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BESTYRELSE
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Havneformand:
Klubhusformand:
Sekretær:
Aktivitetsudvalg:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

Kontortid torsdag kl. 18.00-18.30
Bjarne Clasen-Nyqvist
Steen Larsen
Knud Lindemose
Vagn Hansen
Tommy Schuler
Henrik Hansen
Kurt Sejsbo
Jan Larsen
Henning Dürr

formanden@hvidovresejlklub.dk
kasseren@hvidovresejlklub.dk
havnen@hvidovresejlklub.dk

UDVALG
Bygnings- og
køkkenudvalg:
Havneudvalg:

Tommy Schuler, Bjarne Clasen-Nyqvist, Knud Lindemose, Kurt Sejsbo og Jan Larsen
Tommy Schuler, Knud Lindemose, Kurt Sejsbo og Jan Larsen udgør køkkenudvalget.
Vagn Hansen, Henning Dürr, Kjeld Christensen, Hans Andersen, Jan Hansen og
Kenneth Jensen.
Kurt Jakobsen seniorskolen@hvidovresejlklub.dk

Sejlerskoleleder:
Jolle- og
Mini 12 udvalg:
Ungdomsleder:
Kapsejladsleder:
Kommunikationsudvalg:
Røgvandet:
Webmaster:
Aktivitetsudvalg:
Bådudvalg

Henrik Hansen og Steen Larsen
Henrik Hansen, ansvarshavende, og Steen Larsen roegvandet@hvidovresejlklub.dk
Steen Larsen
webmaster@hvidovresejlklub.dk
Kurt Sejsbo
Vagn Hansen, Henning Dürr, Jan Larsen, Kjeld Christensen og Stig Madsen.

Forsidefoto

Sensommeraften med masser af aktivitet i havnen.

Steen Larsen og Henrik Hansen
Svend Jørgensen
Ulrik Larsen

PrinfoParitas, Rødovre. Eftertryk forbudt uden tilladelse.
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Formanden har ordet
Hej alle sammen.
Sæsonen 2016 er slut, og vi kan nu se tilbage på
året, der gik for os i Hvidovre Sejlklub Suset.
Vores pladsmand Mogens gik på pension i
foråret, og vi fik erstattet ham med Johnna og
Brian. Jeg kan roligt sige, at vore nye havnekvinde/mand er kommet godt ind i sagerne, og
har fået vores havn til at fremstå i meget bedre
form.
På generalforsamlingen fik vi en ekstra ordinær
udskiftning i bestyrelsen og samtidig opsagde
vores kontormedarbejder sit job. Det var en
meget stor opgave for den nyvalgte bestyrelse, der nu skulle overtage
alle opgaverne, uden at kende rutinerne. Disse opgaver har vi løst, og
arbejdet er nu godt i gang.
Som udtryk for dette kan jeg fortælle, at havneudvalget har gennemgået alle havnepladserne og ventelisten. De har ryddet op og fundet flere
havnepladser, der ikke var i brug. Ventelisten er blevet mindre, efter
næsten alle Hvidovre borgere har fået plads. Det samme er sket med
udlejningen af skabe, med 20% flere skabe udlejet. Jolleudvalget har
fundet alle gratisterne, der nu må betale eller fjerne jollerne.
I løbet er året er der nu igen tilgang af medlemmer og vi kan se at gennemsnitsalderen i klubben er på vej ned. Specielt er der kommet nyt liv
i Optimist afdelingen, der har måtte udvide fra sejlads om mandagen til
også om torsdagen. Derfor har vi investeret i endnu en Optimistjolle.
Sejlerskolen har også haft tilgang, med 15 elever i 2016 og der var 6 var
til praktisk prøve. Allerede nu har vi fået 6 nye tilmeldinger. Derfor
mangler vi frivillige instruktører, så vi kan optage nye elever til foråret.
På kapsejladssiden har vores medlemmer som sædvanligt været aktive
hjemme og på banerne i Danmark.
Alle har nok bemærket, at vinterbaderne har fået deres nye klubhus for
enden af sydmolen. Vi har derfor afsluttet vores ekstraordinære hjælp
til deres medlemmer.
Jeg vil ønske alle en rigtig god sejlersæson 2017.
Med sejlerhilsen Bjarne

