Marselisborg Sejlklub
Nyhedsbrev april 2022

.
Der er brug for dig. Bestyrelsen har brug for at du hjælper til.
Forskellige årstider byder på forskellige oplevelser i sejlklubben. Vi nyder godt af at
sætte os sammen ved et hyggeligt frokostbord til søsætningssild, eller vi glæder os
over at klubben er vært ved fejring af standerhejsningen med gratis grillpølser, øl
og vand.
Vi nyder, at der er lavet smørrebrød, som kan mætte en kold efterårsdag, at der
bliver arrangeret en standerhejsningsfest, måske en sankthansaften, forårsklubtur,
sommerfest, sensommerklubtur, optagningssild, standerstrygning og
standerstrygningsfest.
Er du den, der kunne tænke dig at være med i et festligt festudvalg, et udvalg med højt til
loftet og hvor gode ideer modtages med kyshånd. Eller måske har du lyst til at byde ind

på enkelte af disse opgaver?
Det kan være ved tilberedningen af 180 stykker smørrebrød en lørdag til
søsætningssild, sørge for grill, øl og vand til standerhejsning, en fest i ny og næ,
forberedelse af sankthansaften, eller medansvarlig for at holde klubhusets
køleskab med sodavand og øl fyldt op.
At melde sig betyder ikke, at man skal være med til alt. Man byder ind, som man
kan, og opgaver kan også uddelegeres.
Måske er der en god fest, en aktivitet vi ikke selv har tænkt på, eller andet som et
festudvalg kan komme på.
Så meld dig, du vil ikke fortryde – det bliver sjovt.

Ring eller skriv til en i bestyrelsen hurtigst muligt
https://marselisborgsejlklub.dk/hvemerhvembestyrelse
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Standerhejsning lørdag den 30. april kl. 15 og fest kl. 18
Kom og deltag i en festlig dag og aften og sæt den nye sæson i gang
sammen med alle dine nuværende og nye sejlervenner.
Kl. 15 er der standerhejsning og sang samt tale ved
formand Asger Christiansen. Vi tænder grillen og
serverer øl, vand og pølser.
Kl. 18 er der fest med spisning. Deltagelse og spisning er gratis, og der er
fri bar mellem kl. 18 og 20.
Kl. 21 er der musik og dans.
Tilmelding til festen via hjemmesiden senest den 24. april.
Med sejlerhilsen og på gensyn Festudvalget

Onsdag d. 4. maj starter kapsejladserne på
Onsdagsbanen, men allerede onsdag d. 27.
april varmer vi op med korte sejladser.
Både d. 27. april og d. 4. maj mødes vi først
i klubhuset kl. 18.00, og efter sejladserne er
der hygge og mulighed for en bid brød i
klubhuset.
Det kræver ingen specielle sejlfærdigheder
at sejle kapsejlads og alle kan være med.
Tilmelding via hjemmesiden.
Hvis du har lyst til at sejle og har spørgsmål, enten som bådejer eller som gast, er du velkommen til
at henvende dig til Kapsejladsudvalget, Peter Meldgaard, pmeldgaard@outlook.dk,
telefon 5137 0196.
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Onsdag d. 8. juni er der "Åben båd" på
Onsdagsbanen og det er muligt at komme med som
gæst på en af de deltagende både. Tilmelding på
Hjemmesiden via Kalenderen eller Kalender event
(marselisborgsejlklub.dk)

Klubtur i egen båd. Tag med sejlklubben til Snaptun d. 4. og 5.
juni. Årets forårstur går til naturskønne Snaptun i Horsens fjord.
Lørdag besøger vi Hjarnø med den lille færge. Om aftenen mødes
vi med vores medbragte mad til hyggeligt samvær. Turudvalget
sætter fut i grillen.
Søndag morgen er der rundstykker i klubhuset. Tag selv kaffen og
osten med.
Vi håber at se både nye og gamle medlemmer til turen. Se Kalenderen for nærmere beskrivelse og
tilmelding.
Hilsen festudvalget

Tilslutning og opbakning fra medlemmerne til de stævner som Marselisborg Baneteam tager
ansvar for kan blive bedre for det andet halvår. Der mangles stadigt medlemsfrivillige til DS
Grandprix og EM i 49ér/FX og Nacra. Vi gentager nedenstående opfordring om at melde dig, hvis
du har lyst til at være frivillig og komme på vandet i forbindelse med sejladsstævner.

