
Røgvandet
MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET

ÅRSPUBLIKATION 2018

Indkaldelse til 
generalforsamling  

 Side 5

Vild med vand 
 9. juni 2018 Side 12-13

Succes for ny 
Guldtuden Side 10-11

DM Guld til 
”Koala” Side 17



2

KLUBHUS 
Hvidovre Strandvej 31H, 2650 Hvidovre. www.hvidovresejlklub.dk
E-mail: suset@hvidovresejlklub.dk
Tlf.:  36 34 05 00. Kontortid torsdage 18.00-18.30.
Køkkenet: 36 34 05 05 

HAVNEADMINISTRATION
Havnekontor.
Hvidovre Strandvej 31 H, 2650 Hvidovre, tlf. 36 34 05 03 & 8144 1210.
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Sekretær: Henrik Hansen
Aktivitetsudvalg: Kurt Sejsbo   
Bestyrelsesmedlem: Jan Larsen
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Bestyrelsesmedlem: Morten Frydendahl
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Bygnings- og  Tommy Schuler, Bjarne Clasen-Nyqvist og Kurt Sejsbo. 
køkkenudvalg: Tommy Schuler og Kurt Sejsbo udgør køkkenudvalget.
Havneudvalg: Henrik Hansen, Jan Larsen, Poul Klentz, Morten Frydendahl,  
 Jan Schønweller, Steen Larsen, Kurt Sejsbo.
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Jolle- og 
Mini 12 udvalg:  Steen Larsen og Henrik Hansen.
Ungdomsleder: Svend Jørgensen
Kapsejladsleder: Ulrik Larsen
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udvalg:  Steen Larsen og Henrik Hansen
Røgvandet:  Henrik Hansen, ansvarshavende, og Steen Larsen roegvandet@hvidovresejlklub.dk
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Aktivitetsudvalg: Kurt Sejsbo
Sluseudvalg: Kurt Sejsbo 
Bådudvalg  Stig Forup Nielsen og Jan Larsen
Materialeudvalg Jan Hansen

PrinfoParitas, Rødovre. Eftertryk forbudt uden tilladelse.



Formanden har ordet
Så er det endelig tid til vores årlige udgi-
velse af ”Røgvandet”, der udsendes pr. 
post, idet vores love fortsat kræver skriftlig 
indkaldelse til generalforsamlingen, men 
lad dette samtidig være en opfordring til 
at få meldt sig til vores nyhedsbrev – du 
tilmelder dig ved at sende en mail til 
 webmaster@hvidovresejlklub.dk eller ved 
at få registeret din email på kontoret i åb-
ningstiden.

På det sidste har der været mange opgaver 
administrativt i klubben, med at få indkørt 
vores nye kasserer. Jeg er sikker på det nok 
skal blive godt. Vi arbejder hårdt på, at vi 
får et nyt økonomisystem, men det er ikke 
så nemt som det lyder.

Optimisterne har været i gang både mandage og torsdage, det er dejligt 
at se der igen er god aktivitet hos de unge. Mini-12erne er i stadig i god 
vækst og sejler nu 3-4 dage om ugen, se artikel inde i bladet. Sejlersko-
len kører med 24 elever og har nu gennemført årets praktiske prøver i 
september og dem, der mangler Teorien har nu gennemført næsten hele 
kurset og var til eksamen 19. februar.

Klubhuset har fået repareret varme anlæg både det normale og sol-
varme og vi ser frem til besparelser på gasregningen. Generelt har alle 
bygningerne fået en overhaling. og specielt det gamle skolerum, ”Skip-
perstuen”, der har fået nyt gulv og nu kan benyttet af alle medlemmer. 
Man skal bare have en klubnøgle og huske at rydde op efter sig..

2018 kommer til at bære præg af nye udfordringer, både med nyt øko-
nomisystem og fordi driften af havnen skal i et EU-udbud, som vi vil 
arbejde på at vinde, så klubben stadig skal drifte havnen. 

Dette er mit sidste indlæg i ”Røgvandet” som formand, fordi jeg ikke 
modtager genvalg på generalforsamlingen. Jeg må prioritere mit hel-
bred og beklageligvis sætte sejlklubben lidt i baggrunden, men jeg vil 
dog stadig husere på havnen og i arbejdet med sejlklubben.

Bjarne
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Havneudvalget

Søsætning 2018
Bemærk at der i år gælder nye 
regler for søsætning af havnens 
både.
Tidsbestilling til optagning af både kan 
ske mellem 08.00 -09.00 mandag-torsdag 
fra 15. marts hos havneassistent Johnna 
på Havnekontoret i spilhuset, i samme 
tidsrum på tlf. 8144 0710 (undtagen på 
søsætningsdagene), eller på mail til sosat-
ning@hvidovresejlklub.dk.  

