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torsdage kl . 16 .00-17 .00, tlf . 75 82 59 42
 
Udvalgsformænd:
Sejlerskolechef: Svend Aage Olesen, 
Miravej 13, 7100 Vejle, mobil 21 64 59 34

Kapsejladsudvalget: Claus Hovgaard  
Stævnen 35 4 . th ., 7100 Vejle, mobil 99 55 75 32

Ungdomsafdeling: Carsten Ipsen  
Spangager 3, 7100 Vejle, mobil 40 80 91 35

Windsurferafdeling: Ole Christiansen
Stadion Allé 9, 7100 Vejle 
Mobil 60 37 97 47

Studenterafdeling: sejlogstuder@snv .dk

Suppleant: 
Anders Bertelsen

Aktivitets- og Turudvalg: Michelle H . Rohde
Sandnæsvej 14, 7100 Vejle  
Mobil 28 93 87 73 - tur1@snvdk

Målere: 
Jesper Nørbo Sørensen, mobil 30 65 31 98 
Lars Damgård Møller, mobil 22 70 13 04 
maal@snv .dk
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Ansvarshavende redaktør:  
Jan Ipsen, Valmuevej 13,  
7100 Vejle, mobil 53 60 19 49
Annoncer:  
Niels Hau, mobil 61 33 63 03
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Indlæg til næste nummer skal være redak   tio  nen  
i hænde senest den 20. februar 2018.

Alle henvendelser angående medlemskartotek / adresseændringer rettes til:
Finn Villadsen, mobil 20 34 99 05, e-mail: kartotek@snv.dk
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www.havnens-vin.dk

Hent klubbladet i 
Klubhuset, Stævnen 53 
eller læs det på SNV.dk

Vigtige e-mail adresser: 
 Formand Jan Ipsen  formand@snv.dk
 Næstformand Niels Hau  naestformand@snv.dk 
 Vakant kasserer@snv.dk
 Klubsekretær Finn Villadsen klubsek@snv.dk
 Havneudvalg: Jan Ipsen, Niels Hau    
       Finn Villadsen havneudvalg@snv.dk
 Medlemskartotek Finn Villadsen kartotek@snv.dk
 Tur- og aktivitetsudvalg Michelle H. Rohde tur1@snv.dk
     Kapsejladsudvalg Claus Hovgaard  kap@snv.dk
       Ungdomsafdeling Carsten Ipsen  ungdom@snv.dk
 Windsurferafdeling Ole Christiansen  windsurfer@snv.dk
 Sejlerskolechef Svend Aage Olesen skole@snv.dk
 Sejl og studer sejlogstuder@snv.dk
 Målere: Lars Damgård Møller
 Jesper Nørbo Sørensen maal@snv.dk
 Webmaster Jan Jacobsen webmaster@snv.dk
 Bladredaktion Dorthe Grue blad@snv.dk
 Sejlklubben Neptuns hjemmeside  www.snv.dk
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Efterårets mørke har for længst sænket sig over os. Bådene er kommet 
på land og vinteren er over os . Nu begynder indelivet og dermed 
også de mange klubaktiviteter, og jeg vil gerne opfordre til at man 
tjekker hjemmesiden / kalenderen og følger op om arrangementerne. 
Der ligger et stort arbejde bag disse. Hermed også en stor tak til 
arrangørerne. 

Vinteren er en tid hvor man forbereder næste års sejlads. Ting der 
skal gøres ved båden, turplanlægning og så videre, men det er også en 
tid, hvor man har tid til fordybelse og hygge med familien.

Dansk Sejlunion havde, som sidste år, klubkonference i Vingsted med 
masser af indlæg, orientering og inspiration. Jeg er sikker på at det vil 
få indflydelse på den kommende sejlsæson. Specielt var der fokus på 
livet og kulturen i sejlklubberne - og ikke mindst aktiviteterne for de 
19+ årige.
Derudover på kapsejladsregler og brede initiativer som ”Vild med 
vand” der handler om brobygning mellem børn/unge og om at få flere 
sejlere til at deltage i kapsejlads og andre sjove påfund.

I mange sejlklubber i Danmark oplever man nedgang i medlemstallet 
og en meget høj gennemsnitsalder. Vi kan dog glæde os over en 
fremgang i både sejlerskole og ungdom, men også generelt. 

Jeg vil gerne takke de, der har ydet en indsats i årets løb, og vil påpege 
vigtigheden af at flere tager et ansvar for både udviklingen af klubben, 
havnen og den kommende sæson ved at bidrage med en større eller 
mindre arbejdsindsats (frivillighed).

