
Spækhugger Klubben
  
Referat  
af Bestyrelsesmøde søndag den 9. november 2021 kl. 17 – 21 
Hos Per, Bøgekildevej 17, 8361 Hasselager og  
Jesper, Skåde Højgårdsvej 79, 8270 Højbjerg 

Deltagere: Henrik Nepper-Christensen, Lars Møller Nielsen, Per Risvang, Søren Due, Jesper Andersen, Jakob 
Friis 
Afbud:  Martin Bach 

Dagsorden 
1. Bestyrelsen konstitueres;  

Formand Jesper, kasserer Lars, medlemsdatabase og opkrævninger Søren og Henrik, teknik Per, DM 2022 
Per, Jakob og Jesper, tursejlads Henrik 

2. DM 2021;  
Et godt stævne på land og til vands med KAS som en engageret arrangør. Dog ærgerligt at bådene lå 
spredt i hele Svanemølle havnen.  
Muligheden for besætningsbytte for sejlerskole elever og at DEN 1 fik dispensation til at deltage blev 
ikke brugt. Det vil vi ikke have som mulighed fremadrettet. 

3. DM 2022 Aarhus (Jesper) 
Planen er 19-20-21/8 i Aarhus sammen med Albin Express på én bane. Stævneleder Jens Hansen, bane-
leder Jørgen Tulstrup og formand for protestkomite Torben Precht-Jensen. Sejlsportcentret bliver om-
drejningspunktet på land. Afviklingen vil i høj grad blive efter samme skabelon som i 2019. Eneste stør-
re mulig forhindring er Sail GP, der måske skal afvikles i Aarhus i samme weekend. Det afklares i 
november. Det vil kunne betyde, at vi må ændre dato. 
Drøftelse; Vi regner med at lykkes med DM i uge 33 i Aarhus. 
“Bæredygtighed” er et indsatområde i Sailing Aarhus og DS. Det vil sikkert smitte af på initiativer om-
kring stævnet. 

4. Træning 2021 evaluering (Lars og Jesper)  
Samarbejdet med Sailings Skills løftede indhold og afvikling til et nyt niveau. Der blev lavet både forbe-
redende video materiale på ca 2,5 timer og videomateriale fra de 2 træning sessioner i henholdvis Aar-
hus og Svanemøllen. De er forsat tilgængelige via spækhugger.dk. Prisen var 70.000. Heraf dækker til-
skud fra DS 21.000. 
Drøftelse; Lars har gode erfaringer med at bruge materialet ved undervisning af sejlerskole elever. 
For at få maximalt udbytte af den relativt store investering, bør video materialet bruges mere af flere. 
Det besluttes, at få redigeret materialet, sammen med Sailing Skills, og her efter at gøre mere op-
mærksom på dets eksistens og muligheder. Lars er tovholder. 

5. Træning 2022 
Der bliver arrangeret træning i Aarhus og Svanemøllen i maj - dette organiseres lokalt. Vi søger DS om 
tilskud (Lars). Træner kan gerne være en “udenbys” Spækhugger sejler. Finn Beton er også en mulighed 
i Aarhus. 
Det vil være godt at få mere ”presse” på initiativet.    

6. Økonomi orientering (Lars) 
Kassebeholdning 128.000 kr., tilgodehavende i DS 21.000 kr., master 100.000 kr. (forventet salgs pris 
20*5.000) 

7. Medlems status (Lars) 
158 betalene medlemmer og 2 æresmedlemmer (Peter Bruun og Hans Storm). 
Vi lider stadig af eftervirkningerne efter, at Betalings Service slettede vores database i 2019. Det har 
betydet en medlems-tilbagegang på cirka 20. 
Aftalt; Søren og Henrik ser på tiltag ,der kan være grundlag for en medlems kampagne - især blandt de 
227 både, der aktuelt ikke er medlem. 

