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Marsejleren

HUSK!  
Pladshavermødet onsdag den 
21. marts 2007 kl. 19.00 i 
Møllevangsskolens festsal
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Marsejleren
Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I
Oplag: 650 eksemplarer
Henvendelse vedrørende bladet:
Redaktionen   Redaktør (ansvarshavende)
Marselisborg Sejlklub  og annoncer
Marselisborg Havnevej 100b Lotte Pape
8000 Århus C   Tlf. 8618 2058/4126  7827

Stof til Marsejleren kan mailes til marsejleren@marselisborgsejlklub.dk 
eller afleveres på sejlklubbens kontor. 

Deadline næste nummer: 24. april 2007
Næste nummer udkommer: Ultimo maj 2007

Alle medlemmer af Marselisborg Sejlklub, pladshavere og øvrige brugere opfordres til at komme med 
gode og aktuelle indlæg til bladet. Synspunkter fremført i læserbreve og andre indlæg kan ikke betragtes 
som Marselisborg Sejlklubs eller Marselisborg Havns synspunkter. Redaktionen forbeholder sig ret til at 
forkorte indlæg eller undlade at bringe dem.

Indholdsfortegnelse Søsætningssild
Lørdag den 14.  
og lørdag den 21. april 
Kl. 12-14 i Klubhuset

Kom og mød andre fra 
sejlklubben og få en bid brød 
og en øl og en hyggelig snak 
om den nye sæson,som vi alle 
har set frem til hele vinteren. 
Hilsen festudvalget

Standerhejsning
Standerhejsningsfest

God mad og dans allerede  
kl. 18.30 til ?? i Klubhuset 

Tilmelding foregår på vor 
hjemmeside, eller på telefon:

Nethe 22 52 09 13 
Jørgen 23 20 24 03 
Eva 86 27 65 32
Billetter kan endvidere købes 
til søsætnings sild.

Pris pr. kuvert 150,-

Venlig hilsen og på gensyn 
Festudvalget.
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Sommertur
Sommer Klubturen 2007 for  
Marselisborg Sejlklub går  
den 9. og 10. juni til Ebeltoft
 
Vi mødes kl. 13.00 i Ebeltoft Skudehavn og spiser fælles, 
selvmedbragt frokost, og traditionen tro byder Turudvalget 
en snaps til silden.

Turudvalget arbejder i øjeblikket med flere alternative 
aktiviteter for eftermiddagen. Men hyggeligt bliver det! 
Vi informerer nærmere på hjemmesiden, når Klubturen 
nærmer sig.

Lørdag aften spiser vi sammen. I skal blot selv medbringe 
mad og drikkevarer. Vi tænder grillen kl. 18.00 
Udvalget medbringer duge, lys og servietter.

Pris pr. voksen er 25 kr., mens børn deltager gratis.

Men så er der også rundstykker søndag morgen ledsaget af 
Dr. Nielsen eller lign. medicin! Vi håber på et rigtigt stort 
fremmøde – go’ vind!

Tilmelding senest 5. juni på 
hjemmesiden eller til:
Eva & Henrik Jensen 
tlf. 86 27 65 32 / 40 51 65 32,  
henrik42@mail.tele.dk
Pernille Laursen & Lars Uldall 
tlf. 86 72 52 50 / 20 11 86 35 pvl@tdc.dk
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Haves: 
Velfungerende udvalg

Søges: 
Flere til udvalget
Kapsejladsudvalgets primære op-
gave er at arrangere de hyggelige 
ugentlige kapsejladser for klubbens 
medlemmer. Flere af udvalgets med-
lemmer har siddet på pinden i en del 
år (fordi vi synes det er sjovt!), men 
desværre er der de senere år sket en 
”skævvridning” af udvalgets sam-
mensætning, således at vi nu næsten 

Kapsejladsudvalget 
orienterer

kun repræsenterer ét løb (de største 
både). Derfor er det nogle gange 
svært at varetage alle interesser, og 
vi efterlyser repræsentanter fra andre 
løb til at melde sig under fanerne, 
så vi får et ”multietnisk” udvalg. 
 
kapsejlads@marselisborgsejlklub.dk

25.  april: Træning: skippermøde kl. 18
2.  maj–27. juni: Forårsserien (skippermøde 2. maj kl 18)
8.  august: Træning: – skippermøde kl. 18
15.  august–12. september Efterårsserie 1–onsdage
15.  september.–6. okt. Efterårsserie 2–lørdage

Udvalget har evalueret på den for-
gangne sæson  
- hvilket har ført til få ændringer til 
den kommende 2007-sæson…
Vi vil splitte kommende sæson op i  
3 serier. Forårsserien bliver som den 
plejer - mens efterårsserien bliver 
splittet op i 2: onsdage og lørdage.  
Det er muligt at tilmelde sig 
udelukkende 1 serie - eller alle  
3... Lørdagssejladserne vil blive  
distancesejladser med alle både i 
samme løb - hvor den første bliver 
den traditionelle Stjernesejlads.
Du kan allerede nu tilmelde dig! 
Tilmelding foregår på 
www.marselisborgsejlklub.dk –  
under kapsejlads. Her kan du også 
se en detaljeret kalender, downloade 
sejladsbestemmelserne mm. (når de 
er færdigskrevet).

Igen i år får du et tilbud du ikke kan 
afslå.
Tilmeld dig inden 27. april og betal 
senest ved skippermødet 2. maj  
– det giver bedst mulige løbssammen-
sætning og en pris på 400 kr.  
Efter 2. maj er prisen 450 
kr.Tilmelding foregår på hjemmesi-
den – eller pr. post med nedenstående 
blanket:  
Du kan enten betale kontant ved skip-
permøderne, eller indsætte beløbet på 
Sejlklubbens konto i Service  
Sparekassen Århus (husk at angive 
tydeligt navn, evt. bådnavn): 8140 
0000740128
 Mvh Kapsejladsudvalget

Tilmeldning til onsdagsbanen 
 

Onsdagsbanen


Skippernavn: 

Adresse: 

Tlf. 

