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TÅGEHORNET NR. 112 
 
FANØ SEJLKLUB, POSTVEJEN 8, 6720 FANØ  

 

Fanø Sejlklubs bestyrelse: 
Formand: Per S. Hansen 26 28 59 23 
Næstformand: Iben Gejl Christensen 75 16 66 18 
Kasserer: Jørgen Dam Christensen 74 85 54 00 
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, Søren Robert Hansen 
Revisorsuppleant: Anita Skelmose 
 

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

Vadehavskluberne: Regnar Skelmose og Erling Krogh 

Ho Lossebro: Børge Thomsen 

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, Jørgen Dam Christensen 

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

    
 

 

 
 

Så er sommeren ved at være på hæld. Nogle hævder, at der ikke har 
været sommer, og måske har der været lidt luftigt på havet,  
men i min baggård har der været mange gode sommerdage. Det er nu 
heller ikke blevet til noget sommersejlads for "Bette Karen", 
men som Søren Viig siger: "Det kan godt være, at vi ikke lige kommer 
ud at sejle i sommer, men vi har båden, der giver os muligheden 
for det". Det vil jeg gerne tilslutte mig. 
 
Havnefesten i Varde blev afviklet i septembers spæde start. Jeg har 
meldinger om, at det var en rigtig god fest med rimelig tilslutning. 
Det glæder mig, at det er muligt for vadehavssejlere at mødes til denne 
fest, som går på omgang mellem vadehavsklubberne. 
 
Juniorafdelingen har netop afholdt sommerafslutning med et flot 
opbud af joller både udenfor og inde i havnen. Der blev kæmpet bravt 
om de gode placeringer. Det var en fornøjelse at se de mange sejljoller 
på vandet, men lige så herligt var det at opleve den vejledning og  
opbakning, som sejlerne får fra ledere og forældre. Det er et 
imponerende aktiv, som vi med rette kan være stolte af. Vore unge 
sejlere er i gode og sikre hænder, men for at træning og kapsejlads til 
stadighed kan foregå under sikre forhold, er det vigtigt, at enhver sejler  
retter sig efter ledernes anvisninger. I juni blev der afholdt et møde 
angående lystbådehavnens fremtid med henblik på sikring af en tålelig 
besejlingsdybde. Vi havde inviteret diverse kompetente personer 
indenfor strømforhold, sedimentering og havnebygning samt diverse 
personer fra Fanø Kommune og Nationalpark Vadehavet samt roklub 
og Turistforening. Der blev drøftet flere muligheder men primært var 
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der fokus på, hvor der skal sættes ind for at reducere sedimentering i 
havnebassinet. Der er af DHI fremsendt projektforslag til afdækning af 
problemstillingen med aflejring i havnen samt forslag til afhjælpning 
af problemet. 
 
En sommerdag oplevede vi desværre, at forbipasserende gæstesejlere 
negligerede at hjælpe en ældre person, som var faldet i vandet i 
indsejlingen. Nogle af vore egne medlemmer gik straks i aktion og fik 
på sikker vis reddet den forkomne person. Det var en helt utilgivelig 
opførsel af gæstesejlerne og det er da kun betryggende- men ikke 
overraskende- at vide, at vore medlemmer reagerer så hurtigt. Tak til 
Niels, Søren og Børge for snarrådig handling. 
 
Og så et meget stort suk: Vi må desværre konstatere, at Fanø 
Kommunes budgetforlig 2013-16 signalerer total mangel på initiativ 
og fremsynethed. 
Der er afsat kr. 100.000 til årlig oprensning, men der er ingen 
indikation på, at Fanø Kommune med kommuneplan 2013 har planer 
for området, som tidligere meldt ud. Jeg vil tillade mig at kalde det et 
seriøst svigt overfor de byrådsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i 
sejlklubben, som i sin tid arbejdede ihærdigt på at få en skabt en 
lystbådehavn.  
 
Det er en ommer! 
 
Jeg tager ud at sejle ca. 24. sep. for en ny 5 ugers periode. 
 
Per 
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JUNIORAFDELINGENJUNIORAFDELINGENJUNIORAFDELINGENJUNIORAFDELINGENS SOMMERS SOMMERS SOMMERS SOMMER    

 

Så gik den sommer - næsten. Og selvom sommervejret ikke har været det 

bedste i mands minde, så har sejlervejret passet fint på vores onsdage.  

Først på sommeren var vi i Hjerting til det årlige stævne i Ho Bugt Sejlklub. 

Den dag var vinden lidt for frisk med alt for mange kæntringer til følge, men 

mange sejladser blev gennemført, og vi havde en rigtig dejlig dag med et flot 

arrangement og super forplejning. Det kan de bare derovre i Hjerting. 

