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Der er en enkelt klubaften tilbage, og begyndende sejladsrelaterede arrangementer for alle 
sejlklubbens medlemmer. Tjek klubkalenderen for nærmere info og evt. tilmelding. 
 
12/4 Førstehjælp ombord og i land 
15/4 Søsætningssild 
22/4 Søsætningssild 
26/4 Tune-up træning til onsdagsbanen 
29/4 Standerhejsning & fest 
3/5 1. sejlads i forårsserien på onsdagsbanen 
12-14/4 Praktisk duelighedsprøve 
10-11/6 Sommerklubtur 
29/6 Sommerudflugt med sejlerskolen – og for alle andre 

 
Der er dyrt at holde klubhuset opvarmet. Der bruges el til varmepumperne, og solcellerne kan 
ikke holde trit med forbruget. Derfor opfordrer vi alle brugere af huset til at skrue varmen ned 
til 18° når huset forlades efter en aktivitet. Der hænger trådløse betjeninger til 
varmepumperne på væggene i klubhuse. Brug dem til at skrue temperaturen op og ned. 
 
Med Venlig Hilsen Bestyrelsen  
 
 

       Nyhedsbrev marts 2023 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Klubaften: Førstehjælp ombord og på land 
Onsdag den 12. april kl. 19:00-21:00 i klubhuset 

En førsteklasses klubaften med Ole og Jørgen! 

Vil du lære at redde liv? Så skal du deltage i denne 
klubaften, hvor klubbens sejlende læger, Ole og 
Jørgen, viser, hvordan man kan være behjælpelig i 
kritiske situationer og dermed være med til at 
redde liv. 

Desuden fortæller Ole og Jørgen om, hvad bådens 
medicinkasse skal indeholde, og andre praktiske informationer i relation til kritiske situationer, 
hvor liv og helbresd kan være i fare. 

Se kalender for tilmelding og senest d. 9. april >>HER 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Activity.aspx?CalendarType=Agenda
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=2202&CalendarEventTimeID=7247&HashCode=-716771085


 

 
 

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

Søsætningssild / forårsfrokost 
Lørdag den 15. april og lørdag den 22. april i klubhuset 

Kære klubmedlem 
Som optakt til den kommende sejlersæson inviterer bestyrelsen og Festudvalget på en hyggelig 
forårsfrokost, populært kaldet søsætningssild, fra kl. 12.00 - 14.00. Her vil frivillige i sejlklubben 
tilbyde køb af smørrebrød, øl og vand, samt mulighed for at kunne mødes indenfor i varmen.  
Så tag din kone, kæreste, mand, vinterplads-nabo under armen og kom over i klubhuset til 
smørrebrød og sejlerhygge. 
Vel mødt! 
 
Venlig hilsen 
Festudvalg og bestyrelse 
 

 
Kapsejlads i Marselisborg Sejlklub foregår om onsdagen i bugten 

Kapsejlads er hyggelig kappestrid med efterfølgende 
beværtning og snak i Klubhuset. Normalt er der op til 
30 tilmeldte både og op til 80 sejlere til aftersailing i 
Klubhuset.   
 
Onsdag d. 3. maj starter forårssæsonen med 
skippermøde kl. 18.00, men allerede onsdag d. 26. 
april er der mulighed for at varme lidt op. Her afholdes 

der træningssejlads, såkaldt Tune-Up. Inden Tune-Up mødes vi kl. 18.00 i klubhuset og planlægger 
aftenens (meget korte) træningssejladser. Sidste sejlads før sommerferien er onsdag d. 28. juni. 
 
Kapsejlads er for alle. Hvis du ikke har sejlet kapsejlads før, hjælper vi dig 
gerne i gang, hvad enten du har egen båd eller ønsker at deltage som 
gast. Henvend dig til Peter Meldgaard på tlf. 5137 0196. Tilmelding senest 
fredag d. 21. april, hvis båden skal deltage fra 1. sejlads d. 3. maj. 

Se hjemmesiden for tilmelding >>HER 
Se lille film af Gustav Schwennesen om sejladsen >>HER 
Se mere info omkring kapsejlads i Marselisborg Sejlklub >>HER  

 
 
 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1280
https://www.youtube.com/watch?v=8Pw832hPt_Y
https://marselisborgsejlklub.dk/om-aftenkapsejladserne
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Kom og sejl i sejlerskolen 
Forestil dig et klubmedlem, der med sejlertøj i taske på kajen står og venter på at stige ombord til 
to timers sejlads. Hun har booket og betalt en plads for aftenen, uden på forhånd at vide hvilke 
andre udover instruktør, hun skal ud at sejle med, og uden at hun forpligter sig til mere end denne 
aften.  
 

Sejlerskoleudvalget har valgt at omlægge 
torsdagsundervisningen til et nyt 'Kom og sejl'-
koncept. Her kan tidligere sejlerskoleelever, og 
andre medlemmer med ønske om at styrke 
deres tursejlerevner, opleve et billigere og 
mindre tidskrævende alternativ til 
bådejerskabet. Yderligere detaljer vil snarest 
muligt blive gjort tilgængelig på hjemmesiden. 
 
