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Kontakt til Båken
Indlæg modtages gerne pr. e-mail (som ved-
hæftet fil) til niels@famgreve.com. Papir-
skrevne indlæg (maskinskrevne eller med 
tydelig håndskrift) kan lægges i postkassen ved 
klubhuset, eller sendes til: Egå Sejlklub, 
Egå Havvej 27, 8250 Egå.

Egå Sejlklubs sekretariat, Egå Havvej 27, 8250  Egå. 
Tlf. 86 22 55 17 er åbent hver tirsdag fra kl. 16.30 til 
kl. 18.30 i kapsejladssæsonen. Der vil være åbent fra 
27/4 til 22/6 og fra 3/8 til 14/9 alle dage inkl.
I øvrigt kan jeg træffes på tlf. 86 74 22 34.
Ole Nielsen, sekretær.

Sejlerskole og duelighedsbevis.
Ole Lundskov, tlf. 20 46 24 90.
Se i øvrigt hjemmesiden. 

Egå Sejlklubs e-mailadr.: info@egaasejlklub.dk
Internet: www.egaasejlklub.dk 
Webmaster: Tage Danielsen, 
webmaster@egaasejlklub.dk 
Eller tlf.: 86 22 39 30

Internet: www.egaa-marina.dk
E-mail:  mail@egaa-marina.dk
Egå Marinas sekretariat
Åbent daglig kl. 9-12, torsdag til kl. 18
Tlf. 86 22 55 51, Fax. 86 22 49 48
E-mail: sekretariat@egaa-marina.dk
Havnemester Lars Kock Andersen
Daglig kl. 9-10. Tlf. 86 22 55 51
E-mail: havnemester@egaa-marina.dk
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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. 86 10 65 61

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
Peter Rose
Tjørnehegnet 14,
8541 Skødstrup
Tlf. 87 43 09 89

Fmd. Optimist- og jolleudv.
Jonas Döpping
Toftevej 3
8250 Egå
Tlf. 86 22 84 34

Fmd. Sejlerskolen
Ole Lundskov
Gustav Holms Vej 33
8200 Århus N
Telefon 20 46 24 90

Referat  fra ES-bestyrelsesmøde afholdt onsdag 
d. 24. februar 2010

Deltagere: Claus, Ole F., Ole L., Mogens, Peter 
Afbud: Lone, Jonas
Referent:  Steen 

Bemærkninger fra sidste referat:
Forsikringer:  Der er følgebådsforsikring for ca. 
60.000 kr, - heraf er de to Tornadoer på 30.000 
kr. Der etableres ’selvforsikring’ undtagen på Tor-
nadoer. Mogens undersøger mulighed for del-
tidsforsikring mm., og opsiger øvrige kaskofor-
sikringer (lovpligtig ansvar bevares). De sparede 
penge hensættes indtil videre. 

Kort fra udvalgene og økonomi:

Kapsejladsudvalg:  
Vi er ved at være klar til sæsonen. Der er arran-
gement med Finn Beton den 23. marts.

Turudvalg: 
Godt besøgt arrangement 23/2 (ca. 38) – næste 
gang er 16/3.

Sejlerskole:  
Der er igen seks instruktører klar til sæsonen.  
Fip-liste med gøremål er udarbejdet. 
20 deltagere skal til prøve  (flere end sidste år ).

Husudvalg: 
Der bliver fest i forbindelse med Standerskift 
den 24. april.  Ole ønsker en afløser i udvalget (i 
hvert fald en der kan ”køre” tirsdagene). Ole op-
lærer gerne, men trapper ned næste sæson. 
Claus laver et ”opråb” i Båken.

Økonomi:  
Kontingentopkrævninger er udsendt (ungdom 
efter aftale først 1/5).

Ungdom: 
Jonas ikke tilstede.
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Kasserer / sekretær arbejdsfordeling:
Der arbejdes med et oplæg til et ’økonomi-ud-
valg’ (= flere om opgaverne). Medlemskartotek 
kan bestyres/vedligeholdes  fra klubben (eks. 
DgK).  Bogføring kan uddelegeres.

Møde med EM:
Referat var rundsendt, og Claus kommenterede 
fra mødet. Især blev vedligehold af jollehus dis-
kuteret.
Jonas og Lone skal lave en opgaveliste med ar-
bejde, der skal udføres i forbindelse med jollehu-
sets vedligehold.  (J. tilbyder arbejdskraft, men 
søger penge til materialer).

