
34. årgang · Nr. 2 · April 2017

56°36,5N 9°17,5E



2

Dette blad udgives af Viborg Sejlklub.

Administrativ adresse: 
v/Kasserer Jørgen Kærsgaard
Mosevænget 19
8800 Viborg

www.viborgsejlklub.dk

Klubhus adresse:
Strandvejen 11
Hjarbæk
8831 Løgstrup



3

Leder
En ny sæson er så småt ved at starte i 
det maritime Danmark - og i Hjarbæk 
Havn. Der er en mange ting der skal 
gøres klar inden søsætning, og alt for 
lidt tid at gøre dem i. Der må priori-
teres hårdt så det meste og/eller det 
vigtigste bliver nået. Herunder for un-
dertegnede at skrive/redigere klubblad 
til sejlklubbens medlemmer. 

Redaktøren er traditionen tro startet 
bagfra i sin knivskarpe prioritering-
srækkefølge med at fjerne en lettere 
havareret prædikestol fra Dykandens 
fordæk, og fræse et kondensdræn med 
håndholdt Dremel i agterskottet, da 
vinteren har blottet en fugtskade i 
østen-finéren. 

Senere vil bunden blive nået med 
slibemaskine og -skiver, og malet med 
nyindkøbt epoxyprimer og bund-
maling fra den blå hylde i skuret på 
Dalvikvej. 

Alt sammen inden d. 22 april 
selvfølgelig. Endelig skal der også 
forskønnes med Multicoat-maling i 
Disney-inspirerede farver og opdateres 
påskrevet hjemhavn fra Gjøl til Hjar-
bæk hvis der bliver tid før søsætning 
- eller siden. Hold endelig ikke vejret i 
spænding. Der er længe til klubbladets 
septemberudgave kommer med 
fortsættelse på denne småforkølede 
søforklaring.

I mellemtiden, nyd et frisk klubblad 
med knivskarpe, brugbare og opda-
terede facts om livet i, og specielt 
omkring, Viborg Sejlklub.  

Jeres dedikerede redaktør
Michael Laugesen

Frit fra redaktørens 
hårdtprøvede lever

Deadline for 
næste blad er 
1. september 2017

Indlæg sendes til: 
michaell@ugesen.dk
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Søsætningen forventes at starte ca. 
kl. 08.00.

Vi tømmer pladsen i modsat ræk-
kefølge som ved optagningen, altså 
startes der udefra og afsluttes ved 
Toiletbygningen samt Æblehaven.
Der kan dog af hensyn til kranens 
arbejde ske mindre ændringer.

Kranen vil som sædvanlig være til-
knyttet faste hjælpere, men det for-
ventes at alle giver en hånd med hvor 
dette måtte være nødvendigt.

Af hensyn til sikkerheden, skal det 
indskærpes at ingen uvedkommende 
må befinde sig inden for kranens 
arbejdsområde, og det må vi hjælpe 
hinanden med ikke sker.

Husk: Standerhejsning kl. 12.00.

Stativoprydning forventes at starte 
ca. kl. 18.30.

Det forventes at alle møder op –  
eller sender en stedfortræder. Vi gør 
opmærksom på, at det er den enkelte 
bådejers ansvar, at stativet bliver 
anbragt på den anviste plads, og det 
gælder både forår og efterår.

Vi har før været godt hjulpet af hen-
holdsvis Per Vig og Per Ravn med deres 
maskiner, og det vil vi forsøge om vi 
kan få dem til igen, da det gør det hele 
noget lettere.

Da det forventes at bådene skal stå no-
genlunde samme sted til vinter, vil det 
være en god idé at stable de nærmeste 
stativer på de vogne der er, så det hele 
fylder mindst mulig og er nemmere at 
transportere.

Søsætning
22. april

Stativer 
på plads og 
arbejdsaften
25. april

Nyt fra Havne-/Pladsudvalget
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Gule ærter d. 7/2-2017

Der findes som bekendt fire slags 
ærter: Gule ærter, grønne ærter, dem 
der er der, og dem der ikke er der.

I dette tilfælde var der to slags, de gule 
og dem var der nok af. Det var dog 
en anelse dyrere end annonceret. En 
anden gang må vi finde én, der har en 
trykkoger, et tilbud på frossen suppe, 
en sæk gule ærter og 5 meter medister, 
og lave dem selv. Hvor svært kan det 
være? 