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
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Efter sejlklubbens generalforsamling 2022 har bestyrelsen 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:
Sejlerskole:
Nye målgrupper:
Kursusudvalg:
Sponsorudvalg:
MAST:
Medier & Kommunikation:
Nyhedsbrev:
Turudvalg:
Klubhusudvalg:
Festudvalg:
Dansk Sejlunion:

Morten Bigum Johansen
Morten Bigum Johansen
Morten Bigum Johansen
Erik M. Andersen
Søren Harmsen
Søren Harmsen
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)

Referatet af generalforsamlingen den 9. marts ligger nu på sejlklubbens hjemmeside

Velkommen til nye sejlerskolelever. Sejlerskolen havde den 20. april
introaften for 48 sejlerskoleelever, hvoraf de fleste er nye
medlemmer. Klubbens instruktører begynder skolesejlads for
eleverne i de to skolebåde den 25. april, og der sejles mandage,
tirsdage og torsdage i forårssæsonen frem til den 30. juni.
Brugergrupperne på de to ens skolebåde forventes fyldt op, og der er
i år tre nye klubmedlemmer tilknyttet.
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Her en lille briefing om hvor
og hvordan MAST sejlerne
repræsenterer Marselisborg
Sejlklub i april-maj. Stævnesæsonen er nu begyndt
både på hjemme- og udebane.
Der er fuldt program, og sejlerne har travlt
sommeren over.
Derudover har alle fysisk fællestræning i
sejlsportscentret 2 gange om ugen samt
individuelle trænings- og diætprogrammer. Det er arrangeret af Elite og Talentcentret.
Styregruppen for MAST arbejder fortsat med sponsoratsøgning og netværk for fremtidens videre
udvikling af MAST. MAST blev d. 30. marts præsenteret på Marselisborg Havns pladshavermøde
med 150 deltagere og efterfølgende god dialog om lovende mulige sponsoraftaler. Flere andre
potentieller sponsorer banker på for at få lov at være med. Der vil desuden blive afholdt flere
matchraceevents for sponsorpleje hen over sommeren.
/Niels Christian Nielsen, ungdomsafdelingen

Nu er Match i luften!!
Vi har med stor succes genoplivet matchrace i Marselisborg Sejlklub. Hver
mandag mødes 20 unge mennesker for at sejle i klubbens Elliott både.
Indtil videre har vejret ikke helt været med dem. Ud af de 4 sejldage de har haft, har der både
været en dag med vindstille, og en dag med alt for meget vind. Forhåbentlig vender heldet, så

Match-deltagerne kan få nogle gode sejlforhold fremover. Indtil nu har de haft prominente navne
som trænere. Jonas Warrer, som har vundet OL guld og deltaget ved OL flere gange, var med
forrige mandag. Sidste mandag havde de Martin Kirketerp som træner. Han er også tidligere OL
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vinder, og er lige nu en del af det danske Sail-GP hold. Med alt den viden de har, har Matchsejlerne optimale forhold for at lære om disciplinen matchrace!
/Niels Christian Nielsen, ungdomsafdelingen

Så er vi ved at være klare til sæsonstart i UNG (ungdomsafdelingen). De
første 2 fælles arrangementer er afholdt i klubben. Den 31. marts afholdtes
forældremøde, og den 2. april var der arrangeret forårsklargøring af
jolleplads, jolleskur og selvfølgelig joller. Det forgik både i solskin og snevejr.
Nogle af de ældste optimistsejlere var lige en
tur på vandet i det fantastiske vejr.
Da vi har fået sponseret 2 nye værktøjsskabe
og et nyt arbejdsbord, vil vi her i den nærmeste
fremtid indrette ungdomsskuret på ny, vi
glæder os meget til at komme i gang med
opgaven.

Plan for foråret 2022
• 19. april - første træningsdag. Mødetid 16.30, skippermøde sejlklar kl. 17.15. (Vi træner
tirsdag og torsdag)
• Hold start for nye optimist sejler: (VIGTIG INFO)
Opstart/Infomøde 3 maj kl. 17:30 ved sejlklubben på Marselisborg havn
• 5. maj - Opstart for krappe sejlere
Mens vi venter på at komme i
gang med hverdagstræningen,
er 4 af de sejeste optimistpiger
på Gardasøen, for at sejle
verdens største jollestævne med
1100 tilmeldte optimist joller.
Men mere om det i det næste
nyhedsbrev.
/Niels Christian Nielsen,
ungdomsafdelingen

Husk også at følge de unge MAST-sejlere på:
https://www.instagram.com/marselisborg_sailingteam/
https://www.facebook.com/mastsailingteam
https://www.mast.one

Der har været et forsøg på indbrud gennem glasruderne i øldepotet og på et af toiletterne i
klubhuset. Klubhusudvalget vil få ruderne lavet, og i samme omgang få en ny rude i køkkenet, hvor
en er punkteret.
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Sejlsæsonen begynder og klubbens aktiviteter tager fart. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til
at dele oplevelser, store som små. Skriv derfor gerne på Facebook eller til nyhedsbrevet på mail:
msnyhedsbrev@gmail.com

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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