
     

 

 

 
Årsberetning 2022 for Marselisborg Sejlklub 
  



     

 
2022 er år 1 efter corona pandemien, både aktiviteter på vand og land er normaliseret. 
Standerhejsning, klubture, onsdagsejladser, ungdomstræning, skolesejlads, standerstrygning og ikke mindst 
klubaftenerne er tilbage. 
Det lykkes i denne vinter at gennemføre op mod 25 klubaftner med meget forskellige emner som tursejlads 
over elektronik til vinsmagning. 
 
Regattaudvalget og baneteamet har været aktive i forbindelse med de stævner der er gennemført i Sailing 
Aarhus regi. 
 
Marselisborg Sejlklub har gennem samarbejdet Sailing Aarhus været med til at afvikle en lang række 
nationale- og internationale stævner på bugten i løbet af året. Hertil kommer vores egen MarselisCup …. 
Dette har involveret et stort antal klubmedlemmer og bidraget til klubkassen gennem udlejning af grej. 
 
Vores MAST sejlere har gennemført en effektiv kampagne der har gjort sejlerne kendt i sejlerdanmark og 
resulteret i wildkart til Sejlsportsligaens 1. division. Ved årets 4 stævner er det lykkedes at fastholde pladsen 
i 1. division til 2023. 
 
Ud af MAST projektet er startet et nyt aktiv i klubben MATCH med deltagelse af talentsejlere fra det 
Aarhusianske sejlsportsmiljø som supplement til den daglige sejlads i joller og på boards. 
Sejladserne foregår i klubbens 4 Elliots, så de også er på vandet om mandagen. 
 
 

BESTYRELSEN 

Efter generalforsamlingen i marts 2022 konstituerede bestyrelsen sig med følgende arbejdsfordeling: 

Formand: Asger Christiansen, bestyrelsesrepræsentant i Sailing Aarhus 

Næstformand: Morten Bigum Johansen, Ungdomsudvalg, følgebåde og Elliot, Kursusudvalg 

Kasserer: Erik Meldgaard Andersen, Klubhusudvalg, Kapsejlads 

Referent: Niels Breüner, Sejlerskole, Nyhedsbrev, medieudvalg 

Bestyrelsesmedlem: Søren Jendresen, Fest-, Sponsorudvalg,  

Bestyrelsesmedlem: Nils Andersen, Dansk Sejlunion, Elite – og Talentcenter, MAST 

Bestyrelsesmedlem: Søren Harmsen, Regattaudvalg, Sailing Aarhus – Formand – Fonden Aarhus 
Internationale Sejlsportscenter - næstformand  

Suppleant: Michael P. Kragh, Nye målgrupper, Turudvalg 

Suppleant: Vakant 

Alle har deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet. 

Bestyrelsen har afholdt månedlige møder til behandling af klubbens drift. 

Klubben er økonomisk velkonsolideret, hvor regnskabet for 2022 igen udviser overskud. 

 

  



     

MEDLEMSTAL 

Marselisborg Sejklub medlemstal er per 31/12 2022 opgjort til 412 medlemmer med nedenstående fordeling. 
 

  mænd     kvinder     I alt 

0-6 0    (1)  0   (1) 
7-12 5    (6)         4  (6) 9 (12) 
13-18 6    (7) 8   (8) 14 (15) 
19-24 18  (17) 23 (26) 41 (43) 
25-39 52  (47) 44 (35) 96 (82) 
40-59 93  (96) 31 (32)   124(128) 
60-69 65  (60) 17 (11) 82 (71) 
70+ 35  (34) 11  (10) 46 (44) 

Medlemmer 274(268) 138(128) 412(396) 
Tal i parentes (X) er medlemstal 2021 
 
Det er en fremgang i det samlede medlemstal på 16. 
For ungdomsårgangene 0 – 24 er der en lille tilbagegang fra 71 til 64. 
Det kan tyde på at vi mangler tilgang af nye sejlere. 
For årgangene 25 – 39 er der en pæn fremgang, så det ser ud til at vi kan fastholde sejlere. 
 

  



     

HAVNEUDVIDELSER 

UDVIDELSE AF MARSELISBORG HAVN 

Aarhus Kommune arbejder fortsat med helhedsplan for Tangkrogen, hvor udvidelse af Marselisborg 
Rensningsanlæg er drivkraften og en udvidelse af Marselisborg Havn med op til 500 bådpladser er anden 
del.  