Havneudvalget

Nyt om havnen
Alle blev bedt om, at udfylde en optagningsseddel, da båden kom på land. Det
har de fleste af Susets medlemmer gjort,
mens de der ikke er medlem af nogen
klub, desværre er lidt sværere at danse
med. Få dem nu udfyldt. Til foråret kommer båden ikke i vandet, medmindre man
forinden har udfyldt denne seddel. Hvis
man har mistet sedlen udleveres en ny på
kontoret. Suset benytter oplysningerne til
at sikre alle får deres bådplads, at alle har
forsikret deres både, samt at vi har mulighed for at kontakte dig ved eventuelle
problemer med båden.
Hvidovre Havn er nu meldt ind i foreningen FLID, Foreningen af Lystbådehavne i
Danmark, der har hjemmesiden www.flidhavne.dk. Vi kan hente meget ekspertise
hos FLID. Jeg og kassereren har allerede
været på kursus, hvor vi fik en god sludder med vores forsikringsselskab Codan,
og det har indtil videre givet en besparelse
på næsten 30.000 kr. til klubben og havnen.
Flid samarbejder med en del leverandører,
hvor vi kan få en god rabat. Vi forventer vi

os meget af dette medlemskab. Kontingentet er beskedne 12 kr. pr. båd årligt, plus et
mindre indmeldelses beløb.
Alle huse og skure på havnen har nu fået
et bogstav efter nummeret Vores klubadresse hedder nu Hvidovre Strandvej
31H. Hvis sker et uheld på havnen og I
melder det, så husk at opgive nummer
med bogstav, så har redningsmandskabet
det allerede på deres GPS og kan hurtigere
finde frem.
I februar måned vil jeg bede alle, der ikke
har underskrevet en kontrakt, som kommunen forlanger det, om at komme forbi
kontoret om torsdagen i kontortiden fra
18-18.30.
Alle der det låste slæbested til småbåde,
kan nu købe en helårs nøgle mod et lille
tillæg.
Til sidst vil jeg gerne ønske jer en god sæson når bådene kommer i vandet igen.
Vagn, formand for Havneudvalget

Her er datoerne for søsætning 2017
April: 3.-10.-18.-20.-24.-27. Maj: 2.-4.-8.-11.-15.-18.-22.-29.
Inden båden kan søsættes, så SKAL den være forsynet med navn og hjemmehavn.
Ellers kommer den ikke i vandet. Desuden skal et mærke med plads-nr. og årstal,
2017, være placeret på styrbord side i stævnen, så det kan ses fra molen. Hvis båden
ligger med hækken ind, skal mærket placeres på hækkens styrbord side.
Dette mærke får du på kontoret i havnens kontortid, mandag til torsdag fra 8.00
til 9:00, når du bestiller tid til søsætning. Der skal være betalt bøjeafgift til kommunen og lejekontrakten skal være underskrevet 8 dage før søsætningen.
Du skal være til stede ved søsætning og båden skal være forsynet med 10 meter line
i for og agter. Bukke, stativer og klodser skal sættes hvor pladsparret anviser det inden 1. juni 2017. Der skal være bådnavn på stativer både for og bag.
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GENERALFORSAMLING
Afholdes torsdag, den 20. april 2017 kl. 19:30 i klubhuset
Dagsorden

1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Beretninger
Beretninger, Formanden, Havneudvalget,
		Klubhusudvalget, Ungdomsafdelingen,
		
Jolleafdelingen, Kapsejladsudvalget, Sejlerskolen,
		Aktivitetsudvalget, Røgvandet.

4.

Regnskab

5.

Valg til bestyrelse
Efter tur afgår følgende:
Kasserer

Knud Lindemose.

