
Årsberetning  Solingafdelingen  2016. 

Sæsonen i Solingafdelingen blev præget af, at medlemmerne i Sejlklubben har haft mulighed for, at benytte 

3 nye J 70 både. Der er gjort et stort stykke arbejde i J 70 udvalget, med at skaffe midler til køb af bådene, 

drift og organisere vedligeholdelse og bookning af bådene. J 70 udvalget har indtil videre været et 

underudvalg under Solingafdelingen, med Henrik Meyer som formand. Henrik Meyer har skrevet en 

separat Årsberetning for J 70 udvalget. 

Solingerne har igen i år været flittigt brugt af medlemmerne i Sejlklubben. Til Mandagskapsejlads har der 

været et par Solinger på vandet. Vi har I år haft en turnusordning mellem de 5 mandskaber, der har ønsket 

at sejle J70 / Soling til mandagskapsejlads. Vi må evaluere om det er den rette måde at fordele bådene på, 

eller vi skal finde på en anden fordelings metode. Tirsdag har Sejlerskolen brugt Solingerne og 806èren. Der 

er stor tilslutning til Sejlerskolen og bådene har været brugt flittigt. Onsdag er der 2 pigebesætninger der 

har sejlet Soling. Torsdag har der været arrangeret Minifleet  i Solingerne med et nyt koncept, hvor man 

ikke stiller op med faste besætninger, men laver nye besætninger fra gang til gang. Håbet med den nye 

struktur har været at tiltrække nogle nye sejlere til at sejle Minifleet. Der har været en del nye sejlere, men 

det har været lidt skiftende med antal af fremmødte, så vi må gå i tænkeboks, for at se om konceptet kan 

forbedres. Solingerne har også været brugt i juniorafdelingen, hvor de mindste sejlere har prøvet at sejle 

kølbåde under kyndig vejledning fra instruktørerne. Der var en enkelt Soling der deltog i Øhavet Rundt. 

 Igen i år har der været afholdt Soling Klubmesterskab. 5 besætninger havde en dejlig dag på vandet, med 

solskinsvejr, en let brise og nogle spændende sejladser. Vinderne var nogle gamle kendinge, Henrik 

Bucwald og Erik Garne løb igen af med Vandrepokalen.  

Der har været ydet et stort stykke arbejde af Bådsmændene med at vedligeholde bådene og Hans Knudsen 

har været en stor hjælp med at tage dommertjansen om torsdagen og reparere bådene. Forårsklargøringen 

forløb planmæssigt med fint vejr og godt fremmøde af Solingsejlere som havde en hyggelig dag, hvor der 

blev brugt noget knofedt til at polere og bundmale bådene. Vi har nydt godt af det nye sejltørrings skur, så 

spilerne kan komme op og hænge og tørre uden at blive snavsede. 

Vi har valgt at sætte den ene Soling til salg, da vi efter at have fået de 3 J 70 både, ikke har brug for 5 

Solinger. Der har været en enkelt interesseret køber, men båden er ikke solgt endnu. Solingerne har 

efterhånden mange år på bagen, og kræver løbende en del vedligeholdelse for at holde dem ship shape og 

sejlklare. Det har været rart at få nogle nye fokke og så må vi se hvordan vi får skaffet nogle penge til nogle 

nye storsejl. Det er planen, at man inden næste sæson, har udarbejdet sejladsbestemmelser for brug af 

Solingerne, for at højne sikkerheden når man sejler i Solingerne. 

Som mange ved har jeg været sygemeldt en stor del af sæsonen. Der er heldigvis mange i Solingafdelingen 

som tog ansvar for at holde afdelingen kørende på bedste vis, og Henrik Buchwald påtog sig arbejdet med 

formandsposten. Jeg er meget taknemlig for den opbakning jeg bl.a. har fået fra Solingsejlerne mens jeg har 

været sygemeldt. Tak skal I have. 

Formand for Solingafdelingen 

Jørgen Holme 



 

 

 

 

 

 

 

 


