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Formand  ( G 17) 

 

Hans Petersen 

Tlf. 40 42 68 87 

formand@assens-sejlklub.dk   

 

Næstformand  ( C 39) 

 

Ejgil Jensen 

Tlf. 64 47 19 63 

n-formand@assens-sejlklub.dk  

 

Kasserer   (E 18 ) 

 

Hans Kristian Mors 

Tlf.  30 49 32 09  

kasserer@assens-sejlklub.dk 

 

Sekretær   

 

Kirsten Jensen 

Tlf. 64 47 19 63 

sekretaer@assens-sejlklub.dk 

 

Bladudvalg (D 80) 

 

Alex Juul Rasmussen  

Tlf. 40 35 41 20 

klubbladet@assens-sejlklub.dk 

 

Aktivitetsudvalget (ASA) 

(G25) 

Birthe Faurskov 

Tlf. 24 62 64 89 

aktivitets-udvalg@assens-sejlklub.dk  

Materialeudvalget ( E 20) 

 

Bjarne Simonsen 

Tlf. 22 97 17 50 

materiel@assens-sejlklub.dk 

 

Klubhus-udvalget  

 

Lizzi Plauborg  

Tlf.  26 35 99 15 

 klubhus@assens-sejlklub.dk 

 

Ungdomsudvalget 

 

Lone Storgaard 

Tlf.  22 45 89 88 

ungdom@assens-sejlklub.dk 

KU Kapsejlads    

Richardt Busk Andersen 

 

Tlf. 61 28 51 10  

kapsejlads@assens-sejlklub.dk 

 

Uddannelsesudvalget 

 

John Svendsen 

Tlf. 30 64 25 51 

sejlerskolen@assens-sejlklub.dk 
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file:///C:/Users/Dima/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K4NXDD2L/ungdom@assens-sejlklub.dk
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 Maj 2015 

I skrivende stund mangler en del både fortsat at blive sat i vandet, men lige pludse-

ligt er vi der alle og klubbens flagmast er som sædvanligt flot lakeret og rejst ved 

Plimsollernes hjælp. Borde og bænke på klubbens grønne områder står nymalede og 

inviterer til mange timers nydelse, af Fyns bedste udsigt over Lillebælt, måske sam-

men med lidt godt til halsen eller maven. Jollerne ligger klargjorte og venter på næ-

ste træningsaften. En opdateret Epoke skolebåd med ny mast samt de to nye SeaSca-

pe 18 sportsbåde ligger parate til at blive udfordret af nogle friske unge mennesker 

eller sejlerskoleelever, og hvem ved om ikke også nogle af os andre sejlere skal prø-

ve udfordringen, men husk lige at aftale med Ungdomsafdelingen/Sejlerskolen in-

den du/I stævner ud.  

Standerhejsning 2. maj kl. 10 og så er  der  dømt sejlsæson i mindst 6 måneder . 

Forud har som beskrevet ligget en del arbejde og hermed tak til alle som har bidra-

get. Ved standerhejsningen vil vi også præsentere og navngive de to nye både.  

Tilgangen af ungdomssejlere ser ud til at ligne en succes som kunne kræve en ekstra 

instruktør eller to. Har man tid og lyst er man meget velkommen til at kontakte Lone 

Storgaard, tlf. 22 45 89 88. 

Sejlerskolen har  fundet en ny dygtig underviser  til navigation og holdet er  næ-

sten samlet. Nu mangler vi måske ”kun” et par skippere til den praktiske del af sej-

ladsen. Med alle disse positive indtryk og ASA´s mange aktiviteter kan det kun bli-

ve en god sæson, hvis vind og vejr ellers viser sig fra den milde side. Vi har endnu 

lykkes med at sammensætte et udvalg, som vil påtage sig at styre her.  

Den 30. maj er Blå Flag Dag/Vild med Vand i Søsportscentret. Vi holder  ved 

samme begivenhed åbent hus i klubhuset og vil gerne opfordre til at kigge ind til en 

kop kaffe. Inviter evt. din nabo med til en snak om sejlklubbens arbejde. Den 6.-7. 

juni bliver til trimsejlads for sportsbåde. Deltagerantallet er  endnu ukendt, 

men det skal blive spændende at mødes på den sjove måde med både af samme kali-

ber som vores to nye Seascape 18 sportsbåde. Til stævnet skal vi helt sikkert bruge 

en del arbejdskraft, så har du en af dagene i weekenden fri er du meget velkommen 

til at melde dig til Lone Storgård. 

