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Tænketanken
tænker tanker
Af Else Mørk
Som de fleste medlemmer sikkert
kan huske blev det på sejlklubbens
generalforsamling besluttet, at der
skulle nedsættes en Tænketank,
som skulle komme med ideer til,
hvordan vores havn overlever i
fremtiden og gerne indbyder flere til
at bruge den.
Kun fantasien sætter grænserne for idéer.
Send gerne jeres forslag til mig på mail:
elsemork@hotmail.com så skal jeg sørge
for, de kommer med til næste møde.
Vi glæder os meget til at høre fra mange af
jer.

Tænketanken, som består af Kristian Melgaard, Lars Borregaard, Jørgen Jensen, Lars
Black og mig selv, Else Mørk, har holdt sit
første indledende møde.
Vi blev enige om flere ting i forhold til det
fremadrettede arbejde og så holdt vi en
”brainstorm”, hvor alle ideer kunne kastes
på bordet – ingen måtte i første omgang
afvise det, der kom frem.

Komplicerede forhold

Ingen kan være i tvivl om, at forholdene på
og omkring Hjarbæk Havn er komplicerede.
Havnen har to ejere, og mindst tre-fire væsentlige parter, der har interesser i havnens
udnyttelse og fremtid.

Der kom flere gode ideer op, som vi nu skal
tænke over inden vort næste møde efter
sommerferien.

Havnens placering i Hjarbæk betyder også,
at bl.a. trafikforholdene til og fra havnen
påvirker en stor del af byen.
Der er mange, mange misteltene, der skal
tages i ed, før vi kommer videre.

Alle kan bidrage

Men vi kan ikke gøre det alene.
Derfor opfordrer vi alle – og vi mener alle
– til at komme med idéer, som vi så vil
undersøge nærmere.
Det kan være noget med:
• de fysiske rammer
• aktiviteter på og omkring havnen
• hvordan gør vi Hjarbæk Havn
kendt og attraktiv for gæstesejlere
• praktiske muligheder
• samarbejde med andre foreninger
• indkøb af både osv.
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Derfor er der enighed om, at Tænketanken
i første omgang tænker sine tanker i et lukket forum, men intet bliver gennemført, før
der har været diskussion med alle parter, og
alle er blevet hørt.
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Flotte resultater
ved stævne

Leje af joller
I weekenden 13.-14. juni deltog
junior afdelingen i Spar Nord
Cup på Sunds Sø. Det blev på
trods af omskifteligt vejr en
dejlig weekend med hyggeligt
samvær, sammenhold og gode
sejladser på søen.

Optimist joller og placeringerne kan vi godt
være stolte af.
Hos optimisterne fik vi følgende placeringer: 3. Sigrid, 9. Iben, 11. Hannah og en 12.
plads til Alberthe.
I Zoom-jollen måtte Mads desværre udgå
med en brækket mast, men det lykkedes
ham alligevel at kæmpe sig op på podiet i
form af en 3. plads., mens Klara blev nr. 5 i
det fornemme selskab.
Viborg Sejlklub har altid haft dygtige jollesejlere i de lidt ældre klasser, og således
også i år, hvor vi satte os på to af tre podiepladser i Feva-jolle.

Sunds Sejlklub havde sørget for perfekte
rammer for stævnet. Flere forældre og bedsteforældre kom forbi med frokost, kage og
opbakning, Morten og Sille kom fra Århus
og hjalp til begge dage og alle vore sejlerne
var med til at skabe en dejlig stemning.
Søndag var der godt med vind som udfordrede sejlerne og jollerne.

Vi har i et par sæsoner lånt vore to Fevajoller af Sallingsund Sejlklub, men nu skal
de selv bruge dem.
Til gengæld har Skive Sejlklub et par til
overs, og bestyrelsen har på sit sommermøde godkendt en lejefatale om to Feva-joller
til juniorafdelingen.

Samtidig vil man starte et arbejde med at
skaffe fondsmidler, så Juniorafdelingen kan
få sine egne Feva-joller.
Juniorafdelingen omfatter nu 15 unge
sejlere og har fået Værftet i Skive ved Lars
Klock til at sponsere bundmaling og primer
til afdelingens følgebåde. Tak for det.

