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Tidligt på sommeren fik vi en 
henvendelse fra TV Midt-Vest, 
som ønskede at lave et indslag fra 
Hjarbæk.

De kørte et sommerprogram som 
hed ’Sommer i Danmark’, fordi 
mange i år tilbragte sommeren i 
Danmark. I løbet af juli og begyn-
delsen af august sendte de hver 
onsdag aften direkte fra forskellige 
byer i Midt- og Vestjylland, med en 
eller anden forbindelse til vandet.

Den 1. juli rullede TV-vognen ind i 
Hjarbæk. Per fik arrangeret kap-
sejlads og jollesejlerne var på van-
det så der var aktivitet på fjorden 
og i havnen, vi fik skabt en god 
kulisse.

Erling sørgede for grillpølser og 
øl som afslutning på en hyggelig 
aften på havnen.

Tak til alle som hjalp til 

Indslaget handlede om området 
omkring Hjarbæk, og det var en 
blanding af optagede indslag og 
direkte TV.

Indslaget kan ses på TV Midt-Vest 
hjemmesiden på dette link, indsla-
get ligger nederst på den side man 
kommer ind på her.

 / Jesper

Den dag TV2 kom på besøg

Sommeren i Hjarbæk

Foto: Karin Jensen

https://www.tvmidtvest.dk/nyheder/01-07-2020/1930/sommer-i-danmark-hjarbaek?autoplay=1#player
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Nyt fra Bestyrelsen

Viborg Sejlklubs blad udsendes 3 
gange årligt, og så hurtigt som ver-
den ændrer sig i dag, vil det være 
naturligt at gøre brug af de sociale 
medier – hjemmeside og Facebook, 
for at blive ajourført i mellemtiden.

Hold dig opdateret med 
hjemmesiden

Alle referater fra bestyrelsesmøder, 
generalforsamling og andre møder 
kan altid findes på hjemmesiden: 
http://viborgsejlklub.dk/aktuelt/
referater/

På hjemmesiden finder du bl.a. 
aktuelt takstblad, vedtægter, 
kalender, galleri og meget andet.

Følg med på 
Facebook

Viborg Sejlklub har to Facebook-
grupper:

Viborg Sejlklub Hjarbæk Havn 
er den facebookgruppe, som om-
handler Viborg Sejlklub og havnen 
generelt. Alle er velkomne til at 
komme med billeder og indlæg, 
blot den sobre omgangstone 
bibeholdes. Bestyrelse og medlem-
mer deler hyppigt opslag her.

Viborg Sejlklub – facebookgruppe, 
som primært benyttes af junior-
afdelingen.

Vær ajour med klubbens aktiviteter

Fra en kapsejladsaften. Foto: Morten Bøgild

http://viborgsejlklub.dk/aktuelt/referater/
http://viborgsejlklub.dk/aktuelt/referater/
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Vær ajour med klubbens aktiviteter

Nyt fra Bestyrelsen

Hej til alle i sejlklubbens regi!
Det var en dejlig aften i Juni måned 
hvor mange skønne arbejdsomme 
mennesker var mødt op, nogle 
med rive og skuffejern, andre med 
renser og udstyr til afrensning 
af fliserne ved klubhuset. Nogle 
havde gang i hækkeklippere og 
affaldsfrakørsel. Græstrimmerne 
blev også behørigt luftet og græsset 
trimmet og klippet, ting blev fixet. 
Noget nyt grus udjævnet i huller og 
manglende steder.

Der var også nogle, der fik sat el-
tavlen, og diverse dele fast ved den 
flotte nyanlagte bro, hvor der også 
skal falde nogle rosende ord til de 
personer, der har lavet den. Det har 
gjort den flotte nye kran soler sig, 
det var dejligt at se, hvor flot det 
blev. Derefter var der både pølser 
og drikkevarer, som var velfortjent, 
så er det en fornøjelse at være i 
sådan en forening, Viborg sejlklub.

De dejligste hilsener 
Egon (ATHENA)

Oprydningsdag

Foto: Egon Jensen



6

Nyt fra Bestyrelsen

Tømmestation

Der har gennem det sidste års tid 
været sonderinger med henblik 
på at få etableret en mulighed 
for at tømme bådenes toilettank 
(holdingtank) for at beskytte vand-
miljøet i Hjarbæk fjord. Flere mu-
ligheder for placering af en sådan 
tømmestation/miljøstation har 
været drøftet, bl.a. en placering ved
slusen på Sundstrupsiden, evt. i sam-
arbejde med Virksund Havn. Med 
denne placering kunne der tømmes 

holdingtank, både på vej ud- og ind 
i Hjarbæk Fjord. Denne løsning blev 
dog forkastet, da pladsen nogen 
gange er optaget af muslinge-
fiskerne, og en placering på den 
anden side ved ventebroen til slu-
sen vil kræve en rørføring under 
vandet til opsamlingstanken, med 
større etableringsomkostninger til 
følge. Det blev derfor besluttet at 
etablere tømmestationen på Hjar-
bæk Havn, så man også har mu-

Eksempel på den ønskede model.
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Nyt fra Bestyrelsen

lighed for at tømme tanken, hvis 
man ikke lige passerer slusen.

Anlægget bliver opsat på hjørnet af 
slæbestedet, modsat miljøskuret. 
For at gøre adgangen så let og 
praktisk som muligt, er det tænkt 
at hæve den lave bro ved slæbe-
stedet op i niveau og måske gøre 
den bredere. Det vil derfor, udover 
muligheden for at fortøjre lang-
skibs, også være til for store både 
at agterfortøjre ved yderste pæl 
på Børges bro og forfortøjre ved 
hovedbroen eller den nye vinkelbro.