E-mail: 

Bådtype: 

Sejlnummer:

Jeg eller mine gaster har  
duelighedsprøven/speedbådkørekort 
og kan dermed føre sejlklubbens sorte  
gummibåd

Sendes til Per Hjerrild Hansen, 
Tjørneagervej 19, 8220 Braband 
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12-13. maj
Marselisborg Sejlklub og North Sails inviterer til Trim Weekend d. 12 og 13. 
maj i Marselisborg Havn. Lørdag inviterer North Sails til en tætpakket dag 
med teori og praktik, så I kan være kamp-klar til søndagens kapsejlads og 
lade det være en forrygende start på dette års sæson. North Sails stiller med 
et stærkt hold af sejlere, sejlmagere og designere, som alle har hver sin viden 
og erfaring, som de står klar til at dele ud af.

Dagen starter med teori
Lørdag morgen starter med morgenmad og efterfølgende foredrag om 
mandskab og bådhåndtering suppleret med DVD. Her vil der selvfølgelig 
være mulighed for at stille spørgsmål til hele North-holdet. Derefter mødes 
vi på vandet ud for Marselisborg Havn, hvor der er lagt mærker ud til nogle 
små hurtige op- og nedsejladser, hvor bådhåndteringen er i fokus. Norths 
team vil være med ude og følge op på morgenens teori, for at give praktiske 
råd om trim og idéer til forbedret bådhåndtering, enten fra gummibåde eller 
om bord på jeres egen båd.

North Sails Trimweekend Teori 12. maj

Trimdag 12. maj
08:30  Foredrag af North Sails om mandskab og  

bådhåndtering i Marselisborg Sejlklub

12:00  Alle mødes i bådene på vandet, ud for  
Marselisborg Havn

15:00 Arrangementet på vandet slutter 

16:00  Opsummering af dagens aktiviteter over  
en vand/øl i Marselisborg Sejlklub

Trimcup 13. maj
08:00 Udlevering af sejladsbestemmelser 

10:00  Der sejles distancebane på 8 til 25 SM, med mange mærkerundinger.

Der trækkes lod om gavekort til North Sails på  
hhv. 3.000, 2.000 og 1.000 kr. blandt alle  
deltagere, der er til stede ved præmieoverrækkelsen.  

Der gives præmie for hver 5. tilmeldte båd.  
Efter sejladsen bydes der på øl og vand.

Det fulde program kan downloades på  
www.marselisborgsejlklub.dk – eller fås ved  
at sende mail til kapsejlads@marselisborgsejlklub.dk

Tilmeldingsfrist: Tilmelding skal være  
kapsejladsudvalget i hænde senest  
onsdag den 1. maj kl. 18.00.   
Tilmelding sker via mail til  
kapsejlads@marselisborgsejlklub.dk
Indskud 250,- DKK for hele  
arrangementet eller 150,- DKK pr. dag
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Arrangør Marselisborg Sejlklub

Klasser Åben for alle - såfremt der tilmeldes 4 både af samme klasse oprettes  
særskilt løb for klassen ellers sejles der i mix-løb 

Regler Der sejles efter ISAF‘s kapsejladsregler, DS‘ sejladsbestemmelser  
og stævnets sejladsbestemmelser

Sejladser Der søges gennemført 6 sejladser

Skippermøde Kl. 8.30 i Klubhuset - her udleveres også sejladsbestemmelser

Start Første varselssignal vil blive afgivet 1000 

Seneste start Ingen startprocedure vil blive begyndt senere end kl.1600 

Banetype Der sejles op-ned-bane, med gate i bunden („valgfrit bundmærke“)

Pointsystem Serien gives point i henhold til Kapsejladsreglernes tillæg A med lavpoint systemet. 
Såfremt der gennemføres 5 sejladser eller flere, kan den dårligste placering trækkes 
fra.

Præmier Der er præmier til hver 3. startende båd i hvert løb

Aftersailing Efter sejladsen vil der være øl og pølser i Klubhuset i forbindelse med  
præmieoverrækkelsen

Pris 200,- kr. som betales senest ved skippermødet

Havneplads Bådene ligger gratis i havnen under stævnet

Tilmelding På tilmeldingsblanket til Per Hjerrild, Tjørneagervej 19, 8220  
kapsejlads@marselisborgsejlklub.dk – senest 1. maj

Kran Der er ikke kran på Marselisborg Havn - der henvises til nabohavne eller  
til vognmand Therkildsen 86 24 34 33

Indbydelse til: 
Premieresejlads 5. maj 2007 i Marselisborg Havn

Tilmeldingsblanket til Premieresejlads i Marselisborg Havn 5. maj 

Jeg er indforstået med at være underlagt kapsejladsreglerne og alle andre regler 

som gælder ved dette stævne.

Skippers navn___________________________ Bådtype:_______________________________

Adresse:________________________________ Sejlnummer:___________________________

Klub:__________________________________ Tlf. nr._________________________________

Bådnavn:_______________________________



…at arrangere stævner, og vi er ved 
at være gode til det i Marselisborg 
Sejlklub! Derfor har vi en rimelig fuld 
stævnekalender i år – og allerede 
nu søger vi de folk, der har lyst til 
at være med i det team, der har det 
skægt omkring at løfte opgaven. Giv 
os et praj, hvis du vil være med! 

Man behøver overhovedet ikke at 
vide noget om kapsejlads for at være 
med til at arrangere det…

Kapsejladsudvalget 
kapsejlads@marselisborgsejlklub.dk

Det er sjovt…

DATO STÆVNE BESKRIVELSE AF 
STÆVNE

OPGAVEN DU KAN 
VÆRE MED TIL

5. maj (lør) Premieresejlads Lokalt stævne for 
kølbåde

At bemande dom-
merbåd eller gum-
mibåde

20-24. juli
(fre-tirs)

JNOM Sejlklubberne i År-
husbugten arran-
gerer i fællesskab 
junior-nordisk me-
sterskab for Opti-
mist, Europe, Zoom 
8, Laser og 29‘er. 
Stævnet har base 
i Egå

Marselisborg Sejl-
klubs folk står for 
afviklingen af ba-
nen til 29’ere – dvs. 
bemanding af dom-
merbåd og ca. 2 
gummibåde 

17-19. august
(fre-søn)

Scankap DM Marselisborg Sejl-
klub arrangerer 
Danmarksmester-
skab for bådklassen 
Scankap99. 

