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Afriggerfest
Lørdag den 21/10 kl. 18

Efter en kold og regnfuld
stativopsætningseftermiddag,
åbner vi dørene til et brag af
en fest.

Grundet en pladsmangel i
køkkenet samt salen er der et
max. på 60 gæster (så først til
mølle).

Findes der noget bedre end en
varm langtidsstegt nationalret
fra de amerikanske sydstater?!

Pris: 100,- pr. kuvert.
SU for denne enestående
event: 17/10 på 26 82 96 71,
gerne sms.

Menu
Vi går lige til hovedretten, som
er trukket gris i lune bolle med
coleslaw.

Velmødt
Morten Bøgild
(Granada mand)

Afterret: Venstrehåndshøstede æbler i sne (= den gamle
danske ret Æblesne)
Kaffe sidst på aften...
Vin og øl til friske festpriser.

Deadline for
næste blad er
15. november 2017

Indlæg sendes til:
michaell@ugesen.dk
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Nyt fra Havne-/Pladsudvalget

Stativer
på plads

Bådoptagning

Lørdag d. 21. oktober kl. 13.00

Fredag 27. - lørdag 28. oktober

De, der skal have deres både til at stå
på vinterpladsen, skal møde op eller sende en stedfortræder, da vi gør
opmærksom på, at det er den enkelte
bådejer, der selv skal sørge for at stativet anbringes på den anviste plads.

Optagningen forventes at starte fredag
den 27. oktober kl. ca. 12.00.

Vi vil som tidlige forsøge at få Per Vig,
og Per Ravn til at assistere med deres
maskiner, da det gør det hele noget
nemmere.

Lørdag den 28. oktober forventer vi at
starte ca. kl. 8.00, hvor vi så tager de
sidste.

Vi starter ved toiletbygningen / Æblehaven samt de både, vi kan nå i række
et og to.

Kranen vil som sædvanlig være tilknytet faste hjælpere, men det forventes
at andre også giver en hånd, hvis det
måtte være nødvendig.

Da nogle har solgt / købt større båd,
kan der ske en mindre rokering for
bedst udnyttelse af pladsen og af hensyn til kranens arbejde.

Af hensyn til sikkerheden er det ikke
tilladt for uvedkommende at opholde
sig inden for kranens arbejdsområde.

Hvis man ved, at man ikke skal have
sin båd i vandet i 2018 eller først
kommer i efter 15. maj skal man rette
henvendelse til Havne-/Pladsudvalget
for at få anvist en plads, da vi ikke vil
have både til at stå spredt på pladsen
hele sommeren.

Med venlig hilsen.
Havne-/Pladsudvalget
Vi minder om, at der er standerstrygning kl. 12.00.

Med venlig hilsen.
Havne-/ Pladsudvalget
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Duelighedskursus
for lystsejlere
Lær trafikreglerne og få de praktiske
fornødenheder til at færdes sikkert på vandet

Viborg Sejlklub starter nyt hold torsdag den 9. november 2017 kl. 19.00
i Viborg Sejlklubs lokaler på Strandvejen i Hjarbæk.
Har du lige fået båd eller drømmer du om at eje én, bør du overveje at tage
duelighedsbevis. Det kræver ingen forkundskaber at gennemføre duelighedskurset, men et lille kendskab til sejlads er en fordel.
I Danmark er duelighedskurset ikke et lovkrav, hvis båden er under 15 meter,
men ønsker du at leje båd herhjemme eller i udlandet er beviset et krav.
Den teoretiske undervisning henover vinteren vil bl.a. omfatte:
• Søvejsregler
• Navigation
• Søsikkerhed
• Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer
• Beskyttelse af havmiljøet
Den teoretiske undervisning strækker sig over ca. 17 lektioner á 2½-3 timers
varighed. Til foråret vil der være kursusaftener i praktisk sejlads med base fra
Virksund Lystbådehavn. Duelighedskurset afsluttes med både en teoretisk og
en praktisk prøve med godkendte censorer. Bestået kursus giver ret til certifikat
og indeholder automatisk det mindre speedbådscertifikat.
Kurset arrangeres i samarbejde med Virksund Sejlklub.
Undervisningen foregår i henhold til Dansk Sejlunions nye retningslinjer.
Pris: 1.000,- kr. for den teoretiske del og ca. 500,- kr. for den praktiske del.
Derudover vil der være udgift til materialer og eksamengebyrer.
Yderligere info og forhåndstilmelding:
Erling Hansen
naestformand@viborgsejlklub.dk
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Smagsprøve på kajaksejlads
Af Jørgen Kærsgaard

