Marselisborg Sejlklub
Nyhedsbrev marts 2021

Marselisborg Sejlklub følger Dansk Sejlunions (DS) anbefalinger for corona og
sejlsport:
I Dansk Sejlunion glæder vi os over Folketingets udmelding 24. februar om, at
vi nu igen kan mødes og træne sammen udendørs i større grupper.
Det lempede forsamlingsforbud på 25 personer gælder dog kun i den
organiserede foreningsidræt. Det betyder eksempelvis, at du som sejler i
privatregi eller som udbyder af kommercielle sejleraktiviteter fortsat er
underlagt et forsamlingsforbud på fem personer.
Klubhuset og badefaciliteter er indtil videre stadigt lukket for aktiviteter, men
toiletterne kan benyttes, hvis de gældende hygiejneregler overholdes.
Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyheder.
Hilsen bestyrelsen

Generalforsamling udsættes

Den ordinære generalforsamling var indkaldt til tirsdag den 9. marts 2021 kl. 19.00.
Da forsamlingsrestriktionerne ikke giver mulighed for at samles flere end 5 personer udsættes
den ordinære generalforsamling ind til videre.
Optagelse af generalforsamlingen sker ved indkaldelse, når forsamlingsrestriktionerne er
lempet tilstrækkeligt. Indkaldelse sker med 3 ugers varsel. Læs bestyrelsens beretning HER
Arrangementer
Bestyrelsen takker for de tilbagemeldinger med ideer til
arrangementer. Coronarestriktionerne betyder at vi ikke kan lave så
meget endnu.
Intro til kapsejlads den 4. maj er på bedding. Ligeså er et
arrangement om rigkontrol den 12. juni.
Vi er stadig glade for ideer. Send os en mail til formand@marselisborgsejlklub.dk med de tanker, du gør
dig – evt. bare som stikord.
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Marselisborg SailingTeam
Tirsdag den 9. marts 2021 kl. 19 præsenterede Marselisborg
Sejlklub sin nye talentsatsning navngivet MAST på projektets
hjemmeside www.mast.one. MAST er en sammentrækning af
Marselisborg Sailing Team, og tanken bag er, at skabe en
ramme for talentarbejdet, så man opbygger et stærkt
ungdomselite-setup og fastholder de dygtigste sejlere i klubben.
– Vi har altid haft en dejlig, social klub, men der har manglet noget for vores mest ambitiøse
sejlere, når de rundede 12-14 år. Det betød, at de sivede videre til andre klubber på trods af, at
de havde hjertet i Marselisborg, fortæller Nils Andersen, der er bestyrelsesmedlem i
Marselisborg Sejlklub og en del af initiativgruppen bag MAST.
Det er en af de primære årsager til, at klubben nu lancerer eliteprojektet, hvor otte sejlere er
med, og kan se frem til økonomisk og organisatorisk støtte, når de i de kommende år skal jagte
store sejlsportsresultater og drømme. Sejlerne er alle tilknyttet som trænere og fungerer som
rollemodeller for kommende ungdomssejlere, så fællesskabet sikres og en ny, stærk kultur
omkring de bedste ungdomssejlere opbygges.
Teamet består i dag af 8 elitesejlere fra Marselisborg Sejlklub, der henholdsvis sejler, 29’er og
49’er (hurtige 2 mands One
Design trapez joller), samt foling
windsurfer. Derudover hentes
MAST-talentsejlere allerede nu
som udvalgte mandskaber i
klasser som SailGP (Sejlsportens
kongeliga, verdens hurtigste
katamaraner) og til andre
verdensklassesejladser som,
VM-finale i Matchrace, Malaysia,
WASZP (The One design foiler),
og UVM i 29, er i Kina etc. Alle 8
sejlere har deres daglige
træningspas fra Aarhus
Internationale Sejlsportscenter
Fra venstre ses: Frederik, Sara, Kasper, Anna, Caroline, Ellen, Gustav og Carl.
på Aarhus Havn, hvor der
trænes sammen med de øvrige topelitesejlere i Vestdanmark.
Besøg dem i Aarhus Internationale Sejlsportscenter eller mød dem som trænerer tirsdage og
torsdage i ungdomsafdelingen i Marselisborg Sejlklub. De er altid klar til at fortælle om deres
sport, gode historier om sejlsportsmiljøet på Aarhusbugten og tilknytningen til Marselisborg
Sejlklub. Det store mål er at sende MAST til OL. Tiden og talentet må vise, om det bliver i 2024,
2028 eller længere ud i fremtiden, men målsætningen for MAST er ambitiøs.
Læs en introduktion til MAST HER. Se film der fortæller om lanceringen af MAST HER.
Husk også at følge de unge på:
https://www.instagram.com/marselisborg_sailingteam/
https://www.facebook.com/mastsailingteam
https://www.mast.one Tak til Magnus Schou Mølgaard (ANCHA) for arbejdet med hjemmeside
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Kapsejladsudvalg
Kapsejladsudvalget har brugt vinteren på at forberede et par
arrangementer, for såvel nye som gamle sejlere. Kapsejlads er for alle
sejlere, uanset ambitionsniveau. Tirsdag d. 4. maj holder vi en
introduktionsaften, hvor du kan få den mest basale viden, så du kan
deltage på Onsdagsbanen og ikke mindst i den efterfølgende hygge i
Klubhuset.
Lørdag d. 12. juni får vi besøg af Horsens Yachtværft, som kan efterse
din rig. Arrangementet er åbent for alle klubbens medlemmer og er
specielt interessant for dem, som har masten stående på båden om vinteren.
Tilmelding til begge arrangementer bliver oprettet på hjemmesiden i løbet af kort tid.
Traditionen tro starter Onsdagsbanen den første onsdag i maj, men allerede onsdag d. 28. april
er der Tune Up, hvor vi sejler 4 – 5 korte
sejladser. Sejladserne fortsætter frem til onsdag
d. 30. juni. Der er åbent for tilmelding på
hjemmesiden. Mangler du gaster til din båd eller
mangler du en båd, hvor du kan være gast, så lav
et opslag i Gastebørsen eller henvend dig til
Kapsejladsudvalget ved Peter Meldgaard
Mobil: 5137 0196

