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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.
Kontortid torsdage 18.00-18.30
E-mail:  havnen@hvidovresejlklub.dk
Havneassistent Johnna Andersen tlf.:  8144 0710.
BESTYRELSE Kontortid torsdag kl. 18.00-18.30

Formand:  Kurt Jakobsen   formanden@hvidovresejlklub.dk
Næstformand:  Steen Larsen     
Kasserer:  Rune Pedersen kasseren@hvidovresejlklub.dk
Havneformand:  Henrik Hansen    havnen@hvidovresejlklub.dk
Klubhusformand:  Henrik Andersen
Sekretær: Ulrik Larsen
Aktivitetsudvalg: Kurt Sejsbo
Bestyrelsesmedlem: Jan Larsen
Bestyrelsesmedlem: Stig Pedersen

UDVALG 
Bygnings- og Hans Henrik Andersen, Luis Lave Glud, Nicolai Venning Nielsen, Ronnie 
Andersen, 
køkkenudvalg: John Klingert, Kim Mortensen, Martin Byskou, Kurt Jakobsen og Kurt Sejsbo.  
Havneudvalg: Henrik Hansen, Jan Larsen, Steen Larsen, Jesper Larsen, Rune Pedersen og Poul 
Klenz.
Sejlerskoleleder: Morten Beha Pedersen, Vagn Olesen -  seniorskolen@hvidovresejlklub.dk
Jolle- og 
Mini 12 udvalg:  Steen Larsen og Henrik Hansen.
Ungdomsleder: Svend Jørgensen
Kapsejladsleder: Ulrik Larsen
Kommunikations-
udvalg:  Steen Larsen og Henrik Hansen
Røgvandet:  Henrik Hansen, ansvarshavende, og Steen Larsen roegvandet@hvidovresejlklub.dk
Webmaster: Steen Larsen webmaster@hvidovresejlklub.dk
Aktivitetsudvalg: Kurt Sejsbo
Sluseudvalg: Kurt Sejsbo 
Bådudvalg  Jan Larsen
Materialeudvalg Jan Hansen

Forsidefoto BB 10 meter ”Sveske 2” i havn efter flot andenplads på Guldtuden.
PrinfoParitas, Rødovre. Eftertryk forbudt uden tilladelse.



Som bekendt lovede jeg godt vejr i 
sejlsæsonen, hvilket blev overholdt til 
fulde. Jeg vil dog allerede nu nedtone 
forventningerne til den kommende 
sommer, da det vil være meget svært at 
leve op til sidste år.

Og hvad er der så sket i det forløbne år:

Vi har ændret strukturen i klubbens 
udvalg så vi har klarere focus på, hvad 
vi bruger tid på. Dvs. vi har tre hoved-
udvalg, Sejlads-, Havne- og Klubhus-
udvalget. De tre udvalg afspejler også 
hvor der bruges flest resurser. Vi har, i 
den forbindelse, prioriteret sejladsom-
rådet højt og også at få yngre kræfter 
i udvalgene for at få involveret dem i 
klubbens øvrige aktiviteter og bestyrel-
se.

Klubben har fået en ny 4-årig driftsaftale omkring havnen i hus. Aftalen 
indeholder en option til forlængelse på yderligere 4 år. Aftalen var i 
offentligt EU-udbud, hvilket gav os lidt bekymringer, men i den sidste 
ende, var det vist kun os der indleverede tilbud.

I november sidste år meldte Hvidovre Idrætsråd sig på banen med et 
kommunalt projekt omkring fornyelse af havnen. Det gav lidt diskussi-
on, da bestyrelsens kendskab til eksistensen af sådan et råd var minimal 
og der ikke fandtes oplysninger tilgængelige på nettet. Der er imidlertid 
etableret en gruppe af medlemmer fra havnens klubber og Idrætsrådet, 
som har mødtes tre gange og udvekslet mere eller mindre relevante øn-
sker til havnens funktion. Projektet afsluttes omkring 1. april hvorefter 
der udarbejdes et projektforslag som skal i offentlig høring osv. osv. Et 
meget spændende projekt!

