
 
 

Formandens beretning 2016. 

Dette er min tredje beretning som formand for Dansk X-99 klub. Jeg kunne godt have ønsket mig at den 

kunne være meget positiv med en lang opremsning af velbesøgte aktiviteter. Desværre er det langt fra gået 

som vi havde ønsket og flere af de aktiviteter vi planlagde sidste vinter blev aflyst eller havde ringe 

deltagelse. Denne kedelige tendens har også omfattet deltagelse fra bestyrelsen som har været betydelig 

lavere end tidligere.  

 

Vi havde i januar møde i den Internationale X-99 klub. Tilstede var repræsentanter fra syd Tyskland, nord 

Tyskland (dog ikke bestyrelsesmedlemmer), Holland og så Danmark.  Inden mødet havde vi desuden været i 

kontakt med Sverige og Finland. Bortset fra Bodensee og Stokholm så kunne de fleste melde om meget lav 

aktivitet og næsten ikke eksisterende klasse. Vi havde stillet forsat om at ændre på klassereglerne. Baseret 

på debatten sidste år ville vi gerne have ændret på genua sejldug, mandskabs vægt og motor. Desværre var 

forslaget indsendt for sent til at der kunne vedtages noget på mødet. Der var en lang debat om 

ændringerne og vi havde det indtryk at der var en overvejende positiv holdning. Der blev i slutningen af 

marts lavet en skriftlig afstemning og pludselig kunne nord Tyskland stille med ca. 30 medlemmer og de 

stemte imod samtlige forslag. Da syd Tyskland også var imod ændring af genua og vægt, så blev disse 2 

forslag forkastet. Udskiftning af motor er tilladt så længe vægt ikke ændres og der er in mindre ændring i 

måling af genua aht. vores DH-mål. Hvis der stadig er basis for internationalt samarbejde, så skal man nok 

overveje afstemninger – dels skal der måske dokumentation for antal medlemmer og dels skal antal 

stemmer måske revurderes. Så reglerne er nu så kan Bodensee reelt afvise ethvert forslag pga. de mange 

medlemmer. Der blev desuden snakke om Gold Cup og vi tilbød at vores planlagte stævne i Juelsminde 

kunne blive åbent. Det ville ikke være muligt at arrangere noget andet med så kort varsel. 

Vi forsøgte at lave et arrangement hos John Mast i foråret. Desværre meget ringe interesse og vi måtte 

aflyse. 

Palby Fyn Cup havde 5 tilmeldte X-99. Sejren gik til DEN 567 Maxx med Thomas Nielsen som skipper. 

Dansk Sejlunion satte sidste et nyt netværk i søen omkring klassebåds sejlads i Danmark. Vi har været 

repræsenteret til møderne, selvom vi ikke står som en særlig stærk klasse. Et tiltag der blev sat i søen i år 

var et fælles klassemesterskab i 2016. SuperDM blev afhold i Juelsminde i august. Oprindeligt var det Ylva, 

Scankap og BB10 der var med i samarbejdet. Luffe 37, X-332 og X-99 forsøgte at hægte sig på, men var for 

sent ude til at vi kunne få et rigtigt mesterskab med op-ned baner. Det endte desværre med at blive aflyst 

for de ekstra klasser pga. for ringe tilmelding. Næste år vil Nyborg forsøge lignende koncept. Vi vil forsøge 

at komme med på lige betingelser, såfremt der er interesse fra medlemmerne. 

 



 
 
Året største sejlads X-99 på de nordlige breddegrader ser igen ud til at blive Silverrudder, hvor X-99 er 

største klasse med 18 tilmeldte. 

Udvikling af hjemmesiden går kun langsom fremad. Jeg arbejde på at lave en side for Tips og tricks, som 

forhåbentlig bliver klar indenfor de næste par måneder. Forslag og evt. hjælp modtaget meget gerne så den 

kommer til at indeholde de ting som klubbens medlemmer har behov for. Bemærk at der er adgang til at 

lave indlæg hvis man logger ind. Man kan oprette annoncer uden at blive oprette som bruger. 

Vores Facebook gruppen er nu på 190 medlemmer, hvilket er langt flere end vi er medlemmer af klubben.  

Der har været lidt debat her op til generalforsamlingen og jeg håber at dette vil forsætte. Håbet er også at 

man vil bruge den til at koordinere træning, fælles ture, gaste mangel, deltagelse i kapsejladser mm. 

Med det aktivitetsniveau der har været i denne sæson kan man overveje om klubben overhoved har en 

eksistens berettigelse. I hvert fald hvis der kun skal arbejdes med kapsejlads og regler.  

Jeg håber ikke dette er begyndelse på enden og jeg er da stadig også optimist og tror på at vi kan få skabt 

noget aktivitet. Vi har trods stadig en af de bedste både til kapsejlads og familie sejlads. 

Dette var foreløbigt min sidste beretning da jeg træder tilbage som formand. Kombinationen af manglende 

tid og manglende inspiration gør at der må friske kræfter til. Jeg forventer ikke helt at forlade klubben, men 

vil være i en lidt mere tilbagetrukket rolle. 

Kim Henriksen 

 