Brug af klubhus:
Claus havde lavet et oplæg, der blev gennemgå-
et, og der var ting, der skulle præciseres.
Udlejning er tjekket med vedtægter og EM, – in-
gen ”problemer”

Detaljerede ordensregler skal udarbejdes.
Claus laver indlæg til Båken og nyhedsbrev med 
opfordring til tilkendegivelser, 

(hvis positive tilbagemeldinger startes prøve-
periode op i efteråret).

Gastemedlemskampagne:
Claus laver et indlæg til Båken og til opslags-
tavlen, Steen tilpasser evt. til kapsejlads-hjem-
mesiden og indstik til sejladsbestemmelser
Medlemsliste (navne) sættes op i klubhuset 
fra 1/5 (Mogens).

Sailing Aarhus kort info:
Allan og Steen var til generalforsamling 22/2. 
Steen refererede kort, – referat kommer senere.
Hjælpere fra SA-stævner i 2009 inviteres af SA 
til fest i Kaløvig den 4. marts.

Evt.:
Der er generalforsamling i Dansk Sejlunion 
den 20. marts. Vi vil gerne deltage med en eller 
to medlemmer (Lone / Jonas / Steen?)

Næste møde:  Mandag den 12. april kl. 19:00  
(mandag af hensyn til Jonas). - Alternativ dato: 
19/4

Kort Nyt - Bestyrelsesmøde 
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Udlejning af klubhus – lad os høre Din mening. 
Da der efterhånden har været flere forespørgs-
ler på leje af klubhuset, og da vi samtidig ønsker 
at skabe attraktive fordele ved medlemskab af 
ES, stiller vi forslag om at give klubbens med-
lemmer mulighed for at leje klubhuset. En udlej-
ning af klubhuset vil give et godt tilskud til en i 
forvejen trængt økonomi og skabe mulighed for 
tilgang af flere medlemmer i klubben. En udlej-
ning af klubhuset kan gøre det muligt at undgå 
ellers uundgåelige kontingentstigninger, men 
vil frem for alt også skabe mere liv i klubben.
Der er i mange andre sejlklubber stor succes 
med at udleje klubhuset, og det er helt klart, at 
udlejning af klubhuset ikke må forhindre afhol-
delse af andre klub relaterede arrangementer. 
Omvendt kan vi se, at der er masser af fredags - 
og lørdagsaftner samt søndage, hvor klubhuset 
står tomt.
I første omgang vil vi lade udlejningen foretage i 
begrænset omfang og i en ”prøveperiode”, med 
opstart den 15/9-2010. Herefter vil vi evaluere 
forløbet, - men inden da, vil vi gerne høre Din 
mening om forslaget.

Betingelserne vil være som følger:
•  Klubhuset udlejes kun på dage/aftener, hvor 

klubhuset ikke anvendes til andre planlagte 
formål af ES. 

•  Udlejning foretages ikke i perioden 15.maj – 15. 
september.

•  Klubhuset udlejes kun til medlemmer, der har 
haft fuldgyldigt seniormedlemskab i min. 2 år. 

•  Klubhuset skal afleveres i opryddet og støvsu-
get stand til aftalt tid, som typisk er næste 
morgen.

•  Efterfølgende rengøring, er indeholdt i lejepri-
sen.

•  Evt. ødelagt porcelæn og inventar erstattes af 
lejer (depositum)

•  Klubhuset udlejes kun til medlemmernes ”eg-
ne” lukkede fester/arrangementer (hvor gæ-
ster er inviteret) og der må ikke sælges mad og 
drikke.

•  Der udarbejdes ”ordensregler” for leje af klubhus.

Hvis det viser sig, at udlejning bliver en succes, 
er det tanken at ”kahytten” på 1. sal skal indret-
tes så 1. salen kan anvendes for eventuelle med-
lemmer, der ønsker at bruge klubhuset, mens 
det er udlejet. Blandt andet kan der etableres en 
terrasse.
For at gøre det muligt for en evt. lejer at holde 
fest lørdag aften i vinterhalvåret, vil lørdagsfro-
kosten blive flyttet til søndagsfrokost.

Giv din mening tilkende på mail: info@egaasejl-
klub.dk eller ved et brev i postkassen i klubhuset.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Meddelelse fra Bestyrelsen

Redaktøren meddeler
Gelænderet
I sidste nummer af BÅKEN blev nævnt, at 
det ny gelænder på klubhusets trappe var 
lavet af Carsten Rasmussen. Det var forkert. 
Det er lavet – og samtidig sponsoreret – af 
Carsten Andersen. Så det har ikke kostet 
klubben noget. Jeg beklager fejlen, som 
hermed skulle være rettet.

