
Marsejleren
MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN  •  MARTS 2008  •  NR.02

Standerhejsning............................. side 4
Brugerundersøgelse....................... side 15
Søsætningsdatoer .......................... side 27

HUSK !
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forbeholder sig ret til at forkorte indlæg eller undlade at bringe dem.

2 3

Vintre er ikke hvad de har været 
– ingenting er helt det samme: Det 
er lunere, der er flere både i vandet 
vinteren over, og nu har Marsejle-
ren fået en klumme! Som nyvalgt 
formand for sejlklubben har jeg fået 
æren af at indlede, hvorefter stafet-
ten fremover vil gå på skift mel-
lem havnen og sejlklubben. Det er 
endnu et godt initiativ fra Marsejler 
redaktionen, der i dette nummer af 
bladet også gennemfører en bruger 
tilfredshedsundersøgelse. Jeg vil 
gerne her opfordre til at besvare 
den, - det er ved at tilkendegive din 
mening, at du skaber grundlag for 
forbedringer.

Engang mødtes vi først når vinter-
mørket fortog sig, og temperaturen 
var tilpas til at gå i gang på vin-
terpladsen. Nu sejler vor opti- og 
zoom-sejlere vinter-træningssejlads. 
Der er også liv i klubhuset vinteren 
igennem– selv om lokalerne lige skal 
tøs op inden vi kan gå i gang. Det er 
der udsigt til en lunere løsning på, 
mere herom senere.

Selv om vinteren er mild, så længes 
jeg alligevel efter foråret, hvor det 
for alvor bliver vejr til at sejle. Der 
er meget at glæde sig til, for der 
er igen i år lagt op til fornyelse på 
flere fronter: Onsdag sejladserne er 
nu udvidet med et helt nyt initiativ, 

beskrevet i sidste Marsejler – kaldet 
Easy Race. Jeg tror, at det er lige det 
der skal til, for at lokke flere ud at 
sejle, i ideelle rammer. Det må tiden 
vise – men i bestyrelsen er vi glade 
for at udvalgene eksperimenterer 
med nye tilbud – det er den slags 
forandringer, der lader klubben til-
passe sig tiden. 
Det er også året for den helt store 
samarbejdsøvelse mellem bugtens 
sejlklubber; Volvo Youth Sailing 
– ungdommens WM. De frivillige 
er begyndt at melde sig, og jeg glæ-
der mig til en stor oplevelse – check 
hjemmesiden for spændende opga-
ver!

Det er jo ikke kun temperaturen, der 
ændrer sig gradvist. Det gør vores 
medlemskare også, - gennemsnits-
alderen stiger, fritiden er kostbar og 
forenings-arbejde konkurrerer med 
andre fristende tilbud. Alligevel er 
vi en klub af mange entusiaster, der 
sætter gang i tingene. I bestyrelsen 
forsøger vi at fange signaler om skif-
tende vinde, og vil i den kommende 
tid arbejde med nye muligheder. 
Har du ideer, kritik og forslag, så 
kom frem med dem, til udvalg og 
bestyrelse – det er din klub og dine 
muligheder, og du er meget velkom-
men.

Formandens Klumme

Ü
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I flere sæsoner lykkedes det min 
mand og jeg, at være undervejs i 
søsætning med kranen, når skuddet 
lød og standeren blev hejst. I år skal 
det lykkes at deltage – jeg håber, at 
du også afsætter eftermiddagen, og 

Standerhejsning

aftenen til hyggeligt samvær, når 
standeren skal hejses lørdag den 26. 
april.

Vi ses! Med sejlerhilsen
Lisbet

Gode traditioner
Søsætningssild og standerhejsning samt tilhørende fest.

Gode traditioner kan man jo ikke have for tit. Så derfor sæt kryds i 
kalenderen til disse begivenheder. 

Foråret nærmer sig og båden skal gøres klar til det rette element. Men som 
vi ved: ”uden mad og drikke duer helten ikke” Så derfor står klubhusets dør 
åben og der vil blive serveret sild m.m. samt drikkevarer følgende dage til:

Søsætningssild: lørdag den 12. april kl. 12.00 til 14.00 og
 lørdag den 19. april kl. 12.00 til 14.00

Standerhejsning lørdag den 26. april kl. 14.00

Standerhejsningsfest lørdag den 26. april 18.30 til ?

Ved standerhejsning om eftermiddagen vil der blive serveret pølser og 
øl/vand.

Til festen om aftenen vil vi se, hvad køkkenet kan frembringe. Der vil være 
god musik efter maden er indtaget og benene trænger til at blive rørt. 

Men det er jo ikke gratis. For den lille sum af 150 kr. pr. kuvert vil der blive 
serveret god og lækker mad.

Tilmelding til standerhejsningsfesten kan ske ved søsætningssild, via 
hjemmesiden eller til Nethe på 2252 0913.

Vi glæder os til at se jer disse dage.

Med venlig hilsen
Festudvalget.

Marselisborg Sejlklub afholder 
standerhejsning

Lørdag den 26. april 2008 kl. 14.00, 
ved standeren foran klubhuset. 

Kom og bidrag til en festlig start 
på sæsonen. Vi vil vanen tro synge, 
hejse klubstanderen og afskyde ka-

nonen. Efter standerhejsningen vil 
festudvalget sørge for udskænkning 
af kaffe og øl, pølser og brød. 