Sejlerskolen ønsker på denne måde at: 
 

• maksimere udbyttet af den eksisterende sejlerskolekapacitet, så den skabte aktivitet som 
minimum modsvarer reduktionen i elevpladser på torsdage. 

• give medlemmer med skipperambitioner lejlighed til at videreudvikle deres evner i trygge 
omgivelser, med mulighed for at sparre med erfarne sejlerskoleinstruktører. 

• på længere sigt at motivere godkendte skippere til at se sig selv i rollen som 
sejlerskoleinstruktører i den kommende sæson, og således understøtte sejlerskolens 
fremtidige undervisningskapacitet. 

 
Det er sejlerskoleudvalgets forhåbning, at klubbens medlemmer vil tage godt imod ovenstående 
initiativ, og at dig der er spirende sejler, skipper eller bådejer vil se det som en økonomisk og 
tidsmæssigt fleksibel indgang til sejlklubben. 
 
 

Standerhejsning 
Lørdag den 29. april kl. 15:00 

Vær med til at festliggøre begyndelsen på 
sejlsæsonen. Sommerstanderen sættes, taler 
holdes og der er sang med musik. Bestyrelsen 
er vært ved en vand/øl og pølser fra grillen. 
 
Der planlægges en fest samme aften. 

 
 

 
 
 
 

https://marselisborgsejlklub.dk/om-sejlerskolen
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Praktisk duelighedsprøve 
Weekenden den 12. – 13. – 14. maj 

Nu kan du aflægge den praktiske prøve 
til duelighedsbevis. Prøven ledes af Gert Eilenberger og 
afholdes i klubbens skolebåde den 12. - 14. maj. Pris 
750 kr. plus udgifter til censor og udstedelse af 
bevis. >>Læs mere her   
 
PS: Dette er ikke et kursus i praktisk sejlads, men en 
prøveforberedelse og prøveaflæggelse.  

Du skal kunne sejle, svarende til niveau som 1 år på sejlerskolen. 

 
 
The Ocean Race i Aarhus 

The Ocean Race – verdens hårdeste og 
længste havkapsejlads – kommer til Aarhus 
den 29. maj – 8. juni.  
 
Læs >>HER om programmet og se QR-koder 
til blandt andet tracking af sejladsen. 
 
 
 
 
 

 
 
Generalforsamling 
Der var 44 stemmeberettigede medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen den 1. marts i 
klubhuset. Tak til alle for en god og livlig demokratisk aften, hvor der til bestyrelsens 
kontingentforslag både var debat og modforslag om disse, samt kampvalg til bestyrelsesposterne.  
 
Referatet af generalforsamlingen ligger på hjemmesiden og kan læses >>HER 
 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger: 
Formand:   Asger Christiansen 
Næstformand:  Morten Bigum Johansen 
Kasserer:   Erik Meldgaard Andersen 
Sekretær:   Niels Breuner 
 
Stående udvalg 
UNG ungdomsudvalg:  Morten Bigum Johansen 
Følgebåde/RIBs:  Morten Bigum Johansen / HP som assistent 
ANCHA/Elliot: Morten Bigum Johansen 

https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Clubmarselisborgsejlklub/ClubImages/kursus/Pr-DuelighedMs2023.pdf
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Clubmarselisborgsejlklub/ClubImages/kursus/Pr-Duelighed%20Ms2023.pdf
https://www.sailing-aarhus.dk/wp-content/blogs.dir/77/files/2023/02/TOR_Flyer-til-sejlsportsmiljoeet.pdf
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/Clubmarselisborgsejlklub/ClubImages/Generalforsamling/GF20223referat.pdf
https://www.sailing-aarhus.dk/wp-content/blogs.dir/77/files/2023/02/TOR_Flyer-til-sejlsportsmiljoeet.pdf
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MAST/MATCH: Erik Meldgaard Andersen 
Kapsejladsudvalg:  Erik Meldgaard Andersen 
Regattaudvalg: Søren Harmsen 
Baneteam:  Søren Harmsen 
Sejlerskole:  Niels Breuner 
Nye målgrupper/-medl.:  Michael P. Kragh  
Kursusudvalg: Morten Bigum Johansen 
Hjemmeside:   Sonny Moric 
Nyhedsbrev:  Niels Breuner 
Klubtursudvalg: Michael P. Kragh 
Klubhusudvalg:  Sonny Moric 
Festudvalg:   Sonny Moric 
Klubaftener:  Michael P. Kragh  
Nye klubfaciliteter: Asger Christiansen 
Dansk Sejlunion:  HP Nielsen  
 
Repræsentanter i Sailing Aarhus bestyrelse: 
Kasserer:  Asger Christiansen 
Formand:  Søren Harmsen 
 
Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter  
Næstformand: Søren Harmsen 
 
Elite- og talentcentret - styregruppe:   
Formand:  Nils Andersen er kontaktperson til bestyrelsen 
Medlem:  Jakob Jakobsen 
 

Gældende vedtagne kontingentsatser kan ses på siden herunder som er sakset fra hjemmesiden  
 
 

https://marselisborgsejlklub.dk/medlem
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