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Referat fra bestyrelsesmøde d. 4 marts 2009
Referat v. Lone.

Formandens punkter.  
Børneattester. Nu risikerer vi bøder såfremt vi 
ikke har indhentet børneattester, men dette er 
i orden.
Såfremt nogen af bestyrelsesmedlemmerne 
skriftligt er i dialog med officielle sejlsportsin-
stanser, klubber, foreninger, samarbejdspartne-
re eller lignende, og ønsker at erklære sig uenig 
på klubbens vegne, skal en sådan kon     takt lige 
vendes i bestyrelsen. En hastesag kan eventuelt 
gå gennem formand eller næstformand.

Ungdomsafdelingen.
Jonas: Fevajollerne. 2 er solgt og 4 tilbage. In-
gen organisation omkring dem. Skal vente på 
et skolesamarbejde og eventuelt leases til År-
hus i mellemtiden.
Jonas har søgt Trygfonden for midler til endnu 
en gummibåd. Søger Idrætssamvirket også. 
Hvis den ene Elan sælges har vi 6 gummibåde.

Kapsejlads.
Steen :Alt parat til sæsonen. Easysejlads bliver 
på forskellig bane fra båkesejladserne.
Mogens: ”FIP” har fået info om at sejlerskolens 
ene motor nu er i en opsamlingshal ved græn-
sen.

Sejlerskolen.
Ole: Sejlerskolen er booket op til foråret. Begge 
både sejler. 30/3 er dagen for duelighedsbevis. 
Ca 12 går til eksamen.

Husudvalget.
Frandsen: Alt kører i husudvalget 21/3 er sidste 
lørdagsfrokost. Stegt flæsk og persillesovs 30,-

Kvinderne.
Lone: Lone er med i Dansk Sejlunions pigegrup-
pe, der har til opgave at få flere kvinder med 
frem i sejlsporten. Første officielle åbne arran-
gement er kvindeseminaret fredag d 30 marts i 

Du kan altid komme i kontakt med personerne 
fra Egå Sejlkubs bestyrelse, adresser, telefonnumre 
og mail adresser finder du her:

Formand
Claus Dalbøge
Åmindevej 8
8240 Risskov
Tlf. 86106561

Kasserer
Mogens Nygaard
Solklintvej 15
8250 Egå
Tlf. 86 74 28 16

Næstformand
Lone Kirketerp
Hyldevej 24
8240 Risskov
Tlf. 86 17 35 16

Fmd. Klubhusudvalget
Ole Frandsen
Gl. Strandvangsvej 13
8250 Egå
Tlf. 86 22 95 45

Fmd. Kapsejladsudvalget
Steen Jepsen
Havkærvej 63A
8381 Tilst 
Tlf. 86243909 / 20853909

Fmd. Tur-&Motorudvalget
Kurt Overgaard Pedersen
Haslegaardsvej 75
8210 Århus V
Tlf. 86 75 08 66

Fmd. Optimist- og jolleudv.
Jonas Döpping
Toftevej 3
8250 Egå
Tlf. 86228434

Fmd. Sejlerskolen
Ole Lundskov
Gustav Holms Vej 33
8200 Århus N
Telefon 20 46 24 90
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Kæmpe stævne med stort publikum og kom-
munens bevågenhed samt alle medier og 
kendisser. 

Eventuelt.
Melder man sig til som medlem I ES på 
hjemmesiden, får Ole Nielsen oplysningerne 
og  sender girokort og velkomstbrev til ved-
kommende.
I vinterperioden kan der være ventetid på 
svar, da sekretariatet ikke er bemandet hver 
uge.

Odense, hvor Jytte Ravnsborg (DS) og Pia Bay 
samt Lone skal holde foredrag og oplæg. Man 
kan tilmelde sig via www.sejlsport.dk .

Andet.
Steen og Lone repræsenterer Egå Sejlklub ved 
generalforsamlingen.
Dorte le Fevre får mandat af bestyrelsen til 
fast at repræsentere ES ved Sailing-Århus.
23/3 næste møde i Sailing-Århus (dette er et 
åbent møde for alle i bestyrelserne).
Husk at se på hjemmesiden www.sailing-aar-
hus.dk Det er en god og aktiv sejlerhjemmesi-
de med mange informationer om sejleraktivi-
teter i Århus.
Match Race Tour bliver i Marselisborg 12. -13.  
sept. KDY er medarrangør.

Kort nyt
- fra bestyrelsesmøde
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Vi vil så evaluere brugen af kalenderen på et 
bestyrelsesmøde efter sommerferien. Det vil 
altid være muligt at se kalenderen i klubhuset, 
da der jo står en pc ved indgangen. 

Alle tider vil blive overført til den ”nye” kalender 
inden påske, hvorefter det så er denne der gæl-
der.

m.v.h.
Bestyrelsen.

Bestyrelsen meddeler
Booking af klubhuset.
Vi kender jo alle til det elektroniske medie (in-
ternet). Derfor har Egå Sejlklub’s bestyrelse be-
sluttet at indføre en elektronisk kalender til 
booking af klubhuset. Den skulle gerne gøre 
det nemmere for os alle og samtidig især und-
gå nogle af de dobbelt bookinger, der har været 
engang imellem. Fordelen ved denne form for 
kalender er også, at vi kan sidde derhjemme og 
planlægger et arrangement. Kalenderen kan 
ses/læses på ES hjemmeside. 

Det vil selvfølgelig ikke være alle, der kan gå ind 
og booke klubhuset. Det er primært de, der har 
med et udvalg at gøre, der har muligheden, el-
lers ville det nok også blive vanskeligt at holde 
styr på kalenderen. 
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re som ungdomsleder når vi ikke alt), der er 
fundet et koncept for fremtidig vintertræning i 
samarbejde imellem bugtens klubber.

Påskelejren – så skal rusten bankes af
For sjette år i træk afholdt vi Påskelejren - lan-
dets største træningslejr for junior-jollesejlere. 
Fra Palmesøndag til Påskedag samledes godt 
80 unger fra hele Danmark til en uges intensiv 
træning, der afsluttedes med et stævne lørdag 
og søndag. Der er tale om optimister (A og B-
sejlere) samt de lidt ældre Zoom-8 sejlere (14-18 
år). Sidste år tilføjede vi zoom sejlere. I år sup-
pleredes med 29’er og Europajoller. Dette blev 
gennemført i samarbejde med Kaløvig.

Og så starter sæsonen for alvor …
Horsens sejlklub har på helt uhørt vis kastet 
håndklædet i ringen til årets første stævne for 
juniorer. 

