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Hvilken herlig sommer med masser af 
perfekt spækhuggersejlads, i hvert fald 
for alle os, som havde sen sommerfe-
rie. DM i Lynetten blev badet i sol i tre 
dage, og det blev til mange timer på 
vandet for de 30 deltagere. Rigtigt man-
ge timer. Stævnet var præget af så svage 
vindforhold, at vores dommer, Christian 
Lerche, kun lige akkurat fik gennem-
ført fire sejladser, hvilket et gyldigt DM 
kræver. Rent faktisk var vi på vandet i 
tredive timer i løbet af to en halv dag, 
men vi fik kun sejlet kapsejlads i cirka 
fem timer. At mindet om spækhugger-
DM 2004 står stærkt, som et rigtigt godt 
stævne, skyldes netop de mange timer 
på vandet, drivende rundt i vores både. 
Der blev snakket en masse henover bå-
dene, erfaringer blev udvekslet, bådenes 
udstyr blev vendt og drejet i enhver de-
taljer, og vi fik sagt pænt goddag til alle 
DM–debutanterne. Hvor er det godt, 
at vi kan finde ud af at samle en masse 
spækhuggere om at sejle kapsejlads, 
men endnu bedre er da, at vi kan finde 
ud at have det skægt sammen. Næste års 
spækhugger-DM er i Egå, og her skal vi 
have et mindst  ligeså godt stævne.

Vi fik ved årets generalforsamling valgt 
en ny bestyrelse for spækhuggerklub-
ben, sådan at vi har Jette Simonsen som 
kasserer, og den øvrige bestyrelse består 
af Anders Eskling, Jens Krieger Røyen, 
Kim Isager, Lars Møller Nielsen samt 
undertegnede. Klubben har siden no-
vember 2003 fået 44 nye medlemmer. 
Velkommen til! Det betyder, at antallet 
af medlemmer nu er 270, hvilket er det 
højeste i mange år, og det stiger forsat. 
Yderligere vil vi snart se antallet af 
spækhuggere stige, og forhåbentligt vil 
det skabe endnu mere dynamik i klub-
ben.

Nu skal vi i bestyrelsen finde ud af, 
hvordan vi laver en endnu bedre klub, i 
disse opgangstider. Vores første besty-
relsesmøde er i oktober, og her skal man 
være velkommen til at give input til be-
styrelsen. De næste møder og referater 
offentliggøres på www.spaekhugger.dk.

God vind i efteråret

Thomas Sennels

En herlig hugger-sommer
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Sjælland Rundt med Sorte Sarah
I år kom de faktisk rundt, i hvert fald femten af de seksten spækhuggere som 
stillede til start i årets Sjælland Rundt. Fra skipperen på Sorte Sarah har vi føl-
gende logbog fra sejladsen.

Torsdag: Det er en forrygende tur til 
Helsingør. Der er vind i håret, og om-
bord er vi er fire kollegaer, der for en 
uge siden blev enige om at prøve turen 
Sjælland rundt. Alle har sejlet før, men 
ikke sammen. Èn har for eksempel sej-
let meget optimist, han glemte bare at 
sige, at han ikke havde sejlet siden. Vi 
trænede mandag aften i stiv kuling og 
syntes, det gik fint, og nu er vi altså på 
vej. Det er torsdag aften, og i morgen er 
det alvor. På vejen træner vi med DEN 
123, som har sat spiler, og vi gør det 
samme. Fra onsdagsmatch ved jeg, at 
DEN 123 er blandt de bedste, så vi aner 
en begyndende succes, da vi kan følge 

med hele vejen til Helsingør.

Forankret med kartoffelsalat og fadøl
Der er en god stemning på havnen, og 
flere mandskaber hygger sig. Godt for-
ankret i teltet med kartoffelsalat og fad-
øl råber Martin, DEN 123,  at de havde 
fundet en ældgammel spiler på loftet, 
som de havde sat op for sjov på vejen 
herop. Hmm! Vi prøver noget med, at 
vi også har et par tricks i ærmet. Det går 
bedre senere på aftenen, da Humlebier-
ne spiller op i ølteltet. Vi er i hvert fald 
de sidste spækhuggere, der går i seng.
Fredag: Vi er i fuld gang. Jeg har glædet 
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mig som en lille dreng til denne tur, og 
nu ligger vi foran flere andre spækhug-
gere. Det er bedre end onsdagsmatch! 
Vi ryger ind i to vindhuller, hver af 
cirka en times varighed, og det spreder 
feltet. Det er hårdt for tålmodigheden, 
men vi ser marsvin et par gange både 
før og efter Gilleleje, og det hjælper 
som bekendt.

Ubrugelige vind og strømkort
Vi går langs kysten til Hundested, da 
vi håber på skyer under land med en 
gunstig vind og måske en heldig strøm. 
De vind og strømkort vi lavede torsdag 
eftermiddag har vist sig ubrugelige, me-
teorologerne havde tilsyneladende ikke 
allerede torsdag eftermiddag styr på 
weekendens vejr. Ud på aftenen begyn-
der vi at dreje lidt nordpå, og klokken 
halv ti er vi ud for Hundested-hullet. 
Vi havde håbet at være i Snekkeløbet 
på dette tidspunkt. Da alle de andre har 
taget en nordlig kurs fra Gilleleje til 
Sjællands Odde, er vi sikre på, at det 
i bedste fald bliver kamp om at undgå 
sidstepladsen.
Hen mod Snekkeløbet er den  nyind-
købte GPS rigtig rar at have med. Fruen 
og jeg har ellers altid har været tilhæn-
gere af dogmesejlads, men det er bælg-
mørkt, og vi kan ikke få øje på bøjerne. 
Jeg også glad for sikkerhedslinerne. Det 
føles godt at vide, at ingen af os risike-
rer at blive agterudsejlet i mørket. Ved 
tretiden går jeg til køjs.

