Marselisborg Sejlklub
Nyhedsbrev januar 2022

Bestyrelsen arbejder med udvikling af de kompetencer sejlklubben har brug for.
Hvert år i januar inviteres alle udvalgsmedlemmer til en fremlæggelse af hvordan
det forgangne års aktiviteter er forløbet, og hvad den nye sejlsæson forventes at
byde på. I år vil det også blive en forberedelse til klubaften om sejlklubbens
udvikling den 9. februar, hvor alle klubbens medlemmer er inviteret.
Marselisborg Sejlklub følger Dansk Sejlunions (DS) anbefalinger for corona og
sejlsport.
Alle arrangementer og klubaftener bliver løbende vurderet ud fra gældende
retningslinjer for corona.
Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyheder.
Hilsen bestyrelsen

Klubaften om sejlklubbens udvikling – onsdag den 9. februar kl. 18:30-21:00
Klubbens vision er: Flere på vandet.
I Marselisborg Sejlklub tror vi på, at det at være sejler er en livsstil, der bedst dyrkes i fællesskab,
og vi ønsker at være en sejlklub der kan løfte de ønsker som klubbens medlemmer og
klubudvalgene kan have for fremtiden. Aftenen vil byde på
oplæg og gruppearbejde styret af bestyrelsen
og udvalgene.
Vel mødt!
Tilmelding HER
- eller i kalenderen
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Nye medlemmer bydes velkommen
Efter en henvendelse fra et nyt medlem der undrede sig over
tavshed fra klubben efter en indmeldelse, har bestyrelsen drøftet
hvordan vi bedst møder og byder nye medlemmer velkommen.
Vi får nye medlemmer gennem mange aktiviteter som ungdom,
kursus, kapsejlads, sejlerskole eller ANCHA. Her forventer
bestyrelsen, at der vil være en modtagelse og introduktion til
klubben varetaget af ansvarlige eller deltagende medlemmer. Vi
har alle et ansvar for at byde nye medlemmer velkommen på en
sådan måde, at der kan knyttes personlige kontakter samt ske en introduktion til klublivet og
klubbens faciliteter. Men i de tilfælde hvor et nyt klubmedlem melder sig ind uden tilmelding til
konkret aktivitet, vil et bestyrelsesmedlem byde velkommen og introducere til klubben.

Frivillig?
Vil du opleve national eller international
sejlsport på nærmeste hold samt glæden og
hyggen ved tæt samarbejde med andre
sejlere fra klubben?
Marselisborg Sejlklub stiller med et hold / en
bane til en række kapsejladsstævner i 2022,
og der er altid plads til nye frivillige der har
lyst til at være en del af fællesskabet - på
vandet eller på land.
Du skal ikke holde dig tilbage selvom du ikke
har prøvet det før. Der er brug for mange kompetencer, og uanset hvilken opgave der er tale om, vil du
blive sat sammen med en rutineret, hvis du er ny.
Læs evt. Michael Kragh’s beretning ”SailGP The Greatest Show on Earth”, om første gang han var med til
stævne som en del af MS’ baneteam.
Foreløbig plan for Marselisborgs deltagelse i fælles Aarhusstævner i 2022:
7-8 maj
4-10 juli
3-4 sept.

DS Grandprix
EM for 49’er/FX og Nacra
Sejlsportsligaen, 1. Division

Har du lyst til at høre mere om mulighederne eller direkte melde dig under fanerne til et eller flere af
ovenstående arrangementer, er du velkommen til at kontakte Søren Harmsen på s.harmsen@mail.dk eller
tlf. 2023 9889

Marselisborg Sailing Team
Nogle MAST-deltagere har lige været i Frankrig, og vinterferien foregår for
nogens vedkommende på Lanzarote og for andre ved og på Gardasøen.

Husk også at følge de unge MAST-sejlere på:
https://www.instagram.com/marselisborg_sailingteam/
https://www.facebook.com/mastsailingteam
https://www.mast.one
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Kurser kører som planlagt
Der blev afholdt SRC/VHF-kursus med eksamen i weekenden den 14. – 16.
januar 2022 i klubhuset, hvor kursusleder Gert Eilenberger underviste otte
tilmeldte kursister.
Teoretisk duelighedskursus 2021 – 2022 kører som planlagt i klubhuset mandag
aftener med 20 tilmeldte og der er eksamen i marts.
Yachtskipper 3 2021 – 2022 kører som planlagt i klubhuset torsdag aftener med 12 tilmeldte og
eksamen i februar.
Marselisborg er også …
Som medlem af Marselisborg Sejlklub er du også en del af Sailing Aarhus og af
Aarhus Internationale Sejlsportscenter.
Sailing Aarhus er etableret i 2008 som et
fællesskab mellem sejlklubberne i Aarhusbugten,
med det formål at kunne løfte opgaver, der var
større end det den enkelte klub kunne klare.
Det gjaldt om at have et tilbud til de ungdomssejlere, der efter år med
flittig træning i de enkelte klubber, havde behov for sparring og træning på
højeste niveau - i dag samlet i elite- og talentprogrammet ETC. Det
handlede også om at samle kompetence og kapacitet til at kunne
gennemføre de helt store internationale sejlsportsevents som eksempelvis
VM i alle olympiske klasser 2018, afviklingen af SailGP sidste år, EM i
49’er/FX og Nacra i år og Ocean Race næste år.
Succesen i samarbejdet har også sat fysiske spor på bykortet, idet
Sailing Aarhus har skaffet midler til, og står som stifter af, Fonden
Aarhus Internationale Sejlsportscenter, der driver
Sejlsportscenteret på Aarhus Ø. Huset rummer ikke alene Elite og
Talent Centeret, men også Team Danmark og sejlerlandsholdet,
ligesom det er centrum for afviklingen af store nationale og
internationale sejlsportsevents.
Marselisborg Sejlklub driver Sailing Aarhus i fællesskab med Aarhus Sejlklub, Sejlklubben Bugten, Kaløvig
Bådelaug og Aarhus Windsurf Klub, ligesom Marselisborg Sejlklub er repræsenteret i Sejlsportscenterets
bestyrelse.

Sejlerskolen

Sæson 2022 forberedes med opdatering af undersider på hjemmesiden. Der åbnes op for
tilmelding af sidste års begynderelever til sæson 2022 den 14. februar Tilmelding for alle andre
gives fri den 1. marts.
Sejlerskolens certificering under Dansk Sejlunion er blevet fornyet. Sejlerskolen har igennem flere
år været certificeret under Dansk Sejlunion. Dette for at synliggøre sikkerheden for deltagerne og
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kvaliteten i undervisningen, idet der stilles krav til vores instruktørers erfaring og instruktør
uddannelse. Nærmere beskrivelse af certifikatets indhold kan læses HER
Planlagte arrangementer for alle klubbens medlemmer:
9/2
9/3
16/3
6/4
30/4

Klubaften om sejlklubbens udvikling
Generalforsamling i klubhuset
Brand ombord, en aften om søsikkerhed
Nordfalcken, fra idé til redningsbåd
Standerhejsning

Der er flere arrangementer i støbeskeen, nogle udskudte arrangementer mangler blot en ny dato.
Læs mere om de enkelte arrangementer i KLUBKALENDEREN
Bestyrelsen er glade for ideer til arrangementer. Send en mail til
formand@marselisborgsejlklub.dk med de tanker du gør dig – evt. bare som stikord.

Rita Skriver”
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