Helhedsplanen omhandler arealudlæg for ændret arealanvendelse samt udbygning af land – og 
havneområder ved Tangkrogen: 
. Etablering af nyt rensningsanlæg 
. Udvidelse af Marselisborg Havn 
. Regulering af trafikale forhold 
 
En del processen er udarbejdelse af lokalplan, hvor Aarhus Kommune har inviteret Marselisborg Havn og 
klubberne på havnen til en proces om udvikling af havneudvidelsen og genhusning af klubberne i den 
udvidede havn. 
Klubberne har indledt et fælles arbejde med at undersøge mulighederne for at etablere fælles faciliteter og 
udvikle samarbejdet i fremtiden. 
 

 
 
Den kommunale planlægning og udarbejdelse af miljøvurderinger har igen udsat beslutningen om placering 
af rensningsanlæg og havneudvidelse. 
Beslutning træffes måske i byrådet i slutningen af 2023. 
Men byrådets forlig om udvidelse af Yderhavnen kan medføre yderligere udsættelse. 
 
 



     

UDVIDELSE AF AARHUS HAVN - YDERHAVNEN 
 
Aarhus Havns planer om udvidelse med Yderhavnen har været et af de hedeste emner i den politiske debat i 
Aarhus i 2022. 
Udvidelsen omfatter vandareale på ca. 1,5 x 3 km syd for den eksisterende dækmole. 
Miljøvurderingerne er afsluttet og en sidste offentlig høringsfase sluttede 11. marts 2022 
med op mod 1500 kritiske høringssvar. 
Det har medført en forlænget proces med borgermøder og undersøgelser af alternativer. 
I Byrådet er der i februar indgået forlig om en let beskåret udvidelse af Yderhavnen. 
 

 
Illustration af oprindeligt forslag og forligs – forslaget, hvor sigtelinie fra Carl Nielsens Vej mod Mols friholdes 
for byggeri, men hen over ydermolen. 

 

  



     

SAILING AARHUS 

Klubsamarbejdet ”Sailing Aarhus”, med deltagelse af 5 Sejlklubber ved bugten i Aarhus Kommune, arbejder 
med konsolidering og udvikling af nye aktiviteter. 

Regattaudvalget og i alt 31 sejlere fra MS’s berømte baneteam har været aktive på vandet i 2022. 
De har stået for at sikre gode fair konkurrencevilkår for nationale- og internationale sejlere i hele 5 forskellige 
stævner i Sailing Aarhus-regi, med EM i 49’er, 49’ FX og Nacra som årets helt store begivenhed. Hertil 
kommer et stort antal MS-sejlere, der som frivillige på land har været med til at sikre en glidende afvikling af 
disse stævner. 
 
I 2023 gennemfører vi i Sailing Aarhus-regi mere end 10 større stævner og i hovedparten af disse vil frivillige 
fra MS være direkte involverede i gennemførelsen. 
Årets største begivenhed bliver når The Ocean Race kommer til Aarhus med de store VO65 og Imoca 60, 
som en del af deres kapsejlads jorden rundt. 
Vi er allerede i gang med at bemande nogle af de mange stævner og arbejder på at tiltrække nye 
interesserede medlemmer til baneteamet og frivillige til opgaver på land i forbindelse med disse. 
 

Sailing Aarhus har igangsat et projekt omkring el - drevne ribs og kapsejladsmærker der skal gøre afvikling 
af stævner og træningssejlads mere miljøvenlig.  

Projektet skal primært finansieres ved fondsbevillinger, men klubberne skal tegne sig for en del af udgifterne, 
svarende til indkøb af en konventionel rib, men får så ribben til rådighed i det daglige klubarbejde. 

 

 
  

Elite – og Talentcenter 

Kraftcenteret med træning af elite og talenter under Dansk Sejlunion har udgangspunkt i Sejlsportscenteret. 
Marselisborg Sejlklub deltager som Centerklub, der giver muligheder for udvikling af vores trænere ved 
sparing med centertrænerne. 
Centerklubberne – Kaløvig Bådelaug – Århus Sejlklub – Aarhus Windsurfing Klub – Marselisborg Sejlklub 
Har alle pladser i bestyrelsen for elitecenteret. 
Fra februar 2023 er vores Nils Andersen formand. 
 

 



     

  

 

 
Sejlere fra ungdomsafdelingen deltager på lige fod med MAST sejlerne til vintertræningen i 
sejlsport centeret hver lørdag i januar og februar 
 
Der 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 øvrige 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.  
 

