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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  

Jørn Strand Nielsen 

Tlf: 29 43 10 33 

kasserer@assens-sejlklub.dk  

Sekretær   

 
Kirsten Jensen 

Tlf. 64 47 19 63 

sekretaer@assens-sejlklub.dk 

Aktivitetsudvalget  
(ASA) (G25) 

Birthe Faurskov 

Tlf. 24 62 64 89 

aktivitets-udvalg@assens-sejlklub.dk  

Ungdomsudvalget 

 
Lone Storgaard 

Tlf.  22 45 89 88 

ungdom@assens-sejlklub.dk 

Klubhus-udvalget  

 

Formand: Hans Petersen 

Tlf: 40 42 68 87  

 klubhus@assens-sejlklub.dk 

Materialeudvalget (E 20) 

 
Bjarne Simonsen 

Tlf. 22 97 17 50 

materiel@assens-sejlklub.dk 

Bladudvalg (D 80) 

 
Alex Juul Rasmussen  

Tlf. 40 35 41 20 

klubbladet@assens-sejlklub.dk 

KU Kapsejlads    

Erik Kulavig 

Tlf:  21 22 65 06 

kapsejlads@assens-sejlklub.dk 

Uddannelsesudvalget 

Jess Jørgensen 

Tlf: 26 22 37 63 

sejlerskolen@assens-sejlklub.dk 

mailto:formand@assens-sejlklub.dk
mailto:n-formand@assens-sejlklub.dk
mailto:kasserer@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
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/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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Herligt! Nu kan vi se frem til lange aftener og ”rigtigt” aprils-

vejr, hvor alt kan forekomme og nu har vi oven i købet rutinen 

til at håndtere det fra ”vintertiden”, som vi lige har forladt. Mon 

ikke der skulle være et enkelt elektrisk apparat eller to, som 

endnu kræver en brugsanvisning for at komme i sommertidshu-

mør. 

Vi har fået vand i hanerne på marinaen og slibe- og polermaskinerne snurrer. 

Påsken var lidt for hurtigt ude i år, men nu sker det: Skuderne får årets make-

up og om et lille øjeblik går det løs med juniorsejlads, praktisk sejlads med 

sejlerskolen og onsdagssejladserne. Her kunne begrebet stress måske define-

res, men hvis man føler, at tiden er ved at løbe fra en selv, er det bedste råd 

faktisk at opholde ”morakkerne” med en fornuftig sludder så ofte som muligt 

– så skal det hele nok lykkes til tiden. 

30. april er  det tid for  Standerhejsning i Assens Sejlklub. Traditionen 

foreskriver ganske vist at standeren sættes 1. lørdag i maj, men pga. helligda-

ge m.v. er den rykket en uge frem. Efter Standerhejsningen er der selvfølgelig 

lidt varmt til halsen og for de interesserede holder vi et kort indlæg om vore 

planer med brug af internettet som informationsmedie, medlemsregistrerin-

ger, til- og framelding i forbindelse med arrangementer o.s.v. Vi er naturlig-

vis meget interesserede i at få så mange input med som muligt på nuværende 

tidspunkt, da systemet vi har undersøgt også omfatter et nyt økonomisystem. 

Vi har fået flere referencer og har ikke hørt om problemer. Det er selvfølgelig 

ikke gratis, men vil lette arbejdet og give et fremtidssikret styresystem. Syste-

met hedder Klubmodul, og prisen er endnu ikke fastlagt, da den vil være af-

hængig af antal indbyggede funktioner. 

Der vil også på dagen blive mulig for at få vejledning i eftersyn af sikker-

hedsudstyret, og med erfaringerne fra tidligere skal man tage tilbuddet seri-

øst. 

Vi ses til STANDERHEJSNING d. 30. april kl.10.  

Af:  

Hans Petersen 

APRIL 2016 
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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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Husk Standerhejsning 2016 

lørdag den 30. april kl. 10 

                                      hvor alle klubbens medlemmer inviteres og hvor der  

                            efter standerhejsningen er gratis kaffe med blødt brød   

   og en lille en til halsen.  

                   Derefter er der orientering om klubben for nye medlemmer.  

 

 

Info efter standerhejsningen og kaffen 

Vort ”gamle” website er udslidt og utidssvarende og vi har desværre ikke kræfter 

eller realiserbare muligheder for at udvikle videre på det bestående. 