På formandens insisterende foranled-
ning fortalte Ole Poulsen, tidligere 
aktivt medlem af Viborg Sejlklub, nu 

overvejende aktiv som autocamper-
ejer, efter spisning om autocamping 
for begyndere og let øvede, og viste 
lysbilleder fra livet på landevejen i 
autocamper på destinationer i Fran-
krig, Spanien, Tyskland m.fl. Fine lys-
billeder. Angiveligt er Frankrig stedet 
man skal tage hen.

Ole Poulsen anbefalede desuden b.la. 
en wifi-router, der kunne hente wifi-
signaler over lange afstande ned til au-
tocamperen (eller båden, hvis man kan 
finde et tørt sted at installere sådan 
noget elektronik). 
Se mere på www.altomautocamperen.dk/
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Tirsdag den 4. april kl.18.00 møde i klubhuset ved søen, 
får bådene pakket ud af vinterhi og aftaler, hvad der skal 
laves og aftaler, hvad der skal gøres med motorbåden Henrik, 
almindelig klargøring.
Hvis vi ikke aftaler andet er det kl. 18.00 om tirsdagen.

Tirsdag 11. april: Klargøring af både.
Tirsdag 18. april: Søsætning af twin.
Tirsdag 25. april: Sejlads hver tirsdag frem til sommerferien.
Tirsdag 11. juli: Sidste gang, der sejles før ferien.
Tirsdag 8. august: Første gang efter ferien.
Søndag 24. sept: Klubmesterskab, hvis der er nogen, der er interesseret.
Tirsdag 26. sept: Afrigning af både, kan flyttes efter hvordan vejret er.
Lørdag 30. sept: Oprydning på pladsen afslutning af sæsonen.

Jan Fig, 2.4 mR afdelingen

Nyt fra 2,4 mR-udvalget

Kalender 2017 for
2,4mR afdelingen

13.-30. april: Kl. 10-16

Hele maj: Kl. 09-19 
Man kan bestille forlænget åbningstid 
til kl. 20.00 ved opkald inden kl. 18.00

Juni-juli og august: Kl. 09-21
September: Kl. 10-18 

Fredage-søndage i september kan der 
bestilles forlænget åbningstid til kl. 
20.00 ved opkald inden kl. 17.00

1.-22. oktober (t.o.m uge 42): Kl. 10-16
Fredage-søndage i oktober kan der 
bestilles forlænget åbningstid til 
kl. 18.00 ved opkald inden kl. 15.00

23. oktober: Slusen lukker for sæsonen.

Brovagten træffes indenfor alm. 
åbningstid på tlf. 86 69 71 43. 
Udenfor alm. åbningstid på 
tlf. 24 41 02 44. 

Slusen kan kaldes over VHF- 
på kanal 12 og 16 i åbningstiden.

Virksundslusens åbningstider i 2017:
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Arrangører:

Arrangører:

Grill-selv kl. 18.00
Vi slutter dagen med grill-selv.

Medbring selv dit kød til grillen og tilbehør.

Program
Boderne åbner kl. 12.30.

Irsk folkemusik fra kl. 14.00.

Forskellige konkurrencer i løbet af dagen.

Hvem vil hjælpe?
• med en kage til kaffen i boden

• med indpakkede præmier til fiskedam

• med oprydning

BODERNE VIL VÆRE
ÅBNE HELE DAGEN:

Det muntre køkken 
Fiskedam  · Søm islåning

Salg af øl, vand og grillpølser

Forskellige konkurrencer
Irsk folkemusik

Lørdag 17. juni

Festpladsen åbner kl. 12.00

Levende musik hele dagen 

Masser af boder og aktiviteter

Velassorteret ølvogn · Grillpølser

Firkamp · Det Muntre Køkken · Fiskedam · Ansigtsmaling og meget andet

Lækker grillmenu fra Slagter Storm
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Peter bød alle de tilstedeværende 
velkommen. Herefter gennemgik Peter 
kontaktpersoner til udvalgene. 

