
 
 

 

Glædelig Jul og Godt Nytår 2018 

 

Nu hvor året 2017 synger på sidste vers, vil jeg gerne sige tak 

til alle Hanse Klub Danmarks medlemmer for jeres fortsatte 

opbakning og medlemskab. 

 

Det er ingen hemmelighed, at der har været lidt stille i klubben de senere år, MEN de seje har 

holdt ved, og de seneste sæsoner har vi endda oplevet tilgang med nye medlemmer. 

Velkommen i klubben! 

 

Der skal lyde en særlig tak til medlemmerne fra Sejlklubben Neptun i Vejle, der havde sørget 

for et fantastisk hyggeligt Hansetræf 2017. Der var endda sørget for dejligt vejr - ikke mindst 

sammenlignet med det, der lå i vente resten af sæsonen. 

 

Min egen sæson må omtrent være den korteste nogensinde målt i sejltimer, og sommertogtet 

blev ultrakort i forhold til mine ambitioner. Men, selv med regn hver eneste feriedag, så får 

man på forunderligvis alligevel nydt turen i små bidder. 

 

Det kan jo også være en oplevelse at stå og styre, mens resten af familie er krøbet i kahytten, 

og det står ned i stænger. Jeg kan da i hvert fald huske en meget våd etape fra København til 

Landskrona og et mægtigt tordenskrald lige over båden på vej fra Gilleleje til Helsingør. 

 

Nå - pyt med vejret. I det mindste kan det kun gå fremad, og selvfølgelig skal det nok blive en 

fantastisk sæson i 2018. 

 

Nu bliver dagene jo snart længere igen, hvilket leder tankerne hen på næste Hansetræf i 2018. 

Efter planen skal det finde sted Øst for Storebælt. Hvor det mere nøjagtigt bliver, skal vi i 

bestyrelsen nok snart finde ud af, og annoncere så snart det er muligt. 

 

Alle medlemmer er SELVFØLGELIG meget velkomne til at komme med forslag til, hvor vi 

skal holde træffet i 2018. Der er jo flere gode muligheder Øst for Bæltet. 

 

Det er godt at have noget konkret at glæde sig til, når båden er på land, tømt for habengut, 

vinterkonserveret, og sejlene pakket væk. 

 

Ps: se vinter arrangement invitation 

 

Med Julehilsen 

 

Ole Kirkelund 

Formand 

 

 

 