Bestyrelsen har derfor undersøgt de eksisterende muligheder for at etablere et kom-

plet klubsystem, der kan håndtere alt fra præsentation, information, sms- og e-mail 

tjenester med nyhedsbreve, medlems ind- og udmeldinger, tilmeldinger til diverse 

klubaktiviteter med tilhørende betaling, bookingsystem og ikke mindst – et bagved-

liggende administrations- og økonomisystem.  

Interessen er faldet på ”Klubmodul”, som indeholder alle disse funktioner, og umid-

delbart efter kaffebordet, vi l vi prøve at forklare vore tanker med dette eller et andet 

system, ligesom vi er åbne over for alternative ideer fra vore medlemmer. I denne 

forbindelse efterlyser vi en ny webmaster som på længere sigt vil forestå den over-

ordnede administration af systemets drift.  

 

Vi får desuden besøg af Tommy fra Assens Bådcenter, der vil instruere folk i hvor-

dan de selv kan vedligeholde og sikre, at deres oppustelige redningsveste mm. er OK.  

 

 

Grill aften 

Som noget nyt vil vi starte den ny sæson med en klubaf-

ten hvor vi tænder op i grillen kl. 18 med medbragt mad.  
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Kapsejladskalenderen for 2016 
Mere opdaterede oplysninger om sejladserne kan findes i kalenderen på anvendt.dk/
sejlsport 

Forårets sejladser afvikles på følgende datoer: 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5, 1/6, 8/6, 
15/6, 22/6 og 29/6 

Dyvig tur/retur 28.-29. maj 

Efterårets sejladser: 3/8, 10/8, 17/8, 24/8, 31/8, 7/9, 11/9 

Lillebælt 2-star vil blive forsøgt afviklet som distancesejlads den 27. august. 

Klubmesterskabet afvikles søndag den 18/9 med en distancesejlads og søndag den 
25/9 med to-tre banesejladser. 

Bågø rundt: 24/9 og Brummers cup 2/10 

Kære laugsbrødre – tusind tak for 

sidst. Årets torskespisning  

lørdag d. 27. februar føler vi var 

en succes. Ikke mindst den  

grønlandske kaffe vakte jubel: 

Kahluaen symboliserer den varme omfavnende grønlandske kvinde 

Whiskyen symboliserer den stærke barske grønlandske mand 

Kaffen symboliserer den grønlandske rå natur 

Flødeskummet symboliserer isbjergene  

Gran Manier symboliserer nordlyset 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til torskespisning lørdag d. 25. februar 2017  

Køkkenholdet 

http://anvendt.dk/sejlsport/
http://anvendt.dk/sejlsport/
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ØSTERGADE 30 
Østergade 10 

TORVET 

Denne plads kan blive din! 

 

ERINDRING OM KONTINGENTBETALING 

 

I modtog som sædvanlig i januar med posten et indbetalingskort til brug for indbeta-

ling af medlemskontingent for 2016 senest d. 22. februar, 2016. Halvdelen af jer er 

tilmeldt til automatisk opkrævning via PBS, og har derfor betalt rettidigt. Og mange 

af I andre, som ikke er tilmeldt PBS-opkrævning, har heldigvis selv indbetalt kontin-

gentet rettidigt. Men de af jer, som har glemt at betale indbetalingskortet, bedes ven-

ligst om at få det gjort snarest muligt. Hvis indbetalingskortet er bortkommet, kan 

kontingentet i stedet indbetales ved overførsel til klubbens bankkonto: reg.nr. 6850 

konto nr. 331415. Og har I glemt kontingentsatserne for 2016, stod de oplyst i Klub-

bladet nr. 9, december 2015. 

Med venlig hilsen 

Kassereren  
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En tidlig søbrisedag på Lillebælt 
 

Den 12 marts blev en noget speciel dag for Peder og Per. De var i Aabenraa for at 

hente Peder's Dehler 38. Se hvilken strategi skulle de nu vælge for at komme hurtigst 

hjem til Assens givet, at der næsten var havblik? Det spørgsmål forsøger vi at besva-

re v.hj.a. prognosekort over vinden i 10m's højde over Lillebæltsområdet. Vinden er 

ikke vist i m/s men i helt usædvanlige decimeter per sek. Altså 22dm/ser 2.2m/s. Så 

farven angiver vindhastigheden og pilene vindretningen. Der er ca. 1.5km mellem 

hver pil svarende til afstanden mellem vores beregningspunkter. Kortet over vinden 

er udregnet som et middel af 24 prognoser gældende på det samme tidspunkt (kl. 14 

dansk tid) og det interessante er at det hele ikke midler ud til ingen vind, men at der 

er et helt lokalt vejr overalt langs kysterne med en ganske let søbrise. Altså ikke en 