Jonas og Jonathan blev nummer 1, mens
Henrik og Malthe tog sig af 3. pladsen.
De samlede resultater kan ses på:
http://cup.sunds-sejlklub.dk/

Der blev kæmpet godt i Feva, Zoom og

4

5

Virksundslusens Åbningstider:
Virksundslusens har i år fået nye
åbningstider i ydersæsonen.
September:
Alle dage kl. 10.00 til 18.00.
Fredag-lørdag-søndag kan man bestille
forlænget åbningstid til kl. 20.00,
hvis man kontakter vagten
inden kl. 17.00.

18. oktober kl. 16.00:
Slusen lukkes for vinteren.
Slusevagten kan træffes indenfor alm.
åbningstid på tlf. 8669 7143.
Udenfor åbningstiden kan vagten
træffes på mob. tlf. 2441 0244

01. oktober – 18. oktober:
Alle dage kl. 10.00 til 16.00.
Fredag-lørdag-søndag kan man bestille
forlænget åbningstid til kl. 18.00, hvis
man kontakter vagten inden kl. 15.00.

Slusen kan også kaldes over VHF – på
kanal 12 eller 16 i åbningstiden.

15 duelige sejlere
Duelighedskurset 2015 blev
endnu en succes for samarbejdet
med Virksund

heldigvis meget tilfreds med, hvad han så.
Nu kommer så den virkelige test, virkeligheden – for sejlads læres bedst på vandet.

Igen til vinter

For tredje år i træk har Viborg og Virksund
Sejlklubber samarbejdet om at gennemføre
duelighedskursus, og vi har efterhånden
udviklet en metode, der virker rigtigt godt.

Allerede nu har tre nye sejlere meldt sig
til vinterens kursus, og hvis vi kan samle
mindst 12 kursister vil kurset blive gennemført med studiestart den anden torsdag
i januar 2016.
Man kan allerede nu skrive sig på deltagerlisten ved at sende en mail til
krenmel@gmail.com

Samarbejdet foregår således, at den teoretiske undervisning foregår fra januar til maj
i Viborg Sejlklubs lokaler, mens Virksund
tager sig af den praktiske undervisning i
Virksund, dels med klubbens egen båd, dels
med to private både.

15 nye

De 15 nye duelighedssejlere er:
Jesper Herløv, Rasmus S. Herløv, Anders
Hildebrandt, Morten Hoff, Lone Hoff
Overgaard, Fin Højgaard, Jens Overgaard
Jensen, Caroline S. Kristensen, Lasse S.
Kristensen, Uffe Larsen, Michael Laugesen,
Jens-Christian Nyholm, Jess Villadsen og
Carsten Wickstrøm. På grund af udlandsrejse kom Søren Lundsager ikke til den
praktiske prøve, men den tager han med
garanti inden vinter.

I Viborg er det Kristian Melgaard og Kurt
Herløv, der underviser, mens Virksund
stiller med tre erfarne sejlere, nemlig
Erling Østergaard, Klaus Nielsen og Claus
Skodborg.
Censor ved den teoretiske prøve var som
sædvanlig N.O. Jespersen fra Viborg, mens
Jan Lomholt, der er havnefoged i Hobro,
for første gang var censor ved de praktiske
prøver.

Censor til eksamen

For første gang i mange år kom lærer og
censor selv til eksamen i år, da Søfartsstyrelsens inspektør, Jørgen Jensen, uden
forvarsel kom forbi til både den teoretiske
og den praktiske prøve.
Han skulle tjekke, om undervisningen
havde været i orden, og at eksamensopgaverne og censors overhøring kom hele
vejen rundt om pensum.
Det gav lige lidt ekstra stress hos alle, men
alle de 15, der kom til begge prøver, bestod.
Han havde nogle gode ideer til, hvordan vi
kunne videreudvikle undervisningen med
mere vægt på sejladsplanlægning, men var
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Som altid bliver duelighedskurset afsluttet på
festlig manér hos Lone og Kristian, der stiller
gårdsplads til rådighed for en bid brød, en
god snak om sejlads og almindelig hygge.
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Nye tiltag
med succes

Klubmesterskab 2015
19. september vil vi forsøge os
med et rigtigt mesterskabsstævne med trekantbane,
dommerbåde og det hele.

