
  

Spækhuggerklubben
Beretning for 2021-2022

Foreningen 
havde i 2021-22 155 betalende medlemmer. 
Kassebeholdning var ultimo april 2022 på kr. 129.473 kr. Bogprojektet vil trække ca 38.000 af dette. Nye kontingenter for 
2022-23 vil give ca 50.000 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), Jesper (109) og Søren (135).
Jakob (152) har været suppleant 
Vi har haft 2 bestyrelses møder. Mere også en livlig kommunikation løbende.
Opgave fordelingen har været; Jesper formand, Lars kasserer, Henrik og Søren bogprojekt, Per og Jesper DM 2022 og 
Per master og teknik.

DM 2021
Blev afviklet af Københavns Amatør Sejlklub - KAS - med 28 både til start. 24 både fra Øresund, 3 fra Aarhus og 1 fra 
Kerteminde.
KAS med Charlotte og Pernille i spidsen lavede et flot stævne på land og til vand. 3 dage med en plan om 12 sejladser. 
Svag vind gjorde det kun muligt at afvikle 9 sejladser. Vores “faste” baneleder Jørgen Thulstrup fik på trods af svære for-
hold lavet nogle gode sejladser. DEN 63 blev de nye danmarksmestre.

Pokal serierne i 2022
havde på Øresund 28 deltagere (DM) og op til 10 til de øvrige 4 sejladser. På Aarhus Bugten var der 12 startende både i 
de 3 sejladser.

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 dygtiggørel-
se uanset om du er enlig Spækhugger sejler i din havn eller en del at en flok.
I 2022 er vil tilbage i det kendte niveau - stadig med støtte fra Dansk Sejlunion. 

Bogen “Spækhuggeren - sejlbåden til det hele”
Har været det store projekt det sidste år. Det var oprindelig tanken at genoptrykke bogen fra 2010 - “Et dansk lystfartøj - 
Spækhuggeren 1970-2020” med et opfølgende kapitel om de sidste 10 år.
Søren og Henrik gik i gang og efter en grundig gennemlæsning af materialet fra 2010 blev konklusionen at en ny bog 
skrevet helt forfra gav mere mening. 
Det er sket og den nye bog er klar. En særlig tak til Søren og Henrik for en stor og vedholdende indsats.
Bogen er tykt i 400 eksemplarer til en samlet pris for layout og rykning på 38.000 kr.
Det er tanken at den uddeles til alle aktive medlemmer af Spækhuggerklubben og andre udvalgte interesserede. Det 
bliver også årets erindringsgave til alle Spækhuggersejlerne til dette års DM.

DEN 1
Har overvintret i Aarhus og står stadig på land
Der forestår en reparation af fribord og dæk.
Hvad den videre plan skal være er ikke afklaret.

Masterør
Vi har fået lavet 20 mere i 2020, og vi kan forsat sælge et masterør for 5.000 kr. 
Der er ikke solgt nogen i 2021-22. Lageret er i Aarhus.

Budgettet for 2022-23
Vi har aktuelt ikke større omkostnings tunge initiativer på bedding, men bogen skal betales i dette regnskabsår.
 



  
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 er betalt af Sejlklubben 
København.
Der vil sikkert blive mulighed for at deltage på Bådudstillingen i Fredericia i februar 2023.

DM  2023
Vi har lavet en aftale med Taarbæk Sejlklub om DM 2023. Martin Bach og Anders Eskling er vores DM udvalg og forestår 
sammen med kapsejladsudvalget i Taarbæk Sejlklub forberedelserne. Vi regner med at DM afvikles i uge 33 over 3 dage.

Spækhuggertræf i 2023
Succesen i 2020 med arrangementet på Agersø, har givet bestyrelsen mod på et nyt arrangement i 2023.
Tankerne går på Sejerø eller anden destination mellem Sjælland og Jylland.

Jesper Andersen 
Formand
Generalforsamlingen i Aarhus Internationale Sejlsportscenter den 19. august 2022
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