10m/s søbrise, men en 2m/s søbrise. Bemærk at det er marts og der var frost over 

land om morgenen som faktisk skabte en modsat rettet landbrise tidligt på dagen. Det 

er altså solen, der driver det hele i kombination med forskellen mellem land og hav 

og resultatet er sensitivt for om der opstår skyer eller ej. I den pågældende situation 

var der i flere dage på TV lovet 2 cifrede daggrader uden at det kom til at ske. 

Er dette bare et marts fænomen? Nej jo stærkere solen er desto stærkere søbrise, men 

der er mange faktorer, som kan forhindre den. Hvis foråret kommer meget pludseligt 

og vi går fra under 10 grader til 22-24 grader i slutningen af april, så er der gode be-

tingelser for søbrise. Sne smelter over store landområder og løber ud i Østersøen hele 

vejen rundt og lægger sig som et koldt ferskvandlag i havoverfladen som flyder op 

igennem Lillebælt medens solen varmer godt på land. Alligevel oplever vi næsten 

aldrig en 10m/s søbrise som Reila berettede om med et spørgsmål omkring Sverige 

på foredraget den 28 januar.  

I Sverige løber det ferske vand ud fra elvene og skaber en meget kold Østersøoverfla-

de. Samtidig er der ikke grønne hvedemarker som i Danmark, men en mere tør og 

åben landoverflade, hvor solen kan få magt. Samtidig skinner solen i flere timer hen-

ad juni. Selv hvis der er nåletræer eller birk, så kan solen få mere magt på overfladen, 

fordi disse træer ikke danner dug.  

Når styrken af søbrisen ikke får samme styrke i Danmark, så er det de mange grønne 

marker, som sluger solenergien til fordampning af dug skabt i nattens løb og denne 

proces udvikler sig til skyer og dæmper søbrisen. Når det er sagt, findes der i fjorde 

med inddæmmet hav omkring, hvor vi kan opleve lokale søbriser på 10m/s, men det 

kræver at afgrøderne er næsten modne. Store områder med stubmarker kan også ska-

be en søbrise på 10m/s, hvis der bliver høstet tidligt og det forbliver tørt og allerbedst 

på sandjord. På det tidspunkt danner markerne mindre dug og derfor kan landoverfla-

den blive meget varmere end havet og danne grundlag for søbrise med maksimum kl 

15-17. 
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Hvis man skal drage en generel konklusion ud fra den viste figur med det meget lo-

kale vejr, så er det at en radio/tv/avis formidlet vejrprognose ikke kan afspejle den 

detaljeringsgrad, som man faktisk kan beregne i dag. Så når nogen synes, at progno-

sen som blev oplæst i radioen var forkert, så kan det meget vel skyldes at den skal 

dække et stort geografisk område over mange timer og ikke kan være optimal på det 

sted, hvor man nu befinder sig.  

På websiden weather.weprog.com har vi lavet en helt al-

ternativ fremstilling af vejrprognoser optimeret mod lokal 

anvendelse hvor som helst. Den her viste prognose er et 

kort over midlet af de prognoser, som vises på websiden 

på det kort hvor Fyn er i centrum. Websiden er gratis og 

reklamefri og hver prognose fil er kun 25kbyte og vises 

fint på mobile enheder i browseren. 

Lørdag den 2. april 2016 blev eksamen i teoretisk duelighedsbevis afholdt for sejler-
skolens 8 kursister.  Eksamen bestod af 3 dele: en kortopgave, hvor sejladsen gik fra 
en position ud for Göteborg, nord om Anholt til Grenå, en skriftlig opgave uden hjæl-
pemidler i pensum og en mundtlig del i søvejsregler, manøvreregler, dag- og natsig-
naler. 

Alle 8 bestod med en flot præstation - så et velfortjent TILLYKKE til alle med ønsket 
om gode oplevelser på vandet. 