8. Master; status (Per) 
Vi har 20 rør på lager i Hasselager. Der er ikke solgt nogen master i 2021. 
Drøftelse; Bestyrelsen forventer, at vi kan sælge de 20 rør over nogle år. 
Det kunne være en hjælp for købere, at have en vejledning i montering af en ny mast. Det vil vi overve-
je. 
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9. DEN 1; status, plan og økonomi (Per og Jesper) 

Den står nu på land (i Hasselager). Den har en del malingskader i fribordet efter udlånet til Sejlklubben 
Købehavn (SK) fra juni 2020 til august 2021. SK har efter aftale betalt 8.000 kr. til udbedring af disse 
skader. Desuden skal skridmønstret laves om, da det mange steder slipper epoxy-underlaget. Endelig 
skal blokkene opgraderes.  
Der er forsat interesse hos “Danmarks museum for Lystsejlads” i Svendborg for, at båden skal indgå i 
den sejlende flåde. Men aktuelt mangler museet ressourcer til nye tiltag.  
Drøftelse; Vi må løbende revurdere mulighederne. Men indtil forår 2022 er båden i Hasselager og de 
nævnte reparationer vil blive lavet i løbet af vinteren. 
Vi regner ikke med, at DEN 1 skal sejle DM, da det vil kræve en permanent dispensation fra DS. Den er 
trods alt væsentlig forskellig fra en Spækhugger. 

10. Træf 2022 eller 2023 ? (Henrik) 
Marstal Sejlklub har meddelt, at de gerne vil arrangere et Spækhugger træf, men først i 2023. 
Beslutning; det tager vi imod. Henrik og Søren arbejder videre med dette. 
Hvis Spækhugger sejlere vil arrangere noget lokalt i 2022, bakker vi naturligvis op om dette. 

11. Revision af klasseregler (Jesper) 
De gældende klasseregler er lavet over en skabelon fra World Sailing (dengang ISAF) i 2000. 
De fremstår meget restriktive og med omfattende krav om måling og certificering ved reparationer og 
udskiftning i forhold til båd og rig.  
Forslag om at lave en grundig revision af disse forhold med henblik på godkendelse i DS og generalfor-
samlingen i 2022 blev vedtaget. Jesper arbejder videre med dette. 

12. Produktion af Spækhugger i fremtiden (Jesper og Per) 
Peter Bruun har et komplet sæt forme til produktion af Spækhuggere. De er fra 2004, og der er kun la-
vet 4 skrog og 5 dæk i formene. Sidste gang i 2011. Der er nu opstået et behov for flere dæk til eksiste-
rende Spækhuggere, og Per Risvang har i den forbindelse lavet aftale med Peter Bruun om, at få et glas-
fiber støberi til at lave i første omgang 5 dæk primo 2022. 
Drøftelse; Der har de sidste 5 år været en relativ stor interesse for at gennem renovere Spækhuggere. 
Det er dækket, der er den svage del af en Spækhugger på grund af vandindtrængning i distancemateria-
let (balsatræ). Det er muligt at udskifte distance materialet, men det er et stort arbejde.  
En genvej til et opgraderet dæk er, at udskifte hele dækket med et nyt. Det kunne være relevant for 
flere Spækhugger ejere. 

13. Eventuelt 
1) Jakob; det vil være godt om flere “udenbys” kunne deltage i sejladser, der traditionelt har lokale 
deltagere. Det kunne være i lånte både eller som del af en besætning. 
Det er bestyrelsens oplevelse, at der efterhånden er mange relationer i Spækhugger klasse på tværs af 
landsdele, så der burde vare gode muligheder, for dem der tager initiativet. Bestyrelsen skal gerne faci-
litere. 
2) en bog om mulighederne for at renovere og opgradere en Spækhugger, er forsat i støbeskeen hos Per 
og Jakob. Der er ikke nogen plan for færdiggørelse, men projektet har bestyrelsens opbakning. 
3) 40 års (2010) jubilæumsbogen har være udsolgt længe. Den ligger digitalt på hjemmesiden.  
Et genoptryk kan formodentlig laves relativt billigt. Søren foreslår, at i givet fald kunne der skrives et 
nyt kapital med de sidste 10 års historie. Vi drøfter spørgsmålet på næste bestyrelsesmøde. 
4) der vil blive lavet sæson-opstarts-møder i Aarhus og Svanemøllen. 
Jakob; de sejladser, der vælges at satse på lokalt, bør komme i kalenderen på hjemmeside og Facebook 

Næste møde onsdag den 2. februar kl 17-21 hos Henrik 

Referent 
Jesper 
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