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TÅGEHORNET NR. 118 
 
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  
Suppleant for Jesper Kaae: Allan Christensen 
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, Jane Bjerg 

Havnemester: Flemming Laulund, Svend Åge Christensen 
og Ole Sørensen 

Pladsfordeling: Iben Gejl Christensen  iben@fanonet.dk  

Opsynsmand: Ole Sørensen, Gunnar Engsted, Øjvind 
Brink 

Tekniske Chefer: Regnar Skelmose & Søren Robert Hansen 

Stormflodsudvalg: Gunnar Engsted, Ole Sørensen, Jacob 
Olsen og Michael Søgaard 

Klubhusudvalg: Regnar Skelmose, Jørgen Holm, Carl Martin  
 Christensen, Annelise Halcrow 

Aktivitetsudvalg: Hanne Skelmose, Vibse Due Christensen, 
Peter Nielsen 

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

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

    
 
 
 
 

 
 

Sommeren har været særdeles god, der er blevet grillet energisk  på 
havnen.  Det har som altid været skønt at se glade ansigter og få en 
lystig kommentar med på vejen.  Vi har atter haft hyggeligt selskab af 
vore gæstesejlere fra havne i det danske vadehav og fra havne længere 
væk.  Vi sætter stor pris på, at vi trods en efterhånden ret tilmudret og 
nedslidt havn, ikke bliver svigtet af vore gæster.    
Den 10. juni blev der taget nye sedimentsprøver i og udenfor 
lystbådehavnen.  Resultatet af prøverne er også modtaget og dette viser 
desværre, at klapning af sedimentet i havnebassinet ikke kan lade sig 
gøre på plads E og F mellem Esbjerg og Fanø. Sedimentet i 
sedimentsfælden udenfor indsejlingen kan sandsynligvis klappes på F. 
Der arbejdes nu på at få en klapningstilladelse af sedimentet i fælden 
på plads. Med henblik på havnebassinet vil alle muligheder blive 
overvejet, da både kommune og sejlklub helst vil undgå den 
bekostelige sejlads med sediment ud på den anden side af øen.  
Der har været et par møder mellem Fanø Roklub, Fanø Sejlklub og 
Fanø Kommune for drøftelse af vedligehold og ovennævnte 
oprensning samt forskellige modeller for opsætning af lejekontrakt.   
Op til kommunalvalget 2013 havde Fanø Sejlklub tre indlæg om 
aktiviteter på og nødvendig udvikling af lystbådehavnen.  Med de 
mange aktive medlemmer i roklub/kajakklub og sejlklubbens 
juniorafdeling, er området et rigtig godt aktiv for Fanø Kommune. 
Området trænger til et stort løft for at komme til at høre bedre sammen 
med byen og Langelinie.  Der er plads til at skabe flere 
fritidsaktiviteter i området.  
Det er en uomtvistelig kendsgerning, at Langelinie og lystbådehavnen 
er placeret ideelt i Nationalpark Vadehavet på en ø, der indeholder en 
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masse interessant maritim og bygningsmæssig historie og er rig på 
kulturelle tilbud.  
 
Fra Sejlklubbens side, vil vi gerne lægge ud med at få udformet et 
skitseprojekt, og i den forbindelse har vi haft et møde med en arkitekt, 
der har havne som både arbejdsområde og interesseområde.  Vi ser 
frem til, hvad arkitekten får ud af vores oplæg og når der forelægger en 
skitse, vil vi sammen med arkitekten meget bredt indkalde til et 
informationsmøde.   
Vel er der bemærkninger på havnen om, at det ikke her og nu giver 
mere vand at sejle i, men vi bør undlade at se snæversynet på dette.  
Målet med den igangsatte proces er, at der kommer så megen fokus på 
området, at der sideløbende med udvikling af lystbådehavnen måske 
også kan skaffes fondsmidler til oprensning og/eller alternativ 
oprensning.  Nu leverer vi indsparket og så håber vi, at andre hjælper 
med at få bolden i mål.  
Med udnævnelse af vadehavet som UNESCO verdensarv er der 
kommet forøget fokus på området, hvilket vi skal benytte os af.  
Udnævnelsen vil på Fanø blive fejret den 18. oktober. Hvor Rebekka 
skal afhente flisen og sejle den til Fanø. 
 
Jeg er kommet tilbage til Nordsøen efter ¾ år i Angolansk farvand.  
Det har været er en nydelse at være tilbage i det hjemlige hav med det 
hurtigt skiftende vejrlig og lange lyse sommeraftener.  Nu er det så 
vinter og efterår, der banker på døren, med alt, hvad der hører til! 
 
Lørdag den 15. november kl.14 er der standerstrygning, 
efterfølgende er der ekstraordinær generalforsamling, hvor vi skal 
have fastsat pladsleje for 2015.  
 
