dk

86 64 24 81

Jørgen Kofoed

lillevif@hotmail.com
Udlevering af klubnøgler.

86 64 21 51

per@bandsholm.dk

40 86 37 90

Ejler Rechnagel (Formand)

e.rechnagel@youmail.dk

86 62 43 93

Bjarne Kristensen

bjarne.kristensen@live.dk

40 47 05 15

ellyarne@gmail.com

23 44 27 50

Harry Vig Lauersen

bvl41@pc.dk

86 62 37 81

Børge List

bmblist@gmail.com

23 39 25 06

Kapsejlads

Klubhus

2,4mR
Per Bandsholm
Klubblad

Festudvalgs koordinator
Elly Thomassen
Juniorudvalg
Bøjeudvalg

Vestervangsvej. Farvervej
86 62 12 66 www.Ap-farver.dk

