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Klubben har en masse at byde på i vinterhalvåret, og en lille gruppe arbejder med 
planlægning og idéudvikling af spændende klubaftener.  
  
Går du rundt med en ide til et arrangement, så send en mail til 
formand@marselisborgsejlklub.dk med ideen – evt. bare som stikord. 

 
Med Venlig Hilsen Bestyrelsen 

 

Nyhedsbrev september 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Natsejlads den 21. september              

Har du lyst til at opleve Århus Bugt efter 
mørkets frembrud og se lysene fra både 
sømærker og byen? Så tag med 3 X Jørn på 
natsejlads fra Marselisborg til Egå og 
retur.          

Læs mere om turen og tilmelding >>LINK 

 

 
 

 
 

Sponsortilbud til Marselisborg sejlklubs medlemmer. 
Sejlklubbens sponsor Spar Nord Aarhus har tilbudt Marselisborgs 
sejlklubs medlemmer at aftale et bankmøde i banken, hvilket kan 
gøres via nedenstående link, om et hvilket som helst bank anliggende, 
bolig, billån, ungdomslån, konto, investering, rådgivning, pension eller 
andet relevant emne, hvor banken formodes at kunne tilbyde deres assistance.   
 
>>LINK til siden hvor der kan bookes et møde. 
 
For hvert afholdt møde, vil Marselisborg sejlklub modtage et ekstraordinært sponsortilskud på 
DKK 500 

mailto:formand@marselisborgsejlklub.dk
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=2160&CalendarEventTimeID=7106&HashCode=-1499956979
https://sparnord.typeform.com/MarselisSejl
https://sparnord.typeform.com/MarselisSejl
https://marselisborgsejlklub.dk/hvem-er-hvem--sponsorudvalget
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Ungdomsudvalget har indsendt og fået godkendt en ansøgning 
til bestyrelsen om indkøb af ny 1000kg trailer med bremse.  

 
Optagningssild 
Kom til en hyggelig efterårsfrokost, populært kaldet optagningssild, lørdagene den 15. og den 22. 
oktober. Begge dage kl. 12-14 i klubhuset. 
Her vil frivillige i sejlklubben tilbyde køb af smørrebrød, øl og vand, samt mulighed for at kunne 
mødes indenfor i varmen.  
Ingen tilmelding, tag eventuelt kæresten under armen og mød op … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standerstrygning 
Der er standerstrygning ved klubhuset lørdag den 29. oktober kl. 15 med tale, sang, musik og 
uddeling af ”Årets spadeholder”. Derefter er klubben vært med pølser, øl/sodavand og hygge i 
klubhuset og på terrassen.  
 
Der forberedes til en efterfølgende fest … mere herom senere. 
 
 

 
 

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 
 
 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=2145&CalendarEventTimeID=7084&HashCode=-1089651118
https://marselisborgsejlklub.dk/hvem-er-hvem--kursus
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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.  
Eksamen 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 
 
 

 
 

Det bliver nu tidligere mørkt, så Onsdagssejladserne går over til at blive Lørdagssejladser. 
  
Lørdag d. 17. september starter vi med den traditionelle 
Stjernesejlads, hvor vi sejler ca. 20 sømil mellem 4 udlagte 
bøjer. Sejladsen afvikles som respitsejlads, hvor bådene 
starter forskudt, således at de teoretisk skulle komme i 
mål på nøjagtigt samme tid – det betyder at man allerede, 
når man går i mål, kender sin placering, da første båd i 
mål er vinder.  
  
De efterfølgende lørdage frem til d. 8. oktober sejles der 
ligeledes med respitstart, men på en ca. 7,5 sømil lang bane. Efter sejladsen d. 8. oktober kåres 
efterårssæsonens vindere og vi udveksler røverhistorier fra årets sejladser. 
 
 

 
 
 

Sejlklubben BUGTEN inviterer til Kalø-sejladsen 2022 - en distancesejlads på ca. 26 sømil lørdag 
den 1. oktober.  
 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=2126&CalendarEventTimeID=7089&HashCode=-425714409
https://marselisborgsejlklub.dk/hvemerhvemkapsejlads
https://bugten.dk/default.aspx
https://marselisborgsejlklub.dk/hvem-er-hvem--kursus
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Udover Sejlklubben Bugtens egne medlemmer, gælder 
invitationen også medlemmer i naboklubber, således også 
interesserede med sejlbåde fra Marselisborg sejlklub. 
  
Distancen er på i alt 25,7 sømil, men ved svag vind afkortes 
banen. En evt. afkortning signaleres fra dommerbåden - 
som beskrevet i sejladsbestemmelserne. 
 
Læs mere om sejladsen samt tilmelding >>HER 

 

 

 

MAST i Sejlsportsligaen  
Flere dygtige sejlere fra MAST og Match har i den forgangne sæson deltaget i sejlsportsligaens 1. 
division på et wildcard og som ”Youngsters MAST”. De har gjort sig positivt bemærket og vi er 
stolte af præstationen.  

Nedenstående er sakset fra MAST Facebookside >>HER 
 
I sejlsportsligaen sejler man i både, som hedder J70. J70 
er en kølbåd, som sejles af 4-5 besætningsmedlemmer. 
Det var vanvittig fedt at komme ud at sejle noget andet 
end normalt og at prøve sine kompetencer af i en anden 
bådtype. 
Når man sejler sejlsportsliga, sejler man 7 både af 
gangen på en kort bane. Til stævnet i weekenden var der 
21 hold og 7 hold var så ude at sejle af gangen. Det vil 
sige at resten ventede på land. Det fede var at banen lå 
rigtig tæt op af land, så man havde rig mulighed for at følge med i sejladserne, selvom ens eget 
hold ikke sejlede.  
 
Vi endte 16 ud af 21 til stævnet. Fed oplevelse at sejle mod de bedste i Danmark! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bugten.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=249
https://www.facebook.com/mastsailingteam
https://bugten.dk/cms/EventOverview.aspx
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Dansk Sejlunion afholder Klubkonference 2022 i 
Vingsted den 11. – 12. november. 
Klubkonferencen er det årlige netværkstræf for 
sejlklubber og engagerede frivillige fra hele landet. 
Det er stedet, hvor klubfolk mødes og udveksler ny 
viden, får nye oplevelser og nye erfaringer på kryds 
og tværs. Alle klubmedlemmer med interesse 
opfordres til at deltage.  
 
Sejlklubben vil betale deltagergebyret for evt. klubmedlemmers deltagelse lørdag den 12. 
november på 715 kr. Giv i så fald besked til kassereren 
 
Se program samt tilmelding >>HER 

 
 
 
 
 
 
 
 

Læs mere om arrangementer i >>KLUBKALENDEREN 
 
 

https://dansksejlunion.dk/
https://dansksejlunion.dk/til-klubben/klubkonferencen/klubkonferencen-2022
mailto:kasserer@marselisborgsejlklub.dk
https://dansksejlunion.dk/til-klubben/klubkonferencen/klubkonferencen-2022
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda

