Marselisborg Sejlklub
Nyhedsbrev oktober 2021

Bestyrelsen efterspurgte i februar ideer til arrangementer uden for sejlsæsonen. Det
afstedkom en lille arbejdsom arrangementsgruppe, så sejlklubben barsler nu med 10 fælles
klubarrangementer – for alle medlemmer og i klubhuset:
30/10
Standerstrygning
3/11
Vinsmagning v/Chas E
17/11
Planlægning af langfart, fra drøm til virkelighed
24/11
NMEA-2000 for dummies
8/12
Julehygge med gløgg og æbleskiver
8/1
Nytårsbrunch
12/1
Nordfalcken, fra idé til redningsbåd
14.-16./1 SRC/VHF-kursus
29/1
Vinterfest
16/3
Brand ombord, en aften om søsikkerhed
Læs mere om de enkelte arrangementer i KLUBKALENDEREN
Bestyrelsen er stadigt glade for ideer. Send en mail til formand@marselisborgsejlklub.dk
med de tanker du gør dig – evt. bare som stikord.

Standerstrygning lørdag den 30. oktober kl. 13
Der er standerstrygning ved
klubhuset lørdag den 30. oktober
kl. 13 med tale, sang, musik og
Følg med på hjemmesiden oguddeling
Facebookaffor
nyheder.
”Årets
spadeholder”.
Hilsen bestyrelsen
Derefter sluttes af med pølser og
øl/sodavand samt hygge i klubhuset
og på terrassen. Ingen tilmelding bare mød op.
Den normalt efterfølgende
standerstrygningsfest samme aften
er aflyst, og der afholdes i stedet
vinterfest den 29. januar 2022.
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Vinsmagning v/Chas. E onsdag den 3. november kl. 19
Onsdag den 3. november kl. 19.00 afholdes der vinsmagning, hvor den hæderkronede Aarhus
forretning Chas. E kommer og præsenterer europæiske vine til årstiden.
Vi skal smage 2 hvide, 5 røde og en portvin. Kom og vær med til en hyggelig aften med dine
sejlervenner. Der vil være mulighed for at købe vinene
til en god pris. Pris for deltagelse er 250 kr.
Tilmelding HER
senest den 30. oktober.

Planlægning af langfart, fra drøm til virkelighed onsdag den 17. november kl. 19
Hvordan kan planlægningen se ud, hvis man ønsker at byde ind på et togt som gast? Og med det
for øje, at man måske selv en dag kan opleve drømmen om at sejle på langfart.
Kom og hør Michael P. Kragh fortælle om når drømmene ikke helt bliver indfriet ved en tur til
Mallorca med All Inclusive. Så er det godt, at der er mulighed
for at påmønstre en langturssejler i Shelter Bay
Marina er i Colon,
Panama.
Læs mere og
tilmelding

2

NMEA2000 for dummies onsdag den 24. november kl. 19
Forudsætning: Almindelig nysgerrighed og lyst til at få bådens instrumenter til at fungere
optimalt. Hans Peter Nielsen gennemgår hvordan NMEA2000 virker set fra en brugers synspunkt.
Hvad kan man forvente af NMEA2000 og hvordan får man de enkelte instrumenter til at arbejde
sammen i et NMEA2000 netværk? Det bliver ikke et
kompliceret foredrag som forudsætter en
uddannelse som svagstrømsingeniør eller
lignende.
Læs mere og
tilmelding HER

Kapsejlads på onsdagsbanen
Lørdag den 10. oktober blev sidste sejlads afsluttet for sæsonen 2021.
Der sejles aftenkapsejlads hver onsdag ca. 20 gange hver sæson, fordelt på en serie i foråret og en
serie i efteråret. De sidste gange i efteråret sejles lørdag formiddag i stedet. I år har der været
tilmeldt 27 klubbåde fordelt i to løb; ét løb for store sejlbåde og et løb for mindre sejlbåde.
Lørdagssejladserne sejles på en trekantbane med respitstart, således at bådene starter forskudt og
teoretisk skal komme i mål samtidigt. Alle deltagende både konkurrerer om Klubmesterkoppen.

