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Marsejleren
Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I
Oplag: 550 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: 15. november 2007
Næste nummer udkommer: Primo december 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
Indkaldelse til 
generalforsamling
Medlemmer af Marselisborg Sejlklub indkaldes hermed til ordinær ge-
neralforsamling torsdag den 22. november 2007 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

 1 Valg af dirigent
 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3 Aflæggelse af årsregnskab samt forelæggelse af budget
  for det kommende år
 4 Valg af bestyrelse
 5 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 6 Valg af 2 revisorer
 7 Valg af 1 revisorsuppleant
 8 Fastsættelse af kontingent
 9 Indkomne forslag
 10 Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal 
være fremsendt til bestyrelsen senest 14 dage før. Forslaget skal være 
skriftligt og indeholde en motivation for forslagets fremsættelse.

Forslag kan mailes til bestyrelsen på mail@marselisborgsejlklub.dk el-
ler sendes pr. post til: Marselisborg Sejlklub, Marselisborg Havnevej 
100b, 8000 Århus C, att. Bestyrelsen.

Driftsregnskab, status og budget skal senest otte dage før general-
forsamlingens afholdelse kunne læses på og downloades fra klub-
bens hjemmeside, ligesom et antal eksemplarer skal være til rådig-
hed i klubhuset.

Med venlig hilsen bestyrelsen
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Marselisborg 
Sejlklub
Klubaften 2007/2008

I den mørke og kolde vinter luner 
det med en rigtig hyggelig Klub-
aften, hvor vi mødes over en fad-
øl, en sodavand, kaffe eller hvad vi 
nu finder på. 

Der vil også være en spændende ak-
tivitet af en eller anden art, men det 
primære er, at vi mødes og hygger 
og glæder os over, at vi går en ny 
sæson i møde. 

Du kan se på hjemmesiden, hvad der 
sker på de forskellige klubaftener ef-
terhånden, som vi nærmer os.

Onsdag 07/11 07
Tupperware

Onsdag 05/12 07
Julebanko

Onsdag 09/01 08
Information senere

Onsdag 06/02 08
Information senere

Onsdag 06/03 08
Information senere
 
www.marselisborgsejlklub.dk

Klubaften den 7/11 kl. 19.00

Tupperware har været på det dan-
ske marked i 45 år. Den løbende 
produktionsudvikling betyder, at 
det sortiment du måske kendte for 
5 til 10 år siden, er blevet væsent-
ligt forøget.

Pantryet ombord er ikke altid 
det roligste sted for køkkengrej. 

I vores mange sejler år brugte vi 
det flittigt, nu står det hjemme 
i køkkenskabet.

Det bliver en hyggelig aften med 
demonstration af nyheder og uden 
købetvang. Måske mest for piger 
som gerne må komme med påhæng. 
Hvis han ikke vil, så tag en venin-
de med.

ks@marselisborgsejlklub.dk 

Med Tupperware til søs

En ny stærk konstellation
i sejlbranchen

Sail Group Denmark er en ny virksomhed, som tilbyder et
komplet sortiment til såvel professionelle som fritidssejlere indenfor

sejl, presenninger, kalecher, hynder samt en række andre specialprodukter målrettet 
den maritime branche. Læs mere på www.sailgroup.dk

Sammen skaber vi større “sy-energi”...
GP Covers · MP Sejl · Aqua Dress · Ullman Sails · Sailtainer · Furlex · Momentum Sails · Blue Horizon

Sailgroup Denmark ApS · Bakketoften 11 · 8541 Skødstrup · Tlf. 8622 2233· info@sailgroup.dk · www.sailgroup.dk

1/2 sides lokal ann.-sh  24/08/07  9:26  Side 1
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Med forårsturen til Ebeltoft i frisk 
erindring, og den store tilslutning, 
der var her – måske på grund af vej-
ret-, gik efterårsturen til Hou den 1. 
og 2. september.

Vejrudsigten tegnede ikke godt for 
efterårsturen og Turudvalget frygtede 
et stort frafald. Frygten var ubegrun-
det; de eneste afbud skyldtes sygdom 
og ikke udsigten til en blæsende ef-
terårstur både ud og hjem.

Kun 2 både ankom til Hou allerede 
fredag. Heldigvis lå vi ved siden af 
hinanden. Det blev en hyggelig af-
ten; 2 gæstebåde på en mørk bro i 
en fremmed havn og med masser 
af „luftmusik“ i riggen. 

 I løbet af lørdag formiddag ankom 
yderligere 3 både, så nu lå der 5 både 
på Bro 4 i det nye bassin i Hou Havn. 
Trods en del vind var det varmt nok 
til, at vi kunne spise den medbrag-
te frokost ude foran Klubhuset. Vi 
var 10 til frokost. Måske var det 
snapsen, der gav os den indre var-
me, men vi havde ikke travlt og sad 
i solen et par timer, mens vi spiste 
og hyggede.

Iflg. Turistbureauet i Odder sker der 
intet i Hou! Det er ikke helt forkert, 
men Hans fra Isadora kunne huske, 

at der lå et Mekanisk Museum nær 
Tunøfærgens kajanlæg. Hans havde 
oven i købet undersøgt åbningstider-
ne. Så dér gik vi over efter frokost. 
Men museet var flyttet til Malling 
– man havde blot glemt at fjerne 
infoskiltet med åbningstider. Æv! I 
stedet gik vi en tur i Hou by og på 
havnen for at inspicere det nye hav-
neanlæg. Efterhånden er hele anlæg-
get færdigetableret – dog ikke toilet-
faciliteterne. Havnemesteren fortalte, 
at de først er klar til næste sæson, så 
indtil da må sejlere nøjes med de to 
skurvogne. Det gik også fint, efter-
som der ikke var ret mange (gæste-) 
sejlere i havnen.

