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Del en oplevelse 
Sensommeren og sejlsæsonen er i fuld gang. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne 
til at dele oplevelser, store som små. Skriv derfor gerne på Facebook eller til 
nyhedsbrevet på mail: msnyhedsbrev@gmail.com 
 
Med Venlig Hilsen Bestyrelsen 
 
 

Nyhedsbrev juli-august 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HJÆLP 

Vor sejlklub er et fællesskab og har brug for hjælp. Måske du, evt. sammen med en 
anden, har lyst til at sørge for at klubhuset fungerer? Vi har brug for: 
 

• Kontaktperson for udlejning af klubhuset og i fm leje at modtage eventuel bestilling af 
fadøl fra lejer og videregiver dette til den ansvarlige i bestyrelsen 

• Besked om fakturering vedrørende udlejning til kasserer 

• En til to besigtigelser af klubhuset om ugen 

• Opfyldning af drikkevarer i køleskabet 

• Besked om status på beholdning af drikkevarer til den ansvarlige i bestyrelsen 

• Opfyldning af toiletpapir og opfyldning af aftørringspapir 

• Besked til husudvalget hvis påkræves 
 
Hvis du kan se dig selv hjælpe sejlklubben med dette, så kontakt Søren Jendresen fra bestyrelsen 
 
 

 
 

Trim-dag i sejlerskolen 
Sejlerskolen i Marselisborg Sejlklub afholder et trimarrangement den 27. august 
for sejlerskoleelever med plads til 8 personer på begge skolebåde. Instruktørerne 
Nicolas Munk-Rechnitzer og Hans Peter Nielsen (HP) vil bruge en lørdag fra kl. 10-
15 på trim- og spilersejlads for elever.  Tilmelding >>HER 
 
Larsen 25 solgt!  
Skolebåden SeaYou, en Larsen 25 som har været til salg i 

10 måneder, er blevet solgt for 60.000 kr. Sejlerskolen råder nu over to 
Scan-Kap 99 både til skolesejlads. 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057338323954
mailto:msnyhedsbrev@gmail.com
https://marselisborgsejlklub.dk/hvem-er-hvem--klubhus
mailto:sj@jendresen.dk
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=2146&CalendarEventTimeID=7086&HashCode=-283350607
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=2146&CalendarEventTimeID=7086&HashCode=-283350607
https://marselisborgsejlklub.dk/om-sejlerskolen
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Duelighedskursus 2022-23 
Marselisborg Sejlklub tilbyder igen i vinteren og foråret 2022/2023 undervisning og eksamen i den 
teoretiske og praktiske del af Duelighedsbeviset, der er Søfartsstyrelsens internationalt 
anerkendte "kørekort" til lystbåde. Dette kursus er den teoretiske del. 
 
Underviser er den erfarne og underholdende Gert Eilenberger! 
Det teoretiske kursus foregår i sejlklubbens hus og begynder mandag den 31. oktober kl.19-21.30. 
Kurset strækker sig over mandage aftener frem til eksamen ultimo marts 2020. For at deltage i 
kurset skal du være medlem af Marselisborg Sejlklub. Læs mere om datoer og lektionsplan samt 
tilmelding  >>HER 
 
Yachtskipper 1 2022-23 
Marselisborg Sejlklub tilbyder i vinteren 2022/2023 undervisning 
og eksamen i Yachtskipper 1. Underviser er Carsten Aagaard 
Rasmussen. 
Kursus foregår i Marselisborg Sejlklubs klubhus og begynder 
torsdag den 27. oktober 2021 kl. 18.00 - 21.30, og strækker sig 
over torsdag aftener frem til primo februar 2023. 
 
Endvidere indgår 2 weekender i forløbet: 26. - 27. november 
2022 og 04. - 05. februar 2023 kl. 08.30-16.30.  
Eksamens forventes afholdt ultimo februar eller primo marts. For at deltage i kurset skal du være 
medlem af Marselisborg Sejlklub. Læs mere om datoer og lektionsplan samt tilmelding >>HER 
 

 

 

Marselisborg Sejlklubs Ungdomsafdeling har haft en dejlig opstart på efterårssæsonen i det gode  
vejr. 

 
 
  

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=2145&CalendarEventTimeID=7084&HashCode=-1089651118
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=2126&CalendarEventTimeID=7089&HashCode=-425714409
https://marselisborgsejlklub.dk/hvem-er-hvem--kursus
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Marselis cup 2022 
Lørdag den 20. august har 
MS-UNG afviklet 
MARSELIS CUP 2022. 
Sejladserne blev styret af 
Finn Beton på banen for 
OPTI A-B og Feva-joller og 

Peter Kruger på OPTI C banen. 
Sejladserne var præget af let og skiftende vind, som udfordrede både baneledere og sejlere, men 
dette klarede alle på bedste vis. Der var god stemning både på land og vand, alle havde dejlig dag. 
 
