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Marselisborg Sejlklub oktober 2018 
 
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub 
 
Selvom der i denne weekend næsten har været sommerlige temperaturer, så begynder vinterpladsen så småt at blive 
fyldt op. Et sikkert efterårstegn er også, at vores festudvalg har lavet den første omgang optagningssild. Jeg vil også 
gøre lidt reklame for optagningssild og standerstrygning med fest de kommende 2 lørdage. Standerstrygningen bliver 
helt eftertraditionerne med tale, sange uddeling af årets spade, årets foto osv., mens festudvalget har valgt at lave 
standerstrygningsfesten som et sammenskudsgilde. Du kan melde dig tilmelde dig til festen på hjemmesiden, 
Facebook eller skrive dig på listen i klubhuset.  
 
I sidste nyhedsbrev nævnet jeg at vores flere af vores ungdomssejlere havde fået flotte resultater ved Ungdoms-DM, 
Her er et par billeder.  

  
 
Nyt i kalenderen er at Sara og Rasmus vil fortælle om deres 14 måneder lange sejltur i det franske. Det sker onsdag 
den 7. november. Vi arbejder også med en tur ned til Horsens Yacht Værft en gang i januar eller februar. Her skal vi 
have lidt tips og tricks til at lave småreparationer i glasfiber. 
  
Kurser: 
Duelighedskursus er kommet rigtig godt fra start med et fuldtegnet hold. 
På Yachtskipper 3, med kursusstart den 25. oktober, er der kun 2 ledige pladser tilbage. Så skal du have yachtskipper 3 
i vinter så er det nok med at være hurtig på >>Link til tilmelding Tilmelding senest 18. oktober.  
SRC/VHF kursus 15.-17. april 2019, maks 20 deltagere. Kurset kommer på hjemmeside, så snart alle aftaler er på plads. 

 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=637


Aktiviteter: 
 
16. oktober: Fotokonkurence: Sidste frist for indsendelse af billeder til foto@marselisborgsejlklub.dk 
 
18. oktober: Yachtskipper 3: Sidste frist for tilmelding >>Link til tilmelding 
 
20. oktober: Optagningssild 
 
27. oktober:  
Standerstrygning kl 13. Med sang, tale, uddeling af året spade, året foto, øl/sodavand, pølser og alle de andre 
traditioner.  
Standerstrygningsfest kl 18.30: Festen bliver i år lavet som et sammenskudsgilde  >>læs mere her og tilmelding 
 
7. november kl 19: Foredrag om sejlads i Frankrig. Sara og Rasmus vil fortælle om deres 14 måneder lange tur til 
Frankrig. 
 
14. november kl 19: Aften for nye klubmedlemmer. Bestyrelsen inviterer nye medlemmer af klubben til at komme og 
høre mere om hvad vil laver som sejlklub og om hvordan man får fuldt udbytte af sit medlemskab. 
   
20. november kl 18.00: Udvalgsaften med spisning. I år laver vi kun 1 udvalgsaften og her vil vi prøve at sætte fokus 
på fremtiden. 
 
Ancha 
>>link til Ancha 

 
Ungdomsafdelingen 
Ungdomsafdelingen har holdt sæsonafslutning. 
  
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 sommerferie. 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen for Marselisborg Sejlklub. 
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