Mvh 
Per 
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NYR FRA JUNIORAFDELINGENNYR FRA JUNIORAFDELINGENNYR FRA JUNIORAFDELINGENNYR FRA JUNIORAFDELINGEN    

 
I år er vi blevet ramt af en del gode trænings eftermiddage 
med sol og vind. Hen over sommeren har der været sejlads 
hver onsdag. Jeg vil gerne takke for indsatsen i 
sommerferien det er dejligt at der er nogle trænere som vil 
hjælpe i ferien. 
 Der er blevet afholdt klubmesterskab søndag d.7. 
september. Vi havde en god dag, selv om der var meget lidt 
vind til at starte med. Det blev dog bedre i løbet af 
eftermiddagen.  
Vi startede med en bid brød kl.12.00 og derefter riggede de 
jollerne til. Efter skippermødet ca. Kl.13.30 blev alle sendt 
på vandet, hvor vi fik afviklet 5 sejladser i hver klasse. Og i 
år lykkedes det at få optaget traditionen med at forældrene 
har en kapsejldas (4 stk. fædre og en bedstefar) flot indsats 
og sejlads. Tak for det.  
Vi sluttede traditionen tro af med præmieoverrækkelse og 
Pizza. Resultatlisten er på næste side. 
Jeg vil gerne takke for det store fremmøde af 
familiemedlemmer. Det gør dagen meget bedre og sjovere 
både for sejlerne og os trænere. Tak til alle, som gav en hånd 
med, hvor der var behov og hjalp med at få arrangementet til 
at kør både inde og ude. Det er en fornøjelse at være med, 
når vi har så stor en opbakning helle vejen rundt. Bliv ved 
med det, så skal Junior afdelingen nok klare sig! 
 Der er blevet indkøbt tre stk. flydebroer til 
juniorafdelingen, som er blevet samlet og lagt på plads med 
joller og skur. Jeg vil gerne takke for hjælpen med 
samlingen af flydebroen. Det er jo fantastisk at man kan få 
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hjælp til så stor en arbejdsindsats fra seniorafdelingen af 
medlemmer, som ikke engang har børn der går til sejlads. 
Nu ønsker vi så, at den nye bro kan holde lige så mange år 
som den gamle! 
 
Mvh 
Thomas Hejn 

 

Klubmesterskab 2014 
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RESULTATLISTE KLUBMESTERSKAB 7. SEP. 2014 

Begynder optimist. 
1. Anton Jørgensen 
2. Magnnus Frederiksen 
3. Silje Bertelsen 

 
Øvede optimister. 

1. Nikolai Frederiksen 
2. Anna Mosgård Hansen 
3. Sofie Mosgård Hansen 

 
Feva. 

1. Andreas Viig / Anna Mosgård Hansen 
2. Mikkel Nygaard Bjerg / Mads Emil Schmidt 
3. Thor Flint Petersen / Sofie Mosgård Hansen 

   
Forældre sejlads. 

1. Svend Åge Hansen 
2. Brian Schmidt 
3. Niels Bjerregaard 

 
Fair Play 

  Mikkel Bjerg 
 

Fanø Sejlklubs Juniorafdeling vil gerne sige tak 
til vore sponsorer denne dag. 

Slagter Christiansen for Pizza til alle gæster og sejlere. 

For præmierne fra Super Brugsen, Fanø Is & Konfekture, 
Dragens Legeland, Fanø Sparekasse, Super Spar, Ny Form, 
Hans og Grethe, Havnekiosken, Unika Cykler, Fanø Pizza, 
Fanø Boghandel 

 
MVH. Juniorafdelingen Fanø Sejlklub 
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OPSLAGSTAVLEN � 
 

EKSTRAORDINÆR 

GENERALFORSAMLING 
Lørdag den 15. november ca. kl.15 

Umiddelbart efter standerstrygning afholdes 

der ekstraordinær generalforsamling, hvor 

pladsleje 2015 skal fastsættes. 

 
 

STANDERSTRYGNING 
Lørdag den 15. november kl.14 

 

 

MIDTVEJSMØDE & JULEHYGGE 
Torsdag den 4.december kl.1930, med  

glög og æbelskiver! 
 

Bestyrelsesmedlem Jesper Kaae er rejst udenlands og er derfor 
udtrådt af bestyrelsen. Han er - frem til ordinær 
generalforsamling - erstattet af suppleant Allan Christensen. 

  



8 
 

OPSLAGSTAVLEN � 
 

Bestyrelsen henstiller til, at både, 

der ligger i vandet for vinteren 

nedrigges i vinterperioden 
 

Alle bådejere/pladslejere gøres hermed 

opmærksom på ALLE lejekontrakter 

udløber ved årsskiftet. Såfremt man 

ønsker liggeplads i havnen i 2015 skal 

havnemesteren (Iben) have skriftlig 

besked senest den 15. februar 2015, 

enten pr. mail iben@fanonet.dk eller i 

postkassen ved klubhuset eller på 

Vestervejen 73. 

I den forbindelse bedes I oplyse 

pladsstørrelse/bådlængde. 
 

 

HJEMMESIDE: WWW.FANOESEJLKLUB.DK  
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JUNIOR AKTIVITETER 
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VIGTIGE DATOER TIL KALENDEREN  � 

 
Lørdag den 15. november kl.14: STANDERSTRYGNING  
  Traditionen tro vil klubben 
  efterfølgende være vært ved en 
  bid brød.  
   
Lørdag den 15. november ca kl.15: EKSTRAORDINÆR  
  GENERALFORSAMLING 

  Fastsættelse af pladsleje 2015 
 

Torsdag den 4. december kl.1930: Midtvejsmøde & Julehygge 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Vadehavs-havn, der ønsker sig noget vand! 
 

 
REDAKTØR: 

IBEN GEJL CHRISTENSEN 

 2.jan. ’15   FOTO: 
Søren Viig, Janni Moesgaard 

Hansen, Iben Gejl Christensen 
 

Indlæg afleveres til redaktøren eller fremsendes på mail: 
iben@fanonet.dk 


