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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
Havnekontor: Hverdage, torsdag 18.30-19.00, 
 telf. 36 77 03 23  havnekontoret@hvidovresejlklub.dk
Seniorleder: Kurt Jacobsen seniorskolen@hvidovresejlklub.dk
Jolleleder: Jørgen Lindhartsen 
Ungdomsleder: Niels Jensen 
Kapsejladsleder: Torben Andrup 
Bladudvalg: Bjarne Clasen-Nyqvist, Søren Overgaard
 og Lene Bendix rogvandet@hvidovresejlklub.dk
Aktivitetsudvalg: Kurt Sejsbo  og Lene Bendix  
Køkkenudvalg: Bent Hornstrøm, Kurt Sejsbo Hans Henrik Andersen og Ronnie Andersen
Matriale udvalg  Jan Hansen

Tryk:  Eget tryk. Eftertryk forbudt uden tilladelse.2
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Formanden har ordet
Så er det efterår.
Vi har haft en fantastisk sommer her i 2014 vejret har været 
det bedste i mange år og vi har haft en hel del af vore med-
lemmer ude og sejle havene tynde. Ja sæsonen har været så 
god at vi ikke ville afslutte den. Og det kan Tommy ”Duller” 
jo tale med om – han kæmpede en brav kamp for at få stan-
deren ned.
Man siger jo at når vi haler standeren ned så slutter sæsonen 
Men vi har stadig en del arrangementer for vore medlem-
mer. Jeg kan kun bede Jer alle checke andet steds i ”Røg-
vandet” og på hjemmesiden. Se i øvrigt vores referater fra 
aktiviteter og resultater m.m. i de respektive indlæg andet 
steds i ”Røgvandet”.

Lige fra vi skiftede Formand i april har vores kontor lidt af problemer med Nets (Det 
firma, der administrerer betalings service for alle danskere). Lene startede med at 
samle alle papirer helt tilbage i april men trods alle bestræbelser tog det helt til slut-
ningen af september før der atter var et samarbejde mellem os og Nets. Det har givet 
en del bøvl for nogle af vore medlemmer, men vi er kommet nogenlunde gennem 
det.   
Vi arbejder stadig med at få alle procedurer omkring vores nye position som admini-
stratorer af havnen som så småt er ved at falde på plads.
Kommunen har stadig store planer med området omkring havnen og vi deltager 
sammen med de andre klubber i havnen i møder med kommunen vedrørende vore 
ønsker. Det ser ud til at hovedvægten for disse bestræbelser stadig vil dreje sig om 
den nordlige del af havnen og i særdeleshed om strand-området. Den meget fine 
sæson har dog vist at give os i ”Suset” problemer idet mange af strandgæsterne kø-
rer friløb og benytter vores toiletfaciliteter. Dette tvinger os desværre til at indføre et 
besværligt låsesystem for at undgå det kraftige udgifter vi derved får os påført.
På den anden side har Hvidovre Vinterbadere spurgt om vi kan hjælpe dem medens 
de venter på Kommunens påtænkte ”aktivitet hus” som man ønsker at opføre helt 
ude på Nordmolen. Vi har besluttet at komme dem i møde og lade dem melde sig 
ind i vores klub som ”Passive” og derved give dem adgang til vores toilet, sauna og 
bade faciliteter. Man vil derfor således kunne se disse ”Vikinger” bruge vores klub-
hus gennem vinteren. Vi har således fået invitation til at deltage i deres aktiviteter 
også.
Sidst men ikke mindst har vi fået hjælp fra firmaet ”Hoeks Aps” til at modernisere 
vores hjemmeside og til at gøre den mere sikker mod hackere og andet røverpack så 
fra 1/11 vil hjemmesiden have et nyt design.
Med Sejler Hilsen 
Bjarne
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Havneudvalget

Hej alle I dejlige sejlere og andet godtfolk her i vo-
res sejlklub. Det kan da kaldes en rigtig god sommer 
vi har haft, men nu er der afrigget, og bådene står 
på land. Nu må vi jo hygge os på en anden måde, så 
husk derfor klubaftenerne om torsdagen. Der skal 
nok være en der vil have nogle gode råd af dig, el-
ler du kan få dem her nede i Suset, for her er vi alle 
hjælpsomme.