Endnu engang vil jeg ligeledes opfordre klubbens medlemmer til at 
hjælpe med at finde sponsorer, for vi har brug for et endnu større 
netværk, hvori vi præsenterer vore forskellige produkter og ydelser.

Fortsættes side 6
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I august 2018 er Aarhus vært for den største 
sejlsportsbegivenhed nogensinde i Danmark.  
VM i sejlsport for samtlige ti olympiske 
bådklasser bliver en gigantisk event med 
1500 sejlere fra 100 lande, 800 frivillige og 
400.000 gæster på havnen i Aarhus.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få indblik i 
forberedelserne til VM, hvorfor du skal 
melde dig som frivillig, og hvorfor du al-
lerede nu skal sætte kryds i kalenderen, når 
VM i sejlsport afvikles i Aarhus med et brag 
af en maritim folkefest fra den 30. juli til den 
12. august 2018.

Besøg VM 2018-hjemmesiden hvor du også 
kan læse mere om, hvordan du bliver en del 
af VM-holdet som frivillig.
http://www.aarhus2018.com/frivillig/

ER DU INTERESSERET I  
KAPSEJLADS?  
SÅ SE MERE 

PÅ SNV.DK

Ti til tyve mindre sponsorater vil gøre en 
kæmpe forskel i relation til nyanskaffelser på 
materielsiden samt indskoling af nye sejlere.

Jeg vil også gerne takke vore nuværende 
sponsorer for opbakningen til sejlklubben i 
året der er gået.

Med de bedste sejlerhilsener ønskes alle en
God jul og et godt nytår!

Jan Ipsen,
Formand
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ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag 6.00 - 17.00
Lørdag 9.00 - 14.00
Søn- og helligdage 9.00 - 14.00

STARK Vejle
Ibæk Strandvej 5-7

7100 Vejle 

STARK Vejle er blevet Hempel forhandler

Kom og få 
et godt tilbud 
på alle Hempel 

produkter

60940_Vejle_0417_A5_Spot_Hempel.indd   1 15/03/17   09:19
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Foredrag om glasfiber 
reparationer

Tirsdag den 23. januar fra kl. 19.00 til 22.00 kommer en ekspert fra HF 
Industri og Marine og holder foredrag omkring glasfiber reparationer. De 
vil derudover også fortælle lidt om alle deres produkter.
 
Om HF Industri og Marine
HF Industri og Marine er det firma i Danmark, som besidder den største 
viden og erfaring indenfor epoxy samt marineprodukter i øvrigt. Den 
viden vil de gerne dele med os helt gratis. Deres produktlinie består ude-
lukkende af kvalitetsprodukter med den højeste grad af ydeevne.

Foredraget skulle være rigtig godt og informativt. Noget man kan tage 
med sig og drage god nytte af i den kommende vedligeholdelsesprocess.

Oplæg omkring Vetus-systemer den 30. januar kl. 19.00
Vetus pakker bilen med produkter og kage, og sætter kursen mod SNV 
for at holde et lille oplæg. Tilmelding senest torsdag den 25 januar.

Michelle Rohde - SNVs Turudvalg
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SNV
bowlingaften for 
unge og gamle

Så mød op til en uformel 
aften, hvor alle kan være med.  
Det plejer at være lystigt med 
spil, hyggeligt samvær og god 
spisning. 
De sidste to år har pigerne 
vist storspil. Bente har chan-
cen for at score hattrick som 
klubmester, men der er sik-
kert mange andre, som vil 
være klar til at kæmpe om 
titlen. Vi trækker som sæd-
vanlig lod om holdsammen-
sætningen, så alle har chance 
for at komme på podiet. 

Buffeten består at mindst 5 
forretter heraf mindst 1 fiske-
ret, 7 slags kød og 10 slags 
tilbehør.
Desuden er der i år en kæm-
pe dessertbuffet og kaffe / te /
kakao.
Der skulle derfor være noget 
for enhver smag!

Sted:

Vi mødes i Bowl´n Fun,  
Enghavevej 9, Vejle

Tid:

Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 17.45. 
Vi spiller fra kl. 18.00 til 19.00.  
Derefter spisning, hygge og præmie-
uddeling.

 Pris:

Pr. person kr. 249,-
inkl. bowling, sko samt buffet. 

Tilmelding: 

Angivelse af antal personer senest  
mandag den 15. januar 2018 til  
Poul Johansen, telefon 5189 4705 eller  
mail: vivijohansen@hotmail.com

På gensyn!