Forrygende surfing
Lørdag: Tager lige en chokoladekiks 
for at vågne. Jeg står op og siger tak for 
regnen, jeg fik ned i køjen under sidste 
vagtskifte, fordi de andre havde travlt 
med at se efter Nokia. De fortæller, at vi 

var fem spækhuggere indenfor en radius 
af 150 meter lige efter Snekkeløbet. Det 
er dog fantastisk efter seksten timers 
sejlads. Vi ligger igen i et vindhul.
I Sejerø-bugten er vi langt foran DEN 
440, men de tager os, og vi tager dem 
igen. Vi sætter spiler og går under Sto-
rebæltsbroen med mere end otte knob. 
Det er mere, end vi kan styre, og tager 
spileren ned igen. Ikke i fin stil, men 
den kommer ned, og den var i øvrigt 
også våd fra dagen før. 
Ved Omø sætter vi genuaen i spilersta-
gen og får kontakt med DEN 189. De 
er 10 minutter foran os ved Stigsnæs. 
Det er race over Karrebæksminde Fjord. 
Bølgerne er mere end 2 meter høje, men 
da de kommer ind bagfra, får vi noget 
forrygende surfing og ny kampgejst. Vi 
tager jakke og bukser af for en kort be-
mærkning, for ingen af os har åndbart 
sejlertøj – og får en skylle.
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Ingen brændsel til brænderen
DEN 189 er stadig et par hundrede me-
ter foran, da vi når Storstrømsbroen. Vi 
holder den samme kurs gennem broen 
helt op i Ulvsund, mens de følger anvis-
ningerne på kortet. Så nu er vi kun 100 
meter bagefter. Kan vi holde en kurs 90 
med sejlene ud til hver side? Vi tror og 
håber. Midt i det hele opdager vi, at der 
ikke er mere brændsel til vores brænder, 
så den lækre chili con carne bliver i ste-
det to sammenklappede per mand.

Jaget gennem Bøgestrømmen
Ved Stenrenden tror vi ikke vores eget 
held, da DEN 189 går nordom. Vi 
jubler, stikker indover og har nu 100 
meters forspring. Det holder hele ve-
jen gennem Bøgestrømmen, hvor vi i 
midnatstimen kan mærke den kæmpe-
store, mørke silhuet komme nærmere og 
nærmere. Ingen tvivl om, at de er bedre 
sejlere end os, så igen går vi den direkte 
vej, mens de følger afmærkningerne. 
Risky business, for vi ikke havde fået 
lagt waypoints ind, og kortene er fra be-
gyndelsen af firserne. 

Ufattelige to minutter
I nattens mørke lykkes det os at misse 
et mærke, og pludselig er det yderst 
tvivlsomt, om vi kan finde vej. Vi spej-

der intenst, vi ser tilbage.  De andre er 
mere til bagbord.  Vi går lidt til bag-
bord, vi mærker grunden, og jeg råber 
”Mere bagbord!”. Vi går fri, og stadig 
med sejlene ud til begge sider stryger 
vi gennem natten uden at vide, hvor i 
Bøgestrømmen vi er. Efter ufattelige to 
minutter ser vi en bøje, finder den på 
kortet og lægger kursen om. 
Vi kommer ud i Fakse bugt uden flere 
problemer. Jeg lover mig selv, at det vil 
jeg gøre igen. Bøgestrømmen en mid-
sommernat er en utrolig, fascinerende 
oplevelse.

Søndag: DEN 189 ligger lige bag os 
hele vejen til Ven. Vores nerver kan 
snart ikke mere, og vi vækker alle mand 
for at sætte spiler igen. Det ryster dem 
af, men en kilometer syd for Kronborg 
er det imidlertid ved at gå galt. Vinden 
springer og rusker vildt i spileren, og vi 
vælter fra side til side. Heldigvis får vi 
bjærget spileren og kommer i mål. Vi er 
lykkelige. Det lever helt op til forvent-
ningen. Jeg gør det igen. 

Peter Kappelgaard
DEN 91, Sorte Sarah
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”Se nu lidt glade ud! I har jo vundet Danmarksmesterskabet!” Jeg kan stadig 
fremkalde Per Risvang´s brøl ud over forsamlingen, da vi til stor overraskelse 
for os selv, og sikkert de andre også, fik hængt guldmedaljerne om halsen. Bag-
siden af denne medalje blev samtidig meddelt, nemlig at jeg skulle skrive denne 
artikel om årets DM i Lynetten.

DM set fra læ side i DEN 238.

Nogle kan måske huske, at jeg også 
vandt denne ret i Svendborg efter lidt 
uheld i en lodtrækning. Som den seriøse 
reporter, jeg var, gjorde jeg mig den-
gang en række notater. Det har selvføl-
gelig ikke været tilfældet denne gang, 
og eventuelle faktuelle fejl må derfor 
tilskrives min alder og deraf følgende 
dårlige hukommelse.

Sult efter mere
DM-slutresultatet for os i Sønderborg, 
en ottende plads, efterlod os med et ind-
tryk af, at vi bestemt ikke havde fået det 
ud af det, som vi burde. Trods en meget 
lang transportsejlads til Lynetten, så vi 
frem til årets DM, krydret med udsigten 
til at være en del af et af de største felter 
i de seneste år. At Christian Mohr ved et 
stævne i Kastrup i foråret havde sejlet 
kanon-hurtigt med mine sejl, lagde også 
en god bid til vores optimisme.