Af øvrige aktiviteter, vi arbejder med, er der månedlige foredrag etc. på 
klubaftenerne i vinterhalvåret, renovering/udskiftning af sejlerskolebå-
de, renovering af Annette, etablering af Sup-board afdeling og styrkelse 
af vores ungdomsafdeling så vi også kan få fat i juniorer, ynglinge og 
unge seniorer.

Kurt Jakobsen
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Havneudvalget

Nyt fra havnen
Årets søsætning har heldigvis forløbet 
planmæssigt uden  problemer, og alle 
både er ved at være i vandet.  Vi har fulgt 
samme procedure som sidste år, hvor 
man først kan få båden i vandet, når man 
har betalt første rate af årets pladsleje. 
Pladsmærker, frihavnsmærker og 
stander fås hos Johnna i forbindelse med 
søsætning. Pladsmærket skal sættes på 
båden, så det er tydeligt synligt fra kajen.

Allerede ved årets begyndelse gik 
Havneudvalget i gang med at gennemse 
havnen i detaljer, fordi vi ville i gang 
med at udarbejde en rapport om havnens 
tilstand. Dette arbejde blev aktualiseret, 
da jernspunsen yderst på nordmolen 
begyndte at skride lige før nytår under en 
udskiftning af bolværket og hammeren. 
Hvidovre Kommune satte deres lid til, 
at spunsen kunne trækkes på plads, men 
det viste sig desværre umuligt.

I lang tid så det ud til, at der var fare 
for, at de yderste 20-21 pladser på 
nordmolen ikke ville blive klar til brug 
før tidligst hen på sæsonen, så Johnna 
og undertegnede måtte lave en nødplan 

til omplacering af så mange både som 
muligt. Det kom vi stort set i havn med, 
da vi fik den gode nyhed, at kommunen 
havde en plan til en midlertidig 
reparation af nordmolen, så alle kunne 
benytte deres pladser fra sæsonstart.

Forinden havde Hvidovre Kommune 
entreret med  Aarsleff om at undersøge 
havnen grundigt og udarbejde et tilbud 
på nødvendig renovering af havnen. Den 
venter vi spændt på, og rapporten gjorde 
havneudvalgets rapport overflødig.

Der er kommet en del nye både og 
bådejere i havnen i år. Nogle har haft 
låneplads og andre er helt nye i havnen. 
Hvis du har fået ny nabo, så tag godt 
imod ham/hende og båden. Godt 
naboskab er et must i en lille hyggelig 
havn som vores.

Husk i øvrigt at møde op til Store 
Bukkedag d. 23. maj, hvor vi sætter 
stativer og bukke på plads, så 
vinterpladsen er pæn og ryddelig i 
sommer.

Henrik, havneudvalgsformand

Hvidovre Sejlklub 
Suset vandt i juni 2018 

kommunens udbud om driften 
af havnen de kommende fire år. 

Vores nye driftsaftale betyder at klubbens 
økonomi er sikret frem til sommeren 2022.

Henrik, havneudvalget.

Klubben fik ny 
 fireårig driftsaftale
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Sydmolen fotograferet i 
50erne, da det kun var 
en promenade- og dæk-
mole. 

Mastekranen og flag
masten fik nye liner
Stig Pedersen og Jan Hansen kom højt til vejrs i en kurv, 
da de udskiftede linerne i flagmasten og mastekranen. 
Det var Mads Sejsbo der venligst hejsede dem op til en 
fantastisk udsigt. Man kan tydeligt se, hvem der arbejder 
og hvem der dirigerer.

Vembi Jan og Minka Stig 
skifter liner højt til vejrs.

Det var godt der ikke var 
en nabobåd med modsat 
hældning.

Kalveboderne var tørlagt i de 
lavvandede områder.

Yderst på sydmolen var 
bunden tørlagt næsten en 
meter ud.

Her var deres 
udsigt over 
klubhuset.

Ekstremt lavvande
Sidst på sæsonen oplevede vi ekstremt lavvande. Østersøen havde suget vandet ud af 
havnen og Kalveboderne, så bådene stod på bunden og mange hang i fortøjningerne. 
Heldigvis nåede det efterfølgende højvande ikke over 1 meter over daglig vande.

