
 

Marselisborg Sejlklub april 2017 
 
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub 
Der er stadig stigende aktivitet på vinterpladsen, men husk at tage en pause og gå i sejlklubben og få dig en gang søsætningssild. 
Det er blot en af de mange hyggelige traditioner i sejlklubben her omkring starten på sejlsæsonen. Sejlklubbens officielle start på 
sejlsæsonen markeres med standerhejsning og fest om aftenen. Under aktiviteter kan du finde datoer og klokkeslæt for de 
forskellige ting.  Vel mødt til det hele, vi glæder os til at se dig. 
 
Havneudvidelse 
Sidste forår deltog bestyrelsen i workshop hos Aarhus kommune om udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn og omlægning af 
Tangkrogsområdet. Det var planen, at der skulle fremsendes et lokalplanforslag til byrådsbehandling i efteråret 2016 og 
efterfølgende VVM-undersøgelse. Der er ikke rigtig sket noget i den retning endnu. Af de planer, vi blev præsenteret for, fremgik 
det, at der hvor vores klubhus ligger i dag, skal der være rensningsanlæg og sejlklubben skal flyttes. At der ikke har været noget 
til byrådsbehandling, giver så til gengæld mulighed for, at vi kan komme lidt på forkant med, hvad vi gerne vil med nye 
faciliteter. Bestyrelsen vil derfor gerne invitere klubbens medlemmer til en workshop aften tirsdag den 18. april kl 19, hvor vi vil 
arbejde med hvad nye faciliteter for sejlklubben kan/skal rumme.  
 
World Sailing Championship 2018 (ISAF Worlds 2018) 
I klubregi er der forsat meget stor fokus på World Sailing 2018 og det lidt mindre testevent i 2017. Datoerne er fastlagt til World 
Sailing 2018: Fra 30. juli til 12. august 2018 og Testevent fra 7. til 13. august 2017.  
Marselisborg Sejlklubs baneteam, som nu en realitet, er godt i gang med træningen til de store stævner.  
Der er nu åbnet op for den generelle tilmelding som frivillig på stævnerne. Via dette >>link kan du komme videre til stævnets 
hjemmeside og læse mere om at være frivillig samt tilmelde dig.  
 
Hvis du ønsker mere information, kan du kontakte Nils Andersen fra bestyrelsen på nils@anders1.dk eller tlf. 2616 1262.     
 
 
Aktiviteter: 
 
15. og 22. april kl. 12 -14: Søsætningssild 
Festudvalget serverer smørrebrød med tilhørende øl og måske. Uanset om I er i gang med bådklargøring eller går tur på havnen, 
opfordrer vi jer til at lade vejen gå forbi klubhuset. Få en snak med andre Marselis sejlere og hør om deres planer for den 
kommende sæson, nyt grej og hvad der i øvrigt rører sig. 
 
18. april kl. 19: Workshop Nye klubfaciliteter 
Bestyrelsen invitere klubbens medlemmer til en workshopaften, hvor vi vil arbejde med, hvad nye faciliteter for sejlklubben 
kan/skal rumme.  
 
19. april kl. 19: Klubaften med foto 
Tips og gode råd til (lidt) bedre fotos med den ene af dommerne fra vores interne fotokonkurrence Oscar Levcovich. Ingen 
tilmelding til denne aften. >>Læs mere her. 
 
25. april kl. 19: Sejlerskolen, Introduktionsaften 
Sejlerskolens elever får en introduktion til sejlerskolen, undervisningsplan, sikkerhed og meget mere. 
  
26. april kl. 18: Onsdagsbanen, Skippermøde   
- og efterfølgende træning. Efterfølgende onsdage med første start kl. 19 kapsejlads på onsdagsbanen. 
 
 
29. april: Standerhejsning 
Kl. 13.00 sættes sommerstanderen ledsaget af skud, sang, tale og varme pølser.  
Kl. 18.30 Som altid holder vi fest om aftenen. >>Læs mere og tilmelding her. 
 
