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Tid er en morsom målestok. Den er på én gang objektiv, men opleves gerne 
subjektivt. En uge kan føles som en måned, når man tæller ned til sin 7-års 
fødselsdag; et helt weekendstævne i H-bådsklassen sammen med gode ven-
ner føles som højst en halv time, og et år virker altid længere, når man ser 
frem mod det, end når man ser tilbage.
Sådan har det også været i H-bådsklubben i 2019. Endnu et år med fantasti-
ske aktiviteter, der synes at slutte inden de for alvor var kommet i gang - men 
også et år, der på en række punkter har skilt sig godt og mindeværdigt ud.

Inden vi præsenterer året 2019 i ”korte linjer”, vil det være på sin plads at 
udtrykke en meget stor TAK til alle de personer, som sørger for at tingene 
sker. Vi tænker naturligvis på sejlklubber der har arrangeret stævner, firmaer 
der har doneret penge, folk der har ”givet en hånd” til foreningen og dens ak-
tiviteter, sejlere der har bakket aktiviteterne op og alle dem der er med til at 
gøre det hele rart og festligt. Danske H-Bådssejlere er et rart sejlerfællesskab, 
som har plads til alle. Vi lykkes med vores foreningsarbejde fordi vi bliver 
hjulpet og støttet af medlemmerne, sejlklubberne og mange flere. Tusind tak 
for det. 

Bådudstilling i Fredericia. I år fik vi lov at udstille H-båden ”Flammeka-
sterexpressen” (som til dagligt sejles af Ellen, Mia, Thomas og Hanibal) på 
årets bådudstilling. På H-bådsklubbens stand fik man mulighed for at snakke 
sejlads, se YouTube film og i øvrigt hente et klistermærke med det ”H-båds-
slogan”, som passede bedst til en egen sejlerprofil. ”H-båd – The best af man 
can get..”, ” H-båd – Probably  the best boat in the world” og ”H-båd – Tør 
hvor andre viger” var blot nogle af budskaberne fra H-bådsklubbens stand.
Alle der gæstede H-bådsstanden fik enten – et godt grin, en nostalgisk tids-
rejse (mange tidligere H-bådssejlere var forbi) eller ”smag på sejlads i en 
aktiv klasse”.

Stævne i Gilleleje. Det er super smukt helt oppe på toppen af Sjælland. 
Gilleleje rullede den ”røde løber ud” for sejlerne og leverede et super stævne. 
Smukt vejr, en bane lige uden for havnen, mange deltagere og en fantastisk 
gæstfrihed. 
Farvandet omkring Gilleleje viste sig ikke helt uproblematisk. Der løber 
strøm med flere knobs fart rundt om ”Nakkehoved” og det kunne vise sig 
nærmest fatalt, at forstå strømforholdene forkert. Gilleleje stævnet havde 
deltagelse af flere lokale både, nogle svenskere og ”the usual suspects”.

Hårup mixer cup i Egå. Ole Christensen er for dem der ikke ved det, en 
pensioneret virksomhedsleder, H-bådsentusiast og tidligere ”sejler til finger-
spidserne”. Ole sejler ikke længere, men sørger for, at Egå Sejlklub har gode 
rammer for at lave udtagelsesstævne. 20 teams mødtes i Egå og dystede i 
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hård vind til nogle supergode dyster på gode baner. Bagefter var der øl, 
Jazz og gallamiddag. Vi håber at Hårup mixer Cup bliver en af ligaens 
store klassikere.

Danmarksmesterskaberne i Struer. Oppe i Struer kan de meget 
mere end det med stereoanlæg og farvefjernsyn. Igen i år blev sejler-
ne modtaget med manér til et fantastisk flot og veltilrettelagt stævne. 
Stævnet havde deltagere fra Sverige, Finland, Tyskland og naturligvis 
(hovedparten) fra Danmark. At Struer ligger tæt på Vesterhavet – det fik 
sejlerne lov at føle på fornemste vis. Man kan roligt sige, at ”blæsten 
gik frisk over Limfjordens vande”. Claus Høj Jensen sikrede sig sam-
men med Rasmus og Frederik det 10. danmarksmesterskab i træk.
For Struer Sejlklub var danmarksmesterskabet samtidig en slags ”gene-
ralprøve”. I 2021 skal der sej-les VM i H-båd i Struer.