Bestyrelsen havde det årlige sam-
arbejdsmøde med kommunen d. 
25/8, hvor vi fremlagde ideen og 
argumenterne for et tømningsan-
læg på havnen. Kommunen havde 
stor forståelse for projektet og det 
blev derfor vedtaget, at kommunen 
støtter med den økonomiske del, 
allerede i år, hvis Viborg Sejlklub 
varetager det praktiske arbejde 
ved etableringen samt den løbende 
drift fremadrettet.

Der er indhentet forskellige tilbud 
på sugeanlæg og kloakarbejde, 
leverandører er valgt og budgettet 
er godkendt af kommunen.  Status 
på etableringen er nu, at kloakar-
bejdet er igangsat, sugeanlægget er 
bestilt og Peter Black har indkaldt 
til byggeplanlægningsmøde incl. 
beregning af materialeforbrug d. 
15. september. Derefter vil et 
arbejdshold af frivillige, som der 
er god tradition for i sejlklubben, 
udføre det nødvendige praktiske 
arbejde, så tømmestationen kan 
stå færdig til næste sæson.

Det overvejes om der samtidig 
skal etableres en tømmestation for 
autocampere på samme rørled-
ning da den vil kunne bygges for et 
meget lille ekstrabeløb. At kunne 
tømme såvel gråt vand (vand fra 
køkken og bad) som sortvand (toi-
letvand) er en efterspurgt service 
for autocamperfolket. 
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Nyt fra Havne-/Pladsudvalget

Retningslinjer for pladsanvisning
Retningslinjer for tildeling af bådplads 
i Sejlklubbens havnedel i Hjarbæk.

For at erhverve bådplads ved en af 
sejlklubbens broer kræves der fuldt 
medlemskab af Viborg Sejlklub.
Medlemskontingent, pladsleje og 
indskud fastsættes på den ordinære 
generalforsamling. Kontingent og 
pladsleje opkræves halvårsvis forud 
(1. april og 1. december). For fartøjs-
ejere 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, 
såfremt han anskaffer båd senest 

næstfølgende (denne-, følgende- og 
næstfølgende-) sæsons første maj 
og har erlagt fuld pladsleje. Havne-/
pladsudvalget disponerer over 
pladsen som låneplads i den mellem-
liggende periode.

Såfremt et medlem af Viborg Sejlklub 
har en plads i Viborg Sejlklubs del 
af havnen og vedkommende afgår 
ved døden, kan vedkommendes 
ægtefælle, registreret partner eller 
samboende ledsager overtage havne-
pladsen efter medlemmet, mod at 
den efterladte selvfølgelig bliver 
medlem af Viborg Sejlklub og betaler 
pladsleje.

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

En fartøjsejer med fast- eller låne-
plads, der af en eller anden grund
ikke får sin båd i vandet ved søsæt-
ningen/tænker på at sælge, er 
forpligtet til at orientere Havne-/
pladsudvalget herom, så udvalget 
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Nyt fra Havne-/Pladsudvalget

straks kan disponere over pladsen. 
Hvis båden ikke er søsat inden den 
15. maj, disponerer Havne-/pladsud-
valget over pladsen som låneplads. 
Fartøjsejeren skal herefter mindst 
14 dage forud for søsætning give 
Havne-/pladsudvalget besked herom.

Med hensyn til erhvervelse af båd-
plads gælder de af generalforsam-
lingen til Havne-/pladsudvalget 
givne direktiver, herunder bl.a. at:
Havne-/pladsudvalget konstituerer 
sig med en formand senest 14 dage 
efter generalforsamlingen blandt de 
valgte medlemmer i udvalget.
Formanden er ansvarlig for, at der 
sker en løbende opdatering af havne-
planen sommeren igennem, at even-
tuelle ledige bådpladser besættes 
hurtigst muligt ud fra ventelisterne 
samt at Sejlklubbens venteliste 
løbende ajourføres. Formanden er 
endvidere forpligtet til, at holde 
bestyrelsesrepræsentanten løbende 
orienteret herom.

Der skal i forbindelse med tildeling 
af fast plads erlægges et indskud (se 
gældende takstblad). Der betales ikke 
indskud ved tildeling af låneplads.

Medlemmer, der allerede har fast 
plads i havnen, har fortrinsret til at 
bytte denne med en ledig blivende 
plads af passende størrelse, før over-

dragelse til et medlem fra ventelisten 
kan finde sted.

Bådejernes ønsker søges imødekom-
met i forbindelse fastlæggelsen af 
den “nye havneplan” umiddelbart 
efter den årlige generalforsamling.
Havne-/pladsudvalget har ret til at 
omfordele pladserne (fast og låne-
plads) under hensyntagen til bådens 
størrelse og for at sikre bedst mulig 
udnyttelse af pladserne.

Ønske om optagelse på venteliste 
til bådplads sker ved, at ansøgeren 
udfylder Havne-/pladsudvalgets 
blanket om optagelse på Sejlklubbens 
venteliste.

Blanketten ligger på sejlklubbens 
hjemmeside, i klubhuset og kan 
også fås ved henvendelse til Havne-/
plads-udvalgets medlemmer.

Blanketten sendes til sejlklubbens 
kasserer. Ansøgeren bliver først 
optaget på ventelisten, når betalin-
gen er indgået på sejlklubbens konto. 
Formanden for Havne-/pladsudvalget 
drager omsorg for, at ventelisten
opdateres og findes som frit tilgæn-
geligt opslag i sejlklubben og i skabet 
på miljørummet.