Sejlerskoleudvalg
Sejlerskolen er fuldt besat på alle pladser, og der er etableret en venteliste.
Intromøde bliver den 20. april og tænkes evt. afholdt virtuelt. Sejlerskolen
følger Dansk Sejlunions retningslinjer vedrørende corona, og håber at
restriktionerne lempes, så det vil være muligt at komme i gang med
aktiviteterne i år. Vi mangler stadig 4 instruktører for at få planen til at gå op,
med to tilknyttede instruktører til hvert sejlerskolehold. Så ring til Per Dahl Pedersen på
M: 8612 8066, hvis du vil være instruktør.
Brugergruppen på skolebåd Juno er den samme som sidste år.
Brugergruppen på skolebåd SeaYou har to medlemmer der fortsætter, og
der er dialog med én på ventelisten. Der mangler et medlem til
brugergruppen på SeaYou. Så hvis du har lyst til at være med i
brugergruppen på SeaYou (bådtype: Larsen 25), har duelighedsbevis og
sejlerfaring, fx fra sejlerskolen, så skriv en mail til
sejlerskolen@marselisborgsejlklub.dk
Se info om brugergrupper på sejlerskolens hjemmeside HER
Sejlerskolens superbådsmand: Åge Thorborg sørger sammen med brugergrupperne for
klargøring af begge skolebåde, samt for søsætningen den 9. april. Der arbejdes på udbedring af
utætheder og motorlanternelys på Juno. Udvalget tænker at købe ny bompresenning og
sprayhood til skolebåden Juno.
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Som en del af Sailing Aarhus er vi, sammen med de andre klubber i
bugten, i fuld gang med at planlægge en række store - og andre
endnu større – sejlsportsevents i 2021.
Der er brug for et stort antal frivillige til at stå for den praktiske
gennemførelse af disse stævner; såvel på vand som på land.
Allerede nu er vi fra Marselisborg i gang med at undersøge, om vi kan samle et baneteam til
følgende 3 stævner:
1.-7. august, 29er World Championship
Afholdes 30. juli til 7. august med træning 1. august, og race 2-7. august. VM, hvor der
forventes ca. 200 både fra hele verden.
27.-29. august, X-Yachts Gold Cup
Afholdes fra 27. til 29. august med sejlads 28-29.august. Arrangementet er arrangeret af XYacht, som hvert andet år laver et stort arrangement med omkring 100 både fra ca. 15
nationer. Ud over kapsejlads er der mange sociale aktiviteter på land.
Se også: X-Yachts Gold Cup 2021! | X-Yachts - Luxury Performance Cruiser Yachts (xyachts.com)
4-5. september, Aarhus Sailing Week 2, Liga Finale
Der afholdes finalesejladser i Sejlsportsligaen i den sidste weekend af festugen.
Se den lille Youtube-video: Hvad er Sejlsportsligaen?
Hvis du har lyst til at opleve nogle af disse stævner på nært
hold, og at være en del af et hyggeligt fællesskab, så send en
mail til Peter Meldgaard (pmeldgaard@outlook.dk) også
selvom du ikke har prøvet det før. Vi sørger for at holdene
bliver sammensat, så der altid er erfarne folk på de enkelte
opgaver.
Sailing Aarhus Week - den 27. august - 5. september:
• Sailing Aarhus Week GP - den 27. – 29. august
• Sejlsportsligaen 2. division - den 27. – 29. august
• Sailing Aarhus Business Cup - Torsdag den 2. september
• Sailing Aarhus Week RegaXa - den 4. – 5. september
• Sejlsportsligaen - den 4. – 5. september

Navigators netværksmøde: En åben invitation
Alle klubmedlemmer kan opleve et af Sailing
Aarhus' netværksmøder, som holdes virtuelt,
hvor interesserede, ud over medlemmerne af
netværket, kan inviteres – i håb om at kunne
tiltrække flere netværksmedlemmer. Arrangementet afvikles som et åbent webinar, hvor
4

Sailing Aarhus gerne vil dele deres 'scoop', professor Steen Hildebrandt og direktør Thomas
Johansens oplæg med alle interesserede. Temaet for webinaret er: Bæredygtighed.

BESØG af Hellerup Sejlklub
Hellerup Sejlklub gæster os fem dage i uge 13, og har fået lov til at benytte/leje
jolleskure og omklædning + 2 gummibåde til et optimistjollestævne, hvis
restriktionerne tillader det.

Dansk Sejlunion

Afholder generalforsamling den 20. marts 2021 – virtuelt!
Følg med her: Generalforsamling 2021 (dansksejlunion.dk)
MS-kandidat til bestyrelsen: Nils Andersen
Nils Andersen har stor opbakning i Marselisborg Sejlklubs
bestyrelse som kandidat til DS-bestyrelse. Der er fem ledige
pladser i DS-bestyrelse og otte kandidater er tilmeldt. Vi håber
på det bedste og ønsker Nils et godt valg!
Læs Nils’ valgoplæg HER
Arrangementer
Kommende arrangementer er at finde i KLUBKALENDEREN
Klubaftenerne er, indtil videre, aflyst.
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