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TÅGEHORNET NR. 120, Efterår 2015 
 
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: Flemming Laulund 20 70 38 44 
Bestyrelsesmedlemmer: Regnar Skelmose 75 16 38 18 
 Svend Aage Christensen  75 16 25 16 
 Allan Christensen   
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 

Havnemester: Flemming Laulund, Svend Åge Christensen 
og Ole Sørensen 

Pladsfordeling: Iben Gejl Christensen  iben@fanonet.dk  

Opsynsmand: Ole Sørensen, Øjvind Brink, P.E. Svendsen 

Tekniske Chefer: Regnar Skelmose & Søren Robert Hansen 

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

Klubhusudvalg: Regnar Skelmose, Jørgen Holm, Svend Åge 
 Jensen, Annelise Halcrow 

Aktivitetsudvalg: Hanne Skelmose, Vibse Due Christensen, 
Hanne Christensen 

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

Klubblad: Iben Gejl Christensen iben@fanonet.dk 
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FORMANDEN HAR ORDET! 

 

 
 
 
 

 

 

Vi er godt på vej mod den mørke årstid. Jeg håber, at sommeren, 

omskiftelig som den har været, alligevel har bidraget til at lagre god 

energi til at stå imod med vinteren over. Min egen båd var planlagt til 

en tur i den altid skønne Limfjord, men diverse forhindringer 

forårsagede en udsættelse til forhåbentlig næste år.  

Antallet af gæstebådsovernatninger ser ud til at være noget mindre i år 

grundet vejret, men en del af årsagen skyldes også besværlig besejling 

af havnen. Vi har desværre måttet vinke farvel til nogle af vore 

medlems-sejlbåde, hvis ejere naturligt nok gerne vil have en båd, der 

flyder i vandet og altid er klar til at sejle med.  Den 11. september var 

havnen et par timer efter ebbe næsten tørlagt. Ganske vist var der 

østenvind, men der er ingen tvivl om, at havnen til stadighed får tilført 

sediment.  

Fanø Kommune bestilte i forsommeren en strømundersøgelse, som 

skal forløbe over 4 kvartaler. Undersøgelsen vil forhåbentlig medvirke 

til at vise, om der kan opnås en reduktion i sedimentering ved 

forandring af havnen (moleføring / gennemskylning med mere). 

Sejlklubben er med på sidelinjen i form af praktisk assistance til de 

involverede ingeniører. Indtil undersøgelsen er færdig og resultatet er 

klar, vil der ikke være nogen oprensningsaktivitet. 

Vi er stadigvæk uden lejeaftale med Fanø Kommune. Vi havde et 

møde med FK den 8. september for at drøfte lejebeløb, ny aftale, 

fremtid for lystbådehavnen, anvendelse af parkeringsplads ved havnen 

med mere.  Vi forventer klart at have nyt med til standerstrygning 

31/10. Ved denne lejlighed vil der blive afholdt ekstraordinær 

generalforsamling for at fastlægge pladsleje for 2016.  
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I år var det Fanø Sejlklubs tur til at holde havnefest for Vadehavets 

Bådklubber. Det var samtidig godt 25 år siden, at havnen blev indviet i 

sin nuværende form og også 25 år siden, at klubhuset blev færdigt, så 

vi kombinerede havnefesten med en jubilæumsfest. Jeg vil med det 

samme takke Varde Sejlklub og Ribe Søsport for gavekort og rigtig 

stor tak til Fest- og Aktivitetsudvalget med tovholder Hanne for at 

festen lykkedes så flot. Tak for den assistance som gæster og 

medlemmer ydede til festen.  

Da havnen ser ud, som den gør, med kraftig sedimentering og slidte 

broer, var der på sin vis tale om at holde en lavprofileret jubilæumsfest 

uden indbydelser og lange taler, men det blev en fest af rigtig god 

beskaffenhed med sikker styring, lækker mad arrangeret af Slagter 

Christiansen, formidabel underholdning ved Ole og Peter ( af og til flot 

assisteret af Niels) og ikke mindst en god stemning leveret af de 

tilmeldte deltagere fra Esbjerg, Varde, Ribe og Fanø.  

Fanø Kommune overvejer at bringe flere aktiviteter til området ved 

lystbådehavnen. Det kan vi absolut hilse velkommen, for der er plads 

til langt mere, og den forøgede aktivitet vil bringe mere fokus på 

lystbådehavnen. Vi kan kun opfordre Fanø Kommune og turistforening 

til at reklamere massivt for lystbådehavn og Langelinie.  Dermed kan 

der komme den fornødne opmærksomhed, som kan udløse fondsmidler 

til en renovering af lystbådehavnen og et mere sammenhængende og 

anvendeligt havneanlæg.  