Luffe 40-båden Sirona med skipper Hans
Jørn Knudsen vandt overall i den store
løbsklasse, mens H-båden: Hvid Special med
skipper Ole Bülow Pedersen vandt overall i
løbsklassen for de mindre både.
Stjernesejladsen, en distancesejlads på knap
25 sømil, blev ligeledes vundet af Hvid
Special.
Klubmesterkoppen, samlet vinder af de fire
lørdagssejladser blev Claus Schwennesen i
Elan 23 – Brexit.
Stort Tillykke til alle.
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Ungdomsafdelingen
Ungdomsafdelingen har
afviklet deres
klubmesterskab den 10.
oktober med
efterfølgende spisning i
klubhuset.
Der blev kæmpet
ihærdigt i optimist C,
optimist B og Zoom, og
det var tydeligt at mange
af sejlerne har lært meget
i løbet af sæsonen. Forældre og sejlere havde en super fin dag.
Klubmestre kåres ved en festaften til november
Klubhuset
Bestyrelsen arbejder i samarbejde med husudvalget
på en vedligeholdelsesplan. Den indebærer:
•
•
•
•

Udskiftning af vinduer, enkelte facadeplader
Tagdækning og nyt køkken. JS indhenter
tilbud.
Hanne og Jørn udfører
vedligeholdelsesopgaver hver anden torsdag.
Indkøb af forbrugsartikler ved Nanna og
Hanne

Klubhuset kan lejes. Læs HER om vilkår for leje/udlån af klublokale til klubmedlemmer.
Sejlerskolen
Sejlerskoleudvalget har i flere år arbejdet med en
udviklingsplan der indebærer udskiftning af den lille skolebåd
SeaYou (Larsen 25) med en større skolebåd magen til Juno
(Scankap 99). Udvalget har nu indstillet til bestyrelsen at sælge
SeaYou og indkøbe endnu en brugt Scankap 99. Dermed opnår
sejlerskolen det længe ønske, at have to ens både til de
kommende sejlsæsoner for skoleelever.
Bestyrelsen, som også har set det fremtidige driftsbudget
igennem, er positiv overfor udskiftningen. Sejlerskoleudvalget
ser nu på brugtbådsmarkedet og mulighederne for at søge
økonomisk støtte gennem Idrætssamvirket i Aarhus.
Sejlerskolens to både bliver landsat den 23. oktober og
instruktørerne samles til møde den 16. november for at evaluere
sæsonen.
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Til Efterretninger for Søfarende.
I forbindelse med supplerende geotekniske undersøgelser for renseanlægget "Aarhus ReWater" samt
etablering af ny udløbsledning ud i Aarhusbugten, foretages der fra 1. nov. 2021 og i ca. 4 uger geotekniske
prøvegravninger (3 stk.) i et område sydøst for Aarhus Havn og ud for Marselisborg Lystbådehavn.
Prøvegravningerne vil foregå indenfor området markeret af den grå polygon indtegnet på søkort 127 i figuren
nedenfor (vanddybden på gravepositionerne fremgår også af figuren):

Polygonen har koordinaterne nedenfor (UTM32, ETRS89):
(577200, 6222200)
(576400, 6221700)
(577700, 6221100)
(578000, 6221600)

Prøvegravningerne udføres af en hydraulisk gravemaskine fra 1 flåden ”Aarsleff 102”. I forbindelse med
prøvegravningerne lægges det opgravede materiale midlertidigt på havbunden ved siden af hullet.
Efterfølgende tilbagefyldes hullet med samme materiale, således at vanddybderne i området ikke ændres. I
den midlertidige situation kan der være en lokal reduktion af vanddybde ved siden af hullet på op til 3m.
Flåden ”Aarsleff 102” lytter på VHF-kanal 16, og har følgende kaldenavn:

•
•

Kaldenavn: OU792
MMSI: 219003122

Kurser
SRC/VHF-kurset foregår i weekenden den 14. – 16. januar. Læs mere og tilmelding HER
Duelighedskurset er fuldtegnet, og undervisningen pågår i klubhuset mandag aftner.
Yachtskipper 3-kurset har 12 deltagere, og undervisning pågår i klubhuset torsdag aftner.
Tilmeldingsfristen er udløbet, men der er et par ledige pladser. Hvis du vil med så kontakt Jørn
Nielsen på merete-jorn@stofanet.dk eller tlf. 2986 9091 hurtigst muligt.

Rita Skriver”
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