Stiletter
Nu er sejlerpiger nok ikke blandt de, som 
hyppigt går i sko med stilethæle, og et klub-
hus måske heller ikke lige stedet, hvor den 
slags fodtøj bruges mest. Men skulle en 
dame iklædt stiletfodtøj ankomme til klub-
huset, så vil hun få svært ved at passere 
trappen, da den er en ret åben rist og ikke 
forsynet med fodplader. Jeg har foran klub-
huset hørt et par bemærkninger om det 
emne, og en som sagde. ”Så må hun op på 
tæerne”, hvortil den anden svarede. ”Det er 
hun jo i forvejen”.

Niels
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Et anderledes forår
Helt usædvanligt har der været pause i jolleaf-
delingens aktiviteter. Vi havde i år forberedt et 
intensivt træningsprogram sammen med vores 
naboklubber, men desværre var vejrguderne ikke 
med os. Alle bugtens havne frøs til. Selv i skri-
vende stund er der is i havnen, men vi håber 
stærkt, at vi bl.a. med assistance fra vores altid 
hjælpsomme havnemester kan få brudt isen op 
inden weekenden, hvor vi har 50 landsholdssej-
lere på weekendlejr. En god vejrudsigt gør forhå-
bentlig også en forskel. Traditionen tro har vi 
dog fået afholdt fastelavnsfest i Egå Sejlklub. 
Ungdomsafdelingen havde i år lovet at arrange-
re tøndeslagningen. Klokken 10:00 mødte en 
håndfuld sejlerforældre og børn op, og der blev 
lavet friskbagte fastelavnsboller med tilhørende 
kaffe og sodavand. Lidt efter kl. 11 blev arrange-
mentet sat i gang med 2 stk. tøndeslagning, 
en tønde til de små, og en til de store. Tønderne 
blev derefter ”banket ned”, hvorefter der opstod 

ungdomsudvalget

Fortsættes på næste side

GASTEMEDLEMSKAB

Kære Skipper, kære kapsejler

Nu er det tæt på, at startskuddet går til 
årets første kapsejladser, der afholdes i Egå 
sejlklub. Det betyder sikkert også, at Du alle-
rede nu ved, hvem der er din ”faste” besæt-
ning/gast. Som i enhver anden sportsklub, 
hvor man deltager på et hold, er det natur-
ligt, at man er medlem af den aktuelle klub, 
man dyrker sin sport i. 

Og det bør man selvfølgelig også være, når 
man deltager på ”et hold” i Egå sejlklub.

Så derfor – kære skipper – bedes du opfordre 
dine ”faste” gaster til at blive medlem af 
Egå Sejlklub.
Gaster kan i år tegne et gastemedlemskab 
til kun DKK 350,-
Det er billigt, især taget i betragtning alt det 
gaster også får:

• Deltagelse i kapsejladser, på udlagte baner
• Deltagelse i præmieoverrækkelse
• Brug af klubhus efter sejladserne
• Ribbensteg mv. hver tirsdag
• Sociale rammer
• Midsommersejlads og grillfest
•  Afslutningsarrangement efter sidste sej-

lads
• Klubbladet – Båken
• Deltagelse i øvrige klubarrangementer
• Medlem af en fantastisk sejlklub

(Et gastemedlemskab er på nuværende tids-
punkt frivilligt, men dog kun rimeligt, når 
man tegner sig  som ”fast” gast, naturligvis 
ikke når naboen eller en ven lige skal med 
ud på en enkelt kapsejladstur)

Bestyrelsen
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lettere kamp om slikket, der var gemt i tønderne. 
Kattekonge og Dronning for de små blev børn af 
lokale sejlere, mens ungdomssejlerne Jacqueline 
Døpping og Martin Aamann Jessen løb 
med titlen for de store.

I weekenden den 13-14 Marts arrangerede vi en 

lille improviseret træningslejr. Et hint i ugen op 
til fortalte, at jollebassinet i Århus var isfrit og 
Kristine Stubdrup fik hurtigt arrangeret lejr, hvor 
13 børn deltog. Fint når man tager i betragtning 
at der kun var 4 dage til at annoncere arrange-
mentet. 
Mathias og Kristian tog lejren fra A-Z og gav alle 
13 sejlere 10+ gode timer på vandet. Udover at vi 
havde vejret med os, så gav sejlerne den gas, og 
der var ingen der frøs! (Ikke ret meget i hvert 
fald).