Poul Johansen 
SNVs Turudvalg 
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Vi mødes ved hytten “Skovsneglen” lørdag den 6. januar klokken 10.30 og går der-
fra en tur gennem Nørreskoven over Dyrehaven og tilbage igen. Turen kommer ca. 
til at tage 1-1½ time, hvor vi forhåbentlig kommer til at møde dådyrene og sikahjor-
tene. Vi er tilbage ved ”Skovsneglen” igen omkring klokken 12.00. Herefter tændes 
grillen, og vi hygger med pølser og lidt godt til ganen.

Vores Naturvejleder i år hedder Finn Lillethorup
Finn arbejder til dagligt som naturvejleder for Økolariet i Vejle – et kommunalt ople-
velsescenter med fokus på bæredygtighed, hvor han også er ansvarlig for koordine-
ring og udvikling af elektroniske medier. Finn laver naturvejlederarrangementer i 
hele Vejle Kommune for institutioner, skoler, foreninger og offentligheden. Tema-
erne tager udgangspunkt i relationerne mellem mennesker og natur, bæredygtighed 
og biodiversitet. Finn gør naturen nærværende og vedkommende ved at kombinere 
naturoplevelser med sanseoplevelser og gode historier, der sætter oplevelserne i 
perspektiv.

Så er der kun tilbage at håbe på det gode vejr og at det bliver en smuk tur i dyreha-
ven. Vi ses derude!

Michelle Rohde - SNVs Turudvalg

Tag med på Nytårsvandring  
lørdag den 6 januar i dyrehaven
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Marinebutikken 

Dyrskuevej 19, 7100 Vejle. Tlf: 75835490. 
www.vejlemarineservice.dk 

Marinebutikken ved lystbådehavnen er altid et besøg værd. 

Alt til din båd 
lige ved hånden. 
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FØLJETON 3 À 3 - SKREVET AF JØRGEN NYLAND

Beretningen om et togt med 
Grinden ”Norrøna” i 1991
“Norrøna”s sejlads til England, Engelske Kanaløer og Holland

Fredag den 17. juli er vi så undervejs 
fra Dortrecht til Gouda. Vi er stået 
op kl. 07.00 men kan ikke komme 

ud fra vores plads ved egen hjælp. Vi står på 
grund. Nogle naboer hjælper med at hive 
og efter en times anstrengelser er vi fri. Vi 
sejler mod Gouda. Det småregner og blæser. 
Vi skal nå Gouda inden en bestemt tid, for 
jernbanebroen der åbner kun på bestemte 
tider. Vi kalder brovagterne over radioen for 
at høre, hvornår broerne åbnes. Vagterne 
er flinke til at svare, og alle taler engelsk. 
Før hver bro eller sluse er anbragt et skilt 
med nummeret på den kanal hvorpå broen 
eller slusen kan kaldes over radioen. Det 
tager som sagt længere tid på kanalerne end 
beregnet. Vi bliver nok nødt til at gå direkte 
fra Amsterdam over Zuidersøen og over 
Wattenmeer og ud i Nordsøen og glemme 
kanalerne i Nordholland.

Vi ser mange smukke huse med pyntelige 
haver helt ned til kanalen – alt er velplejet 
og landet ser rigt ud. Priserne på varer er 
nogenlunde som i Danmark. Frugt og grøn-
sager er billigere.

I eftermiddags lagde vi til ved en lille by 
nord for Gouda. Vi skulle proviantere – vi 
manglede faktisk alt. Til middag skal vi have 
koteletter og blomkål.

Besætningen vil gerne have en dag og aften i 
Amsterdam – det må vi se at få arrangeret.

Motoren har hidtil gået fantastisk godt, den 
bruger meget lidt dieselolie og den er 
fuldstændig tæt. Vi kalder den ”Niels Otto”, 
måske fordi der er navnelighed med dens 
reparatør. Vandtanken kan vi ikke bruge, 
den er utæt, men vi kan ikke finde lækagen. 

Til næste år må vi have anskaffet 
en ny. Disse neopren-tanke er ikke 
nær så gode som en rustfri tank el-
ler glasfibertank. Kogeapparaturet, 
der arbejder på petroleum fungerer 
også godt, så på nær vandtanken 
fungerer alt godt.

Der er livlig trafik på kanalerne, og 
vi må hele tiden gå til side for store 
flodpramme. For at komme ind 
til Amsterdam skal vi igennem en 
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masse smalle kanaler og under et utal af bro-
er. Af hensyn til trafikken i Amsterdam, kan 
ingen både med mast på sejle ind til byen i 
dagtimerne, da broerne ikke åbnes. Derfor 
samles alle lystbåde i en lille sø før Amster-
dam, og ved midnatstid sejler så alle både i 
konvoj gennem byen. Det var en spændende 
oplevelse. Vi var ca. 50 både i én lang række 
med lanterne tændte, der passerede gen-
nem byen. Det tog ca. tre timer at komme 
igennem byen. Vi fortøjede i en lille havn ved 
den store gennemsejlingskanal kl. 03.00.