Om aftenen er der fest i klubhuset 
– hold øje med hjemmesiden og 
husk at tilmelde dig i god tid!

Vi ses

Med venlig hilsen
Formanden 



Vine fra Alsace var temaet til 
Klubaften d. 6. februar
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Meget af det, vi lærte, da vi tog du-
elighedsbevis, har vi givetvis glemt. 
Men vores underviser, Peter Peter-
sen, kom med mange ’guldkorn’, 
som vi stadig husker og ét af dem 
var ”sejlsport er en dejlig drik!”.

Dét er en læresætning, som vi efter-
følgende har forsøgt at leve op til. 
Og vi har konstateret, at vi ikke er 
de eneste sejlere, der kender Peter 
Petersen . 

Derfor var der da heller ingen tvivl 
om, at vi skulle deltage i Klubafte-
nen d. 6. februar, hvor Helle Stoffer 
og Kurt Iversen, der netop har startet 
www.vinalsace.dk, besøgte MS for at 
fortælle om Alsace og lade os smage 
på deres vine, der alle kommer fra 
en mindre producent, Antoine Stof-
fel, i Eguisheim..

Vi var i alt 13, der havde fundet vej 
gennem mørket til Klubhuset. Nogle 
havde besøgt Alsace på ferier og 
kendte allerede vinene fra området 
– andre ønskede at blive klogere på 
det lille (primært) hvidvins område, 
der er en blanding af tysk og fransk 
kultur.

Kurt og Helle havde medbragt 10 
forskellige vine – heraf også en rosé 
og en rødvin samt to typer af den 
mousserende Cremant d’Alsace. 
…. og Helle var ganske rundhåndet 
med udskænkningen.

Vi havde en rigtig hyggelig aften og 
der blev stillet mange spørgsmål. 
F.eks. ’kan man sejle til Alsace’? Og 
det kan man faktisk godt!

I anledning af vinsmagningen gav 
Vinalsace rabat på de normale ud-
salgspriser, så niveauet lå på 75-95 
kr. per flaske. Dyrt vil nogen måske 
mene. Men vi fik altså nogle mar-
kant bedre smagsoplevelser end den 
Alsacevin, som mange af os kender 
fra supermarkedet til ’3 for en hund’, 
kan levere. Så det kan varmt anbefa-
les at give lidt ekstra for hvidvinen 
næste gang.

På Bestyrelsens vegne,
Lars og Pernille

12. april. 
Grejmarked og 
Auktion
Grejmarked kl. 12 til 15. Her kan du 
sælge det der ikke længere bruges. 
Har du ikke tid til selv at stå bag 
”disken”, så sælger vi det gerne til 
fordel for klubhuset.
Nyhed kl. 15.00.  Efter grejmarked 
holdes auktion over de effekter der 
er blevet efterladt i garderoben i 
årets 2007. Det du kan byde på er: en 
flis jakker Kansas XL, en flis jakke 
GAMF XXL. En lækker sejlerjakke 
WAVE large, rygsæk m. skrårem 
Jack x Jones. Regnslag, cyklehjelm, 
rygsæk, løbesko og meget mere. 
Pengene går til klubhuset. Samme 
dag er der søsætningssild, så tag 
nogle venner med til en hyggelig 
hjemmelavet frokost og en snaps i 
klubhuset, god oplevelse for små 
penge.

Kurt
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Aktivitetskalender 
For Marselisborg Sejlklub 2008
Læs mere om aktiviteterne og tilmeld dig på www.marselisborgsejlklub.dk

Onsdag d. 19. marts 
Når både mødes…
Temaaften om kapsejladsregler og 
dermed gentagelse af sidste års succes!

Tirsdag d. 8. april 
Kursus: Knuder, knob, tovværk og 
splejsning v/Åge Thorborg.

Lørdag d. 12. april 
Søsætningssild kl. 12.00

Mandag d. 14. april 
Volvo Youth Sailing – ISAF World 
Championship 2008
’Frivillig Café’ I Århus Sejlklub 
kl. 19.00 – 21.00 
http://www.youthworlds2008.org/
Frivillige/Kalender.aspx

Tirsdag d. 15. april 
Foredrag med Langturssejlerne.

Lørdag d. 19. april 
Søsætningssild kl. 12.00

Onsdag d. 23. april 
Træningsaften til forårets
Onsdagssejladser.

Lørdag d. 26. april 
Standerhejsning og standerhejsningsfest

Onsdag d. 30. april 
Introduktionsaften til EasyRace – en ny 
og sjov måde at holde sejl-formen ved 
lige på!

Onsdag d. 30. april 
Træningsaften til forårets 
Onsdagssejladser.

Mandag d. 5. maj
Volvo Youth Sailing – ISAF World 
Championship 2008
’Frivillig Café’ I Århus Sejlklub 
kl. 19.00 – 21.00 
http://www.youthworlds2008.org/
Frivillige/Kalender.aspx

Onsdag d. 7. maj
Sæsonens første Onsdagssejlads, 
EasyRace og Klubaften.

Fredag – søndag d. 9.-11. maj 
North Sail Trim Weekend.

