
 

Marselisborg Sejlklub marts 2018 
 
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub 
 
I dag er der 1 måned til vi skal have vores båd i vandet. Det glæder vi os til, selvom det er svært at forstille sig, at sejlsæsonen 
starter om et øjeblik. Det er piv-koldt med frost og hård vind fra øst. Selvom vejrmeldingen lover nattefrost til sidst i marts plejer 
det jo at lykkedes at blive klar til sæsonen. Vores sejler-sommerferie bliver lidt kortere i år end den plejer at være, da vi begge 
skal være frivillige til WSC. Jeg er sikker på, at det bliver en stor oplevelse. Forberedelserne til dette gigantiske sejlsportsstævne 
skrider planmæssigt frem. Se invitation til informationsmøder længere nede.  
 
På de indre linjer har sejlerskolen haft tilmelding til årets sejladsundervisning. Holdene blev fuldtegnet i løbet af kun 1 dag. Det 
er jo helt forrygende, når man tænker på at andre klubber har svært ved at tiltrække nye medlemmer. Denne succes gør så også 
at sejlerskolen mangler nogle instruktører. Hvis du er interesseret, så send en mail til sejlerskolen@marselisborgsejlklub.dk og få 
yderligere information. 
 
Klubbens ordinære generalforsamling er vel overstået. Michael og Rita trådte ud af bestyrelse, også her fra skal der lyde en stor 
tak for indsatsen. Som nye i bestyrelsen blev Erik Meldgaard Andersen og Søren Jendresen valgt. Dejligt at I har mod på at gå ind 
i bestyrelsesarbejdet. Vi glæder os til at arbejde sammen med jer.  På hjemmesiden under nyheder kan du finde både 
bestyrelsens beretning i sin fulde længde og referat af generalforsamlingen. 
 
 

 
 
Datoerne er fastlagt til World Sailing 2018: Fra 30. juli til 12. august 2018 med officiel åbning den 2. august.  
 
Har du ikke allarede meldt dig som frivillig kan du nå det endnu. Du kan melde dig som frivillig på 
http://venma.aarhus2018.dk/bliv-frivillig/ Husk også at lægge et billede ind på din profil i Venma, det skal bruges til dit ID-kort til 
stævnet.  
 
VM-organisationen inviterer til informationsmøder i Dokk-1: 
 

mailto:sejlerskolen@marselisborgsejlklub.dk
http://venma.aarhus2018.dk/bliv-frivillig/


 

4 informationsmøder om VM er i kalenderen 

Vi er nu gået ind i den fase af planlægningen af VM, hvor det giver mening at engagere flere i 

vores fællesskab.  

 

Derfor rækker vi nu ud til dem, der overvejer at blive frivillige eller som bare er nysgerrige på, 

hvad VM i Sejlsport er for en størrelse. Har man allerede meldt sig som frivillig, er man også 

mere end velkommen, men deltagelse er på ingen måder et krav.  

 

På fire informationsmøder giver vi en status på vores planlægning, og et indblik i de 

mange spændende opgaver, der kommer til at være i løbet af foråret og sommeren. Det 

gælder både i forbindelse med sejlsporten og den store folkefest, som vil tiltrække op mod 

400.000 besøgende til Aarhus i august og gøre VM i Sejlsport til en af de største 

sportsbegivenheder i Danmark nogensinde. 

 

Vigtigt: Da der er begrænsede antal pladser til møderne, er tilmelding via 

nedenstående links nødvendig.  

 

Det første møde finder sted torsdag d. 22 marts: 

  

 

  

 

Derudover er der informationsmøder: 

 

Onsdag d. 4. april kl. 17:00 til 18:00 

Tirsdag d. 10. april kl. 19:00 til 20:00 

Tirsdag d. 24. april kl. 16:00 til 17:00 

 

Alle møder holdes i henholdsvis lille og store sal på DOKK1 – og indholdet er det samme på 

alle møder. Der vil bl.a. være spændende oplæg om sejlsporten og folkefesten:  

 De sejlsportskyndige fortæller om deres planlægning og koordinering af alt det 

sejlsportsmæssige. De besvarer spørgsmål som: Hvad er status? Hvordan kommer 
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det til at være på vandet under VM? Og hvilke teams har plads til flere frivillige? 