Flotillesejlads og havnefest var
med til at ryste os sammen
Her er Gitte i fuld firspring på sin stolte ganger. Men ak, hun faldt i næste runde.

Sæson 2015 vil stå stærkt i erindringen –
ikke kun for det kolde vejr – men også som
året, hvor sejlklubben var med i to nye og
spændende projekter – begge medvirkende
til at ryste klubbens medlemmer sammen,
og skabe liv på havnen.
Som noget helt nyt forsøgte vi at markere
sejlsæsonens start med en flotille-sejlads
fra Hjarbæk til Virksund.
Det skete 9. maj, men hvor man normalt
ville forvente sig en smuk, stille solrig majdag, oprandt morgenen med regn og rusk,
der var november værdi.
Men det slog ikke folk af pinden, og der
var en halv snes både, der drog afsted mod
slusen.
Slusevagten fik pludselig nok at se til, for
alle både skulle igennem for at lægge til i
Virksund, hvor sejlklubbens forpagterpar
havde rigget en gedigen frokost til.
Nogle fortsatte på weekendtur efter frokosten – andre returnerede, men fælles var,
at alle synes det var en god ide, som bør
gentages i 2016.

Havnefest

Anderledes smukt var vejret 20. juni, da
Hjarbæk Borgerforening og sejlklubben
havde inviteret revl og krat til havnefest på
havnepladsen.
Der var lagt op til en hel klassisk folkefest
med sømslåning, ringridning på cykel,
fiskedam og det muntre køkken.

eller flere starter. Men alt andet lige vil der
være flere både på startlinjen end vi er vant
til.
Den samlede start betyder også, at man
ikke umiddelbart kan kåre den første båd i
mål som vinder – der skal først laves en beregning af handicap og sejltid, før vinderen
er fundet.

Det er efterhånden meget længe siden,
Viborg sejlklub har holdt et rigtigt kapsejladsstævne, men nu prøver vi igen.
Klubben har besluttet at gennemføre et
stævne for at finde frem til en klubmester
2015.
Det sker lørdag 19. september, hvor vi
forventer at starte kl. 10.00 med 1. start og
fortsætte på vandet med op til tre sejladser.
Det vil sige, at man ikke sejler i havn mellem sejladserne.
Stævnet vil blive gennemført efter kapsejladsreglerne i DS-regi.
Det betyder, at der i forhold til de almindelige onsdagssejladser sker en lang række
ændringer for deltagerne.

Trekantbane

Den tredje udfordring er selve banen. Her
vil vi lægge en trekantbane ud, således at
startlinjen ligger vinkelret på vindretningen. Der skal altså startes på kryds. Alt efter
vinden vil vi måske lægge et ekstra ben ind,
hvor man kan spile fokken.

Frivillige

Det er et betydeligt større arrangement,
end vi er vant til om onsdagen. Vi skal finde
en dommerbåd, der skal ligge ved målstregen hele dagen. Derudover skal vi have en
chauffør til juniorafdelingens følgebåd, og
vi skal have en dommer og stævneleder.
For ikke at ulejlige folk unødigt skal vi have
en tilbagemelding hurtigst muligt om, man
vil deltage 19. september. Det sker til krenmel@gmail.com.
Stævneudvalget holder møde onsdag 26.
august efter kapsejladsen, Her vil vi på
grundlag af interessen beslutte om stævnet
skal gennemføres.

Måling af sejl

Den klassiske manddomsprøve trak mange til.
Det var voldsomt hyggeligt, og der kom da
også langt flere gæster end man havde forventet. Det var især interessant, at rigtigt
mange kom ned fra Hjarbæk Campingplads
for at se, hvad vi nu havde gang i.
Havnefesten sluttede med festmiddag med
fuld musik.
Samarbejdet med borgerforeningen fortsatte få dage efter med Sct. Hans bål med
taler og helstegt gris.

Trods regn og slud flotillen skal ud.
Klubben gav en spids at varme sig på.
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Normalt ville deltagelse i et DS-stævne betyde, at man skal have et aktivt målerbrev.
Men da sejladsen kun er for Viborg Sejlklubs medlemmer, har udvalget besluttet,
at det er tilstrækkeligt, at man er registreret i websejler med de korrekte sejl. Man
behøver altså ikke bruge 250 kr. på at aktivere målebrevet – bare båden er registreret.
Hvis man har ulovlige – altså ikke-målte
sejl ombord – bliver man diskvalificeret –
også selvom man ikke bruger dem under
sejladsen.