Mandag d. 9. juni
Volvo Youth Sailing – ISAF World 
Championship 2008
’Frivillig Café’ I Århus 
Sejlklub kl. 19.00 – 21.00 http://
www.youthworlds2008.org/Frivillige/
Kalender.aspx

Lørdag – søndag d. 14. og 15. juni 
Klubtur for alle sejl- og motorbåde 
– nærmere information følger.

Søndag d. 15. juni
Marselis Cup: Kapsejlads for joller 
(ungdom)

Torsdag – søndag d. 10.-20. juli 
Volvo Youth Sailing - ISAF World 
Championship 2008

Onsdag d. 6. august 
Træningsaften til efterårets 
Onsdagssejladser.

Mandag – søndag d. 28. juli – 3. august 
Tunølejr for Ungdomssejlere.

Lørdag – søndag d. 23. og 24. august 
Klubtur for alle sejl- og motorbåde 
– nærmere information følger.

Lørdag d. 18. oktober 
Optagningssild kl. 12.00

Lørdag d. 25. oktober 
Standerstrygning og 
standerstrygningsfest.

Lørdag d. 1. november 
Optagningssild kl. 12.00

Se Ungdomsafdelingens mange 
aktiviteter under menupunktet 
Ungdom på www.marselisborgsejl
klub.dk 
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Sejl hver uge
Til foråret starter vi et nyt koncept 
op, der henvender sig til dig, der 
godt kunne tænke sig at bruge din 
sejlbåd lidt mere. Konceptet går 
ud på, at sejle en gang om ugen 
sammen med ligesindede. Vi sejler 
samme dag som kapsejladserne på 
onsdagsbanen og sejler også den 
samme bane som kapsejlerne, men 
vi sejler efter søvejsreglerne – så her 
er plads til alle, ingen hidsige starter 
og alle har det til fælles, at de ønsker 
at bruge båden lidt mere.
Så tag konen, naboen  eller kollegaen 
med og brug din båd mere! 

Efter sejladsen er der hygge i klub-
huset.
Intro i Sejlklubbens klubhus til easy-
race den 30. april kl 18.30 - send evt. 
en mail til mail@marselisborgsejlkl
ub.dk - så får du yderligere informa-
tioner når de er klar.

Kapsejladsudvalget
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Foredrag med Langturssejlerne 
d. 15. april i Marselisborg Sejlklub
En gasts bekendelser, del 2. med 
Gry Bastholm

Vi havde besøg af Gry i 2005, hvor 
hun fortalte om sin første sejltur 
nogensinde, som gast på Little 
Swan fra Danmark til Caribien, over 
Grønland. Gry fik slet ikke nok, og 
tog af sted igen i januar 2006, for at 
påmønstre Little Swan i San Cirsto-
bal, Galapagos og være gast frem til 
Tahiti. En af de største udfordringer 
for Gry var de mange dage til havs. 
Hun beskriver det således:
”24 dage til havs, fra Galapagos til 
Marquesas: ”Dette bliver en fortælling 
om, hvordan man bruger en masse tid 
på at lave ingenting. Jeg havde jo lovet 
at beskrive hver dag med ét ord, og det 
gøres ganske nemt: for den første dag må 
det være ”forventning”. Dag 2 til 8: SØ-
SYGE og dag 9 og 10: ”genfødsel”.”
Gry kommer frisk hjem fra sit 3. 
besøg på Little Swan lige inden 
dette foredrag. Hun tager nemlig til 
Australien fra december til februar, 
for at holde jul og nytår med Little 
Swan, som efter godt 11 år er hjem-
me i Australien igen. Denne gang 
skal hun dog ikke sejle med hende. 
Men mon ikke hun har nogle friske 
historier med fra de varme lande?

Kom og oplev et anderledes og frisk 
foredrag af en ”ikke-sejler”, der slet 
ikke kan få nok af havet.
Se evt. Gry’s hjemmeside, med beret-
ninger fra hendes 2. tur med Little 
Swan: http://travellog.kilroy.dk/
gryslogbook
Pris for foredrag i MS d. 15. april 
er 35 kr. Tilmelding til Ditte og 
Michael: mir@wind.mail.dk, mobil 
4078 2775.

Warrior Trolling og familie Både
Honda Marine, Salg og Service

Reparation af El-systemet i din båd
Salg og montering af.

Ekkolodder, Plottere, Autopiloter, styring osv.
Vi er Altid friske med et godt tilbud 

Se vores hjemmeside for flere tilbud

Kort sagt vi leverer alt til din båd.
Ry Bådimport

Ny Kirkevej 19,  8680 Ry
Tlf. 86 89 04 63 / 23 23 11 69

www.Ry-baadimport.dk

Tomsagervej 23 . 8230 Åbyhøj . Tlf. 8619 5599
www.jskriver.dk



Indbydelse til onsdagssejlads

Kapsejladsudvalget har til den kom-
mende sæson sat et par nye skibe i 
søen – det ene er easyrace, som du 
kan læse om i en anden artikel i 
dette blad. Det andet er, at vi gerne 
vil hjælpe nye folk i gang og hjælpe 
folk der mangler gaster. Derfor vil vi 
opfordre til, at man lige lægger vejen 
forbi klubhuset inden sejladserne 
hvis man mangler gaster eller gerne 
selv vil med på en af bådene den på-
gældende dag. Endvidere kan man 
stadig annoncere på sejlklubbens 
hjemmeside – brug det – jo flere vi er 
jo skæggere! 

