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August 2015 

Efter en juli som denne er det meget enkelt for pessimisterne, at bevare den rette stemning 

og end ikke en ny regering har kunnet rette op på vejrudsigterne. Det var en juli som med 

ferieudfordringer som er langt under hvad en ”lystsejler” kan ønske sig. 

Endog projekterne på land har haft en vanskelig juli måned. Her var det specielt Marinaens 

og Havnegrillens fælles arrangementer over 5 fredage med mad og musik på Marinatorvet, 

som måtte trækkes indendørs på ”tålt ophold” i klubbens lokaler, for at holde salaten på 

tallerknerne og undgå at dressingen blev fortyndet (se også side 15). 

De ekstra borde/bænke, som var udlånt fra Sejlklubben til udendørs brug på Torvet, fik 

ikke den opmærksomhed og efterspørgsel de havde fortjent efter mandagsholdets flotte 

renovering. 

Fredag d. 21. august afholder Marinaen fest med grill og musik i læområdet, og hvis det 

bliver i samme festlige lag som sidste år, kan vi glæde os dels til festen og dels til over-

skuddet fra salg af drikkevarer. Overskuddet vil blive anvendt i ungdomsarbejdet. Udtryk-

ket  ”en sund og naturlig  tørst” må være opstået af en lignende situation. 

22. og 23. august afholdes DM i Wayfarer klassen med Assens Sejlklub som arrangør. Et 

godt initiativ fra kapsejladsudvalget, men et stort arbejde at gennemføre. Stævnet er i høj 

grad med til at generere midler til klubben og bekræfte klubbens eksistens. Slut op hvis 

udvalget mangler eller  søger arbejdskraft. 

Vore to SeaScape både har i sommerens løb bestået deres duelighedsprøver, og er nu klar 

til egentlige udfordringer.  

Desværre fik vi på grund af for hårdt vejr på Vild med Vand dagen i Søsportscenteret ikke 

lejlighed til at demonstrere deres egenskaber over for borgmesteren og vore folketingskan-

didater som i stedet måtte føre valgkamp fra et par almindelige turistbåde. Et plaster på 

såret var dog TV2´s tilstedeværelse og ca. 30 sekunder på TV2 nyhederne. 

Der er masser af reklameplads på fribordet og med bådenes placering og aktualitet, bør vi 

kunne finde interesserede sponsorer/partnere, der vil få fuld valuta for de investerede kro-

ner. 

Har vore egne medlemmer mon tænkt på, at en solid opbakning via www.supportel.dk kan 

finansiere driften af bådene uden at tage penge op af lommen? 

Har du eller får du en god eller interessant historie eller oplevelse at fortælle om, er du me-

get velkommen til at lade os lytte med i bladet. 

Antallet af aktuelle e-mail adresser på sejlklubbens medlemmer er fortsat meget beskedent 

og med ønsket om at kunne forsyne alle med seneste nyt fra Assens Sejlklub på en hurtig 

og sikker måde, vil jeg opfordre til at man skriver sin e-mailadresse ind på www.assens-

sejlklub.dk 

Vi har endnu en lun august foran os så herfra vil jeg blot ønske alle: 

Fortsat god sommer 
 

Hans L. Petersen  

http://www.supportel.dk
http://www.assens-sejlklub.dk
http://www.assens-sejlklub.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 

 

 

Følg Assens Sejlklub  

på Facebook 
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Pinseturen til Kolding 
Vi var en lille flok, der trodsede det kolde pinsevejr og tog turen til Kolding. Det var 

dejligt at blive mødt med et skilt i døren til klubhuset med ordene: 

”Velkommen til Assens Sejlklub i pinsen”.  

Vi nød eftermiddagskaffen i klubhuset og aftalte, at da vi ikke var flere, ville vi mø-

des til aperitif og fælles forberedelse af maden. Det blev starten på en rigtig hyggelig 

aften med god snak og højt humør. Vi var enige om, at prøve at reklamere for vores 

fællesture og holde fast i traditionen – også hvis vi ind imellem kun er få deltagere. 

Vi får altid en god snak om mange ting, gode skipperhistorier, masser af tips og for-

slag til nye ture. Samtidig er det rart at få snakket med nogle af de klubmedlemmer, 

man ikke lige løber ind i vores store Assens Marina. 

Kolding er et besøg værd med mange muligheder for gå- og cykleture ad fine stisy-

stemer, masser af flot natur og kultur.  