 
 



     

I ungdomsafdelingen er vi begyndt at se frem mod foråret og planlægningen er i fuld gang af både 

sæson opstart, Marselis cup, tunølejer og meget mere. 

Så er der ved at komme gang i forårs aktiviteterne i ungdomsafdelingen. Februar har både stået på 
trænings lejer, årets første stævne og klub aften med teori. 
 
I sejlsport centret vi hen over 2 weekender deltaget i ICE camp og ICE Cup med deltager fra hele 
Jylland med mere end 65 sejler pr weekend. 
 

 

Teori/hygge aften i klubben: 

Det er så fedt at vi nu end lige kan mødes og lave noget hyggeligt sammen igen. Peter stod for 

teori og forældregruppen for aftensmad, så bliver det ikke bedre.  

 



     

 

Nu ser vi bare frem mod et forår med en masse hyggelige timer både i klubhuset og på vandet. 

Så er vi kommet igennem efterårssæsonens aktiviteter i UNG. 
Vi har haft et forrygende efterår med en masse træning i hverdagen, samt været repræsenteret til 
flere stævner og træningslejre. 
bla.: 

 UDM I Lemvig 

 Vest Indien Cup Skanderborg 

 Pige lejr i Vedbæk  

 U42 lejr på Oure 

 Efter Cup Vejle 

 Marseliscup 

 Harbo Cup Skælskør 

 Århus Mesterskaber i Egå 

 Fælles Feva træning Århus 
 
Vi har i uge 40 og 41 afholdt 
klubmesterskab for Optimist A, B, C, 
Feva, Zoom/Laser. Vi fik sejlet 6 
sejladser fordelt over 2 torsdage. Det 
er tydeligt, at der er sket en stor 
udvikling over hele gruppe hen over 
året, hvilket skyldes nogle fantastiske 
seje sejlere og vores træner gruppe. 
 
 



     

Vores krabbehold (6‐8 År) har her i efteråret haft 8 træning/hygge aftener siden sommerferien. 
Der er blevet sejlet, tegnet og leget en hel masse ved vandet. Det er med sikkerhed en gruppe vi 
starter op igen til foråret.  
 
Efter den sidste træning i uge 41, har vi afholdt en afslutnings aften med fælles spisning og 
præmie overrækkelse for klubmesterskab. Og selvfølgelig var der os medalje til alle 
krappesejlerne, for at have gennemført hele sæsonen. 
 
Holder vi så vinter pause?? 
NEEEJJJJ!!! 
Vi deltager selvfølgelig i den fælles vinter træning (Hele århusbugten) i sejlsport centret, som er 
planlagt af ETC (Peter Hansen) og EGÅ, Kaløvig, Århus, Marselisborg i fælles skab. Hver klub stiller 
med træner og gummibåde så vi kan gennem føre det sikkert i det evt. kolde vejr. 
Træning kommer til at forgå flg. Lørdage: 

 Lørdag den 3 dec. 

 Lørdag den 10 dec. 

 Lørdag den 17 dec. 
 

 

   



     

 

 

 
 

 
 

Caroline: DANMARKSMESTER I 29ER 2022 
Har siden sommerferien sejlet Nordic Olympic Days i 49erfx ‐ en meget lærerig uge i alt slags vejr. 
Derudover lavede jeg også et lille comeback i 29eren ved DM i Lemvig sammen med Nicklas Holt, 
som resulterede i et sikkert DM‐guld.  
Kort før den traditionsrige landsholdslejr i uge42, kom jeg til skade med mit knæ, hvilket betyder 
at jeg pt. ikke kan sejle og i stedet bruger al min tid på genoptræning. Men jeg satser stærkt på at 
kunne komme sydpå til Portugal med resten af 49erfx‐sejlerne i Danmark i januar. 

 



     

Ellen: 
Ellen slutter sæsonen med at give den gas på vandet med 
foilbræt og wing, samt matchrace og onsdagskapsejlads 
efter en begivenhedsrig sæson med EM og UVM i 49erFX. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara: 
Efter en sommer med højt tempo og store stævner, er jeg gået ind i min efterårssæson. Her er jeg 

hjemme i Danmark resten af året, og har fokus på træning. Jeg har sejlet 4 gange om ugen med 

29er gruppen, og har haft fokus på teknik. Dertil har vi været rundt i Danmark for at sejle nogen 

nationale stævner heriblandt UDM. Derudover har jeg suppleret min træning med Match race 

træning hver mandag, hvilket virkelig har været fedt.  