Vi sov længe næste dag. Det var også blevet 
sent i går. I dag skal vi opleve Amsterdam. Vi 
skal også proviantere og på kanalrundfart. 
Kirker og huse og butikker bliver besigtiget, 
så dagen går hurtigt. Besætningen vil også 
opleve Amsterdam By Night, så efter at have 
spist påbegynder vi udforskningen.

Byen vrimler af turister af forskellige slags. 
Der er pæne, der er punkerne, der er 
rygsækkefolket og der er de fulde. Hash-
salget går strygende, sælgerne står på hvert 
gadehjørne.
Nogle gader i centrum er næsten ene sex-
butikker og de prostituerede udstiller sig i 
vinduerne. Jo, der er noget for enhver smag.

Men Amsterdam er også en smuk 
by med flotte bygninger og kirker 
og parker. Vi besøgte domkirken, 
den var især smuk.

I morgen skal vi afsejle kl.08.00, så 
nogle af os skal være friske. Vi har 
ca. 250 SM til Cuxhaven og det 
må tage max. tre døgn. Vi tre ældre 
besætningsmedlemmer kom i god 

ro og orden tilbage til båden – Thomas kom 
lidt senere.

Søndag den 21. juli. Vi er afsejlet som aftalt 
kl. 08.00 og går hurtigt gennem Orange-
slusen og ud på Zeudersøen. Kursen er sat 
mod Enkhaüsen. Vi går for motor, vinden er 
ret imod, den er drejet i nord. Det gør heller 
ikke så meget for er vi først ude i Nordsøen 
igen skal vi styre øst/nordøst. I Enkhaüsen 
tanker vi dieselolie – der var en meget stor 
marina. Vi havde ikke flere hollandske penge, 
så vi tilbød DM som betaling, men nej tak 
– tyske penge ville man ikke have. Der blev 
så betalt med en Eurocheck, og det for skal-
lede 41 gylden, som olien kostede. Her på 
Zuidersøen er det et utal af både og rigtigt 
mange kuffer – disse fladbundede både, 
som kan sejle på meget lavt vand. Kl.15.00 
forlod vi Enkhäusen. Vi skal op til Kornew-
aldslusen, som giver adgang til Wattenmeer, 
det store lavvandede hav, som ligger mellem 
Zuidersødæmningen og de frisiske øer. 
Det bliver aften inden vi når slusen, men et 
opkald over radioen bekræfter, at slusen er 
åben og at vi blot kan sejle igennem.

Fortsættes side 14
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Demant med friskfanget makrel

Det var tanken at tage en rute gennem et 
afmærket løb direkte op mod øen Terschel-
lingen. Men ak og ve, der var ej vand nok til 
os. Afmærkningen var ikke intakt og vi gik 
på grund 3 gange. I nattens mulm og mørke 
må vi vende om – sejle tilbage til slusen, og 
forsøge en anden rute op til Harlingen. Det 
lykkedes – men ekkoloddet viste kun 1,5 m 
vand. Heldigvis begynder vandet at stige, så 
vi kommer igennem, men der var nerver på. 
Fra Harlingen kan vi fortsætte i en afmærket 
rende op til Terschelling, og her var der vand 
nok.

Rundet  Terschelling fortsætter vi op langs 
nordkysten af øen, her viser kortet at der går 
en rende mellem øen og et stort rev, hvor 
bølgerne bryder i flere meters højde. Det 
viste sig umuligt at komme ud i Nordsøen 
denne vej. Renden smallede mere og mere 
ind og vi kom nærmere og nærmere på re-
vet. I sidste øjeblik fik vi båden vendt rundt 
og måtte samme vej tilbage igen. Det viste 
sig senere, at der ikke længere er passage 
denne vej ud, men vore kort var kun to år 
gamle, altså må renden være sandet til inden 
for de to år. Om formiddagen kom vi så 

endelig fri af Wattenmeer gennem 
en dybere rende syd om Terschel-
ling. Skipper havde slet ikke været 
i seng hele natten, så nu gik han 
til køjs.

Det havde været en besværlig nat 
og morgen, men nu var vi da 
endelige ude i Nordsøen igen. Der 
var ca. 200 Sm til Cuxhaven – ca. 
to dages sejlads. Der er ikke megen 
luft, men nogle gevaldige dønnin-

ger. Søsygen greb igen et par mand. Vi har 
fanget en stor makrel – det er første gang. 
Peter bliver fotograferet sammen med den, 
derefter smides den udenbords. Ingen har 
lyst til fisk.

