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TÅGEHORNET NR. 114 
 
FANØ SEJLKLUB, POSTVEJEN 8, 6720 FANØ  

 

Fanø Sejlklubs bestyrelse: 
Formand: Per S. Hansen 26 28 59 23 
Næstformand: Iben Gejl Christensen 21 28 83 24 
Kasserer:  Kirsten Obeling 30 57 77 33 
Sekretær:  Jesper Kaae 51 90 86 41 
Bestyrelsesmedlemmer:  Regnar Skelmose 75 16 38 18 
 Svend Aage Christensen  75 16 25 16 
 Flemming Laulund 20 70 38 44 
Revisorer: Svend Åge Jensen, Bjørn Thiesen 
Bestyrelsessuppleanter:  Thomas Hejn, Allan Christensen 
Revisorsuppleant: Anita Skelmose 
 

Sammensætning af udvalgene under bestyrelsen: 
 
Dansk Sejlunion (DS):  Per S. Hansen 

Vadehavskluberne:  Regnar Skelmose og Erling Krogh 

Optimistudvalg:  Thomas Hejn, Sven Tobisen, Hans 
Mikkelsen, Rikke Jensen 

Havnemester:  Flemming Laulund, Svend Åge Christensen 
og Ole Sørensen 

Pladsfordeling:  Iben Gejl Christensen  iben@fanonet.dk  

Opsynsmand:  Kedde, Ole Sørensen, Gunnar Engsted, 
Øjvind Brink 

Tekniske Chefer:  Regnar Skelmose & Søren Robert Hansen 

Stormflodsudvalg:  Gunnar Engsted, Ole Sørensen, Søren 
Robert Hansen og Michael Søgaard 

Klubhusudvalg: Regnar Skelmose, Jørgen Holm, Carl Martin  
 Christensen, Hanne Skelmose 

Aktivitetsudvalg:  Hanne Skelmose, Flemming Pedersen, 
Peter Nielsen, Ingrid Jensen 

Udlejning af klubhus: Iben Gejl Christensen iben@fanonet.dk  

Klubblad:  Iben Gejl Christensen iben@fanonet.dk 



2 
 

    

    
    

FORMANDEN HAR ORDET!FORMANDEN HAR ORDET!FORMANDEN HAR ORDET!FORMANDEN HAR ORDET!    

    
 
 
 
 

Så er bøgen sprunget ud og bådfolket er kommet godt i gang med klargøring 
og sejlads. 
 
Selv om jeg mønstrede ud den 23. april, har jeg alligevel kunnet nyde naturen 
forvandle sig i en længe ventet forårsdragt. Mærsk Fighter har været doksat i 
Fayard (Lindø) siden 29. april og selvom der er rigeligt arbejde om bord, 
giver det alligevel mulighed for at komme ud i den dejlige fynske natur - ikke 
mindst den imponerende bøgetræsskov ganske tæt på de søværts skrænter syd 
for Kerteminde. 
 
Jeg har fundet tid til at komme omkring Kerteminde Marina, hvor 
vanddybden holder sig og bunden præsenterer sig  imponerende tydeligt. Her 
kan jeg ikke undlade at komme med et suk, når jeg tænker på det hjemlige 
mudrede bassin. Ak ja. 
 
Fra broen på Fighter har jeg i flere dage været i første parket til nogle helt 
fantastisk farvestrålende solnedgange over Odense Fjord.  Omend lyset 
måske ikke kommer helt på højde med Skagens lys, er der alligevel noget 
ganske særligt over det.  At drikke aftenkaffen under sådanne forhold giver et 
glædelig afslutning på det daglige dokningsarbejde. 
 
Med skønne indtryk af naturen i den nyfriske farvepragt, dejlige oplevelser 
fra Kerteminde og imponerende aftenscenarier over Odense Fjord er det 
absolut en udmønstring, som skiller sig ud fra mængden, men det danske land 
er nu også dejligt at bevæge sig rundt i. 
 
Standerhejsningen forløb ganske fint med en ihærdig arbejdsindsats fra kl.10 
til 14. Der blev klaret ganske mange opgaver af energiske medlemmer og 
Hanne kvitterede med en velsmagende omgang biksemad. Tak til alle for det 
store udbytte. 
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Nu venter vi på, at indsejlingen bliver renset op, så alt mellem kajakroere og 
sejlbåde kan slippe ind og ud af havnen, men den egentlige oprensning af 
bassinet udestår, idet vi endnu afventer fornyet prøvetagning af sedimentet.  
Tiden står dog ikke stille, idet vi arbejder på anlæggelse af en miljø-venlig 
vaskeplads i tilknytning til slæbestedet. Den påtænkes etableret af et 
kvalificeret entreprenørfirma og finansieret af fondsmidler. 
 
