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Tlf. 21 46 26 93 
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Tlf: 40 16 94 10 
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Sekretær  (G 25) 

 
Birthe Faurskov 

Tlf. 24 62 64 89 

sekretaer@assens-

sejlklub.dk 
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Tlf.  22 45 89 88 

ungdom@assens-sejlklub.dk 

Klubhus-udvalget  

 

Formand: Hans Petersen 
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Tlf. 40 42 68 87 
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Uddannelsesudvalget 

Navn: Henrik Larsen 
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Bestyrelsen  2016 - 2017 

Senior udvalget 

Plimsollerne 

Bjarne Eriksen 

Tlf. 20 21 33 85 

Mailadresse  

mailto:formand@assens-sejlklub.dk
mailto:n-formand@assens-sejlklub.dk
mailto:kasserer@assens-sejlklub.dk
file:///C:/Users/Dima/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K4NXDD2L/sekretaer@assens-sejlklub.dk
file:///C:/Users/Dima/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K4NXDD2L/sekretaer@assens-sejlklub.dk
file:///C:/Users/Dima/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K4NXDD2L/ungdom@assens-sejlklub.dk
file:///C:/Users/Dima/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K4NXDD2L/klubhus@assens-sejlklub.dk
file:///C:/Users/Dima/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K4NXDD2L/materiel@assens-sejlklub.dk
file:///C:/Users/Dima/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K4NXDD2L/materiel@assens-sejlklub.dk
file:///C:/Users/Dima/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K4NXDD2L/kapsejlads@assens-sejlklub.dk
file:///C:/Users/Dima/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K4NXDD2L/sejlerskolen@assens-sejlklub.dk
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       FORMANDENS  FORORD  SEPTEMBER 

Sommeren er langsomt ved at forsvinde i horisonten.  Jeg ved 
godt at vi meget nemt kan komme op at diskutere hvor meget 
sommer vi egentlig har haft.  Det afhænger langt hen af vejen om 
hvad det er for nogle definitioner vi hver i sær  bruger for at vur-

dere kvaliteten af sommeren.  En ting er dog sikkert, kigger vi på kalende-
ren går det ubønhørligt mod efterår. 

På trods af det sparsomme solskinsvejr og varme , håber jeg at I alligevel 
har nydt livet på vandet, haven hjemme eller ude. 

I sejlklubben har det selvsagt været relativt sparsomt med aktiviteter.                                             
Men et par arrangementer er det dog blevet til.                                                       
Bl.a.  VILD med VAND som løb af stablen først i juni.  Jeg synes vi fra 
arrangørernes side havde gjort et stort forarbejde med mange møder og 
planer.  Nogen vil have lagt mærke til en lille model der i lang tid stod på 
bordet o sejlklubben.  Mange var skeptiske, med rette.  Men det lykke-
des !  I silende regnvejr byggede vi den lille 
pavillon af 3 solsejl og brugte den som et lille 
træfpunkt.  Tusind tak til mandagsholdet for 
stor hjælp med byggeriet. 

 

 

                  

Der var junior-sejlere der riggede en af Sea-scaper’ne.  De havde travlt 
med at sejle med interesserede unge.  Stor tak til dem.                                                         
Vi efterlyste også medlemmer af sejlklubben der ville stille deres båd til 
rådighed for et ”åben båd”  arrangement.  Der var meget stor tilslutning til 
den del af hele arrangementet.  Meget stor tak til alle dem der stillede de-
res båd og dem selv til rådighed hele dagen.  Jeg synes det var en skøn 
dag, om end med skønhedspletter.  Hele arrangementet var ikke ”solgt” 
godt nok – der var ganske enkelt for få gæster på området.  Det vil jeg 
vende tilbage til, men nu snakker vi først og fremmest om det i gruppen 
der står bag med Assens Marina i spidsen.  Så må vi se om der kommer 
en gentagelse i 2018. 

Vi har også holdt den traditionelle Sankt Hans aften med bål og båltale og 
selvfølgelig grill.  Det var igen en af de der dage, hvor vejret var ”godt 
nok”, men alligevel !  Det lykkedes at få ild i bålet – det brændte fint, hur-
tigt, ned mens formanden holdt sin båltale.  Der blev også sunget.  Grillen 
blev tændt med lidt besvær, bøfferne kom på, de blev også færdige og 
humøret steg. 