Samlet start

Den næste udfordring er, at vi bruger samlet start – i modsætning til harestarten om
onsdagen.
Deltagerne vil blive delt op i løb, og der
vil – alt efter spredningen blive tale om en
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Sikken en sommer
Af Kristian Melgaard

Det var koldt. Det var blæsende.
Alligevel fik vi en sommer ud af
det.
På førstedagen af vores ferie stod jeg på
Løgstør havn og snakkede med en anden
sejler. Naturligvis var det den iskolde hårde
blæst fra vest, der var i centrum – og han
sagde nogle ord, som fint betegner denne
sommer:
”Ja, sidste år var alt muligt. I år er intet
muligt.”
Og sådan vil rigtigt mange medlemmer
have oplevet sommeren – i hvert fald i de
sidste uger af juli, hvor vestenvinden aldrig
ville høre op og hvor varmen aldrig kom.
Alligevel har flere både end nogensinde
været på vandet i sommerferie.

Skidt i oliefiltret

japansk søgræs, der nærmest ligner lyng
eller ståltråd.
Ifølge Løgstørs havnefoged er det en invasiv
art, der især i år har givet store problemer.
Vi nåede at få stadset i skruen tre gange fra
Aggersundbroen til Løgstør havn, men var
heldige at få det slået af ved at sætte skruen
i neutral.
Men Erik Justesen i hans nye Grinde, Juliane, var ikke så heldig. Tangen viklede sig
så grundigt om rorakslen, at den stål-befæstning, der støtter rorakslen, simpelthen
brækkede.
Han måtte for sejl gå til Skive, hvor man
måtte skære hul i skroget for at få den nye
befæstning forsvarligt fastgjort.
Flere andre sejlere måtte have dykkerhjælp
til at få stadset skåret fri.

Det var ikke tang, men derimod snavs, der
satte en brat stopper for motoren hos Elly
og Arne, da de lå med Bresanda cirka 18
sømil ud for Grenå.
Heldigvis lå Jørgen Skrøder lige i nærheden,
og han kunne tage Bresanda på slæb, mens
Arne rodede med motoren. Efter nogle få
mil var filtret renset, og jernspileren gik
igen uden problemer. Rygtet vil vide, at der
fra nu af altid er et ekstra filter ombord på.

Ragnhild og Knud var i Mariager, hvor de på
havneskuret fandt dette tankevækkende skilt
En festival, hvor store portioner dejlige
muslinger blev langet over disken for ingenting, og hvor man kunne hygge sig på kajen
med jazzmusik og løjer.
Men det er slut nu. I år havde arrangørerne
droppet den gratis uddeling, jazzen var
forstummet, og på festpladsen holdt en halv
snes utilnærmelige autocampere.
”Festen” var i stedet flyttet ind i Kulladen,
hvor man for en mindre formue kunne
få lov til at købe en tre-retters menu og
købe øl ved baren. Der er kun plads til et
par hundrede. De få billetter var solgt på
forhånd.
Nå, vores aftensmad blev i stedet til en
stegt frankfurter med brød. Så meget for
den folkefest.

Man skulle tro, billedet er taget før bådene
kom i vandet, men det er altså fra 14. juli.
Som man kan se af billedet var broerne
næsten tomme i midten af juli, og det var jo
skønt – for bådene har det bedst på vandet.
Vi bringer her nogle sommerminder.

Dem, der holdt ferie med at tage til Tunø Festival i begyndelsen af juni, kom i tæt selskab
i strålende sol. (Foto: Else Mørk)

Hvad sker der?
Mange undrer sig over,
hvad der egentlig er
sket med de nye ledig/
optaget-skilte. Ifølge
regnskabet for 2014 har
klubben brugt 2.000 kr.
på at købe nye skilte,
men hvor er de? Ingen
ved det tilsyneladende, og flere henvendelser til
bestyrelsen har ikke båret frugt.