Selve sejladskonceptet til den kom-
mende sæson ligner det fra den for-
gangne -  på baggrund af erfaringer 
og evaluering fra den forgangne 
sæson har vi også valgt at splitte 
kommende sæson op i 3 serier. 
-  forårsserien (en serie)
-  efterårsserien er splittet op i 2 se-
rier – hhv. onsdage og lørdage. 
Det er muligt at tilmelde sig udeluk-
kende 1. serie - eller alle 3. Lørdags-
sejladserne vil blive distancesejlad-
ser med alle både i samme løb - hvor 
den første sejlads bliver den traditio-
nelle Stjernesejlads.
Du kan allerede nu tilmelde dig! Til-
melding foregår på www.marselisbo
rgsejlklub.dk – under kapsejlads. 

Onsdagsbanen Her kan du også se en detaljeret 
kalender, downloade sejladsbestem-
melserne mm. (når de er færdigskre-
vet).

Igen i år får du et tilbud, du ikke kan 
afslå.
Tilmeld dig inden 27. april og betal 
senest ved skippermødet 7. maj – det 
giver bedst mulige løbssammensæt-
ning og en pris på 400 kr. Efter 7. maj 
er prisen 450 kr.
Tilmelding foregår på hjemmesiden 
– eller pr. tlf. til Per Hjerrild (8618 
2058).

Du kan enten betale kontant ved 
skippermøderne, eller indsætte be-
løbet på Sejlklubbens konto i Service 
Sparekassen Hobro (husk at angive 
tydeligt navn, evt. bådnavn): 8140 
0000740128.

23+30.  april   
Træning: skippermøde kl. 18

7. maj -25. juni   
Forårsserien (skippermøde 
7. maj kl 18)

6. august   
Træning: skippermøde kl. 18

13. august - 17. september  
Efterårsserie 1 - onsdage

20. september. - 11. oktober  
Efterårsserie 2 - lørdage
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Bådtransport
indtil 8,5 ton

Nedbygget bil
m. kran

og hænger

Vognmand
Ove Therkildsen

86 24 34 33

Bundmaling til 

afhentnings pris.

 

Rekvirer prisliste og 

bestillingsseddel på :

www.marinelec.dk

 

Henning Wermuth

Marine Electronic

Latyrusvej 3 – 8240 Risskov

Tlf. 40 72 45 65
 

- snak med fagmanden – og få råd -



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 fra kl. 17.00 – 18.00.

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

Kontakt klubbens 
bestyrelse og udvalg via  
marselisborgsejlklub.dk.

BESTYRELSEN:
Lisbet Bjerre Knudsen
(formand)
Tlf. 8611 5969 / 2010 4801
knudsens@gmail.com

Kim Pihl
(næstformand, 
kapsejladsudvalg,
følgebåde & klubbåde)
Tlf. 8693 7007 / 2178 3170
kim.pihl@city.dk

Jørgen Carøe
(kasserer,  klubhusudvalg & 
motorbådsudvalg)
Tlf. 8628 3976 / 4041 4581
kasserer@marselisborgsejlklub.dk
caroe@c.dk

Peder Stjernholm
(sekretær/referent, 
kursusudvalg & sejlerskolen)
Tlf. 8619 5923 / 4096 5923
stjernholm@privat.dk

Henrik Jensen
(medlemskartotek & 
kontingent)
Tlf. 8627 6532 / 4051 6532
henrik42@mail.tele.dk

Eva Tetsche
(ungdomsudvalg)
Tlf. 8611 6210 /  5121 0476
ete@yousee.dk

Lars Uldall Jensen
(Turudvalg, Festudvalg & 
Sponsorer)
Tlf. 8672 5250 / 2025 0254
lu@recommended.dk

SUPPLEANTER:
Ole Bach
(Sct. Hans udvalg)
Tlf. 8689 2712
tove-ole@mail.dk

Pernille Vrang Laursen
(Redaktionsudvalg og 
hjemmeside)
Tlf. 8672 5250 / 2557 0249
pernille.laursen@martin.dk

REDAKTIONSUDVALGET:
marsejleren@marselisborg
sejlklub.dk

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

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

Pernille Vrang Laursen
(best.repr.)
Tlf. 8672 5250 / 2557 0249

Kurt Steffensen
Tlf. 8627 2345 / 2029 3345

HJEMMESIDEN:
www.marselisborgsejlklub.dk

Per Hjerrild Hansen
Tlf. 8618 2058 / 4126 7827

Pernille Vrang Laursen
(best.repr.)
Tlf. 8672 5250 / 2557 0249

KAPSEJLADSUDVALGET:
kapsejlads@marselisborgsejl
klub.dk

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

Hans Jørn Knudsen
(sekretær)
Tlf. 8611 5969

Lars Skøtt Jensen
Tlf. 8629 3005

Jacob Spliid Bech
Tlf. 8611 7323 / 6169 7323

Gunnar Jensen
Tlf. 8627 5906

Asger Christiansen
Tlf. 8627 6273

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

FØLGEBÅDSUDVALGET:
Per Hjerrild Hansen
Tlf. 8618 2058 / 4126 7827

Morten Kofoged
Tlf. 8616 8854 / 2889 7588

Kim Pihl
(best. repr.)
Tlf. 8693 7007 / 2178 3170
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Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I – udvalgsmedlemmer