Det blev en af de der aftener der bare er så vigtige for vort sociale sam-
menhold i klubben og som vi med al kraft skal bevare som et vigtigt sam-
lingspunkt.                                            Lars Møller Christensen, Formand                                      
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Åbent hverdage 9-17, lørdage 9-13 

 

 

Så nærmer Bågø Rundt 2017 sig …. 

Assens Sejlklub indbyder til den traditionsrige sejlads, Bågø 
rundt, d. 30. september 2017. 

Invitation, sejladsbestemmelser og tilmelding : Se 
www.assens-sejlklub.dk  under Klub aktuelt. 

Husk; Sejladsen er for alle, der har et fartøj, de vurderer kan holde sig 
flydende på hele turen rundt om vores smukke ø.  

http://old.assens-sejlklub.dk/2017/08/24/saa-naermer-baagoe-rundt-2017-sig/
http://www.assens-sejlklub.dk
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Rigtige sømænd! 

 

Lørdag den 1. juli stod 28 meget forskellige sejlbåde ud af Skovshoved 

Havn med kurs mod Skagen. Foran dem lå det første ben på 138 sømil i dette års 

udgave af Danmark Rundt på i alt 650 mil. Vejrmeldingerne var ikke gunstige, men 

det skulle blive langt værre end forudsagt. I løbet af natten og morgenen nåede 

vindstyrkerne 24 m/sek. i Kattegat, og vinden var lige imod. En del både valgte helt 

eller midlertidigt at forlade legen. En enkelt måtte have assistance fra sørednings-

tjenesten. Under et toiletbesøg havde skipperen lagt den styrthjelm, som han altid 

bærer i hårdt vejr. Båden blev imidlertid ramt af en forkert sø, og manden gik på 

næsen og fik en dyb flænge i panden.  

I år var der planlagt et hvil i Assens, hvortil bådene ankom fra Bønnerup Strand, og 

efter et døgn fortsatte mod Gedser. Deltagerne og deres Ground Crew var meget 

glade for modtagelsen i Assens, og ledelsen overvejer derfor, at henlægge starten 

hertil i 2018. Marinaen havde stillet fripladser til rådighed, sejlklubben havde åbnet 

dørene til deres fine lokaler, og borgmesteren inviterede på aftensmad på La Posta. 

Vestfyn bidrog med et par kasser molebajere.  

Efter mange og komplicerede udregninger blev Tage Danielsen (Maxi 999, ”Triton”) 

udråbt som vinder. Skarpt forfulgt af Stig Wittrup (First 42, ”My Way”), der blev 

nummer to overalt, og af sejladsens ankermand, Jan Møller (Aphrodite 101, 

”Chelsea”), der blev nummer. På grund af vejrforholdene var der kun 10 både, der 

gennemførte alle etaper, og distancen Gedser-Rønne måtte droppes på grund af 

den svage vind.  

Tak til sejlerne, Assens Kommune og bryggeriet Vestfyn for det fornøjelige samar-

bejde. Jeg ser frem til næste tur. 

Erik Kulavig 

Se lokalavisens artikel af 22 juni omstående 
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Svømning 

Søndage fra kl. 10-11        5. nov. 2017 til 18. marts 2018 

Undtaget: 12. nov, 17. dec. , 24. dec. og 31. dec. 

Tilbage i Tommerup Svømmehal – Fyrtårn Tommerup 

Det er gratis at deltage. Kom og vær med. 

Der er plads til dig og din familie. Mød op til en forfriskende svømmetur og en god 

gang sejlersnak. 

Alle datoer med svømning kan du følge i kalenderen og i medlemsbladets Agenda. 

Nøgle til svømmehallen finder du i nøgleboksen i Forhallen. 
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MELLEMGADE 17 
Østergade 10 

TORVET 

Denne plads kan blive din! 

