Marselisborg Sejlklub juni 2019
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub

Vi er gået ind i årets første sommermåned, og dette nyhedsbrev er det sidste nyhedsbrev på denne side af
sommerferien.
Siden sidste nyhedsbrev har vi haft Havnens Dag, hvor vi havde åbent hus i klubhuset. Der var en enkelt
gæst indenfor. Lidt skuffende for de medlemmer, der var der og gerne ville fortællen om, hvad vi laver i
sejlklubben. Til kapsejladsudvalgets trimarrangement med 3 sejlmagere fra Elstrøm Sails var der til gengæld
fuldt hus med max, antal deltagende både. Trods den til tider helt manglende vind fik alle deltagerne ny
viden og trimfiduser med fra denne aften. Kapsejladsudvalget har også været på vandet med ”Lær din båd
at kende”, som var lavet som en introduktion til kapsejlads eller blot som en mulighed til at lære sin båd
bedre at kende. Her var der desværre kun en deltagende båd.

Klubturen gik til Snaptun, her var der 15 deltagere fordelt på 8 både. Vejret var
ikke helt med os, der var både regn og kraftig blæst et par af dagene i pinsen. Men
dem, der trodsede den danske sommers luner, havde et par hyggelige dage, hvor
vi bla. var på Tynballe Naturcenter. Det kan anbefales at lægge vejen forbi
Snaptun. Ud over Marselisborg havde 3 andre klubber valgt at lægge pinseturen i
Snaptun. Havmemesteren gjorde et kæmpe stykke arbejde med at få plads til over
50 gæstebåde i en havn med 72 pladser. Det lykkedes at få alle både ind og ligge i
haven på en fornuftig måde. Tak til Snaptun Havn.
OBS Sensommerklubturens distination er ÆNDRET fra Nappedam til Hou pga.
kapsejladsstævne i Nappedam.
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Marselis Cup blev et stor succes med 50 deltagende besætninger, der kom fra
Ålborg i nord og
Skærbæk i syd. I Zoom
8-feltet var deltagelsen
større en normalt, her
var der 16 både til start.
Vejret var perfekt til
kapsejlads med ca. 4
m/s om formiddagen og
5-6 m/s om
eftermiddagen. Elcon
havde sponseret merchandise og fra vores
hovedsponsor SparNord var der fine præmiecheks.
Tak for det. Alle pølsene blev spist og alle både
børn og voksne, havde en rigtig god dag.
På den lidt større scene skal vores regatta-udvalg hen over sommeren hjælpe til med afvikling af 12-meter
stævne i Skagen og skal også være på banen under Kieler Woche. Det er første gang i Kieler Woches
historie, at der er en ikke tysk sejlklub, der hjælper med afvikling af stævnet. Desuden viser Marselisborg
Sejlklub flaget ved verdensmesterskaberne for 12-meter i Newport ved New York hvor Kiwi Magic KZ7
deltager med MS-klubstanderen i masten. God vind til Kiwi Magic.
Sailing Aarhus:
I regi af Sailing Aarhus har vi afviklet 1 stævne i ”Officelab-dysten”, som mest var et event for firmahold. I
Marselisborg Sejlklub blev det en stor succes med 60 deltagere fordelt på 12 besætninger i vores Elliots.
Vi vil gerne opfordre til, at du tilmelder dig til nyhedsbrevet fra Sailing Aarhus. Først og fremmest for at få
sejladsnyheder også fra den kant, men også for at Sailing Aarhus kan fremvise en lang mailliste i deres
sponsorarbejde. >>LINK (scrol lidt ned på siden til tilmelding)
Husk at komme til Skt. Hans i sejlklubben og får dig tilmeldt til sensommerklubturen.
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer.

Kurser:



Teoriundervisning til duelighedsprøve med Gert Eilenberger. Kursusstart mandag den 7. oktober. Læs mere
og tilmelding >>LINK
Yachtskipper 1 med Carsten Aagaard Rasmussen har vi på programmet hen over vinteren med undervisning
torsdage og et par weekender. Adgangskrav: Du skal have bestået Yachtskipper 3 for at kunne deltage.
Undervisningsdagene er lagt i kalenderen og link til tilmelding kommer på hjemmesiden i nærmeste fremtid.

Aktiviteter:
19. juni kl. 19: Sidste kapsejlads på Onsdagsbanen i forårsserien: Efterfølgende præmieuddeling i klubhuset.
23. juni kl. 18.00: Skt. Hans i Sejlklubben: Grillen er klar fra kl 18.00 til at tilberede din medbragte mad på. Drikkevarer
kan købes i klubben. Ca. kl. 21 er der båltale og Skt. Hans bål. Årets båltaler er tidligere trafikminister Sonja Mikkelsen.
Ingen tilmelding.

7. august kl. 18: Tune up på onsdagsbanen: Skippermøde i klubhuset kl. 18
14. august kl. 18 og følgende onsdage kl. 19: Onsdagsbanen: Den 14. august er der skippermøde i klubhuset kl 18.
Følgende onsdage frem til og med 11. september onsdagsbanen med første start kl. 19. Du kan stadig nå at melde dig
til efterårsserien. Information om onsdagsbanen og tilmelding >>LINK (Du skal ikke tilmelde dig igen, hvis du er
tilmeldt forårsserien)
17. – 18. august: Sensommerklubtur til Hou: OBS destinationen er ændret fra Nappadam til Hou. Vi mødes kl. 13 til
fælles frokost. Pga. ændret destination er eftermiddagen endnu ikke programsat, men udvalget finder på noget. Kl.
19 er grillen klar og søndag ca. kl 9 er der fælles morgenmad. Tilmelding >>LINK
14. september kl. 9: Stjernesejlads: Skippermøde kl. 9 og første start kl. 10. Følgende lørdage kl. 10 til og med den 5.
oktober kapsejlads. Vær opmærksom på specielle sejladsbestemmelser for lørdagssejladserne.
7. oktober kl. 19 og følgende mandage: Duelighedsundervisning: Undervisning med Gert Eilenberger til teoretisk
duelighedsprøve.
12. oktober kl. 12-14: Optagningssild: Festudvalget laver smørrebrød. Kom over i klubhuset og få en dejlig lørdagsfrokost.
19. oktober kl. 12-14: Optagningssild: Festudvalget laver smørrebrød. Kom over i klubhuset og få en dejlig lørdagsfrokost.
24. oktober kl. 18 og følgende torsdage: Yachtskipper 1: Undervisning til Yachtskipper 1 med Carsten Aagard.
26. oktober kl. 13: Standerstrygning.
26. oktober kl. 18.30: Standerstrygningsfest.

Ancha
>>link til Ancha
Ungdomsafdelingen
8. juli: Tunølejr
14. august og følgende tirsdage og torsdage træning
Havfruer
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