Kl. 16 var der fælles eftermiddags-
kaffe. Igen kunne vi sidde udenfor. 
Efter kaffen var der tid til at slappe 
af eller gå en tur alt efter tempera-
ment. Vores medbragte petangue- og 
vikingespil kom ikke i brug.

Kl. 19:30 var de 2 fælles grill klar til 
brug. Nu var vi rykket inden døre i 
klubhuset. Hér var masser af plads. 
Og med duge, stearinlys og blom-
strede servietter var vi bænket om et 
rigtig hyggeligt „langbord“. Vi var 
13 til bords, men heldigvis deltog 
skibshunden Albert fra „Fru Søren-
sen“ også og blev dermed selskabets 
lykkebringende 14. mand!

Vinderne af eftermiddagens storby-
quiz blev hyldet; det blev Ingelise 
(Delfinen) og Kaj (Luske). Til gen-
gæld gik chokoladepræmierne for 
aftenens sejler-quiz til Fru Sørensen 
og Tvebakken.

I bedste og overbevisende MH-stil 
havde Aage og Preben harmonika 
og sav. Og så kom sang-hæfterne 
frem… Vi sang ikke alle viserne, men 
næsten! Tommeltotten kan godt bli-
ve øm af at svinge saven, men iflg. 
Preben går det over ved indtagelse 
af motivationsvæske, så Aage var 
flittig til at løfte glasset til „skål“. 
Det var en rigtig hyggelig aften, og 
vi kunne ikke overholde klubreg-
lementet om, at være stille efter kl. 
23. Klokken var over 01 før de sid-
ste forlod klubhuset.

Turudvalget har lært, at vi ikke skal 
spørge, hvornår vi spiser morgen-
mad søndag; der kommer lige så 
mange svar, som der er personer til 
stede. Nogen vil spise allerede kl. 
6:30, andre først kl. 9:00. Kompro-
misset blev kl. 8:30 og det passede 

vist de fleste. Ca. 1½ time senere var 
vi klar til at sejle hjemad. 

Udvidelsen af lystbådehavnen i Hou 
er rigtig vellykket; der er masser af 
plads mellem broerne og derfor var 
det – trods blæsten - heller ikke no-
get problem at komme fri af pæle-
pladserne og hammeren, da vi skul-
le af sted mod Marselisborg.

Motorbåden Delfinen var først af 
sted. De 5 sejlbåde tog af sted sam-
tidig og fulgtes ad et godt stykke 
nordpå. Men – ikke uventet - gik 
der lidt „ræs“ i hjemturen og feltet 
spredtes stille og roligt. Med en god 
slutspurt hentede Luske Fru Søren-
sen lige syd for Blommehaven og 
vandt dermed hjemturen. 

Turudvalget vil gerne takke de del-
tagende MH-sejlere for en rigtig god 
og hyggelig tur. Vi håber, I og man-
ge andre har lyst til at deltage igen 
til næste år – både forår og efterår. 
 
Mange hilsener MS Turudvalg

Efterårs klubtur 2007
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Lørdag d. 13 oktober 2007 og lørdag 
den 20 oktober 2007.
Fra kl. 12 til Kl. 14

Alle medlemmer er velkomne til at 
deltage i dette hyggelige arrange-
ment, hvor der kan købes lækkert 
hjemmesmurt smørrebrød.

Der serveres snaps til silden og fra 
fadølsanlægget vil der blive skænket 

de dejligste kolde fadøl - som sæd-
vanlig til overkommelige priser.

Der kan købes billetter til stander-
strygningsfesten på disse 2 dage.

 
Venlig hilsen
Festudvalget for Marselisborg Sejlklub

Optagningssild i Marselisborg Sejlklub

Den 27. oktober 2007 i 
Marselisborg Sejlklub

Kl. 14.00: Formanden holder tale om 
året, der er gået og standeren stry-
ges. Festudvalget sælger pølser med 
brød og øl/sodavand.

Kl. 18.30: Der bydes velkommen til 
en udsøgt middag.

Kl. 21.00: Bydes der op til dans.
www.elvstromsobstad.com

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

Advanced
Sailmaking

Det koster 150 kr. for at deltage i af-
tenens arrangement

Tilmelding kan ske på Marselisborg 
Sejlklubs hjemmeside, ved optag-
ningssildene eller til Nethe på tlf. 
22 52 09 13. Tilmelding senest den 
22. oktober 2007

Vel mødt til alle sild og søulke

Festudvalget for Marselisborg Sejlklub

Standerstrygning
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Ny standermast
Marselisborg Sejlklub takker for de 
sponsorbidrag, der har gjort det mu-
ligt for sejlklubben at indkøbe en 
længe savnet standermast.

Masten blev indviet ved klubbens 
og havnens jubilæumsreception 
d. 25-08-07.

Vi er stolte af den fine mast og glæ-
der os meget til at tage den i brug 
i dagligdagen, ved kapsejladser og 
ved de mange store sejladsarrange-
menter, som Marselisborg Sejlklub 
arrangerer.

Sponsorernes navne er graveret 
i en plade på standermasten.
Gravør Dynesen

Maskinfabrikken ELEKTRA A/S

Brændstrup Maskinfabrik A/S

MP sejl

Støckler Dental
Pia og Mads Støckler

Restaurant Navigator

Restaurant Martino

Terkildsen Bådtransport
Lars og Far

Din Tømrermester

Marselisborg Bådudsty

S/S Tvebakken
v. Preben og Kurt

VM Flag & Stænger A/S

Dan Stål Aps.