Vær opmærksom på disse 
regler for årets søsætning: 
Sommerpladslejen skal være betalt, inden 
der kan bestilles tid. Både der ikke er be-
talt sommerpladsleje for, de vil ikke blive 
søsat før betalingen er registeret eller der 
bliver fremvist en gyldig kvittering for 
betalingen. Årets mærkat med pladsnum-
mer skal være påsat båden på en placer-
ing, der er let at se fra molen. Der skal 
også stå korrekt navn og hjemhavn på 
båden inden søsætning.

Desuden skal kontrakten på bøjepladsen 
være underskrevet, inden båden bliver 
søsat. Kontrakten kan underskrives 
på Havneadministrationens kontor i 
sejlklubbens klubhus i kontortiden på 
torsdage fra 18.00 til 18.30. 

Ejeren eller en stedfortræder SKAL være 
til stede og hjælpe til ved søsætningen, og 
sejle båden ud på plads umiddelbart efter 
søsætningen, med mindre andet aftales 
med havneassistenten. Bådejerne skal 
desuden rydde op på bådens vinterplads 

senest to dage efter søsætning, og så vidt 
muligt deltage i oprydning på pladsen på 
Store Bukkedag tirsdag d. 5. juni. 

Båden skal inden søsætning være 
forsynet med 10 meter line i for og agter. 
Bukke, stativer og klodser skal sættes 
hvor havneassistent Johnna anviser det 
inden 2. juni 2017. Der skal være bådnavn 
på stativer både for og bag.

Ny weekendservice for de,  
der har travlt på jobbet:
I år ”søsætter” vi en ny weekendservice 
som forsøgsordning for de bådejere, 
der ikke bare lige kan tage fri en dag 
eller nogle timer, til at være med til at 
sætte båden i vandet. Om formiddagene 
søndag d. 6. maj og lørdag d. 12. maj vil 
der blive søsætning fra ca. kl. 7 og frem til 
ca. kl. 12, specielt for disse bådejere.

Bemærk at havnepladsen bliver helt afspær-
ret i de 6-7 timer kranen kører på havnen. Vi 
henviser til parkeringspladsen på Strand-
havevej.

Venlig hilsen Havneadministrationen.

Søsætningsdatoer 2018:
April:  3., 9., 16., 20., 24., 26. og 30. - Maj:  6., 12., 17., 22., 24., 29. og 31. 

KENNETH
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GENERALFORSAMLING
Afholdes torsdag den 19. april 2018 kl. 19.30 i klubhuset 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere

4. Beretninger Formanden, Havneudvalget, Klubhusudvalget, 
Ungdomsafdelingen, Jolleafdelingen,  
Kapsejladsudvalget, Sejlerskolen,  
Aktivitetsudvalget og Røgvandet.

5. Regnskab

6. Valg til bestyrelse

Efter tur afgår følgende:

Formand: Bjarne Clasen-Nyqvist. Modtager ikke genvalg

Bestyrelsesmedlemmerne: 
Tommy Schuler  
Kurt Sejsbo 
Jan Larsen 

Bestyrelses suppleanter: 
Jan Schoenweller

Revisorer: Jan Hansen 
Poul Klentz

Revisorsuppleant:  
Posten står åben

7. Indkomne forslag: 
Skal være formanden i hænde senest d. 1. april 

Forslag vil ligge til evt gennemlæsning på kontoret fra 5. april 2018. 

Husk at medbringe gyldigt bevis for medlemskab, der skal 
fremvises for at kunne modtage stemmesedler inden selve 
generalforsamlingen starter. 
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Nyt fra havnen
Det har været en travl tid, siden jeg blev 
valgt af bestyrelsen som ny formand for 
havneudvalget i maj måned og fik sam-
mensat et nyt havneudvalg. Vores ene 
havneassistent Brian valgte straks at sige 
op pr. 1 juni, men Johnna ville heldigvis 
gerne fortsætte sit gode arbejde, så hun 
fik en ny kontrakt og jobbeskrivelse. 

Jan Schønweller og Morten Frydendahl 
fra havneudvalget påtog sig heldigvis at 
hjælpe til, når bådene skulle på land efter 
sæsonen. Optagningen gik fantastisk og 
efter planen, hvor vi fx har taget hensyn 
til, at masterne skal kunne komme ud fra 
masteskuret, uden at der står både i ve-
jen. En stor tak til Jan og Morten for deres 
frivillige arbejde.  

