HOU SEJLKLUB

Nyhedsbrev – december 2020
Kære sejler

Vi nærmer os afslutningen på et noget atypisk år, hvor fokus især har været hvad der ikke har
kunnet lade sig gøre! En hel del er dog lykkedes alligevel og fællesskabet på havnen, har selv
COVID-19 ikke kunnet udrydde. Går man og pusler med et lille projekt på båden, melder folk
sig hurtigt med hjælp og gode råd, ligesom man aldrig står alene med at få masten af eller
båden på land.

Kapsejlads med tilladelse

En større udfordring i foråret, var
betingelser for afvikling af kapsejlads
uden at overtræde afstandskrav og
forsamlingsforbud og dermed
inkassere bøder. Efter en del dialog
med dansk sejlunion og Østjyllands
politi, fik vi en tilladelse, der gjorde
det muligt at sejle lidt kapsejlads.
Bemærk, at den enkelte skipper er
forfremmet til træner 

Sæsonafslutning med kapsejlads og præmier.

Fighterpokalen gik til Niels for sine altid optimistiske og
humørfyldte analyser af sejladsen 
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Tunø Rundt

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

Tunø Rundt blev igen arrangeret sammen med
Norsminde Sejlklub og løb af stablen lørdag
den 5. september. Der var tilmeldt 19 både,
hvoraf 11 trodsede blæsten og tog turen rundt
om Tunø.
Resultat Tunø Rundt

Her ses Kallemuffen på vej over målstregen.
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Jollesejlads

Jollesejlads for børn og unge startede en måned senere end normalt, men med endnu flere
jollesejlere end tidligere år. I løbet af sæsonen nåede vi op på 30 sejlere og måtte sejle både
mandage og onsdage for at have grej nok. Vi skylder HMI og Egmont stor tak for lån af trænere
(elever fra HMI) og følgebåde.

Jollesejlerne har helt styr på
det med at holde afstand

Og er dygtige til at
hjælpe hinanden

I starten af august blev der afholdt en jollelejr
med 18 deltagere og næsten ligeså mange
trænere og hjælpere.
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Sejlerskolen

Sejlerskolen startede i august og med godt humør. Normalt skilles kæreste- og ægtefolk ad,
men pga. COVID-19 har de i år sejlet i samme båd – der er ikke rapporteret om skilsmisser, så
det kan altså lade sig gøre. Der er pt. venteliste til næste års sejlerskole og har man lyst og mod
på at dele sin sejlerkunnen, så er nye skippere meget velkomne. Man kan evt. starte med at
melde sig som afløser.

Surf & SUP, Matchrace og tursejlads

Der er sejlet matchrace, surfet og SUP´et næsten som en normal sæson. Mere organiserede
klubture har ikke været muligt.

Generalforsamling

Årets generalforsamling afholdes onsdag den 10. februar – invitation følger, men tilkendegiv
gerne din interesse på formand@housejlklub.dk, så vi får en idé om, om vi kan være i
klubhuset eller skal finde et sted med mere plads.

En lille juleleg

Deltag i klubbens julequiz og vind 3 flasker god rødvin. Vinderen trækkes den 6. december:

De bedste sejler- og julehilsener

Liv
formand@housejlklub.dk

JULEQUIZ