Kalenderen:
Festudvalget har planlagt arrange-
menter ved: 
Søsætning d. 22. april, 
Forårsfest d. 29. april. 
Slusesejlads d. 2. september. 
Afriggerfest d. 21. oktober og 
bådoptagning d. 27-28 oktober. 
Julefrokost d. 9. december. 
Derudover er der Skt. Hans fest d. 23. 
juni. (Bestyrelsen) 
Havnefesten er d. 17. juni. 

Bøjeudvalg: 
Der er problemer med at få Ørnen 
på banen til udlægning af bøjer, dog 
mener udvalget at bøjerne kommer ud 
til “tiden”. 

2,4 mR: 
Torsdage bliver til tirsdage. 

Kapsejladsudvalg: 
Der er kapsejladser som vanligt dog på 
fælles lang bane. 
Klubmesterskab d. 16. september. 

Bladudvalg: 
Der udgives 4 blade, udsendes på mail. 
Deadline for næste blad er d. 15. marts. 

Havne-/pladsudvalg:
Der er planer for søsætning og stativer 
på plads, arbejdsaften er endnu ikke 
planlagt. 
Kofoed vil være primusmotor på 
bord-/bænke projekt. 

Det planlægges fliser på et område ved 
miljøskuret til opstilling af affaldscon-
taineren. 

Klubhusudvalg: 
Masterummet skal males, der skal op-
sættes nye oliefyldte radiatorer. 

PR-udvalg:
Ingen kalendersatte projekter. 

WEB-udvalget: 
Ingen kalendersatte projekter. 
Efter kalenderrunden bespistes de 
tilstedeværende (Pølsebord). 

Udvalgenes planer: 
Bestyrelsens planer: 
Møde med kommunen omhandlende 
emner fra bestyrelsesmødet. 

Jørgen Buus efterlyste bedre udnyt-
telse af pladserne i den sydlige del af 
havnen ved overtagelse af sejlklubben. 
Børge tilkendegav problematikken ved 
bytte mellem små og store både, som 
nuværende. 

Festudvalg: 
Der opsættes plakat med tilmelding 
som festafholder. 

Kapsejladsudvalg: 
Det er planen, at Jan er onshore og 
Jørgen er offshore. 
Jørgen vil have DS til at lave en APP der 
registrerer bådenes indbyrdes tid. 
Den nye bane bliver kort for lange 
både og lang for korte både, som en 
konsekvens af, at der kun er en fælles 
bane. Der skal bruges nye bøjer med net. 

Referat fra møde med udvalgene 7. marts 2017
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Bladudvalg: 
Der laves en udsending i god til før 
søsætning, landsætning , jul og gener-
alforsamling. 

Havne-/pladsudvalg: 
Pudsemaskinen må under ingen om-
stændigheder fjernes fra klubben uden 
tilladelse fra Børge. 
Mobilpay kan indtil videre ikke bruges 
til afregning af sandpapir og øl. Du 
skal selv huske af afregne skiver til 
Børge. 

Plæneklipperen er ved at være slidt op. 
Erling har lavet en aftale med borger-
foreningen og fællesklipning. Aftalen 
indebærer at borgerforeningens have-
traktor skal stå i masterummet i 
sommerperioden. 

Det diskuteredes om kajaktiltaget vil 
blokere masterummet. Måske skal kaj-
akker ligge på en vogn eller lignende. 

Der ønskes et bedre hjul på mas-
tekranens top. Derudover skal der 
indkøbes en ny wire til reserve. 

Der udarbejdes regler for næring af 
Skt. Hans bålet. 

Der forventes to pladser til fast uddeling. 

Søspejderne i Viborg vil gerne kunne 
ligge i havnen lejlighedsvist. Umiddel-
bart er der ikke ledige pladser. 

Klubhusudvalg: 
Klubhusets masterum males på vægge 
og gulv. 

Det er kun tilladt at lave arrangement-
er efter aftale med Oluf. 

Kunne det være en mulighed at lave en 
eftermiddags takst? 

Det præciseres at masteskuret er et 
klubhusanliggende og ikke havneplads. 

Pileflet, der er forgået, udskiftes 
løbende med hegn. 

PR-udvalg: 
Der er lavet en Facebookgruppe, så 
man kan erhverve sig viden om besøg 
i havnen. 