Tang i skruen

Muslingefestislut

Vi har i de seneste år altid deltaget i den
hyggelige muslingefestival på Løgstør Havn.
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På vej hjem igen fra ferien var vi igen i
Løgstør efter en strid tur for motor i direkte
modvind, og her lå flere både, der havde
fået tang i skruen.
Ikke det venlige danske ålegræs, der ellers
nok kan give problemer, men derimod noget

Elly og Arne vil for fremtiden have ekstra
dieselfiltre ombord. (Foto: Jørgen Skrøder)
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Så er det tid – igen

Hvem er
fotografen?

Efteråret nærmer sig, og bådene
skal på land.
Det betyder, at stativerne sættes
på plads lørdag 24. oktober fra
kl. 13.00

Dette actionmættede billede er fra før, man
brugte motor til at komme ud af havnen. Ved
rorpinden på Folkebåden Lisa ses ”Olsen”
med fuld krængning på vej ud gennem havnehullet.
Kirsten, der titter op i forlugen har fundet
billedet i sine gemmer, og vil meget gerne
have at vide, hvem der har taget billedet og
hvornår.
Du kan give hende besked på tlf. 20811906.

Resten tages op fra lørdag 31. oktober kl.
8.00 og vi fortsætter med rækkerne, indtil
vi er færdige.
Derefter er der standernedhaling.
Fra kl. 09.00 sørger Fig-erne for at der er
morgenmad, og de stiller også frokosten
klar til indtagelse umiddelbart efter standernedhaling.

Det er lidt tidligt, vi melder ud, men da
bladet kommer først igen til november,
kommer denne lidt triste melding nu.
Efteråret nærmer sig, og bådene skal på
land.
Det betyder, at stativerne sættes på plads
lørdag 24. oktober fra kl. 13.00
Bådene skal stort set stå det samme sted
som sidste år, men der kan dog blive tale
om enkelte tilretninger af hensyn til kranens arbejde.
Det forventes, at alle, der skal have deres
båd til at stå på vinterpladsen, møder op,
eller sender en stedfortræder.

Faste hjælpere

Vi har et fast kran-sjak, der sørger for at
hjælpe kranføreren med arbejdet, men
alle forventes at give en hånd med i det
omfang, der er nødvendigt.
Men pas på. Det er vigtigt at uvedkommende ikke opholder sig inden for kranens
arbejdsområde, og det må vi alle være
opmærksomme på, at dette ikke sker.
Vi gør opmærksom på, at det er ejerens
ansvar, at stropperne er placeret rigtig, og
hvis det er nødvendig med spring, at der er
tovværk til stede.
I skal også huske at tjekke jeres bukke og
støtter,. så de står rigtigt og er til at arbejde
med.

Bådoptagning

Som landet ligger lige nu, starter bådoptagningen fredag 30. oktober ved 12-tiden, når
kranen er på plads.
Vi starter med bådene ved toiletbygningen,
fortsætter med 1. og 2. række, og det vi kan
nå af 3. række.

Hvis der kommer ændringer i forhold til
bådoptagningen, vil I få besked på hjemmesiden.

Stilfærdigt forår
På grund af det kolde forår og mange andre
ting, vi skulle, blev der ikke sejlet mange ture
på Søndersø.
Samarbejdet med Rygcentret er dog kommet
fint i gang og vi har haft flere patienter på
vandet. En enkelt aften var vi hele fem både
ude på en stille aften. Her er hele flåden på
vej ind.
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Hvad sker der ?
Mange undrer sig over, at mange af de blå kapper over
el-stikkene på kajen er brækket af.
Er det hærværk eller hvad? Formand Peter mener, at der
er tale om, at de blå kapper ikke kan tåle solens UVlys, og det lyder også sandsynligt, da de er helt skøre i
materialet.
Men hvorfor kun hos os ? Har vi et helt særligt lys i Hjarbæk, eller har de andre havne købt et produkt, der kan
tåle at stå ude ? Svaret blæser i vinden.

