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Marselisborg Sejlklub august 2019 
 
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub 
 

Lige hjemkommet fra sommerferie i overvejende danske farvande og havne, syntes jeg, at det er 
påfaldende, hvor få steder der efterhånden er tilbage, hvor der kommer en havnefoged rundt og snakker 
med sine gæster. Flere og flere steder bliver vi mødt af en automat og trusler om gebyrer eller endog 
dobbelt takst, hvis man vil ”møde” havnefogeden. Men bortset fra disse få mørke skyer, har vejret jo været 
godt men uden sammenligning med sidste år.  
 
I weekenden havde vi sensommerklubtur. Turen var 
ramt af en meget dårlig vejrmelding, hvilket nok var 
årsag til få tilmeldinger og flere afbud. Lørdag 
eftermidag var det meningen, at vi skulle ud at sejle i 
Egtmont Højskolens mini-12M-både. Dette måtte vi 
desværre aflyse, da vinden var omkring 11-12 m/sec. Vi 
gik i stedet en tur i svømmehallen. Til grillaften lørdag 
havde Mette og Tenna lavet flotte velkomstdrinks. Vi 
havde som sædvanlig en hyggelig weekend. Vi håber på 
bedre vejr til ”Natsejlads med 3 X Jørn”  
 
Skolebådene har fået et par nye sejl. SeaYou har fået en ny genua og Juno har fået et nyt storsejl. 
 
Vores klubhus trænger efterhånden til en kærlig hånd. Klubhusudvalget og bestyrelsen havde håbet på, at 
vi inden for få år havde fået et nyt klubhus i forbindelse med havneudvidelsen og havde derfor sat 
vedligeholdelsen på stand-by. Men som det ser ud i øjeblikket, har det lange udsigter med 
havneudvidelsen. Derfor indkalder vi til arbejdsweekend lørdag den 28. og søndag den 29. september kl 
10.00. Vi skal først og fremmest have malet klubhuset. Men også grejskurene trænger til en omgang. Der er 
også planer om at lægge nogle fliser og opstille et lille skur til opbevaring af vores nye grill. Jørn Skriver har 
lovet at sørge for materialer og værktøj. Lad madpakken blive hjemme, klubben sørger for mad og drikke. 
Kom i praktisk arbejdstøj. Tilmelding til Jørn Skriver på tlf. 2046 8342. 
    
Sailing Aarhus: 
Aarhus Sailing Week løber af stablen med et åbent hus arrangement 
onsdag den 28. august k.l 10-12 på de 2 (Volvo) Ocean både, der 
besøger Aarhus. Du kan også komme ud og sejle med dem for den 
nette sum af 3.000 kr. Herefter går det slag i slag resten af ugen med 
bl.a. finaler i Officelab-dysten, finaler i 2. og 1. div sejlsportsligaen, 
kapsejlads i kulturhistoriske træskibe og mange andre ting.  
 
Marselisborg Sejlklub skal stå for afviklingen af 1. div. finalen fredag 
den 6. – søndag den 8. sep. På vandet trækker vi på vores baneteam. 
På land skal der bruges nogle få frivillige. Er du interesseret i at hjælpe 



til, så kontakt Pernille Vrang Lauersen på tlf. 5215 7528. Er du interesseret i at hjælpe til generelt til Aarhus 
Sailing Week, kan du melde som frivillig på dette >>LINK  
 
Også på land er der mange aktiviteter, bla.  Søsikkerhedskursus ”Mand om bord (igen)”, onsdag den 4. 
september Kl. 16.30 i Sejlsportscenteret. Tilmelding via >>LINK 
 
Se det fulde program >>LINK  
 
Den 1. september offentligøres, hvilke byer, der bliver stop over for Volvo Ocean Race. Spændende om 
Aarhus kommer i betragtning.  
 
Sailing Aarhus har fået tildelt WM for 29’er i 2021. 
 
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) 
 

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. Læs mere og tilmelding >>LINK 
 
 

Aktiviteter: 
 
21. august og følgende onsdage kl. 19: Onsdagsbanen: (4. og 11. september første start kl 18.30). Du kan stadig nå at 
melde dig til efterårsserien. Information om onsdagsbanen og 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.  
 
19. september kl. 18: 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 
 
28.-29. september kl. 10.00: Arbejdsweekend i sejlklubben: Maling af klubhus, grejskure og andre 
vedligeholdelsesopgaver. Tilmelding til Jørn Skriver på tlf. 2046 8342. 
 
7. oktober kl. 19 og følgende mandage: Duelighedsundervisning: Undervisning med Gert Eilenberger til teoretisk 
duelighedsprøve. Tilmelding via hjemmesiden max. 20 deltagere efter først til mølle princippet. Læs mere her og 
tilmelding >>Link. 
 
12. oktober kl. 12-14: Optagningssild: Festudvalget laver smørrebrød. Kom over i klubhuset og få en dejlig lørdags-
frokost.  
 
19. oktober kl. 12-14: Optagningssild: Festudvalget laver smørrebrød. Kom over i klubhuset og få en dejlig lørdags-
frokost. 
 
24. oktober kl. 18 og følgende torsdage:  Yachtskipper 1: Undervisning  til Yachtskipper 1 med Carsten Aagaard. Det 
er efterhånden nogle år siden, at vi sidst har haft Yachtskipper 1 på programmet, så mon ikke at vi kan samle et hold. 
Minimum 10 og maksimum 12 deltagere. Vær opmærksom på, at der også indgår 3 weekender i undervisningen.  Læs 
mere og tilmelding >>Link 
 
26. oktober kl. 13: Standerstrygning.  
 
26. oktober kl. 18.30: Standerstrygningsfest. 
 
 

https://sailingaarhus.nemtilmeld.dk/
https://podio.com/webforms/23220210/1657427
https://www.sailing-aarhus.dk/sailing-aarhus-week/
https://www.sailing-aarhus.dk/sejler-nyheder/
https://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/Clubmarselisborgsejlklub/ClubImages/kursus/Duelighed%20Opslag%202019.pdf
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Clubmarselisborgsejlklub/ClubImages/kursus/Y1%20Opslag%202019.pdf
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=191
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1781&CalendarEventTimeID=5457&HashCode=-2110989214
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1768&CalendarEventTimeID=5377&HashCode=297409334
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1774&CalendarEventTimeID=5428&HashCode=1206713663


Ancha 
Ancha er fortsat interesseret i at arve dit aflagte sejlertøj. Læg det i klubhuset og mærk det med ”til Ancha” eller 
kontakt Jakob Knudsen på tlf. 2750 8260. 
>>link til Ancha 

 
Ungdomsafdelingen 
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 

http://marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=161
http://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=68
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
http://www.marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=58
http://marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=31