Sæsonen startede med at Optimisterne 
måtte bruge det gamle slæbested til 
trailerbåde, fordi vores fine nye jolleslæ-
bested med flydepontonbroer fra NBC 
Marine blev forsinket. Til gengæld er det 
blevet et godt og funktionelt slæbested. 
I starten af sæsonen fik vi også en ny 
kombineret diesel- og benzinstander med  
praktisk oprul af slangerne.   

Der har været en del omrokering på plad-
serne i havnen, ikke mindst fordi flere 
bådejere er kommet efter sommerferien 
med større og navnlig bredere både, men 
foreløbig ser det ud til, at vi får kaba-
len til at gå op. Her for nyligt har flere 
bådejere modtaget en opsigelse i henhold 
til havnereglementet, der foreskriver at 
man som pladslejer skal bruge sin plads 
i mindst tre måneder indenfor en toårig 
periode.

Det kommende udbud af driften af hav-
nen bliver i den kommende tid havne-
udvalgets største udfordring. Klubbens 
driftsaftale udløb faktisk allerede 1. ja-
nuar i år, men kommunen har forlænget 
vores driftsaftale frem til 30. juni i år. Vi 
har indtil da også en udfordring med de 
asociale bådejere blæser på fællesskabet 
på havnen, ved smide deres både mere el-
ler mindre fortøjet i havnen, eller har båd 
liggende på land, uden at betale eller bare 
gide lave en aftale med klub eller havn.

Henrik   

Havnen ligger klar til en ny sæson
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Store bukkedag er i år 5. juni
Vi havde en fantastisk Store Bukkedag 
sidste år umiddelbart efter de sidste sø-
sætninger. Vejret var med os, og vi var 
heldigvis relativt mange der mødte op.  
Derfor tog det kun få timer at få ryddet 
pladsen op, så den kunne benyttes som 
P-plads ved klubbernes Vild med Vand 
dag lørdag d. 10 juni. 

Store Bukkedag blev som sædvanlig 
afsluttet hyggeligt med gode pølser fra 

grillen, hvor Kurt Sejsbo var grillmester, 
og en velfortjent øl. 

Succesen vil blive gentaget 5. juni i år, 
hvor vi også vil invitere Jagtklubben og 
Søspejderne til at deltage. Husk at møde 
op og flytte dit stativ eller dine bukke på 
plads for sommeren, sammen med alle os 
andre.

Der blev hygget med en øl, grillpølser og skipperskrøner efter arbejdet med oprydningen på 
pladsen og  bukke og stativer var sat på plads. 

Hvalerne fjernede de gamle bølgebrydere
De grå puklehvaler var sidste sommer 
på en stor mission og fjernede de gamle 
defekte bølgebrydere ved sydmolen, 
inden de risikerede at lave ulykker. 

Hermuth var rorsmand på missionen i 
egen båd ”Smut” , mens Vembi Jan led-
te det højlydte søslag udenfor havnen. 
Stig, ”Daisy”, var også med på hele 
operationen, mens havneformanden 
lod sig indrulle som hval et par timer.

Nu er de gamle bølgebrydere helt væk. 
De var ikke bare defekte, men var også 
overflødige, efter vinterbaderne lagde 
deres flydepontoner, der giver mere læ 
for bølgerne ved sydlig vind end bølge-
bryderne. 

Bølgebryderne bestod af bundgarnspæ-
le, der var tæt bevoksede med muslin-
ger, der lugtede fælt da muslingerne 

begyndte at rådne. Heldigvis ville 
Bådelauget gerne have pælene, og de 
fjernede dem hurtigt og effektivt. De 
ryddede også meget fint op efter pæle-
ne. Det skal de have stor ros for.

Bølgebryderne blev hejst på land med 
bådkranen
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En aften i juli fik vi besøg af Dansk Selskab for Søredning, DSFR, 
der kom i deres store RIB gummibåd med en synkende Maxi 77 
på slæb, som de satte på grund inderst i slæbestedet. Båden kom 
fra Sydhavnen og havde været inde på stenene på Amagerdæm-
ningen, fordi de tabte masten i meget frisk vestlig vind.

Maxien tog vand ind, primært fordi chinen var raspet helt i 
stykker på stenene. Klubbens pumpe kunne dog holde trit med 
lækken, så båden var næsten tom for vand, da vognmand Dixon 
hentede den med sin kran om torsdagen. Inden da lå båden i slæ-
bestedet med klubbens pumpe kørende et par dage. 