Lidt fra Ungdomsafdelingen.
Nu kan det snart ikke skjules længere – sejlsæ-
sonen står for døren. Træning i vinterhalvåret 
bliver mere og mere almindeligt for jollesejler-
ne, men der er alligevel noget særligt ved den 
kommende tid, hvor vi for alvor tager hul på 
sejlsportens højsæson. Et nyt kuld sejlere skal 
til at prøve kræfter med elementerne, og alle 
de gamle skal ud og lege lidt og kapsejle for al-
vor igen. Også forældrene til de yngste sejlere 
skal til at komme i omdrejninger. Telt, camping-
vogn, grill, hundekurv og alt andet praktisk ud-
styr til den omvandrende karavane skal findes 
frem fra loftsrum, garager og redskabsskure. 
Nu kommer tiden, hvor venner og bekendte ik-
ke kan forstå, at man simpelthen bare ikke kan 
inviteres i byen, og hvor naboerne græmmes 
ved synet at de langhårede ’sejler-græsplæner’. 
Nu er stævnesæsonen på vej …

Kvalitetslejre og træningssamlinger
I februar og marts måned har vi afholdt to kva-
litetslejre, Desværre uden Mini (Nikolaj Dyring), 
som i stedet har koncentreret sig om en min-
dre familieforøgelse - stort tillykke. (Egå Sejl-
klub ser frem til at se Mini og børnene som ak-
tive sejlere og forældre). I stedet engagerede vi 
os med nogle af landets dygtigste trænerkræf-
ter, Jess Anderson, som gennemførte en fart 
lejr under perfekte forhold og Michael Risør, 
som sammen med vores egne superdygtige 
trænere Mille, Anne Line, Krestian og Mathias 
afsluttede denne serie kvalitetslejre af med en 
gang starttræning for 36 sejlere. Der er stor ros 
til trænerne som igen har formået at gennem-
føre træning med en ekstra høj intensitet og 
kvalitet for de dygtigste opti sejlere. Fra træner-
nes side er der også ros til forældreholdet som 
”klart har stået for den bedste forplejning 
ever”. Sådan! Udover kvalitetslejre og den al-
mindelige vintertræning har vi sammen med 
Århus og Kaløvig gennemført en serie træ-
ningsweekender ledet af Finn Beton. To i Egå, 
en i Århus og en i Kaløvig. Selvom der på plan-
lægningssiden er plads til forbedring, (desvær-

optimist- og jolleudvalget

Fortsættes næste side
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Europajolle

29’eren for de friske.

Optimistjolle.

49’er, en krævende 2-mands jolle.Zoom, mellem opti og E-jolle.

J o l l e t y p e r
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Udvalg for klubjoller, ledet af Martin Kirk, har 
igen i år klargjort klubjoller til de nye sejlere. 
Jeg tror snart Martin skal gøres til æresmed-
lem. Vi mangler lidt støtte til Karen som har 
stået for planlægning af kvalitetslejr og Påske-
lejr. Der er stadig et stort ønske om at kunne 
gennemføre en U12 træningslejr med privat 
indkvartering for de unge opti sejlere. Jeg hå-
ber stadig det lykkes at finde en kandidat 
blandt vore nyere optiforældre. 
Endelig er arbejdet med planlægning af JDM i 
fuld gang.
Som formand prøver jeg stadig at øge kva li te-
ten yderligere for sejlerne, samtidig med at 
økonomien sikres gennem mere målrettet 
samarbejde i bugten. På ledelsesplan og blandt 
sejlerne modtages dette godt. 
Forhåbentlig spreder den gode stemning sig til 
at omfatte alle forældre selvom projektet tager 
tid.

Sejlerhilsen
Jonas Döpping

Gudskelov er der i form af Flemming Rost fun-
det kræfter i Egå til med kort varsel at gennem-
føre årets Tune up stævne for Opti og Zoom 
sejlere i Egå den 18.-19. april. Andre jolleklasser 
er til Torm Grandprix på Furesøen.

Hvad sker der på det organisatoriske plan?
Udvalg for sponsorater, ledet af Jakob Schmidt, 
afventer svar fra ansøgte fonde som først for-
ventes i juni måned. 
Motorbådsudvalget (Flemming, Michael og 
Henrik) har sat de to gamle glasfiberbåde flot i 
stand. Uanset udfald af fondsansøgninger til 
en opgradering af disse både er dette et flot 
stykke arbejde. Samtidig har de klargjort vores 
Grand gummibåd, således at vi starter sæso-
nen med en sejlklar flåde.
Udvalget for nye sejlere, deres godt gennemar-
bejdede og strukturerede salgsarbejde giver 
også pote. Allerede på dette tidligt tidspunkt er 
der kommet adskillige tilmeldinger - noget vi 
ikke har prøvet før.

Fortsat fra forrige side
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Båkebanesejladser 2009
Denne sejlads er for alle, der kunne tænke sig 
at prøve kapsejlads, og derfor er også nye sejle-
re meget velkomne.  
Deltagere på Båkebanen skal have gyldigt må-
lebrev.
Tilmeldingsfristen er tirsdag den 28. april, 
Tilmelding skal helst ske via klubbens hjemme-
side, (pc ved kontoret kan benyttes) alternativt 
på de ophængte lister i klubhuset. Startgebyret 
for hele sæsonen er fortsat kun kr. 100,-. Ved ef-
tertilmelding er prisen kr. 150,-  
Nummerskilte genbruges fra sidste år.
Vi sejler efter DH2009sømile tiderne, hvor vi 
anvender TA, og for både uden spiler TANS.
Der bliver et separat løb for både tilmeldt uden 
spiler. (min 3 både) De laminerede baneskitser, 
for båkebane gælder fortsat. – Husk at gemme 
disse til de kommende sæsoner! 
Forårssejladserne startes med en tune-up sej-
lads tirsdag den 28. april. Her vil der samtidigt 
være ”åbent hus” i Båken for sæsonens dom-
mere. De egentlige sejladser er i forårssæsonen 
fra 5. maj til 16. juni, begge dage inkl. og i efter-
årssæsonen fra 4. august til 22. september beg-
ge dage inkl.  
Starttidspunkt: Bådene inddeles i starter m. 5 
min. mellemrum. De første både starter 
kl.18.55, fra og med september måned kl.18.25. 
Ved tilmelding via klubbens hjemmeside vil der 
være mulighed for at betale startgebyret via 
netbank. Se en komplet intro til Båkebanen 
2009 på: http://www.egaasejlklub.dk/

Ny Bane for Easy Sejlads
For Easy Sejlere er der nyt - seperat bøje R, ud-
lægges, så der ikke er sammenfald med Båke-
banen, se regler på hjemmesiden / opslag. 
Sejldatoer er de samme som Båkebanen, dog er 
starttidspunktet 5 min før første båkebanesej-
lads 1850 (1820)

Ole Østergaard, 
Kapsejladsudvalget

Kapsejlads
Så er sæsonen lige for døren - og der er sikkert 
mange der brænder efter at komme på vandet 
og få noget ræs og godt samvær.
Når dette nummer er på gaden, har vi formo-
dentlig netop haft en regelaften, så der er 
meldt klar med de opdaterede kapsejladsregler 
og repetition af søvejsregler. Så har vi i år en del 
nye tiltag, som vi håber I alle vil opfatte som 
forbedringer.

Båkebanen vil dog være stort set som tidligere, 
med de samme mærker og regler.

EasySejlads (der navnemæssigt erstatter Easy-
Race) vil i år få en seperat bøje , så der ikke de-
les med Båkebanen. Dette skulle gerne komme 
både sejlere på EasySejlads og Båkebanen til 
gode.
Pointsejladserne vil i år få mulighed for flere 
sejladser pr. aften når vejret tillader det, og hele 
banen vil blive lagt fra gang til gang, så det er 
helt optimalt ift. vinden. På opfordring vil vi 
forsøge noget nyt med storbådssejlads, hvor 
der har været ønske om træning på op-ned ba-
ner, og af passende længde. Dette foregår på 
Pointsejladsbanen, men med et ekstra separat 
bundmærke.
Læs indbydelserne til både Båkebane og Point-
sejladser her i bladet, og hold øje med hjem-
mesiderne. Husk - vi starter sæsonen på Båke-
banen med tune-up den 28. april og på 
Pointsejladserne med tune-up den 25. april og 
2. maj. Mere om midsommersejlads/grillaften 
19. juni i næste nummer, - men nu har I datoen.