Forud for DM-stævnet havde min gast, 
Kim Løndahl Nielsen, taget den lange 
vej fra Sønderborg til Staden. Han blev 
vel modtaget af stævnelederen, Gunner, 
som dog udtrykte lidt skuffelse over, at 
kun 30 både havde tilmeldt sig på trods 
af den store koncentration af spækhug-
gere på ”Djævleøen” [vores  sjælland-
ske læsere skal her være  opmærksom-
me  på, at der ikke  er tale om Amager, 
men at udtrykket blandt jyder betyder 
Sjælland. Red.] Vores faste fordæksgast, 

Morten, kunne desværre ikke deltage 
på grund af  ferie, men min gamle ven 
fra soldatertiden, Morten Timmermann, 
ville godt være stand-in. Morten har tid-
ligere sejlet på DEN 33, Moster, så han 
er bestemt ikke uvant med huggeren.

Meteorologerne fik ret
Lynetten Sejlklub bød os velkommen 
på en usædvanligt flot sommerdag. De 
havde rigeligt med fadøl på anlægget, 
så bunden var lagt, da vi sammen med 
14 andre både tog ud til en Tune-up 
sejlads. Sejladsen blev vundet af Peder 
Skogstad i DEN 130 med Floyd, DEN 
123, og os selv på tredjepladsen. Vi 
var tilfredse med bådfarten, men skulle 
selvfølgelig bruge noget tid på at få 
aftalerne på plads vedrørende boathand-
ling.

Vi lagde fra land torsdag op ad formid-
dagen med en udsigt, der lovede svag 
til let vind. Og de, meteorologerne, fik 
sørme ret. Der var kun ganske let vind, 
1 – 4 m/sek., men som dommer Christi-
an Lerche sagde ved stævneafslutning: 
”Vinden holdt sig pænt stabil, - hvad 
angår retningen.”
Efter nogen ventetid på stabil vind, blev 
vi sendt af sted nord for Flakfortet. Sej-
ladserne blev blandt andet præget af den 
konstant nordgående strøm på cirka 0,2 
knob. Man stod ofte i valget mellem at gå 
bådslængder længere. Vi måtte i hvert fald 
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lidt i strømlæ bag Flakfortet eller søge 
området længere ude mod sejlrenden, 
hvor der periodevis var mere tryk.

Et gigantisk fløjhug
Vi fik en fantastisk start som første båd 
ved luv mærke og kunne næsten fastholde 
vores førerposition til første mærke. Kun 
overgået af Christian Mohr i DEN 257, 
som akkurat kunne vende ind foran os ved 
mærket på en bagbord halse. Vi holdt vo-
res andenplads til midt på opkrydset, hvor 
det gik det galt. Vi tog midten af banen, 
hvor vinden pludselig svandt, mens en 
gruppe på fire til fem både sejlede frem på 
kanten. Modsat denne gruppe var Canasta, 
DEN 109, som med et gigantisk fløjhug 
bragte sig frem fra de bageste rækker til 
førstepladsen med Mohr og Skovbjerg på 
de følgende pladser. Vi var nu nede på en 
sjetteplads, og gik på lænsebenet tilbage 
i midten af banen, hvor vinden igen var 
kommet.
Det blev starten på en spændende, og 
heldig, afslutning for os, hvor Canasta lå 
mellem os og gruppen med alle favorit-
terne. Vi kunne næsten høre, hvor meget 
de tænkte og overvejede i Århus-båden. 
Skulle de gå med os, der havde fået pænt 
tryk, eller skulle de satse på de andre? Som 
en anden radikal valgte de ikke at vælge, 
men forblev i deres position mellem os og 
Mohr/Skovbjerg-gruppen. Midt på læn-
sebenet var vi tilbage på andenpladsen, 
som med fortsat hjælp fra Vor Herre blev 
konverteret til førstepladsen. Canasta blev 
toer, med Martin Bach i Floyd, Skovbjerg 
og Mohr på de følgende pladser.

Femøres finte
Efter nogen ventetid blev anden sejlads 
skudt i gang. Eggert Schrøder i DEN 
232 havde fundet det rette gear og stak 

af sammen med Christian Mohr, som vi 
selv holdt tæt kontakt med banen rundt. 
Skovbjerg fulgte lidt bag os indtil cirka 
100 meter fra mål. Schrøder lavede en 
flot førsteplads med Christian som toer. 
Vi holdt tryk i spileren på en temmelig 
skærende kurs med ”Femøre” placeret en 
god bådslængde bag os. Vores fordækker, 
Morten sad klar foran masten til en hurtig 
bomning før ”Femøre” skulle finde på 
det samme. En aftalt nedtælling til vores 
bomning blev kraftig forstyrret, da ”Fem-
øre” lige skar en smule op og instinktivt 
fik mig lokket med op. 
”Femøre” bommede før os, og vi måtte se 
vores tredjeplads byttet til en fjerdeplads, 
cirka en bådslængde bag team Skovbjerg. 
Det er så sidste gang, du vil lykkes med 
den finte, ”Femøre”!

Status på dagens sejladser blev, at vi 
kunne overnatte på en førsteplads hårdt 
presset af Mohr og Skovbjerg, som havde 
pointlighed. Eggert Schrøder og Martin 
Bach fulgte på de næste pladser, også med 
pointlighed.