Der skal bemandes 
dommerbåd, gum-
mibåde, sættes telt 
op, vendes bøf-
fer, serveres corn-
flakes, trækkes vin 
op, osv.
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Som medlem af sejlklubben kan 
du, hvis du er registreret med en 
email-adresse, logge dig ind på hjem-
mesiden, hvor du kan få en række 
ekstra informationer. Du kan også 
selv vedligeholde egne oplysninger, 
melde adresseændring mv.

Det vil også være en stor fordel for 
bestyrelsen i en række situationer, 
hvis vi kan nå jer via e-mail.

Hvis du ikke er registreret med en 
e-mail, så send en e-mail til Henrik 
på: henrik42@mail.tele.dk, så bliver 
du oprettet som bruger.

Brug Sejlklubbens hjemmeside

Sponsor fir M
arselisborg Sejlklub

Er du ny optimistjollesejler i Mar-
selisborg Sejlklub?

Vi er ca. 25 drenge og piger mellem 
8 og 12 år, der sejler optimistjolle, 
og vi har plads til nogle nye sejlere 
i år. Vi sejler i sæsonen hver tirsdag 
og torsdag fra kl. 16.30. Udover det 
har vi ofte forskellige aktiviteter 
i weekenden. bl.a.. tager vi ud til 
forskellige stævner. 

Nogle datoer for vores forårsakti-
viteter:

•  Torsdag d. 12.4 har vi teoriaften 
med spisning og introduktion for 
nye sejlere. Kom og mød os.

•  Lørdag d. 14.4 mødes vi på jol-
lepladsen og gør jollerne for-
årsklare.

•  Tirsdag d. 17.4 starter vi med at 
sejle.

•  Søndag d. 22.4 har vi kæntrings-
øvelse i Ingerslev Svømmesta-
dion.

Hvis du har lyst at være med, så 
se mere på www.marselisborgsejl-
klub.dk for mere information eller 
kontakt:

Morten Bigum Johansen 
Telefon: 86999484  
E-mail: bigum-johansen@post.tele.dk

Ny optimistjollesejler
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Første besøg var den gamle hoved-
stad Saint Pierre, der i 1902 blev 
udslettet ved et stort vulkanudbrud 
fra Mount Pelee´. Byens 30.000 ind-
byggere døde alle indenfor 20 mi-
nutter. Kun én overlevede; en fange 
der sad i det dybeste fangehul. I 
ruinerne af det store teater kunne 
vi stadig fornemme røglugten. Efter 
at have gjort kysten, besøgte vi et 
rombryggeri ”Depaz”, vi gik først 
en tur i parken, og så til butikken. 
Der fik vi smagsprøver og købte 
to åres lagret 50% rom til 7,5 € pr. 
liter. På tilbagevejen gennem regn-
skoven fik vi en prøve på hvad en 
troperegnbyge er. 

Dagen efter lettede vi og sejlede til 
Anses d´Arlet, den sydlige ende af 
øen. Der var et posthus, så Anne-Lise 
fik sendt de første kort og brugt de 
franske frimærker. Derfra havde vi 
så en god kurs mod St. Lucia, den 
første af de engelske prægede øer. 

Da vi kom fri af læ fik vi den rigtige 
passatvind fra øst 8-10 m/sek., 5-6 
knob og store Atlanterhavs døn-
ninger. Anne-Lise ville nu have min 
definering på begrebet lystsejlads. 

Vi ankrede op om eftermiddagen 
i bugten udfor marinaen i Rodney 
Bay. Her var vandet klart så vi kunne 
bade mellem de mange både, der 
lå for svaj. 

Marinaen var anlagt i en sø med 
en gravet kanal ud til bugten. Den 

var fyldt op med alverdens store 
både af alle slags. En del af dem 
havde deltaget i Atlantic Rally, det 
markerede de med et stort stæv-
nebanner ombord. Andre var bare 
sejlet turen med. 

Starten gik fra Gran Canaria med 
mål her i Rodney Bay, det var i alt 
flere hundrede både. En dansk tri-
maran Dragonfly 1200 fra Quorinigs 
værft i Skærbæk og med i Rallyet, 
sejlet af Jens og Tina, gjorde de 2700 
sømil på 15 dage og 2 timer. Deraf 
kostede en genstridig spiler 7 timer, 
før den blev skåret ned. De blev nr. 
fire af trimaranerne. 

Inde på stranden lå en del Yoles, 
lange smalle åbne både med lavt 
fribord. 

Det viste sig, at de skulle sejle kap-
sejlads på en trekant bane i bugten, 
udenom alle ankerliggerne. Der var 
10-15 mand i hver båd og de førte et 
meget stort latinersejl. Jeg undrede 
mig over hvordan de kunne holde 
sig på ”benene”. 

Da de gik ud og satte sejl var der 
en hel række rundstokke til lu på 
tværs ud fra skroget. De var anbragt 
i nogle udskæringer i lønningen og 
fæstnet i et omvendt ”hakkebræt” 
indenbords. Når båden så fik vind i 
det store sejl, for alle gasterne ud på 
hver deres pind igen og ”bøffede”. 
Hvis der kom et pust hang alle helt 
ude på spidserne. Når pustet var 

…Caribien. Det havde spøgt mange 
år i mit hoved. Tænk at komme 
tilbage til den perlerad af skønne 
tropeøer, der deler Atlanterhavet 
fra det Caribiske hav. I 1952 anløb 
jeg Granada og Trinidad med Thyra 
Torm. Men det er noget andet med 
en lystsejler. Det var svært at overtale 
Anne-Lise til at vove sig med ud 
på togtet. I 2006 skippede vi så jul 
og nytår og tog i stedet en måned 
til syden. Den 13. december tog vi 
afsted med Air France via Paris til 
den del af det franske, der hedder 
Martinique. 

Kurt kom forbi 

Ib min gamle sejler ven og skipper 
på ”Huskat” en 36´catamaran, tog 
imod os i Fort de France. Vi kørte 
til havnen, da Anne-Lise i mørket så 
den lille jolle vi skulle ud med, var 
hun på vej tilbage til lufthavnen. Vi 
kom ombord efter 29 timers rejsetid, 
og Ib sagde galant, at bagbords skrog 
er jeres. Vi fik en dobbelt kahyt og 
en enkelt ditto adskilte af toilet og 
håndvask. Skipper havde det samme 
i styrbord. Dagen efter havde Ib 
lejet en bil, så vi fik en tur til den 
nordlige ende at øen. Martinique er 
underskøn, med bjerge, regnskov og 
blomster alle steder i alle farver. 