 Folkefest-teamet fortæller om alle de eventlogistiske opgaver. De svarer bl.a. på: 

Hvilke partnere er en del af folkefesten? Hvilke sjove oplevelser venter forude? Og 

hvordan kan man tage del i folkefesten som frivillig? 

Det betyder, at både sejlsportskyndige og dem der aldrig har set en sejlbåd helt tæt på før, er 

velkomne. Har du spørgsmål i forbindelse med infomøderne, er du velkommen til at skrive til 

vores Volunteer Manager, Anne-Sofie på ansoth@aarhus.dk. 

 

Vil du vide mere om at være frivillig? Her kan du se den samlede oversigt over frivillig-

opgaver eller læse mere om at være frivillig generelt. 

 

Vi glæder os meget til at bygge videre på den gode dialog med alle, der er interesserede i 

VM. 

 

Venlig hilsen 

Cathrine Bianca Christensen 

Communication Manager 

   

 

 
 
Hvis du vil have mere information om at være frivillig, så kontakt Morten fra bestyrelsen på mortenbigumjohansen@gmail.com 
eller tlf. 21 67 95 74. Hvis du ønsker mere information om stævnet generelt, kan du kontakte Nils Andersen fra bestyrelsen på 
nils@anders1.dk eller tlf. 26 16 12 62.     
 
 
Kurser: 
6. – 8. april: SRC/WHF-kursus med Gert Eilenberger. Læs mere og tilmelding >>Link 
 
Aktiviteter: 
 
17. marts kl 10.00-15.00: Sy tasker af gamle sejl 
Linda og Hanne vil vejlede i, hvordan man syr tasker af gamle sejl. >>Læs mere her 
 
20. marts kl 19.00: Aften for nye klubmedlemmer  
Bestyrelsen inviterer sejlklubbens nye medlemmer til en aften, hvor vi fortæller om, hvad sejlklubben tilbyder dig som nyt 
medlem af sejlklubben, ligesom vi også lytter til dine ideer og forslag. 
 
4. april kl 18.30 – 22.00: Besøg på HMV 908 Brigaden 
Besøg og sejltur med marinehjemmeværnet. Max 12 deltagere.  >>Læs mere og tilmelding 
 
14. og 21. april kl 12.00-14.00: Søsætningssild 
 
24. april kl 19.00-21.00: Sejlerskolens introduktionsaften 
Sejlerskolens introduktionsaften for sæson 2018 >>Læs mere her 
 
25. april kl 18.00-21.00: Onsdagsbanen tune-up 
Skippermøde i klubhuset kl 18.00 >>Tilmelding til onsdagsbanen. 
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28. april kl 13.00: Standerhejsning 
- og festudvalget arbejder på en standerhejsningsfest. Mere om den i næste nyhedsbrev. 
 
2. maj kl 19.00: Kapsejlads på onsdagsbanen 
Skippermøde i klubhuset kl 18.00 
 
9. maj kl 19.00 og følgende onsdage: Kapsejlads på onsdagsbanen. 
  
2. – 3. juni: Forårsklubtur 
 
9. juni: Vild med Vand/Havnens dag 
 
22. juni: Volvo Ocean Race ved Dokk1 
 
23. juni: Skt. Hans aften 
 
30. juli – 12. august: Hempel Sailing World Championship 2018.  
 
18. – 19. august: Sensommerklubtur 
 
31. august – 2.september: Kapsejladsstævne 12rM 
 
13. og 20. oktober: Optagningssild 
 
27. oktober: Standerstrygning 
 
 
Ancha 
>>link til Ancha 

 
 
Ungdomsafdelingen 
20. marts kl 17.00-19.00 Gør sejllads teorien spiselig. 
7. april: Jolleklargøring 
9. - 15. juli: Tunølejr. 
  
Havfruer 
For nærmere info kan Else eller Eva kontaktes, kontaktinfo på >>hjemmesiden. 
 
Sølvræve 
For nærmere info kan Henrik Jensen 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. 

http://marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=161
http://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=68
http://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=58
http://marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=31