Nu er det desværre blevet lidt for mørkt til fast 29er træning og Match race i hverdagen. Så derfor 

ligger min 29er træning i weekenderne, hvor vi sejler både i Aarhus og Hellerup. Derfor er der 

masser af tid i hverdagen, hvor jeg fokuserer på at styrketræne og studerer 

 



     

Anna: 
Den sidste månedstid for mig har budt på en masse god træning og et enkelt stævne.  
I efterårsferien sejlede jeg den årlige uge 42 lejr som varede 5 dage. 2 pas om dagen og en masse 
social hygge:)  
Aarhus mesterskaberne blev som traditionen tro årets sidste stævne, og der snuppede jeg sejren i 
29’er sammen med min makker Esther.  
Hverdagstræning er også slut for denne omgang og man vil nu mest finde mig i styrkelokalet 

 

 

Frederik: 
I løbet af efteråret har jeg, Frederik, ikke deltaget i store stævner. Det betyder dog ikke at jeg ikke 
har været på vandet. Jeg har sejlet en masse i kølbåde, både som matchrace og ligaformat. Det er 
superlærerigt at sejle i forskellige både, og jeg håber at få noget ud af det på lang sigt.  
Udover kølbådssejlads er jeg begyndt at wing‐foile. Det er vildt sjovt og udfordrende, men med de 
faldende vandtemperaturer begynder det at blive lidt køligt.  



     

 
 
‐Gustav sejler M32 kulfiberkatamaran med Team Warrer Racing. 
Der sejles internationale stævner rundt i Europa sommeren over. 
Gustav sejler sejlsportsliga stævner. 
 

 
 



     

Carl: 
Min sommer var anderledes eftersom at 
jeg sejlede to 49er stævner med to 
forskellige makkere og et J70 stævne i 
Sydkorea. Det har været superlærerigt at 
sejle med nogle forskellige. Turen til 
Sydkorea gav en masse nye indtryk og et 
sjovt, spændende og lærerigt stævne. 
Siden da har jeg fået en fast fra KDY 
(Kongelig Dansk Yachtklub) Jens‐Christian 
Dehn‐Toftehøj. Vi har brugt de sidste 
mange weekender på at sejle, både i 
Aarhus og i Hellerup. Sammen sejlede vi 
også den årlige u42 lejr. Resten af vinteren står på sejlads i weekenderne og fysisk træning i 
hverdagene. Så vi kan være klar til de store stævner i næste sæson.   
 
Kasper: 
Jeg har været til VM i Brest, som ligger i 
Frankrig. Det var et svært stævne, både på 
grund af meget svære forhold, men jeg 
havde også problemer med ryggen inden 
stævnet. Det betød at jeg ikke var på 
vandet inden stævnet og jeg måtte sejle 
stævnet på 80%. 
Nu gælder det om at så meget ud at af 
træningen inden det bliver for koldt 
herhjemme. Ellers står træningen mere og 
mere på styrke ind til vi rykker til 
Lanzarote til januar. 
 
 
 
Styregruppen for MAST arbejder fortsat på sponsorat søgning og netværk for fremtidens videre 
udvikling af MAST. Sponsorater begynder efter stort forarbejde at tilfalde MAST således der nu 
også bliver mulighed for klubben at støtte økonomisk op om sejlernes mange aktiviteter. 
Sponsorater der tilfalder MAST fordeles 80/20 mellem MAST og UNG. 
  



     

 
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 lagt 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 ivrige 

kapsejlere desuden er velkomne til at deltage i. Hold øje med hjemmeside og FB. 

 

Match med nyt hold til efteråret 
 
En vellykket forårssæson snart over for Match projektet. Vi har haft super gode træninger hver 
mandag i foråret, og vi har lært utrolig meget. Vi håber at kunne fortsætte projektet efter 
sommerferien med et nyt hold. 
Hver mandag mødes vi 20 unge mennesker for at sejle i klubbens elliott både. Indtil nu har vi haft 

prominente navne som trænere Emil Kjær fra KDY,  Jonas Warrer, som har vundet OL guld og 

deltaget ved OL flere gange. Tidligere OL vinder Martin Kirketerp som er en danske Sail‐GP hold 

Med alt den viden de har, har vi optimale forhold for at lære om disciplinen matchrace 