Marselisborg Sejlklub  og Marselisborg Havn l Marts 2008

Ta´ud sider

Eller send din besvarelse 

direkte via internettet - 

læs hvordan nedenfor

Brugerundersøgelse

15

Marselisborg Havn og Marselisborg Sejlklub gennemfører i øje-
blikket en brugerundersøgelse af tilfredsheden med bladet ”Mar-
sejleren”. Vi sætter pris på din mening, og håber du vil udfylde 
spørgeskemaet herunder. Blandt de indkomne besvarelser trækker 
vi lod om 2 x 3 flasker god vin. 

Besvarelsen kan afleveres på Havnekontoret eller i Marselisborg 
Sejlklubs postkasse ved siden af miljøstationen. Du kan også ud-
fylde skemaet over internettet, se www.Marselisborghavn.dk eller 
www.Marselisborgsejlklub.dk. Vi skal have dit svar inden den 1. 
april 2008. 

Tak for din hjælp. 

Marsejler redaktionsudvalget.



Har du båd i havnen
_ Ja
_ Nej

Har du
_ Sejlbåd/jolle
_ Motorbåd

Er du medlem af sejlklubben
_ Ja
_ Nej

Læser du Marsejleren
_ Ja altid
_ Næsten altid
_ Af og til
_ Sjældent
_ Aldrig

Læser du hele Marsejleren 
eller kun dele
_ Jeg læser hele Marsejleren
_ Jeg læser en stor del af 
 Marsejleren
_ Jeg læser en mindre del af  
 Marsejleren
_ Jeg læser ikke Marsejleren

Hvad synes du om frekven-
sen, Marsejleren kommer 
med
_ Bladet kommer alt for 
 sjældent
_ Bladet kommer for sjældent
_ Bladet kommer tilpas 
 mange gange
_ Bladet kommer for ofte
_ Bladet kommer alt for ofte

Hvad synes du om fordelin-
gen af stoffet i Marsejleren
_ Fordelingen er tilpas, en 
 god blanding
_ Fordelingen bør være 
 anderledes, skriv gerne 
 dit forslag her

Hvilke dele af Marsejleren 
sætter du størst pris på (max 
4 krydser)
_ Havnechefen informerer
_ Datoer for søsætning, 
 optagning o.lign.
_ Generel information 
 fra havnen 
_ Referater fra pladshavermø-
 de, havnens info-møder 
 o.lign.
_ Aktivitetsliste for Sejlklub-
 ben, info om aktiviteter 
_ Indlæg fra sejlklubbens 
 udvalg, beretninger
_ Kurt kom forbi
_ Oversigt over sejlklubben 
 udvalg og kontaktpersoner
_ Andet: Skriv

Hvad synes du bedst om ved 
Marsejleren
_ Beretninger, underholdning
_ Faktuelle oplysninger
_ Andet

Hvad synes du mindst om 
ved Marsejleren
_ Skriv venligst

Er du aktiv internet-bruger
_ Nej, jeg har ikke internet 
 adgang
_ Nej, jeg har sjældent internet 
 adgang
_ Kun lejlighedsvis
_ Ja, hver dag
_ Ja, jeg bruger internettet 
 meget

Vil vi kunne nå dig via email
_ Nej, det er ikke en mulig-
 hed for mig
_ Nej, det ønsker jeg ikke
_ Ja, men det ønsker jeg ikke
_ Ja, det vil være en god 
 service
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Hvor ofte besøger du 
www.Marselisborghavn.dk
_ Aldrig
_ Sporadisk
_ Ca en gang om måneden
_ Flere gange om måneden
_ Flere gange om ugen

Hvor tilfreds er du med 
www.Marselisborghavn.dk
_ Jeg kender den ikke godt 
 nok til at svare
_ Jeg finder ikke det jeg søger
_ Jeg har prøvet og hjemmesi-
 den er OK
_ Hjemmesiden er nyttig

Hvor ofte besøger du www.
Marselisborgsejlklub.dk
_ Aldrig
_ Sporadisk
_ Ca en gang om måneden
_ Flere gange om måneden
_ Flere gange om ugen

Hvor tilfreds er du med 
www.Marselisborgsejl
klub.dk
_ Jeg kender den ikke godt 
 nok til at svare

_ Jeg finder ikke det jeg søger
_ Jeg har prøvet og hjemmesi-
 den er OK
_ Hjemmesiden er nyttig

Ved du, at du som medlem af 
Sejlklubben kan oprette en 
profil på hjemmesiden og få 
tilsendt information om ar-
rangementer i Sejlklubben?
_ Ja
_ Nej

Hvis du ønsker at deltage i 
lodtrækningen om vin, bedes 
du skrive dit navn og adresse 
her

Eller din email her

Tak for din hjælp. 
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FESTUDVALGET:
Nethe Meier Nielsen
Tlf. 2252 0913