udover det helt oplagte, nemlig at
sejle med havnen som udgangspunkt.
Hvorfor ikke udnytte fjordens fire åer.
Her kunne kajakken droppes i vandet
et passende stykke opstrøms for, at
lave ture ud gennem åerne, enten med
Hjarbæk som målet eller som første
overnatningsstop ved længere ture op
gennem fjorden og videre.

Mandag d. 19. juni kl. 19-22 gennemførte sejlklubben en introduktion til
kajaksejlads for alle interesserede,
uanset tilhørsforhold til sejlklubben.
Undervisningen blev professionelt
leveret af indehaveren af Havkajakskolen Silkeborg, Harry Møller. Ideen til
arrangementet udsprang af en snak vi
har haft i bestyrelsen, om udvikling af
havnelivet i Hjarbæk og på fjorden. Her
kunne kajaksejlads være en aktivitet
som trækker aktive mennesker, i alle
aldre til havnen. Hjarbæk Fjord er, med
sin fantastiske natur og lavvandede
områder, et helt ideelt og oplagt sted at
sejle kajak. Harry Møller nævnte bl.a.
på et efterfølgende møde, at fjorden
byder på nogle spændende muligheder

Mulighederne er mange og interessen
for aktivt friluftsliv, herunder kajaksejlads, er i kraftig vækst, var Harrys
erfaring fra kajakskolen. Der er noget
for bestyrelsen at arbejde videre med
og det forventes, at vi kan have et forslag klar til generalforsamlingen. Men
tilbage til introdagen.

Virksundslusens åbningstider i 2017:
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

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

23. oktober: Slusen lukker for sæsonen.
Juni-juli og august: Kl. 09-21
September: Kl. 10-18

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

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

Slusen kan kaldes over VHFpå kanal 12 og 16 i åbningstiden.

6

beskytter mod bølgesprøjt. Dette er
nødvendigt ved f.eks. en grønlændervending. Da det var urutinerede folk
ville han være sikker på, at man ”faldt”
ud af båden hvis den kæntrede, så man
ikke endte i ”en halv grønlænder”.

20 ”aspiranter” hvoraf flere selvsikkert
var mødt op uden skiftetøj, fik et par
gode timer, først i sikkerhed på land
for at øve de helt grundlæggende færdigheder inden søsætningen. Derefter
fik alle prøvet kajakken på åbent vand
med mulighed for at udfordre sig selv
og sin balanceevne. På trods af lidt
uroligt vand hvor bølgerne gav lidt
sprøjt ind i båden, lykkedes det alle at
holde sig ret køl. Harry havde bevidst
undladt at montere skørtet omkring
krop og sædehullet, som normalt

Jeg tror at alle havde en god og lærerig
oplevelse og flere har udtrykt, at de vil
gøre brug af et kajaktilbud hvis det i
en eller anden form, bliver en realitet i
klubben.
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Referat bestyrelsesmøde 24. august 2017
Tilstede: Peter, Erling, Leif, Frank, Ole, Jørgen.

Jørgen Kærsgaard og Havne-/Pladsudvalget kigger på dette.

