
 

 

Glædelig Jul og Godt Nytår 

Hermed ønskes alle Hanse-sejlere en glædelig Jul og et godt Nytår! 

 

Her i december, hvor det er allermørkest, synes både den overståede og den kommende sæson 

længst væk. Personligt er jeg en smule ”sejlerdepressiv” på denne tid, hvor det er mere end et 

par måneder siden, at sejlene sidst blev luftet. 

 

Men PYT, så snart Juleanden er spist, er det min erfaring, at man tydeligt kan mærke, at det 

går den rigtige vej og lysere tider er på vej. Og jeg synes vi har noget at se frem til. 

 

Det er vel ingen hemmelighed, at livet i Hanse Klub Danmark har været lidt stille de seneste 

sæsoner, hvor det også har knebet lidt med tilgangen. Uden at fornærme nogen er der måske 

lidt ”Hanse Classic” over medlemmernes både (Min er en Hanse 342 fra 2006). 

 

Hanse-træf 

Men jeg er optimistisk, for vi oplevede alle tiders super hyggelige Hanse-træf i Bogense i Kr. 

Himmelfartsdagene 2016. Vi var måske ikke så mange, som vi ved tidligere lejligheder har 

oplevet, men stemningen var god og vejret fantastisk. Desuden havde vi det held, at vi fik 

deltagelse af nye engagerede medlemmer fra Vejle. 

 

Bl.a. som et resultat heraf er Hanse-træffet planlagt til at finde sted i Vejle i 2017. Som 

tidligere medlem af sejlklubben Neptun i Vejle kan jeg varmt anbefale alle Hanse-sejlere at 

tage en tur til Vejle i Kr. Himmelfartsdagene 2017. Turen ind gennem Vejle Fjord er 

uovertruffen! 

 

Vi ses i den nye sæson 

Derudover skal der nok komme flere chancer for, at vi Hanse-sejlere kan mødes ude på 

vandet. Jeg kan ligeledes anbefale, at man opretter sig som bruger af det sociale sejler medie, 

Keep Sailing (http://www.keepsailing.net/Account/Login.aspx), hvor man kan dele sine 

sejleroplevelser og sejlture i ”real time” med andre - og  øvrigt melde sig ind i Hanse-klubben 

dér også. 

 

Som nogen sikkert har bemærket, rækker Sjælland Rundt arrangørerne nu også ud efter Hanse 

Klub Danmark og andre lignende klubber for at styrke deltagelsen i den traditionsrige sejlads. 

Det kunne være spændende, hvis der kunne samle sig bare et lille felt af Hanse-både dér - og 

måske ved sejladserne rundt om Fyn også. 

 

Måske jeg selv skulle tage turen rundt om Sjælland, selvom jeg ”kom til” at sælge min helt 

ubrugte Code 2 genakker under træffet i Bogense. 

 

Men, man kan jo sagtens sejle både på ferie og rundt om øerne uden flyvesejl. 

 

Jeg ønsker alle en Glædelig Jul, et godt Nytår OG en fantastisk sæson i 2017. 

 

Venlig hilsen 
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