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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
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 og 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 Jacobsen
Jolleleder: Jørgen Lindhartsen
Ungdomsleder: Niels Jensen
Kapsejladsleder: Torben Andrup
Bladudvalg: Bjarne Clasen-Nyqvist, Søren Overgaard  
 og Lene Bendix roegvandet@@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.
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Formanden har ordet
Kære alle medlemmer i Hvidovre sejlklub.
Først vil jeg gerne takke for valget. Det er dejligt at vide, at 
alle stemte for mig til generalforsamlingen. (at der så ikke 
var andre kandidater - kan man vel se stort på).
Jeg må derfor indrømme, at jeg ikke helt har et mål med at 
blive formand. Jeg er kun lige ved at finde mit ”ståsted” men 
det skal nok komme i løbet af året. 
For lige at fortælle om mig kan jeg nævne følgende.
Jeg startede lidt sent som 16-årig med at melde mig ind i 
”suset” som elev i Junior afdelingen foråret 1967. Efter elev-
tiden på 2 år bestod jeg prøven og blev instruktør og båds-
mand på ”Vups” (J 363).

I løbet af de næste år sejlede jeg øvelsessejlads og kapsejlads i juniorbådene både 
aftenræs og junior stævner i Sundet og til sidst fik jeg sammen med en kammerat 
sparet op til og købte en Caprice.
I den sejlede vi alle de stævner vi kunne komme ad sted med og til sidst endte vi 
med at købe en Ylva.
3 år senere måtte jeg sælge min andel til Jørgen (min kammerat). Jeg blev gift og flyt-
tede til Jyllinge. Jeg forlod derfor ”Suset” i 1979.
I foråret 1997 kom jeg tilbage til Hvidovre og købte en Albin Express () Og ved rent 
held fik jeg plads med det samme i Hvidovre havn. Det var dengang!
Året efter (1998) blev jeg instruktør for Pernille i Senior sejler skolen og i 1999 over-
tog jeg pladsen som leder af Senior sejler skolen som jeg har ledet indtil jeg nu blev 
formand i stedet. Undervejs skiftede jeg Expressen ud med en Polaris Drabant 26 og 
er nu også med i ”Tolveren”. 
Og nu skal jeg så overtage posten som formand efter Lasse Petersen
Det er nu lidt af en mundfuld. Lasse har med glans styret klubben i 14 år gennem 
en del problemer og opgaver og specielt gennem de meget store omvæltninger som 
er blevet påført os fra Hvidovre kommune. Det vil blive for stort at opremse alle de 
ting Lasse har været med til på dette sted. 
Lasse har fået sammensat en fornuftig  ordning med Hvidovre kommune, der nu 
reelt er den faktiske udlejer af havnepladser i såvel  på vand som på land. Og hvor 
”Suset” nu fungerer som kommunens administrator af havnen. 
Lasse sluttede med ”rent bord”. Det vil sige uden væsentlige udestående opgaver og 
det Det skal han have en stor tak for.
Der er dog fremkommet en hel del rutiner i og omkring administration af  havnen 
og jeg vil tro det kommer til at tage mindst dette år at få dem alle på plads. 

Bjarne Clasen-Nyquest
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Optagningsdage i 2014

September: 30.
Oktober: 7.-14.-20.-21.-

23.-27.-28.
November: 6.-10.-11.-

13.-18.-20.- 24.-27.
December: 2.-4.

Husk at bestille tid 14 dage før hos du skal op.
Du skal kunne vise at du har betalt for den båd

der står i dit navn, og bøjepladsnr..   

Pladsmanden Mogens 
træffes i kontortiden 

mellem 8.00-8.15 og 15.45-16.00,
Undtagen fredag. 

Med sejlerhilsen, Havneudvalget
Hans-Henrik 
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Havneudvalget

Ja så gik foråret og sommeren. De fleste fik båden i 
vandet, men nogle glemte lige at Hvidovre kommune 
har bestemt at der skal skives under på bøjepladskon-
trakten, samt at man skal hente det blå mærke der skal 
sidde på båden så det kan ses fra molen, således at 
man kan se at det er din bøjeplads. Så kom ind og hent 
det. Det skal være i orden! Ellers kommer man ikke på 
land.
Husk nu, det koster det samme at stå på land. 