Bestyrelsesmedlemmerne:
		
Vagn Hansen
		
Henrik Hansen
		
Steen Larsen
Bestyrelses suppleanter:
		
Stig Pedersen
Revisorer:
		

Jan Hansen
Poul Klentz

Revisorsuppleant:
		
Posten står åben
6.

Indkomne forslag:
Skal være formanden i hænde senest d. 1. april
Forslag vil ligge til gennemlæsning på kontoret fra 6. april 2017.
Husk at medbringe gyldigt medlemsbevis, der skal fremvises for
at kunne modtage stemmesedler inden selve generalforsamlingen
starter.
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Begivenhedsrig afriggertur
Efterårets afriggertur blev afholdt på en
noget blæsende og kold efterårsdag. Vejret afholdt os dog ikke fra at få en rigtig
hyggelig dag. Dagen startede med fælles
morgenmad og en lille en til at holde varmen på. Turen til slusen gik fint, men da
vi ankom til slusen, ville den ikke åbne,
så det tegnede til at blive en lidt trist dag.
Marineforeningen på Holmen, hvor alt
vores proviant ventede, havde lange udsigter. En tekniker fra Københavns Havn
var dog tilkaldt og fik med besvær åbnet
for slusen, så vi
kom fint igennem,
med lovning om,
at Slusen også ville
være tilgængelig på
vores hjemtur.
Vi fik sædvanen
tro en hyggelig tur
gennem Københavns Havn med
indlagte pitstop
hvor vi kunne
hygge med de
øvrige deltagere.
Planen var at besøge Trekroner, men
dette blev opgivet
på grund af den
kraftige vind og
forholdsvis store
bølger i Københavns yderhavn.
Vi i ”Freja” lagde
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til bag Marineforeningen sammen med
”Havana”.
I Marine foreningen fik vi hurtigt varmen.
Maden og hyggen var sædvanen tro rigtig god. Turen retur gik lige efter planen
med hygge og pitstop. Vi fik også i år
lejlighed til at se slutningen på rostævnet
i Københavns havn. Slusen blev nået……
og ja… den ville igen ikke åbne… Vi måtte lægge bådene hvor der var plads og
håbe på de kunne få den åbnet. Vi blev
beroliget med at den lige havde åbnet og
ja, det kunne vi se,
for der var havnet
en robåd inde i
slusen der ikke
kunne komme
ud igen… der var
virkelig nogen der
frøs. Teknikeren
fra om morgenen
ankom igen, og fik
lokket slusen til
at åbne. Resten af
turen gik heldigvis
planmæssigt godt
og vi kom godt til
Suset og så trængte vi virkelig til
den ventende suppe, der heldigvis
stadig var dejlig
varm. Sikke en begivenhedsrig dag.
Steen

Vild med vand på havnen 10 juni - vi har brug for frivillige hjælpere
Lørdag den 10 juni bliver en festlig dag,
hvor vi i samarbejde med de øvrige klubber på havnen afholder ”Vild med vand.
Her inviterer vi kommunens borgere ned
på havnen, til gode og sjove oplevelser, og
viser dem alt det, som vi kan tilbyde her
på havnen.
Vild med vand er en landsdækkende
begivenhed d. 10 juni, hvor bådklubber
og havne arrangerer en festdag for gøre
opmærksom på sig selv, deres kunnen og
deres tilbud. Der står en samlende organisation, Vild med vand, bag denne dag.
Vild med vand er opstået i et samarbejde
mellem havneorganisationen FLID og
Dansk Sejlunion, og bliver støttet af Nordea. Vi får et tilskud fra Vild med vand til
vores aktiviteter.
Suset har nedsat et udvalg, bestående af
tovholder Henrik Hansen. Kurt Sejsbo og
Steen Larsen, der har holdt flere møder
med de øvrige klubber på havnen om
aktiviteterne. Der bliver både fælles aktiviteter og aktiviteter som klubberne selv
står for.
Her i klubben vil vi først og fremmest
holde Åben Båd, hvor bådejere er i deres
både og viser dem frem for interesserede,