Til gæstesejlere vil jeg sige, at til trods for et bassin med reduceret 
vanddybde, er det bestemt muligt at besejle havnen ved højvande, og båden 
ligger ganske støt og opret i mudderet ved lavvande. 
Er man i tvivl om, hvorvidt anduvning er muligt, er der som regel 
medlemmer nok at spørge på havnen. 
 
Vi glæder os til at se jer. 
 
Rigtig god sommer 
 
(jeg er hjemme igen ca 29/5) 
 

Per 

 
ARBEJDSDAG – OPGRADERING AF STIEN FRA POSTVEJEN
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NYR FRA NYR FRA NYR FRA NYR FRA JUNIORAFDELINGENJUNIORAFDELINGENJUNIORAFDELINGENJUNIORAFDELINGEN    

Juniorafdelingen kom lidt sent på vandet i år – vinteren trak ud 
og forsinkede sæsonstarten, men… Hver onsdag eftermiddag, er 
der stor aktivitet på havnen, i havnebassinet og i Rindby Vig, 
med ca. 20 unge sejlere og et trofast team af voksne omkring 
dem.  

Nu håber vi alle på at vejrguderne vil kompensere for den lange 
vinter med en god lang sommer! 

 
Aktivitet på havnen, til klargøringsdagen i april. 

 
Lørdag den 8. juni er der Danibo  
Cup, hvor juniorsejlerne fra Fanø  
dyster mod juniorerne fra Ho Bugt.  
Mød op og se dem sejle fra kl.13! 
 
Junior afdelingens sæson-program 
kan ses på hjemmesiden. 
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 Generalforsamling i Fanø Sejlklub torsdag den 11. april 2013 

Velkomst vil formanden. Generalforsamlingen bliver afholdt senere 
end sædvanligt da kasserer er syg og har derfor ikke kunnet afslutte 
regnskabet – Iben har færdiggjort regnskabet, så det var klart til 
generalforsamlingen. 
 
1. Valg af dirigent 
Bjørn Thiesen blev valgt til dirigent – som konstaterede at 
generalforsamlingen var lovlig indvarslet.  

 
2. Bestyrelsens beretning. 
Per aflagde beretningen som blev godkendt 

 
3. Forelæggelse af regnskab 
Iben fremlagde regnskabet 
Spørgsmål angående budget for pladsleje som er lavere end for sidste 
år – dette skyldes at de langsgående pladser på syd-broen med 
undtagelse af en enkelt, ikke er lejet ud. 
Regnar uddybede manglende indtægter p.g.a. regninger der ikke er 
betalt endnu angående toppe til afmærkninger. 
Regnar fortalte om tilbud på vaskeplads de ligger pt. fra 50.000 – 
70.000 kr som det påtænkes at søge fonde til. Vaskepladsen blev 
diskuteret. 
Det blev foreslået at den rabat/kreditnota, som juniorforeningen får via 
medlemmernes indkøb i efi kommer til at figurer i oversigten. 
Regnskabet blev godkendt. 

 
4. Fastsættelse af kontingent/pladsleje for 2014 
Uændret. 

 
5. Behandling af evt. indkommende forslag 
Forslag for fordeling af pladser samt havnereglement som blev fremsat 
sidste år blev diskuteret igen. Bestyrelsen tager forslaget med igen, 
men så længe havnens fremtid ikke er klarlagt er dette af mindre 
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interesse. Det blev gjort opmærksom på at der er en EU klausul som 
gør at man ikke kan forfordele Fanø boer. 

 
6. Fremlæggelse af budget 2013. 
Budget blev gennemgået under regnskabet. 

 
7. Valg af formand 
Formanden blev genvalgt. 

 
8. Valg af øvrige bestyrelse:  
2 medlemmer:  Svend Aage og Jesper blev genvalgt 
2 suppleanter: Thomas Hejn og Allan Christensen 
Kasserer:  Kirsten Obeling 

  
9. Valg af 2 revisorer :  
Svend Aage Jensen og Bjørn Thiesen - genvalgt 
1 revisor suppleant: - Anita Skelmose genvalgt 

 
10. Valg af udvalg. 
Søren Robert – udtrådt af stormflodsudvalg 
Annelise fra Varde afløser Jørgen Dam Christensen i klubhusudvalget. 
Ellers uændret. 