Historisk set
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Årets aktiviteter i  2018/2019
Sæsonen 2018 startede traditionelt med 
standerhejsning og Store Bukkedag  hvor 
der blev serveret grill pølser og lidt kø-
lighed til ganen. I pinsen sejlede 10 både 
med besætning på pinsetur til Køge, hvor 
vi havde dejlig grill og forskellige lege. 
Alle var trætte til hjem turen.

 I juni havde vi Vild Med Vand, hvor 
antallet af besøgende var på ca. 500 per-
soner, som bl.a. overværede at formanden 
prøvede at STÅ på et SUP-board. Mange 
var nede i de åbne både til kaffe og en 
bådsnak. 

Heldigvis blev det en af de bedste 
somre vi har haft længe, men desvær-
re  troppede efteråret op , så vi måtte 
have standeren ned igen. Det blev tid til 
vores sædvanlige afriggertur, der gik til 
Trekroner og det store kolde bord i Ma-

rineforeningen . Da bådene var kommet 
sikkert på land, blev det tid til julebanko 
og børnenes juletræsfest, hvor der var 29 
forventningsfulde børn der mødte jule-
manden og fik flotte gaver.

Det nye startede 1. januar, hvor vi gik en 
lille tur på Nytårskuren, hvor dækket på 
vores proviantvogn  sprang i luften, så 
alle i Kalveboderne lettede på én gang. 
Velbeholdent tilbage i klubhuset fik vi 
dejlig suppe og Britta-brød.  I februar var 
der fastelavn med tøndeslagning, hvor vi 
lærte, at vi skal have en stærkere tønde til 
de voksne i 2020. 

Vi ses til pinseturen 8-10 juni. 

God sommer til alle fra Aktivitetsudvalget 
Steen, Stig, Benny, Britta, Lene og Kurt S.

Julemanden delte flotte gaver ud 
til 29 sejlerbørn. 

Der var festlig frokost 
med det store kolde bord 
i Marineforeningen på 
afriggerturen.

Bådene er her i slusen på vej 
hjem fra afriggerturen, der gik til 
Trekroner og Marineforeningen.
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DMbronze til Ulrik og ”Justitia”
Årets DM i BB10M blev i 2018 afviklet på 
Limfjorden, nærmere betegnet Lemvig 
Sejlklub.

Klubben havde i år jubilæum, og havde 
gjort stort forarbejde for, at det skulle bli-
ve et godt stævne.

Lemvig ligger ikke lige om hjørnet, så 
båden blev i år læsset på traileren og kørt 
til Lemvig. Det er nu meget praktisk, 
når man skal så langt væk. I år havde 15 
BB10M fundet vej til stævnet som foregik 
lige i kanten af årtiers bedste sommer. 

Det viste sig, at selve arrangementet slog 
alt hvad vi tidligere har oplevet i forhold 
til serviceniveau. Der var stort set lige så 
mange hjælpere som sejlere.

Der var stort festtelt til forplejning. 
Lækker morgenbuffet hver dag, smør 
selvmadpakker, lune fiskefrikadeller og 
mole-øl efter sejladser, musik på havnen, 
og sågar en massør hvor man kunne få 

gratis massage efter sejladserne. De kan 
altså noget ude i provinsen......

Vi havde 5 fine sejladser i frisk luft den 
første dag, hvor de fleste sejlede med fok, 
så alle var godt trætte efter en lang dag på 
Limfjorden.  Vi lagde godt fra land og var 
på 2. pladsen efter de første 5 sejladser, 
mens Theis Palm fra Jyllinge var i sær-
klasse langt foran. På anden dagen var 
der livet kuling fra vest, så alle sejladser 
blev aflyst. Alle bådene blev dog sendt på 
en flotillesejlads ind ad fjorden og runde-
de et mærke helt inde i havnen som ligger 
helt tæt på byen. Det var en fin oplevelse 
for de lørdagshandlende.