Vi er nu hæmmet af næsten ingen vind og 
store dønninger. Motoren bliver startet og 
stamper troligt afsted, vi skulle gerne nå 
Cuxhaven i løbet af tirsdagen – men måske 
kommer der vind.
Vi kan se der bliver hurtigere lyst her nordpå 
sammenholdt med Kanaløerne. Om efter-
middagen får noget plastikbånd i skruen. 
Karsten må i dykkerudstyret og ned og 
skære skruen fri. Det lykkedes også, men 
Carsten skærer sig slemt i højre tommelfin-
ger. Der bliver lavet en stram forbinding og 
han siger det går fint. Natten der kommer er 
lun – vagtskifterne foregår planmæssigt, men 
der skal holdes godt udkig – trafikken er stor.

Tirsdag den 23. juli 1991. Morgenen begyn-
der med fint solskin. Det er spændende om 
vi får megen modstrøm ind til Cuxhaven. 
Det skal igen blive dejligt med et varmt bad. 
Vi har igen været tre døgn undervejs uden 
særlig rengøring bortset fra tandbørstning.
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Strømmen får vi imod os, den løber i løbet 
af kort tid med mindst fire knobs fart og vi 
ligger kun få sømil fra Cuxhaven. Så nu kn 
vi ligge her de næste fire til fem timer uden 
at komme fremad. Vi kan ikke stævne strøm-
men – det er bare at vente på strømmen 
aftager og vender. Strømmen løber stærkt i 
fire timer, aftager så og i en times tid er der 
ingen strøm, hvorefter den vender og bliver 
gradvis kraftigere. Det er typisk tidevands-
strøm. Vi laver os en gang aspargessuppe, 
noget skal tiden jo gå med. Vi når desværre 
ikke skibsprovianteringen inden lukketid, så 
toldfri varer får vi ikke med fra Cuxhaven. 
Men vi skal under alle omstændigheder have 
købt normal proviant og tanket dieselolie.

Vi får badet og ringet til Danmark og meldt 
alt vel ombord, hvorefter vi fortsætter sejlad-
sen til Brunsbüttel, hvor Kielerkanalen be-
gynder. Vi kommer gennem slusen ved mid-
natstid og lægger os i den lille lystbådehavn 
bag slusen. Vi er trætte. Det sidste stykke fra 
Cuxhaven til Brunsbüttel var drøjt. Vinden 
var lige imod og strømmen med, så det gav 
en del krapsø, som gjorde os våde.

Onsdag den 24. juli. Vi får tanket vand og 

olie og fortsætter så hjemturen gennem Kie-
lerkanalen. Der er nu mange timers ensfor-
mig sejlads forude; det er nok med én mand 
til at styre – resten sover eller læser. Ellers 
benytter vi tiden til at rydde op i båden. Vi 
kommer ikke ud af kanalen i aften, men må 
pænt vente til i morgen tidlig. I venteposition 
ligger også grinden ”Fenja” fra Lynæs. De 
havde vist været en tur på Ejderen. Om af-
tenen er vi på restaurant og fik Jägerschnit-
zel, vi er lidt trætte af selv at lave mad nu. 
Om få dage er ferien forbi – det er næsten 
sørgeligt. Samtidig med at man glæder sig til 
at komme hjem, så rykker lysten til at sejle 
stadig i en. Nå, liver er jo ikke bare sejlads, 
familie og arbejde venter.
Det har været øsende regn hele dagen i dag.

Torsdag den 25. juli. Kl. 09.00 er vi igennem 
slusen og fortøjer i havnen i Holtenau. Det 
er et dejligt vejr i dag. Solen skinner og det 
er lunt. Vi skal have provianteret toldfri 
varer. Bestillingsseddel bliver afleveret i 
butikken langs kajen og efter en time kan 
vi afhente varerne. Der er købt alt – lige fra 
Norsk Linieakvavit til hollandske oste. Nu 
får vi så håbe, at vi ingen toldkrydsere mø-
der, når vi når ind i dansk farvand.

Blot nu vinden vil holde sig i øst 
eller sydøst og ikke finde på at 
dreje mod nord. Kl. 14.00 er vi 
klar til afgang. Vi har 120 sømil 
til Vejle – det vil tage mindst 
halvanden døgn. Mod aften 
dør vinden og går i nord, så vi 
må starte motoren. Vi har kun 
tilbagelagt 20 sømil. 

Fortsættes side 16
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Om aftenen ringer jeg via Kiel radio hjem til 
Vejle. Alt var OK.
Det begynder at regne og regnen varede ved 
hele natten. Skipper har iklædt sig regntøj 
– han styrer og de andre sover. Nu kan vi 
snart komme i dansk farvand.

