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Dansk Sejlunion (DS):

Per S. Hansen

Vadehavskluberne:

Regnar Skelmose og Erling Krogh
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Thomas Hejn, Sven Tobisen, Hans
Mikkelsen, Rikke Jensen
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Flemming Laulund, Svend Åge Christensen
og Ole Sørensen
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Iben Gejl Christensen
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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, Annelise Halcrow

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

iben@fanonet.dk
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FORMANDEN HAR ORDET!

Det har været en forrygende god sommer, hvor forventningerne til
skøn, afslappende sejlads i herligt solskin samt hyggelige havnedage er
blevet indfriet mange gange. Vi har haft godt besøg i lystbådehavnen,
Cirkus Maskot har været omkring som sædvanlig, der har været
havnefest i Ribe (8 både fra Fanø), og juniorafdelingen har for nyligt
holdt et ganske vellykket klubmesterskab. Endelig har der som noget
nyt været madlavning og filmfremvisning på kommunens
parkeringsplads.
Fanø Sejlklub kunne ved et i Middelfart i uge 36 afholdt DS/Torm
arrangement høste 9 våddragter og 9 redningsveste som følge af en
solid tilgang af juniorsejlere. Undertegnede var der for at blive hyldet
sammen med bestyrelsesmedlemmer fra 20 andre vestdanske klubber.
Vi kan være ganske godt tilfredse og stolte over fremgangen på Fanø,
og æren for dette vil jeg straks give videre til Thomas og en solid skare
af assisterende trænere – unge og lidt ældre udgaver ☺. Det er en rigtig
god indsats, der bliver lagt i junior-afdelingen, men det skal også
nævnes, at vore unge sejlere og deres forældre med sejlklubbens ret
store opbud af forskelligartede sejljoller, følgebåde og udstyr i øvrigt,
får et rigtig godt tilbud, som ikke kræver den store investering, indtil
sejleren eventuelt selv får smag for at eje egen båd.
Med ferien bag os er det tid til at komme videre. Der har de sidste par
måneder ikke været nogen kommunikation med rådhuset med henblik
på sedimentsprøver, oprensning og ny lejekontrakt. Noget skuffende
kan det så fortælles, at der i kommunens 4 årige budgetforlig 20132016 ikke er indeholdt noget om renovering af lystbådehavnen som en
ellers naturlig afslutning på hele Langelinierenoveringen. Der er alene
2

afsat kr.100.000 til oprensning pr år de næste 4 år. Dem bliver der
hårdt brug for, idet ikke engang kajakker kan sejle ud af havnen ved
lavvande.
Fanø Lystbådehavn er et stort aktiv for Fanø Kommune – både i
relation til sejladstilbud til øens børn, og som en sikker og
servicevenlig havn for rigtig mange gæstesejlere, der lægger en
betragtelig del penge på øen, men skal vi bevare det gode indtryk, som
bl.a. kræver rimelige besejlingsforhold og sikre broanlæg, skal der
arbejdes seriøst på en langtidsplan.
Som tidligere nævnt har Fanø og lystbådehavnen en fortrinlig plads i
Nationalpark Vadehavet og – måske inden længe - et Unesco
Kulturarvsområde, hvilket turistpotentiale Fanø Kommune bør have
klart fokus på.
Fanø Sejlklubs servicevenlige og ulønnede havnepengeopkrævere gør
en god indsats for at tage pænt imod gæstesejlere og sammen med et
åbent, vel-vedligeholdt og godt udstyret klubhus samt nye el-standere
og ikke mindst havnens formidable placering ganske tæt på byen og
færgen er betingelserne rigtig gode for at føle sig godt tilpas som
sejlende turist.
Men, men – som ovenfor nævnt, skal der snarlig fokus på den
fremtidige sikring af havnen således, at vi også fremover kan tilbyde
sejlende turister et godt sted at fortøje. Det handler absolut ikke kun
om Fanø Sejlklubs genforhandling med Fanø Kommune om
lejekontrakten.
Med ønsket om et godt efterår til alle
Mvh
Per
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NYR FRA JUNIORAFDELINGEN
Vi har haft en fin sommer, hvor der har været nogle af de voksne
hjælpere som har sørget for, at vi har kunnet holde sejlads hver
onsdag i hele sommerferien. Det er et meget flot tilbud, vi har til vore
sejler, og det kan kun lade sig gøre på grund af de aktive og
engagerede frivillige, vi har i junior afdelingen. Medlemstallet er
meget stabilt på 20 juniorer. Og det er nok også, hvad vores resourcer
rækker til.
Vi har afholdt klubmesterskab søndag den 8. september, hvor vi
havde en god dag med en god vind og masser af sejlads. Opbakning fra
sejlernes familier var rigtig god. Forældrene er meget hjælpsomme og
giver gerne en hånd med, hvor vi har brug for hjælp. Det er vi meget
glade for i juniorafdelingen og takker for hjælpen.
Der har været et par kedelige tilfælde hvor motorbåde hverken slår
farten ned eller forsøger at undvige vor unge sejler i optimistjollerne.
Vi skulle gerne kunne lære dem at sejle under trygge forhold.
Selvfølgelig skal vi alle være her,
men der er trods alt nogle almene
sejlregler og almindelig godt
sømandsskab, man skal sejle
efter.
MVH. Thomas Hejn