De brave redningsfolk fra Dansk Søredning gjorde en flot stykke 
arbejde, men de troede dog, at masten var gået tabt. De havde, 
uden at vide det, slæbt masten hent over bunden efter båden, 
fordi den hang fast i hækstaget.  Det blev først opdaget, da Steen, 
”Freja”, så masten på bunden af slæbestedet gennem sine Polaro-
id solbriller: den fik vi så bjærget på land med mastekranen med 
en god slat søgræs.

Det var Dansk Sørednings RIB, der slæbte 
havaristen i havn, hvor den lå i slæbestedet 
et par dage til vognmand Dixon hentede den.

Maxien var ved at synke, da den kom i havn,  
men klubbens pumpe fik den hævet igen.

Tyveri fra klubben 
-hjælp med at holde udkig
Vi har desværre haft fire indbrud i 
klubbens lokaler i efteråret, hvor tyve-
ne. Først stjal de vores gamle græsslå-
maskine fra traktorrummet, og da der 
var indkøbt en ny, så brød de ind igen 
og stjal den nye. 

Det værste er dog, at de også har bræk-
ket porten til jollerummet så meget op, 
at de kunne komme ind og stjæle den 
nye 15 hk motor til klubbens nye lille 
grå RIB. Så hjælp med også at holde øje 
med mistænkelig aktivitet ved klub-
bens lokaler. 

Havarist i Hvidovre havn

 Masten var trukket hen over bunden efter båden og havde høstet 
søgræs undervejs.
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Slusen åbner og stigbøjlerne lukker
Efter den tragiske dødsulykke med en 
vandscooter i Københavns Havn, så er 
politiet desværre ved at lukke stigbøjler-
ne i Sydhavnen med gitre, så selv meget 
små både ikke kan komme igennem. 
Igen betaler dem, der opfører sig ordent-
ligt, for de der ikke kan finde ud af det. 

Heldigvis vil Slusen fortsat blive åbnet 
som tidligere af frivillige fra sydhavns-
klubber og Hvidovre. Der kommer nær-
mere på hjemmesiden om de præcise 
åbningstider og hvornår vores slusevagt 
Kurt Sejsbo har vagt. 

Tøndeslagning i klubhuset
Fastelavnen 2018 i Suset brød helt med 
vores traditioner. Vejret var rigtig blæsen-
de og bidende koldt med lidt regn, altså 
en rigtig rå ruskedag. Derfor blev faste-
lavnstønderne ophængt i klublokalet, og 
det var til stor glæde for alle. Nu kunne vi 
slå katten af tønden uden køllen frøs fast 
i hånden, og børne kunne vise deres fine 
dragter, uden at skulle have overtøj på.

Vi fik igen i år slået alle tønderne ned, 
og næsten også lamperne og det halve 
loft - det syntes alle var spændende. Der-
med fik vi slået det nye år godt i gang 
og forhåbentlig fik vi slået et slag for en 
bedre sejlsæson end sidste år. Og lige en 
bonusinformation: For mange herrens 
år siden. Hvor man også slog katten af 
tønden til hest, så var hovedgevinsten, 
at kattekongen fik et års skattefrihed til 
herremanden. 

Der kan ses flere billeder fra fastelavn på 
www.hvidovresejlklub.dk Steen

Standeren blev strøget
-og sættes igen 
d. 28. april 2018
Sæsonen blev afsluttet med maner på en af efter-
årets flotteste dage. Vores formand Bjarne holdt 
talen og Harry sørgede for musikken til den fælles 
klubsang, mens Vagn og Hans stryg standeren. Nu 
ser vi frem til, at standeren bliver sat igen lørdag d. 
28. april 2018 for en ny og vejrmæssigt forhåbent-
lig bedre sæson end 2017.  Klubben er vært for et 
vanligt traktement ved standerhejsningen. 

Her er alle de gæve kattekonger, kattedron-
ninger og bedst udklædte i alle aldersgrup-
perne.
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Guldtuden genopstår med succes
Ældre kapsejlere i klubben husker den 
traditionsrige Guldtuden, der havde 
navn efter vandrepræmien; en smuk 
lille model i guld af anduvningsbøjen 
Kalvebod syd. Den blev dengang kaldt 
”tudebøjen”. I sejladsens storhedstid 
var det en natdistancesejlads med 60-70 
både fra hele Køge Bugt. Start og mål 
var fra molehovedet på sydmolen og 
bådene kom typisk i mål i de tidlige 
morgentimer, hvor der var morgenmad 
i klubhuset.