Restaurant SeaFood

Spar Nord Bank A/S

lin
d
b
erg

 3010/64  ·  pat. pen
d

.
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Marselisborg Sejlklub var igen i år 
vært for et Danmarksmesterskab 
- denne gang Scankap99, hvor en 
lang række gode folk var med i det 
team, der løftede opgaven til ful-
de! Tak til alle der på en eller anden 
måde bidrog !

Her kan de se nogle billeder derfra 
- hvis du vil se mere, hvem der løb 
med guldet m.m. kan du klikke ind 
på www.scankap99.dk

Tempofyldt og succesfuldt
Scankap-DM 
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Pernille Laursen 
Lars Uldal
tlf.��72 5250 

Skt. HanS udvalget: 
Lars og Margrethe  
Skøtt Jensen
tlf.��2� �005 / 2020 01�7

Rita og Jørn Skriver
tlf.��27 ����

Ole Bach
(best. rep.) 
tlf.���� 2712

klubHuSudvalget:
Kurt Steffensen 
(formand) 
tlf.��27 2��5 / 202� ���5

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

Preben Rye  
Lene Rye
tlf.��11� 0�0�

Jens Bøgh
tlf.�020 ��25

Henning Pedersen 
Palle Thomsen
tlf.��1� 15��

Jørgen Carøe
(best. Rep.) 
tlf.2�2� �77� / �0�1 �5�1

kurSuSudvalget: 
Lotte Pape
tlf.��1� 205� / �12� 7�27

Peder Stjernholm
(best. rep.) 
tlf.��1� 5�2� / �0�� 5�2�

SponSorudvalget:
Jesper Overvad
(best.rep) 
tlf.��1� 02�2 / �1�� �551

Peder Fink Madsen
tlf.��11 ��12 / 2�25 5�27

SejlerSkolen:
Åge Thorborg
tlf.��1� �5�2 / �0�� 571�

Palle Thomsen
tlf.��1� 15��

Peder Stjernholm
(best. rep.) 
tlf.��1� 5�2� / �0�� 5�2�

ungdomSudvalg:
Morten B. Johansen
(formand) 
tlf.���� ����

Lisbeth Bjerre Knudsen
(best. rep.) 
tlf.2010 ��01

Marianne Lyngdorf
tlf.��27 ��2� 

Hans Jørgen knudsen
tlf.��11 5��� / �0�� ��5�

Asbjørn Hansen
tlf.�1�� ���2

Per Thuesen
tlf.��2� 02�0

motorbådSudvalget:
Jørgen Carøe
tlf.��2� ��7� / �0�1 �5�1

turudvalget: 
Eva og Henrik Jensen
(best.rep.) 
tlf.��27 �5�2 / �170 �5�2

marSeliSborg Sejlklub:
Marselisborg Havnevej 100b 
�000 Århus C 

tlf.��1� 15�� 
mail@marselisborgsejlklub.dk 
www.marselisborgsejlklub.dk

Kontoret er åbent den 1.mandag i 
hver måned fra kl.17.00–1�.00.

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

Kontakt klubbens bestyrelse og 
udvalg via marselisborgsejlklub.dk

beStyrelSen: 
Kim Pihl 
(formand) 
tlf.���� 7007 / 217� �170 
kph@mail.dk

Lisbeth Bjerre Knudsen
(næstformand) 
tlf.�7�� 2��7 / 2010� ��01 
knudsens@gmail.com

Jørgen Carøe
(kasserer & sekretær) 
tlf.��2� ��7� / �0�1 �5�1 
kasserer@marselisborgsejlklub.dk 
caroe@post1.tele.dk

Peder Stjernholm
tlf.��1� 5�2� 
stjernholm@privat.dk

Eva Jensen
tlf.��27 �5�2 / �051 �5�2 
henrik�2@mail.tele.dk

Jesper Overvad
(klubhus udlån) 
tlf.��1� 02�2 / �1�� �551 
j.overvad@get2net.

Per Trankjær 
(materielforvalter) 
tlf.��1� ���� / 2�10 5���

Lars Skøtt Jensen
tlf.��2� �005

Kim Pihl
(best. rep.) 
tlf.���� 7007 / 217� �170

Jacob Spliid Bech
tlf.��11 7�2� / �1�� 7�2� 

Gunnar Jensen
tlf.��27 5�0� 

FølgebådSudvalget:
Per Hjerrild
tlf.��1� 205� / �12� 7�27

Kim Pihl
(best. rep) 
tlf.���� 7007 / 217� �170

Morten Kofoged
tlf.��1� ��5� / 2��� 75��

klubmålere:
Lars Skøtt Jensen
tlf.��2� �005 / 2020 01�7

Peder Stjernholm
tlf.��1� 5�2�

FeStudvalget:
Inger Søndergaard
tlf.��27 5720

Jørgen Bonde
tlf.��1� 75�0 / 2�20 2�0�

Eva Jensen 
(best. rep.) 
tlf.��27 �5�2 / �170 �5�2 

Nete Meier Nielsen
tlf.2252 0�1�

Henrik Jensen
tlf.��27 �5�2 / �051 �5�2 
(medlemskartotek og kontigenter) 
henrik�2@mail.tele.dk

