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Optagningssild 
Der er optagningssild lørdagene den 16. og den 23. oktober. Begge dage kl. 12 i klubhuset. 
Her vil frivillige i sejlklubben tilbyde køb af smørrebrød, øl og vand, samt mulighed for at 
mødes indenfor i varmen. Ingen tilmelding, bare mød op … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standerstrygning 
Der er standerstrygning ved klubhuset lørdag den 30. oktober kl. 13 med tale, sang, musik og 
uddeling af ”Årets spadeholder”. Derefter sluttes af med pølser og øl/sodavand samt hygge i 
klubhuset og på terrassen. 
 
Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyheder. 
Hilsen bestyrelsen 
 

 

Marselisborg Sejlklub  

Nyhedsbrev september 2021 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klubarrangement om rig 

Lørdag d. 12. september stillede Horsens 
Yachtværft og Selden Mast op og 
gennemgik riggen på flere af 
medlemmernes både. En mand tog liften op 
i riggen og gennemgik wirer, splitte, skivgat 
mm, mens en anden tog sig af riggens nedre 
dele. Gode råd og forbedringsforslag blev 
givet og de fleste kunne heldigvis 
konstatere at deres rig var i fin form, mens 
enkelte fik øje på nogle ømme punkter, som 
i værste fald kunne medføre en brækket 
mast.  

Tak til Søren Buhl og Peter Thagaard for et meget fint arrangement. 

https://marselisborgsejlklub.dk/
https://www.facebook.com/Marselisborg-Sejlklub-127643320631306/
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Marselisborg Sailing Team (MAST) 
Der har været tre 29´sejlere fra MAST til et 
World Championship stævne i Valencia, Spanien.  
Derudover har der været en 49’er sejler fra 
MAST til et Junior World Championship stævne i 
Gdynia, Polen, og en Waszp sejler fra MAST til 
EM på Gardasøen i Italien.  

 
Og så er der endnu en ny ”Sport View” video fra TV-Aarhus med fokus på MAST. Denne gang med 

vores MAST-sejler: Kasper Storvang. Klik på billedet til venstre og 
hør ham fortælle om sin store passion for foilende windsurfing. 
 
 
 
 

De unge MAST-sejlere kan følges på: 
https://www.instagram.com/marselisborg_sailingteam/ 
https://www.facebook.com/mastsailingteam 
https://www.mast.one 
 
 
Sponsorevent 

Der har været afholdt 
et succesfyldt 
SparNord Match Race 
event med vores 
hovedsponsor 
SparNord. Humøret var 
højt. Vores MAST - 
Marselisborg Sailing 
Team sejlere gav Spar 
Nord og kunder en god 

oplevelse på vandet, selv om der ikke var meget vind. Hyggeligt at Marselisborg Sejlerskole og 
Marselisborg Sejlklub Ungdomsafdeling kom forbi og grillede og hyggede med. Henrik Horup 
Andersen fra Spar Nord udtaler: “… at det var dejligt også at se ungdomsafdelingen hygge sig både 
på land og på vand, for så er det, at det giver mening at være sponsor” 
 
 
Sejlerskolen 
Begge skolebåde har sejlet uden problemer denne sæson 
og med tilknyttede brugergrupper. Påhængsmotoren på 
Larsen 25 blev skilt ad og motorserviceret midt i juli på 
grund af urenheder i karburatoren. Sejlerskolesejladsen 
færdiggøres i slutningen af september, og både elever og 
brugergrupperne bliver involveret i optagning og 
vinterklargøring. Der er møde i udvalget mandag den 20. 
september, hvor evaluering af sæsonen, køb af ny  
skolebåd og fremtidig sejlerskolecertificering under DS 
bl.a. er på dagsorden. 

Her ses sejlerskolebåden Juno på sommertogt 

med Mikkel fra brugergruppen som skipper 

https://www.mast.one/
https://29erworlds.org/
https://49er.org/event/2021-junior-world-championship/
https://www.instagram.com/marselisborg_sailingteam/?fbclid=IwAR0w-Jq8k_P9VlaNNrUZs4hcabfMPKidcUOFBuoKNGp9giS3K_4Hc4jbfls
https://www.facebook.com/mastsailingteam
https://www.facebook.com/mastsailingteam
https://www.mast.one/?fbclid=IwAR2n8eibLt7HhhAGAJJaaoCi5etFM3eEk-tqluzvuGFthKej4GtIX502CRk
https://marselisborgsejlklub.dk/hvem-er-hvem--sponsorudvalget
https://marselisborgsejlklub.dk/hvem-er-hvem--sponsorudvalget
https://marselisborgsejlklub.dk/hvem-er-hvem--sejlerskolen
https://www.tvaarhus.dk/kasper-storvang-en-windsurfer
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Sailing Aarhus  
Allerede nu kan vi glæde os over de stævneaktiviteter, der planlægges for 
næste års sejlsæson. Der bliver mulighed for at klubmedlemmer igen kan 
tilmelde sig som frivillige og komme på vandet. 
 
 
Programmet for 2022 ser lige nu sådan ud: 
 • Foiling Days - maj  
• Round Denmark Race - juni 
• Ø-stafetten  
• EM for 49er, 49FX og Nacra (2. til 10. juli)  
• Sailing Aarhus Week – en del af Aarhus Festuge 
 
 

 
 

 
 

Arrangementer 
 

Kommende arrangementer er at finde i KLUBKALENDEREN 
 
 

Læs blandt andet om onsdagsarrangementet den 29. september: Sejladsoplevelser 2021 
 
”Vi mødes til en hyggelig aften hvor vi fortæller om de steder og oplevelser vi har haft på vores 
sommersejladser. Aftenen er afslappet, men alligevel styret så dem, der har en god historie, får lov 
at fortælle og også gerne vise billeder. Ole Møller og Lisbet Knudsen har lovet at indlede med lidt 
fra deres vidt forskellige sejladser. Vil du bare suge til dig af andres erfaring og oplevelser, er det 
også en god aften at komme i klubhuset.  
 
Klubben er vært for en kop kaffe  
og en ostemad. 
 
Venlig hilsen 
Rita Skriver”  

 
 

https://www.sailing-aarhus.dk/
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1988&CalendarEventTimeID=6544&HashCode=458839135
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https://marselisborgsejlklub.dk/sponsorside

