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KLUBHUS 
Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. www.hvidovresejlklub.dk
E-mail: suset@hvidovresejlklub.dk
Tlf.: 36 78 18 43. Kontortid torsdag fra 18.30-19.00.
Køkkenet: 36 34 05 05 

HAVNEKONTOR
Pladsmand/havnekontor.
Hvidovre Strandvej 31, 2650 Hvidovre. Tlf. 36 34 05 03. 
E-mail; havnekontoret@hvidovresejlklub.dk
Kontortid: mandag til torsdag kl. 8:00 – 8:15 og kl. 15:45 – 16:00. Fredag lukket
Bestilling af søsætning og optagning i havnekontorets åbningstid. 

BESTYRELSE Kontortid torsdag kl. 18.30-19.00
Formand:  Bjarne Clasen-Nyqvist formanden@hvidovresejlklub.dk      
Næstformand:  Vagn Olesen   
Kasserer:  Per Nielsen 
Havneformand:  Hans Henrik Andersen havnekontoret@hvidovresejlklub.dk
Klubhusformand:  Ronnie Andersen
Sekretær: Bent Hornstrøm   
Aktivitetsudvalg: Kurt Sejsbo  
Bestyrelsesmedlem: Søren Overgaard
Bestyrelsesmedlem: Lene Bendix Nielsen 

UDVALG 
Forretningsudvalg: Bjarne Clasen-Nyqvist, Hans Henrik Andersen, Per Nielsen
Klubhusudvalg: Ronnie Andersen,  
Havneudvalg: Hans Henrik Andersen, Keld Christensen, 
 Jan Nyeland og Tommy Schuler havnekontoret@hvidovresejlklub.dk
Havnekontor: Hverdage, torsdag 18.30-19.00 36 77 03 23
Seniorleder: Kurt Jakobsen seniorskolen@hvidovresejlklub.dk
Jolleleder: Jørgen Lindhartsen
Ungdomsleder: Niels Jensen
Kapsejladsleder: Torben Andrup
Bladudvalg: Bjarne Clasen-Nyqvist, Søren Overgaard, 
 og Lene Bendix roegvandet@hvidovresejlklub.dk
Aktivitetsudvalg: Kurt Sejsboog Lene Bendix
Køkkenudvalg: Bent Hornstrøm, Kurt Sejsbo,
 Bjarne Clasen-Nyqvist og Ronnie Andersen
Matriale udvalg  Jan Hansen
Tryk:  Eget tryk. Eftertryk forbudt uden tilladelse.
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Formanden har ordet
Vinter 2014-15
Ja vinter og vinter er vel så meget sagt der 
mangler ligesom noget hvidt i år.
Aktivitets niveauet er blevet lavere gennem 
vinteren, men så sandelig ikke gået i stå. Læs 
omkring i ”Røgvandet” i referater fra de for-
skellige udvalg.
Vores problemer med Nets er efterhånden ble-
vet løst og vi ser frem til et meget bedre sam-
arbejde og til at kunne give vore medlemmer 
bedre service fra kontoret.
Vi arbejder stadig sammen med Hvidovre 
kommune i at få vores administration af hav-
nen til at fungere. Der er en del gamle påståede 
sædvaner og rettigheder, der skal rettes ind. 
Hvilket tager en hel del tid. 
For at få samarbejdet mellem alle interessenter 

i havnen vil jeg indkalde til at få nedsat et fællesråd for brugen af Hvidovre 
Havn i nærmeste fremtid.
Vores samarbejde med Hvidovre Vinterbadere er blevet en stor succes og vin-
terbaderne er så vidt jeg ved særdeles tilfredse. Men vi fik alligevel startet op 
på et forkert ben. Jeg fik ikke helt forstået deres behov for badebro og de fik 
derfor bygget så meget om på jolle-slæbestedet, at det har været ubrugeligt for 
jollesejlerne i denne vinter. Vi arbejder derfor på at konstruere en ny alternativ 
badebro som ikke er afhængig af jolle-slæbestedet og således kan vi meget snart 
få tingene på plads.
Jeg arbejder på at øge kommunikationen mellem vore medlemmer via Hjemme-
siden, hvor vi kan have forum kun for medlemmer. Hvis man ønsker at deltage 
skal man sende en e-mail til ”formanden@hvidovresejlklub.dk” indeholdende 
det ”kaldenavn” man allerede har eller man ønsker at benytte. Man vil deref-
ter modtage et svar, der indeholder vejledning hvordan man logger på så man 
kommer til at se de reserverede informationer og med tiden adgang til blog’en.
Bemærk at påsken falder meget tidligt i år og at det vil påvirke en del af vores 
faste mærkedage. Hold derfor øje med kalendere her i ”røgvandet” og på vores 
hjemmeside.

