Marselisborg Sejlklub april 2019
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub

Selvom der blæser en kold påskeøsten, summer vinterpladsen af liv. Mange er kommet i vandet og er i fuld
gang med at rigge båden. Vi håber på, at sommeren bliver lige så god som sidste år. Siden sidste
nyhedsbrev har klubben fået en nyt udvalg, et regattaudvalg, som skal tage sig af de større
kapsejladsbegivenheder. Klubbens baneteam er inviteret til at deltage Kieler Wocke og vi har også fået
forespørgelse på at stille med et mindre baneteam til 12M stævne i Skagen.
Sejlerskolen mangler fortsat instruktører, så hvis det er noget for dig, så meld dig under fanerne til Dan
Egedesø eller Niels Breuner. Kontaktoplysninger >>Link
Der er flere nye ting i kalenderen denne gang bla. tilmelding til standerstrygningsfesten og et
trimarrangement.

Kurser:



Praktisk duelighedsprøve den 29. – 31. maj 2019: Vi afholder praktisk duelighedsprøve i klubbens Skolebåde.
Gert Eilenberger står for dette kursus/prøve. Læs mere og tilmelding >>Link
Til efteråret har vi igen duelighedsundervisning, kursusstart er endnu ikke planlagt.

Aktiviteter:
20. april kl 12-14: Søsætningssild. Ta en velfortjent frokostpause fra forårsklargøring og kom og spis smørrebrød med
øl og snaps i Marselisborg Sejlklub til den nette sum af kr. 50,27. april kl 13-15: Standerhejsning. Sæsonen skydes i gang med taler, sange og sejlklubstanderen ryger til tops! Kom
og vær med til at fejre det. Sejlklubben byder på pølser og fadøl.
27. april kl 18.30: Standerhejsningsfest. Lad os holde endnu et brag af en fest. Vi er efterhånden ret gode til det. Puds
danseskoene for Billy Bobs Boogieband kommer og spiller igen. Mere information og tilmelding >>Link
23. april kl. 19: Sejlerskolens intromøde. Læs mere >>Her
24. april kl. 18.00: Tune up til Onsdagsbanen: Træning til kapsejladserne på onsdagsbanen med skippermøde i
klubhuset kl. 18.00.
1. maj kl. 18: Kapsejlads på Onsdagsbanen: Skippermøde kl. 18 og første start kl. 19. Følgende onsdage første start kl.
19. >>Tilmelding
20. maj kl 17.00: Trimarrangement: Kapsejladsudvalget inviterer til et spændende trimarrangement, som henvender
sig til både kap- og tursejlere. Læs mere og tilmelding >>LINK
25. maj: Havnens dag: Sejlklubben deltager med forskellige sejladsaktiviteter. Herudover opfordrer bestyrelsen til at
klubbens medlemmer tilmelder sig til ”Åben båd” hos havnen.
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4. juni kl 18.00: Lær din båd at kende og snus til kapsejlads: Et arrangement for dem, som ikke sejler kapsejlads, men
som gerne vil lære båden bedre at kende og måske kunne tænke sig at prøve kapsejlads, enten som deltager i Easy
Race eller på Onsdagsbanen. Læs mere og tilmelding >>LINK
8.-9. juni kl. 13:00: Sommerklubtur. I år går turen til Snaptun. Vi mødes som sædvanlig til fælles frokost kl. 13.
>>Tilmelding på hjemmesiden
Ancha
>>link til Ancha
Ungdomsafdelingen
9. april og følgende tirsdage og torsdage træning
8. juli: Tunølejr
Havfruer
Møder se klubkalender >>Link
For nærmere info kan Eva Barner Jensen kontaktes, kontaktinfo på >>hjemmesiden.
Sølvræve
Møder se klubkalender >>Link
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