Efter en vinter er der nogle sejlere, der har haft 
mulighed for at sejle sydpå, mens andre ikke har 
været ude at sejle siden julesejladsen i Kaløvig. 
Lejren var en super opvarmning til sæsonen og 
næste weekend, hvor der er landsholdslejr. De 
fleste skal også gense hinanden på påskelejren. 
Under alle omstændigheder var det fantastisk 
endelig at komme ud på vandet igen. 
Hvis man har nerverne i orden kan man checke 
videoen ”3 tosser på isflage” på youtube. Det 
skal siges, at der var voksenovervågning, motor-
både klar, tørdragt og redningsvest involveret. 
Men lejren var dermed også et dejligt gensyn 
med kammeraterne, hvor der blev hygget om af-
tenen.

I øvrigt også tankevækkende at store isflager i 
Århus bugten var en first time oplevelse for vo-
res unge mennesker. En kan jo selv huske hvor-
dan broerne i vores ny havn blev lidt bumlede i 

Fortsat fra forrige side
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Så er kapsejladssæsonen for døren  
– nu er det nu!
Nu er det nu – vi kan næsten ikke vente. Efter en 
lang og kold vinter er det endelig blevet tid til 
kapsejlads. Forhåbentlig er bådene, når dette 
læses, i vandet og måske ved at blive udrustet. 
Nu er det nu, – vi starter med tune-up på Båke-
banen og Pointsejladserne om få dage. Se indby-
delserne på de næste sider. Og er du ny og har 
lyst at prøve forsigtigt med kapsejlads – så er 
det også nu. – Chancen er åben med EasySej-
lads. Meld dig til nu,  – øv og prøv.
I ønskes alle en rigtig god kapsejladssæson – nu 
er det nu!

Steen Jepsen
Kapsejladsudvalget

Båkebanen
Denne sejlads er for alle, der kunne tænke sig at 
prøve kapsejlads, og derfor er også nye sejlere 
meget velkomne.  
Deltagere på Båkebanen skal have gyldigt måle-
brev. 
Tilmeldingsfristen er tirsdag den 27. april. Skal 
helst ske via klubbens hjemmeside, (pc ved kon-
toret kan benyttes) alternativt på de ophængte 
lister i klubhuset..
Startgebyret for hele sæsonen er kun kr. 150,- 
(det er kun 10,- pr. sejlads). Ved efter tilmelding 
er prisen kr. 200,-. 
Nummerskilte genbruges fra sidste år.
Vi sejler efter DH2009 sømile tiderne, hvor vi 
anvender TA og for både uden spiler TANS.
Separat løb for: Både uden spiler. (min 3 både), 
samt Bavaria løb uden spiler. (min 3 både).
De laminerede baneskitser for båkebanen gæl-
der fortsat, – men husk at gemme disse fra sæ-
son til sæson. 
Forårssejladserne startes med en tune-up sej-
lads tirsdag den 27. april. Her vil der samtidigt 
være ”åbent hus” i Båken (dommertårnet) for 
sæsonens dommere.  

kapsejladsudvalget

Fortsættes på næste side

1979 eller der omkring. Men dengang havde vi jo 
også altid rigtig vinter med flere meter sne osv.
Tak til de forældre, der hjalp med den gode mad, 
transport mellem Egå og Århus og tak til Århus 
Sejlklub, der reddede os og lånte os en motor-
båd, da vores ene motorbåd havde et meget 
fladt batteri, samt gav os lov til at bruge klubhus 
og omklædningsrum. Udover at skulle afholde 
en landsholdslejr ser vi frem til igen at skulle af-
holde vores påskelejr. Samtidig glæder vi os til 
en sæson, hvor vi har mange unge sejlere med 
store forventninger om udtagelse til mesterska-
ber NM, EM og VM. Jeg er ikke i tvivl om at vores 
store opti-sejlere i år vil opleve succes, men nog-
le vil nok blive skuffede.

Sejlerhilsen
Jonas Döpping

Kommende arrangementer.
Ved et kig på ungdomsafdelingens hjemmeside 
viser kalenderen mange arrangementer i den 
kommende sæson, men ingen i Egå regi. Det må 
være årsagen til at jeg ikke har modtaget nogle 
oplysninger herom fra ledelsen. Efter påskelej-
ren fortsætter den hårde træning for alle jollety-
per. Deltagelse i udtagelseslejre og i andre klub-
bers arrangementer, herunder DYR, Dutch Youth 
Regatta i Borkum i Holland, er endnu ikke på 
plads.