Bjarne
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Havneudvalget

   

Søsætningsdage 
På Hvidovre Havn 2015 

marts: 31- april: 7-13-20-23-28- 
maj: 5-7-12-18-21-26-28-  

juni: 2- 
 

Husk du kun kan bestille søsætning, hvis du har 
betalt pladsleje og skrevet lejekontrakten på din 

plads under.  
Og husk at få udleveret bøjeplads nr. og frihavnsmærke, 

og de skal sidde, så man se dem fra molen.  
Hvis pladsmanden ønsker det skal du hjælpe med at 
søsætte din båd. Du skal være der ved søsætning og 

have 10 meter tov i ordenligt kvalitet i forstavn og i agter 
solidt fastgjort. 

Bukkene/stativerne skal sættes, hvor pladsmanden anviser det 
inden 1. juni. 2015. klodser sættes sammen, 

  bådnavn + bøje nr. påmales 
Der skal være navn på stativ, som afmærkes for og bag. 

Tidsbestilling kan kun ske på kontoret i Mogens 
kontortid mandag til torsdag fra kl.8.00 til 8.15 og 

15.45 til 16.00.                
 

Med sejlerhilsen, Havneudvalget  
Hans-Henrik  
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Havneudvalget

Så skete der det, som ikke måtte ske, - en båd gik ned. Den der 
har ligget på plads 195 til skændsel for Hvidovre Havn, for den 
havde en ejer der var ligeglad med alt og alle. Vi har prøvet alt 
de sidste 2 år med ham. 
Vi har spurgt kommunen hvad vi kunne gøre, og nu havde juri-
ster tid efter at Hvidovreberedskabet kom på plads. Hvidovre 
kommunes Miljøsagsbehandler kom på besøg da der var oliefilm 
på vandet, 2 flotte røde brandbiler samt 10 mand, og så blev der 
lagt flydespærring ud med hjælp fra havn og båd fra Hvidovre 
Sejlklub Suset. Hævning og Bjergning af båden blev udført af 
havnen, og nu ligger den i slæbestedet. Alt dette får ejeren lov 
til at betale for efter ”Bekendtgørelse om standardreglement for 
overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskeri-
havne”, - § 2.16. 
Vi gå nu i gang med at finde ud af hvem der ejer de henlagte bå-
de på pladsen, så nu sker der noget. 

Puklehvalerne
Mødes hver onsdag kl. 8.30
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Kære medlem
Er du blevet pensionist i 2014 så kig ned på kontoret i perioden torsdag fra 
kl. 18.30 – 19.00 og få ændret din årlige kontingent fra kr. 1.000 til kr. 750.

Så kan der da blive til et par flasker rødvin ekstra på sejlturen.

God sejlsæson 2015 
Per Nielsen

Teoretisk kursus i navigation

Som nævnt tidligere er der hen over vin-
teren blevet afholdt teoretisk kursus i na-
vigation, hvor Bent Hornstrøm har stillet 
sig til disposition som underviser.
Vi startede ud med 7 deltagere og endte 
med 4, der gik op til eksamen den 26. 
januar. Umiddelbart kan det ligne et re-
lativt stort frafald, men når man kender 
baggrunden er der vist ingen tvivl om, at 
det ikke har været på grund af manglen-
de lyst de pågældende har meldt afbud 
men alene tvunget af omstændighederne. 
(Der er trods alt andet i livet end sejllads).