…Fortsættes på side 18
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Pernille Laursen 
Lars Uldal
Tlf. 8672 5250 

SKT. HANS UDVALGET: 
Lars og Margrethe  
Skøtt Jensen
Tlf. 8629 3005 / 2020 0167

Rita og Jørn Skriver
Tlf. 8627 3336

Ole Bach
(best. rep.) 
Tlf. 8689 2712

KLUBHUSUDVALGET:
Kurt Steffensen
(formand) 
Tlf.86273345 / 20223345

Anne-Lise Juul Steffensen
juul-steffensen@privat.dk

Preben Rye  
Lene Rye
Tlf.861 10804

Jens Bøgh
Tlf.3020 8325

Henning Pedersen 
Palle Thomsen
Tlf.8613 1546

Jørgen Carøe
(best. Rep.) 
Tlf.2628 3776 / 4041 4581

KURSUSUDVALGET: 
Lotte Pape
Tlf. 8618 2058 / 4126 7827

Peder Stjernholm
(best. rep.) 
Tlf. 8619 5923 / 4096 5923

Nete Meier Nielsen
Tlf. 2252 0913

SPONSORUDVALGET:
Jesper Overvad
(best.rep) 
Tlf.8614 0282 / 6166 9551

Peder Fink Madsen
Tlf. 8611 3312 / 2925 5827

SEJLERSKOLEN:
Åge Thorborg
Tlf. 8613 4592 / 4038 5716

Palle Thomsen
Tlf. 8613 1546

Peder Stjernholm
(best. rep.) 
Tlf. 8619 5923 / 4096 5923

UNGDOMSUDVALG:
Morten B. Johansen
(formand) 
Tlf. 8699 9484

Lisbeth Bjerre Knudsen
(best. rep.) 
Tlf. 2010 4801

Marianne Lyngdorf
Tlf.8627 4923 

Hans Jørgen knudsen
Tlf.8611 5969 / 4033 9356

Asbjørn Hansen
Tlf.6166 8692

Per Thuesen
Tlf.8628 0240

MOTORBÅDSUDVALGET:
Jørgen Carøe
Tlf. 8628 3976 / 4041 4581

TURUDVALGET: 
Eva Jensen
(best.rep.) 
Tlf.8627 6532 / 6170 6532

MARSELISBORG SEJLKLUB:
Marselisborg Havnevej 100b 
8000 Århus C 
Tlf. 8618 1586 
mail@marselisborgsejlklub.dk 
www.marselisborgsejlklub.dk

Kontoret er åbent den 1. 
mandag i hver måned 
mellem kl. 17.00–18.00.

I sommerhalvåret er kontoret 
ogå åbent hver onsdag før eller 
efter kapsejlasen. Kontoret 
er lukket i juli måned.

Kontakt sejlklubbens 
bestyrrelse og udvalg via 
marselisborgsejlklub.dk

BESTYRELSEN: 
Peder Fink Madsen 
(formand) 
Tlf. 8611 3312  / 2925 5827 
pederfinkmadsen@email.dk

Kim Pihl
(næstformand) 
Tlf. 2178  3170 
kph@mail.dk

Jørgen Carøe
(kasserer og sekretær) 
Tlf. 8628 3976 /4041 4581 
kasserer@marselisb
orgsejlklub.dk

Peder Stjernholm
Tlf. 8619 5923 
stjernholm@privat.dk

Eva Jensen
Tlf. 8627 6532 / 6170 6532 
henrik42@mail.tele.dk

Jesper Overvad
(klubhus udlån) 
Tlf. 8614 0282 / 6166 9551 
j.overvad@get2net.dk

Hans Jørn Knudsen 
(sekretær) 
Tlf. 8611 5969

Per Trankjær 
(materielforvalter) 
Tlf. 8614 4944 / 2810 5944

Lars Skøtt Jensen
Tlf. 8629 3005

Kim Pihl
(best. rep.) 
Tlf. 8693 7007 / 2178 3170

Jacob Spliid Bech
Tlf. 86 11 73 23  
mobil 61 69 73 23 
Gunnar Jensen
Tlf.8627 5906 

FØLGEBÅDSUDVALGET:
Per Hjerrild
tlf.8618 2058 / 4126 7827

Kim Pihl
(best. rep) 
Tlf.8693 7007 / 2178 3170

Morten Kofoged
tlf.8616 8854 / 2889 7588

KLUBMÅLERE:
Lars Skøtt Jensen
Tlf. 8629 3005 / 2020 0167

Peder Stjernholm
Tlf. 8619 5923

FESTUDVALGET:
Inger Søndergaard
Tlf. 8627 5720

Karl Viggo Stoll 
Tlf. 8618 1093 

Eva Jensen 
(best. rep.) 
Tlf.8627 6532 / 6170 6532 

Lisbet Bjerre Knudsen
Tlf. 87332847/20104801 
lbk@arlafoods.dk

SUPPLEANTER: 
Ole Bach
Tlf. 8689 2712 
tove-ole@mail.dk

Henrik Jensen
Tlf. 8627 6532/6170 6532 
(medlemskartotek og 
kontigenter) 
henrik42@mail.tele.dk

REDAKTIONSUDVALGET: 
marsejleren@marselisborg- 
sejlklub.dk 

Lotte Pape 
(redaktør) 
Tlf. 8618 2058 / 2095 7827

Eva Jensen 
(best. rep.) 
Tlf. 8627 6532 / 6170 6532 

Mogens G. Larsen 
(MH rep.) 
Tlf. 8614 6196

Kurt Steffensen 
Tlf. 8627 2345

HJEMMESIDEN:
Henrik Jensen
(best. rep.) 
Tlf. 8627 6532 / 6170 6532 

Per Hjerrild Hansen 
Tlf. 8618 2058 / 4126 7827

KAPSEJLADSUDVALGET:
kapsejlads@marselisborg 
sejlklub.dk

Per Hjerrild Hansen 
(formand) 
Tlf. 8618 2058 / 4126 7827

Marselisborg Sejlklub
MARSELISBORG HAVN S/I
HAVNEKONTORET 
MARSELISBORG HAVNEVEJ 54  
8000 ÅRHUS C
Tlf. 8619 8644 
Fax. 8619 8799 
mh@marselisborghavn.dk 
www.marselisborghavn.dk