Der går mange gode historier om disse 
sejladser, som både er blevet afviklet i 
kuling og regnvejr og i tyk tåge og no-
get nær vindstille.  Ofte var der kryds 
fra Drogden mod Tudebøjen, og det 
var altid spændende at krydse i det det 
gryende dagslys på kanten til bund-
garnsstaderne men også helst uden for 
stenene ved Aflandshage. Da feltet se-
nere skrumpede, blev Guldtuden til en 
dagsejlads, indtil den helt døde.

I et forsøg på at lokke flere både på 
vandet, havde kapsejlerne ved sæ-
son-start-mødet i 2017 aftalt, at det 
skulle forsøges at genoplive en sejlads 
med navnet Gultuden. Det skulle være 
en distancesejlads med omvendt handi-
kap og den skulle sejles i midten af juni. 
Men der var ret få deltagere meldt til på 
den oprindelig aftalte dato. Derfor be-
sluttede kapsejladskomiteen at aflyse og 
gøre et nyt forsøg på den lørdag, hvor 
aftensejladserne ellers normalt afsluttes 
med to banesejladser. Nogle var posi-
tive, og andre synes at det var synd at 
miste afslutningssejladserne på op-og-
ned bane. Men det skulle prøves.

Banen blev på 20,2 sømil, med publi-
kumsvenlig start- og mållinje ud for 

sydmolen, helt som i gamle dage. Banen 
gik ud om sydkosten, ned til Hundi-
ge, tilbage mod Brøndby og derfra til 
tudebøjen, med en afsluttende zig-zag 
sejlads rundt om to af kapsejladsmær-
ker inden bådene sejlede retur mod 
mål.  Der startede 15 både og 11 kom i 
mål efter ca. 5 timer. Tre BB10’ere star-
tede som de sidste ca. 35 minutter efter 
IF-bådene.

Vind var jævn indtil østkosten ved Val-
lensbæk, men dér døde vinden, mens 
bådene forsøgte at komme mod Brønd-
by for spiler i en kraftig østgående 
strøm. Ved Brøndby var det stadig med 
IFerne Koala og Mutt Putt i front, men 
de blev jaget af H-bådene, Safiren og 
BB10erne, der kom hurtigt bagfra. Vejr-
udsigten lovede opfriskende vind fra 
sydøst, og det kom til at passe. Safiren 
Bussen og BB10eren Justitia passerede 
Mutt Putt inden Tudebøjen og Koala 
blev hentet inden det inderste kapsej-
ladsmærke ved dæmningen. 

På benet mellem de to kapsejladsmær-
ker åd Justitia sig forbi Bussen og nåede 
mållinjen ved havnen som første båd 
halvandet minut før Bussen og knap 5 
minutter før Koala. Første H-båd, Joy, 
kom i mål 9 minutter efter Justitia. Fire 
både udgik, da vinden lagde sig en ti-
mes tid midt i sejladsen.

Dagen sluttede med moleøl og præmie-
overrækkelse med fine præmier, i form 
af gode specialøl og lidt portvin. Alt i 
alt havde alle haft en fantastisk dag på 
vandet. Kapsejladskomiteen håber at 
det blev starten på en ny tradition med 
en årlig distancesejlads i Hvidovre Sejl-
klub Suset.

Arvid
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Lørdag den 9. juni bliver i år en festlig 
dag, hvor vi igen samarbejder med alle 
de andre klubber på havnen om at gøre 
”Vild med vand” til en succes som sidste 
år. Vi anslog, at der kom omkring 700 af 
kommunens borgere ned på havnen, til 
en lang række gode og sjove oplevelser, 
og hvor vi fremviste hvad de enkelte 
klubber kan tilbyde på havnen.

Der var gratis morgenmad i et telt på 
sydmolen, inden borgmester Helle Adel-
borg åbnede festlighederne med en tale 
og døbte klubbens to nye Optimistjoller 
”Helle” og ”Kate”. Dansk Sejlunions 
generalsekretær Mads Kolte-Olsen kom 
fordi Hvidovre Havn og sendte en stor 
ros for et flot arrangement og godt arbej-
de fra de mange frivillige fra havnens syv 
klubber. Foruden de fælles arrangemen-
ter, så havde hver klub sine egne arran-
gementer.

Her i Suset holdt vi først og fremmest 
Åben Båd, hvor en stribe bådejere viste 
deres både frem for interesserede og bød 
på kaffe. Optimist-afdelingen stod klar 

Vild med vand var en succes
                vi bygger videre på i år

12
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med Optimistjoller og klubbens instruk-
tører, så børn og unge kunne prøve en 
sejltur. De fleste børn var dog for generte 
til at sejle i dagens friske vind, for øjnene 
af de mange folk på molerne, så de kom i 
stedet ud med følgebådene.  Sejlerskolen 
og Mini-12erne stod også klar med både 
og instruktører til en demo-tur på havet, 
mens formand Bjarne tryllede med sjove 
knob i teltet. 