Jette Ejlertsen
Tlf. 8693 7007

Jeanette Hansen
Tlf. 6060 4177

Lars Uldall Jensen
(best. repr.)
Tlf. 8672 5250 / 2025 0254

SPONSORUDVALGET:
Kim Pihl
Tlf. 8693 7007 / 2178 3170

Lars Uldall Jensen
(best. repr.)
Tlf. 8672 5250 / 2025 0254

SEJLERSKOLEN:
Åge Thorborg
Tlf. 8613 4592 / 4038 5716

Palle Thomsen
Tlf. 8613 1546

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

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

Hans Jørn Knudsen
(sekretær)
Tlf. 8611 5969

Marianne Lyngdorf
Tlf. 8627 4923

Trine Leckband Laustsen
Tlf. 8610 7375 / 2427 8412

Eva Tetsche
(best. repr.)
Tlf. 8611 6210 / 5121 0476

MOTORBÅDSUDVALGET:
Jørgen Carøe
Tlf. 8628 3976 / 4041 4581

TURUDVALGET:
Eva og Henrik Jensen
Tlf. 8627 6532 / 4051 6532

Lars Uldall Jensen og 
Pernille Vrang Laursen
(best.repr.)
Tlf. 8672 5250 / 2025 0254 / 
2557 0249
 

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

Rita og Jørn Skriver
Tlf. 8627 3336

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

KLUBHUSUDVALGET:
Kurt Steffensen
(formand)
Tlf. 8627 2345 / 2029 3345

Lene og Preben Rye
Tlf. 8611 0804

Jørgen Carøe
(best. repr.)
Tlf. 8628 3976 / 4041 4581

KURSUSUDVALGET:
Peder Stjernholm
(best. repr.)
Tlf. 8619 5923 / 4096 5923

MARSELISBORG HAVN S/I
Havnekontoret
Marselisborg Havnevej 54
8000 Århus C

Tlf. 8619 8644
Fax 8619 8799
e-mail:
mh@marselisborghavn.dk
Havnens hjemmeside:
www.marselisborghavn.dk
Havnechefen træffes normalt
man. – fre. kl. 9.00 – 11.00

Kontorets åbningstider 
annonceres på havnens 
hjemmeside.

Kontakt havnens 
bestyrelse og personale via 
marselisborghavn.dk.

HAVNECHEF:
Thomas D. Fog
Tlf. 8619 8644

HAVNEMESTER:
Jens Christian Gotfredsen
Tlf. 2099 8644

BESTYRELSEN:
Flemming Bech
(formand)
Tlf. 8628 0083

Carsten Mikkelsen
(næstformand)
Tlf. 4034 0020

Inge Abildgaard
(kasserer)
Tlf. 8622  4600

Mogens G. Larsen
Tlf. 8614 6196

Kirsten Grønborg
(kommunal repr.)
Tlf. 8661 1501
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Vi gentager succesen - Få riggen 
trimmet til den nye sæson.
Marselisborg Sejlklub og North 
Sails inviterer til Trim weekend 
den 9. – 11. maj 2008.

Marselisborg Sejlklub og North Sails 
arrangerer igen i år trim weekend. 
Pga. sidste års store tilslutning har 
vi i år valgt at udvide arrangementet 
til også at foregå fredag.
Vi begynder fredag efter fyraften på 
land med teori og dialog. Det gen-
nemgående tema bliver mastetrim.
Her vil designere og sejlmagere fra 
North Sails gå alle aspekter i et opti-
malt mastetrim igennem. 

Trim weekend 2008
Lørdag starter vi fra morgenstunden 
på havnen. Vi tager på vandet i vores 
både sammen med teamet fra North 
Sails. Nu skal vi omsætte teorien til 
praksis. Vi sejler på en op-ned bane, 
hvor vi trimmer båden til optimal 
præstation.
Om eftermiddagen mødes vi i 
klubhuset til after sailing, hvor der 
er mulighed for at diskutere ople-
velserne på vandet med teamet fra 
North Sails. 
Søndag skal alle tips og tricks an-
vendes, når vi sejler kapsejlads om 
flotte præmier fra North Sails. 
Det endelige program kan ses på 
www.marselisborgsejlklub.dk
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Der er stor aktivitet på havnen for at vi kan være klar til en ny sæson, bl.a. 
arbejdes der på etablering af en ny terrasse ved værkstedsbygningen, hvor der 
vil være mulighed for at grille og nyde det forhåbentligt gode sommervejr.

Mange ønsker!
Der er mange der ønsker et par eller mange ekstra moduler, og vi udnytter den 
rolige årstid til at få så mange ønsker som muligt til at gå i opfyldelse. Bob hyg-
ger sig her på bro 2 med denne opgave!

Y-Bomme
Vore mange Y-bomme er ved at 
komme godt op i årene, og de 
mange års hårde arbejde begynder 
at kunne ses. Vi har derfor opstartet 
en omfattende og gennemgribende 
renovering, der vil løbe over de 
næste år. Y-bommene bliver efterset, 
ultralydscannet, og vurderet om de 
har en fremtid. Har de det, bliver de 
repareret og forstærket, samt gjort 
klar til en omgang afsyring og ny 
galvanisering.

