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DM 2006 - Kragenæs

DM 2006, Se indbydelse, program og tilmeldingsblanket på side 5-8

Indkaldelse til generalforsamling 3. august 2006 - Kragenæs, side 11

Jobopslag: Redaktør for Spækhuggernyt, se bagsiden af bladet.
Nummer 91 • juni 2006

Baneområde - DM 2006 - Kragenæs - Lolland
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DANSK SPÆKHUGGERKLUB

BESTYRELSE
Jesper Andersen formand DEN 109 
Kobbelskoven 12, Strandhuse
6000 Kolding
7630 0662/4140 3143
E-mail: Jesper.a.andersen@dadlnet.dk

Kim Isager                                                    DEN 147
DASP-butikken 
Blåbærvænget 30, Thurø
5700  Svendborg
6220 5914
E-mail: kim@isager.net   

Anders Eskling kasserer DEN 17
Om Kæret 18B
2800 Lyngby
7442 2029
E-mail: anders.eskling@struers.dk

Lars Møller Nielsen                                    DEN 133
Opkrævning og betalingsservice
Egegårdsvej 30
2800 Lyngby
4587 8316 /2244 0894
E-mail: lmn@ncc.dk 

Thomas Sennels  DEN 109 
Medlemsservice og 
–kartotek og kontakt til DS
Bredgade 43, 1.th.
8340  Malling
8693 1330 / 2235 5824
E-mail: thomas@sennels.dk 

Søren Vester    DEN 499
Fiskervænget 4
Dyreborg, 5600 Fåborg
Tlf. 6261 7256
E-mail: S.Vester@Daehnfeldt.com 

LILLEBÆLT
Sv. Aa. Sibbesen  DEN 267
Rosengade 14-1
6400  Sønderborg
74 42 20 29
E-mail: svend_sibbesen@hotmail.com 

SYDFYN  
Søren Vester    DEN 499
Fiskervænget 4
Dyreborg, 5600 Fåborg
Tlf. 62 617256
E-mail: S.Vester@Daehnfeldt.com 

www.spaekhugger.dk

ÅRHUS
Niels Bo Thomsen DEN 115
Knudrisgade 20
8000 Århus
8619 3727/2268 7791
E-mail: nielsbodk@hotmail.com
Mathias Bünge  DEN 143 
Vikærsvej 17B, st. th.
8240 Risskov
8623 1634/2425 9528
E-mail: mathias_bunger@hotmail.com 

ØRESUND 
Mads-Peter Gallt DEN 505
Hyrdeledet 4 A                 
2400  København NV    
35 35 71 30
E-mail: mpg@tiscali.dk    

BØGESTRØMMEN
Jens Kaaber     
Tulipanmarken 29 
2680 Solrød Strand
5614 8555/4033 5555
jens_kaaber@hotmail.dk

BANKFORBINDELSE
Dansk Spækhuggerklub
Danske Bank
Lyngby Hovedgade 39
2800 Lyngby
Reg. nr. 4260 kontonummer 9253513

Oplysninger ved international betaling
S.W.I.F.T. no.: DABADKKK

IBAN no.: DK5330000009253513

SPÆKHUGGERNYT
udgives af Dansk Spækhuggerklub

I redaktionen:
Redaktør - jobbet er ledigt (ansv.)!! 
Lars Møller Nielsen                                 DEN 133

E-mail: blad@spaekhugger.dk

Trykker: From Grafi sk 
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I skrivende stund midt i maj har de fl e-
ste af Dansk Spækhuggerklubs medlem-
mer sikkert deres elskede båd i vandet. 
Klar til sommerens planer. For nogle 
ture til kendte eller nye destinationer. 
For andre rundt og rundt om de gule bø-
jer eller måske en enkelt ø på jagt efter 
både af samme slags.

Men enkelte af medlemmerne er forsat 
landfaste. De har kastet sig ud i renove-
rings projekter, der, som det ofte sker, 
har udviklet sig og tager længere tid end 
man havde regnet med.

Men vores både er jo oppe i årene. Der 
løbet meget vand forbi skroget, men 
også ned under dæk.
Det sætter sit præg på krydsfi ner uanset 
hvor vandfast det er.
Mange må også konstatere, at Spækhug-
gerens elegante hop fra sø til sø simpelt-
hen har slået skottene løse, så indmaden 
nærmest kan bæres væk.

Der er i de senere år fl ere bådejere, der 
er gået radikalt til værks for at genop-

rette eller måske ligefrem forbedre de 
ordnede forhold under dæk.

