Spækhuggerklubben
Beretning for 2007-2008
Foreningen har 334 medlemmer. Det er ny rekord for7. år i træk. Økonomien er god.
Bestyrelsen: Søren, Lars, Thomas, Rasmus, Henrik og Jesper
6 bestyrelses møder og mange mails.
Søren har netop forladt Danmark til fordel for Afrika
Thomas har skiftet hest og købt H-båd.
Opgave fordelingen d.d. er Jesper formand, Lars kasserer, Thomas hjemmeside og medlems registrering, Søren Butik og kommende DM arrangører, Rasmus samarbejde med KAS sejlerskole
og Henrik 40 års jubilæum.
Hjemmesiden er udviklet og bestyrelsen er forsat rigtig godt tilfredse med funktion og indhold.
Thomas Sennels er den absolutte nøgleperson bag hjemmesiden. Det er hans skæve hjerne der
har udtænkt og drevet den.
Den har været under hacker angreb flere gange, hvilket har givet Thomas en del ekstra arbejde
Men overordnet har den både været avanceret og billig. Hjemmesiden er flere gange udråbt som
den bedste blandt specialklubber under DS.
Nu har Thomas solgt Spækhuggeren og købt H-båd i stedet. Han træder derfor ud af bestyrelsen.
Indtil videre kan hjemmesiden forsat drives fra den server og database vi gør nu med Thomas
som maskinmester. Men nye tiltag vil være sparsomme.
Nu kan vi i forvejen selv lægge tekster, annoncer mv. ind på siden og det vil der ikke ændres på.
På sigt skal vi forvente at måtte finde en anden løsning.
Dansk Sejlunion har en løsning som vi måske kan benytte i fremtiden.
Men det kræver også ny(e) ildsjæl(e).
Spækhuggernyt: 1 nummer er det blevet til. Til gengæld i et nyt lay-out takket været Johnny i
Roskilde. Men også til en pris på ca. 7-8000 kr.
DM 2008 har vi brugt megen tid på. Fredericia var tilsyneladende klar, men meldte fra i starten
af 2008 Siden vi startede med at finde en arrangør for 1½ år siden vil jeg tro at vi har forespurgt
i 25-30 sejlklubber.
At vi fik ja fra Fåborg var sidste udkald før vi havde gået til nødplanen, hvor vi havde været klar
til næsten hvad som helst.
Et arrangement som vores DM med normalt 20-30 både er ikke særlig attraktivt for en klub at
holde, mens dette koncept med 2 klasser giver en passende volumen og dermed økonomi for den
arrangerende klub.
Mange andre klasser laver tilsvarende bunke bryllup. Albin Express har konkret spurgt om vi er
interesserede i samarbejde om DM i 2009.
At både vi og Scankap 99 har haft problemer med at kommer op over DS-DM minimums grænse forstærker kun behovet for at flere klasser slår sig sammen.
Jeg forudser at rammer som vi har det i år med egen bane, formodentlig må være til salg, hvis
den arrangerende klub ikke vil stille op med dobbelt mandskab på vandet.
DM 2009 og 2010
Vi har spurgt Horsens, Juelsminde, Brejning og Hou. De tænker over det.

DM 2010 er aftalt med Sejlklubben Sundet. Her er 40 års jubilæet en del af arrangementet. Der
er dog endnu ikke aftalt noget konkret.
Men i 2009 må vi overveje om DM skal være i eller tæt på Øresund set i lyset af den svigtende
deltagelse til dette års DM.
Pokal serierne
lever i Øresund med 15-20 deltagere. I Sydfyn og Århus Bugten med 4-5 deltagere.
Grinde klubben
har inviteret til samarbejde.
De har tradition for fællesture i foråret. 1 i øst og 1 i vest.
De ville gerne med til vores DM og f.eks. sejle en uformel distance sejlads eller lignende.
I år kunne Fåborg Sejlklub dog ikke se sig som en del af den plan.
Men måske i 2009.
Flere ud at sejle i Spækhugger
For at få mere dynamik i Spækhuggerklassen har vi i bestyrelsen tænkt i retning af om flere
sejlklubben kunne bruge Spækhuggere i deres sejlerskole.
Mange sejlklubber har sejlerskoler der giver nye medlemmer, ofte yngre.
På sigt kan en periode i en sejlerskole med Spækhuggere rekruttere nye Spækhugger sejlere og
ejere.
En ide er at hvis Spækhuggerklubben kunne skaffe midler fra fonde kunne vi købe nogle gamle
huggere, få dem sat i stand på værft og låne/leje dem ud til sejlklubber, der vil lave sejlerskole.
KAS sejlerskole
KAS har i mange år brugt Spækhuggere.
Her vil man meget gerne samarbejde med kapsejlende Spækhugger sejlere.
Både som instruktører på KAS bådene, men også at sejlerskole elever kan være gaster på Spækhuggere til aftenmatch sejladserne.
Dette samarbejde er startet i 2008 og der arbejde med at fastligge strukturen.
40 års jubilæum:
Bestyrelsen er gået i gang med at drøfte jubilæet. Og vi er nået frem til følgende overskrifter:
1.
Jubilæums DM
12. – 14. august 2010 med SUNDET Sejlklub som arrangør.
2.
Særsejladser
- kapsejlads a la Huggertoppen for klassens berømtheder
- weekend-sejladser til yndede udflugtsmål (Tunø, Hven m.v.)
3.
Jubilæumsbog, DVD, TV-udsendelse m.v.
- jubilæumsbog/logbog baseret på indsamlet billedmateriale
- DVD fra Sjælland Rundt
- TV udsendelse
Jesper Andersen
Formand
Kolding august 2008