Klublokalerne på Kolding Marina Syd har sin egen historie:  ”1100 kvadratmeter af 

de gamle eksportstalde blev i 1983 nedtaget bræt for bræt og genopført på Sydhavnen 

i form af klublokaler, forretninger, toiletter mm.” – Det forklarer de spændende byg-

ninger. 

Tak til Birthe for et fint arrangement. Vi glæder os nu til turen til Haderslev i septem-

ber. 

Sejlerhilsen Anita og Jens Ole,  B23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den glade flok mødtes til en afskeds øl inden en flot sejlads hjem til Assens 
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Indtryk fra Vild med Vand dagen 30. maj  

Der skulle dystes i match-race mellem blå og rød blok. Det blev Julie Skovsby og 

Charlotte Vincentz Pedersen fra rød blok der løb med sejren. Ungdomsafdelingen i 

Assens Sejlklub havde arrangeret dette for at blive mere synliggjort i Assens havne-

miljø. Derudover havde Assens Sejlklubs Aktivitetsudvalg denne dag åbent klubhus, 

hvor alle interesserede kunne komme til kaffe og brød og få at mere at vide hvad 

sejlklubben kunne tilbyde medlemmerne. 

De fire deltagere Jane  

Heitmann, borgmester Søren 

Steen Andersen fra blå blok og 

Julie Skovsby og Charlotte 

Vincentz Pedersen fra rød blok. 

Der dystes på Lillebælts blå bølger. 

Her ankommer deltagerne til præmieoverrækkelsen. 
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Aut. El-installatør 

John Pedersen A/S 

Melvej 8, 5610 Assens 

Tlf. 64 71 14 14 

www.jp-assens.dk 

ØSTERGADE 30 
Østergade 10 

TORVET 

Bålet tændes kl. 21 

Denne plads kan blive din! 

To glade vindere fra rød blok.  

http://www.jp-assens.dk
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Assens – Dyvig t/r – Beretning fra 

Seascape 18 ”Yang” 

I år blev så året, hvor denne efterhånden hæderkronede sejlads i dansk sejlsport blev 

afviklet på det planlagte tidspunkt og hvor deltagerantallet slog alle rekorder. Måske 

pga. rygterne om en helt fantastisk sejlads sidste år? Som noget nyt kunne man i år 

også deltage som singlehand-sejler, hvilket Peder Roar gjorde i sin Elan, og det så ud 

til at gå helt fint. 

Lørdagens sejlads bød på alle vindstyrker, fra det nærmest kedelige op til ca. 8 m/s 

fra VSV, lige præcis så vi ikke kunne bære genakker på skæringen ned til Halk Ho-

ved, og den sidste sømil, eller to, før Barsø måtte vi til at krydse lidt. Vi prøvede el-

lers til med genakkeren og fik da også den lille Seascape op på ca. 8,5 knob, men 

kursen passede nu bedre, hvis vi skulle have været øst om Als, så den kom hurtigt 

ned igen. 

På indersiden af Barsø kunne genakkeren heldigvis komme op igen og vi havde en 

skøn sejlads i stålende solskin over til mållinien lige ud for indsejlingen til Dyvig. På 

vejen var vi desværre blevet overhalet af alle de andre både, så vi havde den tvivl-

somme ære af at være sidste båd i mål. Den suveræne vinder af lørdagens sejlads, og 

dermed en flaske uovertruffen rom, blev Per & Reila i deres Safir.  
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Efter lidt snak, kaffe, øl mv. havde den lokale havnefoged tændt op i grillen, hvilket 

han gør hver eneste dag i højsæsonen, og så stod den ellers på hygge i teltet. I lighed 

med de andre år, skulle den før omtalte rom selvfølgelig også prøvesmages og vurde-

res af de fleste. 

Da vi vågnede op søndag morgen, var det som om, at vi havde brugt al vinden dagen 

før. Første båd startede som planlagt kl. 10, men som sagt i meget, meget tynd luft. 

Efter et par timer kunne vi da også konstatere, at alle de andre, undtaget Per & Reila, 

fik startet motoren op, og vi endte i en line efter det gode skib Simba. Der hang vi i 

ca. tre kvarters tid, så kom vinden selvfølgelig. Linen blev derfor sluppet, men der 

var håndklædet jo ligesom kastet i ringen. Det skulle dog ikke forhindre os i at have 

en pragtfuld genakker-sejlads det sidste stykke op forbi Torø og videre ind til Assens. 