Suppleanter: 
Ole Bach
tlf.���� 2712 
tove-ole@mail.dk

redaktionSudvalget: 
marsejleren@marselisborg- 
sejlklub.dk 

Lotte Pape 
(redaktør) 
tlf.��1� 205� / 20�5 7�27

Eva Jensen 
(best. rep.) 
tlf.��27 �5�2 / �170 �5�2 

Mogens G. Larsen 
(MH rep.) 
tlf.��1� �1��

Kurt Steffensen 
tlf.��27 2��5

HjemmeSiden:
Henrik Jensen
(best. rep.) 
tlf.��27 �5�2 / �051 �5�2 

Per Hjerrild Hansen 
tlf.��1� 205� / �12� 7�27

kapSejladSudvalget:
kapsejlads@marselisborg- 
sejlklub.dk

Per Hjerrild Hansen 
(formand) 
tlf.��1� 205� / �12� 7�27

Hans Jørn Knudsen 
(sekretær) 
tlf.��11 5���

marSeliSborg Havn S/i
Havnekontoret
Marselisborg Havnevej 5�  
�000 Århus C

tlf.��1� ���� 
Fax.��1� �7�� 
mh@marselisborghavn.dk 
www.marselisborghavn.dk

Åbningstider fra 1/�-10/11:
Man. �.00 –11.00 / 1�.00 –17.00 
tirs. �.00 –11.00 
Ons. �.00 –11.00 / 1�.00 –1�.00 
tors. �.00 –11.00 
Fre. �.00 –11.00

Ændringer annonceres på 
havnens hjemmeside

Kontakt havnens bestyrelse og 
personale via marselisborghavn.dk

HavnecHeF:
Thomas D. Fog
tlf.��1� ����

HavnemeSter: 
Jens Christian Gotfredsen 
tlf.20�� ���� 

beStyrelSen:
Flemming Bech 
(formand) 
tlf.��2� 00��

Carsten Mikkelsen
(næstformand) 
tlf.��22 ��00

Inge Abildgaard
(kasserer) 
tlf.�0�� 0020

Mogens G. Larsen
tlf.��1� �1��

Kirsten Grønborg
(kommunal repr.)  
tlf.���1 1501
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2007.09.01

Mandag den 6. august, den dag hvor 
sommeren kom igen, det efter to må-
neders pause. Årsagen var at kik-
ke nærmere på klubbens nye for-
mand Kim Phil. I Marsejleren nr. 2 
stod han som næstformand. I nr. 3 
som formand. Bag dette skift i uti-
de var, at Peder Fink Madsen hav-
de trukket sig fra formandsposten 
af personlige grunde. Med en enig 
bestyrelse bag sig blev Kim konsti-
tueret som formand. Han er jo ikke 
et særlig kendt ansigt udenfor ons-
dagsbanen. Han meldte sig ind i 
klubben for ca. 1½ år siden. Nogle 
vil måske spørge, hvad ved han om 
sejlads. Jeg spurgte »Hvordan be-
gyndte det med sejlads«? »I drenge-
årene boede vi i Hjerting. Som 9-årig 
brugte jeg mange timer i den lille lo-
kale sejlklub. De havde Flippere og 
Wayfarer som klub både. Under ti-
den gav det en sejltur med nogle af 
de store. Især hvordan sejlet virke-
de og var konstrueret var min store 
interesse«. Nogle år efter flyttede fa-
milien til Virring nær Skanderborg. 
Der blev det til et venskab med eje-
ren af en OK jolle. Han brugte den 
meget lidt. Det rådede Kim bod på 
ved mange OK ture på Skander-
borg sø. Senere købte han en brugt 
505 jolle som han renoverede. Det 

blev til en del timer på land med re-
parationer og ændringer, men hel-
digvis også rigtigt mange timer på 
vandet.»505 jollen var på dette tids-
punkt en af de vildeste joller og der 
var kontant afregning ved fejlhånd-
tering« sagde Kim. I 1977 var famili-
en rykket til nord siden af Horsens 
Fjord. Far og søn var nu ejere af en 
33 fods IOR konstruktion. Den blev 
senere udskiftet med en 43 fods cru-
iser/racer. I 1977 blev den 17-åri-
ge medlem af den nu mere end 125 
år gamle sejlklub i Horsens. Sam-
me år fik han sit ”sejler-kørekort” 

og sin debut som skipper. Han var 
aktiv som gast/taktiker/rorsmand 
på forskellige bådtyper og deltog i 
kapsejladser både hjemme og ude. 
»Især deltagelse i Kieler-ugen står i 
min erindring. Ud over at være årligt 
træf for de olympiske klasser m.m. 
er det også et stævne for store køl-
både. 80-100 store kølbåde på sam-
me start linje er lidt af en oplevelse. 
Her har jeg haft nogle af mine største 
udfordringer som taktiker og rors-
mand« fortalte han. Også Matchra-
ce har han haft fingrene i, både som 
deltager og uddannet dommer. Ef-
ter deltageles i flere Matchrace, var 
der især et der stod i hans hukom-
melse. »Jeg deltog i et Matchrace 

stævne i Marselisborg havn. Vi var 
i 2´start. Starten gik for første afde-
ling. Der er megen taktik i Matchra-
ce, med den manøvre kendte vi ikke. 
Det blev hurtigt tydeligt at der ikke 
var styr på båden. Den sejlede si-
delæns. En gummibåd slæbte den 
i havn, og en kranvogn løftede den 
op. Vi så båden der hang i strop-
perne, med en dinglende køl holdt 
af en enkelt boldt og 30 grader på 
tværs af skroget. Dermed sluttede 
det stævne«. Undervejs er det ble-
vet det til ægteskab med Jette. Mand 
og kone købte sammen en X99, det 
skulle være noget der kunne flytte 
sig. Jette var ud over at gaste sam-
men med drengene, aktiv i pige-