5600 Faaborg • Tlf. 62 61 05 12 

Navigation og Dulighedsbevis 
Nu udbydes Duelighedskursus 2017/2018 med kursusstart den 28. september 
2017.  Der undervises i Assens Sejlklubs undervisningslokale på Næsvej torsdage i 
tidsrummet kl. 19.00 til 22.00.  Kurset henvender sig til nye sejlere, der gerne vil have 
en grundig indføring i navigation og sejlads og for øvede sejlere, der gerne vil have 
uddannelsen.  Derudover for dig, der gerne vil vide mere om det at sejle og færdes på 
vandet uden nødvendigvis at have båd.  Kom og hør mere på introduktionsaftenen den 
31. august 2017 kl. 19.30 i klubbens lokaler på Næsvej i Assens, hvor du også kan få 
svar på dine spørgsmål. 
Kurset koster kr. 1.250,00 og betales ved tilmelding, som gøres via fanen "Event" på 
klubbens hjemmeside.  For at deltage på kurset skal du være medlem af Assens Sejl-
klub - som minimum et gaste-medlemsskab.  
Du skal bruge følgende materialer: 

 Duelighedsbogen  

 De internationale Søvejsregler 

 Afmærkning af Danske Farvande 

 Kort 1 

 Kort 100 og et valgfrit søkort, som vælges på introduktionsaftenen 
Stikpasser, stiftblyant, godt viskelæder, lineal, min. 30 cm., parallellineal, papir og en 
lommeregner. 
Vi tilbyder, at du kan købe bøger, søkort, passer og parallellineal i en "materialepakke". 
Pakkens pris er kr. 1.201,00 og vi kan desværre ikke tilbyde at "splitte pakken "så du 
eksempelvis alene køber bøger, men selv skaffer andre materialer.  Du bestiller og be-
taler pakken på Assens Sejlklubs hjemmeside. 
Tilmelding til kurset samt bestilling af materialer er åbent fra den 28. august til og med 
den 11. september 2017.  Der kan ikke bestilles materialer herefter.  
 
Henrik Larsen 
Uddanelseudvalget 
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  Havnens dag  

Den 10 juni deltog Assens sejlklub i havnens dag. Vi startede i vores 

klubhus med morgenkaffe til alle hjælpere. Vi var 16 og det var rigtig flot. Junior-

afdelingen kunne i år ikke stille med voksne instruktører, idet Richard og Henrik 

sejlede Fyn Rundt fra Kerteminde med Erik Kulavig, og Jan og Lone var på en 

længe planlagt ferie. Så juniorerne var ”kun” repræsenteret ved 2 ungdomssejlere, 

der sejlede i jolle og Seascape og også havde gæster med ude. De gjorde det rigtig 

godt. I år var temaet fra DS åben båd, og sejlklubben stillede med syv både, som 

havnens gæster kunne besøge og evt. aftale en sejltur med. Vi delte pjecer ud om 

sejlklubben i bådene og på land ved den opsatte pavillon og ved søsportscenteret, 

og det gav da også lidt øget interesse for både praktisk sejlads, ungdomsafdelingen, 

en prøvesejlads og et par ny indmeldinger. Vore både lå samlet ved servicekajen, 

men de var nok ikke særlig synlige for havnens gæster, idet de flag, som vi fik ud-

leveret fra DS til at markere åben båd med, var ret små. Vi havde opstillet en flot 

pavillon, med hjælp fra mandagsholdet, men set i bakspejlet, burde der nok havde 

været bedre markering af, hvor de åbne både lå, med stort banner eller lign. En del 

gæster fandt dog vej til vore både, vejret var dejligt og det er mit indtryk at alle 

hyggede sig i bådene.  

Tak til alle der bidrog til at gøre havnens dag til en festlig dag for deltagere og gæ-

ster. 

Birthe 
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VM i sejlsport i 2018 – Vil du være med som frivillig? 

Fra Klubaktuelt: 

I august 2018 er Aarhus vært for den største sejlsportsbegivenhed no-
gensinde i Danmark. 
VM i sejlsport for samtlige ti olympiske bådklasser bliver en gigantisk 
event med 1500 sejlere fra 100 lande, 800 frivillige og 400.000 gæster 
på havnen i Aarhus. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få indblik i forberedelserne til VM, 
hvorfor du skal melde dig som frivillig, og hvorfor du allerede nu skal 
sætte kryds i kalenderen, når VM i sejlsport afvikles i Aarhus med et 
brag af en maritim folkefest fra d. 30. juli til d. 12. august 2018. 

Besøg VM 2018-hjemmesiden hvor du også kan læse mere om, hvor-
dan du bliver en del af VM-holdet som frivillig.  

Vedrørende kritik af Ungdomsafdelingens deltagelse til Havnens Dag. 

For lige at afrunde Havnens Dag, hvor jeg kan forstå at ungdomsafdelingen er i “bad 
standing”. Det bliver jeg lidt ked af på mine træneres vegne. 