De eneste der ikke havde sejlet for motor, eller var blevet trukket, var Team Per & 

Reila, og de blev derfor de helt suveræne vindere af årets Assens – Dyvig t/r – Til-

lykke med det, ikke engang en solid omgang tømmermænd grundlagt af den gode 

rom, kunne holde Per tilbage. 

Til sidst vil jeg lufte min begejstring over at gennemsnitsalderen blandt deltagerne i 

dette års sejlads var nedbragt betydeligt, i det der var hele 4 ungdomssejlere med – 

og næste år bliver der endnu flere unge sejlere klar til at springe ned i søster-

seascapen Yin. 

Tusind tak til alle deltagende både for en rigtig hyggelig eftermiddag og aften i Dy-

vig. 
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Plimsollernes forårs tur til  

Bad Bramsted / Hamborg 
 

Traditionen tro tog Plimsollerne igen på den årlige forårstur, denne gang til Tyskland, 

nærmere bestemt til Bad Bramsted / Hamborg. Turen foregik fra onsdag den 20. til 

fredag den 22. maj. Vi var 14 personer og vi kørte i 4 biler. 

Vi startede onsdag morgen kl. 8.00 fra Aborg Hus P plads og første pause blev holdt 

ved Jels sø hvor formiddagskaffen blev indtaget. Næste stop var ved Fleggaard ved 

Aventoft for en pause samt en smule handlen. Husum var det næste mål, hvor vi var 

på Schiffartsmuseum-Nordfrisland. Da vi kørte forbi for at finde en P plads virkede 

det ikke ret stort, så da vi parkerede blev vi enige om, at det kunne vi godt nå at se på 

en time.  Det købte vi P billet til, men vi kunne sagtens have brugt meget mere tid der, 

for museet var meget større end det så ud til. Der var udstilling i 3 etager, så det blev 

kun til en hurtig gennemgang og efter en time var vi tilbage ved bilerne igen. Alle var 

enige om at museet bestemt var et besøg værd en anden gang.  

Næste planlagte stop var Glückstadt. Vi blev enige om at finde et sted undervejs hvor 

vi kunne spise vores medbragte mad, men der kom ikke nogen rasteplads med borde 

og bænke, og da vi nåede Tönning var hovedvejen spærret på grund af vejarbejde, så 

vi kørte ind til Tönning og ned til museumshavnen. Her blev madpakkerne så indtaget, 

for nogle stående ved bagklappen på bilerne. Da vejen og broen over Eidern som sagt 

var spærret måtte vi finde en anden vej. Vi var også enige om at vi ville over Bunsbüt-

tel for at komme til Glückstadt. Vi lagde derfor omkørslen over Eider-Sperrwerk, en 

kæmpe sluse som var omkørslen værd. I Brunsbüttel ville vor GPS have os til at køre 

om bord på færgen, men det ville vi godt nok ikke, vi skulle jo ikke på den anden side 

af Elben, så vi fandt en anden vej og kom over en meget høj og flot bro over Kiler 

kanalen. Vi fandt senere ud af at færgen ikke var over Elben men over Kiler kanalen 

. I Brunsbüttel lykkedes det os at blive væk fra hinanden, men vi mødtes igen på 

torvet i Glückstadt. Vi fik set lidt på den smukke by samt fik vores eftermiddags kaffe 

her. 

Målet denne dag var Hotel Tryp Wyndham i Bad Bramstedt. Vi ankom hertil ca. 

18.15 og middagen var bestilt til kl. 19.00, så vi havde lidt travlt da vi både skulle nå 

at tjekke ind og få os en velfortjent landings pils inden vi skulle spise. Efter middagen 

blev der hygget i hotellets bar, vi var jo i Tyskland og priserne er fornuftige . Det 

blev nu ikke til så meget da vi efterhånden var trætte efter dagens oplevelser samt 

køreturen. 
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Torsdag var der planlagt at vi skulle ind til Hamborg. Vi havde i forvejen undersøgt 

at der kørte tog fra Bad Bramstedt til Hamborg, og at vi kunne få en gruppebillet til 5 

personer for 25.50 Euro. Det var samtidig en dagsbillet der gjaldt fra kl. 9.00 og til 

næste morgen kl. 6.00. Toget fra Bad Bramsted afgik 8.58 og det var jo 2 min. for 

tidligt, så for ikke at blive taget for at køre ulovligt, tog vi bilerne til næste station der 

lå knap 5 km derfra, og hvor vi på forhånd havde undersøgt at vi kunne parkere. Tu-

ren til Hamborg tager lidt over en time med skift til Schnellbahn S3 i Eidelstedt. Med 

S3 kunne vi køre til Landungsbrücken hvorfra alle kanal og havne rundfarts bådene 

sejler. 

