
 

 
 

 
 

Marselisborg Sejlklub · Marselisborg Havnevej 100 B · 8000 Århus C · www.marselisborgsejlklub 

 
 

  

 
Mens mange sejlaktiviteter overvintrer, arrangeres klubaftener for alle 
sejlklubbens medlemmer. Som noget nyt vil enkelte arrangementer være for alle 
havnens brugere. Nedenstående er allerede i kalenderen – flere er på vej … 
 
29/10 Standerstrygning med efterfølgende fest 
2/11 Sejladsoplevelser 2022 
9/11 Fra amatør til professionel 
16/11 Virtual Regatta In-shore 
23/11 Oplevelser fra en anden verden – fra Colón til Papeete 
30/11 Vinsmagning ved Chass E Vine 
7/12 Julebanko med glögg og æbleskiver 
7/1 Nytårsbrunch og frisk luft 
11/1 Om at leje båd i Grækenland og Kroatien 
18/1 Sejlads i strøm og tidevand langs Englands kyst 
22/2 Marselisborg havneudvidelse 
1/3 Generalforsamling 
8/3 Meteorologi for sejlere 
12/4 Førstehjælp ombord og i land 
 
Alle disse arrangementer er at finde i KLUBKALENDEREN 
 
Går du alligevel 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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Med Venlig Hilsen Bestyrelsen  
 
 

Nyhedsbrev oktober 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standerstrygning den 29. oktober kl. 15-17 ved klubhuset 

 
Kom til standerstrygning ved klubhuset lørdag den 
29. oktober kl. 15-17 med tale, sang, musik og 
uddeling af ”Årets spadeholder”.  

 
Bestyrelsen er vært ved en vand/øl og pølser fra grillen samt hygge i klubhuset og på terrassen.  
 
Ingen tilmelding - bare mød op 
 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
mailto:formand@marselisborgsejlklub.dk
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Standerstrygningsfest den 29. oktober kl. 18 i klubhuset 

Kom og få en hyggelig aften med de andre fra klubben. Sæt håret og smør snakketøjet. Morten og 
Hanne har sammensat en dejlig menu. Alt dette får du for 100 kr. inkl. et glas vin eller en fadøl. 
 
Du er velkommen til at tage din bedre halvdel med. Så skal du blot melde dig til en ekstra gang og 
lige skrive besked om, hvem du melder til.  
 
Tilmelding og betaling gennem kalenderen >>HER 
 
Med venlig hilsen 
Festudvalget  
 
 

Klubaften om sejladsoplevelser 2022  
den 2. november kl. 19:00-21:30 i klubhuset 

Vi mødes til en hyggelig aften hvor vi fortæller om 
de steder og oplevelser vi har haft på vores 
sommersejladser. 
 
S/Y Sailabout ved Jørn og Merete, S/Y Savannah ved 
Michael samt S/Y Aja ved Jacob har lovet at indlede 
med lidt fra deres vidt forskellige sejladser. 
 
Aftenen er afslappet men alligevel styret, så dem 
der har en god historie, får lov at fortælle og også 
gerne vise billeder. 
 

Vil du bare suge til dig af andres erfaring og 
oplevelser, er det også en god aften at komme i 
klubhuset. Klubben er vært for en kop kaffe og en 
ostemad. 
 
Tilmelding gennem kalenderen >>HER 
 
 

 
 
 
 
 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=2197&CalendarEventTimeID=7192&HashCode=380644116
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=2189&CalendarEventTimeID=7219&HashCode=-1857483190
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Jubilæumsmatch  
den 6. november 2022 i Middelfart  
Matchracing Denmark har 25-års jubilæum. Det fejres ved at de og 
Middelfart Sejlklub inviterer til Jubilæumsmatch, som i år afløser 
Round Rudolf. Derfor inviteres Matchracing Hold fra hele Danmark. 
De ser gerne gamle kendinge, men også gerne nye hold, fx fra 
Marselisborg Sejlklub. 
  
Se tilmelding, program og startprocedure mv >>HER 

 
 
Klubaften: Fra amatør til at være professionel sejler 
den 9. november kl. 19:00-21:00 i klubhuset 

Kom og hør Christian Kamp fortælle om sin karriere som professionel 
sejler. Christian kommer fra Horsens og blev kåret som årets sejler i 
2010. Han startede i optimistjolle og har sejlet i alt fra 49er til super 
yachts.  
Christian har blandt andet deltaget i Americas Cup og sejler i dag 
primært TP52, RC44 og M32 katamaran. 

Mød op og bliv inspireret af Christians spændende karrierer som professionel 

sejler. 

 
Tilmelding gennem kalenderen >>HER 

 
 
Klubaften med Virtual Regatta In-shore 
den 16. november kl. 18:30-20:30 i klubhuset 
Kom til en spilleaften i 
sejlklubben, hvor 
ungdomssejlerne 
Gustav og Kasper vil 
stå for at sætte Virtual 
Regatta op, så vi kan 
dyste mod hinanden. 
 