Red. 
Et verdensmesterskab i Finnjolle.
Det er ikke alle som får så meget medie op-
mærksomhed som gulddrengene i 2008. Jonas 
Høgh-Christensen blev i sommer verdensme-
ster i den olympiske disciplin i dansk farvand ud 
for Vallensbæk efter ikke at have siddet i en 
Finnjolle siden OL i Beijing. Usædvanligt fordi 
det er anden gang, - første gang var i 2006, og 
det medførte at han blev hædret med årets sejl-
sportspræstation. Også usædvanligt fordi han 
forholdsvis utrænet gik til mesterskaberne. Der-
udover har han to fjerdepladser i VM sammen-
hæng, i 2003 og i  2007 og i 2003 blev han kåret 
som årets fund i dansk idræt.
Jonas Høgh-Christensen har netop indgået afta-
le med Dansk Sejlunion om, at han i 2010 forsva-
rer sin VM-titel i september i San Francisco.

Red.
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tober vil der være samlet præmie-uddeling 
samt lidt at spise i Egå Sejlklubs klubhus. Vi sej-
ler klasseløb og efter DH 2009. Alle kølbåde kan 
deltage. Sejladserne afvikles på bane ved Ryes 
Flak. Vi lægger som vanligt banen (topmærke og 
gate) fra gang til gang, og vi vil forsøge at nå to 
sejladser pr. aften, når vejret tillader det, - dog 
kun én pr. aften i september.

Sejladser 
Der vil blive afviklet en serie på 10 aftener i for-
året og en serie på 9 aftener i efteråret. Forårsse-
rien: tirsdage 27. april - 29. juni og efterårsserien: 
tirsdage 3. august - 28. september, med 1. start 
kl. 18.45 før 1. september og kl. 18.15 efter denne 
dato. Banen vil være en lige op og ned bane med 
start og måltagning ved bundmærket/gaten. Ef-
ter 4 gennemførte sejladser kan 1 sejlads fra-
trækkes,  efter 8 gennemførte sejladser kan 2 
sejladser fratrækkes, efter 10 gennemførte sej-
ladser kan 3 sejladser fratrækkes og efter 13 gen-
nemførte sejladser kan 4 sejladser fratrækkes. 

Træningssejladser
Der tilbydes ekstra træningssejladser: Tune-up: 
søndage 18. og 25. april med start kl. 11:00, og en 
træningssejlads lørdag 31. juli med start kl. 12:00

Sejladsbestemmelser
Sejladsbestemmelser og løbslister kan afhentes 
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 lavpointsy-
stem tillæg A. 4. Præmier 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 
tilmeldingen på hjemmesiden og betalingen er 
registreret, og først derefter har man ret til at 
deltage i sejladserne. Sidste frist for rettidig til-

Sejladserne i forårssæsonen er fra: 4. maj til 22. 
juni, begge dage inkl. i alt 8 sejladser 
Sejladserne i efterårssæsonen er fra 3. august til 
7. september begge dage inkl.. 
Gule ærter sejlads vil foregå d. 14. september.
Starttidspunkt: Bådene inddeles i starter m. 5 
min. mellemrum. De første både starter kl.18.30.
Ved tilmelding via klubbens hjemmeside vil der 
være mulighed for at betale startgebyret via
netbank
Extra info på: http://www.egaasejlklub.dk/

Kapsejladsudvalget

Pointsejladser
Indbydelse til Pointsejladserne 2010. Århus Sejl-
klub og Egå Sejlklub afholder igen i år fælles 
pointsejladser på tirsdage i forårs- og efterårs-
sæsonen, samt tune-up søndage. Tirsdag 5. ok-

Fortsat fra forrige side
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melding/betaling er mandag 19. april.  Ved sene-
re betaling tæller båden først med i sejladser 7 
dage efter tilmelding. 
Startgebyret er kr. 400,00 for hele sæsonen. 

Løb
Der vil blive arrangeret klasseløb for klasser med 
min. 5 deltagende både ved udløb af tilmel-
dingsfristen til første sejlads.  Eftertilmeldte bå-
de vil blive placeret i de oprettede løb. 

