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Spækhuggerens 40-års jubilæum
Hans Erik Ortving – spækhuggerklubbens 
legendariske formand gennem adskillige år 
(D-17) – har undersøgt hvornår spækhugge-
ren så dagens lys første gang. Han siger:

”I en glimrende artikel af Jan Ebert i Ber-
lingske Tidende, november 1993, fastslås at 
Spækhuggeren nu er 25 år gammel. Dette er 
dog en sandhed med modifikationer. 1968 
og 1969 må - for at blive i symbolikken - be-
tragtes som en graviditetsperiode.
 
Hvalers drægtighedsperiode er som bekendt 
lang. Men sandheden da? I klubbens teg-
ningsarkiv findes en dateret tegning af en 
35 m2 havkrydser med navnet Spækhugger. 
Dateringen siger januar 1970. Forskellige 
detaljer på denne tegning, blandt andet ma-
stetoppen og kahytsvinduerne er dog endnu 
ikke de rigtige.
 
Peter Bruun sejlede Sjælland Rund 1969 i en 
flush-dækket prototype, der nærmest må 
betegnes som et for tidligt født uægte barn, 
der skulle gennem forskellige modifikationer 
for at blive en ”rigtig” Spækhugger med den 
kendte overbygning i foråret 1970 på basis 
af nævnte tegning. Peter Bruun sejlede Sjæl-
land rundt i 1970 i en Spækhugger som den 
ser ud i dag. Fødselsdatoen ligger altså et 
sted mellem januar og juni 1970, hvis datoen 
skal være den dag hvor det første Spæk-
huggerskrog blev søsat af kranen. Da både 
sjældent søsættes i Danmark i januar, februar 
eller marts ligger denne dato nok i april eller 
maj 1970.
 
Peter Bruun oplyser, at formen til overbyg-
ningen er fremstillet hos Ejvinds Plastbyggeri 
i Rantzausminde omkring foråret 1970. En 
kontakt til Ejvinds Plastbyggeri gav ikke no-

get resultat. Værftet er nedlagt for år tilbage 
og derfor kan datoen for søsættelse ikke 
fastslås ad den vej.
 
Per Bruun blev så kontaktet. Peters far har 
haft kameraet fremme til utallige Spækhug-
gersejladser og det var derfor muligt at han 
havde fotograferet søsætningen.
Per kunne kun oplyse, at søsætningen i for-
året 1970 foregik på Sjælland.
 
Det er alt vi ved!”

Så spækhuggeren bliver 40 år i 2010.

Bestyrelsen er gået i gang med at drøfte ju-
bilæet. Og vi er nået frem til følgende over-
skrifter: 

1. Jubilæums DM
 12. – 14. august 2010 med SUNDET 
 Sejlklub som arrangør.

2. Særsejladser
 -  kapsejlads a la Huggertoppen for  
  klassens berømtheder
 -  weekend-sejladser til yndede 
 udflugtsmål (Tunø, Hven m.v.)

3. Jubilæumsbog, DVD, TV-udsendelse m.v.
 -  jubilæumsbog/logbog baseret på 
    indsamlet billedmateriale
 -  DVD fra Sjælland Rundt
 -  TV udsendelse

Vi modtager meget gerne ideer fra medlem-
merne. Så henvend jer blot lystigt til Besty-
relsen.

Af Henrik Nepper-Christensen
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Spækhugger nyt nummer 95

SpæKhUggernyT
Det er nu næsten 1 år siden at du sidst fik 
et Spækhuggernyt ind af brevsprækken.
I no. 94 efterlyste vi en ny redaktør. 
Det har vi ikke fået. Men til gengæld har vi 
fået Johnny på banen. Nybagt Spækhugger 
ejer og med sine professionelle ben plantet i 
den grafiske branche. 
Han er manden bag Spækhuggernyts op-
friskede layout og produktionen af bladet i 
øvrigt. Indholdet kommer forsat fra bestyrel-
sens hænder.

På generalforsamlingen i 2007 blev bladets 
frem drøftet.
Synspunktet at hjemmesiden har overtaget 
mange af de funktioner som bladet tidligere 
båret fik bred opbakning.
Men at vi gerne vil have noget papir fra 

Spækhuggerklubben var også tydeligt.
Så indtil videre har vi i bestyrelsen valgt at 
ride på 2 heste. Vi vil gerne udbygge hjem-
mesidens funktioner og forestiller os at 
Spækhuggernyt udkommer 1-2 gange årlig 
afhængig af stofmængden.