og serverer en kop kaffe. Kaffen får hver
bådejer af organisationen. Hvis vejret og
stemninger er til det, så kan man også sejle en tur med gæsterne, der måske bliver
dine nye naboer i havnen.
Optimist-afdelingen står klar med Optimistjoller, klubbens øvrige ungdomsjoller
og instruktører, så børn og unge kan prøve en sejltur. Sejlerskolen står også klar
med både og instruktører. Mini-12erne
vil også have både klar til en demo-tur på
havet. Vores formand, Bjarne, vil holde
knobkursus for alle interesserede.
Vi har planer om fælles skattejagt, hoppebord, diverse former for udskænkning
og ikke mindst håber vi på at det lykkes,
at der bliver masser af musik. En tryllekunstner kommer måske også.
Alt dette kræver en masse frivillige til
alt det praktisk, når der kommer mange
mennesker på havnen, og bådejere, der vil
holde Åben Båd. Derfor vil vi gerne have
DIG til at melde dig. Du kan blot sende en
mail til roegvandet@hvidovresejlklub.dk,
så kontakter vi dig.
Vild med vand udvalget, Henrik, Kurt og
Steen
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Stormfloden 4.

Brian og Keld redder Mini-12ernes ponton,
der blev løftet op over de styrende rør

Hyggekrog med fodbad

Så højt stod vandet sidst på eftermiddagen, hvor

Vandet steg meget hurtigt om
eftermiddagen

To personer om bord på denne båd blev
overraskede over den hurtige vandstigning
og måtte overnatte om bord
Hvidovre blev ramt af et voldsomt højvande
d. 4. januar, der i medierne blev kaldt en
stormflod. Hele havnen var oversvømmet,
da højvandet toppede ved 19.tiden, men
vandet nåede heldigvis ikke op til klubhuset
og andre bygninger. Kun brændstofstander
soppede i højvandet.

Beredskabet var til stede på havnen hele
dagen og natten
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Puklehvalerne havde sikret klubhuset med
sandsække, mens Jonna og Brian lagde

. januar 2017

Ved 16-tiden var den vestlige del af molen
stadig oven vande, men fortøjninger var
sprunget på flere både

Brian og Jonna satte ekstra lægter i de
styrende pæle til flydebroerne, så de ikke
risikere at flyde ovenud og væk

r vandstigning tog en pause ved 16-tiden

Stormfloden toppede først på aftenen,
hvor vandet lige nåede op til dørene ved
spilhuset.

Puklehvalerne sikrede klubhuset bedst
muligt med sandsække omkring.

sandsække ved spilhuset. Brian forhøjede
pælene ved flydebroerne med ekstra træpæle, så de ikke blev løftet op over og flød væk.
Hovedstadens Beredskab var tilstede på
havnen hele dagen og natten og pumpede
vandt i megastore slanger, der skulle sikre
at kun havnen blev oversvømmet i værste
tilfælde.
Henrik

Benzin- og dieselstanderne fik sig også et
fodbad om aftenen
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Paul Elvstrøm og Suset
Det er nok de færreste i klubben, der kan
huske det, men for et halvt århundrede
siden oplevede Hvidovre Sejlklub Suset
i næsten to årtier et sandt sejlereventyr,
hvor den firedobbelte OL-guldvinder
Paul Elvstrøm var en del af eventyret.

Elvstrøm allerede en god bekendt af
klubbens næstformand S.A. Andersen,
far til Ib Ussing Andersen. De lå ved Paul
Elvstrøms private bro og havde deres grej
i hans hus, når de sejlede kapsejlads i Pirat-jolle i Sundet.

Sejlklubben havde i halvtredserne gode
jolletraditioner og boblede af talenter som
fx den dobbelte OL-guldvinder i Soling,
Poul Richard Høj Jensen og Soling-verdensmesteren og Three Quarter Ton Cup
vinderen Ib Ussing Andersen. Samtidig
kom Optimistjollen ind i billedet, trak
flere talenter til klubben og gjorde sejlklubben berømt ude i verden.