DEADLINES - Klubblad
56°36,5N 9°17,5E

Næste klubblad har
deadline 30. oktober –
og udkommer medio november.
Deadlines i 2016:
Blad 01-16:
Deadline 30. januar – udkommer 10. februar
Blad 02-16:
Deadline 25. marts – udkommer 10 april
Blad 03-16:
Deadline 1. september – udkommer 15. september
Blad 04-16:
Deadline 30. oktober – udkommer 15. november
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KALENDER
AUGUST

26/08-2015
27/08-2015
29/08-2015

Onsdagssejlads start kl. 18.45
Ungdoms træningssejlads kl. 17.30
Klubhus optaget

SEPTEMBER		
01/09-2015
02/09-2015
03/09-2015
08/09-2015
09/09-2015
10/09-2015
15/09-2015
16/09-2015
17/09-2015
19/09-2015
22/09-2015
23/09-2015
24/09-2015
27/09-2015
29/09-2015
30/09-2015

2,4mR træning kl. 18.00-21.00
Onsdagssejlads start kl. 18.45
Ungdoms træningssejlads kl. 17.30
2,4mR træning kl. 18.00-21.00
Onsdagssejlads start kl. 18.45
Ungdoms træningssejlads kl. 17.30
2,4mR træning kl. 18.00-21.00
Onsdagssejlads start kl. 18.45
Ungdoms træningssejlads kl. 17.30
Klubmesterskab for kølbåde kl. 10.00
2,4mR træning kl. 18.00-21.00
Onsdagssejlads start kl. 18.45
Ungdoms træningssejlads kl. 17.30
2,4mR Klubmesterskaber
Afrigning af 2,4 mR både
Sidste onsdagssejlads start kl. 18.45

OKTOBER		

professionelle

Vi er
til fingerspidserne ...

Vi står altid klar til at hjælpe

Ann til Sporteblad.indd 1
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01/10-2015
03/10-2015
08/10-2015
24/10-2015
24/10-2015
24/10-2015
30/10-2015
31/10-2015
31/10-2015
31/10-2015

Ungdoms træningssejlads kl. 17.30
2,4M: Oprydning samt afslutning
Ungdoms træningssejlads kl. 17.30
Svømning fra kl. 10 til 11
Bådstativ sættes op kl. 12.00
Afriggerfest
Bådoptagning fra kl. 13.00
Bådoptagning fra kl. 8.00
Standernedhaling kl. ca. 12.00
Deadline for klubblad nr. 04-15

Nye medlemmer

Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Søndersø
Hjarbæk
Hjarbæk
Søndersø
Hjarbæk
Søndre skole
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk
Hjarbæk

Husk at alle i havnen – både faste havneliggere og gæstesejlere – kan surfe
løs på internettet – helt gratis.

Siden sidst har vi kunnet byde følgende
nye medlemmer velkommen i Klubben:
Lars Guldager, Klostermarken 6, 8800 Viborg
Torben Lund, Kornvænget 3B, 8830 Tjele
Jane Lindgaard, Søndersiden 10, Hjarbæk
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Trådløst net navn: ”TDC-HAVN”
Kodeord: ”V.Sejlklub”

	
  

Bestyrelsespost

Kontaktperson til

Formand	
  

Festudvalg	
  og	
  Bøjeudvalg	
  

Peter	
  Blach	
  
Hjarbækvej	
  6,	
  Hjarbæk,	
  	
  
8831	
  Løgstrup	
  

Tlf.	
  6128	
  2075	
  
formand@viborgsejlklub.dk	
  

Erling	
  Hansen	
  
Nørresiden	
  9B,	
  Hjarbæk	
  
8831	
  	
  Løgstrup	
  

Mob.	
  	
  2177	
  5901	
  
naestformand@viborgsejlklub.dk	
  

Orla	
  V.	
  Christensen	
  
Egevej	
  9	
  
7470	
  	
  Karup	
  J	
  

Tlf.:	
  	
  	
  9710	
  0550	
  
Mob.	
  2616	
  0550	
  
kasserer@viborgsejlklub.dk	
  

Næstformand	
  

	
  

Kapsejladsudvalg	
  

	
  

Kasserer	
  

	
  

Sekretær	
  

Bladudvalg	
  

Else	
  Mørk	
  
Kølsenvej	
  48d	
  
8831	
  Løgstrup	
  
	
   	
  

	
  

	
  

Tlf.	
  	
  	
  	
  6134	
  8723	
  
sekretaer@viborgsejlklub.dk	
  

Bestyrelsesmedlem	
  

Havne/pladsudvalg	
  og	
  2,4	
  mR	
  

Leif	
  Vang	
  Larsen	
  
Stenbjergkvarteret	
  17	
  
7400	
  Herning	
  

Mob.	
  2144	
  7142	
  
leif-‐vang@jubii.dk	
  

Bestyrelsesmedlem	
  

Klubhusudvalg	
  

Frank	
  Rømer	
  Madsen	
  
Bavnevej	
  10,	
  Hjarbæk	
  
8831	
  	
  Løgstrup	
  

Tlf.	
  	
