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TÅGEHORNET NR. 123, Efter 2016 
 
FANØ SEJLKLUB, POSTVEJEN 8, 6720 FANØ  

 
Fanø Sejlklubs bestyrelse: 
Formand: Per S. Hansen 26 28 59 23 
Næstformand: Benny Werner 
Kasserer: Kirsten Obeling 30 57 77 33 
Bestyrelsesmedlemmer: Regnar Skelmose 51 39 13 95 
 Svend Aage Christensen   
 Allan Christensen 
 John Nielsen   
Revisorer: Svend Åge Jensen, Bjørn Thiesen 
Bestyrelsessuppleanter: Thomas Hejn, Ib Schmidt  
Revisorsuppleant: Anita Skelmose 
 
Sammensætning af udvalgene under bestyrelsen: 
 
Dansk Sejlunion (DS): Per S. Hansen 

Vadehavskluberne: Regnar Skelmose og P.E. Andersbo 

Optimistudvalg: Thomas Hejn, Sven Tobisen, Hans 
Mikkelsen, Søren Viig, Jane Bjerg m.fl. 

Havnemester: Ole Sørensen, Iben Gejl, Jan N Jensen 

Pladsfordeling: Regnar Skelmose      marpecia3@gmail.com   

Opsynsmand: Ole Sørensen, P E Svendsen, Jan N Jensen 

Tekniske Chefer: Regnar Skelmose & Søren Robert Hansen 

Stormflodsudvalg: Ole Sørensen, P.E. Svendsen, Bjørn 
Thiesen 

Prikkeudvalg: Allan Christensen, Flemming Pedersen,  
 Heine Møller, Jan N Jensen, Martin Wium 

Klubhusudvalg: Svend Åge Christensen, Jørgen Holm,  
 Annelise Halcrow 

Aktivitetsudvalg: Hanne Skelmose og Hanne Christensen 

Udlejning af klubhus: Benny Werner               bw@pc.dk  

Klubblad: John Nielsen               john.nielsen@fanonet.dk 
  

mailto:marpecia3@gmail.com
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Formanden har ordet! 
 
 
 

 
 

I sommerens løb gav et kommunalt anslag mod Svenskerbroen ganske 
forståeligt anledning til barrikade, borgerprotester, avisoverskrifter og 
dannelse af en forening til bevarelse af Svenskerbroen.  Selv om broen i sin 
nuværende form ikke er anvendelig og kun er en skygge af fordums 
stolthed, er det som helt rigtigt skrevet, af andre, så meget mere et vigtigt 
bevis på Fanøs storhed og stolthed indenfor skibsfart.  På havnen er der nu 
kun Svenskerbroen tilbage som bevis på det fordoms travle liv på værftet, 
ved broerne og på vandet.  Før Fanø Sejlklub fik mulighed for at rykke ind i 
det nuværende bassin, var der fra Svenskerbroen lagt flydebroer ud til 
bådene.  I denne tid og i mange år forinden og senere har broens planker 
båret mange sjæle, hvad enten ærindet har været arbejde, lysten til at 
komme ud at sejle eller ”bare” kvalitativt tidsfordriv.  
 Selvfølgelig skal broen sættes i stand på en sådan måde, at den stadigvæk 
kan formidle Fanøs mangeårige søfartshistorie.  Det var helt på sin plads at 
få stoppet nedrivning af Svenskerbroen . TAK. 
Jeg håber, at den nye forening og Fanø Kommune i fællesskab kan få 
etableret en absolut værdig afløser for Svenskerbroen. 
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I lystbådehavnen kan vi konstatere et fald i antallet af bådejere.  Den 
indlysende forklaring er den stadige sedimentering af bassinet. En 
handlingsplan for oprensning ligger stadigvæk i det dunkle og et meget 
tiltrængt vedligehold af broanlæg er stadigvæk udestående.  Vi har været til 
møde med Fanø Kommune herom, men ganske kort forklaret er årsagen til 
manglende handling primært økonomi og sekundært engagement.  Det er 
beklageligt med denne manglende interesse for helt bevisligt har 6675 
gæstesejlere i årene 2008 til 2015 bidraget til handel i øens butikker.  
Der kan som følge af dette men også andre forhold konstateres en vis 
bitterhed og dårlig stemning blandt medlemmer.  Det er naturligvis 
forståeligt, men jeg ser hellere, at energien bruges på noget konstruktivt til 
bevarelse af havnen, så vi ikke står i fare for at lide en sørgelig skæbne, som 
vores nabo Svenskerbroen var tæt på at opleve.  
 
M.v.h. Per.                   
 
 
 

 
 
 
 
 

Fra dengang der var vand i havnen. 
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Brev fra Annelise til borgmesteren. 
 