 
11. Eventuelt. 
Hvad skal der ske med skurvognen bagved klubhuset hvornår flyttes 
den. 
Det blev snakket om renovering af køkkenet. 
Formanden afsluttede og gjorde opmærksom på, at man skal tjekke at 
ledninger til strøm er i god og lovlig stand. Folk der køber på konto 
bedes udover at underskrive på bagsiden af kvitteringen også at skrive 
initialer. 
Hos Efi er navnene på dem, der kan købe ikke blevet opdateret i lang 
tid.  
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OOPPSSLLAAGGSSTTAAVVLLEENN  ��  
  

  

PPLL AADDSSFFOORRDDEELL II NNGG  
PPååttæænnkkeerr  dduu  aatt  sskkiiffttee  bbååddeenn  uudd  mmeedd  eenn  ssttøørrrree,,  sskkaall  ddeerr  
ttrrææffffeess  aaffttaallee  mmeedd  bbeessttyyrreellsseenn,,  ssåå  dduu  kkaann  kkoommmmee  ppåå  

vveenntteelliissttee  ttiill  eenn  ssttøørrrree  ppllaaddss..  DDeerr  eerr  ii  øøjjeebblliikkkkeett  llaannggtt  fflleerree  
bbååddee  ii  hhaavvnneenn,,  ddeerr  kkrræævveerr  1100mm  ppllaaddsseerr,,  eenndd  vvii  hhaarr  YY--bboommmmee  

oogg  ppllaaddsseerr  ttiill..  DDeerr  eerr  pptt..  44  ppåå  vveenntteelliissttee  ttiill  1100mm’’  ppllaaddsseerr  
 

 

 

Skt. Hans 
 

Søndag den 23. juni 

Der bliver tændt op i grillen på havnen. Vi 
håber på sol & sommer, så vi kan lave et lille 
bål og en lille heks til den rituelle afbrænding! 

    

 

HHAAVVNNEEMMEESSTTEERR  
DDeerr  eerr  ssttaaddiigg  lleeddiiggee  uuggeerr..  

HHaarr  dduu  ttiidd  oogg  llyysstt,,  ssåå  sskkrriivv  ddiigg  ppåå  
kkaalleennddeerreenn  ii  kklluubbhhuusseett!!  
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OOPPSSLLAAGGSSTTAAVVLLEENN  ��  
          

 

EE--MMAAIILLAADDRREESSSSEERR  
VVii  ffoorrssøøggeerr  ttiill  ssttaaddiigghheedd  aatt  vvæærree  ““mmiilljjøø--rriiggttiiggee””..  DDeerrffoorr  vviill  
kkoorrrreessppoonnddaannccee  ffrraa  FFaannøø  SSeejjllkklluubb  pprriimmæærrtt  bblliivvee  uuddsseennddtt  pprr..  
ee--mmaaiill..    

HHaarr  dduu  iikkkkee  mmooddttaaggeett  TTååggeehhoorrnneett  pprr..  mmaaiill  bbeeddeess  dduu  ooppllyyssee  
ddiinn  ee--mmaaiillaaddrreessssee  ttiill::  iibbeenn@@ffaannoonneett..ddkk  

TTååggeehhoorrnneett  ppåå  ttrryykk  kkaann  aaffhheenntteess  ii  kklluubbhhuusseett..  
  

  
ÅÅ--FFEESSTT  VVEEDD  KKAAMMMMEERRSSLLUUSSEENN  

SSttaaffeetttteenn  eerr  ii  åårr  nnååeett  ttiill  RRiibbee  SSeejjllkklluubb,,  
ddeerr  hhaarr  iinnvviitteerreett  sseejjlleerree  ffrraa  VVaaddeehhaavveett  
ttiill  ffeesstt  LLØØRRDDAAGG  DD..  3311..  AAUUGGUUSSTT..  
MMeerree  iinnffoo  fføøllggeerr  ppåå  ooppssllaaggssttaavvlleenn  ii  
kklluubbhhuusseett,,  ppåå  hhjjeemmmmeessiiddeenn,,  ssaammtt  ppåå  RRiibbee  
SSeejjllkklluubbss  hhjjeemmmmeessiiddee..  
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Afmærkning af sejlløb i Vadehavet. 