Til sidst ikke den sædvanlige opfordring til at blive tilmeldt Energi Fyns sponsor-

ordning ”FynskSupport”, som nu også tilbyder klubben 6 øre på hver solgt m3 gas 

ud over 2 øre pr. solgt kwh. Disse ørebeløb kan uden merpris eller særlige forplig-

telser for husstanden blive til ca. 150 kr pr. kontrakt. Opfordringen skal denne gang 

være at læse nyhedsbrevet på www.energifyn.dk.                     Hans L. Petersen 

http://www.energifyn.dk
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Åbent hverdage 9-17, lørdage 9-13 

 

          Åbningstider: kl. 9 - 20 

Tæt på Marinaen 

Søndre Ringvej 10 

Tlf. 64 43 13 00   5610 Assens 

 

Tank 

Hjælpere søges 

I forbindelse med arrangementet BLÅ FLAG - VILD MED VAND den 30. maj 

planlægger Assens sejlklub at holde åbent klubhus og invitere havnens brugere, samt 

øvrige deltagere i arrangementet ind, at se vores dejlige klubhus, hvor det vil være 

muligt at købe en kop kaffe/te og kage samt få lidt orientering om, hvad et medlem-

skab af Assens Sejlklub giver adgang til. Forud for arrangementet vil vi lave lidt re-

klame for arrangementet ude ved broerne 

Vi mangler et par personer, der vil hjælpe i klubhuset med at sælge kaffe/te mm. 

Hvis Du kan afse et par timer lørdag eftermiddag den 30. maj mellem kl. 13.30 

og 17 så henvend dig til Birthe Faurskov, ASA: Tlf. 2462 6489 eller  

mail: aktivitets-udvalg@assens-sejlklub.dk 
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HVORFOR MON? 
Som ny formand for ASA og dermed medlem af bestyrelsen, har jeg bemærket, at vi 

har nogle meget engagerede formænd for vore udvalg og dermed nogle udvalg, der 

sørger for god aktivitet i både juniorafdelingen, kapsejladsafdelingen og praktisk 

sejlads afdelingen. 

Jeg hører gennem mit arbejde i ASA, at vi har lidt svært ved at samle klubbens med-

lemmer til vore aktiviteter. Hvorfor mon? 

Vi i ASA arbejder for, at vi skal være en klub med et godt og hyggeligt socialt sam-

menhold, på tværs af diverse udvalg. ASA`s arrangementer er for alle klubbens med-

lemmer, ikke kun tursejlerne. Vi mener, det er vigtigt at medlemmerne bakker op om 

klubbens og ASA`s tiltag. Vi ønsker at Assens sejlklub skal være kendt for at være 

en god og spændende klub med et godt socialt liv, der kan tiltrække nye sejlere, både 

de der ønsker at sejle kapsejlads og tursejlere.  

Med et godt klubliv er der grobund for,  at nye medlemmer kommer til. 
 

Vi vil gerne opfordre jer alle til at deltage i vore arrangementer (der er snart pinsetur!

- se side 8) og vær Assens Sejlklubs ambassadører ude på broerne, ved god og positiv 

omtale af vor klub og vore arrangementer, så flere får lyst til at deltage / melde sig 

ind i klubben og blive en del af et forhåbentlig endnu bedre klubliv fremover.  

Sammen skaber vi det gode klubliv. 

ASA, Birthe Faurskov 

Langturssejlads – Hvad er det?  
For nogle er det en ferietur rundt om Fyn, for andre er det, når sommerferien går til 

den svenske skærgård, og for andre igen……. 

Lørdag d. 28. marts var der i forbindelse med lørdagsåbent i klubhuset lejlighed til at 

snakke langturssejlads. Der var ikke mange kaffetørstige – kagen var ellers god – 

men der blev snakket og udvekslet erfaringer fra bl.a. Norge – Sørlandet og Oslo 

Fjord – de svenske skærgårde, Göta Kanal, Den Botniske Bugt, Ålandsøerne, Nord-

tyskland med Rügen, Kroatien og Caribien. 

