
 

   

  

Spækhugger Klubben  

 
 

 

Beretning for 2010-2011 
 

 
Foreningen  
havde i 2010-11 202 betalende medlemmer mod 190 sidste år. Økonomien er god. Der er cirka 50.000 kr. i kassen 

før årets kontingent indbetalinger.  

 

Bestyrelsen 
Har været Lars, Martin, Rene, Henrik, Kaj og Jesper 

Som sædvane 3 bestyrelses møder og mange mails. 

Opgave fordelingen har været Jesper formand, Lars kasserer, Martin medlems registrering, Kaj butik og Henrik 

bogsalg. Årets DM har Rene og Jesper været en del involveret i. 

Som hang arounds har Thomas Sennels forsat været hjemmeside bestyre. 

 

DM 2010 

Arrangeret af Sejlklubben Sundet blev et rigtig godt stævne og det næst største nogen siden. 39 tilmeldte, 38 til start 

og vundet af en Family med familien Hansen + Henrik om bord. 

 

DM 2011 

I Århus tænkte vi kunne være en satsning i forhold til deltagere.  

Men nu er tvivlen gjort til skamme med 27 deltagere, her af 8 både fra lokal området og i alt 15 fra provinsen. 

 

DM 2012 

Vi har en aftale med Vallensbæk Sejlklub. 

Tidspunktet er ikke fastlagt endnu. 

 

DM 2013 

Vi er blevet spurgt om vi vil komme til Kragenæs igen i 2012 eller 2014. Vi var der i 2006 og var rigtig godt til-

fredse med det. 

I 2013 har de allerede aftale med Folkebådene, men de vil være indstillet på at lave begge DM er på en gang. 

Om det er praktisk muligt ved vi ikke. Vi ved heller ikke om Folkebådene synes det er en god ide. 

Der er også et tilbud om at være en del af Svendborg Classic Regatta. 

  

Pokal serierne i 2010 

lever i Øresund med 11 deltagere og Århus Bugten med 5. Sydfyn er nede i 2010 

 

Trac-trac 

For første gang prøvede vi Trac-Trac i 2010. Mange har udtrykt stor tilfredshed med den mulighed for at genopleve 

sejladserne. 

Vi har valgt at Spækhugger Klubbens bidrag til DM i 2011 er Trac-trac og ikke trøjer, som vi har gjort i flere år. 

Vi mener, at vi promoverer klassen bedre på den måde. 

 

Hjemmesiden  
er i den kendte udgave. Der er stadig ingen planer om ændringer eller fornyelser. 

Men vi ved, at vi lever på lånt tid så længe Thomas Sennels betjener os og har adgang til server faciliteter. 

 

Bådudstilling i Bella Center 2011 

var Spækhugger Klubben ikke med på. Vi havde muligheden og var i dialog med Bella Centret om at udvikle op-

stillingen med et klassebåds torv, hvor alle de opstillede klassebåde skulle orientere sig ind imod. 

Af ukendte årsager blev det aldrig til noget efter nogle indledende drøftelse, hvor velviljen var stor. 

Det endelige tilbud blev en traditionel opstilling, som vi valgte at sige nej tak til. 



 

   

  

Der er også mulighed for at stille op i Fredericia, men her er koncepten endnu mere uopfindsomt, så det har knap 

været på tale. 

 

40 års jubilæet 

Er nu historie. Bestyrelse synes, at vi kom godt omkring. Udstilling i Bella, stort DM og vores bog. 

Bogen blev trykt i 200 eksemplarer og der er 13 tilbage. 

 

Hvordan får vi mere interesse for at sejle i Spækhugger? 

Bestyrelsen har i de sidste par år set en mulighed i, at introducere ny istandsatte Spækhuggere til sejlerskoler. 

Ideen synes vi stadig er god, men den savner fuldstændig finansiering. 

Vi har derfor fostret en ny ide. 

At Spækhuggerklubben via annoncering i relevante bådblade tilbyder 35.000 kr. til køb af en brugt Spækhugger, 

der skal opgraderes til fuld kapsejlads duelig standard.  Vi forestiller os, at kunne binde et sponsorat i hale på båden, 

således at den funklende nye Spækhugger vil kunne leveres til sejlklubben for en pris omkring de 100.000 kr. 

Sejlklubben skal til gengæld etablere en kapsejladsskole oven på grundskolingen.  

De indkomne ansøgninger gennemgås af bestyrelsen, som herefter udpeger ”vinder sejlklubben” 

Resultat – endnu flere glade spækhuggersejlere. 

 

Budgettet for 2011- 2012  

Her har vi foreslået en kontingent stigning for første gang i mange år. Fra 225 kr. til 280 kr. 

De nye indtægter skal bruges til at sparke gang i nogle flere Spækhuggere i sejlerskolerne i Sejlklubberne 

 

Jesper Andersen 

Formand 

Århus juni 2011 

 


