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HIF Tennis er højdespringer i landet
HJERTING – Klubberne med den bedste medlemsud-
vikling - højdespringerne for 2020 i dansk tennis - er 
fundet. Hjerting IF er blandt de bedste.
Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis kårer i år 15 
højdespringere. Udmærkelsen går til de klubber, som 
har klaret sig bedst målt på medlemsudvikling det 
seneste år – altså denne gang i medlemstallene fra 
2019 til 2020. Hjerting IF er blandt disse højdespringe-
re. Klubben gik fra 50 medlemmer i 2019 til 260 med-
lemmer i 2020. Det svarer til en medlemsvækst på 420 
procent. Både målt på antal og målt i procent havde 
Hjerting IF den tredjestørste vækst af alle klubber i 
landet.

Folk i Hjerting har en solid økonomi
HJERTING – Skatteborgerne i Hjerting sogn har ikke 
uventet stadig en solid økonomi. Gennemsnitsind-
tægten i 2019 var 384.564 kroner i 2019. Sognet med de 
laveste indtægter i Esbjerg Kommune var Kvaglund 
med 211.687 kroner. Det oplyser Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd i en analyse. I Aarhus er forskellene 
dog større. Her lå gennemsnitindtægten for Risskov 
på 617.539, men den i Gellerup sogn var på 170.584 
kroner. I 77 ud af 94 undersøgte kommuner er for-
skellen på indkomsterne i det fattigste og det rigeste 
sogn vokset over det seneste årti. Det svarer til fire ud 
af fem kommuner.

I tre kommuner er der tale om en øget forskel på 
mere end 40 procent, mens yderligere fem kommu-
ner har oplevet, at forskellen er vokset mere end 25 
procent.

I Aarhus Kommune har indbyggerne i det rigeste 
sogn en indkomst, der er 3,6 gange så stor som i det 
fattigste sogn. Det er den største forskel inden for 
samme kommune i hele landet. I 2010 var tallet 3,0. 
Forskellen mellem det rigeste og det fattigste sogn i 
hele landet er også vokset. I 2010 var den gennemsnit-
lige disponible indkomst 3,7 gange større i det rigeste 
sogn end i det fattigste på tværs af landet. I dag er 
tallet 5,4.

Se havet og havnen fra Sejlets top
SÆDDING – Torsdag den 8. juli blev det 10 meter 
høje udsigtstårn Sejlet på Esbjerg Strandpark torsdag 
indviet med deltagelse af borgmester og andre ’pro-
minente’ borgere. I dag har borgere plus turister hur-
tigt fundet vejen til toppen for at se ud over havnen 
og Vadehavet. Esbjergs maritime historie har inspire-
ret det københavnske arkitektfirma Hasløv & Kjærs-
gaard, som har trukket stregerne til tårnet. Det er 
konstrueret med trin og reposer op til toppen, hvor-
fra der er en fantastisk udsigt over Ho Bugt, Esbjerg 
Havn og Fanø. Da Sejlet er placeret omkring syv me-
ter over havet, befinder den øverste udsigtsplatform 
sig reelt omkring 17 meter oppe.
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Sejlet er straks taget i brug. Foto: Claus-Brinch Danielsen

   

Fra venstres ses Lise, Michelle, Didde, og Maria.

På langtfart til Sønderhos ny havn

LANGFART – Med den 
81-årige Poul Erik Hansen 
som alderspræsident hav-
de tre havkajakroere og 
besætning til en firemands 
inrigger med styrmand tid-
ligt mandag morgen den 
19. juli sat hinanden stævne 
i Esbjerg Roklubs hus på 
havnen i Esbjerg.

Turen bød denne gang på 
både frisk vind agtenfra og 
medstrøm fra Esbjerg og 
ned mod Sønderho, hvor 
der var mandskabsskift 
af to roere i inriggeren in-

den hjemturen. Egentlig 
var tanken jo Fanø Rundt, 
men dagens noget friske 
vejrmelding og udsigten til 
godt halvanden meter høje 
bølger op langs Fanøs vest-
kyst fik roerne til at vælge 
samme vej hjem som ud.

Turen til Sønderho tilba-
gelagdes på kun lige godt 
to timer med højest målte 
hastighed på hele 12,3 ki-
lometer i timen under luft-
ledningerne til Fanø. Til 
gengæld skulle der bruges 
næsten 3,25 effektive ro-

timer på hjemturen, som 
også bød på turens mest 
dramatiske hændelse. Da 
roerne efter 35 kilometer i 
bådene kom fri af Fanø og 
ud i sejlrenden til Esbjerg, 
bød Kong Neptun på en 
noget krap sø i forbindelse 
med nordvestenvind og fal-
dende vand. Kongens slu-
thilsen gav i nogle særdeles 
våde trøjer og bukser til 
alle ombord – men så er der 
jo lidt at krydre efterårets 
og vinterens møder med.

Med besøg af mandska-

berne fra Esbjerg Roklub 
er det mindst anden gang, 
Sønderho Havn har været 
mål for sejlere fra naboky-
sten. Ved havneindvielsen 
den 26. juni havde sejlere 
i både Hobie Cat- og Way-
farer-sejlere taget turen de 
omkring 15 sømil fra Ho 
Bugt Sejlklub.
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Ho Bugt Sejlklub og Esbjerg Roklub har fået et nyt udflugtsmål, den ny Sønderho 
Havn. Turen er på 35 kilometer og kan være en drøj omgang i hård sø

Robåden med de ihærdige roere havde følgeskab af tre kajakker.

Guldager-ryttere tog guldet
HESTESPORT – Så er me-
sterskabet i holdspringning 
for heste netop afviklet på 
Louiselund. Ny Sydjysk 
Mester i holdspring blev 

Guldager Rideklub med 
Maria Mols Jakobsen på El-
Paso, Lise Grønbjerg Uhre 
Larsen på Comme Za, Dit-
te Wulff Møller på Coramo 

LN og Michelle Påhlson 
Lauridsenpå Lorenz. 

Holdet blev noteret for 
sammenlagt 0 fejl efter de 
to hovedrunder og kan der-

for hyldes som nye Sydjy-
ske Mestre. 

-fina

Fire ryttere fra Guldager Rideklub er ny Sydjysk Mester i holdspring