Kurt kom forbi

Sponsor for M
arselisborg Sejlklub
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Jeg føler mig godt hjemme her. Det 
er også det gode sammenhold med 
mange aktiviteter og mange frivil-
lige hjælpere der er klubbens driv-
kraft. Det vil jeg meget gerne være 
med til at fastholde og bygge vide-
re på. I bestyrelsen og udvalg sam-
ler vi på ideer til aktiviteter og nye 
tiltag. På kapsejladsbanen er der fle-
re måder at kunne dyste på. Måske 
Trible sejlads hvor tre ens både dy-
ster. Vi har god aktivitet omkring 
klubbens ynglinge. Vi har i år for-
søgsvis brugt 3 af vores 4 ynglinge på 
onsdagsbanen. Det har givet fornyet 
interesse for bådene i ungdomsafde-
lingen og trækker nye medlemmer. 
Tanken er at startet trænings sejlad-
ser og Trible kapsejlads fredage ef-
termiddage. Vi har flere potentiel-
le nye medlemmer der spørger om 
vi har et tilbud i form af uddannel-
se og klub båd til kapsejlads. Flere  
der ønsker gaste plads, heraf en del 
piger. Vi kunne godt bruge en over-
bygning til den populære og særde-
les veldrevet sejlerskole. Med banen 
placeret rigtigt, kunne Trible sejlads 
i Ynglinge også blive en publikums 
tiltrækker. Vi kan få flere til at sejle, 
også piger. Så er der går rundt med 
en sejler i ”maven”, men ingen båd 
har. De er også velkomne i klubben. 
Og dem der har båd som ønsker at 
lære mere om kapsejlads før de ka-
ster sig ud i det i egen båd. Dem har 
vi brug for i vores sejlklub og de har 

kapsejlads som skipper på X’eren. 
»Hvordan går det med to skippere 
på samme båd« spurgte jeg. »Når 
vi er ude i frisk luft, så kan sådan 
en hurtigløber, i medvind og ned 
af bakke, godt få lidt ”næsevand”, 
så melder Jette »Nu er I for vilde«. 
Vores faste kommentar var, »Vi har 
styr på det! Fuld kontrol…«. Nu er 
det ikke kun kapsejlads formanden 
brænder for. Der er i gennem årene 
også sejlet mange sømil i tilbage-
lænet stil. Som ung med vennerne 
med hvad dertil hører. En gang le-
gede de gemme på Nordals efter, at 
have indtaget en andel af den i Tysk-
land indkøbte toldfrie ration. Det er 
også blevet til mange gode ture med 
fru Jette og børnene. Der blev nok 
trimmet mere end hos gennemsnit-

tet blandt tursejlere. For godt fire år 
siden byggede familien hus i Beder. 
For at få tid og kræfter blev X’eren 
solgt. Efter fuldført byggeri og an-
læg af japansk have var det tid til 
at komme på havet igen. Marselis-
borg Havn og klub trak. Kim og ko-
nen blev meldt ind. Torkil Hofman 
manglede en gast til sin Langø 10m 
så han påmønstrede der. Per Hjer-
rild fik ham ind i kapsejladsudval-
get. Ved generalforsamlingen i 2006 
blev han indvalgt til bestyrelsen 
og konstitueret som næstformand. 
Mit slut spørgsmål til formanden. 
»Hvad er dit indtryk af klubben og 
hvad fremover«? » Det første der 
slog mig er, at det er en meget åben 
klub. En uformel omgangstone og 
prioritering af det sociale samvær. 

Navn: Kim Phil.

Alder: 47 år.

Familie: Gift med Jette Ejlertsen.

Børn: Line 15 og Simon 18.

Stilling: Salgs og produktudvikler.

Fritid: Sejlads og Japansk have.

 
 Opråb! 

Nyt blod til 
festudvalget

 
 Festudvalget har behov for 
 flere og nye kræfter til at plan- 
 lægge og arrangere de forske- 
 lige festligheder for medlem- 
 merne i sejlklubben. 
 
 Henvendelse til Nethe på 
  tlf. 22 52 09 13

brug for os. Motorbåde sejlerne bli-
ver der flere af, dem vil vi gerne have 
med, så motorbådsudvalget får del-
tager til arrangementer. Tur udval-
get har deres veltilrettelagte fælles 
turer med god tilslutning. Medhen-
syn til egne planer om båd, arbej-
der jeg på et projekt og drøm om at 
bygge min egen konstruktion. Med 
nye dimensioner og frihed. Den har 
været et par år undervejs og det er 
endnu for tidligt at fastsætte dato 
for søsætningen«. Det var forman-
dens slut replik
 
ks@marselisborgsejlklub.dk
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Vi har stadig de flotte Marselis-
borg Sejlklub T-shirt til kun 60 kr.  
De sælges i klubhuset den første 
mandag i måneden (bestyrelsens 
mødedag), om onsdagen til kap-
sejlads eller i vinterhalvåret, når vi 
har klubaften.

Årets 
julegave-idé

med mere
Sejlsæsonen er ved at være slut og 
båden skal på land. Når der pakkes 
væk, er der måske noget der ikke 
skal anvendes mere. Smid det ikke 
ud med gem det til forårets grejmar-
ked. Der kan det måske sælges, har 
du ikke selv tid sælger vi det gerne 
til fordel for huset. Stativet for tom-
me flasker og reolen til Marsejleren 
i messen, er købt for penge for pen-
ge fra grejmarked og kaffekassen i 
køkkenet. Vil du ikke selv opbeva-
re sagerne, så kontakt os for depo-
nering til foråret.

ks@marselisborgsejlklub.dk 

Grejmarked

I ungdomsafdelingen er der her i 
September fuld gang i aktiviteter-
ne. Efter sommerens vellykkede 
Tunø lejr, og med unge entusiasti-
ske trænere til at sætte dagsorde-
nen, er der masser af gå-på-mod, og 
lyst til at sejle. Der er stødt en flok 
nye optimist sejlere til de, der star-
tede før sommerferien. De tre yng-
linge-både bliver rørt flere gange i 
ugen: Til tirsdags og torsdags træ-
ning, hvor der er faste besætninger 
af ynglingesejlere, og om onsdagen, 

hvor tre af vore optimister har vun-
det respekt for deres dygtighed på 
de voksnes onsdagsbane. Ynglin-
ge-bådene er i sæsonens løb blevet 
sejlet meget mere end forventet, og 
tjener nu mange formål, ud over 
det primære - at være overgangs-
båd for store optimister, der gerne 
vil fortsætte med at sejle og kan lide 
at være sammen om at sejle. 

Blæsten går frisk
 – og der sejles stærkt i ungdomsafdelingen

Sikker båd ! 
Vi tilbyder flere former 

for alarm.
Kontakt os og hør hvor-
dan du sikrer din båd. 

www.marinelec.dk
Henning Wermuth
Marine Electronic

Latyrusvej 3

8240 Risskov

Mob. 40724565

– snak med fagmanden – 
og få råd 

Udvalgsaften
Marselisborg Sejlklub
tirsdag den 1. november 2007
kl. 19.00-22.00

HUSK

Fortsættes side 22
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Zoom jollerne har også vist sig at 
være en populær fortsætter båd for 
store optimister. Klubben har i år an-
skaffet 2 joller med støtte fra Ung-
doms-samvirket og yderlig en fond, 
og der er rift om at komme til at sej-
le i klubbens joller. Samtidigt er der 
nu tre privat-joller, så ”flåden” er 
oppe på 5 zoom joller.

Vore unge sejlere har deltaget ikke 
blot i de to ugentlige træningsafte-
ner, men mange af dem også i week-
end stævner.  At komme til stævne 
med sin jolle kræver en del opbak-
ning fra forældrene, men det mangler 
heldigvis ikke i Marselisborg Ung-
domsafdeling. Der er høstet megen 
erfaring og flotte resultater her i ef-
teråret. For de mindste er det stort 
at deltage i den første kapsejlads, 
uanset placering – og for de større 
er det spændende at se, at Marse-
lisborg sejlerne godt kan være med, 
når der dystes udenbys.  
Der var været MS sejlere 
i Fredericia, Skive, Skan-
derborgs VestindienCup 
og for nylig var 5 MS opti-
mister til stævne i Nappe-
dam. Anton vandt C-feltet 
med 35 deltagere, Christi-
ne blev no 6, og lillebror 
Niels på 8 år gennemfør-
te sin anden kapsejlads i 
dette efterår. Ugen efter 
var der Århusmesterska-

ber i over 11 m/s den ene af dage-
ne, og her deltog 5 MS optimister 
og 4 zoom, der alle tog ud selv om 
der var rigeligt med vind.  Anders 
blev no 2 og Rikke no 4 i Zoom fel-
tet – og når nu no 1 slet ikke var fra 
Århus, så synes vi at Anders blev 
Århus mester. Alt i alt viser efter-
årets resultater, at der er blevet hørt 
godt efter, når vore trænere har øst 
guldkorn ud.

Snart er det tid for klubmesterska-
ber, og senere sejl-sæson afslutning 
(for de der ikke vintertræner). Vinte-
rens land-aktivitetsplan er på trap-
perne - ifølge Morten - og der bliver 
som sædvanligt mange spænden-
de arrangementer at glæde sig til 
for ungdomsafdelingen; fællesspis-
ning, overnatning i klubhuset, ban-
kospil mv. - og vi regner med igen 
at have søndags svømmetræning, 
vinteren igennem.

Sponsor for M
arselisborg Sejlklub

Marselisborg Havnevej 46 B  •  8000 Århus C

Tlf: 86 18 19 69 / 21 49 60 75  •  www.martino.dk  •  e-mail: martino@martino.dk

Vi har åben alle dage - hele året...

Vi glæder os til at betjene jer.
Med venlig hilsen
Jette og Henrik

Så kig forbi...
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Solen stod højt på himlen på denne 
begivenhedsrige dag, hvor Marse-
lisborg Havn og sejlklub fejrede 25 
års Jubilæum.

Allerede kl. 10 summede der af ak-
tivitet i Klubhuset, hvor der skulle 
være reception kl. 12.00. Der blev 
skåret melon, hældt hvidvin på glas, 
arrangeret diverse chips og pyntet 
med blomster.

Kl. 12.00 strømmede folk til og vi 
var omkring 100 begejstrede tilsku-
er til de mange flotte taler, der blev 
holdt, og da standeren blev indviet 
og den smukke Marselisborg hym-
ne blev sunget, var der ikke et øje 

tørt. Der var en utrolig hyggelig 
stemning og alle havde et par hyg-
gelige timer.