Paul Elvstrøm var begejstret for Optimistjollen og hjalp med at sparke jollen
i gang, med et foredrag i en tætpakket
aula på Holmegårdsskolen. Han udsatte
en pokal til det første DM, Landsskolekapsejladsen, i Hvidovre i 1957, hvor Ib
Ussing Andersen vandt.

Dengang sejlede man først Pirat- og Hornet-jolle, men så kom OK-jollen og på få
år i tresserne var Hvidovre et centrum for
jollesejlads i Danmark. På det tidspunkt
trænede der også Finn-joller her.
Derfor pakkede Paul Elvstrøm ofte sin
Finn-jolle og kørte til Hvidovre for at
træne med Finn-jollerne og det store felt
af OK-joller. På det tidspunkt var Paul
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Det var også en stolt 14-årig Ib, der som
gast vandt DM i Snipe med Paul Elvstrøm, der også ville have ham med til
VM i Brasilien, men den plan kæntrede
på grund af skolen.
Senere anbefalede Paul Elvstrøm Ib Ussing Andersen som olympisk landstræner
i Mexico, hvor Ib havde så stor succes, at
han blev headhuntet som spansk olympisk landstræner.
Henrik

Klubbens nye
kapsejladschef
Ulrik Larsen er valgt til ny formand for kapsejladsudvalget, hvor han afløser Torben Andrup. Den nye
formand har sejlet i Suset siden, at han og familien
flyttede til Hvidovre i 2005. Først i 4-5 år i OK-jolle
og de sidste fire år i BB 10 m ”Justitia IV”, som han
har overtaget fra sin far. ”Justitia IV” har knap 35
år på bagen, og Ulrik har været med ombord i alle
årene.
Inden Ulrik kom til Hvidovre sejlede han i Sejlforeningen Vikingen i Nykøbing Falster, hvor han startede i Optimistjolle som femårig, og skiftede senere
til Laser, som han sejlede til han var 20 år. Han sejlede som dreng også med familien i først Folkebåd og senere BB 10 m.
Det er blevet til mange familie-tursejladser i Folkebåd og BB 10 m. Ulrik sejlere stadig
tursejlads, nu med hustruen Janne og sønnerne Sebastian på 18 år og Kristoffer på 22 år.
Ulrik er stadig medlem af i Vikingen, hvor han i 10 år var juniorleder og sad i bestyrelsen i en periode. Til daglig er Ulrik projektchef i Vejdirektoratet, hvor han bl.a. er med
til at planlægge den nye Storstrømsbro.
Henrik

Torben har gjort en
kæmpeindsats
Torben Andrup, med Safiren ”Bussen”, fortjener en kæmpestor tak for sine næsten 10
år ved roret i kapsejladsudvalget, hvor han har gjort en meget stor indsats og har holdt
sammen på de kapsejladsinteresserede i klubben,
så vi stadig kan mønstre et pænt felt til aftenkapsejladserne. Det har især krævet en indsats,
efterhånden som Sejlforeningen Enighed er ved at
trække sig mere og mere fra de fælles aftenkapsejladser.
Torbens store svendestykke var dog DM for BB
10 m i 2015, hvor han klarede opgaven meget flot,
sammen med den nye kapsejladsformand Ulrik.
For de, der ikke kan huske det, så har Torben også
vundet VM i OK-jolle. Det var tilbage i de tidlige
70ere i Australien.
Torben og ”Bussen” har altid været en af de
hurtigste og bedste på banerne til aftenkapsejladserne, men i år måtte han ”nøjes” med en samlet
fjerdeplads.
Henrik
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Ny leder af Sejlerskolen
Kurt Jakobsen er tilbage som leder af Sejlerskolen, hvor han afløser Bjarne Clasen-Nyquist. Privat sejler Kurt tursejlads sammen
med hustruen Solveig i deres Commander 31, som de har haft i 20
år. Forinden sejlede de i mindre lånte både, og har fx engang været på 14 dages sommertur i Leisure 19. Kurt havde allerede taget
Duelighedsbevis og Yachtskipper 3, inden han begyndte at sejle.
Kurt er dedikeret tursejler. Han kom dog til Suset som gast på
kapsejladser på Larsen 34eren ”Valium”. I 2013 blev Kurt instruktør i Sejlerskolen og blev i 2014 leder af skolen indtil 2015, hvor
han blev valgt som kasserer.
Sejlerskolen er efter Kurts mening et af de største aktiver i klubben, fordi der her er
bedst mulighed for at rekruttere nye medlemmer. Kurt vil gerne etablere en Speedbådsskole og på længere sigt mener han, at klubben bør anskaffe mere moderne både, som
fx Melges 24, der bedre kan tiltrække yngre sejlere.
Henrik