I efteråret har vi i Marselisborg Sejlklub igen trænet matchrace. Til den anden halvdel af 
matchrace sæsonen fik vi samlet 12 dygtige sejler.  
Siden starten sf september har vi mødtes hver mandag for at træne. Fremskridtene har været 
store, og vi er begyndt at træne i faste hold. Det har gjort at man har kunne fokusere på nogle helt  
specifikke elementer af matchrace i de enkelte teams. Vi er nu nået på det niveau hvor vi kan 
begynde at deltage i stævner!  
Derfor er Match også stolt over at kunne invitere til vores første stævne søndag d. 27 november. 
Hvis man kommer forbi havnen, kan man tage et smut ud på molen og kigge med. 
Vi glæder os til næste forår, hvor træningen begynder igen. 
Trænere i efteråret har blandt andet været Thor Andersen og Nicolas Rechnitzer 
 
 



     

 
 
 
 
 

Marselisborg Sejlklub nu i Sejlsportsligaen 1. division 
 
MAST blev inviteret og tildelt en plads i den Danske Sejlsportsliga 1. division. 
Første stævne er afholdt i maj ved Svanemøllen 
Det næste sejlsportsliga stævne lige om hjørnet d. 25‐26 juni i Aalborg. 

Husk at komme og heppe d. 3‐4 september når MAST sejler Ligastævne fra Aarhus Internationale 

Sejlsportscenter. 

MAST møder op med forventninger om at lære en masse og få nye erfaringer med hjem samt at 

sætte Marselisborg Sejlklub og MAST på danmarkskortet. 

  



     

ANCHA årsberetning 2022 

 

2022 har været endnu et år med stor aktivitet i Ancha. Mange medlemmer har hver tirsdag i både solskin og 
regn taget på vandet i vores Elliott 6m både.  

 

Vi fik desværre ikke arrangeret vores typiske forårstur, men i stedet afholdte vi en tur i efteråret. For første 
gang blev turen fuldført kun i Elliotts, uden følgeskab af større både. Soveposer, liggeunderlag, telt og 
trangia var pakket ned i bådens skrog, og kursen blev sat mod Kaløvig.  

 

 



     

I efteråret har vi også afholdt øvet vores færdigheder i mand-over-bord øvelser, hvor friske mænd og kvinder 
hoppede i en våddragt og kastede sig ud i bølgerne, for at gøre øvelsen så realistisk som muligt. Inden vi 
stævnede ud fik vi også opfrisket vores hjerte-lunge-redning af medicinstuderende fra foreningen 
Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologisk Selskab. De havde taget dukker med som vi kunne øve 
os på, og så demonstrerede de også en bjergning af en nødstedt som er faldet i havnen.  

 

Da sejlads sæsonen faldt på hæld, arrangerede vi vinsmagninger, filmhygge i og vores årlige julefrokost i 
klubhuset. Derudover tog vi også ud og klatrede sammen på DGI-husets klatrevæg. I 2022 har vi tilbudt 
plads til 20 nye medlemmer, 10 i foråret og 10 i efteråret. Vi har stadig 23 potentielle medlemmer på 
ventelisten, og heraf forventer vi at kunne tilbyde mindst 10 pladser i 2023. 

 

I foråret planlægger vi en weekendtur som skal gå rundt om Samsø, og så har vi en intention om at tilmelde 
en samlet flok af Anchaer som frivillige til Ocean Race Stopover i Århus 



 
 

Beretning fra Sejlerskolen sæson 2022 

                                                  

Til forskel fra de senere år, hvor årets 48 elevpladser har været ”revet væk” på 1 dag, så gik årets 

tilmelding en smule mere trægt. 20 dage skulle der gå efter at tilmeldingen blev åbnet d. 1. marts, før vi 

kunne melde alt udsolgt med 48 tilmeldte elever. 7 af de tilmeldte var anden-års elever der ønskede at tage 

et år mere, hvilket falder i tråd med vores anbefaling til eleverne om at man bør gå på sejlerskole i mindst 2 

sæsoner. 

 

Efter et par år hvor Sejlerskolen i nogen grad har været påvirket af Corona-pandemien så kunne vi i 2022 

helt undgå restriktioner. Derfor kunne det sædvanlige intro-møde hvor alle årets elever samles i klubhuset 

ugen før sejlerskole-start igen afholdes, hvilket fandt sted d. 20. april. Før dette møde startede samledes 

årets sejlerskole-instruktører til infomøde.   