Søndag nåede vi 2 sejladser i lidt lettere 
vind. Samlet rykkede vi en plads ned og 
sluttede på 3. pladsen og dermed bronze-
medaljer. Der er lidt mere fra sejladserne 
her: www.bb10m.dk/?p=4014

Ulrik Larsen , BB10M  ”Justitia

”Justitia” på bronzekurs med Ulrik ved roret undert DM i Lemvig
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Aftenkapsejladserne 
i 2018
I 2018 var vi hver onsdag på vandet til aften-
kapsejlads, og det var igen i samarbejde med 
Enigheden, hvor der dog efterhånden er knap så 
meget tilslutning. Vi var omkring 12-15 både i 
gennemsnit til fine sejladser med start 18.30.

Vi har løbende kommunikation om sejlads, 
manglende gaster m.m. på facebook siden ”Kalvebod raserlaug”. Dommertjanssen gik 
som sædvanlig på skift, og hvor man kan vælge at sejle i Anette eller i sin egen båd. Det 
fungerede fint.

Året blev afsluttet med en dobbeltsejlads lørdag d. 8. september i flot vejr på Køge 
Bugt. 

Sæsonens resultater kan ses på hjemmesiden http://schjeldrup.dk/aftensejlads/menu.
html, som Arvid vedligeholder.

Jeg håber der er endnu flere der har mod på at komme med ud om onsdagen i 2019. 

Sejlerhilsen fra Ulrik Larsen, Kapsejladsformand

Forrygende sæson for Mini12erne
Mini-12 afdelingen har igen i 2018 haft et forrygende år, med fremgang på medlemmer 
og antal både.  Sommeren har været god og behagelig ved Mini12 afdelingen og vores 
sejladser som har betydet at vi har haft mange gode sejladser.

Vi sejlede kapsejlads en gang om ugen med dommerbåd eller med Bjarne for enden af 
nordmolen som dommer. Både sejlere og dommere havde nogle hyggelige sejladser 
som gav alle lidt mere spænding i sejladsen.

2018 bragte også nye sejl til alle klubbens Mini12 både, som vi gerne vil takke både 
klubben og Bamsefonden for. De nye sejl giver nu alle der sejler klubbens både lige 
vilkår, så nu afhænger alt af 
sejleren!

Vi har planlagt at fortsætte 
denne interne kapsejlads i 
2019. 

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

 
Vel mødt til alle i 2019. 

Steen

Der var mange tætte, spændende 
og sjove mærkerundinger ved 
aftenmatcherne.
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Navigation med sekstant
I marts 2018 Havde vi et sekstantfore-
drag, hvor vi hørte om den efterhånden 
sjældne måde at navigere på. Sejlklub-
ben har lavet en aftale med en erfaren 
sejler fra Marine hjemmeværnet, der 
kom og fortalte om hvordan en sekstant 
virker, hvilke oplysninger får man og 
hvordan man med denne efterhånden 
glemte måde at navigere på, kommer 
frem til sit mål. Sekstanten har altid væ-
ret betragtet som den fornemste måde at 
navigere på og for udenforstående be-
tagende og mystiske måde at navigere 
over de store verdens have på.

Aftenen blev både spændende og ind-
holdsrig, med praktisk afprøvning af en 
sekstant. Hvis du mener det må være 
svært, så blev vi alle bekræftet i dette, 
men alle syntes også at det var umåde-
lig spændende.  Vi var alle fascinerede 
over hvordan man i meget gamle dage 
overhovedet kunne navigere, da man 
dengang dårligt havde et præcist ur, 
som er påkrævet i denne disciplin. Tak 
for en spændende aften.

Steen

Carolina Sørensen, Rasmus Gravers Nielsen, Jakob Weiss, 
Rikke Ravn, Ulrik Sørensen og  Ole Kindt består alle naviga-
tionseksamen til Det blå Bevis. 

Seks elever 
bestod  
navigations
eksamen
Årets seks kursister i skibsna-
vigation på Susets seniorsej-
lerskole bestod alle eksamen 
til Det Blå Sejlerbevis. Det var 
den første eksamen på senior-
sejlerskolen,  efter ansvaret 
for afholdelse af eksamener 
fra 2018 er overgået til Dansk 
Sejlunion fra Søfartsstyrelsen. 
Kursisterne skulle i år bestå en 
skriftlig og en mundtlig eksa-
men, som skulle gennemføres 
over 2 aftener med cirka en uges mellem-
rum. 