Igen i år kræver ”Vild med vand” en 
masse frivillige til alt det praktisk, når 
der kommer så  mange mennesker på 
havnen, og ikke mindst bådejere, der vil 
holde Åben Båd som sidste år.  Derfor 
har klubben brug for netop DIG d. 9 juni 
2018, så du selv kan få en sjov dage i et 
godt kammeratskab af frivillige. Du sen-
der bare en mail til  vmv@hvidovresejl-
klub.dk, så kontakter vi dig. 

Vild med vand udvalget  
Kurt, Steen og Henrik

Fotos: Finn Lyngesen, Stig Pedersen m.fl.

Klubben fik sent på sommeren 2017 en helt ny Zodiac RIB til 
Optimistafdelingen, der blev købt for midler fra Bamsefon-
den. Det er planen, at den skal døbes ved åbningen af årets 
Vild Med Vand.

Vild med vand var en succes
                vi bygger videre på i år
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Mini-12 afdelingen har igen i 2017 haft et forrygende år, 
med fremgang på medlemmer og antal både. 
Vi har desværre også været præget at sommerens luner 
og har måtte aflyse en del sejladser, hvilket betød at vi 
først i eftersommeren / efteråret fik gang i vores interne 
kapsejladser. 

Vi sejlede kapsejlads en gang om ugen med dommerbåd. 
Vi bemandede Anette med Bent og frue der agerede start 
og dommerbåd. Både sejlere og dommere havde nogle 
hyggelige sejladser som gav alle lidt mere spænding i 
sejladsen.

Vi har planlagt at fortsætte denne interne kapsejlads i 
2018. Sæsonen 2018 starter med at der kommer nye sejl til 
klubbens Mini12 både – tak til Bamsefonden for tilskud 
til dette. 

Mini12 afdelingen er som altid på udkig efter flere sejlere 
og hvis du skulle have lyst til at prøve en tur, så er du 
altid velkommen til at kigge forbi på vores sejldage for at 
lave en aftale om prøvesejlads.

Vel mødt til alle i 2018.

Forrygende sæson 
for Mini-12erne
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Afriggerturen gik til Trekroner
Trekronerfortet er nu åbent for sejlere, 
der kan besøge det gamle fæstningsværk 
fra 1786 i sommerhalvåret, men vi havde 
lavet en ”privat” aftale uden for sæsonen 
for afriggerturen 2017, der som sædvanlig 
gik gennem Københavns Havn.

Det var utrolig hyggeligt og spændende 
at se dette historiske sted. Vi kunne kom-
me stort set overalt og inspicere bygning-
er, kanonstillinger og meget andet. Efter 
vi havde været på Trekroner Fort gik 
turen traditionelt til Marineforeningen på 
Holmen, hvor der ventede os en lækker 

frokost med den sædvanlige hyggelige 
stemning og beværtning.

På turen retur mod Hvidovre drak vi 
kaffe og spiste vi kage på Islands Brygge.  
Slusen virkede som den skulle med sine 
nye cykelbroer. Ved ankomst til Hvidovre 
mødtes vi alle i klubhuset, hvor der ven-
tede os en dejlig og tiltrængt suppe med 
hjemmelavet brød.

Tak til alle for en hyggelig dag.

Kurt

Trekronerfortet
Trekronerfortet blev grundlagt i 1786 på en kunstig ø, og var en del af Københavns 
befæstning, men blev lukket i 1932. I 1934 blev stedet overtaget af Københavns 
Havnevæsen og var udflugtssted indtil 2. verdenskrigs udbrud. Under krigen blev 
fortet benyttet til indkvartering for besættelsesmagten. 
Indtil Statens Bygningsfredningsfond i 1984 overtog det for 3 kr. stod stedet tomt. I 
1994 blev det igen åbnet som udflugtsmål. Trekroner blev overtaget af Kulturarvs-
styrelsen. Der oprettedes i den tidligere kommandantbolig en café og restaurant. Da 
kasematbygningen var ved at forfalde pga. fugt, blev der i 2005 foretaget en større 
renovering.



Optimister til kapsejlads

Klubbens Optimister havde en aktiv 
sæson med sejlads mandag og torsdag, 
hvor en af Dansk Sejlunions ungdom-
skonsulenter kom og introducerede 
nye sjove former for kapsejlads for de 
mindre øvede. Det er mange år siden 
klubbens Optimister har været ude at 
sejle kapsejlads, men i år fik Asbjørn og 
Gustav blod på tanden. De deltog beg-
ge i den store Harboe Cup i Skælskør 
og Asbjørn deltog også i kredsmester-
skabet. 