 Bestyrelsen for Viborg Sejlklub
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Nyt fra Havne-/Pladsudvalget

Regler for havnepladsen

Der er grund til at gøre opmærksom på, 
at hvis man køber, eller påtænker at købe 
anden båd, er det køberens eget ansvar, 
at den købte båd kan være på den plads, 
man er blevet tildelt.

Man kan altså ikke umiddelbart regne 
med at Havne-/pladsudvalget kan løse 
problemet.

Man kan skrive sig på en omfordelings-
liste, hvorefter man så vil have fortrins-
ret til en ledig blivende plads af passende 
størrelse, når vi uddeler pladser.

Man kan ikke selv aftale pladsbytte, det 
skal foregå ved henvendelse til havne-/ 
pladsudvalget.

Med venlig hilsen
Havne-/ pladsudvalget

Vedrørende Bådplads
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Nyt fra Festudvalget

Festudvalget måtte søge input 
udefra
Hvordan holder vi en søsætningsfest, 
uden at samle folk …? 

Forslaget blev fællesspisning hver 
for sig. For ikke at det skulle ende 
i stående taffel på molen, blev det 
foreslået, at vi kunne benytte bådene 
og hygge i dem. Igen skulle der tænkes 
nyt: Portionsanrettet tag-selv-bord …
(go’ idé). Først skulle de 15 deltagende 
både lægges ind i bunden af havnen, 
(dette var nemt planlagt), men de 8 
sek/m fik det til at gå knap så nemt 
som planlagt. 

Ruben Hansen og Morten Bøgild havde
været igang med det store kolde tapas-

bord, lidt forskelligt pølse fra det 
meste af Europa, samt en anretning 
med blandede oste, druer etc. Stem-
ningen blev hurtigt den gode kendte 
med fællessang. 

Solen skulle spilles ned. Da saxofo-
nisten havde lidt sommerfugle i 
maven blev det gjort lidt før solen var 
klar. Det virkede til alle fik en måske 
lidt stormfuld, uformel søsætningsfest 
alligevel. 

Fest udvalget takker for et stormfuldt 
fremmøde. 

Fotos: Eli Søndergaard
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Mindeord

Jørgen Ole Dancker– Jensen døde 
den 22. august efter et langt og 
godt liv. Hvordan kan man vide det 
– det kan man, når man har været 
nabo til Jørn Ole gennem 40 år i
Hald Ege – med en fælles havelåge. 
Jørgen-Ole startede i Viborg Sejl-
klub i begyndelsen af 1960’erne 
med at sejle i en platgattet jolle – 
en halvdæksbåd fra Frederikssunds 
området. Båden var med sænkekøl 
– en meget tung jernplade. De
fleste andre i klubben havde Krage-
joller. Fælles for dem var, at de var 
af træ, og når de blev søsat lå de og 
trønnede ud på Sandøen i havnens 
sydvestlige hjørne. Jollen blev er-
stattet i 1968 af en Folkebåd ”Lise” 
som var et arveforskud fra familien 

i Frederikssund. Det var i ”Lise”, at 
jeg som gast i 1970’erne fik lært at 
sejle. Jeg købte ligeledes en Folke-
båd. Om vinteren var begge oplagt 
hjemme i haverne. En kæmpe 
fordel for mig med den erfarne 
tømrer og arkitekt som rådgiver.
Hans kunnen som arkitekt kom 
også sejlklubben tilgode i mange 
sammenhænge.

Jørgen Ole var et usædvanligt 
menneske – han havde mange 
interesser. Ud over sejlads var det 
modeljernbane – Færger – han op-
tog smalfilm om færgerne på
Limfjorden – film om ”Konebanen” 
mellem Viborg og Herning – begge 
dele holdt han foredrag om. Jørgen 

Mindeord Jørgen Ole Dancker Jensen
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Mindeord

Ole havde styr på alle de mange 
damptog ved DSB. Dukketeater, 
modelfly bl.a. modeller til Stauning 
lufthavn og isbådssejlads i selv-
bygget båd var en del af interesse 
området. Han var tillige en meget 
dygtig akvarel maler. 

Hvad ikke mange ved – Jørgen Ole 
havde en en speciel interesse i 
sækkepibe musik. En engelsk gæst 
hos os skulle se modeljernbanen og 
kom tilbage og fortalte om Jørgen 
Oles samling af plader med sæk-
kepibe musik. ”Enhver skotte ville 
være misundelig”. Jørgen Ole øns-
kede sig en sækkepibe – det fik han 
aldrig, det var naboerne glade for. 

Jørgen Ole havde en utrolig hukom-
melse, var særdeles vidende og 
havde en evne til at koncentrere og
fordybe sig i det som han beskæf-
tigede sig med. Pertentlig og ordent-
lig – på alle måder en hædersmand.

Et talentfuldt menneske er her ikke 
mere. Æret være mindet om Jørgen 
Ole Dancker-Jensen.

 / Jørgen Buus
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Det var med stor sorg vi i sejlklub-
ben modtog meddelelsen om Oluf 
Nørgaards alt for tidlige død den 
21. juli 2020.

Oluf har været medlem af sejl-
klubben siden 1970’erne. Han var 
meget aktiv og humørfyldt, og var 
i mange år i klubhus og projektud-
valget, han var i bestyrelsen i en 
periode i 70’erne og 80’erne. 

Arbejdet i udvalgene betød 
meget for Oluf, og i en lang periode 
stod han for udlån af klubhuset, 
derudover har Nørgaard Radio 
været stabil sponsor for sejlklubben.

Oluf havde teknisk snilde og 
var meget hjælpsom. Hans kend-
skab til elektronik nød mange 
af medlemmerne i sejlklubben 
godt af, der var hjælp at hente når 

VHF-radioen eller andet elektronik 
fejlede.