Steen Jepsen, 
Kapsejladsudvalget

kapsejladsudvalget
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Indbydelse til pointsejladserne 2009
Sejladser. 
Der vil blive afviklet en serie på 7 aftener i for-
året og en serie på 9 aftener i efteråret. 
Forårsserien: tirsdage 5. maj - 16. juni og efter-
årsserien: tirsdage 4. august - 29. september, 
med 1. start kl. 18.45 før 1. september og kl. 18.15 
fra og med denne dato. 
Banen vil være en lige op og ned bane med 
start og måltagning ved bundmærket/gaten.
Der tilbydes ekstra træningssejladser:   
Tune-up: lørdage 25. april og 2. maj med start 
kl. 12:00, og evt. en træning lørdag 20. juni og 

Århus Sejlklub og Egå Sejlklub afholder igen i 
år fælles pointsejladser på tirsdage i forårs- og 
efterårssæsonen, samt tune-up lørdage.
Tirsdag 6. oktober vil der være samlet præmie-
uddeling samt lidt at spise i Egå Sejlklubs klub-
hus.
Vi sejler klasseløb og efter DH 2009. Alle kølbå-
de kan deltage. Sejladserne afvikles på bane 
ved Ryes Flak. 
Vi har i år tre nye tiltag: - Vi lægger banen (top-
mærke og gate) fra gang til gang, - vi vil forsø-
ge at nå to sejladser pr. aften når vejret tillader 
det, - og vi prøver at få en stor-båds sejlads 
med længere ben. Fortsat fra forrige side
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tilmeldingen på hjemmesiden og betalingen er 
registreret, og først derefter har man ret til at 
deltage i sejladserne. Sidste frist for rettidig til-
melding/betaling er mandag 27. april.  Ved se-
nere betaling tæller båden først med i sejladser 
7 dage efter tilmelding. 
Startgebyret er kr. 350,00 for hele sæsonen. 

Løb
Der vil blive arrangeret klasseløb for klasser 
med min. 5 deltagende både ved udløb af til-
meldingsfristen til første sejlads.  
Eftertilmeldte både vil blive placeret i de opret-
tede løb. 

Information
Resultater og anden information vedrørende 
Pointsejladserne kan findes på www.pointsej-
ladser.dk 

Med sejlerhilsen 
Århus Sejlklub og Egå Sejlklub

efterfølgende forårsevaluering (i anledning af 
Sct. Hans aften ingen sejlads 23. juni).

Sejladsbestemmelser
Sejladsbestemmelser og løbslister kan afhen-
tes i klubhusene for henholdsvis Århus Sejlklub 
og Egå Sejlklub umiddelbart før første sejlads 
eller ses på www.pointsejladser.dk .
Der sejles efter ISAF´s kapsejladsregler 2009-
2012, samt seriens sejlads-bestemmelser.
Der anvendes lavpointsystem tillæg A 4. Præ-
mier for hver 5. tilmeldte pr. løb.

Tilmelding
Tilmelding foregår via vores fælles hjemmeside 
på adressen: www.pointsejladser.dk .
Betalingen foregår ved at indbetale beløbet på 
girokonto 7579233, brug kortart 01. Husk: Oplys 
bådtype og sejlnummer samt navn på skipper. 
Bemærk tilmeldingen er først gyldig når både 

Fortsat fra forrige side
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Singlehand 2009

Startgebyr 
Det er på kr. 100,- der skal betales ved afhent-
ning af program.
Dette udleveres mellem kl. 18.00 og kl. 18.30 de 
to første sejladsaftener.
Startgebyret inkluderer den afsluttende fro-
kost efter sidste sejlads den 14. september.

Tilmelding
kan ske på ophængt liste i klubhuset fra om-
kring 1. april eller via klubbens hjemmeside 
www.egaasejlklub.dk
Tilmeldingsfristen er den 15. maj.
Efter sidste sejlads samles vi traditionen tro til 
sild, snaps og ostemadder og for at hylde og 
hygge i klubhuset. Dette arrangement er inklu-
deret i startgebyret.
Vel mødt på mandagsholdet!

Tage Danielsen

6 kapsejladser med udfordringer. Klubbens tra-
ditionsrige Singlehand-kapsejladser er spæn-
dende og fornøjelige. Til alle jer, der ikke tidlige-
re har deltaget vil vi bare sige: PRØV !!! – Vi 
tager godt imod jer, og så behøver i slet ikke at 
tænke på gasterne! Bådene deles i 2 starter – 
de mindre både starter først.

Forår:
Mandagene den 18. maj, 8. juni samt den 22. ju-
ni - 1. start kl. 19.00. 
Efterår:
Mandagene den 17. august og den 31. august - 
1. start kl. 19.00.
Mandag den 14. september - 1. start kl. 18.30.

Banen:
Der sejles på en trekantbane udfor Marinaen – 
samme bane som tidligere år.
Start og målgang er som på Båkebanen og 
Easy Sejladsen – sejladsbestemmelser samt 
kortskitse m. banerne udleveres sammen med 
løbslisten når du betaler startgebyret.

Regler:
Der er særlige regler for Singlehandsejlads:
1. Der skal bæres rednings- eller svømmevest.
2. Der må ikke bruges spiler.
3. Der må ikke bruges stage på forsejl.
Foruden placeringerne i løbene, sejles der om 
“Singlehand-trofæet” for bedste korrigerede 
præmietid overalt. Vi sejler efter handicap-
systemet TANS 2009.

31

havnemesteren!

Telte/stativer:
Alle telte skal være fjernet senest 1. juni.
Permanente telte accepteres som udgangs-
punkt ikke. Der kan i særlige tilfælde træffes
anden aftale med havnemesteren. Forladte
stativer vil blive flyttet fra områderne med par-
keringspladser.

Miljøbevidst bådklargøring:
Malingrester, slibestøv, tomme malingbøtter,
kemikalierester, pudseklude o.l. er miljøaffald
og skal afleveres ved miljøstationen. Motorolie,
kølervæske og oliefiltre tømmes i tanken ved
miljøstationen. Ligeledes placeres akkumulato-
rer, bådinventar, udtjente instrumenter, sejl,
tovværk o.l. ved miljøstationen, som jævnligt
bliver tømt på betryggende vis.
Såfremt vinterpladsen er forladt uryddeligt, vil
marinaens personale rydde op, men samtidig
afregne pladshaveren det forbrugte antal
arbejdstimer

Parkering af både ved flydebroerne:
Det er tilladt at ligge ved flydebroerne i 3-4
timer. Har du brug for at ligge der længere,
skal du lave en aftale med havnens personale
om tilladelse til at ligge der. Såfremt du ikke
har spurgt om lov, vil du blive opkrævet et
gebyr på kr. 400.- pr. nat.

Frihavnsordningen 2009:
FH-ordningen giver ret til 3 døgns gratis
ophold i de havne der er med i ordningen. Der
er dog nogle havne der opkræver et gebyr, der
skal dække for vand, strøm og affald.
FH-mærke og liste over de havne der er med i
ordningen kan købes på havnekontoret efter
den 1. april - pris kr. 50,-

Parkerede biler:
Parkerede biler langs flydebroer og udrust-
ningskajen er tit til gene for krankørsel, vær
venlig og parker så du ikke generer krankørsel.
Såfremt du sejler ud, sæt da bilen over på par-
keringspladsen.

Egå Marina’s hjemmeside:
Vi opfordrer alle til jævnlig at checke vor hjem-
meside www.egaa-marina.dk hvor eventu-
elle ændringer, nyheder såsom kort referat fra
senest afholdte bestyrelsesmøde m.m., bliver
offentliggjort.