Banen for kort
Fredagen bød på samme vejrtype. Shorts, 
T-shirts og rigelige mængder solcreme og 
vand var påkrævet for at klare sig gennem 
dagen. Skovbjerg hev en god speed op af 
posen og førte vel fra start til mål. Chri-
stian Mohr og os selv kæmpede banen 
rundt om andenpladsen. DEN 257 holdt 
andenpladsen hele sejladsen, men valgte 
på sidste lænseben at holde højresiden, set 
mod mållinien. Vi gik meget langt ud på 
den modsatte side, hvor vi fik større fordel 
af strømmen og et efter vor mening større 
tryk. Dommer Lerche begik vel en af sine  
få fejl ved ikke at lave banen 2 
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konstatere, at vi til sidst kun manglede en 
kvart længde i at slå Mohr! Jette Thisted 
Simonsen i ”65” fulgte op på gårsdagens 
femteplads i anden sejlads med en fjerde-
plads i tredje sejlads.

Dårlig start
Fjerde sejlads blev indledningsvis en 
kopi af tidligere sejladser. Vi kom meget 
dårligt fra start og måtte tage til takke 
med en tiendeplads ved første runding. 
Jette Thisted fortsatte de gode takter og 
rundede som et’er ved første mærke ef-
terfulgt af Skovbjerg. 
Der var tæt samling på feltet, og ved 
bundmærket var situationen uændret 
blandt de to første både. Vi hentede et 
par placeringer og lå nummer seks ved 
bundmærket.
Thisted og Skovbjerg gik op i midten 
af banen. Selv fortsatte vi ud på venstre 
side, hvor vi mente, der lå mere tryk og 
for strømlæens skyld.
Canasta sejlede up-down i mere end en 
forstand. Eller ”de trådte atter i karak-
ter”, som hr. Mader ville have sagt det. 
Efter eget udsagn lå de omkring plads 
25, da de besluttede sig for at gå over 
på banens højreside. Her fik de et tryk, 
der bare ville noget. Sammen med Dean 
Olsen i DEN 249 trak de op i placerin-
gerne, mens Thisted og Skovbjerg på 
banens midte kæmpede en kamp, der i 
denne sejlads bare ikke lod sig vinde.

Sen fyraften
På vores venstre side af banen havde vi 
hele tiden kunnet holde en vis fart. Lars 
Nielsen i Godt Nok var kommet med 
frem, og lå sammen med os på layline. 
Tilsyneladende lå der et væsentlig kraf-
tigere tryk 50-60 meter længere ude. 
Efter en god diskussion ombord, slog 

vi ud og bagom Lars Nielsen for få del 
i det tryk, som tilsyneladende havde 
forbindelse hele vejen til målområdet. 
Vi skulle gå i mål på kryds, da sejladsen 
var blevet afkortet.
Uheldigvis for besætningen ombord på 
”65” gik alt tilsyneladende i stå, og de 
måtte se en ellers fin sejlads resultere 
i en mere beskeden tiendeplads. Skov-
bjerg lå vel fem til seks bådslængder 
fra mållinien og måtte se fløjrytterne fra 
Canasta stryge ind fra højre til en før-
steplads i sejladsen. Dean Olsen havde 
også fart i båden på denne fløj og tog 
andenpladsen. Anker Schrøder, som var 
med på vores fløj, blev nummer tre. Vi 
kom ind som firer, og en vel desperat 
kæmpende Skovbjerg forsøgte at få så 
meget tryk i sejlene, at de kunne komme 
de sidste få bådslængder frem til mål-
linien. Christian Mohr, gad vide, hvor 
han havde sejlet henne, blev femmer, og 
Godt Nok blev nummer seks. Skovbjerg 
måtte se i øjnene, at en andenplads blev 
byttet til en syvende. Vi holdt dermed 
stadig førstepladsen, men var fortsat 
presset af Mohr på andenpladsen, der 
nu havde et points luft til Skovbjerg på 
tredjepladsen.
Det blev sen fyraften den dag, men det 
gjorde ikke fornøjelsen mindre ved det 
overdådige grillarrangement om afte-
nen. 

Egen sejlads som dårlig b-film
Træerne gror normalt ikke ind i himlen, 
så vi fejrede endnu en god dag, mens 
tid var,  med noget øl i godt selskab. 
Soveposen blev fundet omkring midnat, 
men omkring klokken fire måtte jeg lige 
ud og strække ben.  Det blev uheldigvis 
startskuddet til en dårlig b-film over 
mine seneste 32 år som sejler. Tankerne 
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rerede omkring alle tænkelige kapsej-
ladssituationer, så det var slut med mere 
nattesøvn.

Således taktisk velforberedt startede den 
sidste dag som vanligt. Ingen vind og 
udsættelsesstanderen blev sat fra land. 
Med en god times forsinkelse blev nog-
le af os trukket ud til banen, hvor vin-
den øgede støt og roligt til 3-4 m/sek.
Motivationen ombord var i top. Vi ville 
holde fast i den førsteplads, når vi nu 
var så tæt på. Men da de fleste var kom-
met til baneområdet, døde vinden, og 
der blev dømt badning og hyggesnak i 
små grupper. Et større sommerfugletræk 
havde tilsyneladende taget ophold i min 
mave, så jeg valgte den asociale attitude 
og lod båden drive lidt væk fra det el-
lers gode selskab, så der måske kunne 
falde lidt ro over situationen.

Intet som et godt knald
Kort før klokken tre, som var sat som 
frist for start på dagens sejladser, kom 

en lille brise forbi baneområdet, men da 
det stod klart, at heller ikke denne vind 
ville stabilisere sig, skød dommer Ler-
che dette års DM-stævne af. 
Der er intet som et godt knald! Men 
knaldene fra dommerskibet fik altså de 
små hår til at rejse sig i sommervarmen. 
Vores til dato eneste topresultat var i 
hus, og vi satte glade kurs mod havn.