Gik du glip af mødet, og har du lyst til at få en snak med en, der har besejlet dit drøm-

memål, så kontakt Birthe Faurskov: aktivitets-udvalg@assens-sejlklub.dk, som med 

stor sandsynlighed kan finde klubmedlemmer, der kan svare på dine spørgsmål og 

give dig gode råd og idéer – og det gælder hvad enten det er Samsø eller mere fjerne 

mål, der er under planlægning.                                                            Bent Damsbo. 

mailto:aktivitets-udvalg@assens-sejlklub.dk
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Lejligheder i Borgerskolen 

Borgerskolen i Assens bliver nu ombygget til ejerlejligheder. 

 

Af Birthe  Faurskov 

 

Som kommende beboer i Provstigaarden, 

som den kommer til at hedde, vil jeg her-

med gøre lidt reklame for projektet, idet jeg 

finder at lejlighederne er ideelle for os sejle-

re, der gerne vil bruge vores tid på havnen 

og på vandet i stedet for i haven.  

Vi, der har reserveret lejligheder, har på det 

sidste holdt flere møder og jeg er af den 

opfattelse, at det er et rigtigt spændende projekt, med gode lejligheder, med gode 

fælles udenoms arealer, samt fælles arealer i bygningen, som vi sammen skal finde 

anvendelse for. Det er min klare fornemmelse, at der kan blive et rigtigt godt miljø i 

og omkring det nye projekt, og så er der fra de fleste af lejlighederne flot udsigt ned 

over vores marina. Håber at dette kan vække interesse hos flere potentielle købere, 

der vil være med til at skabe det gode miljø. 

Palle Johansen er bygherre på projektet og Home står for salget.  

DE ER BEGGE SPONSORER PÅ VORE NYE SEASCAPE 18 SPORTSBÅDE.  

Se mere på www.provstigaarden.dk 
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Melvej 8 – 5610 Assens 

Tlf. 64 71 14 14 

ØSTERGADE 30 
Østergade 10 

TORVET 

Husk Standerhejsning 2015 

lørdag den 2. maj kl. 10 

                                      hvor alle klubbens medlemmer inviteres og hvor der  

                            efter standerhejsningen er gratis kaffe med blødt brød   

   og en lille en til halsen.  

                  Kl. 11 er der orientering om klubben for nye medlemmer.  

 

I forbindelse med standerhejsningen skal klubbens 2 nye  

Seascape 18 sportsbåde døbes. 
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Kom med på 

PINSETUR TIL KOLDING MARINA SYD 
Årets pinsetur går til Kolding Marina Syd. Vi har klubhuset lørdag, søndag og man-

dag, så de der ønsker det, kan benytte det også søndag aften. 

 

Her er nogle forslag til aktiviteter om søndagen for de 

der bliver:  

Man går ind til Kolding by af en meget smuk natursti 

langs Kolding å (ca. 20 min). Oplev Kolding via kløversti-

erne: flere ruter: 2½ km historisk rute, 5,5 km leg og akti-

vitet, 8,4 km udsigter, 10,4 km Kolding Ådal.   

Trapholt: Der  er  gratis indgang og pinsemarked søn-

dag og mandag. Bus linie 4 fra rutebilstationen hver time, efter 20 min i bus er der 

ca. 10 min. gang til Trapholt.  

Koldinghus ligger  i centrum af byen. 

  

Vi mødes lørdag ved klubhuset inderst i havnen til kaffe kl 15 (de der er nået frem). 

Medbring selv kaffe. 

  

Kl. 18 tænder vi vore medbragte grill og får en forhåbentlig hyggelig aften sammen. 

Medbring grill, kul, kød, tilbehør og drikkevarer. ASA sørger for dessert. 

 

Søndag morgen spiser vi fælles morgenbord: ASA sørger for brød og pålæg 

mm. Medbring kaffe/te. 

 

Det kunne være rart med en uforpligtende forhåndstilmelding til: 

birthe_faurskov@hotmail.com eller: aktivitets-udvalg@assens-sejlklub.dk af hensyn 

til diverse indkøb. 

 

Hvis I har børn eller børnebørn med, ville det også være rart med en forhåndstilken-

degivelse af, hvor mange og hvilken alder, da vi i så fald vil forsøge at lave lidt akti-

viteter for dem og deres forældre/bedsteforældre. 

