
 
Køb af ny J 70’er til Taarbæk Sejlklub 

 

Kære medlemmer af Taarbæk Sejlklub 

 

Beslutningen om at indkøbe endnu en J70’er til sejlklubben som øvelsesbåd har stået på i meget lang 

tid. 

 

Til gengæld gik det stærkt med at købe, da bestyrelsen først havde besluttet sig. Det gælder om at 

handle hurtigt og resolut, når chancen byder sig. For der er meget dyrt skrammel derude til høje priser! 

Og bemærkelsesværdigt mange købere med (fonds)penge. 

 

Vi har fået fat i en nyere pæn båd til en efter omstændighederne god pris. Faktisk er den i samme 

stand og alder og til samme pris som Acapulco, som vi købte for et par år siden.  

 

Men hvem besluttede det, og hvilke overvejelser ligger der bag? 

Det var en enstemmig bestyrelse som tog beslutningen efter at have rådført sig med en række aktive 

medlemmer - både i senior- og juniorkredse.  Men ansvaret for beslutningen er bestyrelsens. For vi 

har samtidigt ansvaret for, at klubben lever og overlever som en aktiv sejlklub med undervisning og 

aktiviteter og liv på havnen og omkring os. 

 

Nogen kunne med rette spørge, om vi ikke har øvelsesbåde nok. Og om de fremragende (og billige) 

ynglingebåde som indtil nu har været grundstammen i vores junioruddannelser ikke er tilstrækkelige. 

Teknisk set jo. Der er intet i vejen med Ynglingeklassen. Vi er blot de eneste tilbage på kysten, som 

har sådan nogle. Og vi kan samtidigt se, at det bliver sværere og sværere at fastholde unge i 

junioralderen.  

 

Vores aktive seniorer, som for de flestes vedkommende har en fortid som juniorsejlere, kan alle huske 

store stævner og sommerarrangementer med snesevis af Ynglingesejlere fra alle Sundklubberne. Det 

trak unge til og gav mange oplevelser, som vi mangler i dag 

 

Men vi kan se, at interessen for ungdomssejlads fortsætter, blot nu i joller og J70’ere! Alle de andre 

Sundklubber bruger nu J70’eren som grundstamme i deres ungdomsuddannelse. I virkeligheden ikke 

særligt rationelt, fordi bådtypen er for svær at håndtere for mindre juniorer! (Og her er vi helt enige i 

bestyrelsen med Jørgen Ring!!) 

 

Men vi har haft meget stor succes med introduktionen af Acapulco og de første hold af ældre 

juniorsejlere, hvor vi har kunne fastholde en rækker dygtige og aktive unge (op til 25 år er de stadig 

Taarbæk Juniorer!). Med gode resultater i Liga sejladserne og etableringen af Taarbæk Tigers teamet. 

Men også med at fastholde dem som instruktører (og rolle modeller) for de mindre juniorelever. 

Men lytter man til dem i dag er det klart, at det ikke har været let! At blive god til at sejle 

konkurrencesejlads, når man er alene på havet! 

 

Så! 

 

Det korte med det lange. Bestyrelsen har besluttet at udvide flåden med endnu en J70’er. For at 

fastholde det klubliv og den voksende interesse der er omkring den livlige bådtype, der dukker op 

overalt omkring os. 



 
 

Vi står herefter med en flåde på 2 Ynglinge til de mindste juniorer, 2 J 80’ere til vores senior skole 

og 2 J70’ere principielt til de lidt større juniorer. Men det er bestyrelsens holdning, at alle klubbens 

øvelsesbåde, i det omfang de ikke bruges til skolesejlads, skal stå til rådighed for klubbens sejlkyndige 

medlemmer. Både til kapsejlads, men også meget gerne en søndagstur rundt om Hven!  

 

Der har for eks. over vintern været en været en enorm interesse for ”vintersejlads” med Acapulco, 

vores j 70’er. Hele tre dage om ugen, (med udgangspunkt i Hellerup) med blandede besætninger fra 

juniorskolen og en meget aktiv gruppe af Taarbæk seniorer. Den såkaldte ”Grå guld gruppe! Det er 

koldt og barskt, men utroligt populært og der er lang venteliste på at komme med på holdene. Så vi 

kan sagtens bruge den nye båd, som nu er på vej! 

 

Vi har i den forbindelse ansøgt havnen om at erstatte en af Ynglingene med en ny J70’er, og er i 

øvrigt i forhandling om at få tildelt en ny placering i havnen som vil gøre det lettere at anløbe og lette 

for sejl. Den overtallige Yngling stiller vi op på en ledig plads i vores hal i Veksø, så den kan hentes 

ind til stævner og lign. 

 

Og så skal vi have fundet et navn og en driftsbesætning - og alt det praktiske! 

 

Til slut. Hvad med alt det økonomiske? For at sige det kort. Vi har betalt kontant. Som de fleste ved 

fra generalforsamlingerne, har vi over de sidste år hensat midler til en bådfond til brug for netop 

denne situation. Det har gjort det muligt at handle hurtigt og vælge rigtigt. Vi kan se, at de andre 

købere (og der er rigtig mange af dem derude i markedet) er afhængige af fondstildelinger. De er der, 

men det tager tid. Så tak til vores kloge kassemestre gennem årene for klog og forsigtig administration 

af klubbens midler. Det er vist stadigt noget af et særsyn, at en lille klub som vores kan klare sådan 

et køb uden at stå i kø ved fondskasserne.  

 

Taarbæk januar 2023 

 

Jens Stephensen  

Formand 

 