BeSTyrelSen
Vi skal i år sige farvel til Thomas Sennels 
(DEN 163) og Søren Vester (DEN 499).

Thomas har været med i Spækhugger regi 
i 12-13 år og har siddet i bestyrelsen siden 
2001. Her har han blandt andet været for-
mand, men jeg tror hans vigtigste fortjenste 
er, at han har skabt vores hjemmeside.
Den har af mange fået prædikatet ”den 
bedste hjemmeside for specialklubber under 
Dansk Sejlunion”.
Forklaringen på Thomas´s udtræden er at 
han har solgt sin Spækhugger for at sejle 
kapsejlads i H-båd i Århus.
Tak for indsatsen – du har fået sat dig nogle 

- Med frisk luft i sejlene... 

tydelige spor i vores klub.

Søren har været i Spækhugger bestyrelsen si-
den 2005. Her har han især arbejdet med at 
finde klubber til vores DM’er de 3 år. Det har 
vist sig at være en opgave, der blev sværere 
år for år. Så at der er lykkedes er i høj grad 
Sørens fortjeneste og vedvarende indsats.
Søren skal de næste 3 år til Afrika og det for-
lyder at DEN 499 er sat til salg.
Tak for denne gang Søren og held og lykke 
syd på.

KlaSSeregler
Til jer der sejler kapsejlads og derfor skal leve 
op til klassereglerne dag og nat er livet blevet 
lidt nemmere. På generalforsamlingen i 2007 
blev listen over obligatorisk sikkerhedsud-
rustning slanket. Den kan ses i fulde længde 
i klassereglerne 2007 på hjemmesiden.

Men essensen er at du ikke mere behøver at 
have redningskrans, lysbøje, sikkerhedsseler, 
radarreflektor, tågehorn, wiresaks, ildslukker, 
nødhjælpskasse og nødsignaler med om bord 
ved kapsejlads med mindre at sejladsbestem-
melserne kræver det.
Så blandt andet til DM bliver det lidt lettere 
at få sit skiv i kapsejlads duelig stand.

DM arrangør
Det at finde en arrangør at DM for Spæk-
hugger har de sidste 3 år været en ganske 
betydelig opgave.
Vi har indtil nu arbejdet på at skaffe en ar-
rangørklub ud fra det koncept, at stævnet 
skulle ligge i sidste weekend i skoleferien og 
kun være for Spækhuggere.
Det er tilsyneladende ikke en særlig attraktiv 
opgave. I de sidste 3 år er over 30 sejlklubber 
blevet spurgt og i forhold til DM 2008 havde 
vi i januar stadig ikke nogen aftale
Men så fik vi et tilbud fra Fåborg Sejlklub, at 
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hvis vi ville være sammen med ScanKap 99 
weekenden en uge efter skoleferien, var de 
klar. Det tog vi imod med kyshånd.
Aktuelt er der ikke nogen aftale om DM 2009.
Men modellen med at slå os sammen med 
en eller to andre klasser for at kunne være 
en mere attraktiv størrelse kan bestemt blive 
bragt i anvendelse

DM 2008
Vi skal altså til Fåborg og vi skal være sammen 
med ScanKap 99 den 14-15-16  august.
For første gang i klubbens historie skal vi 
afvikle vores DM sammen med en anden 
klasse. Men sejladserne bliver som de plejer 
med én bane kun til Spækhuggere.
Til gengæld får vi muligheder for at møde 
nye sejlere efter sejladserne og Fåborg Sejl-
klub får så meget volumen i stævnet, at 
økonomien hænger sammen og forhåbentlig 
giver et overskud til klubkassen.
Det skal dog siges at vi jo i Spækhugger regi 
udmærket kender Fåborg Sejlklub. 
Sidste gang vi var der i 1997 havde klubben 
lavet et rigtig godt stævne.

VI planlægger aT SeJle 10 SeJlaDSer 
før åreTS DM er afgJorT.
Vi har 3 sejladsdage. ScanKap 99 kun 2, 
nemlig fredag og lørdag. Men ScanKap 99 
sejler 10 sejladser på 2 dage. 
Det har i bestyrelsen inspireret os til at øge 
vores antal sejladser til 10, men altså fordelt 
på 3 dage.
Banen bliver op-ned med afvisermærke og 
gate, 3 runder og målgang på læns. Men 
banelængden bliver mindre end tidligere så 
den planlagte sejladstid kommer ned på 75 
minutter.
Resultatet skulle gerne blive mere kapsejlads 
og flere chancer for at ”komme igen”.
DM 2010
Til gengæld er DM 2010 allerede aftalt.
I Spækhuggeres 40 års jubilæums år har vi 

valgt at henligge DM til Øresund og netop 
Sejlklubben Sundet er tæt knyttet til Spæk-
huggerens historie. 
Sejlklubben Sundet har allerede nu sagt ja til 
at påtage sig opgaven med DM 2010.
Vi er derfor rigtig glade for at vi kan lave 
denne kobling ved jubilæet.