Til Borgmesteren på Fanø 
  
 Jeg har siden år 2010 været medlem af sejlklubben på Fanø og har min 
daglige gang på havnen. I de sidste år har jeg, og mange gæstesejlere, 
bemærket en kommunal misligholdelse af havnen i Nordby.  
 Nedgangene til bådene kan være glatte, det ved man, men de er ved at 
rådne væk. Bedre ser det ikke ud med Y-bommene. Det er virkeligt en 
skandale, at man som kommune ikke viser lidt ansvarlighed overfor turister,  
gæstesejlere og medlemmer af sejlklubben.  Hvem tør stå inde for 
sikkerheden på broerne? Der står ganske skiltet med Færdsel på eget 
ansvar, men har man undersøgt konsekvenserne ved en eventuel 
faldulykke?  
 Kr. 70.000.- er årlig indbetaling for leje af havnen, betalt af Sejlklubben. 
Så er det jeg tillader mig, Hr. Borgmester, hvor til er de penge brugt? En 
sikker ting er, at det er ihvertfald ikke er brugt på havnen. 
 Desuden har Fanø Kommune valgt at spare rengøring af toiletterne på 
havnen væk. Det er jo så let med et penselstrøg at stryge tilskuddet, men 
hvem står tilbage med ekstra rengøring, Sejlklubben. Hr. Borgmester, har 
man glemt alle de turister, der sammen med naturvejlederen, bruger 
havnen? 
 Jeg synes det er enormt trist at man som Borgmester på en vadehavø med 
mange gamle og stolte søfartstraditioner, vælger at lukke øjnene for 
misligholdelse af havnen, for ikke at glemme den velfungerende 
Juniorafdelig, som Sejlklubben også har.  
  
 
 
Menigt medlem af Fanø Sejlklub 
Annelise Halcrow 
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Standerstrygning 8 oktober 2016. 
 
Vores formand var på job, så i stedet sørgede Regnar for at standeren blev 
taget ned med med bravour. Godt gået af Regnar, og en sejlerhilsen fra Per. 

Herunder er Regnars tale inden standeren blev stryget. 

Jeg vil gerne takke dem, som mødte op for at give en hånd med i dag, så 
havnen er klar til vinteren. 

Det har jo været et dejligt vejr det meste af sommeren, og sejlklubben har 
summet af glade mennesker, Nogle af vore medlemmer har sejlet indtil flere 
måneder i de Danske farvande, og jeg tror, de har haft det dejligt. 
Jeg tror også at folk rundt Limfjorden har hygget sig, når Niels og Hanne har 
fundet harmonika og sangbøger frem til fællessang. 
  
Det har også været dejligt at se de unge mennesker boltre sig på havnen, 
både på land, på vandet og i vandet. En stor tak til dem som har været med i 
følgebådene, så de unge mennesker kunne færdes trygt på vandet. 
Selv syntes jeg det har været dejligt at se den brogede flok af piger og 
drenge, som har så travlt med at komme ned på havnen, at de næsten 
glemte, at se sig for i trafikken. 
  
Der har været nogle kedelige episoder, men de er midlertidig blevet løst. 
Det skyldtes til dels nok, at nye tider er på vej på den måde som havnen skal 
benyttes på. Jeg vil bede folk, om at bruge en ordentlig omgangstone over 
for hinanden. 

Med hensyn til vores mudder er situationen stadig uafklaret, og jeg har på 
fornemmelsen af, at det bliver den også til næste år. Som der har stået i 
dagspressen, så mangler kommunekassen 7 millioner kroner, og der tror jeg 
ikke, at vi er de første de tænker på, med at hoste op med flere millioner. 
Man kan jo tænke sit, når kommunen skal have nogle byggegrunde ude til 
nord fyldt op med jord og sand, som skal fragtes fra fastlandet. 

Strømundersøgelsen blev tilendebragt. Ved et møde med de kloge herre, fra 
kommunen, folk fra universitetet og sejlklubben, som jeg ikke selv deltog i, 
blev flere løsningsforslag fremlagt. Vi fra sejlklubben havde selv nogle 
relevante forslag med, men de blev, så vidt jeg har forstået, bare fejet af 
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bordet. Det var nogle frustrerede bestyrelsesmedlemmer der gik hjem fra 
mødet. Men igen "Riget" fattes penge. 

Før jeg slutter, vil jeg bede folk om at rigge deres både af for vinteren. Hvis 
der er nogen der har brug for hjælp med masterne, så plejer der at være 
hjælpende hænder. 

Hanne har sørget for at der lidt godt at spise, og der en øl og en dram på 
klubbens regning. 