2022 var året hvor vi for første gang kunne tilbyde eleverne undervisning i 2 ens både, idet klubben ved 

sæsonafslutningen 2021 havde købt ScanKap DEN-75 til erstatning for vores Larsen 25 båd som 

efterhånden havde tjent Sejlerskolen godt igennem mere end 10 år. 

Mandag d. 25. april startede den praktiske undervisning som, afbrudt af en sommerpause i ugerne 27-31 

først sluttede ved udgangen af september måned, hvor alle hold havde sejlet min. 16 gange. 

”Rasine” som vores nye båd hedder har tidligere slået sine folder på kapsejladsbanerne, og havde, set i 

forhold til en sejlerskoles behov, rigeligt med trim-liner, hvilket vi besluttede at få ryddet op i. Desuden bar 

især den løbende rig præg at, at det var en båd der var blevet brugt meget, og uanset at vi var vante med 

at sejle ScanKap, så er 2 ens både aldrig helt ens, hvorfor ”Rasine” krævede nogen tilvænning for vores 

instruktører.  

Oven i dette så har vores anden ScanKap ”Juno” i 2022 også været mere udfordret af slidtage end tidligere 

sæsoner, hvorfor vores bådsmand Åge har haft ekstraordinært meget at se til, for at kunne holde bådene 

sejlklare hen over året. 

   

 



 

 

Købet af ”Rasine” betød også at vi skulle have solgt vores Larsen 25. Båden blev sat til salg på ScanBoat 

ved sæsonstart, og efter at en 4-5 henvendelser fra tyske sejlere ikke var blevet til noget, så lykkedes det 

at få båden solgt i august måned til en sejler fra Middelfart. 

 
Sommerudflugt 
Torsdag d. 30. juni som også var sidste undervisningsaften inden sommerferien, havde vi traditionen tro 
arrangeret en fælles udflugt for sejlerskolens elever og øvrige klubmedlemmer. 12 elever og 5 instruktører 
mødtes ved klubhuset kl. 16.30 og tog afsted i 4 både til Skødshoved Bro, hvor vi havde fællesspisning og 
en gåtur inden turen gik tilbage til Marselisborg. Udvalget har planlagt at afholde en tilsvarende udflugt i 
2023.  
 

       

Trim-dag 

Lørdag d. 27. august arrangerede vi en trim-dag med fokus på spiler-sejlads, hvor en god håndfuld af vores 

elever, med instruktion fra vores instruktører HP og Nicolas, blev guidet godt igennem alt det praktiske i 

forbindelse med håndtering af en spiler. 

  

 
   

Sæsonafslutning 

Sidst i oktober blev de 2 skolebåde afrigget med hjælp fra vores brugergrupper og sejl, hynder samt alt 

grej, blev lagt i depot i grejskuret. Herefter blev sæsonen, traditionen tro, afsluttet med fællesspisning og 

hygge i klubhuset for de fremmødte. Lørdag d. 29. oktober blev bådene sat på land, rengjort og 

vinterkonserveret. 15. november blev der afholdt evalueringsmøde for sejlerskolens instruktørteam, hvor vi 

havde et fremmøde på i alt 13 instruktører. På mødet blev der givet flere gode input til udvalget som vi vil 

tage med i det fremtidige udvalgsarbejde. 

 



 
 

Brugergrupper 

I 2022 var vores 2 skolebåde ”Juno” og ”Rasine” begge udlejet til brugergrupper bestående af 5 

klubmedlemmer, hvor alle har taget Duelighedsbevis og alle med fornøden rutine i bådhåndtering. 

De indgåede aftaler med sejlklubben giver brugergrupperne råderet over bådene, når de ikke skal 

anvendes af Sejlerskolen. Brugeraftalerne har den fordel for Sejlerskolen og for klubben, at der overfor 

brugerne medfølger et ansvar for, at bådenes vedligeholdelsesmæssige stand opretholdes, og at man som 

bruger deltager i arbejdet omkring søsætning og landsætning af båden. 

 

             
 

 

Planer for 2023 

Sejlerskolen har igennem de senere år haft store udfordringer med at skaffe de 24 instruktører der i den 

”perfekte verden” skal til, for at undervise de 12 hold som vi igennem mange år har haft. I 2022 var antallet 

af instruktører således på 21 stk. Efter sæsonafslutning har 4 heraf meldt fra til 2023, mens 1 ny har givet 

tilsagn. Med baggrund heri har vi besluttet, at der i 2023 kun udbydes 8 sejlerskolehold. Til gengæld vil vi 

afprøve et nyt koncept: ”Taske-sejlads”. Konceptet går ud på, at deltagere tilmelder sig fra gang til gang og 

dermed ikke binder sig til en hel sæson. En del af disse sejladser vil få et tema, så deltagerne på forhånd 

ved hvad der er i vente. Vi ved at andre klubber har stor succes med ”Taske-sejlads” og som har givet stor 

medlemsfremgang. Udvalget vil frem mod sæsonstart arbejde videre med hvordan konceptet skal 

struktureres. 

