Nyt klubhus samler
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sejlere og surfere
Vandkultur I Sejlere og surfere kommer fra vidt forskellige idrætskulturer,
men alligevel kan de finde sammen om fælles foreningsliv i et nyt klubhus.
Et eksempel finder man i Hjerting Strand i udkanten af Esbjerg.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent
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Ho Bugt Sejlklub boede i en årrække i et nedlagt sommerhus for enden af Hjerting Strand. En facilitet uden
nogen form for luksus, som mange jollesejlklubber vil
nikke genkendende til. For at skaffe større opbakning
til et nyt klubhus og gøre sejlklubben stærkere blev det
besluttet at invitere strandens windsurfere med i sejlklubben. På den måde blev der skabt et nyt fællesskab
for de faste brugere af vandet i den naturskønne bugt
fem kilomenter nord for Esbjergs centrum. Et fællesskab, der siden 2003 har arbejdet på at realisere drømmen om et moderne klubhus.
Da Esbjerg Kommune samtidig arbejdede med planer
om en promenade på Hjerting Strand, var det naturligt
at slå de to projekter sammen. Lokale- og Anlægsfonden blev involveret og bedt om råd og støtte til, hvordan et fremsynet klubhus til sejlsportsudøvere kunne
bindes sammen med en aktiv strandpromenade. Både
klubhus og strandpromenade er nu blevet et populært
udflugtsmål for esbjergenserne.

I Mod stranden og bugten åbner huset sig på en overraskende måde med store vinduespartier I
Klubhuset er opført med en facade i zink mod Sanatorievej i svinget væk fra stranden. Mod stranden og
bugten åbner huset sig på en overraskende måde med
store vinduespartier og facadebeklædning i lyst træ.
Klubhuset, der bærer et umiskendeligt maritimt præg,
er delt i to bygninger med et overdækket udendørs rum
i midten. Den ene del rummer sauna og omklædningsrum, den anden del et stort mødelokale, der samtidig
fungerer som køkken og cafeteria. Fra mødelokalet kan
man kigge ud over bugten, hvor Fanøfærgen flugter
med horisonten.
Ho Bugt ligger skærmet mod Vesterhavet af halvøen
Skallingen og øen Langli. Trods de naturlige barrierer
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er vinden hård om vinteren, og vandstanden kan hæve
sig helt op på kystvejen ved Hjerting Strand. Området
er smukt, men naturkræfterne skal ikke undervurderes.
På sæsonens første solfyldte forårslørdag er en række
joller sat i vandet uden for stranden, og længere ude
forsøger windsurferne at fange den irriterende fralandsvind fra øst. Inde på land holder medlemmerne
af sejlklubben konstant vagt med sejlere og surfere ude
i bugten. Men hvor vagten før måtte stå udenfor det
nedslidte klubhus, kan hun i dag stå på terrassen foran
mødelokalet.
Efter et par timer på havet kommer sejlerne og windsurferne ind på land, hvor de rigger af og samles om
varme grillpølser på en solrig plads udenfor klubhusets
kælder. Forholdene er milevidt fra det, særligt windsurferne var vant til dengang, de havde deres egen klub.

I Vi havde kun tre gamle containere længere nede ad
stranden, hvor der kun var et omklædningsrum uden bad I
”Bare det at kunne gå op og få en tår vand er jo stort
i forhold til det, vi havde tidligere. Vi havde kun tre
gamle containere længere nede ad stranden, hvor der
kun var et omklædningsrum uden bad. Forskellen på
før og nu er som nat og dag. Nu er vi under tag med
sejlerne, og det er hyggeligt med fælles arrangementer,
hvor vi lærer hinanden at kende,” fortæller windsurferen Simon Nørgreen.
Næstformand i sejlklubben, Finn Bojsen, glæder sig
over det nye liv, der er bragt ind i klubben sammen
med de nye medlemmer.
”Jeg hørte oprindeligt til dem, der var imod at blande
de to kulturer, som sejlere og surfere repræsenterer.
Det er en ny og en ældre kultur, der mødes, og det be-
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kymrede mig. Men med sammenlægningen fik vi flere
medlemmer og dermed mulighed for at opføre et nyt
klubhus. Vi håbede, at det også ville give klubben en
synergieffekt – og det har det også gjort. Før skiftede
de unge mellem klubberne eller holdt helt op med sejlsport. Nu kan de skifte mellem forskellige joller og katamaraner, eller de kan prøve at surfe, mens de fortsætter med at komme her i klubben,” siger Finn Bojsen,
der kan fortælle, at der blandt de nye medlemmer også
er en række vinterbadere, der hver morgen varmer sig i
saunaen efter en tur i havet.

I Det nok mest omtalte klubhus i Esbjerg i mands minde I
660 meter. Så lang er den nye strandpromenade anlagt
i hårdt og vejrbestandigt tropisk træ. Den er hævet over
stranden og skærmer stranden mod de 2.500 biler,
der dagligt passerer forbi på strandvejen. Promenaden
starter ved Hjerting Badehotel og ender ved sejlklubbens nye hus. Langs strækningen er der etableret en
flydeponton, der hæver og sænker sig med de meget
skiftende vandstande. Der er sat høje pæle i sandet,
som både kan bruges til at klatre i eller til at spænde
volleyballnet eller gynger fast i. Der er anlagt en pool
med havvand, så man kan tage en dukkert ved lavvande, hvilket ellers kræver en soppetur på flere hundrede
meter, før bugten bliver dyb nok til at bade i. Og så er
der klubhuset. Det nok mest omtalte klubhus i Esbjerg
i mands minde.
Klubhuset er blevet et attraktivt sted. Der har været folk
forbi, der ville betale for at være medlemmer, kun for
at kunne få lov til at drikke kaffe på terrassen fra tid
til anden. Der har heller ikke været de sædvanlige udfordringer i at inddrive kontingentbetalinger fra medlemmerne. Faktisk har der allerede været en stigning
på 10 procent i medlemstallet i løbet af nogle få uger
efter, at jollesæsonen startede. Deltagertallet i det årlige
voksenhold er vokset fra de normale fire-fem stykker
til over 20.

Under bygningerne ligger en stor kælder, hvor der er
værksted og opbevaringshylder til surfgrej og udstyr til
jollerne. Det giver wind- og kitesurferne mulighed for
at efterlade deres grej, så de ikke skal slæbe det med bil
eller bus til og fra stranden hver eneste gang, de har lyst
til en tur på vandet. Det er ofte i kælderen, at det nye
klubfællesskab får vind i sejlene, når medlemmerne
hjælper hinanden med at gøre grejet klart. I kælderniveauet er der også indrettet offentlige badefaciliteter
til glæde for alle strandens gæster. Dermed præsenteres
sejlklubben og klubhuset løbende over for mange nye
ansigter og nysgerrige besøgende.

I Der er allerede kommet tre nye piger i år I
Ho Bugt Sejlklub har fået nyt liv med i fællesarrangementer hver uge, men der mangler stadig noget. En
særlig gruppe, som ikke ses helt nok i medlemsskaren.
Endnu.
”Vi vil meget gerne have flere kvindelige medlemmer,”
griner Simon Nørgreen og forklarer videre:
”Os surfere havde jo tidligere kun et enkelt omklædningsrum, men nu har vi omklædning til både herrer og damer, og det, tror jeg, vil betyde, at vi får flere
kvindelige medlemmer. Der er allerede kommet tre nye
piger i år…”

Klubhus og promenade Hjerting Strand
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