Regelændring? På H-bådsklubbens generalforsamling var ”hængereg-
len” til debat. Det handlede (helt forenklet) om mulighederne at kunne 
udnytte alle kræfter og kilo (besætningsvægt) i forhold til at vride mak-
simal hastighed ud af H-båden overfor begrænsninger der tilgodeser 
nogle af de lidt ”aldrene” teams, som bare ikke ”hænger” så meget. Der 
blev ikke truffet beslutning – men der skal ses på ideen i den nærmeste 
fremtid.

Århus Festuge. Igen i år deltog H-bådene i Århus Festuge Cup. Dette 
er et stort stævne, som flere kølbådsklasser og ”voksenjoller” deltager i. 
Det er super festligt og et ”brag af et stævne”. Det er alle sejlklubberne 
i Århusbugten som er arrangører. Festugen er noget helt anderledes end 
de øvrige stævner i H-bådsligaen fordi vi ikke bare er os selv. Fælles-
skabet med sejlerne i de øvrige klasser er vigtig – H-bådene er ikke 
en slags ”Ø” i ”en verden for sig selv” – og andre bådklasser er ikke 
bare ”omgivelser”. Vi er - og skal selvfølgelig være en del af et stort og 
fantastisk dansk sejlerfællesskab. Århus Festuge Cup er en fantastisk 
mulighed for at være netop det. 

VM i Holland. Alle os der husker Warrer og Kirketerp ved OL i Kina 
oplevede en slags ”flashback” ved dette års VM. Det var ret hårdt vejr 
nede i Holland og vores mangeårige verdensmester Claus Høj Jensen 
var ved at genvinde VM (vist nok ret hårdt presset), da det mest ”træl-
se” overhovedet  skete – forstaget knækkede og masten væltede. De 
fleste gange betyder dette en VM-exit – men ikke denne gang. Tidligere 
Verdensmester Morten Nielsen byttede båd med Claus og ”Høj Jensen 
Teamet” kunne sejle sidste sejlads i en lånt båd. Efter længere voterin-
ger i protestkomiteen blev Claus, Frederik og Rasmus igen Verdensme-
stre. 

IHA. Den Internationale H-bådssammenslutning (International H-Boat 
Association) har valgt ny præsident. Valget faldt på en dansk sejler med 
mere end 30 år på H-båds cvét. Tillykke til Mads Korsgaard.
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Nordisk Mesterskab. I Svenske Gränna blev der sejlet Nordisk Mesterskab. 
I lighed med DM og VM blev sejladserne afviklet i meget frisk/hård vind. 
Der var mange stærke teams fra flere nordiske lande som deltog og tidligere 
verdensmester Henrik Edmann fra Malmø blev Nordisk mester. Dan-ske 
”team Forstas” med Morten, Jesper og Henrik sejlede en flot bronzemedalje 
hjem til os.

Brejning. Igen i år sluttede sæsonen i Brejning og det er jo den klassiske 
afslutning med alt det vi kender og glæder os til. Omskiftelig luft, strømmen 
i Vejle fjord, mange vindretninger, hygge på broen og i klubhuset. Igen i år 
havde sejlerne gode dage med masser af hygge og spænding på Vejle fjord. 
Brejningstævnet er noget helt særligt, som vi bare ikke kan eller vil undvære.

Rolling Home Berlin. Hvad mon der sker, hvis man tager tre skippere, som 
aldrig før har sejlet sam-men og sender dem til Berlin for at sejle i samme 
båd? – Tjahh, de vinder ! Mike (Struer Sejlklub), Hans (Sejlklubben Nep-
tun Vejle) og Jørn (Brejning Bådelaug) lavede en flot første plads ved årets 
sidste sejladser.

Og, selvfølgelig er der sket meget mere i foreningen af danske H-bådssej-
lere. Det blev der bare ikke plads til her. Vi ønsker også i år for os alle, at 
småting ikke vokser sig til problemer, og at vi alle får en masse sejlerglæde– 
gerne sammen med gæve sejlere i H-bådsklubben. Så skal det nok gå ikke 
bare godt, men bedre. 
Vi ønsker jer alle et mega-stærkt nytår. Vi ses på vandet i 2020 – lige 
pludselig.

På vegne af bestyrelsen i Danske H-bådssejlere

Henrik Toft
Formand

/ Søren Ottosen
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