Marselisborg Sejlklub
Nyhedsbrev juni 2021

Marselisborg Sejlklub følger Dansk Sejlunions (DS) anbefalinger for corona og sejlsport.

Bestyrelsen har fokus på at få aktiviteter og klubaftner op i tempo efter corona. En
arbejdsgruppe i - og uden - for bestyrelsen arbejder derfor på at fylde klubkalenderen op,
særligt for vinterhalvåret. Der er MANGE nye arrangementer og klubaftner at glæde sig til.
Klubkalenderen vil blive fyldt op med sensommerklubtur, foredrag om sejleroplevelser,
langfartsplanlægning, aftner med brandslukning, søredning, værftsbesøg,
motorpasningskursus, natsejlads, observatoriebesøg, julehygge, nytårsbrunch, svampetur og
meget mere.

Sankt Hans Aften onsdag den 23. juni
”Vi elsker vort land – med ved midsommer mest …”
Kom og vær med når Marselisborg Sejlklub byder op
til bålfest Sankt Hans Aften. Kapsejladsudvalget
tænder grillen ca. kl. 19.00, og bålet tændes ca. kl.
21.00, hvor vi også synger Midsommervisen.
Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyheder.
Ungdomssejler: Tag dine forældre og søskende med
Hilsen bestyrelsen
og tilbyd dem, at de kan købe mad fra grillen og lidt
at drikke. I andre som har lyst må også gerne tage
jeres forældre, børn og børnebørn med. Kom og hyg jer, og se heksen flyve til Bloksbjerg. I er også
velkomne til selv at tage lidt dej til snobrød med.

Sommerudflugt den 1. juli arrangeret af sejlerskolen – for alle medlemmer
Kom med på sejlads den 1. juli hvor sejlklubben
organiserer en eftermiddags- /aftenudflugt for
sejlerskolen – og alle andre.
Vi mødes i klubhuset sidst på eftermiddagen, og
fordeler os i bådene. Vi håber, at der er vind nok til,
at vi sammen kan sejle til en anden havn.
Destinationen vil afhænge af vejret på dagen. Når vi
kommer frem, vil vi spise vores medbragte
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madpakke og måske gå en tur eller tage en dukkert, hvorefter vi vil sætte kurs tilbage mod
Marselisborg i skumringen.
Hvis du er så heldig at have en båd, som du har lyst til at tage med på udflugten og tage andre fra
sejlklubben med ombord i, så sæt ved tilmelding flueben i "Jeg har en båd der kan sejle med på
udflugten". Skriv i givet fald også gerne en kommentar om, hvor mange du kan have med. Vi håber
at se mange til en fælles hyggelig tur på Aarhus-bugten.
Tilmelding HER

Generalforsamling 2021 blev afholdt med forarrangement

… den 7. juni i Sailing Aarhus’ lokaler på Esther Aggebos Gade 80 på Aarhus Ø.
22 medlemmer inklusive bestyrelsen var mødt frem. Elitesejlere fra Marselisborg Sailing Team
(MAST) viste deres faciliteter og både frem og fortalte om de mål og ambitioner de har for sejlads i
Marselisborg Sejlklub.
Referatet af den efterfølgende generalforsamling ligger på sejlklubbens hjemmeside
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

Asger Christiansen
Morten Bigum Johansen
Erik Meldgaard Andersen
Niels Breuner

Repræsentanter i Sailing Aarhus bestyrelse:
Kasserer:
Asger Christiansen
Næstformand:
Søren Harmsen - Aarhus Internationale Sejlsportscenter
Elite- og talentcentret:

Nils Andersen

Stående udvalg
Ungdomsudvalg:
Følgebåde:
Elliot:
Kapsejladsudvalg:
Regattaudvalg:
Baneteam:

Morten Bigum Johansen
Morten Bigum Johansen
Morten Bigum Johansen
Søren Harmsen
Søren Harmsen
Søren Harmsen
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Sejlerskole:
Nye målgrupper:
Kursusudvalg:
Sponsorudvalg:
MAST:
Medier & Kommunikation:
Nyhedsbrev:
Turudvalg:
Klubhusudvalg:
Festudvalg:
Dansk Sejlunion:

Niels Breuner
Michael P. Kragh
Morten Bigum Johansen
Søren Jendresen
Nils Andersen & Søren Jendresen
Søren Jendresen &Michael P. Kragh
Niels Breuner
Michael P Kragh
Erik Meldgaard Andersen
Søren Jendresen
Nils Andersen (suppleant til bestyrelsen)

Marselis CUP 2021
Lørdag den 12. juni
afholdt
ungdomsafdelingen
Marselis Cup ud for
Marselisborg Havn.
41 optimistjoller
(B+C), 14 Zoom8joller samt 4 29’-joller
var tilmeldt og dystede i den friske vind.