SaMarBeJDe MeD grInDe KlUBBen.
Med Peter Bruun fælles konstruktør og fæl-
les skrog linjer har Spækhugger og Grinde 
sejlere vel altid følt os mere forbundet end 
med så mange andre klasser.
Det praktiske samarbejde har været begræn-
set. Grinde klubben har i forvejen samarbej-
de med Kaskelot og Marsvin ejere.
Men i vinter har Grindeklubben taget kon-
takt til os for at sondere mulighederne for 
samarbejde.
Det forløbige resultat er at Spækhugger sej-
lere er blevet inviteret med til Grindeklub-
bens Pinsetræf 2008 henholdvis på Tunø 
og i Øresund. Tilbuddet blev annonceret på 
hjemmesiden og til alle der er tilmeldt vores 
e-mail service.

Hvor mange Spækhuggere sejlere der deltog 
ved jeg ikke. Men mon ikke vi får chancen 
igen i 2009. Grindeklubbens DM er blevet 
aflyst de sidste år. Derfor forespurgte Grinde-
klubben om de kunne komme til Fåborg og 
lave deres egne sejladser, evt. som distance 
sejlads, for så at været en del af stævnet på 
land. Men Fåborg Sejlklub mente ikke at 
kunne rumme yderligere en klasse.
Men ideen lever til næste år.

Jesper Andersen, formand

Spækhugger klubben indkalder til 
ordinær generalforsamling 2008

DagSorDen: 
1. registrering af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer og skriftlige fuldmagter. 
2. Valg af dirigent. 
3. formandens beretning. 
  ved Jesper Andersen
4. fremlæggelse af regnskab 2007-2008.
  ved Lars Møller Nielsen
5. fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. 
  bestyrelsens foreslår uændret kontingent på 225 kr.
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer plus en suppleant. 
  Som bestyrelses medlemmer udtræder Thomas Sennels, Søren Vester af bestyrelsen.   
  Henrik Nepper-Christensen og Lars Møller Nielsen er på valg.
  Vi skal have valgt 3 medlemmer for 2 år og 1 for 1 år.
  Mads Peter Galt er på valg som suppleant.
7. Valg af revisor plus en revisorsuppleant. 
  som revisor er Søren Due Olsen og som revisor suppleant er Per Risvang på valg.
8. Indkommende forslag. 
  Ingen
9. eventuelt
  Her vil bestyrelsen gerne drøfte tiltag i anledning af Spækhuggerens 40 års 
  jubilæum i 2010.

Torsdag den 14. august kl. 20.00 i Fåborg Sejlklub 

Spækhuggernyt
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Indbydelse til DM 2008 for 
Spækhuggere

prograM

onsdag 13. 
14:00 Bureauet åbner.
17:00  Åbningsceremoni.
19:00  Tune Up sejlads.

Torsdag 14.  
07:00 Morgenmad.
08:00  Bureauet åbner.
10:55  Varselsskud for dagens 1. sejlads.
 Efterfølgende sejladser straks 
 efter forrige. 
19:00 Moleøl ved hjemkomst. Aftensmad.
20:00  Generalforsamling i Spækhugger  
 klubben.

fredag 15. 
07:00 Morgenmad. 
08:00 Bureauet åbner.
09:55 Varselsskud for dagens 1. sejlads.
 Efterfølgende sejladser straks 
 efter forrige. 
19:00 Moleøl ved hjemkomst. Aftensmad.

lørdag 16. 
07:00 Morgenmad.
08:00 Bureauet åbner.
09:55  Varselsskud for dagens 1. sejlads. 
 Efterfølgende sejladser straks efter 
 forrige. Moleøl ved hjemkomst.
19:00  Festmiddag. Præmieuddeling og 
 afslutning.

1. regler
Der sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) 
definerede regler, inkl. Skandinavisk Sejlads-
forbunds og Dansk Sejlunions forskrifter, 
undtagen hvor de ændres af sejladsbestem-
melserne, DS statutter for DM. Reklameka-
tegorien er A.