Åbningstider:
Mandag til fredag 
kl. 9:00 – 12:00 
Onsdage tillige 
kl. 16:00 – 18:00 
(dog ikke i juli) 1/11 – 31/1 
lukket fredag  
Kontakt havnens 
bestyrelse og personale via 
marselisborghavn.dk

Forretningsfører: 
Karin B. Larsen

HAVNEMESTER: 
Jens Christian Gotfredsen 
Tlf. 2099 8644 

BESTYRELSEN:
Flemming Bech 
(formand) 
Tlf. 8628 0083

Inge Abildgaard 
(næstformand) 
Tlf. 8622 4600

Mogens G. Larsen
Tlf. 8614 6196

Carsten Mikkelsen
Tlf. 4034 0020

Kirsten Grønborg
(kommunal repr.)  
Tlf.8661 1501

Marselisborg Havn S/I
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ling bag en palme begroet tange, så 
man skulle kende der for at finde 
ind. I lagunen havde to af de store 
udlejningsfirmaer for lystbåde deres 
udlejnings base. Der var både fler-
skrogsbåde og kølbåde til leje. Der 
gik to catamaraner for hver kølbåd 
der sejlede ud. Det var et meget idyl-
lisk sted men vandet kunne vi ikke 
bade i. Det generede tilsyneladende 
skildpadderne der svømmede rundt 
og kikkede på os. 

Turen gik videre syd på, forbi St. 
Lucias´ vartegn de to vulkan toppe 
Gros Pinton og Peti Piton. Vi drejede 
østpå og fik modvind og bølger så 
hatten passede. Sejlene var strø-
get og motorerne sat til, det gik i 
slowmotion indtil Ib opdagede, at 
han havde den ene motor stående 
i frigear. 

Sidst på dagen ankrede vi op i læ af 
havnen i Vieux Fort på den sydligste 
spids af St. Lucia. Vi ville gerne have 

et godt udgangspunkt for næste trip 
for at nå forbi St.Vincent. 

Næste morgen startede vi tidligt vi 
ville nå Bequia inden det blev mørkt. 
Vinden ØNØ 8-10m/sek. 6-7 knob 
skipper var tilfreds. Da vi kom fri 
af St.Vincent og kom ud i det åbne 
vand fik vi en rigtig tropisk regnbyge 
med vand og vind Vi fløj af sted med 
op til 10 knob. En halv time efter var 
vejr og fart igen normalt. Kl. 16. den 
19. december ankrede vi i Admiral 
Bay. Ni timers sejlads og 55 sømil, 
vi var trætte, men vi var der hvor 
vi havde bestemt os til at holde jul. 
Vi badede og nød solen, luften var 
28 grader under solsejlet. Vi jollede 
ind til byen, indklarerede, og fandt 
en pengeautomat så vi kunne få ny 
forsyning af Caribien $ ( kurs kr.2.50 
for en C $) Madvarer og vin kostede 
ca. 30% mere end i Danmark. 

Huskat

forbi strøg alle mand ind mod skroget 
igen. Bådene havde et meget lavt 
fribord, og tog derfor hurtigt vand 
ind. Nogle af gasterne havde derfor 
en ekstra tjans, hurtigt at rutsje til-
bage til skroget og gribe nogle store 
øsekar, og lænse på livet løs. Når der 
var lænset så tilbage på pinden. Især 
ved vendemærkerne var der kamp. 
Kunne en tage vinden fra konkur-
renten, uden selv at tage vand ind 
var det fint. Alle ”bøfferne” i nabo 
båden trak ind mod skroget. Hvis 
ham der havde vinden så kom foran 
hurtigt, at ”bøfferne” i den anden 
ikke nåede at komme på pinden, 
måtte leænserne igen kæmpe for 
livet.

En enkel af de 10-12 deltagende både 
klarede ikke manøvren og alle mand 
var i vandet. Nogle blev taget op af 
en ledsagebåd andre svømmede ind. 
Vandet er 26 grader så det er ingen 
sag. I forbindelse med afslutningen 
af det store Rally var der fest om 
aftenen i hele byen og på stranden. 
Musik fra Steel Band og Trommer 
kunne høres langt ud i bugten. Trom-
merne gik så godt igennem, at havde 
man stoppet halm i ørene, kunne 
rytmen føles hvis man kom tæt på 
yder skrogside. 

Vi sejlede videre sydpå langs St. 
Lucias´ læ kyst og lagde i Marigot 
Bay. En lagune med en smal indsej-

Totalleverandør af alle former for cruising- og racingsejl i
avanceret design. Komplette rulle·rebe·systemer...
Momentum standardspilere og gennakere...
Vi kunne godt fylde en hel annonce med superlativer om
MP-sejl og hele vores store sortiment...
- og ikke mindst vores stærke tilbud til alle danske sejlere...
Kig ind på: www.mpsejl.dk

MP·SEJL
Ravnsøvej 40
8240 Risskov
Tlf. 8622 2233
info@mpsejl.dk
www.mpsejl.dk
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Sponsor fir M
arselisborg Sejlklub

Et par dage før jul var jeg på marked 
i den lille by, der mødte jeg en norsk 
dame der spurte hvor jeg kom fra da 
hun hørte, at det var fra Danmark 
ombord på ”Huskat” inviterede hun 
os til gløgg og småkager den 24 kl. 
13. Hun sagde vi bliver mange i år 
over 100. Vi skulle selv tage rødvin 
med til gløggen samt en gave til 
et lotteri. Hun var fastboende og 
havde været på jordomsejling med 
sin mand, men var nu enke. Hun 
boede i et dejligt hus oppe i bjerget 
med udsigt over hele bugten. Hvert 
år holdt hun denne julekomsammen 
for alle skandinaver på pladsen.