De flinke mennesker fra Lynetten Sejl-
klub stod atter klar med kolde afrigger-
øl, og om aftenen var der linet op til flot 
afslutningsfest i Lynettens klublokaler. 
Der blev festet til ud på de små timer, 
indtil en noget træt restauratør bad os 
gå. Vi fandt så lidt tysker-øl i varebilen, 
og der blev holdt gang i snakken ude på 
gangen lidt tid endnu.

Vil afslutningsvis takke Lynetten Sejl-
klub, dommere og hjælpere for et godt 
arrangement. Særlig tak til mine gaster, 
Kim Løndahl Nielsen og Morten Tim-
mermann for knaldgodt arbejde.

Vi ser frem til at mødes igen ved DM i 
Egå næste år!

Flemming Djernæs
DEN 238
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Resultatliste, DM 2004
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Sejlere er nogle vanedyr
Normalt sejles med Fyn om bagbord. 
Men på grund af vejrmeldingen valgte 
sejladsledelsen at sende feltet rundt 
med Fyn om styrbord; altså ud omkring 
Æbelø, mod Fynshoved og ned gennem 
Storebælt. Vi sejlere er nogle vanedyr; 
og måske var det derfor, at den ændrede 
omsejlingsretning blev annonceret alle-
rede torsdag aften. Men tilsyneladende 
fik alle rettet waypoints og sejlruter ind 
på GPS´erne og i rygmarven.

En veludstyret værktøjskasse
Huggerne startede i tredje start. DEN 
163 nåede lige akkurat at komme med i 
starten efter en større reparation af bom-
hals-beslaget i minutterne op til starten. 
Med en værktøjskasse fuld af borema-
skiner, popnitter, popnittetang og andet 
sjældent brugt udstyr fik Thomas & co. 
lappet riggen sammen igen. 
Starterne gik i en frisk vind fra nord-
vest med halvvind til Æbelø og for spi-
ler videre mod Fynshoved og Sprogø. 
Under Storebæltbroen lå DEN 229, 167, 
109 og 163 ganske tæt. Der var halv-
vind til Thurø Rev og kryds ind mod og 
gennem Svendborg Sund. Vinden var 
stadig jævn til frisk, og sejltiden til mel-
depunktet i Svendborg cirka halvvejs 
var for de første huggere cirka ti timer. 
Der var nu fem minutter mellem de 
tre forreste huggere, DEN 109, 229 og 
167, med 163 yderligere seks minutter 
efter, og alle ni huggere lå inden for 57 
minutter. Måtte det blot forsætte sådan, 

En kold men hurtig Fyn Cup
Spækhuggernes foretrukne blandt de mange muligheder rundt om Fyn har i 
en årrække været Fyn Cup fra Bogense. Således også i år. Optakten var tretten 
spækhuggere ud af 320 tilmeldte både. Men vejrudsigten i dagene op til starten i 
maj var ikke lystig læsning. Blæsende og koldt. Så kun ni spækhuggere ud af 266 
både kom til start.

men nej.

Otte timer for sent
På vej ud af Svendborg løjede vinden 
til 6-8 m/sek. På DEN 109 faldt vi for 
fristelsen til at skifte til genua, ”så re-
ber vi bare, hvis det blæser op igen”. 
Og det gjorde det. Blæste op. Det blev 
mørkt, og det blev koldt. Kun 2-3 gra-
der. Så vi rebede og bildte os ind, at 
det gik rimeligt, når vi  sammenlignede 
os med H-både med flere. I hvert fald 
ikke så skidt, at vi kunne få os selv til at 
skifte til fok igen, i mørke og med kolde 
sprøjt. 
Men da det lysnede syd for Assens var 
DEN 229 og 167 kommet forbi med fok  
Så blæste det endnu mere, og der var in-
gen vej uden om. Sådan cirka otte timer 
for sent skiftede vi til fok.

Hurtigt rundt
Resten af turen var et frisk kryds op 
gennem Lillebælt, hvor DEN 229 stille 
og roligt trak fra og kom i mål som en 
sikker et´er for Gud ved hvilken gang. 
Tillykke med det!

Under sejladsen udgik 43 både, såle-
des at 223 gennemførte. For huggerne 
blev Fyn Cup i år en af de hurtigste ture 
rundt. Men også en af de koldeste. Mo-
ralen er derfor: Flyt den slags sejladser til august!

Jesper Andersen
DEN 109
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Tur og kapsejladssejl
                 

Bojsen-Møller Sails
Mesterlodden 36  2820 Gentofte  Tlf: 39663322 Fax: 

45886092
Email:jacob@bmsails.dk  www.bmsails.dk

Resultat, Fyn Cup 2004



Spækhuggernyt nr. 86 september 2004

Løse topvanter
Per Risvang tog imod os med en meget 
dårlig ryg, men han kunne dog bøje 
armen, så vi tog gladeligt imod hans til-
bud om en kold øl i klubhuset. De næste 
par timer arbejdede vi på båden, så den 
næsten var tunet ind som vores egen. De 
århusianere sejler godt nok med meget 
løse topvanter, så der måtte adskillige 
omdrejninger til, inden vi var tilfredse. 
At Århus Festuge ikke bare er et navn 
for en kapsejlads, fandt vi ud af senere, 
da Mathias tog os med på en guidet tur i 
det århusianske natteliv. 

