
Årets spadeholder 2020 
Reglerne for at blive ”Årets spadeholder” er ganske simple: Den nye Spadeholder skal have gjort 

fortjenstfuld indsat for Marselisborg Sejlklub, og det er suverænt den afgående spadeholder, der 

bestemmer, hvem der bliver den nye spadeholder.  Årets spadeholder bliver normalt offentliggjort i 

forbindelse med standerstrygningen, men den er desværre aflyst pga. Corona-restriktionerne. Spaden blev i 

stedet overrakt i klubhuset tirsdag aften, hvor årets nye spadeholder var til stede sammen med en mindre 

gruppe fra Ancha.   

Årets spadeholder har hentet inspiration 
i udlandet, og kom hjem til klubbens 
bestyrelse og præsenterede en 
spændende ide allerede i 2012. Den 
passede godt ind i klubbens ”Projekt 
Fyrtårn”, der var et projekt om at skabe 
en bedre og mere sammenhængende 
ungdomsafdeling samt at skabe tilbud til 
unge, der var vokset ud af Optimist- og 
Feva-joller. Det havde i en årrække 
været svært at fastholde denne 
aldersgruppe i klubben. Ideen var også 
medvirkende til at sætte klubben på 
landkortet hos KDY, hvor deres gruppe af 
tidligere bestyrelsesmedlemmer 
”Piraterne” endte med at forære KNUD 
OLE til klubben. KNUD OLE er den ene af 
vores i alt 4 Elliot 6M. Klubben blev i 
løbet at kort tid ejer af alle 4 Elliot 6M i 
Danmark. 
 
Det var lidt baggrund, nu til selve ideen, 
som gik ud på at skabe et sejlermiljø for 
alle de studerende, der kommer til Århus 
for at tage en uddannelse på byens 
mange læreanstalter. Den fik navnet 
”Ancha, de studerendes sejlklub” og har 
vist sig på mange måde at være en god 
ide.  

Den afgående og nye spadeholder ved overrækkelse af spaden 
Ideen   

 -skaffer en stabil tilgang af unge, der har lyst til at sejle. 

 -giver de unge et netværk, der ligger udenfor deres studier. 

 -medvirker til at fastholde unge i sejlsporten. 

 -giver klubben en noget yngre medlemsprofil end ellers. 

 -giver liv i klubhuset, hvor Ancha mødes til aftersailing om tirsdagen. 

 -har vist sig at være langtidsholdbar.  
 



Ud over at være initiativtager til og være trofast ankermand for Ancha siden starten, har årets spadeholder 
også tidlige været aktiv i ungdomsafdelingen, først som sejler, senere som hjælper på mange Tunølejrene. 
Han er også med til at passe klubbens både.  
 
Manden bag alt dette hedder Jakob Bjerre Knudsen.  Stort tillykke til Jakob og tak for hans indsats. 
 
 
 