Se video ovenfor fra lørdag
morgen til Marselis Cup

Vellykket sommerklubtur til Maarup
Turudvalget havde sørget for sol og sommer, og
desuden arrangeret Grøntsagssafari med en
tidligere Sandorm fra Grenen. Se de fine billeder
fra den vellykkede sommerklubtur på sejlklubbens
Facebookside.
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Beretning fra kursus i søsikkerhed
Michael P. Kragh deltog i søsikkerhedskurset den 1. juni ved
Redningsstationen i Juelsminde havn. Følgende er hans beretning:
Som en del af det at erhverve Yachtskipperbevis af 3 grad, hører
også et kursus i søsikkerhed. Som flere måske har bemærket, har
jeg tidligere lavet korte indlæg fra FTLF's Søsikkerhedskursus ved
RelyOn Nutec i Esbjerg. Men jeg kan ikke undlade at melde mig, når
muligheden for at øve søsikkerhed i redningsudstyr opstår.
Derfor deltog jeg i dette kursus, som var arrangeret af Marselisborg
Sejlklub, som afslutning på Y3 kurset.
Den 1. juni, var vi en lille gruppe kursister, underviser og kursusleder Jørn Nielsen fra MS, som tog
til Redningsstationen i Juelsminde havn for at gennemgå redningsudstyr, kvalitetskrav til
redningsudstyr, aktiv- og passiv-sikkerhed om bord.
Passiv sikkerhed som: Hvordan kan jeg planlægge sejlads, hvordan
sikre båden og besætningen under sejlads? Aktiv sikkerhed som:
Hvad kan jeg aktivt gøre - hvilke procedurer kan kontinuerligt
indarbejdes i sejladsen og håndteringen af båd og besætning? Og
dette for at båden og besætningen er sikker under sejlads.
Vi gik ud på kajen, hvor en redningsflåde blev kastet i havnen og
udløst. Herefter var det blot - iført redningsdragt, at hoppe i
havnen og entre redningsflåden.

Se video ovenfor om spring
fra kaj og i tømmerflåde

Vi var alle en tur oppe i redningsflåden og ude igen. Vi trænede det
at "svømme i futtog". Det betyder at svømmer nr 1, svømmer hen til
svømmer nr 2, lægger sig ryg mod mave, så begge kigger i samme
retning. Herved kan man bedre holde på varmen, man kan udnytte
ressourcerne bedst muligt. Man svømmer ved at den forreste tager
armtag bagud og fører armene fremad. De andre følger så tempoet
fra "styrmanden".
Se video ovenfor om at
Efter et par spring fra kajen og en del træning af "futtog", var det tid
svømme i futtog
til at komme op af vandet igen. Det viste sig så for mig, at ja,
tørdragten ikke var helt tør. For mænd er det lidt upraktisk, hvis
man har skæg, herved slutter hætten på tørdragten ikke helt tæt;)
Efter at have ryddet op og lagt udstyr på plads, var det tid til, at vi alle gik hen på stranden, hvor vi
fik fremvist praktisk talt alle former for slukningsudstyr. Der blev sat ild til brænde i en stor gryde
og så var det ellers, at afprøve slukning, med forskellige typer slukningsudstyr.
En ting er at gøre sig tankerne om, hvordan man vil slukke en eventuel brand i båden, men at gøre
det rent praktisk er ofte noget helt andet.
Jeg vil meget gerne slå et slag for, at man tilmelder sig kurser i søsikkerhed. Jo mere vi øver os i at
håndtere pludseligt opståede situationer, desto bedre håndtere vi den akutopståede situation,
HVIS det sker en dag!
Med kærlig sejlerhilsen
Michael P. Kragh
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Indlæg til nyhedsbrevet om hvad der foregår blandt klubmedlemmer, det være sig stort som
småt der opleves, modtages med glæde og gerne med foto.
Send til msnyhedsbrev@gmail.com

Status på helhedsplan Tangkrogen

Sport & Fritid, Kultur og Borgerservice ved
Aarhus Kommune har svaret foreningerne ved Marselisborg Lystbådehavn på en henvendelse om
status på helhedsplanen for Tangkrogen:
Der arbejdes stadigt med 2 varianter af helhedsplanen for Tangkrogen (afbilledet ovenfor)
som omfatter en række delprojekter:
•
•
•
•
•

Nyt renseanlæg – Hovedforslag og Alternativ 2
Udvidelse af lystbådehavnen - Hovedforslag og Alternativ 2
Nedrivning af Åby, Viby og Marselisborg Renseanlæg
Ny udløbsledning i Aarhus Bugt til renset spildevand
Omlægning af spildevandsledninger til nyt renseanlæg

Ifølge tidsplanen afleveres alt materiale til Aarhus Byråd 3. kvartal 2022. Herefter sendes planerne
i offentlig høring. I 1. halvdel af 2023 behandles de indkomne høringssvar.
Den endelige politiske vedtagelse forventes i 3. kvartal 2023. Formentlig bliver det først til dette
tidspunkt at Byrådet beslutter, om man kører med Hovedforslaget eller Alternativ 2.

Marselisborg Sailing Team gør tidligere
landsholdssejler Nikolaj Buhl til sportsmanager.
Dermed opruster MAST med en markant
sejlsportsprofil. Den tidligere landsholdssejler
Nikolaj Hoffmann Buhl får især lov at arbejde med
sejlernes trivsel og koordineringsmæssige opgaver i forhold til fysik, stævner,
træning og skolegang.
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Ny hvervepjece
Ungdomsafdelingen arbejder på en ny målrettet hvervepjece, og bestyrelsen
støtter ønsket om at fordele 50% af de indkomne kontingentpenge herfra til
ungdomsafdelingen og MAST. Dermed kan halvdelen af indtægterne for nye
medlemmer af Marselisborg Sejlklub fra nu og til 1. januar 2022 gå til Ungdom
og MAST-projektet.

Arrangementer
Kommende arrangementer er at finde i KLUBKALENDEREN
Genåbningen slår også igennem for klubarrangementer, så følg med …

HAV EN GOD SOMMER!
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