Hurra, Hurra, Hurra 

 
 

En dejlig dag hvor der var vand i havnen.  
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 JUNIORAFDELINGEN 
 

 
  

  
Siden sidst har vi været til stævne i Ho Bugt Sejlklub, Her var viden til den 
håre side og vore sejler blev virkelig udfordret. I begynder klassen endte det 
med at blive en ren Fanø sejlads Hvor de tre både fra Fanø sejlklub var de 
eneste som fuldførte alle sejladser. Nr. 1. Morten Bjerg nr. 2. Ida Rosenberg 
nr. 3. Magne Kirkegaard Der var også et stk. Feva og to øvede optimister 
med de kæmpede bravt og blev snydt lidt på målstregen. Ingen sure miner 
det er den rette sportsånd. 
Alt i alt er man meget stolt som junior træner når man er afsted med 
ungerne de er simpelthen eksemplariske at have med. 
Vi har fået en Wayfair jolle af Peter Brinch Nielsen. Den er ved at værre klar 
til sin første tur på vandet. Det er en fin jolle som vi takker mange gange for. 
D.04-09 afholdt vi klubmesterskab og som noget nyt havde vi senior sejler 
med i Laser klasen. Henrik Skelmose var så venlig at lægge båd til som 
dommer båd. Tak for det. Der var godt gang i den på banen der var 5 klaser 
som skulle startes på den samme startlinje. Men vejret var perfekt trods alle 
prognoserne. Så alle kom godt afsted og havde nogle fantastiske sejladser. I 
Feva klassen var det som at være til OL. Det var virkelig tæt løb den mindste 
fejl og den anden jolle var der med det samme. 

 
 
 

       Begynder optimister:                                 Øvede optimister: 
1. Ida Rosenberg  1. Silje Kirkegaard 
2. Axel Spangsberg  2. Christian Pedersen 
3. Magne Kirkegaard  3.Tobias Brøner 
4. Morten Bjerg 
5. Mathias b. Pedersen 
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       Feva:     

1. Mikkel Bjerg/Mads Emil Vind Scmidt  
2. Markus Skov Jensen/Karl Moth 

Zoom 8 
1. Oliver Frank Jensen. 

 
Laser Voksne: 
1. Johannes Liebmann 
2. Rune Jensen 
3. Peter Liebmand 

 
MVH. 

Thomas Hejn Juniorafdelingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPSLAGSTAVLEN , 
Mangler du noget eller har du noget du gerne vil af med er der  

Ledig spalte plads her. 
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Redaktørens klumme.  
 
 
Annelise har gjort et godt forsøg på at råbe byrødder, og især borgmesteren 
op. Godt gået. 
 
 
 
 
Sankt Hans aften var der tændt op i grillen og alle havde en hyggelig stund. 
 
 
 
 
Steen har fået sit gode skib ud af havnen, og er stævnet nordpå. Der ligger 
vist en klage og en anke og flyver rundt mellem forskellige nævn og forbund. 
Vi må håbe at den finder en åben skuffe før eller siden. 
 
 
 
 
Udlejning af sin båd til overnattende gæster er blevet et hit. Blot skal der 
huskes på at alle skal kunne være her. Det gælder begge veje. 
 
 
 
 
Øv. Søren og Fuser har solgt deres skibe. Vi må håbe at de nyder deres 
otium. 
 
 
 
Super Brugsen, Strandby plads, Esbjerg (Bennys Brugs) har sponseret et 
beløb til vores klub kasse, efter vi har deltaget i en konkurrence derovre. 
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Hvis der er foreninger som vil leje vores klubhus til møder og lignende, skal 
dette aftales med Benny, som står for reservation. Også ved normale 
udlejninger. 
 
 
 
Klubhuset lejes normalt ikke ud i juni, juli og august. Forbeholdt 
gæstesejlere. Udlejes kun i helt specielle tilfælde.  
 
 
 
Nøgle til klub huset kan erhverves for 200 jydske dollars. 
 
 
 
Hvis du ikke ønsker at fortsætte med at have bådplads i 2017, skal dette 
meddeles til kasseren, ellers fortsætter pladsleje automatisk.  
 
 
 
Referater fra bestyrelsesmøder, møde med kommunen og andre møder vil 
ikke blive bragt i Tågehornet. Spild af god (dyr) spalte plads. Sådanne kan ses 
på Fanø Sejlklubs hjemmeside.  
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SEJLKLUBBENS HJEMMESIDE: 

WWW.FANOESEJLKLUB.DK  
 

PRISER FOR PERIODEN 1.JAN – 31.DEC 2016 

 
KONTINGENT  

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

 
 
 
 

PLADSLEJE 2016 
PLADSLEJE BÅDE <7M    2000 KR 
PLADSLEJE BÅDE <9M   3000 KR 
PLADSLEJE BÅDE <11M 4000 KR 
PLADSLEJE BÅDE >11M 5000 KR 
PLADSLEJE JOLLER  1000 KR 
KOLLEKTIV ANSVAR    250 KR 

      
  

http://www.fanoesejlklub.dk/
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VIGTIGE DATOER TIL KALENDEREN  � 

 
Midvejs møde  d 17 november 2016. 
Jule knas, lysbilleder af  
havnen ved Niels Skelmose  d. 8 december 2016, kl 19.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
REDAKTØR: 

JOHN VESTJYDEN NIELSEN 

 2017    FOTO: 
No Name 

 
 

 
Indlæg til bladet afleveres til redaktøren på Vigensvej, i sejlklubbens 
postkasse, Langelinje 8, 6720 Fanø eller fremsendes pr. mail til 
john.nielsen@fanonet.dk  

mailto:john.nielsen@fanonet.dk