Den tekniske indsigt begrænsede 
sig ikke til elektronikken, eksem-
pelvis byggede Oluf selv sin første 
båd, og han var med til udvide 
pladsen foran klubhuset og udføre 
kystsikring.

Igennem godt tredive år havde 
Oluf båd sammen med Jørgen Jen-
sen, det blev til mange gode ture 
på vandet, og deltagelse i kap-
sejladser som Sjælland og Nordjyl-
land Rundt. 

At være aktiv betød rigtig meget 
for Oluf, jeg har sagt godmorgen til 
ham rigtig mange gange, når han 
var på sin morgencykeltur, som 
ofte gik igennem Hjarbæk.

Han var med til sejlklubbens 
aktiviteter til det sidste, han deltog 
i forårsfesten så sent som den 6. 
juni.

Oluf er savnet i vores klub, og 
vores tanker går til Olufs familie i 
den svære tid.

Oluf blev 73 år og efterlader sin 
hustru Anna Marie, samt to børn 
og syv børnebørn.

Æret være Olufs minde.
/Jørgen Jensen og Jesper Bak

Mindeord

Mindeord Oluf Nørgaard
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Indvielse af broen ved VCR 24/9

Nyt fra 2,4 mR-afdelingen

Endelig kom dagen, hvor indvielsen 
af den nye bådbro, kunne gennem-
føres. Vejret viste sig fra sin bedre 
side imens indvielsen stod på, 
tørvejr og endda lidt sol.

Trådholder Jan Fig bød velkommen 
til de fremmødte og viste med al 
tydelighed, at han var en glad og 
stolt mand, fordi de nu var nået 
helt i mål her med indvielsen og 
runde af for hele det store projekt 
med ny bro og kraner, ved Vest-
dansk Center for Rygmarvsskade, 
i daglig tale, VCR i Viborg. Han gav 
ordet til Jesper. Jespers tale kan 

ses andet sted i bladet. Dog vil jeg 
nævne de sponsorer, som Jesper 
rettetede en stor tak til. Det var 
DIF/DGI´s foreningspulje, Jem & Fix 
samt Logen Wibergis.
 
Næste taler i rækken var Torsten 
Nielsen, formand for Klima- & 
Miljøudvalg i Viborg Kommune.
Han sendte stor ros til Sejlklubben, 
for det var da der det store stykke 
arbejde lå. Fantastisk med sådan 
nogle ildsjæle. Torsten glædede 
sig over den nye bro med kraner 
til de handicappede. Broen ser han 
også som et led i et mere levende 

Foto: Frank Rømer.
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miljø på og ved søerne. Der var 
flere tiltag på vej for at medvirke 
til dette. Endnu et udvalgsmedlem 
holdt en kort tale med lidt historie 
bag og med ros igen til Sejlklubben 
og det samarbejdspartnere.
 
Næste taler var Lasse Thulstrup, 
ledende terapeut på VCR. Han 
fortalte om, hvor længe han havde 
klaget over den ganske farlige 
gamle bro, og om hvordan han har 
måettet advare patienterne om 
ikke at gøre brug af den. Han havde 
virkelig kæmpet for at få udskiftet 
broen, det var bestemt ikke kom-
munen der fik roserne fra ham. 
Han takkede Sejlklubben for det 
store stykke arbejde de havde gjort. 
De lange seje træk, hvor det hele 
næsten blev opgivet. Lasse fortalte 

om, hvor vigtig et led i genoptræ-
ninge en tur på vandet var, det 
betød enormt meget at komme ud 
og føle friheden på vandet på lige 
fod med alle andre sejlere.
 
Tiden var kommet til navngivnin-
gen af den nyerhvervede ledsager-
båd. Navnet blev Wibergis, opkaldt 
efter sponsoren.

Et flot indslag var, at FDF’erne fra 
den anden side af søen, var kom-
met for at deltage i fejringen.
De trodsede søens bølger og den 
hårde vind ved at ankomme i deres 
både, på slæb efter ledsagerbåde. 
Vel ankommet til broen fik de sat 
mast og sejl, og ud på vandet det 
gik. Det var et flot syn at få sejl-
bådene på vandet.

Nyt fra 2,4 mR-afdelingen

Foto: Frank Rømer.
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Jeg fik talt med en af gæsterne i 
kørestol. Han var kommet med 
forhåbning om at komme en tur på 
vandet, så det var ærgeligt for ham, 
at det var aflyst. Han var heldigvis 
flyttet til Fyn, hvor der var sejlklub 
med samme muligheder for ham, 
det så han frem til.

Morten havde nu grillpølser klar til 
alle, hvor alle Covid19 restriktioner 
var overholdt til punkt og prikke.

Alt i alt et kanongodt arrangement. 
Herfra skal der også sendes stor ros 
til jer to i 2,4 mR afdelingen, Jan og 
Morten. Det er så godt gået.

Efter bedste evne, Redaktøren, 
Karin Jensen

Nyt fra 2,4 mR-afdelingen

Foto: Frank Rømer.
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Kære sejlere, sponsorer, VCR og 
Viborg Kommune, velkommen.
 

Det er en stor dag, vi alle har ventet 
med glæde. 

Vi starter med lidt historie, i 1987 
henvendte Mary-Ann fra Para-
plegien sig til Viborg Sejlklub, og 
spurgte om der var interesse for et 
samarbejde, med sejlads for ryg-
marvskadede. 

Der blev startet med sejlads i Hjar-
bæk, hvilket dog gav udfordringer 
med hensyn til transport frem og 
tilbage, og man besluttede at flytte 
ind til Viborg.

