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Sejlklubbens aktiviteter, og herunder også fælles klubaftener for alle, er tilbage 
til en ny normal situation. Aflyste arrangementer er nu igen i kalenderen med 
friske datoer.   
 
5/3 Nytårsbrunch & frisk luft 
9/3 Generalforsamling 
16/3 Brand ombord, en aften om søsikkerhed 
23/3 Banko og hygge med quiz og præmier 
4/4 Splejsekursus 
6/4 Nordfalcken – fra idé til redningsbåd 
30/4 Standerhejsning 
 
Læs mere om de enkelte arrangementer i KLUBKALENDEREN  
Der kommer løbende nye arrangementer ind, fx søsætningssild som kun 
mangler datoer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyheder. 
Hilsen bestyrelsen 

 

 

Marselisborg Sejlklub  
Nyhedsbrev februar 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
NYTÅRSBRUNCH lørdag den 5. marts kl. 09:30-12:00  
Vi vil gerne ønske vores medlemmer et "Godt Nytår!" ved at invitere til Nytårs Brunch & frisk  
luft. Efter en lækker brunch i klubhuset, går vi en tur rundt om Stadion søerne og tilbage til 
klubhuset. Dagen er en god anledning til en snak om sejler- 
drømmene for 2022 og hvad der ellers byder sig. 
 
Husk tilmelding senest onsdag d. 2 marts 
Gennem klubkalenderen 
HER 
Vel mødt! 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
https://marselisborgsejlklub.dk/
https://www.facebook.com/Marselisborg-Sejlklub-127643320631306/
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
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Generalforsamling i Marselisborg Sejlklub 
Bestyrelsen for Marselisborg Sejlklub 
indkalder til ordinær generalforsamling, som 
afholdes onsdag den 9. marts 2022 kl. 19:00 i 
klubhuset. 
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent.  
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.  
3. Aflæggelse af årsregnskab samt 
forelæggelse af budget for det kommende år.  
4. Valg af bestyrelse.  
5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  
6. Valg af 2 revisorer.  
7. Valg af 1 revisorsuppleant.  
8. Fastsættelse af kontingent.  
9. Indkomne forslag.  
10. Eventuelt.  
 
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være fremsendt til 
bestyrelsen senest 14 dage før. Forslaget skal være skriftligt og indeholde en motivation. Se link til 
vedtægter for Marselisborg Sejlklub HER 

 
Bestyrelsesmedlemmer på valg: 

Erik Meldgaard Andersen - modtager genvalg 
Søren Harmsen  - modtager genvalg 
Niels Breuner  - modtager genvalg 
 
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  
Michael P. Kragh  - modtager genvalg 
Vakant  -  

Kandidater opfordres til at melde sig til bestyrelsen 

 
 

Der er fuld gang i vinterforberedelser 
og træning for de 8 sejlsportsatleter i 
Marselisborg Sailing Team.  

 
Hermed en lille briefing på hvor og hvordan MAST sejlerne 
repræsenterer Marselisborg Sejlklub i februar og marts. 
Stævnesæsonen er lige om hjørnet, så den står på forberedelser i 
stor stil. 
 
Kasper tester nyt IQ-foilsurf udstyr og er på Lanzarote til træning op imod forårets stævner, 
herunder Olympic Regatta, som afholdes fra vores fælles Internationale Sejlsportscenter i Aarhus. 
 
Gustav er lige vendt hjem fra Cannes efter Drage stævne og er nu på vej afsted til San Remo for at 
sejle Dragon Winther series stævne med Andy Beardsworth og Simon Fry, nuværende 
verdensmestre i Drage. 
 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Clubmarselisborgsejlklub/ClubImages/Generalforsamling/GF2022_indkald.pdf
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Clubmarselisborgsejlklub/ClubImages/Generalforsamling/GF2022_indkald.pdf
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Clubmarselisborgsejlklub/ClubImages/Vedtaegter%20for%20Marselisborg%20Sejlklub.pdf
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=45
https://mast.one/?fbclid=IwAR2n8eibLt7HhhAGAJJaaoCi5etFM3eEk-tqluzvuGFthKej4GtIX502CRk
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Carl har i Vilamoura, Portugal i 14 dage i januar trænet som assisterende træningsmakker for 
udviklingslandholdssejler Ellen i 49erFX og rejser afsted igen 14 dage i februar for at være 
assisterende træningsmakker for landsholdssejler Iben Nielsby fra Horsens Sejlklub. 
 