Både kom på land, takket været Kenneth og vores 
alle sammens pladsmand. En meget stor tak til dem, 
og tak til dem der har husket deres indhalerliner 
samt fortøjninger. 

Der er mange fra havnen, som har spurgt hvorfor de 
ikke kan komme ned i slæbestedet med deres gamle 
nøgler. Der er sat nye cylindre i, og det er fordi at det 
er kommunes. Derfor skal der betales for det, men 
man kan købe en nøgle hos pladsmanden i kontorti-
den fra kl. 8.00 til 8.15 og kl. 15.45 til kl. 16.00.

Det er kun dér vi sælger disse nøgler til slæbestedet.  

Øvrige nøgler fås i Sejlklubbens kontor tid.
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Havneudvalget

Vores pukkelhvaler er gået i gang hver onsdag kl. ca. 
8.30, med lidt morgenmad, en lille en, og nogle gode hi-
storier. 
Så kører det. Lige nu er de ved at isolere klubhuset mod 
syd, dér hvor der blev sat nye vinduer i  i foråret og i 
september, ligesom ovre bag tremmerummet , hvor der 
er ved at blive lavet et maskinværkested. 
Alt det vil I høre meget mere om når det er færdigt. 
Der er også ryddet op på pladsen igen, så hvis du mang-
ler noget, ligger det i en bunke på jollepladsen!

Puklehvalerne
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Standernedtagning 
lørdag den 4. oktober
Til standerophalningen lovede for-
manden os en god og solrig sejlersæ-
son, hvilket vi nok må erkende at det 
havde Bjarne styr på, da sommervej-
ret  blev fantastisk. Selv på sæsonens 
sidste dag, skinnede solen. Bjarne 
holdt sin tale, og samtidigt blev der 
uddelt diplomer til åres senior ele-
ver som havde bestået sejlerbeviset. 
Tillykke til dem. Med fanfare fra 
Harry blev standeren taget ned, un-

der Tommy’s kyndige behandling af 
standerlinen…
Som sædvanlig diskede køkkenet op 
med super dejlig mad og flotte taller-
kener. Efter maden var der musik og 
underholdning resten af aften. 

Tak for en dejlig sæson 
S.H. Aktivitetsudvalget

Medlemmer så på med andækdige miner. Tommy stod for nedhalingen



roegvandet@hvidovresejlklub.dk 7

Retro CUP
D. 30.8.2014 afholdt vi i Hvidovre ”Retro 
CUP”. Retro CUP er et forsøg på at få 
liv i de mange både, som sejlklubber har 
liggende til enten skolesejlads eller anden 
sejlads. Ideen er deltagerne kan komme 
og sejle, men de behøver ikke at have 
både med. Sejladserne sejles så i et antal 
ens både, og man bytter både undervejs. 
Kredssamarbejdet under Dansk Sejlunion 
er kommet med ideen.
Vore mini 12 metere egner sig fint til dette 
formål, så vi havde lovet at arrangere et 
”første prøve” stævne. Om deltagerne kan 
det siges, at aldersspændet var fra 14 år til 
69 år, med en overvægt på 50+, heraf man-
ge fra Hvidovre, men der var deltagelse 
helt fra Odense og Sydstævne Kredsen. 
Der blev gennemført 8 sejladser, med tre 
både, vi kaldte dem Heats, hvor alle kom 
til at sejle mod alle, og alle kom til at sejle 
mindst én gang i en af de tre både. Efter 
de indledende heats, blev de tre med flest 
point sat til at sejle en finale, hvor vinde-
ren blev kåret som vinder af stævnet. Spe-
cielt finalen var utroligt spændende at se, 
idet alle tre både førte på et tidspunkt!
Vi havde valgt at arrangere stævnet sam-
me dag som vores Færøske venner holdt 
rostævne, det gav ekstra liv på havnen, 
og vi havde mulighed for at læske ganen 
med Færøsk øl. Det var rigtig godt!