  

                      

 

                 

Hilsen Sejlerskolen 

 



     

BERETNING FESTUDVALGET 2022 

Festudvalget har succes med søsætningssild og optagningssild det er utroligt velbesøgt med den absolutte 
deltagelse om foråret til søsætningssild. 
Der er kommet positive tilbagemeldinger for festerne som holdes primært som ”Get together” fester hvor 
vi alle har mulighed for at dele oplevelser med hinanden.   

 

 

 

 

  



     

Beretning for Kapsejladsudvalget 2022 

25 både og tilhørende besætninger har hygget sig med kapsejlads og efterfølgende socialt samvær i 

klubhuset. Året startede den sidste onsdag i maj, hvor vi varmede lidt op på en meget kort bane med 

mange mærkerundinger. Hver onsdag frem til slutningen af juni var der sejlads, opdelt i 2 starter. Foråret 

bød også på et ”Åben båd” arrangement, hvor man kunne komme med på en båd for at snuse til 

kapsejlads, enten som bådejer eller som gast. 

Efterårssæsonen startede primo august og midt i september gik vi over til at sejle lørdag formiddag. Lørdag 

d. 8. oktober var der sidste sejlads og efterårssæsonens vindere blev kåret. Har du lyst til at deltage med 

egen båd eller som gast, så henvend dig til kapsejladsudvalget – alle kan deltage og vi hjælper gerne med at 

komme i gang. Tak for en dejlig sæson til alle deltagere og alle der har givet en hånd med i løbet af året – vi 

ses. 

  



     

 
Medie og Kommunikation 
Hjemmesideudvalg 

Bestyrelsen besluttede i oktober at igangsætte opdatering af klubbens hjemmeside og der blev nedsat et 

udvalg, til at stå for projektet.  

Udvalget består af Pernille Vrang Laursen, Jørn Nielsen, Jørgen Klitholm, Sonny Moric, Nicolas Rechnitzer. 

Bestyrelsesrepræsentant er Erik Meldgaard Andersen.  

Udvalget har afsøgt muligheder for opdatering og herunder været i dialog med Dansk Sejlunion omkring 

deres nye App ”Ombord”. Der blev også taget kontakt med vores nuværende udbyder ”Klubmodul”.  

Udvalget valgte, at gå videre med ”Klubmodul”, da deres løsning havde integration til økonomisystem, og 

at der i løsningen kunne bygges videre på vores nuværende hjemmeside.  

Dansk Sejlunions løsning er desuden ikke færdigudviklet. Det blev besluttet at følge udviklingen af den, da 

løsningen har elementer, som kan være interessante.  

Der er nu igangsat en proces, som tager udgangspunkt i opgradering af det grafiske udtryk men som også 

får nye elementer Det forventes at løsningen er klar til søsætning i slutningen af april.  

  

 

 
 
  



     

 
 
Beretning Kursusudvalg 
 
Duelighed teori:  
Hen over vinteren 2021‐22 
blev der afviklet Dueligheds 
teorikurset med fuldtegnet 
hold, og alle kursister bestod 
den teoretiske del. I maj 22 
blev den praktiske prøve 
afviklet med 11 af 12 pladser 
besat. Alle bestod den 
praktiske prøve. 
Undervisningen til den 
teoretiske del 2022‐23 pågår med fuldtegnet hold. Der er eksamen 27. marts. Den praktiske del af 
Duelighedsprøve 2023 er endnu ikke planlagt, men forventes at finde sted primo maj 
 
 
Yachtskipper 3: 
Holdet vinteren 2021‐22 blev fuldtegnet incl. flere af de kursister, der faldt fra det forgående kursus. Kurset 
blev afsluttet med eksamen den 5. februar. Alle der gik op til eksamen bestod.  
 
Yachtskipper 1: 
Igen må vi konstatere at der ikke er ret stor søgning til Yachtskipper 1. 
Der blev forsøgt at stable et hold på benene, men det lykkedes at 
besætte 4 af 12 pladser. Kurset blev derfor ikke gennemført. 
 