Ved den skriftlige Faktaprøven fik eksa-
minanderne en halv time til at besvare en 
række maritime spørgsmål , som censor 
udleverede umiddelbart før eksamens-
start. Ved den mundtlige eksamen fik 
kursisterne cirka en uge før eksamen 
udleveret et oplæg til en sejladsplanlæg-
ningsopgave . Den skulle løses hjemme 
på et søkort, der skulle medbringes til 

den mundtlige eksamen, hvor eksami-
nanden skulle forsvare sin løsning. Til 
den mundtlige eksamen fik eksaminan-
den samtidig en tilbagemelding på sin 
Faktaprøve. Resultatet af begge prøver 
talte sammenlagt for censors og kursu-
sinstruktørens bedømmelse af kursistens 
eksamensresultat. 

 
Bent Hornstrøm 

Instruktør i navigation
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Vi vil gerne have flere børn og 
unge på vandet i 2019
Vi startede 2018 op med en stor optimis-
me og mange nye børn, som kom hver 
gang, men vi oplevede desværre et stort 
frafald hen imod sommerferien. 
Vi har stadig nogle gode unge trænere, 
der kommer på havnen med en dejlig 
frisk attitude og gode ideer til nye aktivi-
teter.  De har efterhånden så meget erfa-
ring, at de selv kan klare opgaverne med 
at få motorbådene i vandet, og sat børn 
og forældre i gang, hvilket har givet mig 
en dejlig ro, som formand for optimister-
ne. Det betyder at jeg ikke nødvendigvis 
selv behøver at stå på havnen hver man-
dag og torsdag kl. 17:00, hvor vi har haft 
træning. 
Dog må vi erkende at vi stadig ikke har 
flere børn end at hvis der stopper et par 
stykker, så ryger vi nemt ned under den 
kritiske masse, og så er vi nede på så få 
børn, at hvis der blot er et par enkelte 

afbud, så står vi kun med 2 - 3 børn til 
vores arrangementer. 
Samarbejdet på tværs i Køge bugt kred-
sen fungerer rigtig godt. Sædvanen tro 
var vi allesammen på Stegelejren i slut-
ningen af sommerferien. Denne vinter har 
vi lavet nogle opgaveløb sammen, hvor 
vi har været i Hundige og hele kredsen 
har været i Hvidovre til løb i Lodsparken. 
Derudover har vi nogle gange været vi i 
skøjtehallen i Friheden sammen.

Vi er klar til en ny sæson i 2019, og håber 
på endnu bedre tilslutning i år. Der er 
mange tilbud til unge mennesker, så det 
er en udfordring af få dem på havnen og 
lære at sejle, så hermed en opfordring til 
alle Så hvis der er nogen der kender no-
gen børn/unge der skulle have lyst til at 
lære at sejle, så tøv ikke med at kontakte 
os. 
        Svend Jørgensen, Optimistleder

En gruppe Optimister får vejledning af klubbens unge instruktører.

En af vinterens mange aktiviteter for 
Optimisterne var kæntringsøvelser i 
svømmehallen i Greve.



rogvandet@hvidovresejlklub.dk 11

Det var en festlig dag, da der traditionen tro var 
tøndeslagning i klubhuset ved fastelavn. 

Pinseturen 2018 
blev lidt ud over 
det sædvanlige
Susets pinsetur gik i år igen, traditionen 
tro til Køge, hvor vi havde lånt Køge sejl-
klubs lokaler.

Vi havde et par super hyggelige dage , 
med socialt samvær, familie lege, mad på 
grillen samt en fantastisk tur ind til byen, 
alt sammen i et roligt tempo så afslapnin-
gen var i højeste gear.

Anderledes gear var det da sejlturen gik 
mod Hvidovre. Der var lovet op til 10 
m/s op ad formiddagen, så det var med 
at komme tidligt afsted.

Bente og Freddy var taget lidt tidligere 
afsted end vi andre og heldigvis for det. 
De fik nemlig motorstop ud for Brøndby 
havn. Bente og Freddy fik fat i Hollyday-
4ever der meddelte dem at hvis de havde 

en tamp parat når de sejlede forbi, kunne 
de komme på slæb – som sagt så gjort. 

Hollyday4ever kom med storsejlet sejlen-
de i 8 m/s med ca. 4 knob, rundede Bente 
og Freddy, der i farten kastede tampen 
over til Hollyday4ever og afsted gik det 
mod Hvidovre…. Super flot rednings ma-
nøvre ! TAK for en dejlig Pinsetur til alle 
de 10 deltagende både.

Steen

Mange festlige 
udklædninger
Igen her i 2019 holdt vi klubbens tradi-
tionsrige fastelavn med tøndeslagning 
og hygge for børn og voksne. Her så vi 
rigtig mange udklædte børn og foræl-
dre der alle slog katten af tønden. 
Vi fik også rigtige farverige fastelavns-
boller som alle fik farvede tunger af...

De bedste udklædninger, kattekonger 
og -dronninger blev kåret.

Kåringerne
Bedste udklædning: 0-5 år: Luie som 
brandmand, 5-10 år: Adele som astro-
naut 
over 10 år: Pernille som panter. Katte-
konger- og dronninger: Kattekonger 0-5 
år: Felix.  5-10 år: Bastian. Over 10 år:. 

Karin.  Kattedronninger 5-10 år: Basti-
an.  Over 10 år: Karin. 

Tak til alle for en super hyggelig dag.

Kurt S. og Aktivitetsudvalget

Der slappes af oppe i byen under pinseturen 
til Køge. 
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Guldtuden 2018:
Tæt race og dramatik i meget frisk vind
Klubbens gamle hæderkronede kapsej-
lads Guldtuden var en succes, da den 
blev genoplivet i 2017 og derfor blev 
Guldtuden gentaget igen i 2018, hvor den 
blev sejlet lørdag d. 15. september som 
afslutning på årets aftenkapsejladser. 

Banen var på 21 sømil i den nordlige del 
af Køge Bugt og vi holdt fast i konceptet 
med ”omvendt respitstart” med de lang-
somste både først, så bådene i teorien 
skulle komme samlet i havn. Derudover 
holdt vi fast i at start- og mållinjen var 
lige udenfor havnen. Det kan vi gøre, når 

der kun starter en, eller forholdsvis få bå-
de samtidigt. Det giver lidt ekstra udfor-
dringer og uforudsigelighed når man skal 
gennem broen og ligger i læ m.m.

Vi planlagde først årets bane et par dage 
før, da vi kendte vejrudsigten, så Vi kun-
ne forsøge at tilpasse banen efter vind-
styrke og -retning. 

Det lykkes fint, så der både blev tilpas 
med kryds og slæk på skøderne. Der var 
nok lidt mere frisk luft end lovet, men 
ikke mere end de fleste håndterede fint.

Præmieuddeling Guldtud 2018. Præmieuddelingen 
foregik på molehovedet.

Keld Christensen lå til at vinde kort før mål i 
sin nye BB-10 meter ”Sveske 2”.

Jan Larsen vandt Guldtuden i ”Rødspætten”, 
med Steen Christensen ved roret.

Dette er en af de fine præmier
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Fant lå på førstepladsen efter syv sømils 
sejlads, da masten pludselig knækkede. 

Jesper Andersen dukkede op fra Køge i 
sin H-båd og tog tredjepladsen.

Ivan Pedersen kom i mål som nr. 4.

Der var tæt oplæg med Jan Larsen som 
vinder i sin H-båd ”Rødspætten” foran 
Keld Christensen i hans nye BB10. Der 
var også lidt dramatik idet Fant knæk-
kede masten. Måske Henrik var lidt for 
ivrig efter at holde de bagfrakommende 
både stangen. 

Vi gentager succesen i 2019.

Ulrik, kapsejladsformand

Formanden ønskede alle 
en god sæson
Dagen startede med regn og blæst, men 
som tiden nærmede sig spredte skyerne 
sig og solen kom lidt frem. Formanden 
hejste standeren traditionen tro og love-
de sol, lidt skyer men nok også enkelte 
byger.