Punkter iflg. udsendt dagsorden:
1. Betaling for gæsteplads / Medlemmer Viborg Sejlkub
Medlemmer af VS, der midlertidigt
ligger på en gæsteplads – evt. i
forbindelse med op- eller isætning,
bedes følge gældende vilkår, eller
alternativt kontakte Havne-/pladsformanden for aftale.

6. Duelighedsbevis
Der startes igen i år kursus i duelighed. Kurset starter 7. november
2017 og har plads til max. 16-17
deltagere.
7.

Havne-/pladsformanden har bemyndigelse til at forhandle priser
ved længerevarende ophold, samt
inddrive udeståender
desangående.
2. Medlemmer med båd, der ikke
benytter sin bådplads
Medlemmer, der har båd, men
som ikke benytter sin bådplads i
en periode/år, bibeholder retten til
pladsen efter gældende regler.
3.

Jørgen Kærsgaard og Erling Hansen
har kontakten til Viborg Kommune.
Såfremt Viborg Kommune bevilger
midler til oprettelse af kajakafdeling under VS, vil der blive nedsat
et udvalg for at planlægge/ skitsere
det praktiske vedr. etableringen/
implementeringen i VS.

Fast pris på låneplads
Der arbejdes på en fast pris på
lånepladser.

Leif Vang har indvilget i at varetage
det praktiske omkring undervisning,
sikkerhed etc.

4. Lån af Klubhus
Hjarbæk Borgerforening låner VS
klubhus 21. februar 2018 til afholdelse af generalforsamling
5.

Kajakker i Viborg Sejlklub
Der bliver afsendt en ansøgning
om tilskud til oprettelse af en
kajakafdeling under VS til Viborg
Kommune. Denne bliver fremsendt
allerede nu, da der er ansøgningsfrist i september.

8. Shelters
Der arbejdes stadig på at etablere
shelters i Æblehaven.

Opretning af bådpladser
Det tjekkes, om man kan rette
bådpladserne op fra ”knækket” og
udefter, således at bådene på disse
pladser kommer til at ligge mere
lige mellem pælene.

Udover eget brug vil disse også
være yderst anvendelig for
tilsejlende kajakker etc.
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9.

Status på autocampere
Vi kan allerede nu sige at, etablering af pladser for autocampere har
været en stor succes med mange
besøgende.
De overnatter på lige fod med
gæste sejlere, og vil bidrage med
betydeligt mere til klubben end de
desværre for få gæstesejlere, vi har
i havnen.

Julefrokost
Reservér datoen
9. december.
Nærmere info
følger.

10. General forsamling i Viborg
Sejlklub
Generalforsamling er planlagt
til 27. februar 2018. Mere herom i
klubbladet, når vi kommer næremere datoen.
Næste møde 5. oktober 2017 kl. 19:00.

Nyt ansigt i
web-teamet
Sidsel Larsen – i daglig tale Sis – er
vores fremtidige webmaster. Ejler har
lovet at hjælpe med vedligehold og
opdatering af hjemmesiden i en overgangsperiode
Til daglig er Sis major i flyvevåbnet
på Flyvestationen i Karup. Sis deler
i øvrigt hus, båd, bil og meget mere
med Lars Borreskov (ham med LongJohn’en).

9

Havnefesten 2017
oprydningen i forbindelse med Havnefesten. Det er dejligt, og hvor er det
godt at vide at vi er gode til at hjælpe
hinanden. Vi har endvidere besluttet,
at Fjorddysten skal forsætte og de omliggende byer opfordres allerede nu til
at få stablet et hold på benene.

Vi havde et fantastisk samarbejde mellem Hjarbæk Borgerforening, Sjægtelauget og Viborg Sejlklub. Vejret var
fint og der var mange mennesker.
En speciel tak til de fantastiske vovehalse fra Hjarbæk og Knudby, som
gjorde det så godt i Fjorddysten.
Hjarbækholdet vandt med Lars, Jesper,
Frank og Peter. Vandrepokalen er
navngivet og hænger i Viborg Sejlklubs
klublokaler. Tak til alle der deltog i
dette arrangement.