30. april kl 10 – 16: Klubmåler-kursus i Kaløvig Bådelaug. 
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Klubmålere i Sejlklubberne i Århus Bugt er en mangelvarer og specielt til de kommende store mesterskaber mangler der målere. 
Selvom det er meget anderledes at være stævnemåler, så lærer du her den grundlæggende måleteknik. Så har du lyst at blive 
DH-klubmåler, er dette kursus lige noget for dig. Nærmere information: Peter Meldgaard tlf. 5137 0196 eller mail , der også 
koordinere tilmeldingen. Tilmeldingsfrist 21.04. 
 
3. maj kl 18.00: Onsdagsbanen, Skippermøde 
- og efterfølgende kapsejlads, første start kl 19. 
Efterfølgende onsdage kapsejlads, første start kl 19. 
>>Tilmelding til onsdagsbanen 
 
3. juni kl 13.00: Forårsklubtur til Ebeltoft 
Den officielle start på sommerklubturen er lørdag den 3. juni, hvor vi mødes i eller ved Ebeltoft Sejlklub kl 13.00. Sejklubben 
ligger i Skudehavnen, som er den sydligste havn i Ebeltoft. Programmet er helt efter traditionerne med egen medbragt frokost kl 
13.00, turudvalget har en lille en til halsen. Om eftermiddagen er der en fælles aktivitet og kl 19.00 er grillen klar til pølser, bøf 
eller hvad du nu finder på. Søndag mødes vi kl 09.00 til fælles morgenmad. Turudvalget sørger for morgenbrød, men du skal selv 
sørge for det der skal ovenpå samt kaffe, mælk, juice mv. Turudvalget har en morgenbitter til dem, der har lyst.  Alt dette får du 
for 25 kr. pr. næse. Hvis det går som det plejer, er der sikkert turdeltagere i havnen allerede fredag aften. >>Link til tilmelding 
 
9. august kl 18.00: Onsdagsbanen, Skippermøde   
- og efterfølgende træning. Efterfølgende onsdage med første start kl. 19 kapsejlads på onsdagsbanen. 
 
19.-20. august: Sensommerklubtur 
Sensommerklubturen går til Kaløvig. Nærmere info følger. 
 
31. august – 3. september: Wessel – Vett Cup:  
Marselisborg Sejlklub er i samarbejde med Sailing Aarhus vært for et stævne for 12 meter klassen. Stævnet finder sted fra 
torsdag den 31. august til søndag den 3. september. Sejladserne kommer til at foregår i klubbens kapsejladsområde lige uden for 
havnen, så der er gode muligheder for på nærmeste hold at følge disse flotte og kæmpe store kapsejladsmaskiner, der i sin tid 
dystede til Americas Cup. Har du lyst til at være frivillig på stævnet kan du kontakte Nils Andersen på nils@anders1.dk 
 
Ungdomsafdelingen 
Arbejdsdag på jollepladsen: Den 22. april kl. 10.00-17.00. 
Første træning: Tirsdage og torsdage 
Jutlander Marselisborg Cup: Den 10. juni. 
Tunølejr: Den 10. til 16. juli.  
 
Havfruer 
27. april: Museum Overtaci 
4. maj: Tur til Tunø 
For nærmere info kan Else kontaktes, kontaktinfo på >>hjemmesiden. 
 
Mangler vi noget?  
Du er meget velkommen til at henvende dig til Sejlklubbens bestyrelse, hvis du synes, du mangler information om, hvad der 
foregår i klubregi. Du finder os og vore kontaktoplysninger under >>hvem er hvem. Bestyrelsen træffes også i klubhuset kl. 17-18 
i forbindelse med bestyrelsesmøder, der normalt er 2. tirsdag i hver måned.  
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen for Marselisborg Sejlklub. 
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