Fredag den 26. juli. Als skimtes om bagbord 
– til styrbord har vi Ærø. Det er endnu tungt 
i vejret. Sejlene trækker næsten ikke – vin-
den er flovet helt. Vi må igen have motoren 
i gang. Vi vil komme sent til Trelde, måske 
skulle vi tage til Middelfart eller Rosen-
vold for at sove nogle 
timer og gøre båden 
ren – ellers skal vi til det 
om søndagen i Vejle. 
Det tjener intet formål 
at anløbe Vejle ved 
midnatstid – alt det grej 
vi skal have fra borde 
og så midt om natten. 
Nej, vi lægger os ind i 
Rosenvold for natten. 
Vi ankom efter kl. 23.00 
– der var endnu varme 

på grillen, så vi fik stegte pølser og 
en kop øl.

Lørdag den 27. juli. Op kl. 06.30. 
Vaskes og båd gøres klar. Peter til 
campingpladsen efter morgenbrød. 
Thomas næsten umulig at vække. 
Han påstod, at han havde været til 
fest om natten og badet med tøj på 
– han fantaserer den dreng.

Præcis kl. 08.00 forlader vi Rosen-
vold og ankommer til Vejle  
kl. 10.15. Skippers kone ventede 

på kajen. En hollænder havde bemægtiget 
sig ”Norrøna”s plads – det tog lidt tid inden 
han forhalede og vi kunne komme på plads. 
Alt grej kom fra borde, besætningen ligeså 
og turen var slut.

Det har været en god og lærerig tur, som vi 
vil komme til at mindes mange gange.

Vejle i oktober 1991.
Skipperen på ”Norrøna”
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 Et dymanisk køkken med jordforbindelse

Til frokost serverer vi traditionelle frokostretter med fokus 
på smørrebrød, der er ført up-to-date i stil og anretning. 

På vores aftenkort finder du enkle og velsmagende retter 
med internationalt snit.

Indretning passer til maden – smagfuld og enkel, men krydret 
med frække detaljer og moderne afslappet stemning. 

Nordisk, men international.

Stævnen 55, 7100 Vejle.   Tlf: 7573 8300.  www.restaurantremouladen.dk
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Aktiviteterne er flyttet  
på land

H
va

d s
ker der nu i fjorden?

Sejlerskolen har fået bådene på  
land, og dækket dem over med 
presenning.
Aktiviteterne er flyttet på land, 
hvor vi lægger planer for den 
kommende sæson.

Sejlerskoleudvalget har set nær-
mere på evalueringen, som er 
udsendt til alle elever og instruktører. 
Fulgt op af et møde, hvor alle aktive i 
Sejlerskolen var inviteret. Det har givet udvalget 
inspiration til at gøre Sejlerskolen endnu bedre i den kommende sæson.
Aktiviteterne udvides, så vi får fuld udbytte af vores tre Expresser, sam-
tidig med, at aftalen om de to Match 28 fortsætter i 2018 på samme 
betingelser som i år.

Trygfondens Sejl Sikkert kampagne kommer til at fylde mere i Klub-
ben.

Sejlerskolens Instruktørdag

I forlængelse af Sejlerskolens Instruktørdag vil der blive mulighed for at 
afprøve nødraketter og andre pyrotekniske signaler.
Lørdag den 20. januar 2018 mellem kl. 15-16. Se mere på hjem-
mesiden.

VHF kursus til foråret

Til foråret er der mulighed for at starte på VHF kurset. Det gi’r dig 
mulighed for at erhverve certifikatet (SRC) til den digitaliserede VHF 
radio.
Første undervisningsgang er mandag den 19. marts 2018 kl. 18:30 på 
Mølholm Skole.
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Yderligere oplysninger og tilmelding på:

https://vejle-fredericia.aof.dk/kurser/Frilufts-
liv/Sejlads_Navigation/4272834/
eller på tlf. 70 20 23 77

God jul og godt nytår!
 Med sejlerhilsen 

Svend Aage Olesen
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Takster for DH-måling
Under 40 fod Over 41 fod

Sejlmåling pr. sejl 40,00 kr. 50,00 kr.

Islåning af knap, inkl. knap 80,00 kr. 80,00 kr.

Flydemål inkl. Rig 120,00 kr. 140,00 kr.

Komplet skrogmåling 250,00 kr. 300,00 kr.