Der laves en lille (A4 størrelse) med 
oplysninger om besejling ,aktiviteter 
og attraktioner samt praktiske detaljer. 
Denne kan klubbens medlemmer opslå 
i andre havne. 

2,4 mR: 
Der skal laves en ny tilgangsbro, Jan 
beder om hjælp til ansøgningsbrev. 

Motorbåden er blevet træls, muligvis 
kan retspsykiatriens lånes. 

Planer fra generalforsamlingen: 
Etablering af pladser for autocamp-
ere. Bordebænkesæt på mole. (Kofoed: 
1500,-) Bord-/bænkesæt på græsområ-
det ved Æblehaven, (spørge Schrøder).

Undersøge muligheder for flydebro til 
erstatning for toiletbroen. 

Kajaktilbud, skal det udvikle sig? 

Sauna, der er forespørgsel fra Hald sø 
vinterbader og sauna laug. 

Formanden takkede for god ro og orden. 
 FR
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Annonce:

Tryllekunstneren 
fra Søbyvad
Da jeg ikke længere driver EM Belysning, og da jeg alligevel har købt en 
helside i klubbladet for hele sæsonen, har jeg besluttet at bruge denne 
side til lidt reklame for tryllekunstneren fra Søbyvad.

Hun er en absolut værdig arvtager fra Herta fra Kirkebæk, og jeg fik i 
denne vinter ombetrukket alle hynderne til Julia hos Mariann Christens-
en fra Midtjyllands Autosadelmager i landsbyen Søbyvad. Den ligger på 
vejen til Aarhus lige før man kommer til Svenstrup.

Mariann Christensen er lynende hurtig, dygtig og meget ordentlig med 
sine priser. I kan se resultatet her.
Mariann Christensen kan træffes på: http://www.midtjyllands-auto-
sadelmager.dk/

vh Morten Bøgild
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1 uge før søsætning ...
Billederne taler for sig selv!
Det har været historisk koldt, vådt og 
blæsende i klargøringsperioden, og en 
uge før søsætning  – midt i påskeferien 

– var der da heller ikke et øje at se på 
havnen. Lad os håbe, alle når at blive 
klar til at komme i – vejret til trods!
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Planer for første halvdel af 2017
•	 Sct	Hans	fest	sammen	med	
 Hjarbæk Borgerforening
•	 Forårsfest	29.	April
•	 Broer	renses	med	algefjerner
•	 Mastekran	renoveres	og	sokkel	
 repareres
•	 Søsætning	22.	april
•	 Stativer	på	plads	27.	april
•	 Forberedelse	til	Autocampere	
 – strøm og skilte

Søsætning 22. april
•	 Kran	er	bestilt
•	 Elly	laver	mad	til	middag,	der	som	
 sædvanligt kan købes til små penge 

Bådstativer
•	 Bådstativer	placeres	primært	langs		
 bøgehækken i Æblehaven

E-post
Klubben har nu fået en e-boks for 
at kunne modtage officielle papirer 
fra kommune/stat etc.

Udsendelse af kontingent og pladsleje
Udsendelse af opkrævning for kontin-
gent og pladsleje vil ske ultimo april til 
betaling i maj måned.

Status på duelighedskursus
Duelighedskurset er nu igen 
gennemført med succes. Den teor-
etiske eksamen afvikles i sejlklub-

bens lokaler med N.O. Jespersen som 
censor. Den praktiske del afvikles i 
Virksund primo juni.

Møde i Dansk Sejlunion
Jørgen og Erling har deltaget i et møde 
arrangeret af Dansk Sejlunion under 
temaet ”Udvikling af sejlklubberne”
Der var flere interessante indlæg 
omkring hvordan andre klubber har 
iværksat aktiviteter for at udvikle 
klubberne. Meget af dette vil også 
kunne bruges i Viborg Sejlklub.

Junior afdeling og samarbejde med 
Virksund
Vi er, af Virksund Sejlkub, blevet 
spurgt om vi er interesseret i at indgå i 
et samarbejde omkring vore juniorer.
Dette skal selvfølgelig disktures med 
vor nuværende leder af Juniorafd, Tor-
ben Laier, før vi vender officielt tilbage 
til Virksund Sejlklub

Peter taler med Torben, hvorefter vi 
kontakter formanden for Virksund 
Sejlklub for evt. videre diskussion.