For at de som trænger, men endnu ikke 
har taget skridtet, ikke nødvendigvis 
skal opfi nde den dybe tallerken, vil jeg 
opfordre de som har gennemlevet et 
renoveringsprojekt på godt og ondt, til 
at sammenskrive deres erfaringer, gerne 
suppleret med billeder.
Så vil Dansk Spækhuggerklub med 
glæde udbrede disse erfaringer til resten 
af medlemsskaren.

Årets sportslige højde punkt, DM i Kra-
genæs, er klar.
Kragenæs Sejlklub har virkelig lagt sig 
i selen, og jeg er sikker på at stævnet vil 
kunne leve op til tidligere års arrange-
menter.
I skrivende stund er 31 både på listen 
som deltagere. Der er plads til fl ere.

God sejlads i 2006

Jesper Andersen
Formand - DEN 109

Sæson 2006

 Brug WWW.SPAEKHUGGER.DK
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Det betyder at den nye Spækhugger 
Racingversion Mark II (Fred Holmbergs 
udgave) er en ægte Spækhugger og til-
hører vores nationale en type klasse.
Men der en enkelte detaljer, der smitter 
af på de gamle både, både racing- og 
familie-versionen.

Klassereglerne 2006 er godkendt

Start ved DM 2005 - Århus Bugt. Fotograf, Sport&Event Photo, tlf. 98373900

1) Agterluge og forluge: valgfri mate-
riale og udformning, men størrelsen er 
begrænset af maximale mål på lysnings-
åbningen.

2) Mastekrave beslag: valgfri materiale 
og udformning.

De nye klasseregler kan læses på www.
spaekhugger.dk under ”båd data”. 
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Kragenæs Sejlklub indbyder herved til Åbent 
DS-DM 2006 for Spækhuggere
Torsdag d. 3. august til Lørdag den 5. august i Kragenæs
1. Regler:
De i Kapsejladsreglerne (RRS) defi nerede regler, inkl. Skandinavisk Sejladsforbunds 
og Dansk Sejlunions forskrifter, undtagen hvor de ændres af sejladsbestemmelserne, 
DS`s statutter for DM. Reklamekategorien er A.

2. Tilmelding:
Tilmeldingsfristen er den 21. juli 2006.  Tilmelding sker på vores hjemmeside www.
kssejlklub.dk. Har du ikke internet, kan du ringe til nedenstående, som vil stå for 
tilmeldingen på internettet.
Lennart Karlsson: Vestre Landevej 147, 4952 Stokkemarke,Tlf. 5471 1880
 
Tilmeldingen accepteres kun, når Kragenæs Sejlklub har nedenstående i hænde:
             * Kopi af gyldig klassebevis.
             * Eventuel låneerklæring. 
             * Police og kvittering for tredjeparts ansvarsforsikring med en minimums
                dækning på kr. 5 mio.
             * Liste med sejlknapnumre, se § 5.
             * Dokumentation for medlemskab af sejlklub godkendt af ISAF for alle
                besætningsmedlemmer.
             * Betaling af deltagergebyr (700 kr.) og bestilt mad på klubbens konto i 
                Sparekassen Lolland 0681 – 2885650179. 

Deltagelsen sker i overensstemmelse med DS´ statutter for DM og ISAF´s kapsej-
ladsregler. Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4: 
Beslutning om at deltage). Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget an-
svar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af deltagelse 
i stævnet, hverken før, under eller efter stævnet.
Stævnegebyr kr. 700,00 indbetales på følgende konto i Sparekassen Lolland: 0681 
– 2885650179. Ved eftertilmelding beregnes 150% deltagergebyr.
 
3. Tidsplan for sejladserne:
Torsdag den 03.08.06: 1. varselsskud kl. 12.55
Fredag den 04.08.06:  1. varselsskud kl. 09.55
Lørdag den 05.08.06: 1. varselsskud kl. 09.55
Lørdag den 05.08.06:  Sidste sejlads afvikles med varselsskud senest kl.14.55.
 
4. Bane:
Op/ned bane med krydsmærke, afvisermærke, gate og bundmærke.
Banen udlægges i farvandet nord fra Kragenæs Havn.
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5. Måling:
Hvis du har købt nye sejl efter tilmeldingen til stævnet, skal du ved registreringen i bureauet 
udfylde et skema, der viser sejlknapnumrene på de sejl, du benytter under stævnet. Måle-
kontrol i henhold til klasseregler kan forekomme både før, under og efter stævnet.
 
