
 

Marselisborg Sejlklub august 2018 
 
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub 
 
Hen over sommeren har både vejret og sejloplevelserne været fantastiske. Jeg kan ikke mindes 4 ugers ferie uden brug af lange 
bukser.  
 
Den 22. juni lavede Volvo Ocean Race fly-by i Aarhus. Det var et flot syn at 
se disse kæmpe store kapsejladsmaskiner på nærmeste hold i Aarhus 
Havn. Der var rigtig mange mennesker på havnen denne dag. 
 
 
 
 
 
Så var der:

 
 
Marselisborg Sejlklub havde 65-70 medlemmer i sving på mange forskellige opgaver. Jeg håber at alle havde en god oplevelse.  
Der var i hvert tilfælde stor ros til alle frivillige, både på land og på vand. World Sailing udtrykte, at det var det bedste WSC 
nogensinde. Aarhus har virkelig formået at sætte sig på verdenskortet som kapsejladsby. Det forlyder at over 1 mia. mennesker 
har fulgt med på forskellige medier. Det svarer til 1/7 af hele jordens befolkning.  

 
Laser måling 
 
Vi er kommet ind i august måned og sensommer/efterårssæsonen er begyndt. Både sejlerskolen og onsdagsbanen er i gang 
igen. Vi er også klar på hjemmesiden med kursus til Duelighedsbevis og Yachtskipper 3. Der kommer også snart tilmelding til 
VHF/SRC, der afholdes i foråret. 
 
FOTO-konkurrencen 2018 nærmer sig sin afslutning. Temaet er: "DET BEDSTE …". 
Fx Det bedste øjeblik på vandet, eller det bedste moment fra ferieturen, eller det bedste ved sejlads, eller det bedste ved et 
stævne, eller det bedste … hvad som helst faktisk. Leg med og send dine flotteste foto over temaet: "DET BEDSTE ..." til 
foto@marselisborgsejlklub.dk , så vil de komme på hjemmesiden, hvor de sidste års præmiefoto også kan ses HER. Præmien er 
hædrende motivering og omtale ved standerstrygningen sidst i oktober samt foto ophængt på væg i klubhuset.  
Reglerne for konkurrencen er klare:  
Det er en FOTO-konkurrence, hvor største kriterium for at komme i betragtning som vinderemne er: Motivets evne til at få 
beskueren til at vende tilbage til billedet og genudforske motivet. At der så-at-sige er mere at komme efter. Så vi opfordrer til, at 
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man leger med. Legens regler er simple. Du (eller familien) skal have taget billedet i året for konkurrencen. Det kræver 
medlemskab af sejlklubben for at deltage. Du skal sende dine FOTO til foto@marselisborgsejlklub.dk. Send senest den 16. 
oktober 2018. 
Dommerpanelet består af to fotografer uden for sejlermiljøet (Dav Jacobsen og Oscar Levcovich) samt Niels Breuner 
 

 
Kurser: 
Duelighedskursus teori med kursusstart den 1. oktober, maks 20 deltagere >>Link til tilmelding 
Yachtskipper 3, kursusstart den 25. oktober, maks 12 deltagere >>Link til tilmelding 
SRC/VHF kursus 15.-17. april 2019, maks 20 deltagere. 

 
Tilmeldingen er bindende. 
 
 
Aktiviteter: 
 
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. Indtil grillen er klar ca. kl. 18, trænger de fleste af os nok til at slappe lidt af ovenpå WSC, så vi tager nogle udendørs spil med.  
Søndag morgen kl. 9 mødes vi til morgenmad. 
 
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 
 
25. september: Duelighedskursus: Sidste frist for tilmelding >>Link til tilmelding 
 
16. oktober: Fotokonkurence: Sidste frist for indsendelse af billeder til foto@marselisborgsejlklub.dk 
 
18. oktober: Yachtskipper 3: Sidste frist for tilmelding >>Link til tilmelding 
 
13. og 20. oktober: Optagningssild 
 
27. oktober: Standerstrygning 
 
Ancha 
>>link til Ancha 

 
Ungdomsafdelingen 
Træning tirsdage og torsdage. 
  
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. 

mailto:foto@marselisborgsejlklub.dk
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=636
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=637
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=45
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=142
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=636
mailto:foto@marselisborgsejlklub.dk
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=637
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