Bordet rundt
Erling: 
Sauna projekt er skrinlagt, da 
forespørgslen vi har modtaget om-
kring opstilling af sauna, udelukkende 
omhandler sommermånederne

Referat bestyrelsesmøde 
11. april 2017
Tilstede: Peter, Erling, Leif, Frank, Ole, Per (suppleant). Fraværende: Jørgen.
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Flydebro som erstatning for ”rød-
vinsbroen” bliver et problem, da en 
flydebro er betydelig bredere end vor 
nuværende bro.  Projektet gentænkes.

Ole: 
Lars Borreskov har oprettet en face-
book side med navnet:
”Viborg Sejlklub Hjarbæk Havn”.
På den side vil der stå løst og fast 
omkring aktiviteter etc.  for Viborg 
Sejlklub og havnen.
Det er en lukket side, så tag og tilmeld 
jer, så vi kan få den delt mest muligt.

Leif: 
Koordinering af kajakdag med Jørgen 
Kærsgaard. Udsendelse af dato i god 
tid for tilmelding

Leif har som medlem af PR-udvalget, 
sammen med Lars Borreskov, lavet 
et udkast til en ”Hjarbæk Folder” som 
skal lægges i de omkringliggende 
havne. Folderen beskriver Hjarbæk 
Fjord og havn, og fortæller lidt om 
slusen, vand dybder, havnen, sevær-
digheder etc.

Peter: 
Det er besluttet at dagsorden vedr. 
bestyrelsesmøder samt referater, 
sendes til suppleanten på samme 
vilkår som til resten af bestyrelsen.

Vi har problemer med dybden på 
to bådepladser, hvor der er sket en 
sammen skridning og-/eller tidligere 
udgravet rende er ”skæv” i.f.t. pladsen 
efter flytning af pælene. Disse to båd-
pladser bliver uddybet 12. april.
 
Erling ønsker at få ført til referat, at 
han ikke har været orienteret om 
denne uddybning og i øvrigt er imod 
beslutning om dette.

Der stilles forslag om at få lavet en 
”Ønske / udbedringsliste” over ting, 
som skal repareres og /eller laves. Me-
ningen er, at folk kan skrive sig på til 
nogle punkter, som de mener de kan 
håndtere. Bliver diskuteret på næste 
bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde er 2. maj 2017
 
 Ole Moeslund
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Vi er professionelle
til fi ngerspidserne ...

Vi står altid klar til at hjælpe

Ann til Sporteblad.indd   1 15/08/07   9:21:56
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Skt. Hans
Fredag den 23. juni kl. 18.30 serverer vi 

helstegt gris med tilbehør til 60,- kr. pr. kuvert. 
Båltale kl. 20.00, hvorefter bålet tændes. 

Båldelen arrangeres i samarbejde med Hjarbæk Borgerforening

Vejret på vandet
Maritim meteorologi for skippere og sejlere

Denne nye bog  er til alle, der sejler, 
uanset størrelsen på fartøjet.

Den giver forklaringer på, hvordan 
man bruger vejrudsigter og vejrkort, 
planlægger sejladsen og tyder det 
vejr, man møder, både kystnært og på 
oceanerne.

Bogen indeholder over 300 illustra-
tioner og fotografier, som gør det let 
at forstå vejret og vejrudsigterne. Det 
er en praktisk anvendelig bog med 
mange eksempler, og den er skrevet i 
et letforståeligt sprog. Meteorologiens 
grundlæggende begreber er beskrevet 
og forklaret som nyttig baggrundsviden.

Bogen er skrevet af Mette Hundahl, som 
er lektor på Marstal Navigationsskole. 
Hun har i over 25 år undervist kom-
mende navigatører i meteorologi, navi-
gation og andre nautiske fag, og hun er 
censor ved yachskippereksamenerne. 

Bogen kan købes på detblaaforlag.dk 
for 350,- excl. fragt.

En idé til 
sommerens 

læsning?
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Jeg konstaterede forrige år, at min bom 
havde indvendige tæringer. En bom holder 
vel heller ikke evigt. Jeg var således på 
udkik efter en ny – eller en bedre bom. 
Vi ved jo alle, at bommen knækker på 
det mest ubelejlige tidspunkt. Det pas-
sede mig derfor fint, at jeg kunne se på 
Grinde hjemmesiden, at Lars Nielsen fra 
O`Hvalen, efter at have skiftet til en højere 
rig,  havde sin gamle bom og mast til salg. 