Som Thomas skrev i sidste nr. fik vi først på sommeren en del nye piger 

tilmeldt, og det var lidt af en udfordring. Der gik simpelthen "hønsegård" i 

det, og da viste det sig at være fordel, at trænerne for længst har nået 

pensionistalderen. Vi slukkede simpelthen for vores høreapparater. Vi 

trøstede os med, at der sikkert hurtigt ville ske et frafald blandt pigerne, 

men de forventninger er ikke blevet indfriet, -heldigvis. Nu sejler pigerne, 

som om de aldrig havde lavet andet, og trænerne har igen tændt for 

høreapparaterne.  

Vi har efter sommerferien haft glæde af Kamilla Hejn som hjælpetræner. 

Hun taler et sprog som børnene forstår, og det er en stor hjælp. Tak for det. 

Vi har efter sommerferien afviklet Danibo cup med deltagelse fra Ho Bugt 

Sejlklub og havde en god dag med kapsejlads og hyggeligt samvær.  

2. september afviklede vi klubmesterskaber i fint sejlvejr, og vi sluttede 

traditionen tro med præmieoverrækkelse og pizza-spisning. Igen i år har der 

været stort fremmøde af forældre og familie, og vi er rigtig glade for den 

store interesse. Resultatlister fra sommerens kapsejladser vil senere kunne 

findes på vores hjemmeside. 

Sæsonen er slet ikke slut endnu og vi sejler videre så længe vejret tillader 

det. Vi har det sidste par sejlerdage haft rigtig frisk vind, og det er en ren 

fornøjelse at se, hvor godt børn og unge klarer de situationer der opstår 

med kæntringer og mindre haverier. 

 

Juniorafdelingen, Sven Tobiesen 
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OOPPSSLLAAGGSSTTAAVVLLEENN  ��  
  

  

ARBEJDSDAG & STANDERSTRYGNINGARBEJDSDAG & STANDERSTRYGNINGARBEJDSDAG & STANDERSTRYGNINGARBEJDSDAG & STANDERSTRYGNING 

Lørdag den 6. oktober kl.10 er der arbejdsdag, hvor vi skal have 
vinterklargjort havnen og foretaget diverse småreperationer. 
Kl.1600 stryges standeren for denne sæson. Efterfølgende er der 
fællesspisning i klubhuset 

 

 

Midtvejsmøde den Midtvejsmøde den Midtvejsmøde den Midtvejsmøde den 22.22.22.22.    nov. kl.1930nov. kl.1930nov. kl.1930nov. kl.1930    

VEL MØDT!VEL MØDT!VEL MØDT!VEL MØDT! 
 

 

GeneraGeneraGeneraGeneralforsamlinglforsamlinglforsamlinglforsamling    
Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag den den den den 7777. . . . februar 2013februar 2013februar 2013februar 2013    

    

 

  

DDeessvvæærrrree  eerr  mmaaiilllliisstteenn  ffoorr  TTååggeehhoorrnneett  ggååeett  ttaabbtt..  
MMeeddlleemmmmeerr,,  ddeerr  øønnsskkeerr  aatt  mmooddttaaggee  bbllaaddeett  pprr..  mmaaiill  bbeeddeess  

((iiggeenn))  kkoonnttaakkttee  sseejjllkklluubbbbeenn  ppåå::  iibbeenn@@ffaannoonneett..ddkk    
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OOPPSSLLAAGGSSTTAAVVLLEENN  ��  
          

 

FFOORREEDDRRAAGG::  
  VVII  AARRBBEEJJDDEERR  PPÅÅ  EETT  SSEEJJLLAADDSS--FFOORREEDDRRAAGG  II  

LLØØBBEETT  AAFF  VVIINNTTEERREENN..  FFØØLLGG  MMEEDD  PPÅÅ  
HHJJEEMMMMEESSIIDDEENN,,  II  TTÅÅGGEEHHOORRNNEETT  OOGG  

OOPPSSLLAAGGSSTTAAVVLLEENN  II  KKLLUUBBHHUUSSEETT  
wwwwww..ffaannooeesseejjllkklluubb..ffnnsshhaarree..ccoomm  

 
 
    

BBOOAATTSSHHOOWW  22001133  II  FFRREEDDEERRIICCIIAA  

LLØØRRDDAAGG  DDEENN  22..  MMAARRTTSS  AARRRRAANNGGEERREERR  

SSEEJJLLKKLLUUBBBBEENN  BBUUSSTTUURR  TTIILL  FFRREEDDEERRIICCIIAA    

NNÆÆRRMMEERREE  IINNFFOO  &&  TTIILLMMEELLDDIINNGG  BBLLIIVVEERR  

AANNNNOONNCCEERREETT  II  KKLLUUBBHHUUSSEETT  II  JJAANNUUAARR..  