Vejning efter aftale efter aftale

SNVs målere
kan kontaktes på telefon samt fælles mail: maal@snv.dk

Lars Damgård Møller
Høgsholtvej 145, 7100 Vejle
Tlf. 2270 1304

Jesper Nørbo Sørensen
Stampesvej 47, 7100 Vejle 
Tlf. 3065 3198

Havnechefen træffes hverdage kl.11-12 samt torsdag kl. 16-17 
på tlf. 75 82 59 42

www.vejlehavn.dk

Fremstilling af maskiner 
og beslag i rustfrit stål

ERLINORD A/S 
Maskinfabrik 
Tysklandsvej 4 
7100 Vejle . Denmark 
Tlf.  + 45 75 88 20 88 
Fax + 45 75 88 22 92
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2017

SNVs
aktivitetskalender
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•  VIRTUAL SKIPPER
 Kl. 17:00 - 23:00  
 22. december 2017  
 Jan Jacobsen 
 Ungdomsafdelingen 
 Stævnen 53, 7100 Vejle

•  VIRTUAL SKIPPER  
 afholdes hver torsdag  
 kl. 18.45-22.00 frem til  
 den 29. marts 2018
 OBS. I uge 12 dog fredag  
 den 23. marts kl. 17.00-23.00.

•  SURF: Nytårsøl og pølser 
 Hele dagen 
 01. januar 2018
 Surfklubhuset i Brøndodde 
 Dampskibsvejen 15, 7120 Vejle Ø

•  VIRTUAL SKIPPER 
 Kl. 18:45-22:00 
 04. januar 2018 
 Jan Jacobsen
 Ungdomsafdelingen
 Stævnen 53, 7100 Vejle

•  Nytårstravetur
 Kl. 10:30-12:00 
 06. januar 2018

•  Foredrag om 
 glasfiber reparationer
 Kl. 19:00-22:00 
 23. januar 2018 

 Tur-udvalget 
 Sejlerstuen 
 Stævnen 53, 7100 Vejle

•  SNV Bowlingaften
 Kl. 17.45 
 30. januar 2018 
 Bowl´n Fun , Enghavevej 9,  
 7100 Vejle

•  Oplæg omkring Vetus-systemer
 Kl. 19:00-21:00 
 30. januar 2018 
 Tur-udvalget 
 Sejlerstuen 
 Stævnen 53, 7100 Vejle

•  Foredrag om Danish Dynamite
 6. februar
 Claus Hovgaard
 Foredrag om Danish Dynamite /  
 Helge og Poul

•  Foredrag med  
 Christian Liebergreen
 Kl. 19.00 -22.00 
 13. marts 2018 
 Tur-udvalget
 Foredrag med Christian Liebergreen  
 på Rødkilde Gymnasium. Christian  
 har sejlet jorden rundt single hand  
 og skrevet bogen ”11 meter frihed”.  
 Foredraget hedder  
 “Ikke 2 bølger er ens”. 
 Der kommer flere oplysninger senere

Neptun aktivitetskalender 2017

Se opdaterede  

tid og sted på  

www.snv.dk
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På eventyr med Danish Dynamite
Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.00 vil besætningen fra H-båden ”Bullfighter”  
vise billeder og fortælle om projektet med at bygge båden og sejle jorden rundt.

Aftenens foredrag vil fokusere på, hvordan det hele begyndte. 
Om de fem år hvor deltagere boede sammen i kollektivet for at bygge båden  
og om sejlturen over Atlanterhavet, gennem Panamakanalen til Stillehavet.

Båden Danish Dynamite er en 49 fod stålbåd, som blev bygget i  
Skærup syd for Vejle og søsat i 1984.

Sejlturen jorden rundt varede i alt 3 år fra 1985 til 1988.

Vi planlægger et tilsvarende foredrag om den sidste del af turen fra  
Stillehavet til Vejle på et senere tidspunkt.

OBS

Klubstander
Vi vil fortsat gerne opfordre alle bådejere til  
at anskaffe en klubstander og sætte den  
under bagbord saling. Hvis båden fører flere standere skal  
Neptuns stander være øverst. 
Ældre både kan føre standeren i toppen af masten.

Klubbens stander kan du købe i Havnekontoret eller Marinebutikken for 75 kr.
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Fornavn Efternavn Bynavn Afdeling

Jens  Woeste Billund Kølbåd

Claus Bach Vejle Kølbåd 

I øjeblikket er der 618 medlemmer i Sejlklubben Neptun Vejle

Velkommen til nye medlemmer

• HUSK - at meddele adresseændringer til medlemskartoteket mail: kartotek@snv.dk
• HUSK - hvis du har bådplads i Vejle Lystbådehavn, så skal du også meddele  

ændringerne der.
• HUSK - hvis du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab, så giv  

medlemskartoteket besked!