2 indbrud
Så har vi igen haft indbrud 
på kontoret, men der var 
ikke så meget at løbe med 
denne gang, men de fik des-
værre nøgle-pengekassen. 
Øv øv, så fra nu af ingen 
kontanter på kontoret. Der-
for går vi over til mobilpay, 
- så skal du købe nøgler, er 
det sådan vi må gøre.  
Og inden bladet gik i tryk-
ken, havde vi igen indbrud, 
hvor de løb med 2 kasser 
kaffe, samt et fotokamera 
med dejlige billeder af vores 
både.  

Henrik

Ja så er tid igen 
til Pukkelhaler de 
mødes første gang 

1. onsdag i oktober 
så kik ind.

Hilsen Klubhus / 
Havneudvalget

Puklehvalerne
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Nyt fra jolleafdelingen
Sæsonen startede med Spring Cup i Me-
demblik, Holland 2.-4. maj. Rigtig meget 
luft på førstedagen. Lagde ud med en 
klar føring i 1. sejlads, senere gik farten 
lidt af. Det viste sig, at der var 2 brud 
i masten, som jeg først opdagede efter 
andendagen. Skiftede så mast til tredie-
dagen. Her blev det så aflyst, på grund af 
for lidt vind. Endte samlet på 5.pladsen. 
49 deltagere.

Næste week-end sejledes i Kastrup, hvor 
jeg vandt
Så til Lundeborg 24-25 maj.Jeg havde fået 
lappet min bedste mast sammen igen. Vi 
fik bare en enkelt sejlads på 2 dage. Blev 
15, men fik yderligere en 20 % straf oveni, 
så det blev en 23.plads, for at være over 
startlinien indenfor det sidste minut efter 
Z-flag regelen.
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Siden februar havde jeg bygget på en ny 
jolle, som det tog noget længere tid at fær-
diggøre, end jeg havde beregnet. Men den 
blev klar til stævne i Præstø 14-15 juni.
Det endte med en 4.plads blandt 30 joller.
Så til Kielerugen 26-29 juni. Igen pro-
blemer med bruddene på masten. Måtte 
sejle  med reservemast. Endte 5. 28 delta-
gere.
Videre til Nordisk Mesterskab i Motala 
ved Vanern i Sverige.3-5 juli. Her vandt 
jeg blandt 45 joller.
Derefter var det Warnemundeuge 11-13 
juli. Her var der frisk luft og store bølger. 
Rigtigt sjovt.Jeg blev 2 af 28 deltagere.
Videre til Steinhuder Meer, en sø tæt på 
Hannover i Tyskland. Her skulle sejles 
Europamesterskab med 110 deltagere. I 
week-enden inden var et Pre EM stævne 
med 45 deltagere. Det vandt jeg.
Ved EM blev feltet delt op i 2 starter. Før-
ste dag delt op efter verdensranglisten. 

Nr. 1 i den ene gruppe, 2 og 3 i den anden, 
4 og 5 i første osv. Næste dag blev delt op 
på samme måde, men med førstedagens 
resultat som grundlag. Der skulle sejles 6 
kvalifikationssejladser før feltet blev delt 
op i et guld- og sølvfleet. De skulle så sejle 
4 sejladser, men alle 10 sejladser skulle 
tælle med 1 fratræk.
Vi nåede dog kun at sejle de 6 kvalifika-
tionssejladser, da der ingen vind var de 
sidste to dage. Jeg endte på 8.pladsen.
Den 22-24 august sejles DM i Flensborg 
sammen med tyskerne, som også har 
deres nationale mesterskab. Der er en 
dansk sejlklub i Flensborg, derfor kan det 
lade sig gøre at sejle DM der. Og en tysk 
sejlklub er medarrangør. Foreløbig er der 
tilmeldt 94 joller. Der bliver trængsel på 
Flensborg Fjord!
Siden truer et VM i Melbourne i Australi-
en omkring nytår. 

Hilsen Jørgen

Jolle-
pladsen
Vi skal have ryddet 
lidt op på jolleplad-
sen, og flyttet rundt 
på jollerne. Så inden-
for den næste måned, 
vil der blive sat plad-
snumre på jollerne, 
som man dermed 
skal flytte til pågæl-
dende plads. 