Vejr til udendørs badminton
Lørdag morgen viste sig fra sin bedste 
side. Især hvis man er til udendørs bad-
minton. Op ad dagen kom der dog en 
rimelig konstant brise fra sydøst, så de 
syv deltagende huggere havde noget at 
sejle på.
Rasmus Køstner og Peter Hansen i DEN 
140 lagde stærkt fra land med to første-
pladser og en tredjeplads. DEN 109 tog 
samtlige andenpladser den dag, og efter 
en lidt blød start med to trediepladser 
sluttede vi selv dagen af med en prikker. 
Vores nye fordæksgast, Mathias, som 
har købt en ældre spækhugger i år, var 
os en god mand og kom hurtigt ind i vo-
res samarbejde.
Sejladserne blev gennemført på nogle 

Der var halvlav sol over Århus, da Kim Løndal og jeg ankom til Århus Lystbå-
dehavn dagen før sejladsen. Vi fulgte op på århussejlernes gode initiativ med at 
stille båd og eventuelt ejer til rådighed for os, der kommer lidt længere væk fra 
end Hou og Nappedam. Det blev DEN 181, som Jesper Andersen, DEN 109, hav-
de gjort et stort stykke arbejde for at skaffe os. Han havde tilmed vasket bunden 
på den sammen med Mathias Bünger, som vi fik fornøjelsen af som fordækker.

Århus Festugesejlads d. 4. – 5. september.

lækre, korte baner, så selv om der også 
blev startet X 79´ere, en masse H-både, 
mange folkebåde og enkelte juniorbåde 
på samme startlinie med fem minutters 
interval, var ventetiden forbløffende 
kort. 

Århus Sejlklub havde opstillet et stort 
telt, hvor der om aftenen var lækker 
grillmad og fadøl, og ikke mindst god 
underholdning unplugged. Derfor tabte 
midtbyen konkurrencen om vores gunst, 
og vi forblev på havnen og hyggede os 
med de andre hugger-sejlere.

Hvem ringer klokkerne for
Søndag morgen startede som lørdagen, 
men blev hurtigt tilsat en tæt tåge, så vi 
dårligt kunne se en hånd for os. En sand 
larm fra et stort antal kirketårne inde på 
land mindede os dog kontant om vores 
jordiske tilværelse – og den lidt for lystige 
aften dagen forinden.

Alle tåger lettede, og vi kunne starte da-
gens første sejlads i cirka 2 m/sek. med 
et par timers forsinkelse. DEN 140 havde 
til dagen udskiftet Rasmus med vores 
forhenværende formand Jens Erik Han-
sen. Begejstringen for atter at være med 
blev muligvis for stor for ham. I hvert 
fald startede de for tidligt, gik tilbage og 
genstartede, men kom ikke tilstrækkeligt 
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langt ned over linien. Vi tog førsteplad-
sen, og Jesper Andersen tog sin fjerde 
andenplads på rad. Vi fik lidt mere luft i 
femte sejlads, hvor Jens Erik vandt foran 
os. DEN 109 mistede dermed sin hævd 
på andenpladserne og måtte nøjes med 
en tre’er.

Snoet spiler
Sjette sejlads skulle blive le grande fi-
nale! De tre førende både kunne alle 
vinde stævnet. Starten gik i 6 m/sek., og 
alt lå til højrebenet for os, da vi rundede 
første mærke med et godt forspring på 
cirka 40 meter. En spiler, som blev mere 
snoet end bagerens fletbrød, satte dog 
en effektiv stopper for vores bejlen til 
den samlede førsteplads. Vi blev i stedet 
kørt over af Jesper, Thomas Sennels, 
som pludselig fandt speeden, og Jens 
Erik.
Den samlede vinder blev DEN 140, for-
an DEN 109, begge med ni point. Vi tog 
os af tredjepladsen med ti point. 
Der er grund til at rose Århus Sejlklub 
for et knaldgodt arrangement. Særligt 
skal Jesper Andersen og Per Risvang 
takkes for deres entusiasme med at sæt-
te ekstra liv i spækhuggerløbet med ”lån 
en båd”–ordningen, og medbring selv 
dine sejl!
Vi stiller gerne op til flere klø næste år.

Flemming Djernæs
tilbage i DEN 238 igen
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Referat Generalforsamling
Dansk Spækhugger Klub
Torsdag d. 29. juli 2004.

Dagsorden som beskrevet i vedtægterne.
 

1. Registrering af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer og skriftlige fuldmagter. 
2. Valg af dirigent. 
3. Formandens beretning. 
4. Fremlæggelse af årsregnskab. 
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår. 
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer plus en suppleant. 
7. Valg af revisor plus en revisorsuppleant. 
8. Indkomne forslag. 
9. Eventuelt. 

Ad 1: Tilstedeværende og stemmeberettigede både.

Sejlnr: DEN 212, 267, 109, 220, 65, 91, 133, 259, 62, 19, 481, 243, 615, 238, 123, 29, 505, 215, 
249, 130, 256, 163, 147. Fuldmagt for DEN 53  til Jette Simonsen.

Ad 2: Jesper Andersen, DEN 109, vælges til dirigent. 

Ad 3: Formandens beretning. Se nedenfor. Formandens beretning blev godkendt af generalfor-
samlingen.

Formandens beretning ved generalforsamlingen

Et år er gået, siden vi sidst mødtes, og vi skal have gjort status.
Hm. Hvad er dette år så gået med. Jeg fik både formandsposten og et barn sidste år, så det har væ-
ret en smule hektisk at have overskud til det hele, men drengen overlevede da. Og jeg tror også, at 
klubben gjorde.

