Marselisborg Sejlklub juni 2018
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub
Den 23. maj var der indvielse af Aarhus Internationale Sejlsportscenter med deltagelse
af kronprinseparret. Flere af talerne kom bl.a. ind på at Aarhus i samarbejde med
Sailing Aarhus efterhånden regnes blandt sværvægterne inden for international
sejlsport. Blandt mange andre var
bestyrelsen inviteret til en efterfølgende
frokost. De fremmødte havde et par
hyggelige timer.

Vi været på klubtur til Mårup med indlagt besøg i Labyrinten. Udvalget lavede også en lille
demonstration af, hvordan man kan redde en bevidstløs person op sin båd. Det var ifølge
24 glade deltagere en rigtig god tur. Udvalget håber på. at der kommer endnu flere med
på sensommerturet til Knebel Bro. Du kan også se et lille filmklip på Facebook på dette
>>link

På havnens dag var sejlklubbens største bidrag Ungdomsstævnet Harboe Marselis Cup med deltagelse af knap 70 sejlere. Der var
i år deltagere fra både Fyn og Skive, selvom de fleste sejlere kom fra lokale klubber. Alle sejlere havde en god dag. Det var
samtidig den sidste afpudsning af formen for klubbens baneteam, inden de skal i ilden ved SWC.
Hjemmesiden i nyt design begynder efterhånden at fungere, og vi er så småt ved at komme efter det med at lave opdateringer.
Der vil fremover være småting, der ikke fungerer med Explore, da der ikke længere laves opdateringer til Explore. Jeg vil
anbefale, at du bruger Google Crome som browser til hjemmesiden, særligt hvis du har sider, du vedligeholder.
Festudvalgets nye tiltag med at holde grillen tændt den sidste søndag i måneden, er kommet rigtig god fra start med mange
deltagere i maj. Udvalget ser frem til, at også du kommer forbi den sidste søndag i juni, juli og august kl 16-19. Medbring din
egen mad eller køb et par grillpølser.
Forårssæsonen for onsdagsbanen er ved at nærme sig sin afslutning med sidste sejladsdag den 20. juni. Det har været nogle
gode sejladser i meget forskelligt vejr, aftener med meget luft, men også en aften med så lidt luft, at kun en enkelt båd
gennemførte.
Ancha er fortsat leibhavere til brugt sejlertøj. Henvendelse til Jakob Knudsen >>kontaktoplysninger eller bestyrelsen.
Fredag den 22. juni laver Volvo Ocean Race fly-by i Aarhus Havn. I den forbindelse inviterer Sailing Aarhus til åbent hus i Aarhus
Internationale Sejlsports Center for klubmedlemmer og deres familier. >>Link til invitation. Har du endnu ikke set centeret er her
en god lejlighed til at se dette flotte og noget anderledes byggeri. Hvis du vil opleve Volvo Ocean Race fra søsiden, skal du være

opmærksom på, at der er nogle særlige sikkerhedsbestemmelser for tilskuere til søs ved havnen >>link til
sikkerhedsbestemmelser

Dette er sidste faste nyhedsbrev inden:

Datoerne er fastlagt til Sailing 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/ Selvom der nu er over 1000 frivillige,
mangler der stadig folk med forstand på sejlads og både. Husk også at lægge et billede ind på din profil i Venma. skal bruges til
dit ID-kort til stævnet.
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.
I forbindelse med stævnet har sejlklubberne påtaget sig at bemande en øl-bod. Vil du hjælpe med at sælge øl, så tjener klubben
en god slat penge til klubbens arbejde. Kontakt Henrik Oschätzhen. Kontaktinfo på >>hjemmesiden
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres familier en god sommer.
Kurser:
I skrivende stund arbejder bestyrelsen på at lukke aftaler om undervisning:
 Duelighedskursus teori med kursusstart den 1. oktober, maks 20 deltagere
 SRC/VHF kursus 15.-17. april 2019, maks 20 deltagere.
 Yachtskipper 3, kursusstart den 4. oktober, maks 15 deltagere
Kurserne kommer på hjemmesiden, efterhånden som aftalerne kommer på plads. Bindende tilmelding via hjemmesiden.

Aktiviteter:
9. maj kl. 19.00 og følgende onsdage: Kapsejlads på onsdagsbanen.
22. juni: Volvo Ocean Race ved Dokk1. Bådene forventes at komme til Aarhus Havn mellem kl. 12 og 18, MEN det er absolut
uden garanti, så følg med på Volvo Oceans hjemmeside. Husk også at der er Storskærmstransmission fra VM i fodbold på den
nye havneplads ved Toldboden, så der bliver trængsel på havnen.
23. juni: Skt. Hans aften: Tag familien med - kom og nyd din medbragte mad i hyggeligt samvær med andre af sejlklubbens
medlemmer og havnens gæstesejlere. Sct. Hansudvalget tænder grillen og holder den glødende fra kl. 18.30 til kl. 21.00
Du medbringer din egen mad. Du kan købe øl, vin og vand i sejlklubben. Kl. 21.00 tænder vi bål og synger midsommervisen.
Der er ingen tilmelding.
24. juni kl. 16 – 19: Grillen i sejlklubben er tændt: Kom og grill din medbragte aftensmad eller køb et par pølser, når du kommer
i havn efter weekendens sejltur.
29. juli kl. 16 – 19: Grillen i sejlklubben er tændt: Kom og grill din medbragte aftensmad eller køb et par pølser, når du kommer i
havn efter weekendens sejltur.
30. juli – 12. august: Hempel Sailing World Championship 2018.
8. august kl. 18.00: Onsdagsbanen: Tuneup – træning, skippermøde i klubhuset
15. august kl. 19: Onsdagsbanen: Første kapsejlads i efterårsserien. Skippermøde kl. 18 i klubhuset.

18. – 19. august: Sensommerklubtur: Årets sensommerklubtur går til Knebel Bro. Vi mødes som sædvanlig til fælles frokost kl.
13. Hvad vi finder på indtil grillen er klar ca kl 18 er endnu ikke helt planlagt, men vi finder på noget. Søndag morgen kl. 9 mødes
vi til morgenmad. >>Link til tilmelding
26. august kl. 16 – 19: Grillen i sejlklubben er tændt: Kom og grill din medbragte aftensmad eller køb et par pølser, når du
kommer i havn efter weekendens sejltur.
31. august – 2. september: Kapsejladsstævne 12rM: Klubbens baneteam tager sig af aktiviteterne på vandet, men har du lyst til
at hjælpe på land, kan du kontakte Nils Andersen. Kontakt info på >>hjemmesiden
19. september kl. 18.00: Natsejlads med 3 X Jørn: Denne hyggelige tur, der nok mest henvender sig til nye sejlere, er
efterhånden ved at blive en tradition. Også erfarne sejlere er velkomne, specielt hvis der også er et par stykker, der evt. vil lægge
båd til. >>Mere info og tilmelding
13. og 20. oktober: Optagningssild
27. oktober: Standerstrygning

Ancha
>>link til Ancha

Ungdomsafdelingen
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. I juli holder bestyrelsen sommmerferie.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Marselisborg Sejlklub.