God vind  

Henrik Larsen 

Eksamen i teoretisk duelighedsbevis 
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Ungdomsafdelingen tilbyder sejlads til 

børn og unge i alderen fra 9-25 år  

 

- Optimistsejlads, begyndere fra ca. 9 - 13 år 

- Tera Jolle fra ca. 11 - 15 år 

- Teamsejlads Feva og andre jolletyper – specielt øvede, teenagere og unge 

- Seascape Sportsbåd, Team sejlads – specielt øvede, teenagere og unge  

 

Mød op til INTRO 

Lørdag den 16. april kl. 11.00 
 

Målsætning for  mindre jollesejlere er  at ALLE bliver  i stand til at sejle til Bogø i 

egen jolle til sommerferieafslutning.  

 

Målsætning for  Team sejlads er  at sammentømre og dygtiggøre 2 - 4 hold der kan 

deltage i Aarhus festuge-stævne, samt udvikle og styrke sejlads med unge ml. 17 - 25 

år.  

 

I efteråret vil der være mulighed for at deltage i fynske stævner, bl.a. i Faaborg, hvor 

vi går med i samarbejde om at udvikle Fyn som Sejler-Ø for ungdommen. 

 

Som noget nyt tilbyder Assens Sejlklub Match Race i Seascape. Dette med formål at 

vores voksne kapsejlere kan dyste på en sjov måde, men her vil det også være muligt 

for ungdoms-teams at deltage, såvel som at deltage i onsdagskapsejladserne i Seasca-

pe.  

 

Kom med ud på vandet i trygge rammer!  GÅ til SEJLADS i Assens 

 

Mange hilsener Lone 

Junior afdelingens kalender og nyheder kan findes her  

på adressen: ungdom.anvendt.dk 

http://ungdom.anvendt.dk/
http://ungdom.anvendt.dk/
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Nyt fra Havnefogeden/Havnelederen 

April 2016 
Så blev det tid til vagtskifte på marinakontoret. 

 
Titlen Havnefoged er i denne anledning udskiftet til Havneleder. Dette nyhedsbrev 
kommer derfor også fremover til at have titlen! Nyt fra Havnelederen. 
 
Jeg har nu haft en måned sammen med Alex Hansen, som virkelig har gjort en stor 
indsats for, at sætte mig ind i funktionen som havneleder. 
Jeg overtager en marina i vækst og med sund økonomi, som til stor del er Alex’s 
fortjeneste. 
Jeg vil også gerne takke mine nye kollegaer Bjarne, Jan og Tove, som har givet mig 
en varm velkomst! Og som selvfølgelig også har andel, i en marina i vækst. 
Også en tak til alle dem, som har været forbi havnekontoret og budt mig velkommen. 
Jeg ser frem til! Sammen med mine nye kollegaer, at betjene marinaens brugere på 
bedste vis. 
Jeg vil i den anledning starte med lidt serviceoplysninger: 
 
På nuværende tidspunkt sætter vi kun både i vandet på hverdage. 
Men for dem der ikke kan nå det på hverdage, har vi afsat 3 lørdage i foråret: 
 

23. april  7. maj  21. maj 
 

(15. og 16. april er afsat til søsætning af store både) 
 
I april måned vil marinakontoret være bemandet fra kl. 9 til 12 på alle hverdage, samt 
St. Bededag. 
 
Vejret begynder så småt at vise sig, fra sin venlige side. Man kan så småt begynde at 
høre slibemaskinernes summen, skrabejernenes skrabben og glade mennesker der 
bytter erfaring omkring bundmaling. Jo! Det er den gode tid vi går i møde. 
 
Havnepersonalet er også godt i gang, med reparationer og forbedringer af Marinaen. 
Pæle, brodæk og fortøjninger skiftes, der åbnes for vandet, nyt kraftigt og trådløst 
netværk er ved at blive etableret, samt en del mere til gavn for marinaens brugere. 
 
Venlig hilsen 
 
Hilmer Storm 
Havneleder 
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Eksamen Duelighedsb. 
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 NYTTIGE OPLYSNINGER: 

 
Klubhuset: 

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

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

 

Reservation af klubhus:   

klubhus@assens-sejlklub.dk 

Adresseændringer og indmeldelse:  

Jørn Strand Nielsen - tlf. 29 43 10 33 - kasserer@assens-sejlklub.dk  

 

Tilknyttet sejlklubben: 

Plimsollerne:  Niels Julsrud - tlf. 21 46 35 06.   

 

Navigationsundervisning og Speedbådskørekort : 

Jess Jørgensen - 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: 

Alex Juul Rasmussen – tlf. 40 35 41 20 : klubbladet@assens-sejlklub.dk 

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

På vej!: 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 

Næsvej 25 

5610 Assens 

Returneres ved varig adresseændring 