Bestyrelsen har i de forgange år bestået af Hanne Skovbjerg, Lars Møller Nielsen, Svend Sibbesen 
og Kim Isager. Og vi fik lokket Jens Krieger Røyen med også. 

Vi har i det sidste år fået lukket en del sager og fået styr på en del processer, sådan at vi fremover 
ikke skal bruge store mængder tid på administration af klubben. 
Spækhuggerdatabasen har nu styr på vores medlemsdata, og med få klik kan vi indmelde og udmel-
de medlemmer. Meget af det kan medlemmerne selv klare. 
Vi haft en pæn fremgang i antal medlemmer, siden vi omlagde systemet, og vi kan i dag sige vel-
kommen til yderligere nye 30 medlemmer. Kun optalt siden december 2003.

Man kan udtage enkelte tal fra systemet.  
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Data udtaget d.21. juli 2004   

Antal medlemmer 256 En støt stigning på ca. 20, på 2 
år 
Antal både 347 74 % af bådene er medlem af 
DASP 
Største kreds Øresund 150 Århus 40, Sydfyn 36, Nord-
Jyllland 19, Bøgestrøm 16, Isefjord 15, Lillebælt 14 
   
Yderligere kørte opkrævningen af kontingent via BBS –betalingsservice i år. Dette har lettet op-
krævningsprocessen alvorligt. 

Dobbelte sejlnumre: Vi har i mange år haft et problem med, at flere både delte sejlnumre. Således 
har DEN 274, 257 og 181 med flere været mange steder i Danmark samtidigt. I foråret fik vi tildelt 
181/381, så nu har vi alle et unikt nummer. Da vi endnu ikke har nummerplader i vores både, skal vi 
være forsigtige ved videresalg af båd og sejl, for at vi ikke igen står i samme situation. 

Spiler: Ved sidste års generalforsamling fik bestyrelsen et mandat til at fastsætte et nyt mål for spi-
leren, således at den kan måles ind ved ISAF’s regler. Efter at have vendt det nogle gange, kom vi 
frem til, at det ville vi ikke byde sejlerne. Uanset hvordan målet blev lagt, skulle kapsejlerne ud at 
købe sig en ny spiler. Så at udskrive et regning på cirka 30-50 spilere til en værdi på op til en mil-
lion kroner, blot for at behage sejlmagerne og regelrytterne, kunne ingen forsvare, så vi har valgt 
ikke at ændre målene for spileren.
Der har selvfølgelig været lagt en masse energi i dette fra teknikgruppens side, og det er ærgerligt, 
at vi ikke kunne få et brugbart resultat ud af arbejdet. Det håber vi så til gengæld, at der vil komme, 
når vi senere skal diskutere bomforslaget.

De gamle pokalseriestatutter led endelig i år deres død. De har været i kraft i mange år, men 
på det seneste er vi løbet ind mange uhensigtsmæssigheder ved dem. Blandt andet kunne vi ikke 
placere pokalseriemesteren i Århus i 2003, og i Øresund kunne reglerne ikke håndtere de mange 
både, som deltog, som alle blot fik nul point. Nu har vi skrevet et nyt regelsæt og haft det til høring 
i bestyrelsen og hos en udvalgt skare af rutinerede kapsejlere. Det er endnu for tidligt at sige, om 
de fungere efter hensigten. Men når sæsonen er forbi, er man meget velkommen til at kommentere 
dem, så vi eventuelt kan lave justeringer til næste sæson. 

Hjemmesiden  er ualmindeligt velbesøgt. Og vi har i lang tid været blandt de meste besøgte sejl-
sportssider. Et dagligt besøgstal omkring 100 hits. Over de sidste par år er siderne omlagt, således 
at det er medlemmer og interesserede selv, som opdaterer den. Det vil sige, at vi udbyder nogle ser-
vices, som for eksempel sejlertips, køb og salg, forsidenyheder, kalender, pokalserieresultater med 
mere, som kredsfolk og sejlerne selv opdaterer. Det gør, at siderne bliver dynamiske, og at der tit 
sker noget nyt. Så bare kør på! Forslag til forbedringer eller nye funktioner kan indsendes. 

Spækhuggernyt overlevede regeringens fjernelse af portostøtten. Det lykkedes at finde et trykkeri, 
som ville trykke og udsende bladet, sådan at vi fortsat kan udsende 4-6 blade om året. En af om-
kostninger var dog, at vi nu kan lave fire sider i farver. Så det må vi jo se, om vi kan holde ud at se 
på . Stina Kappelgaard og Lars Møller Nielsen sørger for opsætningen, men selve indholdet skulle 
gerne være præget af læserne og deres tanker. Lad os bakke op om Spækhuggernyt og mange flere 
spændende udgaver. 
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Visioner for spækhuggerklubben: Vi er først netop begyndt at overveje, hvad fremtiden vil og 
skal bringe for spækhuggerklubben. Hvad er vores berettigelse, hvad kan vi gøre for klassen,
hvordan profilerer vi os i forhold til andre klasser, hvordan får vi spækhuggerfeltet til at være en 
sammenvokset flok. Hvordan kommer vi uden om at blive klassificeret som en flok selvdøde dino-
saurer?
Netop nu er vi i opgangstider for spækhuggeren. Inden længe ser vi spritnye spækhuggere på ba-
nerne. Og vi kan for første gang i 20 år øge antallet af spækhuggere. Yderligere ser vi, at bådene  
er meget efterspurgte og handles til en forholdsvis høj pris, sammenlignet med for blot få år siden. 
Mange originale spækhuggersejlere hænger på. Så vores klasse er meget bred aldersmæssigt.  Bå-
dene bruges meget til kapsejlads, men det er nok de færreste, som ikke udnytter båden som tursejler 
også. Så vi har flere forskellige interesser at dække i spækhuggerklubben. 