 
I dagene den 19. og 20. maj 2013 satte tre medlemmer af Fanø Sejlklub 
afmærkning i Vadehavet fra vandskellet ved Albuebugt til elmasterne 
ved Halen. 
Arbejdet udførtes af Regnar Skelmose, Flemming Laulund og Øjvind 
Brink. 
Regnars båd 'Marpecia' blev lastet med stager og arbejdsprammen taget 
på slæb. 
Vejret var skyet med svag skiftende vind og ingen sø. 
Ankommet til en passende position øst for Fanø ankredes op for 
omladning af stager til prammen. 

 
Regnar havde positionerne, hvor sidste års stager stod og prammens 
påhængsmotor bragte os på en omtrentlig position, idet løbene 
forandrer leje år efter år. Ved helt lavvande var det ikke muligt længere 
at køre med påhængsmotoren og iført vaders trak Flemming nu 
prammen med det øvrige ombordværende mandskab og stager fremad 
til endelig position. 
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Her spuledes stagerne ned i havbunden ved hjælp af 
en benzindrevet pumpe koblet til slangen med et 3,5 
meter langt 3/4" rør, der føres langs stagen lodret 
ned i bunden. 
Første dag sattes 10 stager og 'Marpecia' var tilbage i 
havn efter ca. 8 timer. 
Næste dag fortsattes og vejret var ideelt - stille og let diset. De 
resterende 10 stager blev sat og tilbage i havn efter ca. 7 timer. 
Prammen med påhængsmotor, pumpe og slanger er indkøbt fra 
Sønderho, hvor Vagn Fischer tidligere stod for afmærkningen i 
Vadehavet. Nu udføres det i samarbejde mellem sejlklubberne i Ribe, 
Fanø og i Ho Bugt af Varde. 
Et interessant og nyttigt arbejde fuldført i en pragtfuld natur med glimt 
af sæler og havfugle og med smagen af de friske østers Flemming 
samlede på en banke, er vi sikre på, at vadehavssejlerne får en god 
sæson. 
 

 
                                         

Øjvind Brink. 
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KONTINGENT 2013 

AKTIV  600 KR 
AKTIV MEDEJER 650 KR 
PASSIV  375 KR 
JUNIOR  350 KR 
JUNIOR SØSKENDE 200 KR 

 

 
 
 

 
 
 
 

2013 PRISER 

PLADSLEJE BÅDE     1500 KR 
PLADSLEJE JOLLER    650 KR 
KOLLEKTIV ANSVAR    250 KR 
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Brødflov? 
-Få håndværkere leveret ved lønningen! 

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men går turen til 
Lillebælt, har bageriet i Strib udviklet et nyt koncept:  
På www.bread-on–board.dk kan man bestille brød til 
levering om bord, du skal blot oprette en profil, så er der 
brød! 
 

        + + + +     = = = =     
 

Faste leverings steder: 
Fredericia gammel havn 

Fredericia Marina 
Telka Marina 

Middelfart Gammelhavn 
Kongebrohavnen 

Middelfart Marina 
Skærbæk Marina 
Paradis bugten ved 

Løverodde. 
 

Levering til opankrede  
både som ligger: 
I Fænøsund 

I Revkrogen bag Føns rev 
Andre leverancer kan ske 

efter aftale. 
 

Opstart i 2013: 

Pinsen den 18-19-20. maj 
 
Leveringsdage: 

Juni: alle weekender,  
eller efter aftale 

Juli: Alle dag 
August: Alle dag 
September: 1. sept. + 7.-8. 

sept. 
 

Sæsonen kan blive forlænget 
i tilfælde af indian summer 
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VIGTIGE DATOER TIL KALENDEREN  � 

 
 
Onsdage kl.1530  JUNIOR SEJLADS 
 
Lørdag den 8. juni kl.1330  DANIBO CUP   
  Se juniorerne sejle kapsejlads!
     
  
Søndag den 23. juni:  SKT. HANS AFTEN 

  Vi tænder op i grillen! 
 
 
Lørdag den 31. August:  SLUSEFEST i RIBE 

Info følger på hjemmesiden og 
på opslagstavlen i klubhuset. 

 
 
Søndag den 1. september:  KLUBMESTERSKAB 

Juniorerne afholder 
klubmesterskab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REDAKTØR: 

IBEN GEJL CHRISTENSEN  

 20.august’13   FOTO: 
HANS MIKKELSEN, ØJVIND BRINK 

PER S HANSEN 

 

Næste udgave af Tågehornet  udkommer ultimo august. 
-stof til bladet indleveres til redaktøren Vestervejen 73, Nordby eller 
fremsendes pr. mail til: iben@fanonet.dk 


