
Dansk Spækhuggerklub 

Bestyrelsens beretning for 2005-2006 

 
Bestyrelsen 

Efter generalforsamlingen var den 6 mands bestyrelse suppleret med 2 nye medlemmer. 

Søren Vester og Jesper Andersen. 

De gamle medlemmer var Anders Eskling, Thomas Sennels, Lars Møller og Kim Isager. 

 

Fordelingen af opgaver har været 

Formand  Jesper 

Kasserer  Anders 

Hjemmeside og database  Thomas 

Spækhuggernyt og kontingent  Lars 

Butikken  Kim 

DM  Søren 

 

Redaktør: Stina Kappelgaard, der er stoppet i efteråret pga. studier og fødsel efter flere års tjeneste 

 

Vi har holdt 1 møde lige efter DM 2005 og 4 møder i løbet af året. 

 

Foreningen 

Medlemstatus er 306 medlemmer. Ny rekord. 

Økonomien er god. 

 

Bestyrelsen har arbejdet med 

 

Godkendelse af den nye Spækhugger og revision af klassereglerne 

I samarbejde med DS måler Erik Salling blev klassereglerne skrevet om således at den nye 

Spækhugger, der kom til at hedde Racing version Mark II, godkendt som en ægte Spækhugger 

Der lidt afsmittende effekt på gamle Spækhuggere i forhold til agterluge og mastekrave beslag. 

 

Produktionen er i øvrigt flyttet fra Sverige til Danmark, idet Fred Holmberg har overgivet formene 

til Peter Bruun. 

Der er fysisk placeret ved Fauerby Værft i Skærbæk ved Fredericia. Der indtil nu støbt xx 

eksemplarer og færdiggjort yy. 

 

Forsejls dugvægt 

På generalforsamlingen 2005 blev et forslag om reduktion af den minimale dugvægt på forsejl  

vedtaget til at være 160 g/m2 mod hidtil 200 g/m2. 

Som klasse i DS regi skal alle ændringer i klassereglerne godkendes i DS. 

Her blev ændringen vurderet til at være en potentiel forringelse af Spækhugger klassens indre 

styrke. Vil de kommende sejl have fartfordele men  en kortere levetid ?. Vil det kunne betyde at 

klassen ville knække over og interessen for kapsejlads blev udhulet ? 

Meldingen fra DS blev at spørgsmålet burde debatteres grundigere i klassen, faglige indput 

indhentes og hvis forslaget blev genfremsat og vedtaget på en ny generalforsamling ville DS 

godkende ændringen. 

Bestyrelsen har spurgt 6 sejlmagere i Danmark. Vi har fået 4 svar og der er ingen linie i svarene. 

Altså fra positiv til negative konklusioner. 

Bestyrelsen har derfor valgt ikke selv at arbejde videre med forslaget og det er ikke blevet 

genfremsat af medlemmerne. 

Bestyrelsens konklusion er at vi skal tilstræbe en faglig afklaring og debat i medlemskredsen før 

kommende forslag til ændring af klassereglerne kommer til afstemning. 

DS har altså den holdning at man vil være en konservativ kraft for at sikre det bestående og man vil 

forsøge at undgå forhastede og uigennemtænkte ændringer i bådklasserne. 

 



Stand på bådudstillingen i Bella Center 

Med den tanke at lave en stand omkring den nye Spækhugger fik vi arrangeret en gratis stand på 

Bådudstillingen i februar i Bella Centret. 

Men da vi ikke kunne få en nyt eksemplar med på udstillingen valgte vi at aflyse arrangementet i 

stedet for at bruge et træt vinter opstaldet eksemplar af ældre dato. 

Men tanken lever og måske skal det være i 2007 i Fredericia ? 

 

DM  

Pr. august 05 var der ingen aftaler. 

Vi fastlage princippet for de kommende år:  

2006 ved Storebælt 

2007 Øresund 

2008 Jylland / Fyn 

Vi har altså lavet dette DM i Kragenæs og har en aftale med Taarbæk Sejlklub om 2007 

Vi skal senere drøfte datoer for DM, der traditionelt ligger i sidste weekend i skoleferien. Den er 

som bekendt flyttet en uge. 

 

Vi har også forespurgt i Helsingør, Nivå, Hornbæk og Kerteminde.  

Helsingør ville gerne i 2008, men det blive ikke aktuelt. 

Arbejdet er præget af, at vi som special klub skal rundt og spørge.  

Der kommer ikke spontane henvendelser fra sejlklubberne 

 

Spækhugger Nyt 

Stina og Lars har lavet et januar nummer og Lars et juni nummer. 

Det er 1-2 numre mindre end tidligere år. 

Men sammen med hjemmesiden er den samlede indsats og kommunikations niveauet i 

Spækhuggerklassen højere end nogen sinde tidligere. 

  

Hjemmesiden 

Er udviklet med flere tiltag.  

Specielt  DM statistik og referater og andre tekster  

synes jeg er gode tiltag. 

Personfølsomme oplysninger er fjernet fra den offentlige del og vil opfylde datatilsynets regler. 

 

Butikken 
har levet sit stille liv. 

Omsætningen har været begrænset. 

Der er bestilt nye sweat shirt og priserne på lageret er reduceret til produktions prisen. 

 

Kredsene 

Lever deres eget liv. Øresund med langt de fleste både. Østjylland, Sydfyn med færre både. 

Bøgestømmen har vi ikke hørt fra i år. 

Der er tilsyneladende en del Spækhuggere til salg at dømme efter hjemmesidens salgs tilbud. 

Afsluttende vil jeg mene at rammerne for at sejle Spækhugger nu som tidligere er rigtig gode. 

Både for tursejleren og kapsejleren. 

Vi gør alle det vi synes er sjovest og Dansk Spækhuggerklub bakker gerne initiativer op. 

En ide kunne være muligheden for at se renoverings projekter over skulderen. 

Der er ganske givet mange bådejere der har tænkt tanken om nyt interiør og efterhånden er der 

faktisk flere eksempler på projekter vi kan vise frem. 

 

Kolding juli 2006 

Jesper Andersen 

Formand 

 