Med venlig hilsen 
Havnemesteren

PETER  R SE
Peter Rose ApS

Registreret Revisionsvirksomhed

Egå Havvej 25C · 8250 Egå · Tlf. 8743 0999 · Fax 8743 0969
info@peter-rose.dk · www.peter-rose.dk
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Kapsejlads – på to baner
mødes”, samt de knap 3 sider med definitioner, 
der står først i bogen. OG: De fleste regler er 
stort set identiske med reglerne i de internatio-
nale søvejsregler!

Ude på Bugten, hvor vi mødes tirsdag aften, 
”leger (næsten alle) den samme leg”, men efter 
forskellige regler, og det er ikke uproblematisk! 
(Jeg ved godt, at vi, der kapsejler på Båkebanen, 
skal sejle efter de internationale søvejsregler, 
når vi møder en båd på Easybanen, som jo ”ikke 
kapsejler”).

Et par eksempler:
2 grupper både er på vej mod det samme mær-
ke, som de alle skal passere vest om. 
Den ene gruppe sejler på Easybanen efter de 
internationale søvejsregler, den anden gruppe 
sejler på Båkebanen efter kapsejladsreglerne. 
De 2 grupper sejler direkte mod hinanden idet 
den ene gruppe skal have mærket om styrbord, 
den anden gruppe skal have mærket om bag-
bord. De både, der mødes 15-25 m. fra mærket, 
sejler efter stort set enslydende regler, mens 
de, der mødes inden for denne afstand fra 
mærket, og som sejler på Båkebanen er under-
kastet meget forskellige regler, alt efter om de 
møder en båd, der sejler på Easybanen eller en 
båd, der sejler på Båkebanen.
Det kan godt give sved på panden!
Der er sket en kollision på banen og der indgi-
ves en protest. Da protesten skal behandles op-
dages det, at protesten er mellem en båd på 
Easybanen og en på Båkebanen! Denne protest 
blev selvfølgelig ikke behandlet, idet en over-
trædelse af de internationale søvejsregler ikke 
kan være grundlag for en protest. (ifølge kap-
sejladsreglerne). En overtrædelse af de interna-
tionale søvejsregler afgøres af forsikringssel-
skaberne/søretten!
Det kan godt blive dyrt!

Forslag:
Skal vi fortsat sejle to slags ”kapsejlads” den 
samme aften, på samme tidspunkt og om de 

Når gode venner mødes på Easy- og Båke-
banen. 
Tirsdag d. 14. april havde vi regelaften i klubhu-
set. Det havde vi også sidste år. Den gang var 
mange var mødt op for at få en gennemgang 
af kapsejladsreglerne, og mange havde spørgs-
mål, og som sædvanligt kunne vi godt have 
brugt mere tid. Jeg ved ikke, hvor mange sejlere 
fra Easybanen, der deltog sidste år eller i år, 
men kunne forestille mig, at det ikke var ret 
mange (”Vi sejler jo ikke efter kapsejladsregler-
ne, men efter de internationale søvejsregler, så 
hvorfor skulle vi komme”). Hvis jeg har ret i, at I 
ikke kom, I fra Easybanen, så er I endnu en gang 
gået glib af det måske væsentligste ved kapsej-
ladsreglerne: Af de 143 sider som regelbogen 
(2005-2008) består af, har man ”kun” brug for 
at sætte sig ind i de 6,5 side, med reglerne 1-22, 
og som består af ”Hovedregler” og ”Når både 

Et godt sted 
at mødes

Åben i sæsonen, 
morgenbrød, aviser, 

proviant.

Cafe med terasse

Havnehøker m. Cafe 
tlf. 8622 5255
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følgelig ikke uproblematisk, og der vil nok ikke 
være tvivl, om en kollision mellem en båd på 
Easybanen og en båd på Båkebanen fortsat vil 
blive vurderet efter de internationale søvejs-
regler.
Sejlerne på Båkebanen må stole på, at Easysej-
lerne overholder denne lokale ”regel”, men at 
kunne stole på, at andre overholder de fælles 
(love) og regler, det er der jo ikke noget nyt i. 
Med sejlerhilsen samt på gensyn på Bugten

Allan Svendsen (La Mer)
Skelagervej 240,

8200 Århus N

samme mærker, bør sejlerne på Easybanen for 
fremtiden vise hensyn til sejlerne på Båkeba-
nen. Det kan de gøre ved at følge én af kapsej-
ladsreglerne, når de møder en båd, der kapsej-
ler (sejler på Båkebanen):

Regel 22.1 (2005-2008 reglerne): 
”Hvis det med rimelighed er muligt, må en båd, 
som ikke kapsejler, ikke genere en båd, som 
kapsejler.” Sagt på ”egåsk”: ”En båd, der sejler 
på Easybanen, skal gå af vejen for en båd, der 
sejler på Båkebanen!” Jeg håber, at dette for-
slag kan tilføres sejladsbestemmelserne for 
Easybanen.
Sejlerne på Easybanen har selv valgt ikke at sej-
le kapsejlads, og OK med det, men så må de og-
så tåle denne beskedne indskrænkning i deres 
tirsdagssejlads. En sådan lokal ”regel” er selv-
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Vi giver altså mandlige 
besætningsmedlemmer 
mulighed for at komme 
ud og sejle en aften mere 
om ugen. Ligeledes håber vi 
på, at der også kommer flere både på vandet, og 
at der bliver plads til flere sejlerglade pigesejlere 
i bådene.

Introduktionsmøde
For alle, der tilmelder båd og sejlerglade gaster 
m/k, er der introduktionsmøde i Klubhuset i 
Egå Sejlklub den 15 april kl. 19.00.
Prisen for at være med hele sæsonen er 100 kr. 
pr deltager. 
Alle deltagere skal være medlem af en sejlklub.
Sejladserne foregår i et tæt samarbejde med 
Århus pigesejlerne.

Banen
Sejladserne sejles på 4 punkts banen ved Ryes 
Flak, på udlagt bane (banesystem R), som er en 
op ned bane. Se sejladsbestemmelserne på 
www.egaasejlklub.dk under pigesejlerne.
Dommerne er i foråret fra Egå sejlklub.
Dommerne er i efteråret fra Århus sejlklub.
Resultaterne kommer på sejlklubbernes hjem-
mesider, her kan du også se planlagte teoriaf-
tener og planlagte sejladser samt referater fra 
møder. 
Følg med på, www.egaasejlklub og 
www.aarhussejlklub.dk under pigesejlerne, 
Præmieoverrækkelsene finder sted efter sidste 
sejlads onsdag den 9 september.
Efter hver sejlads mødes vi i  klubhuset, hvor vi 
hygger os med medbragt mad og god snak bl. 
a. om aftenens sejlads.

Teoriundervisning, opvarmningen til en god 
sæson
Der er fælles teoriundervisning mellem Egå/År-
hus sejlklubberne og Pigesejlerne/Kapsejlads 
Udvalgene

Så er forårssæsonen lige om hjørnet og vi glæ-
der os nu meget til at komme på vandet igen. 
Vi ser gerne, at rigtig mange sejlerglade piger 
melder sig på banen, både som gaster og skip-
pere.
Som omtalt i Båken i december starter pigesej-
lerne op med et nyt tiltag fra Egå og Århus sejl-
klubber.