Søsikkerhedskursus: 
Der har i 2022 ikke været afholdt søsikkerhedskursus.  
 
SRC/VHF: 
Der blev afholdt kursus og prøve i weekenden 14. ‐16. januar 2022. 
6 ud af 8 kursister bestod prøven.  
I 2023 var der planlagt der kursus 24. – 26. februar, men pga. få 
tilmeldinger blev kurset aflyst.  
 
Natsejlads med 3XJørn: 
Årets natsejlads 21. september gik (som sædvanlig) til Egå. Der var knap så mange deltagere som tidligere 
år, men er deltagere var meget glade for at prøve natsejlads i trygge rammer. 

  



     

Beretning Turudvalg. 
Forårets klubtur gik i pinsen gik til Snaptun. Vi var en ordentlig flok, der samledes til frokost i bålhytten. 

Efter frokost tog vi færgen til Hjarnø, hvor vi fik vi en guidet tur med fortællinger om øen både historisk, 

naturen og dens beboere.  

Vi grillede i bålhytten om aften og hyggede med mobilbanko; “Drengene mod pigerne”. 

Vi havde et fantastisk pinsevejr. 

 

 

 



     

Efterårsturen  gik  til Kaløvig. Enkelte både  ankom  allerede om  fredagen. Om  lørdagen  gik  vi efter  fælles 

frokost de 2,8 km til Gartnergården. Vi var ikke så mange både, men tak for hyggeligt samvær til dem, der 

deltog. 

 

 
 

 
  



     

En lille beretning fra Havfruerne 2022 

Havfruerne i Marselisborg Sejlklub består af 14 skønne kvinder – alle på efterløn eller pensionister.  

Vi fejrede i april 2022 10 års Jubilæum. 

Nogle er tidligere bådejere og nogle er aktive sejlere. 

Vi hygger os sammen hver anden torsdag i ulige uger.  Vi mødes ofte i Klubhuset kl. 10, hvor vi skiftes til at 
medbringe brød. Nogle dage bliver vi i Klubhuset, men vi går også tur sammen enten på havnen eller en tur i 
skoven. Vi besøger også hinanden til morgen kaffe. Årets julefrokost blev også holdt privat. 

I 2022 har vi også været på kulturture til Aros, Moesgaard, Slagtestaldene og Kohalen. 

Havfruernes kalender for første halvdel af året ligger på hjemmesiden.  Der kan forekomme ændringer, men 
helst ikke aflysninger. 

 

Sølvrævene 

Sølvrævene mødes hver anden torsdag i klubhuset eller til planlagte udflugter i båd eller på land.  
 

 
 

 

  



     

SPONSORUDVALGET 
 

Sponsorerne har igen i 2022 valgt at støtte Marselisborg Sejlklub endog med flere midler end tidligere, dette 
er gældende for MS som helhed og således også for ungdom og Mast. 

Desværre har SparNord valgt at afslutte sponsoratet med Sejlklubben for 2023. 
Heldigvis holder Ishuset og Novicell ved som sponsorer. 

Vi må bare konstatere at det er vanskeligt at skaffe sponsorer til almindeligt klubarbejde. 

Det går lidt bedre med at skaffe sponsorer til MAST og ungdomsafdelingen, men der skal arbejdes for 
sagen.  

I øjeblikket er sponsorudvalget ubesat, kun i MAST er der sponsorsøgning i gang. 

 

 

                         



     

 
I bestyrelsen ser vi frem til et nyt sejlår med mange aktiviteter på vand og land. 

I året der kommer er der behov for at give klubbens aktiviteter et eftersyn. 

Det gælde sejladsaktiviteter, hvor klubberne omkring os har succes åbne sejladstilbud - ”taskesejlads” – hvor 
sejladsen bliver let tilgængelig – uden egen båd. 

Det gælder klublivet, hvor det sociale fællesskab i form af fælles aktiviteter og fester kan trænge til at blive 
støvet af. 

”Hvis der ikke er nogen der tager initiativ til festen – så bliver der ingen fest”. 

Vi skal overveje om vi i større grad skal benytte os af lønnet arbejdskraft som supplement til den store 
frivillige indsat der lægges i klubben. 

Bestyrelsen støtter gerne op om nye aktiviteter og byder også nye medlemmer i bestyrelse og udvalgene 
velkomne. 

Der er plads til flere, som har lyst og mod på at give en hånd med. 
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