Nyt ansigt på kontoret
Lene Bendix blev kort efter nytår hyret som klubbens nye administrative medarbejder. Da den nye bestyrelse blev valgt,
fratrådte Monica efter eget ønske, og siden har Knud og Bjarne
varetaget opgaverne på kontoret. Lene er et kendt ansigt på
havnen og sad indtil sidste generalforsamling fire år i bestyrelsen. Hun vikarierede også på kontoret da Monica var på barsel.
På sydmolen ligger Lene og Johns dejlige HR 29 turbåd, som
den nu har haft et årti. Lene startede med sejlsport som 14-årig
juniorsejler her i Suset i 1978, hvor man også kunne møde Lene
i lugen i klubhuset, dengang Jytte var marketender. Så holdt
Lene en pause fra Suset og var fx sejlerskolelærer i Brøndby.
Lene kom tilbage til Suset, sammen med John, i 2003 med deres
Bandholm 26 ”Holiday”. 
Henrik

Optimister på glatis. Vintersæsonen udnyttes her på Frihedens Skøjtehal. Intereserede kan se
med på Facebook-gruppen Hvidovre-sejlklubs Jolleafdeling.
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Benedikte Plass, Jesper Aakjær Plass, Lotte Westergaard, Gitte Byskov Jensen, Stefan Cushion,
Dennis Andersen, Rasmus Vestervig, Cecilie Ishøy og Katrine Lundsgaard. Yderst til højre ses
censor Børge Rømhild og yderst til højre navigationslæreren Bent Hornstrøm.

Nyt fra sejlerskolen
I sejlerskolen har seks elever været til
duelighedsprøve og ni elever fra navigationsundervisningen har været til
navigationseksamen. Heldigvis bestod
alle. Navigationsundervisning startede i
november for både elever fra sejlerskolen
og for sejlklubbens medlemmer.
Jeg startede navigationsundervisningen
op og fem uger efter tog vores navigationslærer Bent Hornstrøm over og førte
eleverne op til den teoretiske del af duelighedsprøven d. 17. januar.
H-båden ”TakTik” er sendt til reparation.
efter uheldet i en af eftersommerens af-

tenmatcher, og vil komme tilbage, når vi
sætter bådene i vandet til foråret.

Knobkursus for alle
I år starter sæsonen mandag, den 6.
marts med tovværkskursus. Her er alle
sejlklubbens medlemmer også velkomne.
Undervisningen vil være gebyrfri for sejlerskoleeleverne medens klubbens øvrige
medlemmer må betale et beskedent gebyr
til materialer. Kurt Jakobsen har til den
tid overtaget tjansen som leder af Susets
sejlerskole.
Bjarne