Nye sejladsbestemmelser.
Vi har fra sæson 2009 ændret i vores sejlads-
bestemmelser, førhen hed reglen: 
”Bemandingen på bådene er fri, dog må der ik-
ke være mandlige besætningsmedlemmer”.
I år er det derimod muligt for mandlige sejlere 
at deltage enten som skipper, supervisor eller 
gast i pigernes kapsejladser om onsdagen.
Bemandingen kan være med blandede besæt-
ninger, men også rene herrebesætninger er vel-
komne.

pigesejlads
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Evaluering 
23. sep.

Kontaktpersoner:
Kisser Christensen, 86174014
kisser@mail.tele.dk

Helle Bundgaard, 86272631
bundgaard_h@hotmail.dk

Marianne Kjølner, 87852020
maridesign@mail.dk

Gyda Larsen, 86226331
gydalarsen@hotmail.dk

Inge Bjørn, 86220969
inge_bj@hotmail.dk 

Lilly Meinicke, 86223845
lilly_meinicke@stofanet.dk

Datoer
14 april Kapsejlads og vigeregler
 Klubhuset Egå Sejlklub kl. 19.30
15. april  Introduktion til nye medlemmer 
  Klubhuset Egå Sejlklub kl. 19.00
22. april  Kapsejladsregler og tilmelding ved
 Torben Precht 
 Klubhuset Århus sejlklub kl. 19.00 

Havfrue Cup     
Første start går kl. 19.00 før den 1. september. 
og kl. 18.30 efter denne dato.
6.- 13.- 20.- 27. maj, samt og 3. og 17. juni.

Distancesejlads Bugten
24. juni

Havfrue Cup efter ferien
12.- 19.- og 26. august, samt 2.- og 9. september.

Pokalsejlads
16. sep. Egå

Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

Bøsbrovej 7 · 8900 Randers · T: 8642 9841
www.denrigtigeslagter.dk



18

til opslagstavlen
forårs-
arrangementer

Ungdoms-

afdelingen
Påskelejr 

fra den 5. til 11. april

Tune UP for Opti og Zoom

d. 18. og 19. april

deadline
for nr. 3-09

er d. 6. maj egå sejlklUb

Standerskifte 

d. 25. april kl. 14.30

Standerskiftefest

d. 25. april kl. 19.00

Pladshavermøde

d. 21. april
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senior-grUppen

Sommersejladser

Mandage d. 25. maj og 22. juni

Samt d. 24. august 

og 21. september

kapsejlads-

Udvalget
Båkebanen

Tune UP d. 28. april

1. sejlads d. 5. maj

Pointssejlads

Tune Up d. 25. april og 2. maj

1. sejlads d. 5. maj

Singlehand

Mandage d. 18. maj 

samt d. 8. og 22. juni.

l. start kl. 19.00

tUr-
Udvalget

Pinsetur til Mårup

Lørdag d. 30. maj.

Grillaften

Fredag d. 12. juni

Intro-møde

d. 15. april kl. 19.00

Kapsejladsregler

d. 19. april kl. 19.00

1. sejlads d. 6. maj kl. 19.00

Distancesejlads 

d. 24. juni kl. 19.00
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18.02.2009.
Kraftcenter Århus i Spanien. 
I Murcia i Spanien har der været træningslejr 
for kraftcentersejlere fra hele landet, - og det 
har tilsyneladende både været sjovt og lære-
rigt!! Der var 47 kraftcenter sejlere fra hele lan-
det i een eller to uger, dygtigt ledet af Finn 
” Beton” Jensen, Jacob Karstoft, begge fra Kraft-
center Århus og Per Bågø fra Oure Idrætshøj-
skole. 
10 af sejlerne, fordelt på 7 både, var fra Århus, 
nemlig Ida og Marie  (29er/ÅSK), Kristian Kirke-
terp og Mathias (29er/ES), Hannah Houborg og 
Clara (29er/ÅSK), Linn og Anne-Line (29er/ÅSK/

Følgende er hentet fra Sailing Århus presse-
meddelelser.

29.01.2009.
De særligt egnede fra Århus. 
I 2009 har Dansk Sejlunion fået en unik spon-
soraftale med TORM, vel nok den bedste basis 
nogensinde for at udvikle sejlsporten i Dan-
mark. Det gælder både i bredden, eliten og ikke 
mindst i talentudviklingen. Kun de bedste af de 
bedste slipper igennem nåleøjet og ind på én 
af de attraktive landsholdpladser. På et storsti-
let pressemøde tidligere på måneden hos 
TORM offentliggjorde Dansk Sejlunion den re-
kord store holdliste. Hele 61 elite og talentsejle-
re er på ét af de udvalgte hold i 2009 og af dis-
se er ikke færre end 23 fra Århus – svarende til 
hele 38%. Det synes vi selv er ret godt gået, når 
man samtidig tager i betragtning, at der i Dan-
mark er ikke mindre end 9 Sejlsports Kraftcen-
tre.

sailing århus
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(ÅSK) som en flot nr. to. Dansk Sejlunions moti-
vering for prisen til Kristian var, at han vandt 
bronze til VM 2008 for Optimistjoller, som blev 
sejlet i Cesme i Tyrkiet.

06.03.2009.
Sailing Academy Aarhus. 
Fra august 2009 vil det være muligt for unge 
sejlere, der vil frem blandt de bedste, at gå på 
Sailing Academy Aarhus. En ny sejleruddannel-
se, der skal hjælpe unge elitesejlere mellem 17 
og 25 år til at blive professionelle sejlere, er 
etableret som en akademilinie på Århus 
Idrætshøjskole i Risskov. Bag uddannelsen står 
bl. a. 49’er sejleren Peter Hansen og Americas 
Cup sejleren Rasmus Køstner. Sailing Academy 
Aarhus samarbejder med Sailing Aarhus, Kraft-
center Aarhus og Active Institute.
Akademiet råder over 2 Melges 24, som er en 
high performance sportsbåd, der er internatio-
nelt anerkendt blandt professionelle sejlere.

ES) Torbjørn Schierup (Laser/KBL) og Mille Jen-
sen (RSX/KBL).

26.02.2009.
Århus Two Star Race. 
Århus Sejlklub indbyder igen til Århus Two Star 
Race. Sejladsen går rundt om Samsø i 2 etaper. 
Der er indlagt festmiddag på øen lørdag aften 
og fællesstart søndag formiddag på 2. etape. 
Sejladsen sker den 13.-14. juni 2009. 

26.02.2009.
World Match Racing Tour. 
Århus fortsætter med at tiltrække Verdens bed-
ste sejlere. World Match Racing Tour, der afvik-
les på 5 kontinenter hen over hele året, kom-
mer til Århus.  Byen bliver til september vært 
for den 7. afdeling af den prestigefulde Tour. 
Der sejles 10 forskellige afdelinger af Touren, 
den samlede vinder bliver officiel ISAF Match 
Racing World Champion – altså verdensmester 
i Matchrace. Sejladserne foregår lige efter År-
hus Festuge, nærmere fra den 9. - 13. septem-
ber 2009.

28.02.2009.
Talentpris til Kristian Kirketerp (ES) fra Kraft-
center, Århus. 
Ved åbningen af bådmessen i Fredericia blev 
årets ungdomstalenter kåret - og præsenteret 
for en check på 5000 kroner. Af fem nominere-
de til prisen, var hele to af sejlerne fra Århus. 
Kristian Kirketerp (ES) løb med drengenes ta-
lentpris hvor Rie Galsgaard fra Nivå løb med pi-
gerens talentpris foran Lærke Buhl-Hansen 
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El i Båden
Tirsdag d. 20/1-09, var Henning Wermuth i 
klubhuset for at fortælle om sikkerhed i båden. 
( el - gas - m. m. ). Det var meget lærerigt og 
Henning svarede på de mange spørgsmål, så vi 
alle gik klogere derfra. Aftenen sluttede med at 
vi fik informationer om nogle nyheder indenfor 
elektronisk udstyr, bl.a. AIS.

optimisthistorie
Det var optimisterne, der begyndte.
De første optimistsejlere i Egå Sejlklub begynd-
te sejlads fra kysten lige nord for havneområ-
det i begyndelsen af 1970erne;  d.v.s. at vi i Egå 
Sejlklub nu i 2009 har sejlere, som oplevede 
disse optimistsejladser.