Alle der vil være med 

til at spille skal tage 

deres egen computer 

med, eller downloader Virtual Regatta In-shore som app på deres telefon og lave et login. Så 

sætter vi det op, så alle kan spille mod hinanden. Find Virtual Regatta In-shore 

her: https://www.virtualregatta.com/en/inshore-game/ 

 
Tilmelding gennem kalenderen >>HER 

https://www.middelfartsejlklub.dk/wp-content/uploads/2022/10/Jubilaeumsmatch-soendag.pdf
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=2183&CalendarEventTimeID=7235&HashCode=2108027483
https://www.virtualregatta.com/en/inshore-game/
https://www.virtualregatta.com/en/inshore-game/
https://www.virtualregatta.com/en/inshore-game/
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=2198&CalendarEventTimeID=7241&HashCode=1319265667
https://www.virtualregatta.com/en/inshore-game/
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Duelighedskursus 2022-23 – stadigt ledige pladser 
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 2023. For at deltage i 
kurset skal du være medlem af Marselisborg Sejlklub.  
 
Læs mere om datoer og lektionsplan samt tilmelding  HER 
 

Sejlsikkert besøgte Marselisborg Havn den 2. oktober 
Spørgsmålet er: Hvordan vil du egentlig få en våd og tung person op 
af vandet til en båd eller op på havnen?  
 
Sejlklubben var vært for en redningsøvelse i Marselisborg havn, hvor 
Søsportens sikkerhedsråd med sejlsikkert indsatsen var inviteret. 
Sejlsikkert instruktør Nicolas Munk-Rechnitzer fik demonstreret 
svaret på ovennævnte spørgsmål. 
 
Den vigtigtigste læring fra redningsøvelsen for flere, var Nicolas’ 
benyttelse af MOB Lifesaver.  
 
Det er en 3mm tyk og 3m lang 
flydende og stærk HMPE-line 
(Dyneema) med håndtag. Den 

overbordfaldne kan have påmonteret denne i redningsvestens 
løftestrop. Man kan så med bådshage fiske linen op, hægte den på et 
fald og få løftet personen ombord. 

 
 
Hjemmesiden er under udvikling og har brug for din hjælp 
En arbejdsgruppe går snart i gang med at 
give hjemmesiden en tiltrængt oprydning 
og ansigtsløftning. Gamle opslag fjernes 
fra forsiden, og det primære vil blive 
stationære oplysninger i ”rullegardiner” 
såsom kalender og nyhedsbreve. 
Bestyrelsen har sagt ja til arbejdsgruppens 
forslag om at få etableret en ny forside, 
der er mere indbydende, og hvor den 
underliggende funktion med klubmodulet 
bevares. Det er hensigten at vi vil købe os 
til et sådant arbejde ude i byen. 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=2145&CalendarEventTimeID=7084&HashCode=-1089651118
https://soesport.dk/sejlsikkert
https://moblifesavers.com/
https://marselisborgsejlklub.dk/default.aspx
https://marselisborgsejlklub.dk/hvem-er-hvem--kursus
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Arbejdsgruppen består af to medlemmer, der hidtil har arbejdet i maskinrummet på hjemmesiden 
og klubmodulet, og de har brug for hjælp. Så hvis du har lyst til at arbejde med 
hjemmesideudvikling og efterfølgende vedligeholdelse, vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til 
formand@marselisborgsejlklub.dk 

 
Onsdagsbanen 

Sæsonen er slut og vi kan se tilbage på en rigtig fin sæson med 25 deltagende både på 
Onsdagsbanen. I Løb 1 blev efterårssæsonen vundet af Sirona, efterfulgt af Bess og Zelda, mens 
Løb 2 blev vundet af Elliot 3, efterfulgt af Hvid Special og Elliot 2.  
 
Til den vigtige hygge og spisning efter sejladserne, havde skiftende besætninger lavet formidabel 
mad, så her var det lutter førstepladser til alle deltagende besætninger. Til de afsluttende 
Lørdagssejladser fik vi hjælp til startproceduren fra Gunnar Jensen - stor tak for hjælpen. 
 
Før vi har set os om, er vinteren ovre og vi starter op igen med Tune-Up, onsdag d. 26. april og 
onsdag d. 3. maj har vi første sejlads. Har du ideer eller ønsker til kapsejladserne eller ønsker du at 
deltage som gast eller med egen båd, så henvend dig til Kapsejladsudvalget – alle kan deltage og vi 
står gerne til rådighed for eventuelle spørgsmål. 
 
 

mailto:formand@marselisborgsejlklub.dk
https://marselisborgsejlklub.dk/onsdagsbanen-2022
https://marselisborgsejlklub.dk/onsdagsbanen-2022
https://marselisborgsejlklub.dk/hvemerhvemkapsejlads