Banen var lagt fra bådelavet og hen til 
indsejlingen af havnen, og kun 100 – 150 
m fra land, så alle kunne følge med i, hvad 
der skete. Vi var så uhøflige, at løbe med 
sejren i den afsluttende finale, som for 
øvrigt var rigtig spændende, alle tre både 
førte hver for sig på et tidspunkt.
Det er vigtigt, at de både der benyttes 
sejler lige godt og har samme standart. De 
tre både der blev benyttet i dette stævne, 
nr. 47, 49 og 51 var i princippet ens, men 
der var forskel i præstationer. Når alle 
sejler lige meget i alle bådene, bør de i 
middel opnå den samme middel place-
ring. Ud af 8 sejladser, ende det således, at 
nr. 47 og 49 begge fik en middel placering 
som 2,3 (lidt dåligere end en 2. plads) 
mens nr. 51 opnåede en middel placering 
på 1,6 (lidt bedre end en 2. plads). Da 
det er muligt at få en 1, 2 el. 3 plads, bør 
middel placeringen være en 2. plads for 
alle tre både (gælder, hvis der sejles rigtig 
mange sejladser!). Det har senere vist sig, 
at der var en forklaring, nr. 51 havde 20 
kg mindre bly i kølen end nr. 47 og 49 der 
havde lige meget.
Hoved resultatet af stævnet var, at alle 
samstemmende sagde, at de havde haft 
det sjovt! Ideen er vær at bygge videre på.

Så går det op ad banen. Overdommer Søren 
Badstue fra Vallensbæk følger med om nogen 

skulle overtræde reglerne, i så fald falder ham-
meren med det samme, en 360 gr. vending!



Den traditionsrige afrigger tur gik 
igen rundt i Københavns Havn, 

med frokost i Marineforeningen på 
Holmen, Se billerderne......
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Stegelejren 2014
Stege sommerlejr 2014, var virkelig fedt. 
Når det er femte gang man er der, kende 
de fleste jo en del dernede, og det var rig-
tig hyggeligt at se dem alle sammen igen. 
Det er jo Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, 
Hundige, Køge og Ishøj, samlet til en uge 
med sjov og spas. Der var masser af god 
sejlads. Blandt andet: Dagstur, øvelser og 
kapsejlads. Der var alt fra styrbord-bag-
bord øvelser, for de nye sejlere, til ha-
re-starter til de garvede sejlere. Der var 
masser af sjove aktiviteter som hockey 

turnering, fodbold og andet sjovt. Lige 
som alle de andre år boede vi i telt, og 
det er et rimeligt specielt syn at komme 
derned og se omkring 25 telte på en græs-
plæne ved havnen. Men overordnet set 
har det været en rigtig god lejr uden de 
store skader og skrammer. Så det er helt 
sikkert, at jeg skal derned igen næste år.

Simon 15 år. 
Ungdomsafdelingen

Zoom 8 jolle fra HVS
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Deltagere fra Hvidovre, fra venstre: Johan (29’er), Hans (29’er), Simon (Zoom8), Christian (far 
til Tor), Tor (Zoom8). Ikke på foto: Anders (far til Simon) 

