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Marselisborg Sejlklub marts 2019 
 
Kære medlem af Marselisborg Sejlklub 
 

Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling, og du kan læse referatet og bestyrelsens beretning i 
sin fulde længde på hjemmesiden under nyheder.  
 
Bestyrelsen har konstitueret sig:  
 

 Formand: Asger 

 Næstformand: Morten 

 Kasserer: Erik 

 Referent: Jørn 

 Sailing Aarhus bestyrelse 2 pladser: Asger, Søren H 

 Ungdomsudvalg: Morten 

 Følgebåde: Morten 

 Elliot: Morten 

 Turudvalg: Jørn 

 Hjemmeside – nyhedsbrev: Linda/Jørn 

 Sponsorudvalg: Søren J 

 Klubhusudvalg: Linda  

 Kapsejladsudvalg: Søren H 

 Eventudvalg herunder baneteam og 12M: Nils  

 Sejlerskole: Niels B 

 Festudvalg: Linda 

 Klubaftener: Alle 

 Ad Hoc udvalg: Linda 

 Dansk Sejlunion: Nils 

 Kursusudvalg: Jørn 
  
Vi har også haft et brag af en fest med virtuel kapsejlads,levende musik og dans for de frivillige i et fuldt 
klubhus. Der var desværre ikke ret mange deltagere til klubaften med forsikringer, men de fremmødte gik 
hjem med stof til eftertanke, for der er en del faldgrupper. Endelig har vi i samarbejde med LM-klubben 
haft et spændende fordrag med et par, der har sejlet over Atlanten til Caribien og retur i en LM 32. 
Spændende at høre, det ikke er nødvendig med en en +48 fods båd for at tage turen.  
 
Nu står sejlsæsonen for døren, og foråret er forhåbentlig på vej. Som du kan se af aktiviteterne nedenfor, sker der 
mange ting i løbet af foråret, og der er flere ting, særligt kapsejlads events, i pipeline. Der søsætningssild, 
standerhejsningsfest, klubtur, SRC/VHF-kursus, praktisk prøve til duelighedsbevis. Flere har fået øjnene op for vores 
baneteams kvaliteter. Baneteamet er bla. inviteret til at deltage i Kieler Woche, noget af en blå-stempling.  

 
 



Vil du være instruktør?  
Sejlerskolen har fuldt besat med elever, men ønsker at fastholde 
konceptet med to instruktører til hvert sejlerskolehold. Der mangles 
derfor et par hænder til at videregive sejlererfaring til motiverede 
elever med sejlerlyst. Instruktører deles om et hold med fire elever og 
får dermed hver fire skolesejladser i maj-juni og fire skolesejladser i 
august-september. Så: Kunne du som medlem af sejlklubben være 
interesseret i at lære fra dig med en erfaren instruktørmakker, eller er 
du tidligere instruktør og frisk på at være afløser på sejlerskolen, så 
smid en mail til Per Dahl Pedersen: perdahlpedersen@hotmail.com. … 
eller ring: 4185 8052. 
 
Med venlighilsen 
Sejlerskoleudvalget 

 
Kapsejlads 
Sæsonen står for døren, og der er åbnet for tilmeldinger til Onsdagsbanen. Vi håber, at se såvel gamle kendinge som 
nye både til en hyggelig aften på vandet, efterfulgt af hyggeligt samvær i klubhuset, hvor der serveres lidt godt til 
ganen. For nye både er der både ”Easy Race” og arrangementet ”Lær din båd at kende og snus lidt til kapsejlads” en 
oplagt mulighed. 
 
Onsdagsbanen 
Vi sejler kapsejlads hver onsdag kl. 19.00 på en udlagt op-ned-bane. De deltagende både lægger bane ud og sørger for 
efterfølgende hygge, på skift. Husk tilmelding i god tid inden af hensyn til løbssammensætningen på >>Link 
 
Easy Race 
Easy Race er for de sejlere, som ikke ønsker at sejle decideret kapsejlads, men alligevel gerne vil på vandet en gang om 
ugen. Easy Race sejles onsdag aften som 3. start på Onsdagsbanen, d.v.s. start kl. 19.10. Der sejles efter 
søvejsreglerne, og der er ikke krav om målerbrev. Banelængden bliver nogenlunde som Onsdagsbanen, og der er 
fælles hygge i Klubhuset bagefter. 
 
Lær din båd at kende og snus lidt til kapsejlads 
Et arrangement for dem, som ikke sejler kapsejlads, men som måske kunne tænke sig at prøve det, enten som 
deltager i Easy Race eller på Onsdagsbanen. Dato er ikke fastlagt, men det bliver en hverdagsaften, nok i slutningen af 
maj måned. Vi starter med lidt introduktion til det at sejle kapsejlads, og bagefter går vi på vandet. Deltagerne stiller 
med båd og mandskab. Kapsejladsudvalget stiller med en hjælpeskipper, som kommer med ud på hver båd for at 
hjælpe til. Deltagelse kræver ingen forudsætninger. 
 
Temaaften om kapsejladsregler, onsdag d.10. april kl 19.00 i Klubhuset 
Bliv klar til Onsdagsbanen på denne temaaften om kapsejladsregler. Vi nørder i regelbogen ud fra en masse båd-
møder-båd-situationer - hvem har mon retten til vejen? Medbring din regelbog og evt pc/tablet. Regelbogen findes 
også on-line og vi medbringer nogle ekstra eksemplarer. 
Der vil være kaffe og kage - så meld dig til senest 8. april på klubbens hjemmeside. 
 