Godt efterår. 

Per 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommernat på Fanø 
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NYR FRA JUNIORAFDELINGEN 

 
 

Vi har haft en meget omskiftelig sæson i år med manglende vand og 

for meget vind. Der har været sejlads hver onsdag i sommerferien, hvis 

vejret har tilladt det. Tak for indsatsen fra træner siden, det er flot vi 

kan tilbyde sejlads helle ferien. 

Den 31. maj var Ho Bugt sejlklub på besøg til Danibo Cup, se billeder 

og læs hilsen fra Ho Bugt andet sted i bladet. 

Vi har haft nogle sejlere til Ho Bugt Cup. Det svære var der meget 

vind, så der var en del som måtte udgå. Men flot kæmpet af alle og tak 

for hjælpen. Atter en gang brillerede jeg ved mit fravær i år! Derfor er 

det meget godt, at der er så stor og dygtig træner stab som tager over 

og får det helle til at køre med hjælp fra forældrene. 

Skurvognen er blevet malet og har fået navneskilt på, så man kan se 

det er juniorernes grej-vogn. Tak til alle som har hjulpet; ingen nævnt - 

ingen glemt. 

Klubmesterskab lørdag d. 26-09: 

Resultaterne kommer på 

hjemmesiden (når den er oppe at 

køre igen) – og i Fanø Ugeblad.  

Hvor når sæsonen afsluttes 

kommer an på vejret. 

 

MVH. Thomas Hejn  

Juniorafdelingen. 
 

 

 

Feva-jollerne klar til sejlads 
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OPSLAGSTAVLEN � 

STANDERSTRYGNING 

Lørdag den 31. oktober kl.14 

 

EKSTRAORDINÆR 

GENERALFORSAMLING 

Lørdag den 31. oktober kl.15 

Udestående punkt fra ordinær 

generalforsamling:  

Fastsættelse af pladsleje 2016 
 

HUSK AT NEDRIGGE BÅDEN 

INDEN DEN 1. NOVEMBER! 
 

MIDTVEJSMØDE 

DEN 12. NOVEMBER KL.1900 
 

VI ER I FULD GANG MED EN OPGRADERING AF 

SEJLKLUBBENS HJEMMESIDE: 

WWW.FANOESEJLKLUB.DK  
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DANIBO CUP 31. MAJ 2015 
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Danibo Cup på Fanø! 
 

Fanø Sejlklub var igen i år vært ved deres traditionsrige Danibo Cup.  

Gæstfriheden var stor, og glæden over at se os ligeså.  

Fra HBS deltog fire Optisejlere og to Fevabesætninger, samt fem 

forældre/trænere.  

Vi mødtes i HBS kl. 9:00 og pakkede joller på tre trailere, hvorefter der 

var rundstykker, kaffe mv. i klubhuset.  

Herefter til færgen, og så var der tilrigning, frokost og skippermøde kl. 

ca. 13.  

Da vi kom på vandet var der en frisk til hård vind, 7-12 m/s fra syd, og 

en krab sø på det yderste af banen.  

Med andre ord ganske udfordrende forhold for selv rutinerede 

sejlere.  

Opti nybegyndere sejlede på en bane i havnen, men også det var 

svært med al den vind.  

Nogle valgte før eller senere at udgå, og stor ros til dem for at få 

prøvet sin grænse af, og sige fra når man møder den.  

Efter endt sejlads og afrigning var der kaffe, kage og 

præmieoverrækkelse i Fanøs klubhus.  

Tak for en dejlig dag til alle sejlere og forældre fra HBS, og ikke mindst 

vores værter på Fanø! 

 

På HBS ungdoms vegne / Lars 
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God fornøjelse! 

 
 
 
 

  

Ingen vind og ingen vand, 

ingen mad, der smager. 

Ingen pi'er og langt fra land 

er søfolks værste plager. 
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VIGTIGE DATOER TIL KALENDEREN  � 

 
Lørdag den 31. oktober kl.14:  STANDERSTRYGNING  
     
Lørdag den 31. oktober kl.15:  EKSTRAORDINÆR  
  GENERALFORSAMLING 
 
Torsdag den 12. november kl.19: MIDTVEJSMØDE  

 
 

 

REDAKTØR: 

IBEN GEJL CHRISTENSEN 

 8.dec. ’15   FOTO: 

Jane Bjerg, Lady-Niels 
 
 

 
Indlæg til bladet afleveres til redaktøren på Vestervejen 73 eller  

fremsendes på e-mail til: iben@fanonet.dk 