Har manglede man en bådebro, det 
lykkedes at finde en gammel bro, 
kommunen slog pæle i og hjælp 
med at montere broen, AC-kraner 
konstruerede en personkran, og 
man fik lov at bruge amtets lokaler. 
(industriterapien). 

Så var man i gang ved søen og 
Viborg sejlklub har siden 1988 haft 
sejlads med Mini12/2,4mR og se-
nere Olsen Twin på Søndersø. 

Gennem hele perioden har der 
været et tæt samarbejde med Para-
plegien, nu Vestdansk Center for 
Rygmarvsskade VCR. Dette samar-
bejde har meget stor betydning for 
sejlklubben, det at kunne tilbyde 
en aktivitet hvor vi kan deltage på 
lige fod, uanset om man har en 
rygmarvsskade eller lignende, gi-
ver bare så meget glæde og værdi.
Den før omtalte Olsen Twin er 
meget velegnet til ”skolebåd”, alle 
sejladsfunktioner kan udføres fra 
begge pladser, den giver mange 
muligheder, også hvis man har en 
rygmarvsskade og aldrig har sejlet 
før.

Den gode aktivitet løb desværre 
ind i en udfordring, da den gamle 
bro fra 1988 havde opbrugt sin 
levetid. Den kunne ikke længere 
klare belastningen fra tunge køre-
stole, og personkranen trængte 
også til udskiftning. 

Arbejdet med udskiftning startede 
i foråret 2018. Kristian Melgaard 
fik til opgave at finde en ny bro, Jan 
Fig tog fat i opgaven med at få en 
godkendt personkran på. Jan Fig og 
Morten Bøgild søgte fonde, Viborg 

Nyt fra 2,4 mR-afdelingen

Formandens tale ved indvielsen
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Kommune og sponsorer. Alle til-
ladelser kom i hus, dog måtte der 
af miljøhensyn kun bygges i peri-
oden 1. august til 1. marts. Og op-
gaven skulle være afsluttet inden 
for tre år. 

Opgaven med at skaffe midler til 
arbejdet gik rigtig godt.
•	Viborg	Kommune	bevilgede	
 fjernelse af den gamle bro, og 
 nedramning af pæle til den nye.
•	DGI/DIF	bevilgede	kr.	65.400,-	til	
 en ny godkendt personkran.
•	 I	Fixer	Vi	Støtter,	bevilgede	
 kr. 24.990,- til byggematerialer 
 hos Jem&Fix
•	Wibergis	logen	henvendte	sig	
 selv, og tilbød støtte. Vi blev 
 enige om kr. 17.000,- til en gum-
 mibåd med motor (følgebåd) og 
 en fenderliste til broen.

Der skal lyde en stor tak til spon-
sorerne, uden jeres hjælp var pro-
jektet ikke blevet gennemført.

Broen stod færdig den 15. no-
vember 2019, den 28. januar 2020 
godkendte kommune byggeriet, 
indvielsen afholdes først nu pga. 
corona.

Mange personer har ydet en stor 
indsats for at få det hele til at lyk-
kedes, Lone og Kristian Melgård, 
Kim Rytter, Franz von Jessen, 
Morten Bøgild, Lars Kristensen og 
Jan Fig.

Stor tak til jer, jeres indsats sam-
men med sponsorerne, har været 
alt afgørende for det hele lykkedes.  

Kristian nåede heldigvis at se pro-
jektet næsten færdigt, inden sin alt 
for tidlige død.

Den nye bro gør, sammen med 
bådhuset fra 2006, at området tager 
sig rigtig godt ud, det er vi stolte af.
Det er godt nok broen vi mødes for 
at indvie i dag, men vi har jo ikke 
holdt 30-års jubilæum for afdelin-
gen i 2018, jeg syntes lige det skal 
nævnes, det er mange år med godt 
samarbejde om en rigtig god aktiv-
itet, godt gået alle sammen.

Trefoldigt leve for den nye bro og 
det gode samarbejde.

–  

Nyt fra 2,4 mR-afdelingen
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Nyt fra Kapsejladsudvalget

Kapsejlads med udfordringer
Covid-19 satte nogle udfordringer for 
kapsejlads udvalget. Det blev aflysning 
på aflysning. Vor mor, Mette, havde 
sat nye regler for forsamlinger, hvilket 
også var gældende for kapsejlads.
 
Da flere af de tilmeldte både havde 
spiler liggende i bunden af kiste-
bænken, fik Per Vig udregnet nye tider 
både med flyvesejl og uden. Så var det 
muligt indtil inden start at vælge sejl-
type. Der blev ændret lidt på banerne 
– næsten alle fik rettelserne. Måske vi 
næste år med endnu flere tilmeldinger 
kan samle de gamle baner ind, så alle 
sejler den samme bane 

Gennem den alt for korte sæson fik 
flere både lært at takle den nye sejl-
føring. Der var aftener med meget 
regn, ingen regn, meget vind, ingen 
vind. Faktisk alle de vejrforhold, man 
kan møde som sejler, blev præsenteret 
gennem sæsonens sejlaftener. 

Kapsejladsudvalgt takker for opbak-
ning, men håber på mange flere både 
næste år. Kom frisk – også gerne uden 
erfaring. 

 / Morten Bøgild

Fotos: Morten Bøgild
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Nyt fra Kapsejladsudvalget
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Duelighedskursus for lystsejlere

Uddannelse

Hver vinter/forår tilbyder Viborg 
Sejlklub i samarbejde med Virk-
sund Sejlklub duelighedskursus for 
lystsejlere. Viborg Sejlklub lægger 
hus til den teoretiske del, mens 
Virksund har et rigtig godt set-up 
til den praktiske del. Et fint og godt 
samarbejde, der har foregået i en 
del år efterhånden. 