Der deltog 45 sejlere fra 10 forskellige sejlklubber. 
 
 

 
 

Sensommerklubtur i Kaløvig 
I weekenden den 20. - 21. august inviterede Turudvalget i klubben på sensommerklubtur i Kaløvig.  

 
Vejret var dejligt lunt og det 
lokkede nogle til at sejle 
afsted allerede fredag. Resten 
kom lørdag formiddag, et par 
stykker endda i bil for at være 
med! 
Foredraget om kanalsejlads 
var desværre blevet aflyst. 

Turudvalget forsøger derfor at planlægge foredraget som en klubaften i løbet af vinterhalvåret i 
stedet for. 
Efter frokosten lørdag gik vi tur til Gartnergården, som udover frugt og grønt også frister med 
mange andre lækre ting. Bestemt et besøg værd. 
Tilbage i Kaløvig stod den på fælles-kaffe og Mettes skønne hjemmebagte kage. 
Jørn tændte grillen i grillhytten, hvor vi spiste aftensmad. Vejret var virkeligt på vores side, og vi 
kunne sidde i hytten til et godt stykke efter solnedgang.  
Efter den fælles morgenmad søndag sejlede vi mod 
Marselisborg i en jævn til frisk vind fra sydvest. En herlig kryds-
sejlads for sejlbådene, mens motorbådene kunne tage en mere 
direkte kurs. En pludselig vind fra en tordenfront resulterede i 
et flænget forsejl. Men alle besætninger kom velbeholdne hjem 
efter en dejlig weekend.  
 
Tak til Turudvalget for et godt arrangement. 
 
/Pernille og Lars 
 

https://marselisborgsejlklub.dk/hvem-er-hvem--turudvalg
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Spar Nord Aarhus fortsætter parløbet med Marselisborg Sejlklub og fortsætter som sponsor for 
klubben i 2022. 
 
Marselisborg Sejlklub og Spar Nord Aarhus, hele Aarhus' bank, forlænger et godt samarbejde med 
en sponsoraftale for 2022. 
 
Sponsoraftalen kommer bl.a. til udtryk ved, at sejlklubbens 4 Elliot-både bærer Spar Nord's navn 
og logo. Elliot-bådene bruges til træning for sejlklubbens unge talenter og i Ancha, som er de 
studerendes sejlklub, en underafdeling af Marselisborg Sejlklub. 
- Som lokalforankret bank har vi et ønske om at bidrage til et stærkt fritids- og klubliv i 

lokalområdet – både for bredden og for eliten. Vi har et rigtig godt samarbejde med 
Marselisborg Sejlklub, som samtidig giver synlighed for banken hos sejlklubbens 
medlemmer og andre besøgende i Marselisborg Lystbådehavn, siger Henrik Horup 
Andersen, salgs- og markedschef i Spar Nord Aarhus, og fortsætter: 
 
 

- For Spar Nord Aarhus er det afgørende at kunne støtte og hjælpe vores lokale foreninger. De 
styrker sammenhængskraften i samfundet, da deres aktiviteter har gavnlig effekt på områder som 
sundhed, velvære og uddannelsesniveau, siger Henrik Horup Andersen. 
 
- Sponsoratet medvirker til, at vi kan udvikle og vedligeholde vores klub og klubbens aktiviteter, så 

vi fortsat kan være en god og attraktiv klub for alle vores medlemmer, uanset om de 
er 6 år eller 80+. Spar Nord bidrager til, at vi har råd til at investere og vedligeholde 
det materiel, der er forudsætningen for at vi kan bevare vores status som både 
ungdomsvenlig og sikker klub, siger Søren Jendresen, formand for sponsorudvalget i 
Marselisborg Sejlklub. 
 

- Og at vi kan råde over både de trænere og de både, der skal til, for at sikre, at vi er en klub for 
både bredden og eliten. Vi er virkelig glade for det rigtigt gode samarbejde, vi har med Spar Nord, 
og deres sponsorstøtte betyder ualmindelig meget, slutter han. 

 

 
 
 

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. 

 
 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
mailto:formand@marselisborgsejlklub.dk
https://marselisborgsejlklub.dk/hvem-er-hvem--sponsorudvalget