Jeg tror, nu er et godt tidspunkt at tænke et skridt frem og forsøge at gøre spækhuggerklassen den 
bedste klasse for alle, som vil sejle tur og kapsejlads for sjov. Billig og robust båd til pengene. 
Vi har alle fordele i forhold til andre klasser. Og det budskab er nemt at sælge. 

Jeg håber, at vi kan få gang i en god debat det næste års tid både i bladet og på webben for at få en 
endnu bedre spækhuggerklasse om føje år. 

Thomas Sennels

Ad 4: Hanne Skovbjerg fremlagde regnskabet, se vedlagte bilag. Regnskabet viste et overskud 
på 1087,46 kr. på trods af netop indkøbte trøjer til en pris af cirka 9800 kr.. Spækhuggerklub-
bens lager af merchandise værdisættes til 6167,50 kr.. Regnskabet blev godkendt. 

Ad 5: Næste års kontingent blev fastsat til 225 kr.. Primært for at gøre klubben mere likvid, 
samt at kunne dække op til 1 års drift af klubben uden indtægter. Dette giver også et råderum, 
som kan finansierer for eksempel et nyt oplæg af trøjer eller lignende. Kontingentforhøjelsen vil 
give cirka 5000 kr. ekstra i kontingent pr år. Der blev fremsat 3 forslag for fremtidig kontingent. 
På henholdsvis 200, 225, og 250 kr. Stemmefordelingen blev 14 stemmer for 225 kr. , 4 stem-
mer for 200 kr. og 11 stemmer for 250 kr. 

Ad 6: Valg af bestyrelse. Lars Møller Nielsen, Svend Sibbesen og Hanne Skovbjerg var på valg. 
Lars modtog genvalg , hvorimod Sibbesen og Hanne stoppede. Jette Simonsen og Anders Esk-
ling blev valgt ind. 

Ad 7: Valg af revisor. Anker Schrøder modtog genvalg som revisor. Per Risvang Sørensen blev 
valgt som revisorsuppleant.

Ad 8: Indkomne forslag. Teknikgruppen, støttet af bestyrelsen, havde fremlagt et forslag til nye 
regler for bommen. Forslaget har været beskrevet i Spækhuggernyt samt på hjemmesiden. I 
praksis går man væk fra den runde bomprofil og over til standardprofiler på markedet. Forslaget 
blev vedtaget med 20 stemmer for og 0 imod. Forslaget indsendes nu til DS, hvor det skal god-
kendes.

Ad 9: Eventuelt.
i.  Per Risvang foreslog, at bestyrelsen  gjorde mere ud af at samle sammen til en god 

generalforsamlingen og gerne med appel for tursejlerne også.
ii. Fred Holmberg kom og fortalte om de nye spækhuggere, som er ved at blive byg-
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get. Fred Holmberg skal ud og profilere disse nye både, og i den forbindelse bør 
DASP være medrepræsenteret i en eller anden grad. For eksempel kunne vi lave 
en stand på bådmesserne. 

iii. Per Risvang mente, at vi burde kigge klassereglerne igennem med henblik på at 
få vores sikkerhedsregler opdateret. Per fik generalforsamlingens opbakning til at 
gå videre med dette. Dog skal vi blandt andet være opmærksomme på, at de nye 
spækhuggere skal godkendes på EU-plan, SE-mærkes, så der er grænser for, hvor 
meget sikkerhedsudstyr vi kan skære væk.

iv. Per Risvang foreslog, at slæder i storsejlet blev obligatorisk. Dette fik ikke for-
samlingens opbakning.



Spækhuggernyt nr. 86 september 2004



Dansk Spækhuggerklub

Svag vind ved DM 2004
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Spækhuggerbutikken

Deadline for Spækhuggernyt nr. 87/december 2004:

mandag den 8. november 2004

Redaktionen efterlyser læsernes indlæg og gode billeder er altid velkomne.
Husk at indsende forslag til generalforsamlingen.

Indlæg sendes til Stina Kappelgaard, Baldersgade 69, st. th, 2200 Kbh. N
blad@spaekhugger.dk

Du skal bestille hos 
Kim Isager,   62 20 59 14 eller via 
e-mail: kim@isager.net
Betaling skal altid ske til kassereren.

 Medlemskab af DASP  Kr. 225,00 

Bladplan 2004/2005
Nr. 87/december 2004
• Resultater pokalserierne 2004
• Referater fra pokalserierne
• Dato for DM 2005
• Indlæg fra medlemmerne
• Annoncer

Nr. 88/marts 2005
• Oversigt pokalserierne 2004
• Manglende resultater fra 

pokalserierne 2003
• Optakt til DM 2004
• Nyt fra bestyrelsen
• Indlæg fra medlemmerne
• Annoncer

Nr. 89/juni 2005
• Tilmeldingsblanket til DM 2005
• Indkaldelse til generalforsamling
• Indkomne forslag til generalfor-

samlingen
• Indlæg fra medlemmerne
• Annoncer

Nr. 90/september 2005
• Resultat af DM 2005
• Referat af stævnet
• Generalforsamlingsreferat
• Regnskab 2004/2005
• Indlæg fra medlemmerne
• Annoncer
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Nyt fra WWW.SPAEKHUGGER.DK
Køb & Salg, check bl.a. køb og salg af sejl
Sejlertips, check bl.a. tips om storsejl med gennemgående sejlpinde
DM 2005, læs om planerne for næste års DM


