
 
 
HOU SEJLKLUB 

Jollelejr  
Juli: 
Flotille-sejlads til Sørlandet   

Sejlerhilsen fra Hou Sejlklub – april 2021 
Kære sejler  
Du modtager denne hilsen, fordi du er andelshaver i Hou Lystbådehavn og måske ikke kender 
så meget til Hou Sejlklub?  

Til dig, der allerede er medlem: se dette som et ekstra nyhedsbrev og videresend det gerne til 
gode venner og bekendte. 

Vi ser frem til en sæson med masser af aktivitet på vandet og vil gerne byde nye medlemmer 
inden for i fællesskabet. Et medlemskab dækker HELE husstanden og som medlem at Hou 
Sejlklub bliver du også medlem af Dansk Sejlunion og støtter dermed sejlsporten i Danmark.  

Som medlem har du mod et mindre aktivitetsbidrag mulighed for at deltage i klubbens 
forskellige aktiviteter: jollesejlads, windsurfing, matchrace, kapsejlads, sejlerskole, klubture og 
forskellige vinterarrangementer:  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 

Årshjul for 2021 

1.-7. august: 
VM iTera-joller   

Vestindien Cup, Skanderborg sø   

Sankt Hans  

April/maj: 
opstart for:  
Sejlerskole 
Kapsejlads 
Jollesejlads 
Matchrace 
Windsurfing 
   

Sommerpause 

 
Sæsonafslutning 
 
Tunø Rundt 
   

Pinsetur  

Vinteraktiviteter 
Styrketræning for sejlere,  
Foredrag 
Temaaftener, fx motorpasning 
   

Julefrokost  

Generalforsamling  
(udsat pga. corona) 

Hou Cup  

Standerstrygning  

   Havnens dag  



 
 
HOU SEJLKLUB 

 

Hou Sejlklub 
Hou Sejlklub blev etableret som Hou Bådelaug i 1976 og stod for etablering af en lystbådehavn 
i Hou. I 2005 blev klubben delt op, så Hou Lystbådehavn står for havnefaciliteterne, imens Hou 
Sejlklub står for sejlsports-aktiviteterne og sådan er det stadig.  

Vi er 110 medlemmer i sejlklubben og et medlemskab dækker hele husstanden, så målt i sjæle 
er vi lidt flere. Alle klubbens aktiviteter er baseret på frivilliges indsats og derfor kan vi holde 
medlemskontingent og aktivitetsgebyrer på et niveau, hvor alle kan være med. 

Det hjælper selvfølgelig også, at vi har gode sponsorer. Fx har nedenstående firmaer netop 
bidraget til indkøb af en ny følgebåd til klubbens ungdomsafdeling: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        
 

 
 

 

 

 

 

 
Her er plads til dit firmalogo  

 

 

 
   

 

Hvis du køber din el hos AURA, kan du vælge at støtte Hou Sejlklub:  

 

Tilmeld dig her: https://www.aura.dk/fallesel 

 



 
 
HOU SEJLKLUB 

Jollesejlads / ungdomsarbejdet 
Jollesejlads tiltrækker lidt mere end 30 børn og unge, der bruger enten mandage eller onsdage 
aftener på vandet, imens deres forældre enten hjælper med træningen, prøver at få styr på 
grejet eller forbereder noget aftensmad. Vores instruktører er sejlkyndige forældre samt 
elever fra HMI´s sejlerlinje – nogle dygtige unge mennesker, hvis glæde og entusiasme er 
smitsomt og giver en masse liv på havnen. I 2020 var det med til at afvikle en sommerlejr for 
jollesejlerne – en succes vi planlægger at gentage. Til august sender vi et par Tera-sejlere 
afsted til VM i Tera, der i år afholdes i Greve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skippermøde med afstand  

  

 
 
 

 

 

 

I jolleafdelingen er der plads til 
alle og vi hjælper hinanden 



 
 
HOU SEJLKLUB 

 

Sejlerskolen  
I sejlerskolen lærer man at sejle kølbåde på hold med hver 3 sejlere pr. båd/skipper. Der sejles 
efter Dansk Sejlunion´s diplomsejlerskole og enten i klubbens J80´er, Housa, en af 
Egmonthøjskolens IF-både eller i instruktørernes egne både.  

Sejlerskolen er altid på udkig efter nye skippere/instruktører, så hvis du er en dygtig sejler og 
har mod på at lære fra dig, så er nye skippere meget velkomne. Man kan evt. starte med at 
melde sig som afløser. 

 

Kapsejlads 
Som de fleste andre sejlklubber har vi 
onsdagssejlads, hvor der sejles kapsejlads i al 
venskabelighed og på alle niveauer. Da vi sejler 
med handicap, kan ALLE sejlbåde uanset mærke 
og størrelse deltage.  
 
Der er heller ikke særlige krav til skipperen og 
besætningens kunnen ifht. kapsejlads – man 
lærer det efterhånden og bliver god til at sejle 
sin båd, hvilket giver en bedre og mere tryg 
sejlads på sommerens ture.  
 
I hele maj 2021 kan nye sejlere frit deltage i onsdagssejladserne. Hvis du først vil prøve det af 
med en erfaren skipper, så er du også velkommen til at sejle med som gast i det omfang 
corona-bestemmelser tillader det. Skriv til kapsejlads@housejlklub.dk, så finder vi en plads.   
 

Tunø Rundt 
Tunø Rundt er en af mange kapsejladser i AarhusBugten og arrangeres af Hou Sejlklub og 
Norsminde Sejlklub. 

 

Mange lokale firmaer valgte at støtte Tunø Rundt – tak for det! 

mailto:kapsejlads@housejlklub.dk


 
 
HOU SEJLKLUB 

 

Matchrace 
Matchrace er en variant af kapsejlads, der foregår i J80´er sejlbåde og på en trekantbane. 
Deltagelse kræver ikke, at man har egen båd og det er nok sjovest, hvis man allerede kan sejle. 

Windsurfing og SUP 
Har du mod på vandsport uden en båd, så er der hver torsdag og nogle mandage mulighed for 
windsurfing. Vi har surfboards og rigs i forskellige størrelser, så kom og prøv.  

 

Tursejlads 
Pt arbejdes der på at arrangere en 
flotillesejlads til Sørlandet i 
sommeren 2021. Og ellers er der 
normalt en klubtur om foråret og en 
om efteråret, hvor vejr- og 
vindretning bestemmer 
destinationen.  

I 2021 sejler Hou-flotillen til Sørlandet – en super 
mulighed for at komme trygt på langtur i godt 
selskab 

 

 

 

Læs mere om aktiviteterne på vores hjemmeside www.housejlklub.dk  

Hvis du har spørgsmål, så smid en mail på formand@housejlklub.dk 

Mange sejlerhilsener 
Liv Hansen   
Formand Hou Sejlklub 
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