Efter sæsonafslutningen har Asbjørn 
deltaget i vintertræningen i Vallensbæk, 
hvor vores sejlere er velkomne. Hen 
over den koldeste del af vinteren har 
sejladsen været indstillet, men starter 
igen til marts, hvor Asbjørn deltager, 
indtil Optimisterne kommer på vandet 
i klubben igen. 

Hen over vinteren har Optimisterne 
haft samlinger med skøjteløb og hygge 
med bygning af små Optimist-modeller 
til undervisning og sjov. 

Optimister satser på igen at sejle man-
dag og torsdage, og nogle af Optimi-
sterne er blevet så begejstrede, at de 
sejler begge dage. Sidste år havde vi to 
”kom og prøv at sejle” arrangementer 
og det vil sandsynligvis blive gentaget i 
den kommende sæson.

Julemanden overvældede børnene
Traditionen tro havde sejlklubben haft besøg af den ægte Julemand, der som altid 
bragte en masse godt humør, sang og ikke mindst en masse gaver. Børnene var 
som altid meget overvældet over Julemanden og turde næsten ikke modtage deres 
gave. Bedsteforældre, forældre og alle andre havde også en hyggelig og fornøjelig 
eftermiddag.

Miraklernes tid er ikke forbi
Hvidovre Kommune skal have stor tak 
fordi kommunen i 2017 donerede en ny 
Winner Optimistjolle til vores yngste 
sejlere. Det blev nævnt i Hvidovre Avis 
og læst af en ældre entusiastisk sejler. 
Han læste også at klubben havde søgt 
om to nye Optimistjoller, og tog en stor 
beslutning.

En torsdag aften først på foråret var 
Bjarne, Vagn og Kenneth ved at lukke 
kontoret, da den ældre sejler kom ind 

på kontoret og smed en tung kuvert på 
bordet. Den indeholdt 25.000 kr til en 
ny Optimistjolle, fordi han gerne ville 
yde et bidrag til at unge sejlere fik de 
bedste muligheder for at lære at sejle og 
færdes hjemmevant på havet.

Den ældre sejler forlangte kun to ting. 
Han ville forblive anonym og så ville 
han gerne have, at jollen kom til at hed-
de ”Kate” efter sin egen tidligere båd. 
Vi skylder den ældre sejler en stor tak. 

16
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Vandt DM i IF for syvende gang
Arvid og Charlotte Andersen samt Bent 
Åbin fra ”Koala” vandt i 2017 DM i IF for 
syvende gang. Det var i Præstø og bliver 
desværre også deres sidste DM i ”Koala”, 
der er sat til salg. I stedet har Arvid og 
Charlotte købt en Omega 30 med mere 
komfort til weekendture og længere som-
merture.

Modsat sidste år, så kom der i år præcist 
de 15 både, der blev krævet til et officielt 
DM, fordi der kom en del ’lokale’ både 
fra Fakse, Vordingborg og Kragenæs. 
Desuden var stævnet kun med to sejlads-
dage, fredag og lørdag.  Fra i år kræves 
der kun 10 både til et officielt DM. Her 
fortæller Arvid om holdets syvende DM-
sejr. 

”Charlotte og vores datter Rikke tog 
transportturen til Præstø med stopover i 
Rødvig. De havde en perfekt tur i dejligt 
vejr. Jeg kørte til Præstø tidligt på torsda-
gen og gjorde klar, mens Bent og Charlot-
te ankom sidst på eftermiddagen. Vi har 
altid befundet os godt i Præstø, hvor der 
er en god typisk provinsstemning og et 
top-engagement hos baneleder, officials 
og køkkenpersonalet.

Om fredagen sejlede vi fire sejladser i let 
til jævn vind. Vi lavede dagens bedste 
serie og havde et lidt bedre udgangs-
punkt lørdag morgen end vores ærkerival 
Preben Lerche, KDY, og Niels Fjøs, SGS. 
De to havde 13 point mod vores 11. Den 
anden Hvidovre-båd ”Mutt-Putt” holdt 
sig i bedste halvdel med 28 point.

Om lørdagen var vinden noget friskere 
7-10 m/s, og det var fint, fordi vi ved, 
at fra mellemluft og opefter laver vi for 
det meste top-tre placeringer. Niels Fjøs 
knækkede desværre storfaldet kort efter 
starten på første sejlads og fik slet ikke 
sejlet om lørdagen. Vi sluttede lørdagen 
med 3 ’prikker’ og vandt sikkert DM for 
syvende gang.  Vores evige rival Preben 
Lerche sluttede med sølv.  ”Mutt Putt” fik 
en tredjeplads i anden sejlads, men holdt 
sig ellers til midterplaceringer og sluttede 
som nummer 7. 