Og hvordan gik eksamen så?
Jamen selvfølgelig bestod alle 4 med 
glans og et stort til lykke med det.
Der skal naturligvis også lyde en stor tak 
til Bent for det store arbejde og den inspi-
rende undervisning han stået for i dette 
forløb.
Der har endnu ikke været den store til-
gang til sejlerskolen men mon ikke der 
begynder at ske noget indenfor de næste 
par måneder.
Jeg forventer at påbegynde klargøringen 
af bådene i sidste halvdel af marts måned 
med henblik på søsætning og rigning i 
den første halvdel af april. Det er måske 
lidt tidligere end normalt og vejret vil 
selvfølgelig også spille en rolle, men det 
vil give os lidt bedre tid til at få alting på 
plads inden den egentlige sejlsæson star-
ter 1. maj.
Jeg vil da også lige nævne, at vi har fået 
et nyt forsejl til Suset samt et helt stel sejl 
til Nell.
Jeg glæder mig til at se så mange så 
muligt til næste sejlsæson, hvor det selv-
følgelig bliver ligeså flot sejlervejr som 
sidste år. 

De bedste sejlerhilsner 
Kurt Jakobsen

Fra venstre: Kurt, Børge, Dennis, Bent, Steen 
og Ida. Børge Rømholdt var til lejligheden, 
indkaldt som censor.
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Julen 2014
Julepynt
Sidste torsdag i november stævnede flere medlemmer ud, 
med gran og julepynt, så klubhuset fremstod i julens tegn.  
Der var indkøbt flot nyt julepynt og med medlemmernes og 
børnenes hjælp, fik de pyntet både juletræ og klubhus flot op.

Juletræ
Børnes Julefest blev igen i år et 
tilløbsstykke. Der blev klippet, 
klisteret og lavet juledekora-
tion. Derefter blev der danset 
og sunget omkring træet, og 
kaldt på Julemanden, som 
kom og delte gaver ud, til alle 
de artige børn. Alle havde en 
super hyggelig dag sammen 
med Julemanden.
Vi takker vores hjælpenisser, 
Kirsten, Ingelise, Dorte og 
Britta.

Julefrokost
Sikken en voldsom trængsel og alarm der blev på dansegulvet efter Tina’s pragtfulde 
julebuffet. Vi havde en super aften, men savnede en del af medlemmerne og håber, at 
der mødes talstærkt op igen til julefrokosten 2015.

Nytårskur
1. januar kl 12:00 mødtes 40 
friske medlemmer af Suset 
op til den første samling i år.
Efter en frisk gåtur til 
toppen af bjerget var der 
servering af Kurt og Bennys 
hjemmelavede suppe samt 
Britta’s gode brød. 
For første gang deltog ¨vin-
terbaderne¨ på vandreturen, 
men vendte om for at hoppe 
i det kolde vand, sammen 
med de få modige fra Suset. 
(Så du billedet i Hvidovre 
Avis?)
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Tjaldurs sommertur 2014
Hvidovre, Simrishamn, Utklippan, Kalmar, Stockholm, Ålandsøerne, Stockholm, Sö-
dertälje-kanalen, Söderköping, Götakanalen, Vänern, Trollhättan, Göta älv, Göteborg, 
Anholt, Rørvig, Hvidovre.
Vi har sejlet i ca 3½ måned og taget godt 2.000 billeder, så det er helt umuligt at illustre-
re andet end nogle få steder fra denne fantastiske tur. Og det gør vi så med de her viste 
billeder.

Grimme skær ved indsejlingen til Figeholm, der ligger på højde med Ölands nordspids.
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Napoleonsviken nær Stockholm. Tjaldur fortøjet til klippen.



Sandvik gästhamn på Kökar, Ålands 
sydøstligste ø.

Seglinge ligger mod NØ ved Kumlinge på 
Ålandsøerne.

Vi sejler sydpå ved Geta på det nordvestlige 
Åland.

Götakanalen, en af de utallige broer åbner.