Vi har netop afsluttet endnu et 
hold kursister på duelighedskur-
sus, igen med stor fordeling på køn, 
alder og sejlererfaring. Dejligt, at 
også mange yngre viser interesse 
for sejlads. I år har udfordringerne 
selvsagt været lidt anderledes i 
kraft af Covid19. 

Trods en længere corona-pause hen 
over foråret lykkedes det at få hold-
et klar til teoretisk eksamen lige 
inden sommerferien. Alle kursister 
bestod, og tilmed på et meget højt 
niveau. Den skudte tidsplan betød, 
at den praktiske undervisning med 
prøve blev et kort, koncentreret 
forløb i august/september – men 
hvor der er vilje, er der vej, og alle 
kursister bestod igen med glans, 
vejret til trods.

De flotte resultater retter ryggen 
på os underviserne og giver energi 
til mere. Men der er også en smule 
malurt i bægeret, for vi har oplever 
desværre, at nogle kursister for-
lader holdet i løbet af kurset.

Derfor prøver vi i år med nye tiltag. 
Vi vil for det første informere bedre 
om kurset og vigtigheden af den 
personlige indsats, men vi vil også 
have mere fokus på den enkelte 
kursist undervejs i forløbet. Som 
noget nyt vil vi tilbyde uerfarne 
sejlere at komme med på en sejl-
tur og høre lidt sørøverhistorier og 
maritime udtryk, inden vi går i un-
dervisningslokalet – og i øvrigt stor 
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Uddannelse

tak til jer, der har tilbudt at være 
skipper på sådan en tur.

Som et ekstra tilbud har vi i de se-
nere år arrangeret en aftensejlads 
med et af Marinehjemmeværnets 
fartøjer, hvor vi på en 4-timers tur 
ser på fyr og sideafmærkninger i 
Århusbugten, og hvor det elekt-
roniske isenkram ombord demon-
streres. En god aften med to sider. 
Udover det undervisningsmæssige 
aspekt, så møder kursisterne dem, 
der kommer os til undsætning, 
hvis det går galt derude på van-
det. Det er meget sundt at høre om 
deres oplevelser og erfaringer.

Endelig byder vi velkommen til Leif 
Vang, der overtager instruktørrol-
len vedr. sejladsplanlægning efter 
Jens Kofoed.

Således glæder vi os til at komme i 
gang med endnu en undervis-
ningssæson, og det tegner godt. 
Det nye hold med opstart 29/10 er 
allerede fuldt booket. Har du lyst til 
at tage duelighedsbevis, så fortvivl 
ikke, men kontakt Lars Borreskov.

Mange hilsner på vegne af hele 
instruktør-staben
Tina Rømer

Fotos: Tina Rømer
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Kongsdal havn

Fra en sommertur

Hvis du sejler i Mariager Fjord, 
møder du midt mellem Hadsund 
og Mariager en lille havn. Havnen 
hedder Kongsdal havn, i havnen 
er Kongsdal bådelaug hjemme-
hørende. Havnen er let at finde 
p.g.a. det fine gamle støbejerns-
fyrtårn, der er opstillet på havnen, 
kun for sjov, og en gang imellem 
for, at nyde udsynet. Udover fyrtår-
net kan man på lang afstand se 
Kongsdal Bådelaugs klubemblem, 
der er lavet på skrænten mod øst 
for havnen.           

Fyrtårnet er hentet helt ude i Thy-
borøn og har kostet en del maling.
På bakken syd for havnen er Café 
Fyrtårnet, hvor man kan få Stegt 
Flæsk med kartofler til mellem 75 
og en hund, hvis Kurt ikke lige har 
ædt det hele. Ellers er der heldigvis 
også andre retter at få.

Gæstepladser koster 120,- pr døgn, 
Havnen er medlem af frihavns-
ordningen. Betaling i automat.
Havnen er beliggende i et natur-
skønt område med en flot udsigt 
fra bakken, hvor der er trappe hele 

Kongsdal Havn
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vejen op. Toiletter i bygningen, der 
også huser cafeen. Der er indkøb-
smulighed i Brugsen i Assens. Man 
kan gå ad stien mod øst og tilbage 
ad stien mod vest, man har så 
tilbagelagt 3 km. Der er muligvis 
mulighed for at låne en cykel, hvis 
man vil se sig lidt mere omkring 
– det kunne måske være til Dania 
havnen med de fine gule huse, der 
nu huser hotel og Restaurant Orki-
dee Dania, hvor man kan få en god 
bøf eller fiskeret.

Det er muligt for de fleste både at 
sejle vinkelret på havneindløbet fra 
sejlløbet. Afmærkningen mod vest 
er til indskibningsbroen mod vest.

Snyd ikke dig selv for et hyggeligt 
besøg i denne havn. 

Har du lyst til at dele oplevelsen af 
en havn med andre, så skriv et lille 
indlæg til Karin.

 / Frank

Fra en sommertur

Kongsdal set fra søsiden

Hvor godtfolk er, 
kommer godtfolk til ;-)
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Uddannelse

Der er allerede nu så mange til-
kendegivelser, at vi tror på at kur-
set bliver gennemført. Men kom ud 
af busken, hvis du er interreseret; 
der er stadig plads. Lidt om kurset:

Kurset arbejder mod at eleverne  
får taget Søfartsstyrelsens 
Yachtskipper-eksamen af 3. grad. 
Kurset giver (sammen med et 
sønæringsbevis) ret til at sejle lyst-
både med længde op til 24 meter i 
nordeuropæisk farvand.