Der er jo en god sælger gemt i Lars, så ved 
min snak med Lars blev jeg overbevist om 
at jeg udover bommen, også skulle købe 
masten. Min nuværende mast og bom er 
hvidmalet, så der er jo også god fornuft i 
at at købe begge dele, ”så er du jo også fri 
for at male”, som Lars sagde :-)  Vi sejler 
praktisk talt udelukkende tursejllads i 
Grinden, så vi er ikke i overvejelser om en 
ny højere rig, som ellers tilsyneladende 

er det store hit i Grindeklassen for tiden. 
Uanset en løbende udvikling af tingene 
på ror og rig, kan jeg nu også godt lide at 
båden er så tæt på klassebestemmelserne 
som muligt.

Kort efter den hurtige aftale over tel-
efonen, meldte de forskellige bekymringer 
sig nu hurtigt. Hvordan i alverden skulle 
jeg få en 13,2m lang mast fragtet fra 
Faaborg til Viborg, uden at skulle betale en 
formue til en vognmand. Lars foreslog at 
jeg sejlede til Faaborg, så kunne vi hurtigt 
ombytte de par master. Jo jo fint nok, men 
der er vel op mod en 4 dages sejllads hver 
vej, og hvis planerne ikke lige er i retning 
af Fyn i år, så er den ikke helt brugbar.

Flere spurgte om det overhovedet er lovligt 
at transportere så lange genstande på 
landevejen. Ja det er det.... Jfr. bekendt-

Transport af mast fra 
Faaborg til Limfjorden
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gørelsen er kravene, at en bil incl. gods 
højst må være 12,0m i længden. På ”et 
vogntog” bestående af bil samt trailer, 
må den samlede længde ikke overstige 
18,75m. Så 13,20 m er ikke noget prob-
lem. For en sikkerheds skyld havde jeg nu 
medbragt en udskrift af Trafikstyrelsens 
bekendtgørelse, i fald vi skulle møde en 
energisk og måske nyuddannet Politibet-
jent på ekspeditionen. 

Jeg skulle have fundet en lang trailer. Mine 
tanker gik først i retning af vores tidligere 
Folkebådstrailer, men de Folkebådsse-
jlere vi kender har alle en båd stående på 
traileren her om vinteren. Så kom jeg til 
at tænke på spejderne der har en kæmpe 
kano trailer, denne kunne jeg godt låne, 
vi skulle bare lige 2 mand arbejde en dags 
tid, med at flytte diverse udstyr og aflæsse 
6 kanoer så vi kunne få traileren fri inde 
bag fra garagen.

Jeg overvejede også de lokale svævefly-
veres trailer, sejlklubbens optimistbåds 
trailer og leje af en biltransport trailer. 
Per fra sejlklubben mente også at kende 
noget til en trailer som blev anvendt til at 
transportere nogle lange rør. Forslagene 
var mange og vel egentlig gode nok, men 
det endte alligevel med at jeg besluttede 
mig for at leje en helt almindelig trailer, 
med gitter net og et 2,75 m lang lad. Jeg 
vurderede at med den styrke der er i en 
Grindemast, kunne den godt holde til 
transporten til Viborg, med ca 5 meter 
frithængende ender, der kun er påvirket af 
egenvægten.

Som det ses af foto lavede jeg to solide 
”kryds” som blev henholdsvis skruet og 
bundet godt fast til traileren. Krydsene var 
så høje at forenden af masten kunne rage 
hen over bilen. 

Efter en særdeles grundig vurdering og 
”godkendelse” af op til flere interesserede 
sejlere på havnen i Faaborg, drog vi afsted 
mod Viborg. Min gamle kammerat Johnny 
var med på ekspeditionen (gammel 
Spækhugger sejler, så han er med på det 
meste☺). Hans opgave var udover at løfte, 
også at holde øje med, at vi ikke ramte 
hverken vejskilte eller uheldige forbi-
passerende i svingene.