Ib havde en vindsurfer på fordæk-
ket med mast og sejl. Han havde 
flere gange sagt at han ville af med 
den, for der var ingen der havde 
brugt den i de 5 år han havde sejlet 
med venner og bekendte. Jeg sagde 
det kan vi løse ved at tage den med 
op til Marianne, vores norske vært-
inde. Vi kørte til juleselskabet med 
en af byens åbne varevogns taxi, 
medbringende vindsurferen. Det 
blev en herlig juleeftermiddag. Hus, 
altan, terrasse,  og have var fyldt 
med glade mennesker. Fire mand 
i køkkenet lavede gløgg og havde 
småkager, det blev afhentet i en kø 
eller langet ud af døre og vinduer. 
Blandt gæsterne var et norsk ope-
rasanger par, de sang for til fælles 
julesalmer og sange. Da det var slut 
spurgte jeg om de kendte Dissing og 
Benny Andersen. Så begyndte de på 

”Se hvilken morgenstund”, så alle 
os på altanen gav den fuld hammer 
med ”om lidt er kaffen klar.” Det 
kunne sikkert høres over hele bugten. 
Tilbage til ”Huskat” for at gøre os 
klar til julemiddagen om aftenen. Vi 
jollede kl. 20. ind til stranden og til 
en restaurant på strandkanten, hvor 
vi fik Lammesteg og dessert. På vej 
til jollen mødte vi et Steel Band iført 
røde nissehuer til det sorte hår, der 
spillede engelske julesange, vi tog en 
svingom i sandet medens palmerne 
nikkede i takt, i mangel af et juletræ. 
Tilbage på ”Huskatten“ trætte og op 
i køjen for en rolig nattesøvn. Men 
sådan skulle det ikke gå – forsætter 
i næste nummer af Marsejleren.

ks@marselisborgsejlklub.dk

Læs mere om aktiviteterne og tilmeld dig på
www.marselisborgsejlklub.dk

28. marts  Kursus: Kapsejlads for dummies kl. 19.00 
11. april  Kursus: Knob, knuder og taklinger kl. 19.00 
14. april:  Søsætningssild 
14. april Grejmarked 
21. april:  Søsætningssild 
25. april:  Kapsejlads: Træningsgang 
28. april: Standerhejsning 
 2. maj  Skippermøde og start på onsdagsbanen kl. 18.00 
12.-13. maj:  Trimweekend 
9.-10. juni:  Klubtur for alle motor- og sejlbådssejlere 
25. august: Aktivitetsdag 
 1. september:  Klubtur for alle motor- og sejlbådssejlere 
13. oktober:  Optagningssild 
20. oktober:  Optagningssild 
27. oktober:  Standerstrygning 
 1. november:  Udvalgsaften 
22. november:  Generalforsamling 
15. december:  Udvalgenes julefrokost
Ungdom:
Se ungdomsafdelingens mange aktiviteter på aktivitetskalenderen på 

www.marselisborgsejlklub.dk

Aktivitetskalender 
for Marselisborg Sejlklub 2007

14. april Grejmarked
Kom og sælg det I ikke bruger mere, 
eller lad os sælge det

til fordel for klubhuset. Samtidig kan I 
nyde søsætningssild

og andet smørrebrød, samt elle til 
halsen. Tag gerne venner

med som I skylderen lille opmærk-
somhed. Velkommen og velbekomme. 

Steff
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Ny havneassistent

Tag godt imod vores ny havneas-
sistent Robert Larder (til daglig 
kaldet Bob) som er meget glad for 
at skulle være med til at passe vore 
dejlige havn.

Havnemesteren

For kort tid siden fik havneassistent 
Martin Astrup et tilbud han ikke 
kunne sige nej til. En gammel drøm 
om at blive kranfører på Århus Havn 
er nu faldet på plads og de nye udfor-
dringer står for døren.

Martin, der har været ansat på 
havnen i mere end 10 år, begyndte 
som „ung i arbejde“ og her gen-
nem årene prøvet alle aspekter af 
opgaver som en havn kan tilbyde. 
Skiftende havnemestre har Martin 
vist tilrette på havnen, idet Martin 
gennem årene har erhvervet et stort 
kendskab til såvel havnens tekniske 
installationer som de forskellige 
pladshavere der gennem årene har 
haft deres gang der.

Martin er en kvik fyr med rigtig 
mange talenter, som hurtigt ser løs-
ninger på arbejdsopga-verne og hans 
pligtopfyldelse over for arbejdsplad-
sen, har vi alle nyt godt af.

Tak for din indsats på havnen, vi 
ønsker dig held og lykke i dit nye 
job. 
 
Personale og bestyrelse 
Flemming Bech

Martin har valgt 
nye udfordringer!

Midlertidig parkering på Øen
Af hensyn til de trængte parkering-
forhold på havnen denne vinter har 
vi måttet være lidt utraditionelle og 
har undtagelsesvis lavet en to-timers 
parkeringstilladelse på Øen. Denne 
ordning ophører den 1. april.

Affald

Havnens containere er de blå 660 
liters containere og de grønne 240 
liters. De er kun til almindeligt hus-
holdningsaffald. Miljøfarligt affald 
anbringes i skuret ved søsætnings-
kajen. 

Brug to minutter på at sortere 
dit affald, og du sparer havnen for 
store udgifter til renovation. Større 
affaldsprodukter skal du selv køre 
på genbrugsstationen.

Afmærkning af stativ,  
mast og båd

Du skal have afmærket dit stativ 
og din mast med MH-nummer, så 
det til enhver tid er muligt for per-
sonalet at se afmærkningen. Efter 
søsætningerne vil alt ikke-afmærket 
grej blive fjernet.

Båden skal have nyt årsmærke. 
Hvis du benytter havnens søsæt-
ningstider (se den her i bladet eller 
på hjemmesiden) vil du få udleveret 

Fra Havnemesteren

årsmærket ved søsætning. Er mærket 
ikke påsat den 1. juni koster det 
200 kr.

TallyCard

Husk at få opdateret dit tallycard, 
når du har indbetalt årsafgiften. 
Uden opdatering virker kortet 
ikke fdter 1. maj. Denne funktion 
kan ikke ordnes på automaten, 
men kun ved den venlige betje-
ning på kontoret. Se åbningtiderne 
her i bladet eller på hjemmesiden  
www.marselisborghavn.dk

El og vand

Vi åbner for el på havnen den 15. 
marts. Hvis der ikke er udsigt til 
frost åbner vi også for vandet.