Yachtskipper af 3. grad omhandler 
“terrestrisk navigation”, og er en 
tilbundsgående uddybning af de 
emner, du stiftede bekendtskab 
med på duelighedskurset. Des-
uden omhandler kurset emner som 
sømandskab, søsikkerhed, meteo-
rologi, sejlads i tidevand, sejlads-
planlægning og meget andet. 

Bestået praktisk duelighed eller 
speedbådsbevis er påkrævet for at 
fuldende eksamen, og tilbydes ikke 
på dette kursus.

Undervisningen kommer til at 
ligge mandag eller onsdag aften 
med start i uge 43 og evt. et par 
weekenddage for at komprimere 
forløbet.

Prisen bliver omkring 7.500,- inkl. 
undervisning, materialer og 
tillægskurser, bøger og eksamens-
gebyr. Bøger udgør ca. 3.000,- så det 
er en god idé at planlægge allerede 
nu og måske skaffe brugte.

Yderligere info: 
Lars Borreskov, 40 41 82 73

Tilmelding: Himmerlandssejlerskole.dk

Mulighed for at tage Yachtskipper-
eksamen af 3. grad i Viborg Sejlklub

Fra en kapsejlads. Foto: Morten Bøgild.

https://himmerlandssejlerskole.dk/kontakt/
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Viborg Sejlklub tilbyder medlemmer og pårørende 
mulighed for gratis svømning i vinterhalvåret.

Det foregår i Søndre Skoles svømmehal, og svømme-
sæsonen starter lørdag 24/10 2020 kl. 10-11. Sidste gang er 
20/3 2021.

Der er ikke svømning på følgende datoer:
19/12-20, 26/12-20, 13/2-21 og 20/2-21.

Vi deler timen med Viborg Roklub/Kajakklub.
Livredder er Anders Fill Eskildsen.

Evt. henvendelser til
Jan Fig, tlf. 40 17 15 82, mail: fig36d@gmail.com

Svømning sæson 2020/2021

Gratis svømning 

fig36d@gmail.com
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Kalenderen
Oktober Aktivitet Sted

01. oktober Ungdomssejlads kl. 18.30 Hjarbæk

17. oktober Efterårsfest Hjarbæk

18. oktober Klubhus optaget til medlemmer Hjarbæk

21. oktober Y3 kursus kl. 18:30-22:00 Hjarbæk

24. oktober Stativer på plads kl. 13.00 Hjarbæk

24. oktober Svømning kl. 10:00 Søndre Skole

25. oktober Klubhus optaget til medlemmer Hjarbæk

28. oktober Y3 kursus kl. 18:30-22:00 Hjarbæk

29. oktober Duelighedskursus kl. 19:00-22:00 Hjarbæk

31. oktober Bådoptagning kl. 08.00 Hjarbæk

31. oktober Svømning kl. 10:00 Søndre Skole

31. oktober Klubhus optaget til medlemmer Hjarbæk

November Aktivitet Sted

01. november Klubhus optaget til medlemmer Hjarbæk

04. november Y3 kursus kl. 18:30-22:00 Hjarbæk

05. november Duelighedskursus kl. 19:00-22:00 Hjarbæk

07. november Svømning kl. 10:00 Søndre Skole

11. november Y3 kursus kl. 18:30-22:00 Hjarbæk

12. november Duelighedskursus kl. 19:00-22:00 Hjarbæk

14. november Svømning kl. 10:00 Søndre Skole

18. november Y3 kursus kl. 18:30-22:00 Hjarbæk

19. november Duelighedskursus kl. 19:00-22:00 Hjarbæk

21. november Svømning kl. 10:00 Søndre Skole

25. november Y3 kursus kl. 18:30 – 22:00 Hjarbæk

26. november Duelighedskursus kl. 19:00 – 22:00 Hjarbæk

28. november Svømning kl. 10:00 Søndre Skole
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Kalenderen

OBS! Hold jer ajour på viborgsejlklub.dk 
for ændringer i kalenderen grundet Corona situationen

December Aktivitet Sted

02. december Y3 kursus kl. 18:30-22:00 Hjarbæk

03. december Duelighedskursus kl. 19:00-22:00 Hjarbæk

05. december Svømning kl. 10:00 Søndre Skole

09. december Y3 kursus kl. 18:30-22:00 Hjarbæk

10. december Duelighedskursus kl. 19:00-22:00 Hjarbæk

12. december Svømning kl. 10:00 Søndre Skole

16. december Y3 kursus kl. 18:30-22:00 Hjarbæk

17. december Duelighedskursus kl. 19:00-22:00 Hjarbæk

19. december Ingen svømning

26. december Ingen svømning

31. december Hyggefrokost kl. 11.30 Hjarbæk

Januar 2021 Aktivitet Sted

02. januar Ingen svømning

07. januar Duelighedskursus kl. 19:00-22:00 Hjarbæk

09. januar Svømning kl. 10:00 Søndre Skole

14. januar Duelighedskursus kl. 19:00-22:00 Hjarbæk

16. januar Svømning kl. 10:00 Søndre Skole

21. januar Duelighedskursus kl. 19:00-22:00 Hjarbæk

23. januar Svømning kl. 10:00 Søndre Skole

28. januar Duelighedskursus kl. 19:00-22:00 Hjarbæk

29. januar Klubhus optaget Hjarbæk

30. januar Svømning kl. 10:00 Søndre Skole

30. januar Klubhus optaget Hjarbæk

http://viborgsejlklub.dk/aktuelt/kalender/
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Vinterklargør din båd

Oplad dine batterier før frosten 
sætter ind. 100% = 12,7V (oplades 
med lader, der afgiver ca. 14V). En 
fuldt opladet bly akkumolator tåler 
bedre frost end en ikke opladet ak-
kumulator. Oplad hvis nødvendigt i 
løbet af vinteren.