2. TIlMelDIng                                                                                                                                         
Tilmeldingsfristen er den 31. juli 2008. 
Tilmelding sker på Spækhugger klubbens 
hjemmeside www.spaekhugger.dk.          
Tilmeldingen accepteres kun, når Faaborg 
Sejlklub har nedenstående i hænde senest 
ved registrering:
Kopi af gyldigt klassebevis.
Police og kvittering for tredjeparts ansvars-
forsikring med en minimums dækning på 
kr. 5 mio.

Faaborg Sejlklub indbyder til åbent DS-DM 2008 for Spækhuggere
14. til 16. august 2008.

Liste med sejlknapnumre, se § 5.
Dokumentation for medlemskab af sejlklub 
godkendt af ISAF for alle besætningsmed-
lemmer.
Betaling af startgebyr og bestilt mad på klub-
bens konto i Danske Bank 
reg.nr. 0905 Konto nr. 3588 0005 59 (se pri-
ser under pkt. 16).
Eventuel låneerklæring.

3. TIDSplan for SeJlaDSerne
Torsdag den 14.08:
1. varselsskud kl. 10.55
fredag den 15.08:                 
1. varselsskud kl. 09.55
lørdag den 16.08:                 
1. varselsskud kl. 09.55
lørdag den 16.08: 
Sidste sejlads afvikles med varselsskud 
senest kl.14.55.

4. Bane
Op/ned bane med krydsmærke, afvisermær-
ke, gate og bundmærke. 
Banen udlægges syd-øst for Faaborg havn. 

5. MålIng
Målekontrol i henhold til klasseregler kan 

forekomme både før, under og efter stæv-
net  

6. SeJlaDSBeSTeMMelSer
Sejladsbestemmelser udleveres ved registre-
ring i bureauet.
 
7. regISTrerIng
Bådene skal registreres i bureauet, hvor sej-
ladsbestemmelserne udleveres. Registrerin-
gen skal være tilendebragt og sejladsbestem-
melserne afhentet senest torsdag den 14.08. 
kl. 09.00. Både, der ikke opfylder dette krav, 
vil blive betragtet som ikke startet i første sej-
lads (vil blive tildelt DNS).
 
8. anTal SeJlaDSer
Der forsøges gennemført 10 sejladser, hvoraf 
5 sejladser skal gennemføres for at stævnet 
kan udgøre et DS-DM. Hvis der gennemfø-
res 5 eller flere sejladser kan dårligste resultat 
i 1 sejlads fratrækkes.  

9. poInTSySTeM
Lavpointsystem, tillage A.

10. BegrænSnInger for opTagnIng
Bådene må ikke tages op i løbet af stævnet 

Spækhuggernyt
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fra kl. 09.00 på den første sejladsdag til mål-
tagningen efter sidste sejlads, med mindre 
det sker i overensstemmelse med kapsejlads-
komitéens skriftlige betingelser og godken-
delse.

11. BUreaU
Bureauet er placeret i klubhuset. Onsdag er 
der åbent fra kl. 14 til 20. Torsdag til lørdag 
dage åbner 
bureauet kl. 08.00. Lukketiden for bureauet 
afhænger af antallet af protester, se derfor 
opslag på stævnets officielle opslagstavle, 
som vil være et vindue i klubhuset.
 
12. preMIer
DS´ DM medaljer til bedst placerede danske 
både og den udsatte vandrepokal ”Bronze 
Spækhuggeren”. Derudover er der præmie 
for hver femte deltagende båd.
 
13. haVneplaDS
De deltagende både kan ligge vederlagsfrit 
på anvist plads ved Faaborg Sejlklubs bro fra 
onsdag til søndag. 
Ophold udover anførte aftales med havne-
fogeden.

14. SerVIceMeDDelelSer
Bad i Fåborg Sejlklub og 2 steder på havnen

Parkering er gratis på havneområdet

Løft af båd forud for stævne
Det vil efter aftale og mod en betaling på 200 
kr. i forbindelse med tilmelding være muligt 
at få løftet båden forud onsdag eftermiddag. 
Der er et begrænset antal tider som tildeles 
efter først-til-mølle-princippet. 
Der påregnes 20 min pr. løft.