Bundmaling, klargøring

HUSK at det er fobudt at spilde ma-
lerrester på jorden, når du sliber 
bunden. Du skal som minimum 
afdække jorden, opsamle afskra-
bet bundmaling og deponere det 
opsamlede materiale i miljøskuret. 
Skal der renses helt i bund skal du 
bruge havnens miljøstøvsuger med 
skraber og sliber, som udlånes til 
pladshavere. 

Tilmelding på havnekontoret. Er 
du i tvivl om, hvad du skal gøre, så 
spørg endelig havnepersonalet.
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Både indtil 5,5 ton (380,-) 
Lørdag d. 07.04.07
Fredag d. 13.04.07 
Lørdag d. 21.04.07 
Fredag d. 27.04.07 
Lørdag d. 05.05.07 
Fredag d. 11.05.07 
Fredag d. 18.05.07 
Lørdag d. 19.05.07

Både mellem  
5,5-8,5 ton (430,-)
Fredag d. 20.04.07 
Lørdag d. 12.05.07

Både over 8,5 tons*
*)Ring direkte til  
EMJ Transport,  
Jens Peder Jensen  
på tlf. 86943680/21485175 og  
aftal nærmere.

Tilmelding skal ske på  
havnekontoret  
tlf. 86 19 86 44.

Søsætningsdatoer 
2007 

www.marinelec.dk

Internet butik med
teknisk bådudstyr.

Alle produkter leveres med
Dansk manual og support

Salg - Installation - Service

Henning Wermuth
Marine Electronic

Latyrusvej 3 • 8240 Risskov
Tlf. 86174565 • Mob. 40724565

Salg • Installation • Service

Snak med fagmanden -
og få råd

Havnen har pr. 15.02. ansat Robert 
Larder – i daglig tale kaldet Bob 
- som ny assistent på havnen. Bob 
afløser Martin og er allerede i gang 
med at sætte sig ind i de mange 
opgaver, der er. Her er Bob i gang 
med at flytte Y-bomme ved bro 10. 
Han er ikke just nybegynder i fa-
get. Bob kommer oprindelig fra det 
sydvestlige England, men har været 
langt omkring. Han har sejlet joller 
og andre bådtyper og har bl.a. sejlet 
en 40 fods katamaran fra Sydafrika 

Ny mand på havnen

til Caribien, hvor han også en tid 
var havnemester. Her mødte han 
også sin danske kone, og sammen 
har de nu en landbrug i Egå, hvor 
de driver en gårdbutik. Bob synes 
imidlertid at det er mere spændende 
at arbejde på en havn en at dyrke 
grønsager.  Vi siger velkommen til 
Bob og håber, at alle på havnen vil 
tage godt imod ham. 

Bådtransport 
indtil 8,5 ton

Nedbygget bil 
m. kran  

og hænger

Vognmand 
Ove Therkildsen 

86 24 34 33
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bl.a. restauratørerne påpegede, at 
der opstod parkeringsproblemer. 
Det ser nu ud til, at problemet kan 
løses ved, at der tillades to timers 
parkering på øen i perioden indtil 
1. april.

Et andet punkt, som Havnens 
bestyrelse har drøftet med ejerfor-
eningen har været  de ændringer 
mht. opstilling af affaldscontainere, 
som de ændrede pladsforhold har 
medført. 

Restauratørerne har nu en forsøgs-
ordning med to mindre containere, 
der er opstillet ved porten ind til 
kommunens plads. Derved undgår 
havnens brugere forhåbentligvis 
de under-tiden noget ulækre af-
faldscomprimatorer, der tidligere 
stod på den nu lukkede vinterplads.
Havnen fortsætter med at have sin 
egen renovationsordning. 

Vinterplads

Trods kommunens índdragelse af 
arealet bag hegnet kom bådene al-
ligevel på land. Der-med har det vist 
sig, at vi denne gang kunne klare os 
med det areal, der oprindeligt er ud-
lagt til brug som vinterplads, navnlig 
da antallet af både, der overvintrer 
i vandet ikke er væsentligt større 
end tidligere år. Bestyrelsen arbejder 
derfor i retning af en langsigtet plan, 
der måske kan omfatte anlæg af en 

vinterplads med el -  og vand på 
området øst for sejlklubbens både-
huse. Kommunen har givet tilsagn 
om et tilskud til anlægsomkostnin-
gen. Vi forhandler i øjeblikket med 
ejerforeningen om medfinansiering, 
og håber at arbejdet med at klargøre 
området kan gå i gang snarest.

Legepladsen

Havnen satser på, at den nye lege-
plads er klar til ibrugtagning allerede 
1. juni. Planerne er klare og der er 
truffet aftaler med de folk, der skal 
indrette pladsen. En henvendelse fra 
Havnen til de erhvervsdrivende har 
givet det meget glædelige resultat, 
at hele 57.000 kr.  ud af det samlede 
budget på 85.400 kr. er blevet bevil-
get. Vi mangler nu kun 28.000 kr., og 
håber meget, at der er flere velvillige 
sponsorer, der vil hjælpe os med at 
realisere pla-nerne. Indtil redaktio-
nens slutning havde vi modtaget 
tilsagn om bidrag fra Friluftsrådet, 
Torben Fischer, AH & JH Invest, 
Den Blå Avis, Sweets & Ice, Crepe-
riet, Navigator, Martino og Marselis 
Bådudstyr. Vi siger mange tak til 
dem alle!

Bestyrelsen for Marselisborg Lyst-
bådehavn S/I har holdt møder i 
januar og februar. Afslut-ning af 
regnskabsåret 2006, budget for 2007 
og øvrige forberedelser til plads-
havermødet onsdag den 21. marts 
på Møllevangsskolen har udgjort 
en væsentlig del af dagsordenen, 
men der har dog også været andre 
sager, f.eks. 

Værkstedet

Ved gennemgangen af værkstedsbyg-
geriet viste der sig nogle mangler, 
bl.a. ved udførel-sen af trappe, sva-
legang og terrasse. Der har nu været 
forhandlinger med bygherrerådgi-
veren om udbedring. Senest har 
Havnen fordret syn og skøn, men 
under alle omstændig-heder er vi 
dækket af garantistillelsen.