Klargøring til en 
ny sejlsæson

Ü
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Bro 6 vokser
Vi arbejder på at forlænge bro 6 
med en flydeponton, som når den er 
monteret vil give havnen netto 5 nye 
pladser. Den hammer der i dag er for 
enden af bro 6, bliver i fremtidens 
udgave til en halv hammer, hvor kun 
den vestlige halvdel bliver bevaret. 
Dette for at sikre gennemsejlingen 
til den  inderste del af havnen.
Pælene på bro 4 (ulige numre) bliver 
omrokeret, så vi her ender med en 
ny brugbar plads til afløsning for 
den meget lange og for smalle plads 
443.
Som nogle muligvis har bemærket 
er flydepontonen på bro 10 truk-
ket på land. Den har aldrig rigtig 
fungeret godt for enden af bro 10, 
hvor den ved hvert lavvande har 
stået på de sten, der er under. Dette 
har, sammen med tidens tand, slidt 
på pontonen, så vi har besluttet at 
afløse den med en fast bro.

Sponsor for M
arselisborg Sejlklub
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Pladshavermøde 2008
Der afholdes ordinært pladshavermøde torsdag den 27. marts 2008
kl. 19.00 i festsalen på Møllevangsskolen, Møllevangs Alle 20,  Århus V.

Dagsorden:  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3.  Bestyrelsens beretning
  4.  Orientering om regnskab/budget
  5.  Pause
  6.  Havnechefen informerer
  7.  Fremtiden for Marselisborg Havn
  8.  Debat om indkomne forslag/spørgsmål
       (ifølge Havnens vedtægt kan der ikke træffes 
       beslutninger på mødet)
  9.  Udpegning til bestyrelsen
 10. Eventuelt
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Marselisborg Lystbådehavn S/I



SØSÆTNINGSDATOER 2008 

Både indtil 5,5 ton (390,-)
Fredag d. 28.03.08 1⁄2 dag
Fredag d. 04.04.08 1⁄2 dag

Lørdag d. 05.04.08
Fredag d. 11.04.08
Lørdag d. 19.04.08
Lørdag d. 03.05.08
Lørdag d. 10.05.08

Både mellem 5,5 - 8,5 ton (490,-)
Lørdag d. 12.04.08
Fredag d. 25.04.08

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.
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Havnekontoret 
overtager salg 
af diesel på 
havnen
Pr. 1. feb. har havnekontoret over-
taget salg af diesel på havnen.  Vi 
arbejder på en løsning hvor betaling 
vil foregå via dankort automat, og vi 
dermed vil kunne tilbyde tankning 
af diesel døgnet rundt. Den diesel 
du køber er miljø motordiesel, og 
dermed det bedste du kan bruge. 
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FLID – viden, værktøjer og kom-
petancer, der styrker din havn
Marselisborg Lystbådehavn er med-
lem af Foreningen af Lystbådehavne 
i Danmark (FLID).
Det er en brancheforening, der i øje-
blikket omfatter 136 støre og mindre 
lystbådehavne over hele Danmark. 
Foreningen blev stiftet i 2000, hvor 
nogle havnefolk følte, at der var 
et behov for en organisation, der 
kunne repræsentere lystbådehav-
nene i Danmark og varetage disse 
havnes erhvervsmæssige og faglige 
interesser.  
Hvad betyder MH’s medlemskab for 
pladshaverne her i havnen? 

Først og fremmest, at MH er med 
i et fællesskab, der arbejder på at 
udvikle havnene, så de kan yde en 
endnu bedre service overfor bl.a. 
hjemmehørende bådejere og gæste-
sejlere. Udover at yde støtte til med-
lemshavnene i konkrete sager, f. eks. 
vedrørende miljømæssige, juridiske 
og forsikringsmæssige spørgsmål, 
så har FLID en række korte special-
kurser, der henvender sig til havne-
nes medarbejdere og bestyrelser. På 
FLID’s hjemmeside og via forenin-
gens blad FLID & FAKTA formidler 

vi viden og erfaringer om alt, hvad 
der angår udvikling, ledelse, admi-
nistration og drift af lystbådehavne.  

Et konkret eksempel på FLID’s ar-
bejde er samarbejdet med Danmarks 
Sejlunion, Korsør kommune og 
Codan om projektet ”Sikker Havn”, 
som går ud på at forebygge ulykker i 
havnene,  f.eks. drukning og brand, 
og at hæve havnenes beredskabsni-
veau, hvis ulykken alligevel skulle 
ske.  

En af de største udfordringer for 
lystbådehavnene ligger i at udvikle 
havnenes serviceniveau, så de fort-
sat kan spille en fremtrædende rolle 

i oplevelseskulturen. Mange havne 
kæmper i disse år for at bevare det 
særlige miljø, der altid har fået folk 
til at søge ”ned på havnen”. Des-
værre ser man mange steder dette 
havnemiljø lagt dødt af store, dyre 
boligbyggerier eller af kontorbyg-
ninger, hvor der er lukket og slukket 
klokken fem om eftermiddagen.  For 
at lystbådehavnene fortsat kan ap-
pellere til byens borgere og til turi-
ster, arbejder FLID for, at havnenes 
vilkår for at bevare deres særlige 
atmosfære og udvikle deres service-
niveau stadig bliver forbedret. 
     
MGL

Marselisborg Havn  l  Marts 2008 2928 Marselisborg Havn  l  Marts 2008



Også både, der overvintrer i vandet kan være udsat for tyveri, men der findes midler 
til sikring, der gør det svært for tyvene.