Ad snævre vandveje gennem Stockholms 
skærgård

Utö ud for Nynäshamn.  
Gamle jernmalmgruber, op til 200m dybe.
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Götakanalen, vandet 
lukkes ind i slusen og 
forfortøjningen holdes 
stramt med spillet.
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Vinterbaderne i sejlklubben
I sejlere har sikkert undret jer over hvem 
de gale mennesker er der har lyst til at 
hoppe i havnen her midt om vinteren. 
Hvorfor gør de det og hvorfor ser de så 
glade ud??  
Det må jeg hellere prøve at svare på.
Når man vinterbader, er det jo ofte i gan-
ske korte tidsrum, man opholder sig i 
vandet, virkningen indfinder sig allerede 
efter 20-30 sekunder. En effekt af det kol-
de gys er det psykiske velvære - lykkefø-
lelsen. Når man hopper i vandet, får man 
først og fremmest et kuldechok. Pulsen 
stiger, blodtrykket stiger og blodkarrene 
trækker sig sammen og fører blodet ind 
til hjertet og de indre organer. Når man 
så kommer op af vandet igen, vil blodet 
søge ud i fingre og tæer igen og give en 
følelse af varme i hele kroppen. Det mær-
kelige er, at det ikke gør ondt at dyppe 
hele kroppen i vand, der er så iskoldt, 
at det gør ondt at stikke en hånd ned i 
det. Kuldechokket pumper endorfiner 
ud i blodet, man kan simpelthen blive 
’høj’ af vinterbadning. Endorfiner flyder 
rundt i hjerne systemet flere timer efter 
dukkerten, og følelsen kan derfor være en 
god kur mod vintertræthed. Det gør im-
munforsvaret stærkere, så kroppen bedre 
kan modstå kulde i hverdagen, og det ser 
også ud til at forøge fedtforbrændingen. 
Herudover så er man dejlig afslapper når 
man kommer hjem.
Det er også meget socialt med hygge ved 
baderampen og i saunaen. Men det er ik-
ke for de generte for man sidder tæt i sau-
naen. Vi bader også helst helt afklædte da 
badetøj er koldt og klamt og stjæler den 
indre varme som strømmer ud i kroppen 
efter badet i det kolde vand. Naturen, ud-
sigten og lyset ved havnen giver en dejlig 
oplevelse ved badningen, og kan man 
overvinde sig selv og bade om aftenen, så 
er en stille fuldmåne aften helt fantastisk. 
Og vinterbadning er for alle; ung som 
gammel, borgmester som arbejdsmand. 
Når vi hopper i vandet ser vi ens ud - me-
re eller mindre

Hvidovre vinterbadere blev stiftet den 
3. marts 2014 som vinterbade klub nr. 94 
i Danmark. Vi startede med det mål at 
bade i havnen fra september 2014. Da vi 
nåede slut august så det meget sort ud 
med at nå i mål, men så fik vi et tilbud vi 
ikke kunne sige nej til – personligt vinter-
badermedlem af sejlklubben. Da aftalen 
først var på plads rykkede tingene for-
bavsende hurtigt takket være nogle utro-
lige ildsjæle. Vi er meget taknemmelige 
for sejlklubbens hjælp, og at de har åbnet 
døren for vores ellers nødstedte forening. 
Takket være sejlklubben er der nu en ak-
tiv vinterbade forening i Hvidovre, og i 
har fået en masse nye medlemmer, for vi 
er medlem af sejlklubben som personligt 
støttemedlem.
Sauna og omklædningsrum samt en ba-
detrappe er nu engang nødvendige for at 
vi kan dyrke vores badning. Vi er i dialog 
med kommunen omkring tilladelse og 
tilskud til større faciliteter og en placering 
længere ude på molen, for som det ser 
ud nu er interessen for vinterbadning i 
Hvidovre stor. Vi har allerede her efter 
et par måneders aktivitet over 50 aktive 
medlemmer. Vi håber dog at vi nye og i 
gamle medlemmer når at lært hinanden 
bedre at kende gennem sejlklubbens ar-
rangementer som den hyggelige 1. januar 
tur. Vi tænker at vi på sigt kan få glæde af 
et godt samarbejde og i fællesskab bidra-
ge til at udvikle og forskønne havnen og 
ikke mindst sørge for liv og lys sommer 
som vinter.
Vi er glade for at være en del af sejlklub-
ben og håber også i synes det er hyggeligt 
med en masse nye glade ansigter. Kom 
gerne forbi til en snak eller prøv et dyp 
– men pas på det er frygtelig vanedan-
nende 

Jytte – Kasseren i Hvidovre Vinterbadere



Nyt fra TOLVEREN
Når dette nummer af Røgvandet ligger 
ude ved medlemmerne, kan vi så småt 
begynde at mærke foråret. Dagene er ble-
vet markant længere, solen har fået magt, 
og der er også en stigende aktivitet på 
bådpladsen. Nu skal vi snart på vandet!
I TOLVEREN, os der sejler de små mini 
12'ere, er vi ved at forberede den kom-
mende sæson. Specielt sejltiderne skal 
lægges fast. Vi ved nu, at mandage fra kl. 
11:00 bliver der sejlet, men onsdage fra 
kl. 18:00 er en kandidat, ligesom søndage 
fra kl. 11:00 også er på tale. Vi melder ud 
senere, hvordan tiderne bliver. Det vig-
tigste her, er at alle medlemmer er meget 
velkommen til at komme ned og få en tur 
i de små både, så hold jer orienteret om 
sejltiderne.

Klargøringen af bådene starter efter På-
ske, men hen over vinteren, er der hver 
mandag blevet arbejdet på bådene. Har 
man lyst til en snak om mini 12'ere, så kig 
ned forbi pladsmandens værksted om-
kring kl. 11.
Vi har udviddet flåden med dels en pri-
vatejet båd, og en fælles båd. Begge både 
er købt af Århus Sejlklub, som er ved at 
modernisere deres flåde, så vi fik dem 
meget billigt! Den fælles båd, skal hoved-
sagelig udstyres som en simpel begynder-
båd, dvs. selvslående fok med rulle fors-
tag, idet vi må erkende, at mange vil føle 
sig mere sikre, når båden er udstyret på 
denne måde. Med båden flgte en del grej, 
som også kan bruges på de andre både.

Starten er lige ved at gå i vores stævne i august sidste år

Så er vi på vej

roegvandet@hvidovresejlklub.dk 13
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Roklubben Knørrur
At stå øverst på podiet med pokal i hån-
den er en fantastisk følelse. At den hårde 
træning og rigtige kost har givet resultater 
er det som de fleste roere ønsker. Kapro-
ning har eksisteret på Færøerne i omkring 
100 år, og selv om roning ikke er den stør-
ste sport disciplin på Færøerne så kan vi 
kalde den vores national sport.
Roklubben Knørrur er en forholdsvis ny 
roklub, den blev grundlagt i 2002. Den 
blev grundlagt af færøske roere i Køben-
havn, der har deres rødder og interesse 
fra kaproningen på Færøerne. I roklubben 
Knørrur er der omkring 40 medlemmer, 
der er i alderen 20-60 år. 
Roklubben Knørrurs formål er at ro kap 
i færøske både i Danmark. De færøske 
både har til forskel fra de danske og inter-
nationale både, det karakteristiske træk at 
der sidder to og to ved siden af hinanden 
men hver deres åre. De færøske både har 
inspiration fra de gamle vikingebåde. De 
fleste af medlemmerne er færinger, dog er 
der nogle enkelte danskere i blandt, som 
dog har en eller anden tilknytningen til 
Færøerne. Besætningerne var i år delt op i 
piger, drenge, oldgirls, oldboys og vetera-
ner kvinder. De to både som klubben har 
nu er begge seksmandsbåde, og de er købt 
fra færøske klubber. Den ene blev købt i 
2008 og den anden blev købt i 2011. Knør-
rurs både er lyseblå med en rød stribe. 
I Danmark er der 5 roklubber der har fær-
øske besætninger og ror i færøske både. 
Udover roklubben Knørrur, er der Neystið 
som holder til i Ishøj, Tvørabáturin fra 
Nordhavn, FFV Sóljan fra Sorø og den 
nyeste klub er Sleipnir som er fra Odense. 
Hver klub har en årlig regatta, hvor der 
bliver roet kap i de forskellige kategorier. 
Der er 3 regattaer inden sommerferien og 
to regattaer efter sommerferien. Knørrurs 
regatta ligger altid i sidste weekend i 
august, så det passer til at alle er kommet 
til Danmark igen efter sommerferie på 