  	
  	
  8664	
  2235	
  
f.romer@live.dk	
  

Jesper	
  Bak	
  
Hjarbækvej	
  33,	
  Hjarbæk	
  
8831	
  Løgstrup	
  

Tlf.	
  2333	
  8657	
  
JBA@energinet.dk	
  

Leder	
  af	
  juniorafdelingen	
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Havne/Pladsudvalget	
  

	
  

Børge	
  List	
  (formand)	
  
(Udlån	
  af	
  bundslibemaskine)	
  
	
  
Lars	
  Blach	
  
	
  

Mob.	
  2339	
  2506	
  
bmblist@gmail.com	
  

Mob.	
  4025	
  6184	
  
LBlack@vetus.com	
  
Mob.	
  2496	
  8285	
  
turbo.brohm@gmail.com	
  
	
  

Niels	
  Brohm	
  

Kapsejladsudvalg	
  
Kristian	
  Melgaard	
  (formand)	
  
Kontaktperson	
  til	
  Limfjordskredsen	
  

Tlf.	
  3511	
  4243	
  
krenmel@gmail.com	
  
Mob.	
  4084	
  3564	
  
justesenjan@hotmail.com	
  
Mob.	
  4076	
  5154	
  
henrik@zacho.net	
  
	
  

Jan	
  Justesen	
  

Henrik	
  Zacho	
  
Bøjeudvalg	
  

Mob.	
  2142	
  7363	
  
carlogannamarie@gmail.com	
  
Mob.	
  2339	
  2506	
  
bmblist@gmail.com	
  
	
  

Carl	
  V.	
  Jensen	
  (formand)	
  
Børge	
  List	
  	
  

Festudvalg	
  

Mob.	
  2344	
  2750	
  
ellyarne@gmail.com	
  
	
  

Elly	
  Thomassen	
  (koordinator)	
  
Klubhus	
  	
  

tlf.	
  8664	
  2481	
  
on@onradio.dk	
  
Tlf.	
  8664	
  2151	
  
lillevif@hotmail.com	
  
	
  

Oluf	
  Nørgaard	
  (udlejning	
  og	
  reservation)	
  
Jørgen	
  Kofoed	
  (salg	
  af	
  klubnøgler)	
  
Juniorafdelingen	
  	
  

Mob.	
  2463	
  7653	
  
TKLA@skivekommune.dk	
  
	
  

Torben	
  K.	
  Laier	
  
2,4mR-‐udvalg	
  

Mob.	
  4017	
  1582	
  
fig@webspeed.dk	
  
	
  

Jan	
  Fig	
  (formand)	
  
Hjemmeside	
  

Mob.	
  2225	
  9573	
  
e.rechnagel@youmail.dk	
  

Ejler	
  Rechnagel	
  
Klubblad	
  

	
  

Kristian	
  Melgaard	
  (redaktør)	
  
Henrik	
  Zacho	
  (layout)	
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Tlf.	
  3511	
  4243	
  
krenmel@gmail.com	
  
Mob.	
  4076	
  5154	
  
henrik@zacho.net	
  

Snedker & Tømrer Forretningen
Ole Levring

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

Kølsenvej 46
8831 Løgstrup

Svømning
Svømme sæsonen starter
lørdag 24. oktober,
og fortsætter hver lørdag 10-11
frem til 16. april 2016.

På grund af andre aktiviteter i hallen, er der
ikke svømning følgende lørdage:
19. december
26. december
2. januar 2016
13. februar
20. februar
27. februar
19. marts og
26. marts

Svømningen foregår i Søndre skole svømmehal, hvor vi deler bassin med folk fra Viborg
Ro-og Kajakklub.
Livredder er Anders Fill Eskildsen, og både
klubbens egne medlemmer og deres pårørende er velkomne til at benytte dette gratis
tilbud.

Evt. henvendelse til Jan Fig – 40171582
eller Fig@webspeed.dk
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Spurvevej 17 • 8800 Viborg

Tlf. 86 62 22 55

email@borngrafisktryk.dk

24
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