Da ES ikke har ajourførte medlemslister helt 
tilbage til 1973, hvor sejlklubben blev startet, er 
der måske nogle af vore 45-50årige sejlere, som 
oplevede optimistsejladserne dengang og som 
vil kunne fortælle bl.a. om VM for optimistsej-
lere i 1975.

Blandt de ca. 200 som de første 5 år fra 1973-
1978 var med til at starte ES, har vi stadigvæk 
nogle seniorsejlere som i 2013 vil kunne være 
med til at fejre klubbens 40års jubilæum. -
Men der skal sejles en del sømil inden da! 

PP 

turudvalget
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Fastelavn
Så har vi haft endnu en fastelavn i Egå klubhus, 
desværre var der ikke ret mange børn, men så 
var der fastelavnsboller nok. Vi havde 2 tønder, 1 
udenfor til de større børn og 1 inde i klubhuset 
til de mindre. De store lagde mange kræfter i, 
så den tønde var hurtigt slået ned. De små tog 
lidt længere tid, så formanden ville hjælpe og 
slå ”lidt” til tønden - så hvem blev kattekonge?
Efter indtagelse af fastelavnsboller og soda-
vand, kunne der købes pølser med brød/kartof-
felsalat.

Skotland med Caledonian kanalen og de 
smukke øer.
Kamma og Mogens Termansen har i flere år til-
bragt lange sommerperioder i ’Pinafore’, deres 
Mascot 33 i farvandet vest for Skotland. De kal-
der det Europas smukkeste sejlerfarvand.
Mogens gav os med 
masser af gode billeder 
og en levende fortælling 
et stærkt indtryk af, at 
de har ret.
Han førte os gennem 
Caledonian kanalen ud 
til ’The Western Isles’, - 
Betegnelsen for øerne 
vest for Skotland, som 
også kaldes De indre He-
brider og De ydre Hebri-
der. 
Vi så deres faste tilhold-
sted, Croabh Haven, en 

stor marina, som ikke ligner en dansk marina. 
Bådene ligger ved flydebroer eller for svaj, godt 
beskyttet bag en række af øer. Alligevel er facili-
teterne stort set som i en dansk marina.
Der er kun få marinaer på vestkysten, og er-
hvervshavnene er for det meste ikke indstillet 
på at modtage lystsejlere. Til gengæld findes 
der hundreder af smukke og sikre ankerpladser. 
– Der er også tidevand, - op til 4 meter, og dette 
sammen med det nærliggende Atlanterhav be-
tyder, at der kan være stærk strøm, i snævre løb 
op til 8-10 knob. Disse forhold gør, at sejlads i 
området kræver solidt grej, især kraftigt anker-
grej med kæde. Desuden skal man være fortro-
lig med sejlads i tidevandsområder. Man skal 
have navigationsalmanak, tidevandstabeller og 
gode søkort. Blandt øerne er specialkort bedre 
end en kortplotter.
Vi siger tak til Mogens for en interessant og læ-
rerig aften.

Pinsetur
Pinseturen går til Mårup.
Vi har skippermøde lørdag d. 30/5 kl. 15. i teltet, 
hvor der også vil være fællesspisning.
Søndag skal vi på kombineret bus/gå tur.
Se opslag i klubhuset eller på hjemmesiden, 
når vi nærmer os.

Grillaften
Grillaften i klubhuset fredag d. 12/6 kl. 18, hvor 
vi selv medbringer vores mad og klubben er 
vært ved en velkomst øl. 
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Standerskifte.
Husk standerskiftet lørdag den 25. april kl. 
14.30.

Standerskiftefest.
Også den 25. april, men kl. 19.00. Måske er der 
endnu pladser. I så fald skal du skrive dig på li-
sten i klubhuset. Det har endnu ikke været mu-
ligt at træffe Ole Frandsen, men han har lovet 
at komme frisk hjem fra ferien og lave en fest, 
som ikke står i skyggen af de forrige. D.v.s. en 
fest med god mad og flot musik, samt en sal 
fuld af glade sejlere. 
Prisen var sidste år kr. 175,-.
Den holder også i år.

husudvalget

Snak med fagmanden,
 når det drejer sig 

om din båds 
installationer.

- Og få en sikker og 
komfortabel sejlads.

www.marinelec.dk
Henning Wermuth
Marine Electronic

latyrusvej 3 – 8240 risskov
tlf. 40 72 45 65

- snak med fagmanden – og få råd -



25

Seniorsejladser:
For den kommende sommer 
er planlagt sejladser på føl-
gende dage: 
Mandag 25. maj 
Mandag 22. juni 
Mandag 24. august 
Mandag 21. september 
Vi mødes i klubhuset på Egå 
Marina kl. 9 til skippermøde, 
vælger destination og både. 
Medbring madpakke og drik-
kevarer.

Sejlerhilsen/
Preben Heide

GEORG STAGE – aften i  Seniorgruppen  
Onsdag den 18. marts havde vi en rigtig hygge-
aften, hvor emnet var skoleskibet Georg Stage, 
og hvor vi var 14, der hørte Peter Petersen be-
rette om den første Georg Stage, der sejlede 
som skoleskib 1882-1934, og derefter om det 
skib vi kender i dag, - som siden 1934 har virket 
som sejlerskole, det ældste af sin art i verden.
”Georg Stage” er i dag verdens mindste sejlen-
de fuldrigger;  800m2 sejl,  7.000 m tovværk,
ca. 210 stk tovender!  Der var meget at berette 
om en tre-mastet fuldrigger som Georg Stage.
Den 1.maj 1963 gik Peter om bord på G.S., og 
mange ting kunne fortælles om de første 4 
måneders togt. 
Senere, efter et par år, blev Peter en del af den 
faste besætning på 7 mand, hvor den første op-
gave var at rigge Georg Stage til; - det meste 
foregik i 20-30 m højde over dæk!

Dejlige lysbillede supplerede Peters gode histo-
rier, - det blev en meget hyggelig aften.

