
 

Marselisborg Sejlklub august 2017 
 
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub 
Sommerferien er for de flestes vedkommende forbi. Vejret er ikke noget at skrive hjem om, så det vil jeg forbigå i tavshed, men 
selskabet på årets sommerferietur var i top.  
  
Hempel Sailing World Championship 2018 (ISAF Worlds 2018) 
Datoerne er fastlagt til World Sailing 2018: Fra 30. juli til 12. august 2018 med officiel åbning den 2. august. 
 
Testeventet Aarhus Sailing Week i Egå blev afviklet fra 7. til 13. august 2017. Fra Marselisborg deltog ca. 50 frivillige. Alle, store 
som små, havde nogle fantastiske dage. Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle, der bidrog til at gøre dette stævne til en god 
oplevelse for sejlerne og en god forberedelse til, når det for alvor går løs næste år. Marselisborgs baneteam var i for alvor i 
aktion, da de flere dage havde Laser og Laser Radial-klasserne. Laser var stævnets største klasse med ca. 70 både til start. De 
frivillige, der stod for måltagningen, havde nogle hektiske minutter, når de mange både gik i mål næsten samtidig. Til næste år 
forventes der op imod 300 Laser og 150Llaser Radial, så der bliver travlt for alvor, selvom jeg tror, at klasserne deles i flere 
grupper. Jeg selv var med som måler på stævnet, først og fremmest for at lære, hvordan et stævne på dette niveau ser ud med 
en målers briller. Det er noget andet, end vi er vand til med måling til de ugentlige kapsejladser. Selve målingen af bådene er 
ikke anderledes, men der er en masse regler og papirarbejde, der også skal være 100% styr på, når der er 300 både på eliteplan.  
 

   
  Trængsel i boat-parken   Bris klædt på til dommerbåd 

 

  
Myldretid på rampen                          Knækket foil fra Nacra 17 

 
  



    
 Alle på stævnet nød den gode mad  Rampeteamet puster i en lille pause 

 
 

 
Glade vindere 

 
De forskellige sejladsmæssige dramaer, der udspillede sig under stævnet, har du sikkert læst om på nettet eller i dagspressen. 
Hvis du melder dig som frivillig, kan du opleve dem fra 1. parket.  
 
Til næste år ganger vi så lige alt med ca. 4. I år var vi ca. 250 frivillige på stævnet og til næste år skal der bruges op i mod 800 
frivillige til at afvikle den sejladsmæssige del af stævnet. Det bliver hårdt, men garanteret også sjovt, lærerigt og en kæmpe 
oplevelse. Der forventes omkring 1500 sejlere på 1100 både. Det er flere sejlere, end der er med til et OL. 
 
Du kan melde dig som frivillig på http://www.aarhus2018.dk/frivillig/bliv_frivillig/ 
 
Hvis du vil have mere information om at være frivillig, så kontakt Morten fra bestyrelsen på mortenbigumjohansen@gmail.com 
eller tlf. 2167 9574. Hvis du ønsker mere information om stævnet generelt, kan du kontakte Nils Andersen fra bestyrelsen på 
nils@anders1.dk eller tlf. 2616 1262.     
 
Havneudvidelse 
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Lokalplanforslaget om helhedsplan for Tangkrogsområdet og udvidelse af Marselisborg Havn er nu kommet ud i offentlig høring, 
og der skal snart indsendes indsigelsesforslag. Internt i klubben er vi i gang med at kigge på klubbens behov for faciliteter, både 
til et nyt klubhus og i en overgangsfase, hvor vi måske bliver hjemløse. 
 
Kurser: 
Igen i år kan vi tilbyde duelighedskursus, se under 16. september. Derudover vi arbejder på at få et SRC/WHF-kursus til foråret. 
 
Aktiviteter: 
 
19.-20. august: Sensommerklubtur 
Sensommerklubturen går til Kaløvig. I kan stadig nå at møde op, så tag jeres gillmad med. Grillen er klar kl. 19.00. 
 
22. august kl. 19.30-21.30: Workshop Nye klubfaciliteter 
Bestyrelsen inviterer klubbens medlemmer til det fortsatte arbejde med, hvad nye faciliteter for sejlklubben kan/skal rumme.  
 
31. august – 3. september: Wessel – Vett Cup:  
Marselisborg Sejlklub er i samarbejde med Sailing Aarhus vært for et stævne for 12rM klassen. Stævnet finder sted fra torsdag 
den 31. august til søndag den 3. september. Sejladserne kommer til at foregår i klubbens kapsejladsområde lige uden for 
havnen, så der er gode muligheder for på nærmeste hold at følge disse flotte og kæmpe store kapsejladsmaskiner, der i sin tid 
dystede til Americas Cup. Læs mere på http:/www.sailing-aarhus.dk/WesselVettCup/ 
 
 
18. september kl. 19.00-21.30: Duelighedsbevis  
- og de følgende mandage teoriundervisning. Vi er igen i år så heldige at have fået Gert Eilenberg til at undervise. Tilmeldingen 
på hjemmesiden. >>Link 
 
20. oktober kl. 18.00 – ca. 23.30: Natsejlads med 3 X Jørn 
Denne hyggelige tur, der nok mest henvender sig til nye sejlere, er efterhånden ved at blive en tradition. Også erfarne sejlere er 
velkomne, specielt hvis der også er et par stykker evt. der vil lægge båd til. >>Mere info og tilmelding   
 
14. og 21. oktober kl. 12.00 – 14:00: Optagningssild 
Festudvalget inviterer til smørrebrød med tilhørende øl og snaps  - og som altid til meget rimelige priser. Kig forbi - uanset om I 
er i arbejdstøj eller stadstøj - og deltag sammen med andre klubsejler-venner 
 
16. oktober: Fotokonkurrencen slutter  
Sidste frist for indsendelse af billeder til fotokonkurrencen. >>Link til alt om konkurrencen 
 
28. oktober  
Kl. 13.00 – 15.00: Standerstrygning 
Sommerstanderen tages ned og vinterstanderen sættes med tale og sang. 
 
Kl. 18.30 - ?: Standerstrygningsfest 
Festudvalget inviterer til standerstrygningsfest i klubhuset. Nærmere info følger. 
 
Ancha 
Tirsdage kl. 17.00: Sejlads i Elliot-både med efterfølgende spisning og hygge. >>link til Ancha 

 
Onsdagsbanen 
Kapsejlads, første start kl. 19.00, efter 1. september første start kl 18.30. Første lørdagssejlads: 16. september med skippermøde 
kl 9.00 og første start kl 10.00. 
>>Tilmelding til onsdagsbanen 
 
Ungdomsafdelingen 
Træning: Tirsdage og torsdage 
 
Havfruer 
For nærmere info kan Solveig Stilling, kontaktinfo på >>hjemmesiden. 
 
Sølvræve 
For nærmere info kan Jan Møller kontaktes, kontaktinfo på >>hjemmesiden 
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Mangler vi noget?  
Du er meget velkommen til at henvende dig til Sejlklubbens bestyrelse, hvis du synes, du mangler information om, hvad der 
foregår i klubregi. Du finder os og vore kontaktoplysninger under >>hvem er hvem. Bestyrelsen træffes også i klubhuset kl. 17-18 
i forbindelse med bestyrelsesmøder, der normalt er 2. tirsdag i hver måned.  
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen for Marselisborg Sejlklub. 
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