Sejlerhilsen 

Kapsejladsudvalget 
 
 

Kurser: 
 SRC/VHF kursus 12.-14. april 2019: maks. 20 deltagere. Tilmelding på hjemmesiden via >>LINK. Sidste frist for 

tilmelding er 7. april. Prøven er flyttet fra Søfartsstyrelsen til Dansk Sejlunion, så tilmelding til prøve skal ske 
til https://sejlsport.wufoo.com/forms/qoefgr61uahwka/, også dem der er tilmeldt hos Søfartsstyrelsen. 

 Praktisk duelighedsprøve den 29. – 31. maj 2019: Vi afholder praktisk duelighedsprøve i klubbens Skolebåde: 
Gert Eilenberger står for dette kursus/prøve. Læs mere og tilmelding kommer snart på hjemmesiden 

 

Aktiviteter: 
27. marts kl. 19.00: Splejsekursus: Denne aften er en klassikker på programmet og et sikkert hit. Åge vil tage os 
igennem splejsningens svære kunst. Kom og lær at lave en øjesplejsning og få genopfrisket, hvordan du laver et 
pælestik. Læs mere og tilmelding >>Link 
  
 

mailto:perdahlpedersen@hotmail.com
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=157
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1693
https://sejlsport.wufoo.com/forms/qoefgr61uahwka/
https://marselisborgsejlklub.dk/cms/CalendarEventShowPopUp.aspx?CalendarEventID=1726&CalendarEventTimeID=5247&HashCode=-692085351


4. april kl 19: Udvalg og bestyrelse mødes:  
Sponsorarbejde: Klubben vil gerne involvere alle udvalg i det fremtidige sponsorarbejde i klubben. Vi skal derfor høre 
og drøfte, hvordan kan vi drage nytte af vores nuværende og kommende sponsorer. Hvordan giver vi vores sponsorer 
størst og mest positiv eksponering, så de i endnu højere grad vil støtte vores projekter, hvad enten det er nye joller til 
ungdom, maling til klubhuset, sejl til skolebådene eller penge til at sende vores trænere på uddannelse eller sågar 
støtte kommende foredrag eller en fest til glæde for alle vores medlemmer!  
 
Klubudvikling: Vi skal også høre om status på ideerne fra workshoppen i november. Er der kommet nogle konstruktive 
drøftelser eller beslutninger ud af listen i løbet af de sidste par måneder? Kan vi i udvalgene bruge ideerne som et 
styringsredskab og til at lægge en handlingsplan efter? Skal vi gøre workshoppen til en årlig tilbagevendende 
begivenhed og dermed forsøge at være i tråd med de tanker, ideer og tiltag, som vi alle tror og mener vil gavne 
trivslen og engagementet i vores klub? 
 
Er I som udvalgs-repræsentant forhindret på datoen så giv venligst stafetten videre til en anden fra udvalget, så vi får 
alle med. I er naturligvis også altid velkomne til at komme flere. Giv gerne et praj om hvor mange i kommer mail til 
nils@anders1.dk. Vel mødt – med forventningsfulde forårshilsner, på bestyrelsens vegne, Nils 
 
10. april kl 19: Kapsejladsregler: Temaaften med kapsejladsregler. Kom og lær kapsejladsreglerne af Per Hjerrild. 
>>Tilmelding 
 
13. og 20 april kl 12-14: Søsætningssild. Ta en velfortjent frokostpause fra forårsklargøring og kom og spis smørrebrød 
med øl og snaps i Marselisborg sejlklub til den nette sum af kr. 50,- 
 
27. april kl 13-15: Standerhejsning. Sæsonen skydes igang med taler, sange og sejlklubstanderen ryger til tops! Kom 
og vær med til at fejre det. Sejlklubben byder på pølser og fadøl.  
 
27.april kl 18.30: Standerhejsningsfest. Lad os holde endnu et brag af en fest. Vi er efterhånden ret gode til det. Puds 
danseskoene for Billy Bobs Boogieband kommer og spiller igen. Der kommer snarest yderlig information omkring 
tilmelding via Facebook og hjemmesiden. 
 
23. april kl. 19: Sejlerskolens intromøde. Læs mere >>Her 
 
24. april kl. 18.00: Tune up til Onsdagsbanen: Træning til kapsejladserne på onsdagsbanen med skippermøde i 
klubhuset kl. 18.00. 
 
1. maj kl. 18: Kapsejlads på Onsdagsbanen: Skippermøde kl. 18 og første start kl. 19. Følgende onsdage første start kl. 
19. >>Tilmelding 
 
8.-9. juni kl. 13:00: Sommerklubtur. I år går turen til Snaptun. Vi mødes som sædvanlig til fælles frokost kl. 13. Link til 
tilmelding kommer senere, men reserver pinsen allerede nu. 
  
Ancha 

 
>>link til Ancha 

 
Ungdomsafdelingen 
30. - 31. marts kl. 9: Speedbådsbevis for ungdomsafdelingen 
6. april kl 10: Jolleklargøring 
9. april og følgende tirsdage og torsdage træning 
8. juli: Tunølejr 
 
Havfruer 
Møder se klubkalender >>Link 
For nærmere info kan Else Kristensen eller Eva Barner Jensen kontaktes, kontaktinfo på >>hjemmesiden. 
 
Sølvræve 
Møder se klubkalender >>Link 
For nærmere info kan Henrik Jensen kontaktes, kontaktinfo på >>hjemmesiden. 
 
 
Mangler vi noget?  
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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. I juli holder 
bestyrelsen sommerferie. 
 
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen for Marselisborg Sejlklub 

http://marselisborgsejlklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=31