PP

seniorgruppen

På besøg hos Århus Søfartsmuseum.
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H u s k e tav l e
19. Båkebanesejlads ......................Kapsejladsudv,
19. Pointssejlads ..............................Kapsejladsudv.
19. Easy sejlads ................................Kapsejladsudv.
20. Havfrue Cup.......................................Pigesejlere
25. Seniorsejlads ............................ Seniorgruppen
26. Båkebanesejlads ......................Kapsejladsudv.
26. Pointssejlads ..............................Kapsejladsudv.
26. Easy sejlads ................................Kapsejladsudv.
27. Havfrue Cup.......................................Pigesejlere
30. Pinsetur til Mårup ........................ Turudvalget
31. Pinsetur til Mårup ........................ Turudvalget

JUNI
  2. Båkebane sejlads .....................Kapsejladsudv.
  2. Pointssejlads ..............................Kapsejladsudv.
  2. Easy sejlads ................................Kapsejladsudv.
  3. Havfrue Cup.......................................Pigesejlere
  6. Båken nr. 3-09 udkommer ..........Redaktøren
  8. Singlehand sejlads ..................Kapsejladsudv.
  9. Båkebanesejlads ......................Kapsejladsudv.
  9. Pointssejlads ..............................Kapsejladsudv.
  9. Easy sejlads ................................Kapsejladsudv.
10. Havfrue Cup.......................................Pigesejlere
12. Grill aften ......................................... Turudvalget
16. Båkebanen ..................................Kapsejladsudv.
16. Pointssejlads ..............................Kapsejladsudv.
16. Easy sejlads ................................Kapsejladsudv.
17. Havfrue Cup.......................................Pigesejlere 

APRIL
17. Båken nr. 2-09 udkommer ....... Redaktionen
17. Både væk fra P1 og P3 ............... Havnemester
18 Krankørsel ..................................... Havnemester
18. Tune Up for Opti og Zoom .... Ungdomsudv.
18. Lørdagsfrokost ..............................Husudvalget
19 Tune Up for Opti og Zoom .... Ungdomsudv.
19 Krankørsel ..................................... Havnemester
21. Pladshavermøde .............................Egå Marina
22. Regler og tilmelding, ÅS................Pigesejlere
25. Standerskifte kl. 14.30 .................. Bestyrelsen
25. Standerskiftefest kl. 19.00 .......Husudvalget
25. Tune Up, pointsejlads .............Kapsejladsudv.
28. Tune Up, båkebanen ...............Kapsejladsudv.

MAJ
  2. Tune Up pointsejlads .............Kapsejladsudv.
  2. Krankørsel ..................................... Havnemester
  3. Krankørsel ..................................... Havnemester
  5. Båkebanen start .......................Kapsejladsudv.
  5. Pointsejladser start ................. Kapsejladsudv
  5. Easy sejlads ................................Kapsejladsudv.
  6. Havfrue Cup.......................................Pigesejlere
  6. Deadline Båken nr. 3-09 ...............Redaktøren
12. Båkebane sejlads .....................Kapsejladsudv.
12. Pointssejlads ..............................Kapsejladsudv.
12. Easy sejlads ................................Kapsejladsudv,
13. Havfrue Cup.......................................Pigesejlere
18. Singlehand sejlads ..................Kapsejladsudv,
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Hvor bliver det først Jul?   I Alaska?   I Europa?   
Eller på Nordpolen? De svarede: Nordpolen.
Det rigtige svar var ifølge spørgeren, Alaska!! Så 
var det lige, der for en djævel i mig.

Lidt Navigation, tidszoner og sund fornuft gjor-
de, at jeg svarede Europa, - men var det det rig-
tige svar? Diskussioner frem og tilbage, - jeg 
holder dog stadig fast i mit svar. Tanker og me-
ninger fløj i luften, og derfor dette indlæg.
Hvad er klokken på nordpolen, når klokken er 
1800 i Danmark? Hvis du står på nordpolen og 
ser i en retning, hvilken er det så? Når solen 
står op, og du stadigvæk befinder dig på nord-
polen. I hvilken retning står solen så op? (Se li-
ge overskriften, inden du svarer).
Hvilken dato er det på nordpolen, når det er ju-
leaften i Danmark (24.12.2008, kl. 1800)?
Når solen står op på nordpolen, efter den lange 
mørke vinter. Hvornår går den så ned? (Minut-
ter? – Timer? – Dage? – Måneder? – Eller?). Hed-
der det i grunden ’på nordpolen’, når det hed-
der ’i Europa’? Hedder det ’på Grønland’ eller ’i 
Grønland’?
Det er muligt, at denne side stiller flere spørgs-
mål, end den giver svar, men!! 
Indsend svar eller spørgsmål, så har vi en leven-
de side, der sikkert kan give en del debat, dis-
kussioner etc.

Med venlig hilsen
Ole Østergaard

I Østen stiger solen op, - men!! 

Klokken var 1800 dansk normal tid. Det var den 
24.12.2008, og der var and i ovn, rødkål, brune 
kartofler og en flæskesteg klar. Et spørgsmål til 
en julekalender på nettet var dukket op, og min 
kone og datter havde begge besvaret dette 
med samme svar, uafhængigt af hinanden og 
ud fra forskelligt synspunkt.

livets Gåder

tJ-MArINe   ·   torben Jensen   ·   Arresøvej 7   ·   8240 risskov
Reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer

Autoriseret forhandler af
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           Bestyrelsen meddeler
havnekontoret hentes et vedhæng, hvorpå der 
med sprittuds kan skrives f.eks. LEDIG TIL 30. 
JULI.

I skrivende stund leveres der til havnekontoret 
en 2 meter høj ØST kompasbøje (BYB), som Egå 
Marina har fået tilladelse til at udlægge ved 
VEJLBY HAGE ( ud for det skæve hus lige syd for 
Åkrogen), hvor der findes et stenrev vinkelret 
på kysten. Egå Marina ejer og vedligeholder 
denne bøje fremover.
Koordinaterne bliver sat ind på vor hjemmesi-
de, når bøjen ved påsketid er udlagt og nøjag-
tig position givet til Farvandsvæsenet.

22.marts.2009
Bjarne Robl  

Bestyrelsen for Egå Marina erhvervsdrivende 
fond ønsker alle en god sejlsæson.
Vi vil igen anmode alle om at få sat let læseligt 
NAVN og hjemhavnen EGÅ på deres båd, også 
de både, der er indkøbt fra andre havne i vinte-
rens løb.
På hjemmesiden er indsat netop udarbejdede 
retningslinjer for udlejning af pladser i plads-
haverbassinet.

I forsæsonen vil vi på hver bro opfordre alle til 
at huske at
-  vende det rød/grønne skilt til grønt, når der
   finder en overnatning sted udenfor marinaen.
-  melde ferieperiode til Havnekontoret, så man
   her kan disponere over ledige pladser 
   til gæster.  
Til de nye rød/grønne skilte, kan der gratis på 

9

Mål
Det enkelte specialforbunds andel af kvinder i
bestyrelsen bliver i dette projekt brugt som
indikator for, hvor mange kvinder der deltager i
specialforbundets ledelse. Målet er at de 5
(udvalgte) specialforbund øger andelen af
kvinder i deres bestyrelse betydeligt, men
udgangspunktet er i sagens natur forskelligt
fra forbund til forbund.
En rettesnor er, at i  2010 har de 5 forbund i
gns. mindst 1/3 kvinder i deres bestyrelse. Det
ene forbund har fx øget andelen af
kvinder fra 1 til 3 ud af en besty-
relse på 10 medlemmer, det an-
det fx fra 0 til 2 ud af en besty-
relse på 7 medlemmer. Andre
faktorer så som arbejde for
flere kvinder blandt trænere,
øvrige ledere og dommere
kan også tælle med i bedøm-
melsen, men vigtigt er det, at
forbundet udviser vilje og hand-

linger, der trækker i retning af ønsket om mere
ligestilling i forbundets ledelse.

Hej alle kvinder/piger
Sæt X i kalenderen fredag aften d. 20 marts. I
vil blive inviteret til et underholdende seminar
i forbindels med DS generalforsamling i
Odense.
Så snart der er en dagsorden, vil der blive
sendt en invitation ud elektronisk til de med-
lemmer, der er på vores nyhedsmail. Det vil

også blive slået op i klubhuset og komme
på hjemmesiden.

Mange sejlerhilsner
Lone Kirketerp

Århus Bådebyggeri
Hvis kun det bedste er godt nok til din båd

Speciale: Teakdæk, Aptering, Rasp af træbåde, Forsikringsskader,
Alle former for glasfiberarbejde. 300 m2 opvarmet værfthal i Egå.
Udlejning af hal til gør det selv fribordslakering.