Til næste år har vi allerede nu besluttet, at vi flytter arrangementet til den
9. juni 2018, således at der både er
mulighed for at folk kan deltage i
Havnefesten og Snapstinget i Viborg.
Vi glæder os alle til næste år, og husk
det er allerede lørdag den 9. juni 2018.

Festudvalget vil benytte lejligheden
til at sige 1000 tak til alle de personer
fra nær og fjern som gav en hånd
med i planlægningen, udførelsen og

De bedste hilsner
Havnefestudvalget

Der var en flot fremmøde over hele dagen...

Der blev dystet byerne imellem...på land...

Der var ansigts- og kropsdekorering...
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...sømslåning...

...og til vands...

Der blev spist af Storms
grillbuffet...

Der blev grillet med føl'se for hver pølse...

'Whiskey in the jar' m.m. fra Fur-gutterne...

... og ikke mindst: The Fenders så dagens lys!
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Sjægte VM i hård vind
at trække den ind på lavt vand, dog
manglede roret og det er stadig ikke
fundet. Den anden undervandssjægt,
som er hjemmehørende i Norge, måtte
bjærges med hjælp fra Mark Lykke,
der sejlede fra Hvalpsund med sin
linemuslingebåd med kran. Redningsaktionen tiltrak en del tilskuere.

Sjægtelaugets årlige VM for Limfjordssjægte i Hjarbæk blev i år afholdt
lørdag den 18. august.
Starten gik i jævn vind, men det skulle
ændre sig. Sidst på formiddagen blev
vinden hård, hvilket resulterede i et
par små skrammer på nogle både, derudover blev to sjægte til undervandssjægte.

Heldigvis kom ingen personer noget
til, kun stoltheden led et knæk.

Tjæreblomst, den ene undervandssjægt, blev let hævet simpelthen ved

12

Mastehavari
masten på Maggie knækkede under en
onsdagskapsejlads.

Det er ikke kun sjægte, der kan
havarere under kapsejladser. Det
oplevede Mikael Black på egen krop, da
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professionelle

Vi er
til fingerspidserne ...

Vi står altid klar til at hjælpe

Ann til Sporteblad.indd 1
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Kapsejladsafslutning
blødt brød. Vinpræmier blev uddelt:
1.pladsen gik til Buus, 2.pladsen til
Bøgild og 3.pladsen til Justesen.

Unikt fremmøde til sidste sejlads i
onsdagssejladserne. Sidste tur blev
afblæst grundet manglende vind, og
kaffe blev indtaget med tilhørende

Kender du kosten?

Kender du kosten?

Nord kardinal / Nord kvadrant /
N-kompasafmærkning / Nord kost
– er placeret N for en forhindring, og
skal passeres nordom.
Top: 2 sorte kegler pegende opad
Farver: Sort over gul (BY)
Lys: Hvidt, Q eller VQ (uafbrudt)
Refleks: Dobbelt blå over gul

Skillepunktsafmærkning
– skal holdes om styrbord i hovedløb
og om bagbord i sideløb (hovedløbet
er til bagbord).
Form: Spidstønde eller topkegle
Farver: Grøn med rødt bælte
Lys: Grøn, Fl.G (2+1)
Refleks: Rødt bånd mellem 2 grønne
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Klubtur til Virksund
Så var det golfkuglekast lige til at slappe lidt af
til og samle kræfter til sidste hårde disciplin,
som var skiløb – en omgang rundt på pladsen på
hurtigst tid. En disciplin, der også skaber stor
morskab i fællesskabet.

Det var lørdag d. 2 september, besætningen på
Nadja vågnede til en fantastisk dejlig varm
sommerdag.
Der var helt stille i havnen og ikke en vind rørte
på sig, så fjorden lå helt blank og flot i solskinnet, ja faktisk helt uvant for denne sommer, så
vi bestemte os hurtigt for at denne dag skulle
nydes i fulde drag, og da der ingen forhåndstilmelding var til Viborgs Sejlklubs familietur
til slusen, mødte vi op foran klubhuset kl. 13.00,
som der stod i opslaget og rigtig nok, der stod
besætningen fra Grid, som havde lavet denne tur
og ventede.