20’er fra HVS Zoom 8 jolle

Hu, Hej hvor det går! … og med et smil på læben!
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Status over sæsonen
Så sluttede sommersæsonen og i skriven-
de stund er bådene taget op og pakket 
ind til vinteren.
Vi har haft 9 elever i sæsonen, hvoraf de 
seks skulle op til afsluttende praktisk prø-
ve i september.
Jeg ved, at alle arbejdede hårdt, for at nå 
det fornødne niveau og det skal da også 
nævnes, at der blev sejlet skolesejlads i al 
slags vejr. Dvs. fra 0 til 14 m/s hvilket na-
turligvis gav nogle specielle udfordringer. 
Der kan nævnes sejlpinde, som faldt ned 
i hovedet på en af eleverne, ufrivillige 
bomninger, sjækler der sprang, motorer 
der ikke virkede, ”pæle” sig på plads osv., 
men til alt held uden større skader på an-
det end egoet.
Til den praktiske prøve, overdriver jeg 
nok ikke når jeg siger at der var meget 
lidt vind, men vores censor valgte at 
gennemføre prøven og glæden var stor 
da det viste sig, at alle havde bestået med 
bravour.
Vores tre førsteårselever skal også næv-
nes, for jeg tror man skal lede længe for 
at finde et mere entusiastisk hold og som 
de siger, jo mere vind jo bedre. At de så 
valgte, i årets sidste sejllads,  at gå på 
grund i hård vind udenfor Bådelauget 
og måtte trækkes af,  skyldtes alene at en 
sjækel sprang i storsejlsskødet. Men det 
hører med til at lære at sejle og som man 
siger ”hvad man ikke dør af bliver man 
klogere af”
Det er også en stor fornøjelse, at kunne 
fortælle at Rune samt Chris og Kirsten 
allerede har investeret i egen båd selvom 
de endnu ikke har fået en havneplads, 
men forhåbentligt løser det sig.
Hen over vinteren afholdes der teoretisk 
kursus i navigation, som afsluttes med 
eksamen ultimo januar. Bent Hornstrøm 
har stillet sig til disposition som under-
viser og vi har 7 elever på holdet, hvilket 
jeg synes er rigtigt flot. Vi vil selvfølgelig 
informere jer om hvordan det forløber.

Som nævnt tidligere, har vi faktisk bådka-
pacitet, i seniorskolen, til at have omkring 
30 elever. Lige nu og her har vi tre til næ-
ste sæson! Normalt vil der komme nogle 
elever hen over vinteren og jeg er da også 
allerede blevet kontaktet af nogle emner. 
Jeg kunne imidlertid godt tænke mig, at 
promovere Seniorskolen lidt mere, f.eks 
med en artikel i Hvidovre bladet eller lig-
nende. Det eneste problem, jeg har med 
det, er mangel på instruktører. Jeg er ikke 
meget for at lave en eller anden kampag-
ne, for derefter måtte sige til mulige med-
lemmer, at det kan vi desværre ikke fordi 
vi ikke har nogen til at tage sig af dem. 
Derfor vil jeg, endnu engang, opfordrer 
jer til at kontakte mig, hvis I har tid, lyst 
og lejlighed til at fungere som instruktør 
for et hold nye sejlere.
Harry har tilbudt, at stille sig selv og Pi-
nafore til rådighed for feriesejllads med 
interesserede elever fra Seniorskolen. De 
endelige detaljer omkring tilbuddet er 
endnu ikke fastlagt så jeg vil ikke komme 
nærmere ind på det, andet end at sige, at 
det vil være endnu et attraktivt tilbud til 
eleverne.
Henover vinteren skal vi have optimeret 
bådene. Dvs. de skavanker vi har set i 
løbet af sæsonen skal udbedres så alt er 
på toppen til sæsonstarten og I den for-
bindelse vil jeg benytte lejligheden til  at 
takke Bamse fonden, som har bevilget 
penge til et nyt stel sejl til Nell.
Jeg vil slutte med at takke alle for en fan-
tastisk sæson (ikke mindst vejguderne) og 
jeg glæder mig til næste sejlsæson, hvor 
jeg regner med, at vi skal have bådene 
klar og riggede ultimo april.

De bedste sejlerhilsner 
Kurt Jakobsen
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Nyt fra kapsejlladsudvalget!
Da nu året er på hæld, er  det være på tide, at komme med en lille status over 
året 2014.
Det er svært, at komme med noget negativt at skrive over denne sæson.
Vi har i år haft rigtigt godt vejr, ikke en gang har vi måtte aflyse en sejllads pga 
af hårdt vejr.
Der har igen været en lille tilgang i deltagerantallet (1-2 både).
Pointsystemet er kommet godt fra start, og der arbejdes med at optimere dette. 
Så igen kan jeg kun opfordre alle til at sejle så mange sejlladser, som muligt, da 
det giver et godt grundlag for udregning af præmietider.
Der planlægges i øjeblikket med afholdelse af BB-10 meter Danmarksmester-
skab i slutningen af august måned år 2015 med forventet deltagelse af 15-20 
både, men der kommer mere om dette senere ( hvis det hele lykkedes ).
Der vil løbende komme opdatering via kapsejlladssiden/magic machine/Face-
book, som også er begynde at fungere.