15. oVernaTnIng 
Telte kan opstilles på grønt område ved slag-
teriet. 
Campingvogne kan opstilles på de øvrige 
landarealer.

andre muligheder er:

Fåborg Camping
www.svanningecamping.dk

Fåborg Byferie
Torvegade 10
5600 Fåborg
Telefon 22130651

Hotel Fåborg
Torvet 13
5600 Fåborg
Telefon 62611010

Hotel Færgegaarden
Chr.d.IXs vej 31
5600 Fåborg
Telefon 62611115
www.hotelfg.dk 

Hotel Faaborg Fjord
www.hotelfaaborgfjord.dk

16. prISer
Startgebyr: 850 kr.
Morgenmad og madpakke: 80 kr. 
Aftensmad Onsdag, torsdag og fredag 125 kr. 
Festmiddag lørdag 175 kr.           
Alle madpriser er pr. person og uden 
drikkevare. 
 
17. anSVar
Deltagelsen sker i overensstemmelse med 
DS´ statutter for DM og ISAF kapsejladsreg-
ler. Man deltager i stævnet fuldstændig på 
egen risiko. (Se regel 4: Beslutning om at del-

tage). Den arrangerende myndighed påtager 
sig ikke noget ansvar for materielskade, per-
sonskade eller dødsfald, der opstår som følge 
af deltagelse i stævnet, hverken før, under el-
ler efter stævnet.  
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Flere aktive Spækhuggersejlere

Vi har i bestyrelsen diskuteret, hvordan vi 
kan skaffe flere aktive sejlere. Og har foku-
seret på de sejlerskoler, hvor der bruges en 
spækhugger til skolebåd. Vores idé har væ-
ret, at det er herfra at nye aktive sejlere kan 
rekrutteres.

Drøftelser med Kapsejladsskolen i Køben-
havns Amatør Sejlklub har vist, at der er en 
gensidig interesse. De vil gerne have elever 
og lærere ud at sejle med vores sejlere – for 
at lære fiduser, og også gerne have ”gæste-
lærere” med ud på skolebådene. Og vi står 
ofte og mangler gaster.

Vi er ved at lægge sidste hånd på en ”portal” 
på nettet, der kan fungere som en slags mø-
depunkt eller børs.
I KAS har de 50 elever, og vi har tilmeldt 25 

spækhuggere til ”onsdagsmatch”. Så der er 
et stærkt potentiale.

I lyset af erfaringerne vil vi gå videre til an-
dre sejlklubber uden for Øresund. Ligesom vi 
overvejer at tage kontakt til forskellige fonde. 
Tænk hvis de som led i øget folkesundhed vil 
købe en istandsat spækhugger og give den 
som skolebåd til en interesseret sejlklub.
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Dansk spækhuggerklub

BESTYRELSE
Jesper andersen Formand   DEN 109
Kobbelskoven 12, Strandhuse
6000 Kolding
7630 0662/4140 3143
Jesper.a.andersen@dadlnet.dk

henrik nepper-christensen  DEN 97
Parkvænget 31
2920  Charlottenlund
Tlf: 39620601
Mobil: 21455859
E-mail: hnc@km.dk

rasmus Kjær   DEN 238
Emiliekildevej 15 D
2930   Klampenborg
Tlf: 39638080
Mobil: 20717126
E-mail: rasmus.kjaer@lr.org
 
lars Møller nielsen    DEN 133
Kasserer
Egegårdsvej 30
2800 Lyngby
4587 8316 /2244 0894
lmn@ncc.dk

Thomas Sennels    DEN 163
Webmaster
Nørrestrandsagde 47
8700 Horsens
8693 1330 / 2235 5824
thomas@sennels.dk

Søren Vester    DEN 499
Spækhugger-butikken   
Fiskervænget 4
Dyreborg, 5600 Fåborg
Tlf. 6261 7256
S.Vester@Daehnfeldt.com

SYDFYN
Søren Vester   DEN 499
Fiskervænget 4
Dyreborg, 5600 Fåborg
Tlf. 62 617256
S.Vester@Daehnfeldt.com
www.spaekhugger.dk

ÅRHUS
Mathias Bünge   DEN 143
Vikærsvej 17B, st. th.
8240 Risskov
8623 1634/2425 9528
mathias_bunger@hotmail.com

ØRESUND
Martin Bach  DEN 123
Oehlenschlægersgade 43, 3tv
1663 København 
33797739  / 22487739
martin.bach@gmail.com

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:
Jesper andersen Formand  DEN 109
blad@spaekhugger.dk
Udarbejdelse: produktzion.dk
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INvITATION TIL DM 2008 
FOR SpæKHUggERE. 
ARRANGEMENT 14-16. AUgUST
læs mere på side 10

Rigtig god sommer...Spækhuggernyt