Caroline har i 49erFX i januar været 14 dage i Vilamoura, og været assisterende træningsmakker 
for landsholdssejler Iben Nielsby. Hun træner pt. i bugten i 29er med Loke fra Aarhus sejlklub 
forud for Eurocupstævne i Slovenien. 
 
Ellen og Frederik er ligeledes i Vilamoura 2 uger i februar og træner 49erFX. 
 
Anna bruger vinteren på at få timer på vandet og prøve forskellige konstellationer af ift. 
makkerskab. Ligeledes bruges tiden i træningscenteret for at være klar til den lange sæson. 
 
Sara træner i 29er med ny makker Nanna Schroll fra Horsens Sejlklub og tester formen af sammen 
til Eurocup stævne i Slovenien til april. 
 
Udover individuelle trænings- og diet programmer, har alle fysisk fællestræning i sejlsportscentret 
2 gange om ugen, arrangeret af Elite og Talentcentret. 
 
Styregruppen for MAST arbejder på sponsoratsøgning og netværk for fremtidens videre udvikling 
af MAST. Byd gerne ind med gode forslag og ideer hertil. 
 
 

MATCH Race projektet er blevet overordentligt vel modtaget i 
sejlsportskredse og for nuværende er der kun enkelte pladser 
tilbage. Der er i første omgang indgået aftaler med Torben Precht 
og Emil Kjær som trænere og undervisere, så niveauet er højt fra 

dag 1. De 4 Elliot 6 m. racere opdateres inden opstarten i marts. 
Der bliver medio marts afholdt en teoridag for MATCH sejlerne, som klubbens øvrige kapsejlere 
også er velkomne til at deltage i. Hold øje med hjemmeside og FB. 
 
 

Sejlere fra ungdomsafdelingen deltager på lige fod med MAST sejlerne 
til vintertræningen i sejlsport centeret hver lørdag i januar og februar. 
 
I vintertræningen deltager mere end 60 sejlere i 6 forskellige bådtyper, 

og de er på vandet i 3-4 timer, kombineret med fysisk træning og fællesspisning. Sejlerne kommer 
hovedsageligt fra alle klubberne i Aarhus, men også andre klubber deltager og er velkomne. 
Vintertræningen gennemføres af Elite- og Talentcenter Aarhus i samarbejde med Aarhus 
Internationale Sejlsportscenter og afsluttes med et brag til marts med ICE CAMP/ICE CUP.  

 
Ungdomsafdelingen er begyndt at se 
frem mod foråret. Planlægningen er i 
fuld gang med sæson opstart, 
Marselis cup, Tunølejr og meget mere. 

 
 
 

https://www.facebook.com/groups/191046876233/?__cft__%5b0%5d=AZU10mTqcVeOyqQbHXstm7CNSfBWRvzjC-LrlxZ_TMGQOkarGQh9Bn7patso2m0OON2CMj9C2cn-P-sryszV2i5rY4I3jSYHDBB2P0Piup06dfm_uDLTBrt2Saiu5HzK7E1Mhk9pa2ssaLM3smivzqYX5Zwx398zPuEm-M9Ci37Srw&__tn__=-UK-R
https://marselisborgsejlklub.dk/hvem-er-hvem--ungdomsudvalg
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Ungdomsafdelingen vil i slutningen af februar, forsøge at få deres nye flyer ud på skolerne i 
sydbyen, så vi forhåbentlig kan få en masse nye sejlere til foråret. De to nye flyers ses herunder. 
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Er du en af vores nye instruktører på sejlerskolen?  