Torben Andrup

Vinterbadere
En glad forening af vinterba-
dere har fået en aftale med 
klubben om at måtte bruge 
dels jolleslæbestedet som ba-
de platform, samt vores sauna 
til at få varmen igen efter det 
kolde gys! Så bliv ikke for-
undret, hvis i ser en flok i ba-
detøj en kold vinterdag kaste 
sig ud i havnen, men glæd jer 
over, at vi også i den kolde tid 
har aktivitet på havnen.

Nye medlemmer bydes velkommen:
Sofia og Elias Kristensen
Jørn Trustrup
Oscar Nihrane
Julius Shaufuss
Liam Holmen

Marius Schaufuss
Lasse Kristensen
Jacob Stilling
Henrik Petersen
Jan Wexøe
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Har du husket at sætte 
i kalenderen 
Julepynt torsdag d. 27/11 kl 19:00
Juletræ lørdag d. 6/12 kl 14:00
Julefrokost fredag d. 19/12 
Nytårskur torsdag d. 1/1 2015 kl. 12:00
Se mere herom på Susets hjemmeside eller på 
opslagstavlen i klubhuset.

OBS. Vær opmærksom på 
NYTÅRSKUREN d. 1-1 2015 STARTER  

KL. 12:00 Og ikke kl. 15 som der fejlagtigt 
stod i sidste blad. Beklager.

Hilsen Aktivitets udvalget
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Vi har lavet et VIP arrangement hvor vi kun 
kan have et deltager antal på 22 personer.
Derfor er det vigtigt at i hurtigt melder tilba-
ge om i kan deltage. Arrangementet består i 
at vi har inviteret en blomsterdekoratør. Hun 
vil vise os hvordan vi laver adventskranse, 
dørkranse og juledekorationer.
Arrangementet koster kr. 300,00 pr. deltager 
og det omfatter morgenmad med kaffe og 
frokost. Drikkevarer købes særskilt. l skal selv 
medbringe lys og potter, resten såsom gran, 
pynt o.a. kommer blomsterdekoratøren med 
og dette afregnes særskit. Vi glæder os til 
nogle hyggelige timer.

Mange hilsner 
Tina og Jane Gaarde 

Aktiviteter
Bankoaften hver tirsdag klokken 19.00.
Vi serverer nu koldt bord både lørdag og søndag klokken 12.00 - 15.00
Mandag den 11. november Mortens aften klokken 18.00. And med garniture og 
passionsfrugt mousse kr. 149,00
Fredag den 14. november holder vi tøseaften med lækkert tøj, hår, vipper, bryn 
og tøsehygge. Vi starter klokken 18.00 og serverer mexicansk mad kr. 89,00
Lørdag den 22. november. Vi har et jule dekorations kursus med advents krans 
som tema. Nærmere Info følger. (her kommer jeg lige med de sidste detaljer 
inden 1.11.)
Den 28. november 5. 12 og 19. december serverer  vi lækker jule buffet med live 
musik fra klokken 18.00. kr 149,00
Den 26. december holder vi traditionen tro åbent. Du slipper for opvasken og vi 
serverer julebuffet klokken 12.00-15.00 eller 16.00-19.00 kr. 149,00.
Vi holder ferie fra den 27. december og til den 21. januar. Begge dage inkl.
Fredag den 30. januar holder vi i samarbejde med Per en gastronomisk  aften 
med spændende menu og dertil hørende vine. 
Husk bord reservation til alle vores arrangementer.

VIP arrangement



DEADLINE FOR NR. 1 ER DEN 1. FEBRUR 2015

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