Vi beslutter jo ikke datoen, - 2 af os er på ferie. 2 instruktører er kapsejlere og delta-
ger i Fyn Rundt. De 2 unge trænere  møder frivilligt op og tilbyder sejlads for inte-
resserede og sejler Seascape, men det er åbenbart ikke fyldestgørende. 

Jeg forventer ikke,  at der fremadrettet kan deltage flere end 2 instruktører, det bør 
være nok. Vi bakker gerne op, men har I 5 år ikke oplevet nogen stor interesse fra 
unge denne dag.  

I flere år stod ungdomsafdeligen alene, uden den store opbakning fra klubben.  

Vi har haft Seascape kørt op i byen til håndværksmessen. Haft unge rundt med løbe-
sedler m.v. Jeg er ikke sikker på,  at mange i klubben ( kritikerne) opdagede dette - 
skønt det var annonceret i aviser og på sociale medier.  

Vi har haft politikkerdyst i Seascape/kølbåde, med rødt og blåt hold ( med dækning 
fra TV2 ). - Der var ikke mange fra klubben der mødte op.  

Det år syntes de øvrige klubber så, at sejlklubben fik for meget focus!!! 

Vi er en lille klub - få til at gøre arbejdet, så hvis du ser noget der kan gøres bedre,- 
kan det være der i virkeligheden er brug for din hjælp. 

Lone Storgård 
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Det sker i Assens Sejlklub 
September 

 

 

 

Oktober 
 

 

 

November 
 

 

   

  Klubmesterskabet 1.  

   

   

  Klubmesterskabet 2.  

   

   

  Bågø  

   

   

  Brummers  

   

   

   

   

   

  Plimsollerne efterårssamling og valg til  

   

  Plimsollerne,  

   

   

   

  Plimsollerne Standermasten  

http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=46
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=15
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=59
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=46
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=63
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=59
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=46
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=16
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=59
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=46
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=18
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=77
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=59
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=46
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=59
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=46
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=47
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=59
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=40
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=59
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=48
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=70
http://www.assens-sejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=49
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 NYTTIGE OPLYSNINGER: 

 
Klubhuset: 

Hans Petersen - tlf. 40 42 68 87 - klubhus@assens-sejlklub.dk 

Carsten Hansen - tlf.  22 74 11 71 - chullahansen@gmail.com  

 

Reservation af klubhus:   

klubhus@assens-sejlklub.dk 

 

Adresseændringer og indmeldelse:  

Klaus Bøggild - tlf. 40 16 94 10 - kasserer@assens-sejlklub.dk  

 

Plimsollerne:  Bjarne Eriksen - tlf.  20 21 33 85.   

 

Navigationsundervisning og Speedbådskørekort : 

Navn: Henrik Larsen - 40 16 73 08 - sejlerskolen@assens-sejlklub.dk  

 

Handicapmåler: 
Bjarne Simonsen -  tlf. 22 97 17 50 - bbsimonsen@gmail.com 

 

 

 

 

Assens marina hjemmeside - www.assens-marina.dk 

Sejlklubbens adresse: Næsvej  25, 5610 Assens 

Assens Sejlklubs hjemmeside - www.assens-sejlklub.dk 

Webmaster: 

På vej - webmaster@assens-sejlklub.dk   
 

Klubblad: 

Hans Petersen - Tlf. 40 42 68 87: klubblad@assens-sejlklub.dk 

 

Klubbladet udkommer ikke i januar, juli og november. Deadline for indlevering af 

stof til bladet er den 15. i måneden før udgivelsesdatoen.  

      Optagning og isætning  af både er Assens A.M.B.A. 

Så kontakt havnekontoret for nærmere - Tlf. 64 71 35 80 

mailto:klubhus@assens-sejlklub.dk
mailto:klubhus@assens-sejlklub.dk
mailto:kasserer@assens-sejlklub.dk
mailto:sejlerskolen@assens-sejlklub.dk
mailto:bbsimonsen@gmail.com
http://www.assens-marina.dk/
http://www.assens-sejlklub.dk
mailto:webmaster@assens-sejlklub.dk
file:///C:/Users/Dima/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K4NXDD2L/klubblad@assens-sejlklub.dk
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  Assens Sejlklub 

Næsvej 25 

5610 Assens 

Returneres ved varig adresseændring 