 

 
    

Standerhejsning Standerhejsning Standerhejsning Standerhejsning     
Lørdag Lørdag Lørdag Lørdag den den den den 6666. . . . aprilaprilaprilapril    2013201320132013    
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INFORMATION OM PLADSANVISNING I HAVNEN 

 

Vi har det seneste års tid oplevet en voksende interesse for Fanø 

Lystbådehavn. Det kan vi kun være glade for, men det kræver 

desværre, at man ikke kan forvente at blive tildelt en plads i havnen 

ved anskaffelse af en båd som ny bådejer, da vi har venteliste på 

bådpladser i alle størrelser. Ligeledes kan der, ved skift til en 

bådstørrelse, der ikke stemmer overens med størrelsen på den 

nuværende plads, ikke tildeles en anden plads uden forud indgået 

aftale med den pladsansvarlige. 

Bestyrelsen har taget flg. Beslutninger vedr. pladser i havnen: 

• Der kan kun tildeles 1 bådplads pr. bådejer. 

• Bådejere uden fast liggeplads i en anden havn priorriteres ved 

pladsfordelingen. 

• Lånepladser administreres af den pladsansvarlige. 

Vi opfordre bådejere til straks at rette henvendelse til bestyrelsen, 

hvis pladsen ikke vil blive benyttet for en længere periode i sæsonen.  

Bestyrelsen arbejder på et havneregulativ, der vil blive forelagt 

generalforsamlingen 2013. Vi er altid åbne for input og gode ideer fra 

medlemmerne. 
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STANDERSTRYGNING 2012 

 
 

 

LØRDAG DEM 6. OKTOBER 

 

 

 

 

 

VI STARTER MED ARBEJDSDAG KL.10 FOR 

VINTERKLARGØRING AF HAVNEN OG DIV. 

REPERATIONER. 

 

 

 

KL.1600 ER DER STANDERSTRYGNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÅR STANDEREN ER STRØGET ER DER 

FÆLLESSPISNING I KLUBHUSET.
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KONTINGENT 2012 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2012 PRISER 

PLADSLEJE BÅDE     1600 KR 
PLADSLEJE JOLLER    650 KR 
KOLLEKTIV ANSVAR    250 KR 
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Juniorafdelingen i Ho Bugt juni 2012 
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Redaktøren anbefaler: 
 

 

I filmen 'Kapringen' er fragtskibet MV Rozen, der befinder sig langt ude i Det 
Indiske Ocean, på vej mod havn, da det bordes og kapres af somaliske 
pirater. 

Om bord er to danske sømænd, skibskokken Mikkel (Pilou Asbæk) og 
maskinmesteren Jan (Roland Møller), der sammen med kaptajnen og den 
øvrige besætning bliver taget som gidsler. Kravet til skibets rederi er klart: 15 
millioner dollars for MV Rozen og dets besætning. 

Hjemme i Danmark forhandler direktøren for skibsrederiet (Søren Malling) 
og et hold af eksperter med piraterne for at bringe løsesummen så langt ned 
som muligt, uden at sømændenes liv bringes i fare. 

Selvom 'Kapringen' gør brug af et tidligere kapret skib, MV Rozen, som både 
kulisse og ved navns nævnelse, er historien ren fiktion, dog med klare 
referencer til virkeligheden.  

Filmen er instrueret af Tobias Lindholm, som var medinstruktør på 
fængselsfilmen 'R' (2010), der ligesom 'Kapringen' har Pilou Asbæk i 
hovedrollen 
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VIGTIGE DATOER TIL KALENDEREN  � 

 
 
Lørdag den 6. oktober kl.1000  Arbejdsdag. Vinterklargøring af 

havnen  
 
Lørdag den 6. oktober kl.1600  Standerstrygning med spisning. 
 
Torsdag den 22. november kl.1930 Midtvejsmøde 
 
Torsdag den 7. februar kl.1930 Generalforsamling.  

Årsregnskab vil være til 
afhentning i klubhuset. 
Dagsorden kommer på 
hjemmesiden og i næste nr. af 
Tågehornet. 
 

Lørdag den 2. marts:  Boat Show 2013 i Fredericia 
  Fælles bustur. Tilmelding og info  
  Følger i klubhuset. 

 
Lørdag den 6. april  Standerhejsning. 
 
 
 
 
 

 
REDAKTØR: 

IBEN GEJL CHRISTENSEN  

  10.dec.’12   FOTO: 
FANØ ONLINE, IBEN 

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