Salg af Andersen spil, Harken, Blacke international 
bådmaling, Watski bådudstyr,
Vetus bovpropeller og motor.

Erik Gersner, tlf. 40118144

BÅDBYGGERLÆRLING SØGES
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Der indbydes til vedtægtsbestemt

 plADSHAverMøDe
 Tirsdag den 21. april 2009 kl. 1930 

i Egå Sejlklubs lokaler

 Dagsorden:
 1:  Valg af ordstyrer
 2:  Bestyrelsens beretning for 2008 og orientering om sæsonen 2009
 3:  Fremlæggelse af regnskabet for 2008
 4:  Pause – hvor der serveres en øl eller vand
 5:  Overrækkelse af Poul Brask Thomsens kammeratskabspokal
 6:  Eventuelt – herunder åben debat om havnerelevante emner

    Bestyrelsen / 
    Egå Marina erhvervsdrivende fond
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Telte/stativer:
Alle telte skal være fjernet senest 1. juni. Perma-
nente telte accepteres som udgangspunkt ikke. 
Der kan i særlige tilfælde træffes anden aftale 
med havnemesteren. Forladte stativer vil blive 
flyttet fra områderne med parkeringspladser.

Miljøbevidst bådklargøring:
Malingrester, slibestøv, tomme malingbøtter, 
kemikalierester, pudseklude o.l. er miljøaffald 
og skal afleveres ved miljøstationen. Motorolie, 
kølervæske og oliefiltre tømmes i tanken ved 
miljøstationen. Ligeledes placeres akkumulato-
rer, bådinventar, udtjente instrumenter, sejl, 
tovværk o.l. ved miljøstationen, som jævnligt 
bliver tømt på betryggende vis. Såfremt vinter-
pladsen er forladt uryddeligt, vil marinaens 
personale rydde op, men samtidig afregne 
pladshaveren det forbrugte antal arbejdstimer
’
Forbudt bundmaling:
Enhver påføring eller anvendelse af bundma-
ling eller lignende, der indeholder de til enhver 
tid forbudte stoffer, medfører tab af rettet til 
bådplads i havnen og betragtes således som en 
væsentlig eller grov misligholdelse. Læs mere 
på vores hjemmeside.

Sommerferie.
Husk at vende skiltet til grøn, før du sejler på 
ferie!
Før du sejler på sommerferie, bedes du medde-
le havnekontoret, hvor lang tid din bådplads er 
ledig.
Dagen før du påregner at være hjemme igen, 
vender vi skiltet på din bådplads til rød, så din 
bådplads er fri når du kommer hjem. Du er og-
så velkommen til at ringe til kontoret hvis du 
kommer hjem før påregnet.

Master:
Græsplænen ved grill-huset og sejlklubben be-
des holdt fri for master fra 1.maj til 1.septem-
ber.
Tilrigning af master skal ske inden masten 
transporteres til kranområdet. 
Kan foregå på græsplænen ved legepladsen 
samt ved de nye masteskure. Længere ophold 
på plænen skal undgås. Brugte bukke, træklod-
ser og andet affald skal fjernes straks.

Mastekranerne
Sørg for, at din mast er helt klar til at løfte på, 
inden du placerer din båd under én af maste-
kranerne. Derved sparer vi alle tid og undgår ir-
ritation. 

Nyt fra Havnemesteren
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Parkerede biler
Parkerede biler langs flydebroer og udrust-
ningskajen er tit til gene for krankørsel, vær 
venlig og parker så du ikke generer krankørsel. 
Såfremt du sejler ud, sæt da bilen over på par-
keringspladsen. 
 
Egå Marina’s hjemmeside
Vi opfordrer alle til jævnlig at checke vor hjem-
meside  www.egaa-marina.dk  hvor eventuelle 
ændringer, nyheder såsom kort referat fra se-
nest afholdte bestyrelsesmøde m.m., bliver of-
fentliggjort.

God sommer 
Havnemesteren 

Parkering af både ved flydebroerne
Det er tilladt at ligge ved flydebroerne i 3-4 ti-
mer. Har du brug for at ligge der længere, skal 
du lave en aftale med havnens personale om 
tilladelse til at ligge der. Såfremt du ikke har 
spurgt om lov, vil du blive opkrævet et gebyr på 
kr. 400.- pr. nat. 

Frihavnsordningen 2009
FH-ordningen giver ret til 3 døgns gratis ophold 
i de havne der er med i ordningen. Der er dog 
nogle havne der opkræver et gebyr, der skal 
dække for vand, strøm og affald. 
FH-mærke og liste over de havne, der er med i 
ordningen kan købes på havnekontoret efter 
den 1. april - pris kr. 50,-

Chipkort.
Husk du skal ind på Havnekontoret for at få 
fornyet datoen på dit chipkort til bommen.
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Følgende firmaer sponsorerer
ungdomsarbejdet i egå Sejlklub

Nordea
Aarhus Sea Shop Aps

KBL Metalbyg Aps, v/Kent Bo Lauridsen
bent brandt, Storkøkken og Kantine. Egå

Danske Bank, Egå afd.
Dybbroe A/S – Autoreservedele – en gros

Egå Bådudstyr
Europcar / Østergaard Biler

Sailgroup Denmark Aps
Laser Time Aps, Risskov

Lund Marine v/Henrik Lund. Stavneagervej 13, Egå
Ottoline, Ndr. Strandvej 41 A, Risskov

Systematic Software Ingineering A/S, Århus
Sparekassen Kronjylland

Følgende støtter egå Sejlklubs Sejlerskole
Elna og Erik Mariagers Fond

Sailgroup Denmark Aps
Henrik Bock Århus A/S

Egå Bådudstyr

Støt vore sponsorer – de støtter os !
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Indmeldelsesblanket
Jeg ønsker at indmelde mig i Egå Sejlklub og ønsker 
samtidigt at modtage klubbens vedtægter.

Navn

Adresse Postnr. By

Tlf. privat arbejde mobil

Fødselsdag og år

Kontingent
Seniorer kr. 875,-
Do, under 25 år kr. 625,-
Gaster + passive medlemmer kr. 450,-
Juniormedlemmer kr. 625,-

Familierabat 30%. Forudsætter, at der er to ordi-
nære seniormedlemmer i husstanden.
Medlemmer af Ungdomsafdelingen betaler
pladsleje for evt. jolle kr. 120 sammen med kon-
tingentet.
Seniormedlemmer afregner pladsleje for jolle
direkte til Egå Marina.

Jeg er: sæt X

� kølbådsejer

� motorbådsejer

� gast

� jollesejler

� surfsejler

� optimistjollesejler

Sekretariatet – Klubhuset
Egå Havvej 27
DK-8250 Egå
Telefon 86 22 55 17
Giro 300-7545

Har egen båd      � ja     � nej   hvis JA, oplys da venligst

Bådens navn Type/fabrikat

Sejlnummer Skrogfarve

Båden ligger på bro nr. Plads nr.

Dato og underskrift

Indmeldelsesblanketten bedes venligst afleveret i Egå Sejlklubs
postkasse eller tilsendt klubben.
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Nye medlemmer i egå sejlklub

Seniormedlem:

Kirstine Stubdrup
Tålforvej 32
8250 Egå
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Udnyt din friværdi

Gør det muligt

Risskov Afdeling
Vejlby Centervej, Risskov
89323232
nordea.dk



Afsender:
Egå Sejlklub
Egå Havvej 27
DK-8250 Egå
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