Da vi ankom til Landungsbrücke kunne vi komme med på en 2 timers tur, hvor vi 

kunne komme både i de gamle kanaler og ud i selve havneområdet. Båden skulle 

faktisk til at sejle da vi ankom, men billetkontoret fik den holdt tilbage så vi kunne nå 

at købe billetter og komme om bord. Vi startede med at sejle ind i kanalerne og ned 

gennem den 100 årige Speicherstadt i frihavnen.  Speicherstadt er verdens største 

sammenhængende lagerbygnings kompleks. Enorme lagerbygninger bygget på pæle i 

den mudrede flodbund, det er virkelig et fantastisk bygningsværk. Her findes verdens 

største lager af orientalske tæpper og også museet ”Hamborg Dungen” hvor man kan 

opleve de mørke sider af Hamborgs historie. Vi rundede også et lille slot, kaldet 

Wasserschloss, omgivet af kanaler. I slottet er der en lille restaurant med temaet te.  
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Hele te-temaet refererer til pakhusets funktion, som tidligere lager og modtagelses 

sted for te og krydderier fra hele verdenen. Der er er også en butik som ligeledes 

skulle være et besøg værd. Restauranten har en lille terrasse hvor man kan sidde højt 

oppe og se på kanalerne, bygningerne og turbådene der kommer forbi. Da vi kom ud 

fra kanalerne sejlede vi forbi det nye Hafen City og kom også forbi det prestigefyldte 

koncert hus ”Elbphilharmonie Hamburg” som stadig er under opførelse og indtil vi-

dere er 7 år forsinket. Herefter sejlede vi over på den anden side af Elben til industri 

havnen, og videre ud forbi containerhavnen, hvor vi kunne se alle de mange kraner 

der kunne losse og læsse de store containerskibe. Der var også flere containerskibe 

der var ved at blive læsset med containere. Bl.a. var der et Kinesisk skib der havde 

plads til ca. 17.000 containere og når det er fuldt læsset har en dybdegang på 16 m. 

Kaptajn og styrmanden på vores turbåd fortalte at de skibe der bygges nu har plads til 

ca. 21.000 container. Lidt længere inde i havnen sejlede han os helt tæt op af et af de 

store skibe og bl.a. helt ind under stævnen så vi rigtigt kunne fornemme hvor store de 

er.  

Længere inde i havnen kom vi forbi skibsværftet med alle dens flyde dokker, her så 

vi et næsten færdig bygget krisskib til den tyske flåde. På skibsværftet byggede de 

også private yachts, og her så vi en der var på størrelse med et mindre krydstogts 

skib, enormt stor og flot med plads til helikopter mv. Den var bestilt af en russisk 

rigmand og havde en pris på ca. 800.000 €. På vej retur til Landungsbrücke så vi et 

containerskib blive bugseret ind til kaj og også et stort krydstogtskib der skulle have 

hjælp til landingen ved krydstogtskajen. Det er imponerende med så stor en havn 

midt i landet, spændende at se hvor meget der foregår, og samtidig tænke på at man 

skal sejle ca. 100 km på Elben inden man når ud i åbent hav. 

 

Fortsættes i næste nummer... 
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Fra en solbeskinnet  
Skt. Hans aften  
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Jazz tur til Haderslev 4.- 6. sept. 2015 
Den årlige jazzfestival 2015 starter fredag med opvarmning i teltet fra kl. 16.45 med 

et swingende big band. Festivalen åbner officielt kl. 18. Lørdag morgen starter det 

med Gospel Morning fra kl. 9 i teltet - og resten af dagen indtil midnat er der jazz 

alle vegne i byen. Søndag starter det igen i teltet kl. 10.  

Se mere på www.haderslevjazzclub.dk 

ASA (Assens sejlklubs aktivitetsudvalg) har lånt klubhuset af Haderslev Sejlfor-

ening i denne weekend, hvor der er masser af plads til at udfolde sig både udendørs 

og indendørs.  

Klubhuset ligger helt inde i bunden af Haderslev fjord tæt på byen.  

ASA håber vi får nogle forhåbentlig hyggelige dage, hvor grillen er klar lørdag aften 

kl.18 til den medbragte grillmad og medbragte diverse tilbehør i form af drikkelse. 