Vi har deltaget i IF DM 23 gange med 
”Koala”, så det var lidt vemodigt, fordi 
det var sidste gang, men de 24 år med 
rigtig mange gode sejltimer i IF glemmer 
vi aldrig”, slutter Arvid. 

Arvid

Bent Åbin, Charlotte Andersen og Arvid 
Andersen vandt endnu et DM i IF med 
”Koala” til Hvidovre Sejlklub Suset.
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Flot sæson med 25 både
Aftenmatcherne var sidste år en stor 
succes med i alt 25 både, der var ude og 
dyste en eller flere onsdage i løbet af sæ-
sonen. De største felter var på omkring 
sytten både fra Hvidovre Sejlklub Suset 
og Sejlforeningen Enighed, med en stor 
overvægt af Hvidovre-både.

Arvid og Charlotte Andersen viste med 
IFeren ”Koala”, at de ikke kun kan vin-

de et DM. De vandt overalt i 2017 foran 
Ivan Pedersen i H-båden ”Joy” og Torben 
”Joe” Andrup i Safiren ”Bussen”.  Disse 
tre både blev også løbsvindere i aftenmat-
chernes tre løb. 

En succes vil gerne have mere, så vi håber 
at endnu flere vil komme med ud og lege 
kapsejlads om onsdag i den kommende 
sæson. 

DM-sølv til kapsejladschefen
Vores nye kapsejladschef har ikke bare 
styr på aftenmatcherne og ubeskedent 
selv kunne vinde den nye udgave af 
Guldtuden. Ved danmarksmesterskabet 
i 2017 for BB 10ere, der blev afholdt 
i Nyborg, vandt Ulrik sølvmedalje 
sammen med hustruen Janne Larsen, 
Torben Krøyer og Lars Jeppesen i et 
stævne med særdeles frisk vind. 

Efter 8 sejladser var andenpladsen 
hjemme, mens guldet blev vundet 
blev vundet af favoritten Bjarne Venø 
Petersen, Skælskør Amatør Sejlklub, 
der havde en af Danmarks dygtigste 
rorsmænd, Lars Jensen, Skælskør, på 
rorpinden. 

Ulrik og Janne Larsen, 
Hvidovre, vandt sølv i et 
hårdt felt ved DM i BB10 
både med ”Justitia”. 



Mandagene 19. og 26. februar blev 
eksamen for deltagerne på klubbens 
afviklet. Alle 9 deltagere bestod, da 
der var eksamen efter klubbens navi-
gationskursus 2017/2018. Fra venstre 
ses instruktør Bent Hornstrøm og 
deltagerne i eksamen den 19. februar: 
Snorre Andersen, Nicolai Zacharias-
sen, Morten Beha Pedersen, Andreas 
Petersen, Julie Vejborg og Peter Juhl. 
Ved eksamen den 26. februar deltog 
Martin Nørgaard, Morten Mogensen og Vivian Guan.  STORT TILLYKKE! Bent

Traditionen tro holdt vi Nytårskur, 
hvor vi gik en tur til ”Bjerget” på 
årets første dag. Undervejs varme-
de vi os med varm kakao, øl og en 
sodavand, i det kolde og blæsende 
vejr. Bagefter var det skønt at kom-
me tilbage til klubhuset og få Kurts 
gode hjemmelavede suppe med 
Brittas hjemmebagte brød – det var 
lige hvad vi trængte til.
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Pinseturen gik traditionen 
tro til Køge, hvor vi havde 
lånt Køge Sejlklubs lokaler. 
Turen over Køge Bugt var i 
flot solskin og en blæst, der 
gav skum på bølgetoppene, 
og om aftenen samledes vi 
om grillen. Lørdag skinne-
de solen stadig, da vi gik 
op i den hyggelige Køge 
by, og vores forventningen 
til levende musik i Hugos 
Kælder var store, men var 
musikken var lige langhå-
ret nok for nogle af os.

Heldigvis havde Jesper 
taget sin guitar med og 
underholdt i flere timer, 

hvor vi bidrog med fællessang. Søndag havde vi flere konkurrencer og hyggelige lege, 
hvor hold på 4 personer kæmpede bravt med højt humør og mange latterbrøl. Vi fik 
også vores traditionsrige dejlige pinsefrokost, hvor der som altid er en overflod af dejlig 
hjemmelavet mad.

Hyggelig pinsetur til Køge
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