Marselisborg Sejlklub
Nyhedsbrev juli-august 2021

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

Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyheder.
bestyrelsen
FåHilsen
din mast
efterset af en professionel den 11. september
I samarbejde med Horsens Yachtværft og
Selden Mast kan du få efterset din mast og rig
den 11. september. Har din mast stået på
båden i flere år, kan det være en god ide.
Arrangementet er åbent for alle medlemmer af
Marselisborg Sejlklub. >> TILMELDING

Sejlklubbens bestyrelse har haft et orienteringsmøde med ”bestyrelsen” for ANCHA

ANCHA sejler hver tirsdag med 20-35 medlemmer i
sejlklubbens 4 Elliotbåde, og de organiserer sig og
kommunikerer gennem en lukket Facebook-gruppe.
Facebook er den primære kommunikationsplatform og
klubbens hjemmeside med ANCHA får snart en opdatering.
ANCHA består i øjeblikket af ca. 50 sejlklubmedlemmer. Der er en venteliste til optagelse. I
øjeblikket er der 25 personer på ventelisten. Der arbejdes derfor på at oplære instruktører, så der
kan blive flere dage, hvor Elliotbådene kan være i brug. ANCHA har i år arrangeret weekendture til
Samsø og Tunø. Der har været afholdt 1.hjælpskursus med efterfølgende MOB-øvelser, hvilket
overvejes som en årlig tilbageværende begivenhed. ANCHA står for vedligeholdelse af
Elliotbådene, og alle fire Elliots bliver gjort grundigt rene i bunden ved optagning dette efterår.
Lakering af masterne og bommene påtænkes til foråret.
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Marselisborg Sailing Team (MAST) arbejder med en sponsorplan og eksponeres via TV-Aarhus
Der er et ønske om at sejlklubbens elitesatsning kan blive
delvist båret af sponsorater. Derfor har MAST
styregruppe lavet informationsmateriale og udarbejdet
sponsorpakker, som skal kunne tiltrække forskellige typer
af sponsorer.
Der er aftalt en økonomisk fordeling af sponsormidler med 80% til MAST og 20% til
ungdomsafdelingerne (medmindre en sponsor insisterer på 100% til MAST). Fordelingen evalueres
af bestyrelsen i juni 2022.
Klik på billedet herunder og se det nyeste MAST-indslag fra TV-Aarhus, hvor seerne bl.a. træffer
klubbens medlemmer Ellen, Frederik, Gustav og Carl, der sejler
bådtypen 49'er. De fortæller om bådtypen, sejlerambitioner og
hvordan de med hjælp fra Team Danmark forsøger at kombinere sport
og uddannelse.
De unge MAST-sejlere kan følges på:
https://www.instagram.com/marselisborg_sailingteam/
https://www.facebook.com/mastsailingteam
https://www.mast.one

Sommerudflugt gik til Kongsgårde
Sejlerskolen havde den 1. juli
inviteret alle i klubben med på
sommerudflugt. Turen gik til
Kongsgårde ved Begtrup Vig hvor
den medbragte mad blev spist før
sejlturen gik hjemover i skumringen.

Ungdom på Tunølejr
Der deltog 20 sejlere fra Marselisborg på den traditionsrige Tunølejr. Klik på
billedet til højre og oplev et stemningsøjeblik fra lejren.

RIB stjålet og fundet igen
Natten til den 6. august blev en af vore gummibåde (Tornado nr. 4 med
påhængsmotor) stjålet. Den var udlejet til et Nordic 29’erstævne ved
sejlsportscentret og blev stjålet derfra. En eftersøgning blev iværksat på
SoMe, og gummibåden blev spottet om eftermiddagen ved Skæring
Strand af Aksel og Rasmus Bjerg. Tusind Tak til jer og alle andre der hjalp
til. Den ødelagte startlås er nu blevet erstattet.
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Få Duelighedsbeviset gennem Marselisborg Sejlklub
Marselisborg Sejlklub tilbyder igen i vinteren og foråret 2021/2022
undervisning og eksamen i den teoretiske og praktiske del af
Duelighedsbeviset, der er Søfartsstyrelsens internationalt anerkendte
”kørekort” til både. Det teoretiske kursus foregår i Marselisborg
Sejlklubs klubhus og begynder mandag den 1. november 2021 kl. 19 21.30. Underviser er som tidligere år, den erfarne Gert Eilenberger, som
også er godkendt som censor af Søfartsstyrelsen. Kurset strækker sig
over mandage aftener frem til eksamen ultimo marts 2022, med tid
indlagt til repetition inden eksamen. Læs mere >>HER

