
 

   

  

Spækhugger Klubben  

 
 

 

Beretning for 2009-2010 
 

 
Foreningen  
havde i 2009-10 190 betalende medlemmer mod 208 i 2008-09. Der er trods alt en medlems tilbagegang på 10 % 

Økonomien er god. Der er cirka 90.000 kr. i kassen.  

 

Bestyrelsen 
er Lars, Martin, Rasmus, Henrik, Kaj og Jesper 

Som sædvane 3 bestyrelses møder og mange mails. 

Opgave fordelingen har været Jesper formand, Lars kasserer, Rasmus medlems registrering og samarbejde med 

KAS sejlerskole, Kaj butik og Henrik 40 års jubilæum. Martin, Lars, Rasmus og Henrik har også været involveret i 

forberedelserne til dette års DM 

Som hang arounds har  

Thomas Sennels har været hjemmeside bestyrer og 

Ib Schneider og Hans Erik Ortving har lagt en stor indsats i at lave Bogen om Spækhuggeren. 

 

DM 2009 

er jo længe overstået. Der var et rigtig godt stævne. 

Men på et punkt har det skilt sig ud. Der har i efteråret været et juridisk efterspil omkring en opgiven sejlads, der ef-

ter en anmodning om godtgørelse blev genindsat i resultatlisten, for sluttelig af Appel og regel udvalget blev fast-

slået som opgivet og dermed ikke gældende. 17 både ændrede placering efter den afgørelse og danmarksmestrene 

2009 fra DEN 229 blev først kåret til Både i Bella i februar 2010. 

  

DM 2010 

har der været brugt en del kræfter på sammen med Christina & Co. fra Sundet. 

Der har været mange ideer til at lave dette stævne til en ekstra ordinær oplevelse. 

Jeg synes, at den vigtigste parameter nemlig at vi skulle være mange, gerne 40, er lykkedes med 39 tilmeldte. 

DM 2010 er det 2. største i de 40 år. Kun overgået af Rungsted 1978 med 42 både. Vedbæk i 1982 og Kvindelig 

sejlklub i 1988 havde 38 tilmeldte. 

Spækhugger Klubben har i lighed med de sidste 4 DM indkøbt stævnetrøjer. Yderligere har vi i 2010 finansieret 

Trac-trac set uppet. Vi håber det giver en ekstra dimension både for os, men også world wide hvor vores fans kan 

følge de 39 Spækhuggere live.  

 

DM 2011 

bliver i Århus med Århus sejlklub og, håber vi, også Sejlklubben Bugten som arrangør. Børge Dammand har sagt ja 

til at være baneleder. Det er i 2011 10 år siden Århus Sejlklub sidst stod for et Spækhugger DM. 

Der er nu godt 20 Spækhuggere i Århus, så vi tror på en rimelig basisgruppe af lokale både. Et bud vil være 10. 

Men hvis vi ikke skal opleve et deltagermæssigt lavpunkt som i 2008 i Fåborg kræver det en betydelig indsats for at 

få et stort kontingent af Øresundsbåde til at drage mod Århus.  

 

Pokal serierne  
lever i Øresund med 13 deltagere. Sydfyn er nede i 2010. Århus Bugten var til 2 til Two Star, men med potentiale 

til 6-10 både til Festugestævnet.  

 

Hjemmesiden  
er i den kendte udgave. Der ingen umiddelbare 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. 

 

 



 

   

  

Renoveringsprojektet af Spækhuggere 

har ikke fået nogen finansiering og er derfor lagt i  mølposen. 

Tryg, Torm, Mærsk, Hempel og Tuborg har alle sagt nej til ansøgning om 2 mill.kr. til køb af 10 Spækhuggere og 

renovering af bådene for at stille dem til rådighed for Sejlerskoler i udvalgte sejlklubber. 

Der er forsat et del projekt med en renoverings vejledning der lever. Der er ingen finansiering aktuelt efter at Hem-

pel også sagde nej. Men måske skal Spækhugger Klubben kaste nogle midler efter den del af projektet. 

 

KAS sejlerskole 

og lokale Spækhuggere Sejlere har forsat samarbejdet om at tilføre mere kapsejladsviden til Sejlerskolen og få sej-

lerskole elever ud at gaste på den private både. 

Der lyder som et samarbejde der er til fælles glæde og udbytte. Men det har krævet vedholdenhed over flere år. 

 

Bådudstilling i Bella Center 2010 

var Spækhugger Klubben med på - vist for første gang nogen sinde. 

Peter Bruuns DEN 30 var midtpunktet og vi synes, at vi fik bygget en absolut seværdig stand op. Interessen var stor 

og mange fik en snak med de Spækhuggersejlere, der passede standen. 

Spækhugger Klubben brugte omkring 25.000 kr. på standen og en reception på 1. dagen. 

Der er mulighed for at komme med på Både i Bella igen i 2011. Vores ide med en samlet opstilling af klassebåde 

omkring et torv, har Både i Bella taget til sig og indkaldt til møde om. 

Bestyrelsen har ikke taget stilling til om Spækhugger klubben kan og vil stille op. 

 

40 års jubilæet 

Når udstillingen i Bella Centret og dette års DM er glemt, vil året kunne huskes med en solid bogudgivelse; Bogen 

om Spækhuggeren. 

Det er som nævnt Hans Erik Ortving og Ib Schneider, der sammen med Henrik Nepper-Christensen, har fået den til 

at blive til virkelighed. 

Hans Erik havde skrevet på et jubilæumsskrift til 25 års jubilæet i 1995. Men det blev aldrig udgivet. Materialet fra 

dengang har kunnet genbruges, men på er omfattende vis suppleret med nye tekster. 

Der er trykt 200 eksemplarer med mulighed for flere oplag. 

Den har kostet 200 kr. i produktion pr. bog og vi sælger den for 100 kr. + porto 

 

DR2 har været kontaktet for at lave en tema-aften om sejlads og spidsgatteren. Først var der positive signaler, men 

så blevet lyset slukket.  

Men ambitionen om en film udmøntede sig i at et film materiale om Sjælland rundt blev digitaliseret og kan se på 

Spækhugger Klubbens hjemmeside. 

 

Endelig har det historiske fodarbejde omkring Bogen og udmøntet sig i at Spækhugger klubben får 4 nye æresmed-

lemmer. Mere om dette senere i dagsordenen. 

  

Budgettet for 2010- 2011  

bliver belastet af 30-40.000 kr. til bogudgivelsen og måske også af en bådudstilling 2011. 

Men formodentlig 50.000 i balance april 2011 

 

Jesper Andersen 

Formand 

Svanemøllen august 2010 

 