Færøerne. Den sidste regatta er i Sorø og 
der bliver der talt point sammen og de 
besætninger med flest point bliver kåret 
til Danmarksmester i færøsk kaproning. 
I 2013 havde Knørrur 3 besætninger der 
blev kåret til Danmarksmester i færøsk 
kaproning, det var besætningerne med 
piger, drenge og veteraner kvinder. 
Flere Færinger flytter til Danmark for at 
studere og flere af dem vil gerne fortsætte 
med at ro når de kommer til Danmark. 
Men når man ror med færøske både i 
Danmark er det ikke det samme som at 
ro på Færøerne. På Færøerne træner man 
omkring 6-7 gange om ugen.
 I Danmark skal det hele passe med stu-
diet, så der bliver der kun trænet 2 gange 
om ugen. At ro er som bekendt, med til 
at give et godt helbred og godt sammen-
hold, og i Knørrur ligger det os meget på 
sinde at alle bliver samlet og at vi hygger 
os sammen til hver regatta. Derfor er det 
også almindeligt at der bliver solgt færøsk 
mad til hver regatta og at dagen slutter af 
med dans og hygge. 
Så vi i Knørrur glæder os til fortsat godt 
samarbejde og håber at se jer til vores 
kommende regatta lørdag den 29. august 
2015. 
Er der mere i ønsker at vide om roklubben 
Knørrur kan i se mere på vores hjemme-
side: www.knorrur.dk eller på facebook: 
https://www.facebook.com/groups
/18223514127/?fref=ts 

Om mig:
Navn: Rúna Mikkelsen
Studerer: MSc. i Human Ressource 
Management på Copenhagen Business 
School
Jeg har roet på Færøerne i 2011 og i 
Danmark siden 2001 og til d.d. 
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Hej alle medlemer
Ultimo Marts indfører vi elektronisk medlemskort. Kortet er personligt og må ikke 
overdrages til personer der ikke er medlemmer af Hvidovre Sejlklub Suset. Kortet 
giver 10% rabat på vores menu kort. Dvs både frokost og aften. Der gives 10% på 
koldt bord lørdag og søndag. Øl og sodavand vil stadig koste kr. 15,00 men prisen 
stiger overfor IKKE medlemmer. 
Ved special arrangementer såsom gastronomiske aftner, standerhejsning o.lign gi-
ves der ligeledes rabat. 
 Kærlig hilsen Tina og Jane

Pigeaften 27. februar med fokus på forår 
sommer. Lækkert hår og diverse pigegrej. 
Klokken 18.00
Ålegilde 27. marts klokken 18.00
Traditionen tro holder vi påskefrokoster 
alle dage i påsken. Vi serverer lækker 
buffet klokken 12.00. 
Husk at bestille bord til alle arrangemen-
terne.
Vi glæder os til at se jer:-)
Kærlig hilsen 
Susets køkken 
36340505



DEADLINE FOR NR. 2 ER DEN 26. MARTS 2015

Returadresse: Hvidovre Sejlklub Suset · Hvidovre Strandvej 31‑33 · 2650 Hvidovre

Nye medlemmer siden sidst :
Tilde Liv Tjerrild
Tristian Vridstof
Kaja Vridstof
William Jespersen
Louie Worm Erving

Generalforsamlingen
2015

Indkomne forslag 
sendes til:

suset@hvidovresejlklub.dk

HUSK
Generalforsamling 2015 
Torsdag den 23. april kl. 19.30

2015 aktiviteter:
• Fastelavn søndag.15-2 2015. kl 15:00 slåes der katten af tønden for børn og voksne.
• Generalforsamling 2015. Torsdag d. 23-4, kl. 19:30.
• Standerhejsning lørdag d. 2-5, kl. 16:00. Klubben er vært for en forfriskning.
• Pinsetur lørdag d. 23-5 til mandag d. 25-5. (evt fra fredag) Program følger.
• Så holder vi sommerferie!
• Stander nedtagning lørdag d. 3-10 kl. 16:00
• Afriggertur lørdag d.17-10 
• Julepyntning af klubhus torsdag d. 26-11 kl.19:00
• Juletræ for børn lørdag d. 5-12 kl. 14:00
• Julefrokost ?? Hilsen Aktivitestsudvalget.

Mød op!