Marinehjemmeværnet båd MHV 814 
med Steen Trolle ved roret lå ved 
Rita-kajen og alle, der var interesse-

25 års Jubilæum

rede kunne komme ombord og se, 
hvad der gemmer sig bag de grå fa-
cader. Ole og Tove i ”Agnes”var hel-
dige at få 2 unge sømænd fra MHV 
814 med ud på en lille tur i bugten – 
de havde vist aldrig prøvet at sejle 
sejlbåd før. Jørgen Carøe i Delfinen 
havde også stillet sin båd til rådig-
hed for en lille tur på bugten.

Sweet & Ice havde arrangeret Hat-
teteater v/Børnekulissen på Ritaka-
jen. Det var mægtig flot. Ved Ate-
lier og Galleri Gurli Maya var der 
maleriudstilling og pianist Aksel 

Skjoldan spillede klaver. Mens alt 
dette skete, var der også aktivite-
ter i havnebassinet. De små opti-
mister var på ”lagkage-ræs” og de 
”store” ynglinge havde Triple-race 
udenfor molen.

Dagen blev afsluttet med en hyggelig 
fest i klubhuset, hvor vi fik en skøn 
middag leveret af Martino. Senere 
blev der budt op til en svingom, og 
musikken blev leveret af Mortens 
Trio + én...

Bådtransport 
indtil 8,5 ton

Nedbygget bil 
m . kran  

og hænger

Vognmand 
Ove Therkildsen 

86 24 34 33
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Vinteroptagning

Det er nu tid for at bestille tid til op-
tagning af din båd – se venligst op-
tagningstider i Marsejleren, samt 
havnemesterens omtale af den nye 
vinterplads.

Indsejlingen
Vest-indsejlingen har fået nye bøjer 
– de røde bøjer afmærker en sand-
banke, som har bygget sig op ud 
for indsejlingen, dybden på ban-
ken kommer visse steder ned på 
1,7 meter. De grønne bøjer til styr-
bord markerer sten fra midtermo-
len som er styrtet sammen, dybden 
her kommer ned på 1,5 meter. Disse 
bøjer er en foreløbig foranstaltning, 
indtil udbedringen af disse forhold, 
som kræver et større arbejde, kan 
iværksættes.

Vandscootere
Slæbestedet har fået et nyt skilt, der 
lyder følgende: 
„Søsætning og sejlads med vand-
scootere m.v. er forbudt. Overtræ-
delse af dette vil medfører politian-
meldelse“.
Bekendtgørelse om regulering af sej-
lads med vandscootere m.v. BKE nr. 
1315 af 20/11/2006”

Grunden til denne stramning er, 
udover at sejlads med vandscoo-

ter er forbudt i området, at der er 
udvist hensynsløst sejlads på vo-
res område.

Åbent hus i den nye værksteds-
bygning

I forbindelse med Marselisborg 
Havns jubilæumsfest d. 25. august 
2007, holdt vi åbent hus i værksteds-
bygningen, og vi vil gerne takke de 
mange af havnens brugere, som kom 
forbi og så de nye lokaler.

Pesonale
Havnemester Jens Christian Godt-
fredsen har sommeren over desvær-
re været langtidssygemeldt, grundet 
en diskusprolaps. Vi er glade for at 
se Jens Christian igen i god form.

Vejrstation
Havnen har indkøbt en vejrstati-
on, som kan aflæses i det lille østli-
ge vindue i tårnet. Selve måleren er 
opsat ovenpå sejlklubben.
Yderligere arbejder vi på en skærm 
ved vores Tally maskine, som vil op-
lyse om følgende: Det lokale vejr, 
DMI udsigterne, Vind prognoser

Tyveri
Flere bådejere har desværre væ-
ret udsat for tyverier gennem den 
sidste tid.
Onsdag d. 4/9 lykkes det politiet at 
anholde en person her på Marselis-
borg Havn
 – se artiklen; muligt organiseretr 
tyveri af bådmotorer i Århus. Fra 
havnen er vi i kontakt med poli-
tiet, men det bedste alle kan gør 
er at fjerne så meget af værdi som 
muligt, og eller sikre sin båd med 
alarm, låse m.v.

Marselisborg Havn på DR TV
Børneprogrammet ”Nørd” var på be-
søg på Marselisborg Havn onsdag d. 
5/9 – se vores slæbested brugt på en 
ny måde d. 2/10 kl 17. på DR 1.

Nyt fra havnechefen

Nørd på besøg på havnen

Infomøde 
for pladshavere
Marselisborg Lystbådehavn S/
I indbyder pladshaverne til in-
formationsmøde på Restaurant 
Neptun:

Tirsdag d. 20 november 2007, 
kl. 19.00.

Bestyrelsen vil orientere om hav-
nens økonomi, aktuelle opgaver 
og fremtidige planer. Der vil bli-
ve informeret nærmere om dags-
ordnen ved opslag i sejlklubbens 
klubhus og ved havnekontoret. 
Spørgsmål og forslag til besty-
relsen bedes så vidt muligt ind-
leveret til havnekontoret forud 
for mødet.
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Både under 5,5 ton  (390 kr.)

Fredag d. 05.10.07
Fredag d. 12.10.07
Lørdag d. 13.10.07
Lørdag d. 20.10.07
Fredag d. 02.11.07
Lørdag d. 03.11.07
Lørdag d. 10.11.07

Både fra 5,5 til 8,5 ton  (490 kr.) 

Lørdag den 27.10.07

Tilmelding* kan ske på Havnekontoret 86 19 86 44.

*Hvis båden skal stå på land længere end til 1. juni skal dette 
oplyses ved tilmelding. Desuden skal det meddeles, hvis der 
ønskes opsat telt(med sider helt til jorden) udenom båden.

