
 

Marselisborg Sejlklub april 2018 
 
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub 
 
Så er søsætningen kommet i gang, selvom det kolde vejr i påsken gjorde, at mange er kommet bagefter med klargøringen. De 
forskellige udvalg i sejlklubben er også ved at gøre klar til sejlsæsonen.  
 
Festudvalget har afviklet første lørdag med søsætningssild. Som sædvanlig en meget populær ”aktivitet”. Der er også 
søsætningssid på lørdag den 21. april. Den 28. april har vi standerhejsning kl. 13 med sang, musik og tale. Vi plejer at have 
standerhejsningsfest sammen aften, men da det både er bededag, komfirmationsdag og tilslutningen til festerne har været 
faldende, vil festudvalget prøve at lave lidt uformel råhygge: Ca. kl 18 er der fyret op i grillen, så tag din bøf eller dine pølser 
samt tilbehør med. Drikke varer købes i baren. Så lad os se, hvad det udvikler sig til.  
 
Festudvalget vil også prøve at søsætte et nyt koncept: ”Det vil dreje sig om den sidste søndag i hver måned maj-juni-juli-august. 
Juni er lidt på hold, da det er dagen efter Skt. Hans, men vi har mulighed for at revidere efterhånden, som tiden går. 
Søndagsmiddag vil være åben for alle medlemmer samt gæstesejlere. Festudvalgets folk tænder grill og fadølsanlæg. Folk 
kommer selv med mad. Det er en mere uformel og måske lettere tilgængelig måde at komme i klubben på og passer tilmed lige 
med at folk kommer hjem fra en dejlig sejler-weekend. En hyggelig måde at afslutte turen på. Vi holder grillen tændt fra 16-19. 
Datoerne vil blive meldt ud på Facebook, nyhedsbrevet og på hjemmesiden.” 
 
Kapsejladsudvalget er ved at lægge sidste hånd på planlægning af onsdagsbanen. Hvis du vil være med, så gå ind på 
hjemmesiden og meld dig til nu. >>Link. Der er tune up onsdag den 25. april. 
 
På sejlerskolen, hvor alle hold er fuldtegnede, arbejdes der med at sammensætte holdene. Følg med på hjemmesiden. 
 
 
 

 
 
Datoerne er fastlagt til World Sailing 2018: Fra 30. juli til 12. august 2018 med officiel åbning den 2. august.  
 
Du kan stadig nå at 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: Hvis du ikke allerede har været til informationsmøde, kan du lige nå 
det sidste informationsmøde tirsdag den 24. april kl kl. 16-17 i Dokk1. >>Læs mere her.  
 
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.     
 
Aktiviteter: 
 
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 gang i grillen fra kl 18. 
 
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 sejlladsteorien spiselig. 
7. april: Jolleklargøring 
9. - 15. juli: Tunølejr. 
  
Havfruer 
For nærmere info kan Else Kristensen eller Eva Barner Jensen 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. 
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