Efter en dag ved slusen og højt humør gik turen
igen tilbage til Hjarbæk igennem det blanke
stille vand og den bagende sol. Men slappe af
– Nej, Nej, der var lige nogle sider opgaver der
skulle løses, og så skulle der lavet mindst 3 knob
af makaroni og lagkage og ikke nok med det, så
også lige skrive en sang med de vedlagte ord,
der skulle bruges inden vi kom til Hjarbæk havn.
Sangen skulle hver besætning så synge til festen
om aften.

Vi blev lidt nervøse over at der ikke var flere
mødt op, men Jørgen sagde med ro i stemmen
at der skal nok dukke lidt flere op. Det plejer der
at gøre.

Så skal lige hilse og sige at en besætning på kun
2 personer, så var der rigeligt til at få sveddråber
på panden.

Og rigtigt nok, så dukkede der besætninger op
fra 4 både mere.

Grillen blev tændt og vi havde alle selv medbagt
kød og tilbehør og med hyggen rundt om grillen
fik alle stegt de mange forskellige retter og nydt
maden i klubhuset med underholdning til.(sangene fra de deltagende både)

Vi samles i klubhuset til info vedr. turen og fik
udleveret opgaver, der skulle løses på turen
og lidt til at smøre halsen med, og så var det
afsted til slusen, og for at slusen skulle have
noget at lave, gik vi alle igennem og lagde os i
fiskerihavnen bag slusen, og det tæller jo godt
i statistikken for antal gennemsejlinger som
Jørgen sagde.

Inden at den hårde og skrappe dommer kunne
optælle alle opgaver, skulle der lige en sidste
opgave løses med at bygge det højeste tårn med
træklodser og her satte Jørgen fra Søfine lige en
slutspurt ind og vandt meget knebent den samlede konkurrence over hele dagen.

Her var første opgave i mesterskabet sluseræs
i gummibåd på tid, hvilket gik ud på at starte
med at klappe sluseporten og ro på bedste tid
hen og klappe den anden port og tilbage igen til
morskab for mange og især sluse-vagten og hans
hund.

Vi vil her fra "Nadja" sige en kæmpe tak til
besætningen på "Grid" for det store arbejde, de
havde lavet for at vi fik denne super hyggelige
dag i fællesskab med masser af sjove indslag og
endda sørget for årets bedste sommerdag.

Næste opgave var stafet i Støvlekast, der gik
ud op at kaste støvlen imellem benene og over
ryggen. Utrolig festlig indslag, men hårdt i varmen så der skulle skylles lidt ned i skyggen,
inden vi igen var klar til næste opgave.

Det er både synd og skam at ikke flere valgte
at støtte op i fællesskabet når nogle har brugt
kræfter på at vi skulle få en god dag sammen.
5 både der kom ,ud af hele Hjarbæk havn. Det
kan gøres bedre.

Så var det stafet i Stylteræs – en hård disciplin,
når man ikke har været på stylter siden 5. klasse,
men så vidt vides kom alle godt igennem.

"Nadja"
Leif Vang
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Svømning
Sæson 2017/2018

Der er gratis adgang på lørdage kl. 10.00 til 11.00 til svømmehallen på Søndre Skole.
Klubmedlemmer og pårørende er velkomne.
Svømmesæsonen starter lørdag 28/10, og sidste gang er 21/4 2018.
Vi deler timen med Viborg Roklub/kajakklub. Livredder er Anders Fill Eskildsen.
Evt. henvendelser til
Jan Fig
Tlf. 40 17 15 82
Email: fig@webspeed.dk
Svømmedatoer 2017:
28/10 4/11 11/11 18/11
2/12 9/12 16/12

Svømmedatoer 2018:
6/1 13/1 20/1 27/1
10/3 17/3 7/4
14/4

25/11

2/3
3/3
21/4

På grund af skoleferier og andre aktiviteter er der ikke svømning på flg. datoer:
23/12-17, 30/12-17, 10/2-18, 17/2-18, 24/2-18, 24/3-18 og 31/3-18.
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Gad vide hvor lang tid, de skal bruge på stativopsætning??

