
 

Marselisborg Sejlklub maj 2017 
 
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub 
Standerhejsningen er markeringen på, at nu er sejlsæsonen i gang. Sejlerskolen har startet undervisningen med alle hold fuldt 
besatte, Ancha ser ud til at slå alle rekorder i år og onsdagsbane er startet, i år med gate-bane. Det kan give nogle spændende 
mærkerundinger. Også i ungdomsafdelingen summer det af liv. Fra ungdomsudvalget skal vi viderebringe en opfordring til 
skipperne på onsdagsbanen om at tage et par ungdomssejlere med ud på kapsejladsbanen. Det kan godt være at de unge 
mangler lidt råstyrke, men til gengæld får du en kæmpe entusiasme. Har du plads til en ungdomssejler eller to, så kontakt Niels 
Kristian fra >>Ungdomsudvalget. 
Vild med vand-dagen løber af stablen lørdag den 10. juni. Vi har valgt at gøre Jutlander-Marselis Cup til en del af arrangementet 
denne dag, men også klubhuset vil være åben. Kig forbi sejlklubben og være med til at fortælle om og viser vores 
sport/fritidsinteresse frem for gæsterne. Du kan måske tage nogle gæster med ud til kapsejladsbanen i en af klubbens både eller 
måske i din egen.  
I det hele taget vil bestyrelsen gerne opfordre til at flere af klubbens medlemmer bakker op omkring de forskellige 
arrangementer med lidt praktik, så det ikke kun er ”Tordenskjolds soldater”. Sejlklubben baserer sit virke udelukkende på 
frivillige, ingen får løn. Kom og vær med, lær nogle nye mennesker at kende og få nogle spændende oplevelser. Og helt i tråd 
med det mangler klubben en "Frivillig koordinator" primært til de lidt større arrangementer. Så hvis du har mod på det, kan du 
kontakte Asger eller Søren fra >>bestyrelsen. 
 
Havneudvidelse 
I skrivende stund har lokalplanforslaget om helhedsplan for tangkrogsområdet og udvidelse af Marselisborg Havn netop været i 
byrådet og er sendt til behandling i teknisk udvalg. Sidste forår deltog bestyrelsen i workshop hos Aarhus kommune om 
udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn og omlægning af Tangkrogsområdet. Mange af de ting vi fremførte på mødet, ser ud til 
at være med i lokalplanforslaget. Det bliver spændende at se, hvad der kommer fra byrådet.  
 
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 åbnet 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: 
 
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 
 
6. juni kl. 19: Workshop Nye klubfaciliteter 
Bestyrelsen invitere klubbens medlemmer det fortsatte arbejde med hvad nye faciliteter for sejlklubben kan/skal rumme.  
 
10. juni: Vild med vand-dagen 
Vi inviterer gæster på haven inden for i klubben, fortæller om vores sport/fritidsinteresse. Er der frivillige nok tager vi gæster 
med på vandet. 
 
23. juni kl. 18.00 Skt. Hans 
Tag familien med - kom og nyd din medbragte mad i hyggeligt samvær med andre af sejlklubbens medlemmer og havnens 
gæstesejlere. 
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Vi tænder grillen og holder den glødende fra kl. 18.30 til kl. 21.00. Du medbringer din egen mad.  
Du kan købe øl, vin og vand i sejlklubben.  
Kl. 21.00 tænder vi bål og synger midsommervisen.  
Der er ingen 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 
 
Ancha 
Tirsdage kl. 17.00: Sejlads i Elliot-både med efterfølgende spisning og hygge. >>link til Ancha 

 
Onsdagsbanen 
Kapsejlads, første start kl. 19.00 
>>Tilmelding til onsdagsbanen 
 
Ungdomsafdelingen 
Træning: Tirsdage og torsdage 
Jutlander Marselisborg Cup: Den 10. juni. 
Tunølejr: Den 10. til 16. juli.  
 
Havfruer 
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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