Nu begynder sejlerskoleudvalget at kigge frem mod sæsonen, hvor vi forventer at få 48 nye 
forventningsfulde sejlere med ud på bugten til skolesejlads.  I år bliver et særligt år, da vi nu kan 
tage den nyindkøbte ScanKap "Rasine" i brug som skolebåd. Samtidig sender vi See You (Larsen 
25) på pension. Dermed råder sejlerskolen over to identiske ScanKap-både. 
 

En af de første opgaver her i foråret er at finde instruktører til 
skolesejladserne. Sejlerskolen har som regel ca. 20 instruktører, 
men der er altid behov for nye kræfter. Det gælder ikke mindst 
kvindelige instruktører, da klubbens nuværende instruktørhold 
med en enkelt undtagelse udelukkende består af 
mænd.  Kursisterne er typisk en blanding af kvinder og mænd i 
alderen 25-40 år, men også enkelte, der er op til 60 år. Nogle 
har aldrig været på vandet før, andre har måske sejlet lidt, før 
de møder op. Alle er meget motiverede for at komme ud og 
sejle. 

 
Hvis du har nogle års erfaring med sejlads, så er instruktørrollen måske noget for dig? Som 
instruktør deler man et hold på 4 elever med en erfaren instruktør. Det betyder, at man har holdet 
4 gange før sommerferien og 4 gange efter, hvor man hver gang 
sejler max. 2½ time. I praksis aftaler man selv fordelingen på det 
enkelte hold, hvilket gør opgaven fleksibel. Vi anbefaler, at man 
tager sejlunionens instruktøruddannelse inden for de første par år, 
men det er ikke en forudsætning for at begynde som instruktør. 
Det vigtigste er, at du kan lide at sejle og lære fra dig. 
 
Hvis du har lyst til at afprøve dine evner som instruktør eller blot 
ønsker at høre mere, så er du velkommen til at kontakte Dan 
Egedesø på dan.egedesoe@gmail.com. Til kalenderen kan vi 
oplyse, at der bliver et orienteringsmøde for instruktører og 
opstartsmøde med de nye sejlerskoleelever den 20. april, 
hvorefter sæsonen går i gang mandag den 25. april. 
 

 
 
 

Sailing Aarhus har netop offentliggjort deres eventkalender 
for 2022  

Foreløbig plan for Marselisborgs deltagelse i fælles Aarhusstævner 
i 2022: 

7-8 maj DS Grandprix 
4-10 juli EM for 49’er/FX og Nacra 
3-4 sept. Sejlsportsligaen, 1. Division 
 

https://marselisborgsejlklub.dk/om-sejlerskolen
mailto:dan.egedesoe@gmail.com
https://www.sailing-aarhus.dk/eventkalender/
https://www.sailing-aarhus.dk/eventkalender/
https://marselisborgsejlklub.dk/om-sejlerskolen
https://www.sailing-aarhus.dk/


 

6 
 

Har du lyst til at høre mere om mulighederne eller direkte melde dig under fanerne til et eller flere af 
ovenstående arrangementer, er du velkommen til at kontakte Søren Harmsen på s.harmsen@mail.dk eller 
tlf. 2023 9889 

 
Klubaften om sejlklubbens udvikling 

Bestyrelsen inviterede til klubaften om sejlklubbens 
udvikling den 9. februar, hvor vi var 25 engagerede 
medlemmer, der fik fremlagt bestyrelsens visioner. 
Her blev  bl. a. diskuteret hvad vi fremover kan 
gøre for at rekrutere og fastholde nye medlemmer. 
Der blev også fortalt om, og vist billeder af de nye 
havneplaner, både i forbindelse med det nye 
rensningsanlæg samt den nye eventuelle 
havneudvidelse.  

 
 
 
 

Der er flere arrangementer i støbeskeen. Læs mere om de enkelte arrangementer i 
KLUBKALENDEREN 

 
Bestyrelsen er stadigt glade for ideer. Send en mail til formand@marselisborgsejlklub.dk med 

de tanker du gør dig – evt. bare som stikord. 
 

 
 
Rita Skriver”  

 
 
 
 

mailto:s.harmsen@mail.dk
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
mailto:formand@marselisborgsejlklub.dk
https://marselisborgsejlklub.dk/sponsorside