Aktivitets udvalget

Smuk regnbue over Kalveboderne
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Standerhejsning 2014
Årets standerhejsning forgik under en ny 
formand som bød velkommen med øn-
sket om en god sejlsæson, med masser at 
solskin  og man kan vel godt sige, at han 
indtil nu har gjort det godt.
Samtidigt blev klubbens nyindkøbte 
Mini12’er døbt på behørigt vis. Klubben 

var som sædvanlig vært for en hyggelig 
eftermiddag med efterfølgende dinner 
og levende musik, så der blev danset til 
langt ud på natten. 
 

Aktivitets udvalget
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Pinseturen 2014
Igen i år fik havde vi lånt Køge Sejlklubs 
hyggelige klubhus med gårdhave som 
blev flittigt brugt til hygge. Der blev 
grillet, sunget, serveret ”kølige” og som 
noget nyt i år, blev der lanceret ”Fen-
dervin”. Humøret samt vejret var i top. 
Vores konkurrencer blev gennemført med 
flere store overraskelser. Her blev dystet 
indenfor 6 frække lege… Præmien var et 
vandreskib som blev vundet af Britta og 
Lisa, som velvilligt har lovet at forsvare 
titlen til næste Pinse. 

Pinsens vindervers som skulle indeholde 
ordene ”pinse” og ”Suset” kom således 
også fra  Lisa og Britta;

”Til Pinse 
 gider vi ikke spise linse
 og alle fra Suset 
 ender altid beruset”

Vinderholdet Lisa og Britta med ”vandrepokalen”Mesterskab i æbleskrælning

BallondansTyvstart af hygge - fredag!



Nyt fra køkkenet
 23. August grisefest og live musik
  Ferielukket fra den 15. September til den 29. September
 4. Oktober standerstrygningen med tre retters menu 
 7. November J dag og live musik
 10. November Mortens aften 
 21. November juledekorations/ blomster kursus (dagsarrangement)
 27. November julepyntning med gløgg og æbleskiver
 28. November julebuffet med live musik
 5. December julebuffet med live musik
 6. December børnenes juletræsfest
 12. December julebuffet med live musik
 19. December julebuffet med live musik
 26. December julebuffet klokken 12.00 eller 16.00. (Først til mølle)

  Vi holder ferie lukket fra den 27. december 2014 
 frem til den 22. januar 2015.

  Vi laver et tøse arrangement igen i oktober.  
 Dato er ikke sat endnu med mode, klip o. lign

10
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Har du husket at sætte 
i kalenderen 
Standernedhaling lørdag d. 4/10 kl 16:00
Afriggertur lørdag d. 18/10
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. 15:00
Se mere herom på Susets hjemmeside 
eller på opslagstavlen i klubhuset.

Hilsen Aktivitets udvalget

X
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Hvidovre sejlere uden  
for Kalvebodhavet
Nogle af vore sejlere drager ud i verden for at prøve kræfter med de bedste.  
Indtil nu er det gået således:

OK-jolle: Spring Cub, Medemblik Holland, 5. plads
 Kieleruge, 5. plads
 NM, Motala, Sverige, 1. plads
 Warnemündeuge, 2. plads
 pre EM, Steinhüder Meer, Tyskland, 1. plads
 EM samme sted, 8. plads

IF: DM, 1. plads

BB-10m: DM, 3. plads

Og vi mangler stadig et DM og VM i OK-jolle.

Bestyrelsen ønsker tillykke.

Det er ikke så ringe endda, af en klub ved Kalvebodstrand,  
hvor gennemsnitsalderen er 50+!

Gæt en havn!
Mon den lille Havfrue kommet til Hvid-
ovre Havn eller er Kanalrundfarten bare 
faret vild?
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Nye Medlemmer – Velkommen til
John Dennis Kirkebæk Andersen 
Thomas Kiel 
Jørgen Ernst H Jensen
Lars Rasmussen

Christine Rasmussen
John Williams
John Eikfeldt

Våde  
aviser ?? 
En dejlig lørdag på 
havnen, fik vi hjælp af 
en af vores rare sejler-
venner fra Hundige til 
at bjærge en aviscon-
tainer som lå sunket 
tæt på havne indløbet. 
Med fælles hjælp fik vi 
trukket containere ind 
til Sydmolen og bjær-
get i land. Hvor mon 
denne kom fra!!!