En juniorsejler fra Fanø kan
selvfølgelig gå på vandet!
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OPSLAGSTAVLEN

SLÆBESTEDET
DER ER BLEVET KØRT MED BIL PÅ RISTVÆRKET VED
SLÆBESTEDET, SÅ DE NYE RISTE ER BLEVET SKÆVE.
BESTYRELSEN INDSKÆRPER:

DET ER STRENGT FORBUDT AT KØRE
MED BIL PÅ RISTVÆRKET.

STANDERSTRYGNING
LØRDAG DEN 26. OKTOBER
Kl.10: Vi mødes til arbejdsdag på havnen
Kl.15: Standerstrygning herefter
Helstegt pattegris

MIDTVEJSMØDE & JULEHYGGE
Torsdag den 5. december kl.1930
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OPSLAGSTAVLEN
Bestyrelsen takker udvalgsmedlemmerne for deres indsats i
foreningen med en UDVALGSAFTEN lørdag den 15.
november kl.1830 med spisning og hyggeligt samvær.

E-MAILADRESSER
Vi forsøger til stadighed at være “miljø-rigtige”. Derfor vil
korrespondance fra Fanø Sejlklub primært blive udsendt pr.
e-mail.
Har du ikke modtaget Tågehornet pr. mail bedes du oplyse
din e-mailadresse til: iben@fanonet.dk
Tågehornet på tryk kan afhentes i klubhuset.

PLADSFORDELING
Påtænker du at skifte båden ud til en større/mindre, SKAL
der træffes aftale med bestyrelsen, så du kan komme på
venteliste til en større/mindre plads. Der er i øjeblikket
langt flere både i havnen, der kræver 10m pladser, end vi har
Y-bomme og pladser til.
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RESULTATLISTE KLUBMESTERSKAB 8. SEPTEMBER
Begynder optimist.
1. Nikolai Frederiksen
2. Mikkel Hahn Jensen
3. Andreas Vang Klintlyng
Øvede optimister.
1. Anna Kathrine Mosgård Hansen
2. Sofie Amalie Mosgård Hansen
3. Amalie Halkjær
Laser.
1. Jeppe Kierkegård
2. Karl Tobiesen
3. Andreas Viig
Feva.
1. Thor Flint / Sebastian Flint
2. Simon Schmidt / Mikkel Nygaard Bjerg
3. Martin Knudsen / Karl Philip Moth

Fair Play Pokalen gik i år til:

Thor Flint.

De flotte pokaler kan ses i klubhuset.
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KONTINGENT 2013
AKTIV
AKTIV MEDEJER
PASSIV
JUNIOR
JUNIOR SØSKENDE

650 KR
200 KR
375 KR
350 KR
200 KR

2013 PRISER
PLADSLEJE BÅDE
PLADSLEJE JOLLER
KOLLEKTIV ANSVAR

1500 KR
650 KR
250 KR
9

VIGTIGE DATOER TIL KALENDEREN

Onsdage kl.1530

JUNIORUNDERVISNING

Lørdag den 26.oktober kl.10

ARBEJDSDAG

Lørdag den 26.oktober kl.15

STANDERSTRYGNING &
HELSTEGT PATTEGRIS

Lørdag den 15.november kl.18:

UDVALGSAFTEN

Torsdag den 5.december kl.1930:

MIDTVEJSMØDE

REDAKTØR:
IBEN GEJL CHRISTENSEN

10.dec.’13

FOTO:
HANS MIKKELSEN

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