Frivillige instruktører
søges til sejlerskolen
Sejlerskolen er i øjeblikket fuldt besat for den kommende sæson. Derfor søger sejlerskolen nye frivillige instruktører, så vi kan tage nye elever ind, når sæsonen starter.
Hvis det er noget for dig, så kontakt Kurt på seniorskolen@hvidovresejlklub.dk.
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Julen kom igen
til Suset
Klubhuset blev traditionen tro pyntet op til jul af
de fremmødte til julepyntning. Det var en hyggelig
aften hvor der blev pyntet og hygget med gløgg og
æbleskiver. Efter nogle timer var alt klart til.
Til julefesten for især børnene, var Suset igen heldige at få besøg af Julemanden. Han sang og dansede
om juletræet med børnene og deres forældre. Alle
26 børn fik en flot julegave og en kæmpe pose slik
af julemanden, selvom mange af børnene var meget generte og næsten ikke turde tage imod gaven
og slikket. Alle havde en dejlig eftermiddag med julehygge.
Susets julefrokost var som altid meget hyggelig. Vi fik dejlig julebuffet til hovedret og
risalamande og æbleskiver til dessert. Vi var 24 der hyggede os og fik fortalt masser af
sørøverhistorier. Enkelte fik også svinget træbenet til den levende musik. En rigtig hyggelig aften, som absolut kan anbefales at deltage i.
Steen

Husk fastelavn
i klubben
Søndag d. 26 februar kl. 15.00 er der igen
en festlig fastelavn for glade børn og voksne i alle aldre her i sejlklubben. Her bliver
tøndeslagning for børn og voksne, og der er
præmier til Kattekonge, Kattedronning og
ikke mindst til de bedst udklædte børn og
voksne. Efter tøndeslagningen er der hygge
i klubhuset. Mød op med hele familien til en
hyggelig eftermiddag. Husk at det er kun for
medlemmer og deres familie.

Steen

Nytårskur med motion og dejlig suppe
Traditionen tro mødtes vi første nytårsdag til Nytårskur, hvor vi alle fik årets første
motion med en dejlig tur til ”bjerget” og tilbage. Vi styrkede os på turen med cacao og
en fadøl og sluttede turen af i klubhuset, med en omgang dejlig hjemmelavet suppe
med hjemmebagt brød og ønskede hinanden et Godt Nytår.
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Mini12erne
får personlige
handicap-point

I 2017 vil mini12 afdelingen fortsætte sit høje aktivitetsniveau med 3 planlagte sejladser
om ugen. Som noget nyt vil vi i år sejle med ”handicap” point, således at der vil være et
incitament for alle, til at sejle alt hvad ”kludene” kan holde til. Vi håber på denne måde,
at alle får lige muligheder for at få nogle gode placeringer uanset sejlererfaring. Vi vil
gerne opfordre alle til at komme og deltage i denne fantastiske bådklasse. HUSK - vi er
altid villige til at give en prøvetur.
Steen

Flittige hvaler
Hvad går Puklehvalerne og laver på havnen om onsdagen? Godt spørgsmål for de
har lært at se afslappede ud, mens de laver en masse forskellige jobs. Optimistjollerne
bliver repareret og malet, så de er i fin stand til foråret, havnepladserne bliver målt op,
flagmasten bliver gjort pæn og klar til næste sæson, der er lagt isoleret gulv i varmestuen og låsen er skiftet, så alle med en klubnøgle kan gå ind.
Stole og borde i Klubhuset bliver set efter, så de forhåbentlig kan klare en sæson mere.
Inden stormfloden lagde de sandsække ud omkring klubhuset, der heldigvis klarede
frisag. Nu er sækkene klar til næste gang, eller sandet kan bruges til at rette nogle fliser
op med. Stor tak til Puklehvalerne.
Vagn
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Denne Røgvandet Årspublikation er kun til afhentning i klubhuset,
og bliver ikke postomdelt til medlemmerne. Til gengæld kan den
læses på Hvidovre Sejlklub Susets hjemmeside:
www.hvidovresejlklub.dk. Fremover er det kun den årlige
Årspublikation, der kommer i en trykt udgave. Årets øvrige
udgaver vil kun kunne læses på klubbens hjemmeside. Til gengæld
vil der begynde at blive udsendt nyhedsbreve pr. mail, så sørg for,
at klubben har din opdaterede email-adresse. Den kan sendes til
webmaster@hvidovresejlklub.dk.

UAR 2017

NR. 1 - JAN

DEADLINE FOR NR. 4 ER DEN 1. DECEMBER 2016