Frostsikring af drikkevandsinstal-
lationen kan foretages med vodka, 

det er ikke giftigt som frostvæske 
til motorer. Så smager de kogte 
kartofler også bedre til foråret ;-)
Husk at tømme varmtvands-
beholderen.

Kør søvandssiden af kølesystemet 
i din motor eller veksler igennem 
med 50% kølevæske. Det både 
frostsikrer og smører.

Gode råd til vinterklargøring 
af din båd

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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God og sikker
bådoptagning

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

Deadline til næste blad

2. januar 2021

Materiale sendes til
karin_viborg@hotmail.com

Tjek dit stativ

Stativer på 
plads 24/10 
kl. 13.00. 

Bådoptagning
31/10 kl. 8.00.

Husk at tjekke dit stativ i god 
tid inden optagningsdagen, 
så du kan nå at få foretaget 
reparationer, hvis det skulle 
vise sig nødvendigt – eller at 
anskaffe et helt nyt.

Jo bedre du er forberedt, des 
hurtigere og mere sikkert får 
vi alle bådene på land.

•	 Sørg	for	at	dit	stativ	er	
 sikkert, står sikkert og at du 
 har smurt alle skruespind-
 ler, så justering kan ske let.

•	 Hav	langt	tovværk	fast-
 gjort for og agter på båden.

•	 Markér,	hvor	løftestrop-
 perne skal sidde.

•	 Mød	op	i	god	tid,	og	vær	
 klar ved din båd, når det 
 bliver din tur.

•	 Gå	ikke	under	kranen.
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Kontakt til bestyrelsen
Formand Bøjeudvalg og Duelighedskursus

Jesper Bak
Hjarbækvej 33, Hjarbæk
8831 Løgstrup

Mobil 23 33 86 57
formand@viborgsejlklub.dk

Næstformand Havne-/Pladsudvalg

Leif Vang
Hjarbækvej 5, Hjarbæk
8831 Løgstrup

Mobil 21 44 71 42
naestformand@viborgsejlklub.dk

Kasserer PR-udvalg og Festudvalg

Jørgen Kærsgaard
Mosevænget 19
8800 Viborg

Mobil 20 42 42 95
kasserer@viborgsejlklub.dk

Sekretær Bladudvalg og Klubhusudvalg

Frank Rømer
Bavnevej 10, Hjarbæk
8831 Løgstrup

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

Bestyrelsesmedlem Kapsejladsudvalg og Projektudvalg

Per Vig Laursen
Hovedgaden 2
8831 Løgstrup

Mobil 24 84 93 86
Fastnet 86 64 37 38
5xvig@os.dk

Bestyrelsesmedlem 2,4mR

Egon Jensen
Svanevej 62, Hjarbæk
8831 Løgstrup

Mobil 23 24 67 76
egon-lupin@hotmail.com

Suppleant

Pt. er der ingen suppleant

mailto:formand%40viborgsejlklub.dk?subject=
mailto:naestformand%40viborgsejlklub.dk?subject=
mailto:kasserer%40viborgsejlklub.dk?subject=
mailto:f.romer%40live.dk?subject=
mailto:5xvig%40os.dk?subject=
mailto:egon-lupin%40hotmail.com?subject=
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Udvalgene under Viborg Sejlklub
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

Kapsejladsudvalg

Morten Bøgild Tlf. 26 82 96 71
mortenbogild@gmail.com

Bøjeudvalg

Villy Mørup Mobil 21 72 68 67 
villy@moerupmaskiner.dk

Kurt Herløv Mobil 40 55 17 37 
kh13@mailme.dk

Festudvalgs-koordinator

Ruben Hansen Mobil 40 28 37 19 
rubenhansen74@gmail.com

Morten Bøgild mortenbogild@gmail.com

Klubhus

Kurt Herløv (udlån af klubhus) Mobil 40 55 17 37 
kh13@mailme.dk

Villy Mørup Mobil 21 72 68 67 
villy@moerupmaskiner.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
fig36d@gmail.com

Projektudvalg

Peter Blach Mobil 61 28 20 75  
peterblach@energimail.dk

Kåre Vistisen Mobil 51 32 42 28
skv@mth.dk

Jørgen Jensen Mobil 20 30 20 21
rybaadbyg@gmail.com

mailto:bmblist%40gmail.com?subject=
mailto:lblack%40vetus.com?subject=
mailto:mortenbogild%40gmail.com?subject=
mailto:villy%40moerupmaskiner.dk?subject=
mailto:kh13%40mailme.dk?subject=
mailto:rubenhansen74%40gmail.com?subject=
mailto:mortenbogild%40gmail.com?subject=
mailto:kh13%40mailme.dk?subject=
mailto:villy%40moerupmaskiner.dk?subject=
mailto:lillevif%40hotmail.com?subject=
mailto:fig36d%40gmail.com?subject=
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Udvalgene under Viborg Sejlklub
PR-udvalg

Ole Moeslund Mobil 40 80 17 99
tkla@skivekommune.dk

Leif Vang
Mobil 21 44 71 42
naestformand@viborgsejlklub.dk

Leder af Junior-afdelingen

Torben Laier Mobil 24 63 76 53
tkla@skivekommune.dk

Webudvalg

Karin Jensen Mobil 51 32 36 86
karin_viborg@hotmail.com

Bladudvalg

Karin Jensen (ansv. redaktør) Mobil 51 32 36 86
karin_viborg@hotmail.com

Tina Rømer (Layout) Mobil 20 26 40 11
tina@timedesign.dk

Dueligheds-koordinator

Lars Borreskov Mobil 40 41 82 73  
borreskov@12move.dk

Saxofonist fra Søsætningsfesten.
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