6. Registrering:
Bådene skal registreres i bureauet, hvor sejladsbestemmelserne udleveres. Registreringen 
skal være tilendebragt og sejladsbestemmelserne afhentet senest Torsdag den 03.08.06 kl. 
11.00. Både, der ikke opfylder dette krav, vil blive betragtet som ikke startet i første sejlads 
(vil blive tildelt DNS).
 
7. Antal sejladser:
Der forsøges gennemført 7 sejladser, hvoraf 4 skal gennemføres for at stævnet kan udgøre 
et DS-DM. Hvis der gennemføres 5 eller fl ere sejladser kan dårligste resultat fratrækkes.
 
8. Pointsystem:
Lavpointsystem, tillæg A.
 
9. Bureau:
Bureauet er placeret i klubhuset. Åbningstiden Onsdag den 02.08.06 kl. 16.00 – 20.00. An-
dre dage åbner bureauet kl. 08.00. Lukketiden for bureauet afhænger af antallet af protester, 
se derfor opslag på stævnets offi cielle opslagstavle, som vil være et vindue i klubhuset.
 
10. Præmier:
DS´s DM medaljer til bedst placerede danske både og den udsatte vandrepokal ”Bron-
cespækhuggeren”.Derudover er der præmie for hver femte deltagende båd.
 
12. Havneplads:
De deltagende både kan ligge vederlagsfrit på anvist plads i Kragenæs Havn fra Søndag til 
Søndag. Ophold udover anførte aftales med havnefogeden.
Der forsøges etableret samlet liggeplads ved nordsiden af første bro
.
13. Servicemeddelelser:
Kragenæs Havn har ca. 250 liggepladser og har fælles faciliteter med campingpladsen, som 
er nærmeste nabo. Det vil være muligt at campere på campingpladsen i telt eller camping-
vogn, ligesom det er muligt at leje en hytte enten på campingpladsen eller ved Kragenæs 
Kro, tlf. 5493 7373. 
Email: Kragenaeskro@mail.dk. Hjemmeside: www.kragenaeskro.dk
Lejrchef og havnefoged er en og samme person., Tlf. 5493 7056.
Email:Campingpladsen@mail.dk. Hjemmeside: www.224.dk..
Campingpladsen giver 50 % rabat, hvis man camperer på deres teltareal( også med cam-
pingvogne) og 25 % rabat på campingsvognspladser.



Dansk Spækhuggerklub

7

Program - åbent DS-DM for Spækhuggere 2006
Onsdag d. 2. august:

Bureauet åbner                                                            16.00
Åbningsceremoni                                                        17.00
Aftensmad                                                                                              17.30
Tune Up sejlads   (aftenkapsejlads med Kragenæs)                           19.00

Torsdag d. 3. august:    

Morgenmad og madpakkesmøring                                                      07.00
Bureauet åbner                                                                                     08.00
Skrubning af både                                                                                 09.00
Varselsskud for dagens 1. Sejlads                                                       12.55
Efterfølgende sejladser straks efter afslutning af 1.
Moleøl ved hjemkomst.
Aftensmad                                                                                             19.00
Generalforsamling Spækhuggere                                                        20.00

Fredag d. 4. august:

Morgenmad og madpakkesmøring                                                      07.00
Bureauet åbner                                                                                     08.00
Varselsskud for dagens 1. Sejlads                                                       09.55
Efterfølgende sejladser straks efter forrige.
Moleøl ved hjemkomsten.
Grillaften                                                                                               19.00

Lørdag d. 5. august:

Morgenmad og madpakkesmøring                                                        07.00
Bureauet åbner                                                                                       08.00
Varselsskud for dagens første sejlads                                                   09.55
Efterfølgende sejladser straks efter forrige.
Moleøl ved hjemkomst.
Festmiddag i sejlklubben                                                                       19.00
Præmieuddeling og afslutning
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Båden og dens ejer:
Sejl nummer:                                                                                
Bådens navn:                                                                             
Bådens ejer:                                                                                    
Klassebevisets certifi katnummer:                                                          
Forsikringsselskab:                                                                   
Policenummer:                                                                               
E-mailadresse:                                   
Jeg erklærer på egne og besætningens vegne at være indforstået med at være under-
lagt kapsejladsreglerne og alle andre regler, som gælder dette stævne.    Ja:    Nej:       
                                          
Deltager den på klassebeviset anførte ejer ikke, skal låneerklæring fra ejer til besæt-
ning vedlægges.