 

I tilfælde af aflysning vil det være en hjælp med tilmelding, så der kan mailes / 

ringes til jer. Tilmeld jer  hos Birthe Faurskov: Tlf. 24 62 64 89 eller  

email: aktivitets-udvalg@assens-sejlklub.dk   
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Orienteringsmøde om Duelighedsbevis - teoretisk del 
 

Sejlerskolens vinterundervisning begynder torsdag den 24. september. 
 

Allerede torsdag den 27. august kl. 19.00 er der informationsaften og tilmelding i 

Assens Sejlklubs lokaler på Næsvej 25.  

På mødet vil klubbens nye underviser - Henrik Larsen - præsentere sig selv og for-

tælle nærmere om forløbet af undervisningen. Henrik har undervist i teoretisk navi-

gation i Bogense Sejlklub og sejlet meget gennem årene og selv har haft båd siden 

1991. Desuden har han yachtskipper eksamen 3. Henrik deltog også i orienterings-

mødet i foråret og fortalte her, at han har undervist i navigation i flere år og at han 

forventer at deltagerne er aktive og velforberedte til undervisningen. Der venter os 

således fortsat en tændt og inspireret underviser. 

Henrik har planlagt et par ekskursioner i vinterens løb, bl.a. til SOK i Århus. 

Har du lyst til at deltage, så mød op; der er allerede 9 af klubbens medlemmer, der 

har vist interesse og der er plads til ca. 12 personer. 

Det er ikke et krav, at man har duelighedsbevis for at sejle lystbåde og mindre motor-

både i danske farvande, men det er en meget god idé. Man lærer at finde vej ud fra 

søkort, man lærer hvordan man navigerer - altså kommer derhen, hvor man gerne vil 

- og man lærer, hvordan man færdes på havet og meget andet. 

Så blev der endelig liv på Marina-

torvet fem fredage i juli. Desværre 

var vejrguderne ikke rigtig med 

arrangørerne - Marina-grillen og 

Ambaet - så lokalerne i Assens 

Sejlklub blev for en enkelt aften 

udlånt i ly af blæst og regn, til stor 

glæde for deltagerne. 

Hammers Duo underholder. 
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Nyt fra Havnefogeden 

August 2015 
 

Sidste år på denne tid skrev jeg ”sol, sol og atter sol”, men det er der vist ikke mange, 

som vil skrive under på i år, og hvor vi sidste år var foran budgettet med ca. 400 både 

på dette tidspunkt, så er det lige omvendt i år. Øv! 

Vi har ellers fået pæn ros for vores nyplantede blomsterkrukker, som er placeret rundt 

omkring på marinaen tillige med krydderurter ved grill pladserne og de ”nye” bycyk-

ler samt et bordfodbold har også affødt glæde iblandt gæsterne. 

Min efterlysning efter donationer af brugte cykler, har indtil nu kun kastet en af sig, så 

kig nu en ekstra gang i skurene om ikke der er nogle egnede kandidater, fordi gæster-

ne virkelig sætter stor pris på dem, og det giver lidt ekstra handel længere oppe i byen.    

Vores fælles live musik hver fredag på marina torvet i juli måned, sammen med hav-

negrillen, har desværre kun trukket ca. 50 gæster til hver gang, hvilket primært har 

været det dårlige sejlervejrs skyld. 

Så er der kun 3 uger til vores egen STORE sommerfest løber af staben fredag d. 21. 

august, fra kl. 17 til 22, hvor sidste års musikalske gruppe Net Up 4 igen spiller op til 

dans og lidt sang. Traditionen tro står menuen på helstegt pattegris med salat og prisen 

er i år sat til 120 kr. pr. person. Drikkevarer må gerne medbringes, men der vil også 

være mulighed for at købe vin, fadøl samt vand og overskuddet går igen til ungdoms-

arbejde inden for sejlsport. Tilmelding er påkrævet senest 10 dage før, men betalingen 

kan vente til vi ses ved festen.        

 

I august måned vil marinakontoret være bemandet i følgende tidsrum:  

Alle ugens dage fra kl. 9 - 12 samt kl. 16 - 18.  

 

 

Venlig hilsen og forhåbentlig bare lidt bedre sommerferie vejr. 

 

Alex Hansen 

Havnefoged 

2169 1567  
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Info-møde sejlerskolen 

Vinteruv. sejlerskolen 

Jazz tur til Haderslev 

Jazz tur til Haderslev 

Jazz tur til Haderslev 
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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 