Snedker & Tømrer Forretningen
Ole Levring

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

Kølsenvej 46
8831 Løgstrup
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Kalenderen
OKTOBER
21. oktober

Stativopsætning kl. 13.00

Hjarbæk

21. oktober

Afriggerfest kl. 18.00

Hjarbæk

27.-28. okt.

Bådoptagning

Hjarbæk

28. oktober

Standerstrygning kl. 12.00

Hjarbæk

28. oktober

Svømning opstart, kl. 10-11

Sdr. Skole

Start Duelighedskursus kl. 19.00

Hjarbæk

Julefrokost, opslag følger

Hjarbæk

Generalforsamling

Hjarbæk

NOVEMBER
9. november

DECEMBER
9. december

FEBRUAR
27. februar

OBS. Faste begivenheder som Duelighedsundervisning, svømmetider,
kapsejladser og juniorsejladser fremgår af kalenderen på hjemmesiden.
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Sejler du forbi Nørre Uttrup?
Ja, det gør man de fleste gange. Faktisk
opdager man slet ikke havnen, der er
beliggende på nordsiden af fjorden lidt
øst for Aalborg.

Der er let adgang til flere supermarkeder og restauranter ved Nr. Uttrup Torv
(0,5 til 1 km). Lidt støj fra motorvejen
kan dog genere havneidyllen.

Indsejlingen er ret ud for cementfabrikkens kaj. Det er let at besejle havnen i
lyst vejr, da der udover sejladsbåker er
en skov af koste. Kommer du for sent
til broen er denne havn bestemt at
foretrække fremfor at ligge ved stenkajen. 2017-priser for frihavnsbåde er
40,- i døgnet inkl. strøm og bad.

Havnen, der er ny og pænt vedligeholdt, bærer præg af et godt sammenhold blandt medlemmerne. En stor del
frivillig arbejdskraft er grundlaget for
sejlklubben. Dybde som i Hjarbæk.
Frank

En meget hyggelig havn med 2,5 m vand
overalt

Indsejlingen er tæt afmærket med båker
og sideafmærkninger.

Velholdt klubhus og gode toilet/badforhold
20

Brug af
klubbens
bundslibere

Referat fra generalforsamling, klubbens
vedtægter samt takstblad for 2017 kan findes
på hjemmesiden.

Man selv skal holde tal på forbrug
af slibeskiver, og sørge for
afregning til undertegnede.

www.viborgsejlklub.dk

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



Børge List
Formand Havne-/ Pladsudvalg

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

Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden
samarbejder (sammen
med et netværk af frivillige ambassadører og instruktører) om at øge sikkerhedskulturen blandt sejlere og fiskere.
Omdrejningspunktet for indsatsen er de 5 sejlråd og SejlSikkertapp'en.

De 5 landråd
1. Tøm vand- og dieseltanke
og evt. motorolie
2. Tag batterier med hjem
eller sørg for fuld opladning
3. Kør kølevandspumpen igennem
med kølervæske
4. Lad ikke båden være tilsluttet el
i længere perioder
5. Kontrollér jævnligt stativ samt
pressenning og båd for utætheder

App’en holdes opdateret med info
om bl.a. strøm- og vindforhold,
skydeøvelser, udgravningsarbejder, ændringer i sejladsafmærkninger osv.
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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

Morten Bøgild

mortenbogild@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

Sis Larsen

Mobil 40 93 27 71
sidselnatasja@hotmail.com

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
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