Bådens besætning:
Rorsmandens navn / Nationalitet:       
Adresse:                                            
Post nummer / By:                              
 
Første gasts navn: / Nationalitet:        
Adresse:                                            
Postnummer / By:                               
 
Anden gasts navn: / Nationalitet:       
Adresse:                                            
Postnummer / By:                               
 
Madbestilling
 
Onsdag den 02/08-2006
Aftensmad 60 kr. pr. person                        antal:       
 
Torsdag den 03/08-2006
Morgenmad / madpakke 60 kr. pr. person   antal:       
Aftensmad 60 kr. pr. person:                        antal:      
 
Fredag den 04/08-2006
Morgenmad / madpakke 60 kr. pr. person   antal:        
Aftensmad (grill pattegris) 120 kr. pr. person antal:     
 
Lørdag den 05/08-2006
Morgenmad / madpakke 60 kr. pr. person   antal:        
Festmiddag 150 kr. pr. person                       antal:       
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Tune-up sejlads - onsdag kl. 19.00
  
Alle der er interesseret og er ankommet til Kragenæs inden onsdag den 02/08 kl. 
19:00 er velkomne til at deltage i klubbens aftenkapsejlads, som en tune up sejlads.
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Vindbyge ved DM 2005 - Århus Bugt. Fotograf, Sport&Event Photo, tlf. 98373900
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Dansk Spækhuggerklub ind-
kalder til ordinær general-
forsamling

Torsdag den 3. august 2006 kl. 20.00
I Kragenæs Sejlklub, Kragenæsvej 86, 
Kragenæs Havn, 4943 Torrig L.

Dagsorden efter vedtægterne: 
1. Registrering af tilstedeværende stem-

meberettigede medlemmer og skrift-
lige fuldmagter. 

2. Valg af dirigent. 

3. Formandens beretning ved Jesper 
Andersen

4. Fremlæggelse af årsregnskab ved An-
ders Eskling. 

5. Fastsættelse af kontingent for det 
kommende kalenderår. Bestyrelsens 
forslag: uændret 225 kr. pr. år.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer plus 
en suppleant.    

På valg er Søren Vester, Anders Eskling 
og Lars Møller Nielsen. Alle modtager 
genvalg. Som suppleant er Mads-Peter 
Galt på valg.

7. Valg af revisor plus en revisorsupple-
ant.    

Revisor Anker Schrøder og revisor sup-
pleant Per Risvang er på valg. Begge 
modtager genvalg.

8. Indkommende forslag. Der er ikke 
indkommet forslag.

9. Eventuelt. 

Bestyrelsen opfordrer alle besætnings 
medlemmerne i bådene, der deltager i 
DM til også at deltage i generalforsam-
ling og dermed i debatten. Stemmeret 
efter vedtægterne.

På gensyn i Kragenæs

Bestyrelsen.

Deadline for Spækhuggernyt nr. 92/september 2006:

1. september 2006

Redaktionen efterlyser læsernes indlæg og gode billeder er altid velkomne.
Indlæg sendes til Lars Møller Nielsen, Egegårdsvej 30, 2800 Lyngby eller lmn@ncc.dk



 
 

Vi følger DM-succesen fra 
04´ op med spændende vi-
dereudvikling. 

Spørg Thomas i Nivå, Mi-
chael i Aalborg eller Flem-
ming i Aabenraa om mulig-
hederne.

Job-opslag: Redaktør af spækhuggernyt.
Job:
Spækhuggernyt udkommer 3-4 gange om året. Formålet med bladet er, at fungere 
som klubblad for spækhuggersejlerne. Bladets hovedopgave er at formidle gode sej-
lerhistorier og kapsejladsberetninger til inspiration for læserne.
Redaktørens opgaver er:
• Opsøge historierne og få sejlerne til at skrive og indsende artikler
• Tilrettelægge indholdet af bladet
• Samarbejde med bestyrelsen i forbindelse med omtale af vigtige begivenheder
Redaktøren er i dag fritaget for de praktiske opgaver med opsætning af bladet, tryk-
ning og udsendelse til medlemmer, idet denne opgave varetages af bestyrelsen. 

Profi l:
Du har et ønske om gøre Spækhuggernyt til et levende blad til glæde for spækhug-
gerklassen, du skal ikke nødvendigvis selv bidrage med artikler, men være god til at 
motivere andre til at skrive. 

Henvendelse: Lars Møller Nielsen, lmn@ncc.dk eller telefon 2244 0894