Formanden kunne desværre ikke love 
at vejret blev så godt som sidste år, men 
han ville sende beskeden videre til vejr-
guderne. Harry spillede lystigt til med-
lemmernes klare røst. Forhåbentlig satte 
det vejrguderne i godt humør. Sejlklub-
ben blev hyldet og medlemmer sluttede 
af med suset fra Kalveboderne. Herefter 
gav formanden en lille en til at skylle 
halsen med, og ønskede alle en god og 
sikker sejlsæson.
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Det blev en igen en stor succes, da alle 
klubberne på havnen i fjor holdt Vild 
med Vand lørdag den 9. juni. Vejret var 
med os, så det blev en festlig dag med an-
slået 600-700 besøgende på havnen til alle 
dagens aktiviteter på land og på vandet. 

Dagens sjoveste og modigste indslag var, 
da vores nyvalgte formand Kurt forsøgte 
sig på en af Optimistsejlernes SUP-board. 
Kurt kom dog aldrig op at stå, men nåede 
at padle en runde i havnen på knæ.

Festlighederne blev åbnet af borgmester 
Helle Adelborg, der holdt en tale og døb-
te ”Bamse”, der er klubbens nye Zodiac 
RIB. Inden åbningen var der gratis mor-
genmad til de frivillige og de første gæ-
ster i klubbens telt på sydmolen. Foruden 

Masser af mennesker 
og aktivitet på havnen

Der var hoppeborg og gratis popcorn til 
børnene, men nogle foretrak den gode gamle 
leg med at kravle op på vores vartegn, og gerne 
med en is i hånden..

Vejret var med os, og disse to både var aktive på 
vandet hele dagen.

Borgmester Helle Adelsborg døbte vores nye 
RIB ”Bamse”, mens Henrik Fant fjerner klæder 
der skjulte navnet.

Vores formand Kurt forsøgte sig med SUP-
board, mens Optimistsejleren Asbjørn sejlede 
med interesserede børn.
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de fælles arrangementer, så havde hver 
klub sine egne arrangementer.

Vi holdt Åben Båd hvor nogle af klub-
bens bådejere viste deres både frem for 
interesserede og bød på kaffe og båds-
nak. Optimist-afdelingen havde Optimis-
tjoller og klubbens instruktører klar, så 
børn og unge kunne prøve en sejltur. De 
fleste børn var dog for generte til at selv, 
for øjnene af de mange folk på molerne, 
så optimistsejleren Asbjørn tog en del 
børn med ud at sejle Optimistjolle. .  Sej-
lerskolen og Mini-12erne stod også klar 
med bådene til en tur på vandet, mens 
vores tidligere formand Bjarne tryllede 
med sjove knob i teltet. 

Vild med vand udvalget  
Kurt, Steen og Henrik

Masser af mennesker 
og aktivitet på havnen

Der var livlig aktivitet i jolleslæbestedet. Her 
med Jes’s kongechalup i baggrunden, der sejlede 
sightseeing med foredrag om Kalveboderne.

SUP-boardet på vej i vandet til Kurt. Den spæde 
start på vores nye SUP-board afdeling. 

Sejlene var sat på klubbens Optimistjoller, da 
borgmesteren åbnede Vild med Vand

Kajakklubben bød på spektakulær vandpolo.



DEADLINE FOR RØGVANDET ÅRSPUBLIKATION 2020 ER 1. JANUAR 2020

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

Vi mangler emailadresser
Kære medlemmer af Hvidovre Sejlklub 
Suset. I disse moderne tider vil næsten 
al kommunikation til jer medlemmer ske 
via hjemmesiden www.hvidovresejlklub.
dk og nyhedsbreve på e-mail, men vi 
mangler desværre stadig e-mailadresser 

på mange af jer. Send derfor venligst jeres 
e-mailadresse til webmaster@hvidovre-
sejlklub.dk, så webmaster Steen kan op-
datere vores udsendelseslister, og I kan få 
alle informationer fra klubben og havnen.