Lars havde været så venlig at invitere på 
frokost før vi startede hjemturen. Det var 
rigtigt dejligt, men det er lige før, at den 
vanskeligste del af turen var ad de mange 
små og lidt snirklede villaveje ud til ham. 
Skarpe 90 graders sving er ikke sagen med 
5 m ragende henholdsvis foran og bagud 
fra en trailer i svingene. 

Heldigvis gik alt godt og hjemturen forløb 
uden problemer. Der var dog enkelte 
medtrafikanter der havde behov for at gøre 
os opmærksomme på, at vi havde en lang 
mast på taget :-)

Den nye mast/bom uden indvendig 
korrodering ligger nu klar til påsætning i 
Hjarbæk. 

 Erik Justesen
 Grinde DEN 26 Juliana
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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

Brug af bundsliber
Husk at afregne for de 
slibeskiver, du har brugt. 
Afregning til Børge List, 
se priser side 21.
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APRIL 
22. april Søsætning kl. 08.00 Hjarbæk 

25. april Stativ oprydning kl. 18.30 Hjarbæk 

27. april Ungdomsafdelingen starter sæsonen Hjarbæk 

29. april Forårsfest Hjarbæk

MAJ
10. maj Onsdagssejlads første start kl. 18.45 Hjarbæk

JUNI
17. juni Havnefest kl. 12.30 Hjarbæk

23. juni Skt. Hans aften kl. 18.30 Hjarbæk

AUGUST 

18-20. august Sjægte VM Hjarbæk 

SEPTEMBER
1. september Deadline for næste blad 

2. september Fællestur Hjarbæk

16. september Klubmesterskab Hjarbæk

OBS. Faste begivenheder som Duelighedsundervisning, svømmetider, 

kapsejladser og juniorsejladser fremgår af kalenderen på hjemmesiden.

Kalenderen



20

For at erhverve bådplads ved en af 
sejlklubbens broer kræves der fuldt 
medlemskab af Viborg Sejlklub.

Medlemskontingent, pladsleje og indskud 
fastsættes på den ordinære general-
forsamling. Kontingent og pladsleje 
opkræves halvårsvis forud (1. april 
og 1. december). For fartøjsejere skal 
forfaldne restancer være betalt inden 
søsætningen.

Viborg Sejlklubs Havne-/Pladsudvalg 
fører en offentlig tilgængelig ven-
teliste. Medlemmer, der ønsker at 
stå på klubbens venteliste betaler et 
årligt gebyr herfor. Havne-/Pladsud-
valget er endvidere ansvarlig for, at 
havneplanen for sejlklubbens havne-
del løbende opdateres og er offentlig 
tilgængelig.

Henvendelse vedrørende bådplads, 
venteliste og lignende henvises til 
Havne-/Pladsudvalget.

Ved salg af båd kan bådpladsen ikke 
overdrages køberen. Fartøjsejeren 
bevarer sin ret til at få anvist plads, så-
fremt han anskaffer båd senest næst-
følgende (denne-, følgende- og næstføl-
gende-) sæsons første maj og har erlagt 
fuld pladsleje. Havne-/Pladsudvalget 

disponerer over pladsen som låne-
plads i den mellemliggende periode.

Hvis der opstår tvivl om pladsejeren 
nu også er ejer af det pågældende 
fartøj, kan bestyrelsen forlange, at 
pladsejeren dokumenterer sit ejerskab 
til det pågældende fartøj ved at frem-
vise gyldig ansvarsforsikring lydende 
på pladslejerens navn.

En fartøjsejer med fast- eller låneplads, 
der af en eller anden grund ikke får sin 
båd i vandet ved søsætningen/tænker 
på at sælge, er forpligtet til at orientere 
Havne-/Pladsudvalget herom, så ud-
valget straks kan disponere over plad-
sen. Hvis båden ikke er søsat inden 
den 15. maj, disponerer Havne-/Plads-
udvalget over pladsen som låneplads. 
Fartøjsejeren skal herefter mindst 14 
dage forud for søsætning give Havne-/
Pladsudvalget besked herom.

Retningslinier for tildeling 
af bådplads i Sejlklubbens 
havnedel i Hjarbæk

Fra Havne-/Pladsudvalget
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Brug af 
klubbens 
bundslibere
Man selv skal holde tal på forbrug 
af slibeskiver, og sørge for 
afregning til undertegnede.