ALLE er  velkomne også uden forhåndstilmelding. 

Turen aflyses ved dårligt vejr, for meget blæst, vurderet ud fra styrke og vindretning. 

Der vil være opslag i klubhuset og på hjemmesiden.  

Vi håber at se rigtig mange til pinseturen i år. 

Venlig hilsen ASA 
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Planlagte sejladser i 2015: 

Aftensejladser forår: Tune Up: d. 19/4, og herefter alm. aftensejlads d. 22/4, 29/4, 

6/5, 13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6 24/6. 

Aftensejladser efterår: 5/8, 12/8, 19/8, 26/8, 2/9, 9/9, søndagene d. 13/9 og 20/9. 

Dyvig tur/retur: d. 20. – 21. juni. 

Bågø rundt d. 26. september. 

Klubmesterskabet d. 10. og 11. oktober. 

Som billedet herover viser, er det smukt, sjovt og spændende at deltage i Assens 

Sejlklubs kapsejladser. 

Så når I nu læser dette i klubbladet, eller på hjemmesiden, skal I unde jer selv og 

jeres besætning, at få disse oplevelser med også. Vi holder tilmeldingsgebyrerne på 

et absolut minimum, da der ikke skal spindes guld på projektet; men derimod håber 

kapsejladsudvalget på øget interesse for kapsejlads. 

For de deltagere der har sejlet i Assens gennem de seneste år, er der nok ikke de 

store revolutioner. Vi holder os til de vel afprøvede ideer fra tidligere sæsoner. Så 

vi mødes i klubhuset kl. 18.00 til skippermødet, og 1. start er kl. 19.00. 

KAPSEJLADS 2015  

Fra kapsejladsen Bågø rundt 2014  
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Ungdomssejler Kalender - 2015       

Lørdag 14. marts   
Klargøring af Seascape 18 + Feva, 
(trænerne) 

Mandag 6. april (påske) kl. 13.00 
Klargøring af øvrige joller. Sejlere, foræl-
dre, trænere. JOMFRUSEJLADS SEASCAPE 

Tirsdag 7. april kl.  17.00 Seascape intro øvede sejlere 

Tirsdag 14. april kl. 17.00 Seascape intro øvede sejlere 

Tirsdag 21. april kl. 17.00 Seascape intro øvede sejlere 

Tirsdag 28. april kl. 17.00 Seascape intro øvede sejlere 

Tirsdag 5. maj kl. 17.00 Jollesejlads - tilmelding nye sejlere 

Torsdag 7.maj kl. 17.00 Seascape øvede sejlere 

Tirsdag 12.maj kl. 17.00 Jollesejlads 

Torsdag 14. maj kl. 17.00 Seascape øvede sejlere 

Tirsdag 19.maj kl. 17.00 Jollesejlads 

Torsdag 21.maj kl. 17.00 Seascape øvede sejlere 

Tirsdag 26.maj kl. 17.00 Jollesejlads 

Torsdag 28.maj kl. 17.00 Seascape øvede sejlere 

Lørdag 30. maj  11-15.00 
Blå Flag/Vild med vand MØDEPLIGT AL-
LE, Matchrace med Borgmester/
politiker! 

Tirsdag 2. juni kl. 17.00 Jollesejlads 

Torsdag 4. juni kl. 17.00 Seascape øvede sejlere 

Lørdag 6.-7. Juni kl. 10.-? 
Tune-up stævne ASSENS SEJLKLUB - 
Sportsbåde! MØDEPLIGT ALLE 

Tirsdag 9. juni kl. 17.00 Jollesejlads 

Torsdag 11. juni kl. 17.00 Seascape øvede sejlere 

Tirsdag 16. juni kl. 17.00 Jollesejlads 

Torsdag 18. juni kl. 17.00 Seascape øvede sejlere 

Tirsdag 23. juni kl. 17.00 Jollesejlads 

Torsdag 25. juni kl. 17.00 Junior Matchrace - sommerafslutning 

UGE 27: SOMMERCAMP MIDDELFART, tilmelding ca. 1. marts på  Middelfart sejlklubs 
hjemmeside. For lidt øvede sejlere.    