Få Yachtskipper 3 gennem Marselisborg Sejlklub
Marselisborg Sejlklub tilbyder i vinteren og foråret 2021/2022
undervisning og eksamen i Yachtskipper 3. Underviser er i
lighed med tidligere år Carsten Aagaard Rasmussen. Kursus
foregår i Marselisborg Sejlklubs klubhus og begynder torsdag
den 28. oktober 2021 kl. 18.00 - 21.45. Endvidere indgår 1
weekend i forløbet: 20.-21. november 2021 kl. 08.30 – 16.30.
Læs mere >>HER
Sensommerklubturen gik til Nappedam
I weekenden d. 14.-15. august mødtes 7 både i Nappedam på klubbens sensommer-klubtur.
Desværre ikke noget prangende fremmøde, men det omskiftelige vejr har nok en del af skylden.
Det er efterhånden blevet kutyme at ankomme allerede fredag, og det var også tilfældet denne
gang, hvor alle både nåede frem til fælles aftensmad i Nappedams rummelige og hyggelige
klubhus fredag aften.
Efter frokosten lørdag (vejret tillod at vi kunne spise udendørs) gik vi en tur op til Kalø Økologiske
Landbrugsskole og videre op til det smukke jagtslot, hvorfra der er en flot udsigt over Aarhus Bugt.
Turudvalget havde sørget for at tænde grill og bød velkommen med flotte drinks lørdag aften. Det
blev en hyggelig aften i klubhuset, hvor nogle af Nappedams egne sejlere også havde valgt at spise
sammen.
Inden turen retur til Marselisborg Havn spiste vi fælles morgenmad (udenfor!). Vinden var frisk og
turen hjem var en fornøjelse. På vejen mødte vi det danske bidrag til den følgende weekends
SailGP, og vi fik en forsmag på, hvor utroligt hurtigt en F50'er sejler. Imponerende!
Tak til Turudvalget for et godt arrangement - vi glæder os til næste år.
Pernille Vrang Laursen
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“SailGP The Greatest Show on Earth”
Det største adrenalinboost af en kapsejlads
jeg til dato har overværet.
Jeg var så heldig at være med på
baneteamet – Course Marshalls, hvis
opgave er at markere den ydre grænse for
kapsejladsen. Course Marshals sørger for, at
det sejlende publikum ikke kommer til at
sejle ind på selve banen.
SailGP, som netop har gæstet Aarhus, må siges at være den mest markante sejladsoplevelse, jeg
har været involveret i. At se de store F50 både, 50 fods katamaraner, bygget i materialer og med
en så kompliceret teknik, at det nærmest ligger på grænsen mellem at være mere flyvning end
sejlads, er imponerende.
Når man betragter opbygningen af ”vingen” ja, vingen, ikke sejlet. Når man ser på de to foils, som
er monteret i hver sin del af skroget og som løfter skroget op af vandet, så det blot er foil’en og
det specielle foil-ror, der har kontakt med vandet, så opleves det science fictionagtigt at overvære
sejlende F50 både.
Måden disse F50 sejler på, minder mig om filmen ”Waterworld” med Kevin Costner i hovedrollen,
hvor alt er baseret på vindteknologi på højeste plan.
At se de store sejlbåde, nå hastigheder på omkring 40, 50, 60 – ja op til lige over 100 km/t, det er
en stor oplevelse. At se bådene med så høj hastighed vende på en så lille radius, at det er
sammenligneligt med min egen ”lille” 34 fods Opus sejlbåds vending, det er også en stor oplevelse.
Og så foregår det med en påvirkning af mandskabet på omkring 3G.
At deltage i SailGP arrangementet er næsten som at deltage i en militær operation. ALT er timet til
mindste detalje og ALT afhænger af, at alle mindre opgaver udføres præcist.
Det var smukt at se de store både komme rundt på banen, som skøjteløbere på isen. På dage med
god vind, kan man dels høre vinden i riggen, men måske mest de vibrationer, som deres foils
frembringer, når de med voldsomt tryk, presses gennem vandet og løfter bådene. Det er som at
høre en fløjtende kedel komme flyvende.
Ja, jeg melder mig helt klar igen, hvis vi er så heldige, at SailGP kommer til Aarhus igen.
Michael P. Kragh

Arrangementer
Kommende arrangementer er at finde i KLUBKALENDEREN
Læs blandt andet om natsejlads med 3XJørn og den traditionsrige begivenhed: Optagningssild
lørdag den 16. oktober og lørdag den 23. oktober
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