Pris for slibeskiver:
Netskiver: 20 kr. pr. stk
Almindelige: 10 kr. pr. stk.
Skrabejern er inkl.
Det koster min. 20 kr. at låne 
maskinerne.
 Børge List

 Formand Havne-/ Pladsudvalg

TIL SALG

Søvandsbestandige 
bolte
Jeg sælger 6×70 mm syrefaste 
bolte A4 til 8,- kr/stk – så længe 
lager haves.
 Frank Rømer

 51 86 64 44

Oprydning
på loftet?
Har du brugt den iskolde påske-
ferie til at rydde op og rydde ud, 
da det alligevel ikke var vejr til 
at klargøre båd, så vil vi bare lige 
nævne, at spil og diverse bøger 
altid er velkomne i Sejlklubbens 
reol – til glæde for egne medlem-
mer og gæstesejlere.

Salg af klubstandere
Klubbens alm. standerflag og 
den lille reversnål kan købes ved 
henvendelse til Børge List.
Begge kan erhverves for 
50,-/stk.

Referat fra general-
forsamling, klubbens 
vedtægter samt takst-
blad for 2017 kan findes 
på hjemmesiden.

www.viborgsejlklub.dk
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Kontakt til bestyrelsen
Formand Fest-, Bøje- og Kapsejladsdvalgene

Peter Blach
Hjarbækvej 6, Hjarbæk
8831 Løgstrup

Tlf. 61 28 20 75
formand@viborgsejlklub.dk

Næstformand Duelighedskursus

Erling Hansen
Nørresiden 9B, Hjarbæk
8831 Løgstrup

Mobil 21 77 59 01
naestformand@viborgsejlklub.dk

Kasserer Markedsføringsudvalg

Jørgen Kærsgaard
Mosevænget 19
8800 Viborg

Mobil 20 42 42 95
kasserer@viborgsejlklub.dk

Sekretær

Ole Moeslund
Egedal 6, Hald Ege
8800 Viborg

Mobil 20 32 86 33
olemoeslund@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Bladudvalg og Klubhusudvalg

Frank Rømer
Bavnevej 10, Hjarbæk
8831 Løgstrup

Tlf. 86 64 22 35
f.romer@live.dk

Bestyrelsesmedlem Havne-/pladsudvalg og 2,4mR

Leif Vang
Stenbjergkvarteret 17
7400 Herning

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

Leder af Juniorafdeling

Torben Laier Mobil 24 63 76 53
tkla@skivekommune.dk
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Kontakt til udvalgene
Havne-/Pladsudvalg

Børge List (formand)
(Udlån af bundslibemaskine)

Mobil 23 39 25 06
bmblist@gmail.com

Lars Blach Tlf. 40 25 61 84
lblack@vetus.com

Lars Borreskov Mobil 40 41 82 73

Åge Foldbjerg Mobil 40 72 92 44

Kapsejladsudvalg

Jørgen Buus Tlf. 86 63 85 14
jebuus@hotmail.com

Bøjeudvalg

Carl V. Jensen (formand) Mobil 21 42 73 63
carlogannamarie@gmail.com

Aage Foldbjerg Mobil 40 72 92 44

Festudvalg

Elly Thomassen (koordinator) Mobil 23 44 27 50 
ellyarne@gmail.com

Klubhus

Oluf Nørgaard (udlejning og reservation) Tlf. 86 64 24 81 
on@onradio.dk

Jørgen Kofoed (salg af klubhusnøgler) Tlf. 86 64 21 51
lillevif@hotmail.com

2,4 mR-udvalg

Jan Fig (formand) Mobil 40 17 15 82
fig@webspeed.dk

Hjemmeside www.viborgsejlklub.dk

Ejler Rechnagel Mobil 22 25 95 73
e.rechnagel@youmail.dk

Klubblad

Michael Laugesen (ansv. redaktør) Mobil 27 14 72 28
michaell@ugesen.dk

Bestyrelsessuppleant

Per Vig Laursen Mobil 24 84 93 86  
5xvig@os.dk
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Spurvevej 17 • 8800 Viborg

Tlf. 86 62 22 55
email@borngrafisktryk.dk