Tirsdag 11. august kl. 17.00 
Sæsonstart Sejling, - herefter ny sæson-
plan! 
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Nyt fra Havnefogeden 

Maj 2015 
Det milde påskevejr har medført, at mange bådejere er kommet godt i gang med klar-

gøringen af deres både, så her ved starten af maj måned er de første ca. 140 både alle-

rede kommet i vandet. 

Vi er desværre fortsat plaget af lidt tyverier fra bådene. Pas på med ikke at have for 

mange ting liggende i bådene, så længe de står på land. Som en konsekvens heraf, 

har vi midlertidig opgraderet vagtrunderingerne. 

Biler skal som sædvanligt stå foran egen båd eller på en tom plads, så vi kan komme 

til bådene, der skal i vandet. 

Den opmærksomme læser vil måske bemærke en lille gentagelse fra sidste år af 

ovenstående information, men det er desværre stadig nødvendigt at gentage den. 

Den nye bådtransportvej virker efter hensigten og vi nåede lige, at få en kranbil til at 

fiske de mest problematiske sten op ved jollesiden af H broen, inden der blev lagt 

fliser langs stensætningen. 

I løbet af maj måned vil marina kontoret og det gamle masteskur få en tiltrængt gang 

maling, så de bliver samme farve som vores toiletbygning og sejlklubbygningen. 

Midt i april blev det pludseligt offentliggjort, at Assens Kommune ønskede en ophæ-

velse af salget af campingpladsen, da embedslægen ikke kunne garantere for, at løs-

ningen med et ekstra lag jord ville være sundhedsmæssigt forsvarligt. På nuværende 

tidspunkt ved vi ikke, hvad der kommer til at ske - undtagen at campisterne ikke kan 

benytte området i år.  

For at slutte af med lidt positivt kan det oplyses at i perioden januar – april, har 11 

nye bådejere købt en plads i marinaen, hvilket er ca. 30 % flere end samme periode 

sidste år. 

Vi har også i samme periode skrevet kontrakter med 21 nye bådejere, som vælger at 

leje en plads i en kortere eller længere periode, hvilket svarer til en stigning på ca. 15 

%. 

 

I maj måned vil marinakontoret være bemandet fra kl. 9 til 12 på alle hverdage samt 

St. bededag og Kr. himmelfartsdag.  

 

Venlig hilsen 

Alex Hansen 

Havnefoged 
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 NYTTIGE OPLYSNINGER: 

 
Klubhuset: 

 Lizzi  Plauborg - tlf.  26359915 -  klubhus@assens-sejlklub.dk 

 Carsten Hansen - tlf.  22741171– chullahansen@gmail.com  

 

Reservation af klubhus:   

Lizzi  Plauborg - tlf.  26359915 -  klubhus@assens-sejlklub.dk 

Adresseændringer og indmeldelse:  

Hans Kristian Mors - tlf.  30493209 - kasserer@assens-sejlklub.dk  

 

Tilknyttet sejlklubben: 

Plimsollerne:  Niels Julsrud - tlf. 21463506.   

 

Navigationsundervisning og Speedbådskørekort : 

John Svendsen  - tlf. 30642551 - sejlerskolen@assens-sejlklub.dk  

 

Handicapmåler: 

Bjarne Simonsen -  tlf. 22971750 - bbsimonsen@gmail.com 

 

 

 

 Assens marina hjemmeside - www.assens-marina.dk 

Sejlklubbens adresse: Næsvej  25, 5610 Assens 

Assens Sejlklubs hjemmeside - www.assens-sejlklub.dk 

Webmaster: 

Henrik Helle – Tlf. 60601510 – mail: webmaster@assens-sejlklub.dk   
Klubblad: 

Alex Juul Rasmussen – tlf. 40354120 : klubbladet@assens-sejlklub.dk 

Hans Petersen - Tlf. 40 42 68 87 – mail: formand@assens-sejlklub.dk   

Henrik Helle – Tlf. 60601510 – mail: webmaster@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
mailto:formand@assens-sejlklub.dk
mailto:webmaster@assens-sejlklub.dk
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  Assens Sejlklub 

c/o Hans Kristian Mors 

Årøvænget. 10  

5610 Assens 

Returneres ved varig adresseændring 


