Marselisborg Sejlklub
Nyhedsbrev marts 2022

.
Der blev afholdt generalforsamling i klubhuset den 9. marts, hvor 28
stemmeberettigede havde fundet vej. Bestyrelsens forslag om uændrede
kontingentsatser for 2022 blev vedtaget:
Kategori

2021

2022

Voksent medlem
Voksen 1. år
Voksen familie
Voksen, pensionist
Junior medlem
Gaste medlem

950,00
725,00
500,00
600,00
400,00
475,00

950,00
725,00
500,00
600,00
400,00
475,00

Bestyrelsens beretning kan i sin helhed læses på hjemmesiden.
Følg med på hjemmesiden og Facebook for nyheder.
Hilsen bestyrelsen

Banko og hygge onsdag den 23. marts kl. 19:00-21:30 i klubhuset
Pga. covid-19 måtte vi desværre aflyse Julehygge-aften tilbage i december. Men nu hvor
restriktionerne er lempet, gentager vi invitationen til "Banko og julehygge" med quiz og præmier i
klubhuset. Hovedpræmie til banko og quiz er sponseret af AFI Marine
Vi dæmper nok jule-temaet en smule :-), men holder
I øvrigt fast i den oprindelige ide med banko
og lidt godt til ganen.
Af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig
senest søndag d. 20. marts.

Venlig hilsen
Klubnisserne
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Knob og Splejsekursus mandag den 4. april kl. 19:00-21:30 i klubhuset
Inden sejlsæsonen starter, skal vi lige ha´ mulighed for at få opfrisket vores tovværksfærdigheder.
Kom til en aften hvor vi kan prøve at lave en øjesplejsning i flettet tovværk - Dyneema - taklinger pælestik, eller hvad der måtte ønskes, at der skal opfriskes.
Du får udleveret et hæfte med splejsevejledninger
+ tovværk til øvelser mm.
Hilsen Åge

Nordfalcken -fra idé til redningsbåd onsdag den 6. april kl. 19:00-21:00 i klubhuset
Mads Thøger, der er formand, fortæller om, hvordan tilblivelsen af Nordfalcken - den frivillige
redningsbåd på Aarhus Bugt - blev til og hvordan hele processen har taget fart gennem de sidste
par år. Han vil fortælle om opgaver, som har reddet liv og fartøjer, og som har gjort Aarhus Bugt til
et mere sikkert sted at færdes som sejler. Alt sammen i
tæt samarbejde med JRCC, myndighederne og
beredskaberne.
Åbent for alle
Ingen tilmelding nødvendig, bare mød frem
- vi mødes i Marselisborg Sejlklubs klubhus

Nordfalcken på besøg i havnen
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Kom til søsætningssild lørdag den 16. april og lørdag den 23. april. Tag din familie eller venner
med, når I nu alligevel er på havnen for at forårsklargøre båden. Eller kom blot fordi du gerne vil
møde dine klubmedlemmer og få en frokost. Begge dage kl. 12-14.

Standerhejsning er lørdag den 30. april kl. 15. Tidspunktet er sat senere end de forrige år, fordi
interesserede medlemmer så kan gå direkte til et socialt spisearrangement som festudvalget vil
arrangere.

Der er generalforsamling i Sailing Aarhus den 24. marts kl. 19:00 i sejlsportscentret. Alle
klubmedlemmer er velkomne.
Tilslutning og opbakning fra medlemmerne til de stævner som Marselisborg Baneteam tager
ansvar for går godt for det andet halvår, men der mangles medlemsfrivillige til DS Grandprix og EM
i 49ér/FX og Nacra.
Sailing Aarhus har en eventkalender for 2022
Foreløbig plan for Marselisborgs deltagelse i fælles
Aarhusstævner i 2022:
7-8 maj
4-10 juli
3-4 sept.