Mandskabsrummet på første sal 
er færdigt og taget i brug, og både 
havnens medarbejde-re og bestyrel-
sen er glade for, at vi nu har fået et 
stort, lyst lokale med tidssvarende 
facili-teter, bl.a. et køkkenbord med 
opvaskemaskine. Lokalet er også 
taget i brug til bestyrel-sens mø-
der. I øjeblikket arbejdes der på at 
færdiggøre førstesalens toilet og 
øvrige rum.

 Næste fase er færdiggørelsen af 
stueetagen, med endelig indretning 
af værkstedsborde osv. 

Orientering fra 
Marselisborg Havn

Planlægning af kommende 
arbejder

For at skabe et bedre overblik over 
prioriteringen af kommende an-
lægs- og vedligeholdel-sesopgaver 
arbejder havnemester og bestyrelse 
på en vedligeholdelsesplan, der ræk-
ker minimum fem år frem.  Det er 
hensigten at alle større ’elementer’, 
f.eks. broer, spunsvæg, maskiner 
etc. lægges ind i en plan, der vil 
gøre det lettere at vurdere, hvornår 
der opstår behov for større ved-
ligeholdelsesarbejder, og derfor 
også tage højde for de økonomiske  
konsekvenser.

De arbejder, som er planlagt til 
den kommende tid  drejer sig hove-
sageligt om at få havnen klar til den 
kommende sæson, ikke mindst at få 
ryddet op efter de alvorlige storme, 
der har været vinteren over, samt at 
få repareret de forskellige elementer 
på broerne.

Ejerforeningen

På en række møder med ejerfor-
eningen, har man bl.a. har talt om 
udlægning af parke-ringspladser 
til de erhvervsdrivende. Kommu-
nens inddragelse af området bag 
hegnet gjorde det nødvendigt at 
udnytte havnens vinterplads mere 
end tidligere, hvilket førte til, at 
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Forårsoprydning på havnen

Hyggeligt samvær og godbidder! 
Torsdag, den 26. april 2007 kl. 17.00 
Mødested: Værkstedsbygningen
 
Nu er det igen tid til at tænke på sommerens aktiviteter på 
Marselisborg Lystbådehavn og rengøring af havneområdet er en 
af de praktiske gøremål, som også kan give os en mulighed for 
hyggeligt samvær og lære hinanden lidt bedre at kende, og sidst 
men ikke mindst få et flot rengjort havneområde, som vi alle 
kan glæde os over.

Sidste år havde alle en rigtig god eftermiddag, så vi håber der vil 
være lige så stor opbakning omkring oprydningen i år.

Vi ser derfor frem til at alle pladshavere, optimister, juniorer, 
søspejdere og havkajakroere vil bakke op om denne opgave og 
møde op med godt humør og i arbejdstøj.

Alle vil få udleveret handsker og sække og blive inddelt i små 
hold og få udleveret kort over det område der skal rengøres. 
Havnens personale sørger for indsamling af de fyldte sække.

Vi mødes igen ved 19-tiden til hyggeligt samvær i Sejlklubbens 
hus,  hvor havnens bestyrelse har sørget for diverse gode sager 
til ganen.

Vi glæder os til at se jer alle! 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen og havnens personale

Hjemmesiden

Havnens hjemmeside er nu tæt på at 
være færdig. Vi håber, at pladshaver-
ne vil benytte sig af muligheden for at 
hente de sidste nye informationer på  
www.marselisborghavn.dk.

Havnens strategiplaner

Efter den strategikonference, der 
blev holdt i oktober har et udvalg 
under bestyrelsen  ar-bejdet med at 
formulere mål og strategier for den 
fremtidige udvikling af Marselisborg 
Lystbådehavn. Strategiplanen er 
primært rettet mod de kommende 
forhandlinger med År-hus Kom-
mune, hvor den skal være et klart 
signal om, hvor havnen står. Endvi-

dere arbejdes der mod en målsætning 
vedrørende den daglige drift og 
opgavefordeling mellem be-styrelse 
og havnens personale, således at 
væsentligt flere driftsopgaver ligger 
i regi af den daglige ledelse og den 
mere langsigtede planlægning og 
ledelse varetages af bestyrelsen.

Pladshavermødet

Dato for pladshavermødet er fastlagt 
til onsdag den 21. marts kl. 19.00 i 
Møllevangssko-lens festsal. Reserver 
allerede nu aftenen i din kalender. 
Indkaldelse og dagsorden er ud-
sendt i begyndelsen af marts.

MGL
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Få aktuelle 
informationer fra  
havnen på www.
marselisborghavn.dk

www.elvstromsobstad.com

Paul Elvstrøms Vej 4 • DK-6200 Aabenraa
Tel: +45 7632 4800 • info@elvstromsobstad.com

Advanced
Sailmaking

Brug havnens hjemmeside Aktivitetsdag 
Sæt kryds i kalenderen!

Aktiv festdag og 25 års jubilæum 
den 25. august 2007 for HELE havnen.
Marselisborg Havn vil på denne festdag afholde aktiv festdag for 
alle brugere af havnen. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Programmet er ikke endeligt fastlagt, men der vil ske en masse 
spændende havneting, som f.eks. masser af sejlads, diverse 
konkurrencer, lækker mad og så er der selvfølgelig bal bagefter.

Endeligt program, der starter kl. 12.00 den 25. august kommer i 
næste Marsejler, og som opslag på havnen. 

Vel mødt og på gensyn til en begivenhedsrig dag 
Festudvalget for Marselisborg Havn og Sejlklub.
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Adresse:

To afdelinger i Århus

www.sparhobro.dk

Viby Torv 2 • 8260 Viby J • Tlf. 87 34 65 00Frederiksgade 7 • 8000 Århus C • Tlf. 87 46 85 00

•  ved overførsel af engagement            
   - ”skift gratis”

•  på kontant udbetaling ved kassen

•  på NetBank

•  på brug af checks

•  på fremsendelse af checkhæfte

•  på kontoudskrift efter 60 
   bevægelser

•  ved brug af dankort - også i andre   
   pengeinstitutters automater

•  ved depot- og pensionspleje

•  på KuvertService - betaling af
   girokort, der samtidig tilmeldes
   PBS

Derudover får garanter med
20.000 kr. i garantikapital gratis 
VisaDankort og gratis 
valutaveksling.

I Sparekassen Hobro betaler du ikke gebyr:


