
  

Spækhugger klubben
Beretning for 2020-2021
Peder Skogstad
DM 2020 blev Peders nr 39 og sidste.
Han døde i februar 2021 efter kort tids sygdom.
For os der har sejlet Spækhugger i nogle år, har Peder været der altid. Hans karriere i Spækhuggeren startede i 1978.
Han var æresmedlem i Spækhugger klubben.
Vi har mistet en dygtig sejler, men vigtigst var han en god sejler kammerat. Altid fair, hjælpsom og ordentlig.

Klaus Næraa og Niels Ditmar er også døde i 2021.
Begge var markante Spækhugger sejlere i 1970 og 80´erene.
Ære være deres minde.

Foreningen 
havde i 2020-21 177 betalende medlemmer. 
Kassebeholdning var ultimo april 2021 på 184.750 kr kr.
Vi har desuden 20 master på lager til en forventet salgspris på 100.000 kr.

Bestyrelsen
Har i snart mange år været Lars (210), Martin (238), Henrik (98), Per (109) og Jesper (109) med Søren (135) som ny 
mand på broen siden 2020
Jakob (152) har været suppleant 
Vi har haft 3 bestyrelses møder; ét fysisk og 2 virtuelt. Mere også en livlig kommunikation løbende.
Opgave fordelingen har været; Jesper formand, Lars kasserer, Martin og Søren DM 2021 og Per master og teknik.

DM 2020
Gav store udfordringer i optakten fra april til august.
Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København skulle sammen lave et brag af et stævne i jubilæums året.
Men Corona pandemien og den uforudsigelighed, som opstod omkring alle arrangementer, gjorde, at de to klubben valg-
te at trække sig som arrangører i maj måned.
I Spækhugger klubben blev beslutningen, at et amputeret DM var bedre end intet DM.
Vi blev reddet af Hellerup Sejlklub. De havde i forvejen kalenderen fuld af stævner i august og september.
Men vores termin passede lige ind i én fri weekend.
Desværre kom vi i den situation, at vi ikke kunne være mere end 29 både til start på grund af de generelle corona restrik-
tioner. Der var 33 tilmeldte og vi kom i den helt uvante situation, at vi skulle ud og spørge om der var nogen, der ville 
trække deres tilmelding tilbage. Det lykkedes og stævnet blev, fra set antallet af deltagere, på ingen måde amputeret. 
Både på land og til vands var stævnet af højeste klasse.
Vinder blev Christian, Lasse og Theis i DEN 410 med Simon, Brian og Joachim i DEN 93 på 2. pladsen og Peder, Søren 
og Bjarne i DEN 135 på 3. pladsen.

Pokal serierne i 2020
havde på Øresund 17 deltagere og på Aarhus Bugten 11.

Træning
Fælles træning har været på programmet i adskillige år i Svanemøllen og Aarhus.
I 2021 fik dette arrangement er nyt niveau.
Jesper Radich har sammen med Simon (DEN 101) lavet Sailing Skills, hvis formål er at udbyde uddannelse i sejlads.
Med støtte fra Dansk Sejlunion fik vi et samarbejde op at flyve.
Der blev afholdt én trænings dag i Aarhus og én i Svanemøllen. 19 både deltog. Men vigtigt er også det blivende video 
materiale, der blev lavet som optakt og efter trænings dagene.
Vi har nu noget materiale, som er tilgængeligt for alle. Det har en kvalitet, der gør at det kan være afsæt for dygtiggørelse 
uanset om du er enlig Spækhugger sejler i din havn eller en del at en flok.
Spækhugger klubben har udover DS støtten på 21.000 brugt ca. 50.000 kr på initiativet.

DEN 1
Har fra juni 2020 til august 2021 været udlånt til Sejlklubben København og Kvindelig Sejlklub.
Aftalen blev lavet som en del af DM planerne i 2020.
Sejlklubben København har brugt båden i deres sejlerskole.
På den måde har vi haft et udstillings vindue i København og båden er blevet brugt.
 



  
Men det er et hårdt liv at være skolebåd. Så nu er hun tilbage i Aarhus efter en optræden til Classic Race i Svendborg i 
august.
Der forestår en reparation af fribord og dæk.
Planen er forsat, at båden skal indgå i den sejlende flåde i Danmarks museum for Lystsejlads i Svendborg.
Den plan ser ud til at have fået nyt liv i takt med at museet er kommet i bedre gænge de sidste par år.

Master
Vi har fået lavet 20 mere, og vi kan forsat sælge et masterør for 5.000 kr.
Lageret er i Aarhus.

Budgettet for 2021-22
Vi har aktuelt ikke større omkostnings tunge initiativer på bedding.
Vi skal have afklaret, hvordan Spækhugger træffet 2022 skal skrues sammen.
Der er en vedligeholdelses-forpligtigelse af DEN 1 indtil videre, men de umiddelbare reparationer regner vi med skal be-
tales af Sejlklubben København.

DM  2022
Er i støbeskeen i Aarhus med sammen koncept som i 2019, hvor vi holdt det sammen med Albin Express.

Spækhuggertræf i 2022
Succesen i 2020 med arrangementet på Agersø, har givet bestyrelsen mod på et nyt arrangement i 2022.
Marstal er i spil og Marstal Sejlklub er positive over for at løfte arrangementet.
 
Jesper Andersen 
Formand
Generalforsamlingen i Københavns Amatør Sejlklub den 20. august 2021
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