DS Grandprix – mangler frivillige
EM for 49’er/FX og Nacra – mangler frivillige
Sejlsportsligaen, 1. Division - fuldtegnet

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

Skolebåden Sea-You er sat til salg for 95.000 kr. på onlineportalerne Scanboat og DBA.
Intromøde i sejlerskolen er den 20. april kl. 17 for instruktører og kl. 19 med de nye elever.
Prøvesejlads for instruktører i skolebådene bliver afholdt de sene eftermiddage den 19. april og
den 21. april.
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Her en lille briefing om hvor og
hvordan MAST sejlerne
repræsenterer Marselisborg
Sejlklub i marts-april. Stævnesæsonen er så småt
startet op på både hjemme- og udebane.
MAST-sejler Kasper havde en udbytterig træningslejr
og godt stævne på Lanzerote og træner nu igen under
danske kolde himmelstrøg. Kasper glæder sig som IQfoil surfer til at der kommer bare lidt mere varme i luft
og vand.
MAST-sejler Gustav er i fuld gang med sin uddannelse som bådebygger, som han netop er startet
på og skal i foråret sejle med på en M32 kulfiberkatamaran.
MAST-sejler Carl forbereder sig til træning og til Princess Sofia Trophe-stævne på Mallorca i
starten af april. Her sejler Carl med Mathias Sletten fra Aarhus Sejlklub
MAST-sejler Caroline har ultimo februar været i El Balis i Spanien og sejlet årets første 29er
Eurocup stævne. Caroline er p.t. i 49erFX på Mallorca som assisterende træningsmakker for
landsholdssejler Iben Nielsby. Og i påsken deltager Caroline i 29er Eurocup stævne i Slovenien.
MAST-sejler Ellen har holdt en ufrivillig pause ovenpå en mindre skade som hun pådrog sig i
februar under stævne i Vilamoura. Ellen er klar igen i løbet af marts, hvor træningen er rykket
tilbage til Aarhus Internationale Sejlsportscenter.
MAST-sejler Frederik organiserer og arbejder intenst med planlægning af opstart MATCH.
Det bliver topspændende.
Sara træner på bugten sammen med en ny makker, som er Nanna fra Horsens Sejlklub til deres
første 29er Eurocup stævne i Slovenien over påsken.
MAST-sejler Anna har deltaget i Ice Camp og Ice Cup arrangeret af Kalø og afholdt i
Sejlsportscentret. Med en overbevisende race serie sejlede Anna sig med Ester fra Aarhus Sejlklub
til 1. pladsen. Sådan dér.
Herudover har alle MAST-sejlere fysisk fællestræning i sejlsportscentret 2 gange om ugen samt
individuelle trænings- og diet-programmer. Det er arrangeret af Elite og Talentcentret.
Styregruppen for MAST arbejder fortsat på sponsoratsøgning og at skabe et netværk for
fremtidens videre udvikling af MAST. MAST blev d. 28. februar præsenteret på Marselisborg Havns
Erhvervsnetværksmøde med efterfølgende god dialog. MAST vil tilsvarende blive præsenteret på
Marselisborg Havns Pladshavermøde d. 30. marts.
/Niels Christian Nielsen, ungdomsafdelingen
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MATCH Race projektet er blevet overordentligt vel modtaget i
sejlsportskredse og er udsolgt for forårs semestret. De 4 Elliott både vaskes
og klargøres med mindre reparationer og nyt tovværk hvor nødvendigt, så de
er præsentable for sæsonen og opstart her i marts.
/Niels Christian Nielsen, ungdomsafdelingen

Så er der ved at komme gang i forårs aktiviteterne i ungdomsafdelingen. I
februar har aktiviteterne både stået på trænings lejr, årets første stævne og
klubaften med teori.
Vi har hen over 2 weekender på sejlsportscentret deltaget i ICE camp og ICE Cup med deltagere fra
hele Jylland og med mere end 65 sejlere pr weekend.

Teori- og hyggeaften i klubben:
Det er så fedt at vi nu end lige
kan mødes og lave noget
hyggeligt sammen igen. Peter
stod for teori og
forældregruppen for
aftensmad, så bliver det ikke
bedre.
Nu ser vi bare frem mod et
forår med en masse hyggelige
timer både i klubhuset og på
vandet.
/Niels Christian Nielsen, ungdomsafdelingen
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Husk også at følge de unge MAST-sejlere på:
https://www.instagram.com/marselisborg_sailingteam/
https://www.facebook.com/mastsailingteam
https://www.mast.one

Læs mere om arrangementer i KLUBKALENDEREN
Bestyrelsen er altid glade for ideer, også 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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