“Sejlerandelsforeningen Paahavet” 
optager nye medlemmer

”Er du/i interesseret i fællessejlads og fællesskab omkring 
sejlads og udstyr, udgifter og vedligeholdelse så:”

”Se vedrørende kontakt på vores hjemmeside  
www.paahavet.dk eller kontakt Per på  

telefon 24 28 00 87 mellem kl. 19-21.00.”
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Seniorskolen

I forbindelse med Bjarnes indtræden, som 
formand for Suset, overtog jeg, opgaven 
som leder for seniorskolen og det har 
været en særdeles spændende og lærerig 
opgave.
Sæsonen startede med klargøring, isæt-
ning og rigning af bådene og det var dej-
ligt at se, at stort set alle deltog i arbejdet  
som forløb problemfrit, ikke mindst fordi 
Bjarne også afså tid til at hjælpe en stak-
kels nybegynder som mig.

Vi har efterhånden fået ryddet en hel del 
op i de lokaler vi bruger og fået gennem-
gået sejl og hvad der ellers måtte være af 
udstyr. I den forbindelse har Lene været 
en stor hjælp og jeg er meget glad for, at 
Lene deltager i arbejdet omkring senior-
skolen.
Seniorskolen har tre både til rådighed, 
to H-både, Nell og TakTik samt en spæk-
hugger, Suset.
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Suset er kun blevet brugt til skolesejlads, 
mens de to H-både også er faste deltagere 
i onsdags kapsejlladsen.
Vi har p.t. 9 elever i skolen hvoraf de 3 er 
førsteårselever og de seks andre skal til 
den afsluttende prøve i praktisk sejlads til 
september.
I juni måned fik vi afholdt et tovværks-
kursus, (igen med Bjarnes hjælp som un-
derviser) hvor seks af vores elever deltog 
og hvis jeg ikke husker helt galt, blev det 
afsluttet med en ordentlig fødselsdagska-
ge, som Chris og Kirsten bidrog med.
I august måned deltager Frantz og Lau 
med Nell i Niels Juel Cup i Køge.
Vi har allerede fået en del henvendelser 
om tilmelding til seniorskolen hvilket 
er særdeles positivt,  især fordi vi rent 

materielt har den fornødne kapacitet til 
rådighed med de nuværende både. Med 
det mener jeg,, at vi har mulighed for at 
sejle skolesejlads 4 dage om ugen i tre 
både med tre elever i hver. Dvs. vi faktisk 
har plads til 36 elever!
Det vil selvfølgelig give nogle problemer, 
ikke mindst fordi vi p.t. kun er tre in-
struktører og jeg vil derfor benytte lejlig-
heden til at opfordre alle der kunne tæn-
ke sig at hjælpe til med det, om at hen-
vende jer til undertegnede. Det vil være 
rigtigt ærgerligt hvis vi skal til at sige nej 
til mulige medlemmer p.g.a . af det.
Til sidst vil jeg takke alle, som har været 
behjælpelige omkring seniorskolen og 
ikke mindst en særlig tak til John og Lau 
for deres indsats som instruktører.

Hvordan får man mastestroppen 
ned igen?

Jeg ved at man skal til at flytte masten over til 
kranen – det er ”Hannes” mast.



DEADLINE FOR NR. 3 ER DEN 1. NOVEMBER 2014

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

SUSET HAR BRUG FOR DIN HJÆLP

SPØRG IKKE HVAD DIN KLUB KAN GØRE FOR DIG
SPØRG HVAD KAN JEG GØRE FOR MIN KLUB
Som det blev annonceret på Generalforsamlingen torsdag d. 24. april 2014,  

fratræder kasseren på den kommende Generalforsamlingen april 2015. 
Bestyrelsen vil derfor gerne høre fra interesserede medlemmer,  

som kunne tænke sig at yde en håndsrækning til klubben, har flair for tal,  
lidt indsigt i regnskaber og som vil påtage sig dette hverv.

Bestyrelsen ser frem til at høre fra dig!

OPRÅB !