Hvis du ikke modtager mail fra klubben er det sikkert fordi vi IKKE har din mail- 
adresse eller at du har skiftet mailadresse. Er du i tvivl, så send en mail-hilsen til  
kartotek@snv.dk, så hjælper du dig selv og kartoteket.

                Finn Villadsen - SNV Medlemskartoteket  
                tlf. 20 34 99 05 - e-mail: kartotek@snv.dk

Det skal du HUSKE..!

BEMÆRK..!
Kontingentopkrævning for 2018 sendes ud i løbet december måned.  
Få dine oplysninger i medlemskartoteket ajourført NU!

Kontingentet for 2018 er:   
A-medlem (fartøjsejer)  ........................................................................ 980 kr.
B-medlem (ungdomssejlere, surfere, gaster m.fl.) ................................ 675 kr.
C-medlem (støttemedlemmer) ............................................................. 460 kr.

God jul og godt nytår - Finn Villadsen
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Ny i Sejlklubben  
Neptun Vejle - SNV?

SNV har oprettet en Mentor-ordning med det formål at støtte og 
hjælpe nye sejlere med de problemstillinger og spørgsmål, 
der ofte kan dukke op som ny i sejlklubben og på vandet.

Gode grunde til at kontakte en mentor

• Overvejer du at anskaffe båd og gerne vil have hjælp til at vælge den rigtige

• Har du købt båd og gerne vil have en erfaren sejler med på den/de første sejlture

• Har du installationsmæssige problemer og mangler råd og vejledning

• Kontakt til andre bådejere med samme bådtype

• Mangler du hjælp til f.eks. afrigning

Du kan komme i kontakt med en mentor på mail mentor@snv.dk eller kontakte:

Niels Hau 61 33 63 03 nielshau@hotmail.com

Poul Dam Nielsen 99 55 40 94 selsbjergvej32@gmail.com

Flemming Gamdrup 53 21 49 38 flemminggamdrup@hotmail.com

Peter Mejer 26 23 36 93 mejer-mejer@mail.dk

Anders Bertelsen 40 89 50 65 bertelsen@postkasse.com

Svend Aage Olesen 21 64 59 34 sao.olesenbanden@gmail.com

Claus Hulegaard 20 61 42 45 ch@ergosafe.dk
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Bådtransport

Transport og løft af både  
op til ca. 8 tons

Anhængeren er specialbygget  
med 6 bådstøtter og kølbrønd

Jan Jakobsen . Tlf. 4050 3837
www.vognmandjakobsen.dk

Støt

annoncørerne

- de støtter os

Alle folk fra  
Vejle  

kom med  
ud at sejle

SNV har en fordelagtig aftale med  
LIDO Fitness. Normalprisen hos LIDO 
er 299 kr. pr. måned for et fuldtids-
medlemsskab. Vi får det som SNV’er 
for 239 kr. pr. måned.
Tilbuddet gælder hele husstanden, blot 
én fra familien er medlem af SNV.

Tilmeld dig på  
SNV.dk

KOM I FORM

ER DU INTERESSERET I  
KAPSEJLADS?  
SÅ SE MERE PÅ SNV.DK
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Hjælp sejlklubben med at tjene penge!!
Sejlklubben har indgået en samarbejds-/sponsoraftale med Spar Nord Bank som 
genforhandles hvert år. Aftalen er bygget op om et fast beløb og et variabelt beløb. 
Den variable del giver Sejlklubben mulighed for yderligere indtægter via kundehen-
visninger. Gå ind på SNV`s hjemmeside og klik på Spar Nord banneret for at booke 
et uforpligtende møde med banken omkring bankens produkter med Privatkundechef 
Niels Juul Hansen. Sejlklubben vil modtage kr. 500 ved hver uforpligtende henven-
delse og 1000 kr., hvis et møde udmønter sig i et engagement.

På Sejlklubbens vegne
Jan Ipsen

Pantaenius – ske 
hvad der vil!

Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark · Østrig · Spanien · Sverige · USA · Australien

Østerbro 11 · 7800 Skive · Tel +45-9751 3388 · Fax +45-9751 3389

www.pantaenius.dk
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Sejlklubben Neptun Vejle, Stævnen 53, 7100 Vejle

Vi ses i 
Spar Nord Vejle
Havneparken 4
7100 Vejle
www.sparnord.dk 

SKIFT TIL NIELS 
OG FÅ RÅD
- venlig, kompetent og mindst lige så 
lokal som Vejlefjordbroen.

Samtidig har han holdet i Havne-
parken og Danmarks 5. største bank 
i ryggen.

Så når du skifter til Niels, skifter du 
til en lokal og stor bank på samme 
tid.

Ring direkte til 
privatkundechef Niels Juul Hansen 
på 76 41 41 14 - og aftal et møde