Masterne skal afmonteres for Sallingshorn m.v. Husk også at 
masten skal være forsynet med MH nummer (mærker udlev-
eres på havnekontoret).

Både over 8,5 ton
Ring direkte til EMJ, Jens Peder Jensen 86943680/21485175 og 
aftal nærmere.

Vinterplads øst og vest
Endelig står den ny vinterplads klar 
til brug. Det betyder at havnen frem-
over får bedre vilkår for plads til 
bådene på land. Vi forsøger nu at 
placere bådene så vi udnytter de 
to pladser optimalt. Lastbilen har 
en lang transport til den ny vinter-
plads og derfor vil vi primært køre 
de letteste både der til.

Vi vil som vi plejer stille nogle kasser 
med klodser op rundt om på områ-
det, men vi henstiller til alle om at 
efterse alt grej og have ekstra klod-
ser, søm, skruer og bolte samt værk-
tøj klar ved hånden.

HUSK I GOD TID
- tjek træstativerne for råd og 
 flækket tømmer.
- tjek jernstativerne for rust.
- smør alle bevægelige dele. 

Kan du ikke finde dit stativ efter 
sommerens flytning kan vi være be-
hjælpelig med at finde det..

Miljø affald

Vi har i sommer forsøgt at stille grøn-
ne miljøaffaldscontainere op ved 
det sorte miljø skur. Vi indrømmer 
at skiltningen ikke har været opti-
mal og derfor har vi været plaget 

af at almindeligt affald er blevet 
lagt forkert.
Vi henviser miljø affald til det van-
te sorte miljøskur ved søsætnings-
kajen. Venligst brug 2 minuter på at 
sortere dit affald i poserne.
Vi har planer om, en gang i nær frem-
tid, at lave en mere miljø og bruger-
venlig plads lige over for værkste-
det ved komprimatoren. Plaseret lige 
mellem vinterplads øst og vest.

EL og Vand over vinteren
EL lukker vi for medio Nov. Der vil 
være mulighed for el mod betaling. 
Kontakt havnens personale.
Vandet lukker vi for når der kommer 
nattefrost, senest ultimo Nov.

Højtryksrenser og 
miljøstøvsuger
Kontakt havnens personale.
Højtryksrenseren låner du frit.
Miljøstøvsugeren er et krav for at 
undgå den giftige bundmaling på 
pladsen. Her skal du kun betale for 
de materialer du bruger.

Vigtig information ved optagning
Efterår 2007OPTAGNING AF BÅDE 2007
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En udenlandsk mand blev i nat fan-
get af politiets hundepatrulje, da 
han var i færd med at stjæle en på-
hængsmotor i Marselisborg havn. På 
sig havde han blandt andet en liste 
over en lang række bådmotorer op-
gjort i euro. 

Politiet rykkede i nat ud i Århus, 
da en kraftig bådalarm gik i gang 
på Marselisborg havn. Her var en 
29-årig udenlandsk mand i færd 
med at stjæle en påhængsmotor fra 
en båd. 

Den mistænkte luskede væk fra ste-
det, men en hundepatrulje fandt den 
29-årige i et buskads, hvor han gem-

te sig med en stor boltsaks. 

”Vi fandt også et papir, der kunne 
ligne en udførlig bestillingsliste på 
bådmotorer alle opgjort i euro,” siger 
vagthavende ved Østjyllands Politi, 
Morten Bujakowitz, til jp.dk. 

Overdraget til kriminalpolitiet 
Sagen er nu overdraget til krimi-
nalpolitiet. Her udelukker man dog 
ikke, at manden opererede på egen 
hånd, og at bestillingslisten måske 
blot er en almindelig udenlandsk 
salgsliste. 

”Vi undersøger sagen i øjeblikket og 
er naturligvis interesserede i af inde 
ud af, om manden har stjålet andre 
bådmotorer,” siger Jørgen Andersen 
fra Kriminalpolitiet i Østjylland. 

Det kræver sin mand at slæbe afsted 
med en almindelig bådmotor, der 
nemt vejer mellem 50 og 100 kg. 
Tilgengæld er den ofte mere end 
50.000 kr. værd. 

De sidste to sæsoner har Østjyllands 
Politi registreret 57 tyverier af båd-
motorer i den størrelsesorden. 

 
Thomas Andrew Offentliggjort 5/9.07

Muligt organiseret tyveri af bådmotorer i Århus

Fra 1/9 til 10/11 er havnekontorets 
åbningstider: 

Mandag 9 - 11  og 16 - 17
Tirsdag 9 - 11  
Onsdag 9 - 11 og  16 - 18
Torsdag 9 - 11
Fredag 9 - 11 

 
 
Havnekontoret  86 19 86 44
Havnemesteren 20 99 86 44

Legepladsen
 
Så er legepladsen klar, så nu kan bør-
nene boltre sig med at eksperimen-
tere med vand, fisk og sand på lege-
pladsen. Havnens personale gjorde 
et stort arbejde for at etablere pum-
pe, plancher med fisk og rækværk 
omkring pladsen, så det hele stod 
klart til brug ved havnens jubilæ-
umsdag den 25. august og børnene 
har allerede brugt den flittigt. 

Næste projekt er etablering af teras-
sen i tilknytning hertil, hvor forældre 
og pladshavere kan sidde og nyde 
udsigten over havnen, medens bør-
nene morer sig.

Velkommen til
Marselisborg Havn
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To afdelinger i Århus

  brug af checks

lige overfor
Magasin

GRATIS i sparekassen:
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afsender: Marselisborg Sejlklub, Marselisborg Havnevej 100 B, 8000 Århus C.