Registrering, tyverisikring og 
sporing af både
Den foruroligende stigning i tyve-
rier af både og bådudstyr har gjort 
det aktuelt at finde en løsning på 
dette problem. Tyverier af både fra 
havnene optræder hyppigst i som-
mermånederne, men også både, 
der ligger i vandet vinteren over er 
udsat. De rammer ifølge Codan for-
trinsvis motorbåde, men også sejlbå-
de optræder på ”Bådnyt”s liste, som 
findes på www.baadnyt.dk./stjålne 
både. 

I øjeblikket søger man at bekæmpe 
problemet på flere måder, f.eks. ved 
registrering af bådens data.  Der 
har fra den internationale mari-
time organisation IMO været forslag 
fremme om tvungen registerering 
af lystfartøjer for at hindre, at de 
stjæles for at blive brugt i terrorak-
tioner. Hvordan denne registrering 
skal finde sted melder historien ikke 
noget om, men den danske Søfarts-
styrelse er ikke varm på forslaget. I 
dag er det sådan, at kun fritidsfartø-
jer over 20 BT1 skal være registreret 
i Danmarks officielle skibsregister, 
mens fritidsfartøjer over 5 BT kan 
registreres. Registrering i Danmarks 
Skibsregister er ret kostbart og tjener 
primært til at sikre en sælgers pant-

rettigheder i en solgt båd, hvor der 
stadig står en gældspost.  Registre-
ring af alle fritidsfartøjer, og ikke 
mindst den deraf følgende ajourfø-
ring af registret, vil være en uover-
kommelig opgave for Søfartsstyrel-
sen. Se www.soefartsstyrelsen.dk. 

Til brug for sejlere, der skal til ud-
landet, har Dansk Sejlunion et godt 
og billigt alternativ, nemlig DS’ In-
ternationale certifikat. Det er ikke en 
tyverisikring, men kan kun bruges 
som (uofficiel) dokumentation over 
for udenlandske toldmyndigheder 
o.lign. Certifikatet koster 150 kr i 
udstedelsesgebyr, og fås ved hen-
vendelse til Dansk Sejlunion, Anni 
Jensen.

I Storbritannien, hvor tyveri af både 
også er en plage, ser man, at bådejere 
sikrer sig ved at indoperere en lille 
”chip” i båden. Det er en lille, ca. 5 
cm lang cylinder, der anbringes 
indstøbt eller skjult et eller andet 
diskret sted på båden. Chippen in-
deholder en talkode, der kan aflæses 
med en håndscanner.Talkoden giver 
adgang til de oplysninger om båden, 
som på ejerens foranledning er opta-
get i en database, der administreres 

af f.eks. et forsikringsselskab eller 
af havnemyndigheder. Chippen 
gør det muligt fra bådbroen altid 
at få identificeret båden ved dens 
rette navn, hjemsted og ejer. En 
stjålet båd kan altså ikke kamufleres 
med et nyt navn eller hjemsted. Se 
www.chipandtrace.com.

Da tyven jo ikke kan se, at båden er 
forsynet med en chip, forhindrer den 
ikke i sig selv tyveri. Men den gør 
det muligt for en havnefoged diskret 
at undersøge, om båden er det, den 
udgiver sig for. 

En mere avanceret sikring kan 
fås med en aktiv GPS af samme 
type, som mange forsikringssel-
skaber i dag kræver indbygget i 
de rigtig dyre biler, og som også 
kan bruges til at spore entrepre-

nørmaskiner, containere og andre 
værdifulde ting. Til både kan den 
fås i en batteridrevet udgave på 
størrelse med en cigaretpakke 
(hvis nogen stadig husker dem). 
På grund af en høj pris er GPS-ba-
seret tyverisikring ikke slået igen-
nem på det brede marked, men nu 
lancerer et dansk firma en løsning 
til omkring 4000 kr. Det betyder, at 
ikke blot store, rigtig dyre både, men 
også både i mellemklassen kan sik-
res til en rimelig pris. 
GPS-sikring markedsføres herhjem-
me af flere firmaer, der kan findes på 
internettet, f.eks.
på www.safetrack.dk, www.sikring-
nord.dk, www.guardone.dk. Se 
også Dansk Sejlunions hjemmeside 
www.sejlsport.dk/tyverisikring.

Mogens Larsen
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ID-nr. 47066

Afsender:
Marselisborg Sejlklub
Marselisborg Havnevej 100 B
8000 Århus C.
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www.sparhobro.dk  l  mail@sparhobro.dk

GRATIS i sparekassen:
l overførsel af engage-
 ment - »skift gratis«

l kontant udbetaling 
 ved kassen

l NetBank

l brug af checks

l fremsendelse af 
 checkhæfte

l kontoudskrift efter 
 60 bevægelser

l brug af dankort - 
 også i andre
 pengeinstitutters 
 automater

l kapital- og pensions-
 pleje

l KuvertService - 
 betaling af girokort, 
 der samtidig 
 tilmeldes PBS

Derudover får garanter med
20.000 kr. i garantikapital gratis

VisaDankort og gratis
valutaveksling.

Velkommen i Sparekassen Hobro

B