Information
Resultater og anden information vedrørende 
Pointsejladserne kan findes på 
www.pointsejladser.dk 

Med sejlerhilsen 
Århus Sejlklub og Egå Sejlklub 

Singlehand 2010
6 kapsejladser med udfordringer. Klubbens tra-
ditionsrige Singlehand-kapsejladser er spæn-
dende og fornøjelige. Til alle jer, der ikke tidligere 
har deltaget vil vi bare sige: PRØV !!! – Vi tager 
godt imod jer, og så behøver I ikke tænke på 
gasterne! Bådene deles i 2 starter - de mindre 
både starter først. Forår: Mandagene den 17. maj, 
31. maj og 14. juni - 1. start kl. 18.30. Efterår: Man-
dagene den 16. august, 30. august og 13. septem-
ber - 1. start kl. 18.30. BEMÆRK at vi fra og med i 
år starter 1/2 time før således at 1. start ”går” kl. 
18.30 ved alle 6 sejladser. Der sejles på en tre-
kantbane udfor Marinaen – samme bane som 
tidligere år. Start og målgang er som på Båkeba-

nen og Easy Sejladsen – sejladsbestemmelser 
samt kortskitse m. banerne udleveres sammen 
med løbslisten når du betaler startgebyret. 
 
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 handicapsyste-
met TANS 2009. Startgebyr er kr. 100,- der skal 
betales ved afhentning af program. Dette udle-
veres mellem kl. 17.30 og kl. 18.00 de to første 
sejladsaftener. Startgebyret inkluderer den af-
sluttende frokost efter sidste sejlads den 13. sep-
tember. 
 
Tilmelding kan ske på ophængt liste i klubhuset 
fra omkring 1. april. Tilmeldingsfristen er den 14. 
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!

Easy Sejlads 2010  
Har du lyst til at prøve at sejle om kap med an-
dre ligesindede, ”ikke øvede kapsejlere” (man 
skal jo starte et sted). Mangler du rutineret be-
sætning, du sejler i en motorsejler, har din båd 

Fortsættes på næste side
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ikke målebrev, og er du træt af at lære mange 
indviklede kapsejladsregler. Så har vi - en sejlads 
- som netop henvender sig til dig.

Vi tilbyder:
En enkel sejladsbane.
Få og enkle sejladsregler.
Simpel startprocedure.
Intet krav om målebrev (endnu).
Både uden spiler kan deltage på lige fod.
Der sejles efter et LYS tal.
Gratis for ny indmeldte medlemmer af Egå sejl-
klub.

Efter sejladserne: 
Kammeratligt samvær i klubhuset. Mulighed for 
køb af mad og drikkevarer.
Præmieuddeling (præmie for hver 3. startende 
båd). Der sejles hver tirsdag aften i forbindelse 
med sejladserne på Båkebanen. 

I forårssæsonen: 4. maj t. o. m. 22. juni (8 sejlad-
ser). I efterårssæsonen: 3. august t. o. m. 14. sep-
tember (6 sejladser + gule ærter).

Starttidspunkt kl. 18.50. På ’Gule ærter sejlads’ 
d. 14 september vil starten dog være kl.18.35.
Tilmelding til sejladserne på ophængt liste i 
klubhuset eller via klubbens hjemmeside: 
www.egaasejlklub.dk  tilmeldingsfrist 27. april.
Sejladsprogram udleveres de 2 første sejladsaf-
tener ml. kl. 17.00 og 18.00 i klubhuset

Startgebyr: 
Startgebyret for hele sæsonen er kun kr.  150,- 
(det er kun 10,- pr. sejlads)  Ved efter tilmelding 
er prisen kr. 200,-
For yderligere information kontakt: 
Thomas Zeuthen 2073 4330 eller 
Ole Østergaard 2085 9504

Fortsat fra forrige side
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Egå Pigesejlere 
Kapsejlads tilbud for alle. I et samarbejde Århus 
pigesejlere og Egå pigesejlere kapsejler vi på År-
hus Bugten hver onsdag aften fra maj til sep-
tember. Vi ønsker stadig at flere både deltager til 
vores kapsejladser. Vi ændrede sejlads bestem-
melser sidste år, så bemandingen på bådene er 
helt kønsbestemt frie. Vi sejler på en udlagt op 
og ned bane, banen gennemsejles 3 gange. Ba-
nens længde udlægges typisk til at være 5 SM . 
Efter sejladserne hygger vi os i klubhuset med 
den medbragte gode mad, vi skiftes til at tage 
med. 

Teori
Vi starter sæsonen med 3 teori aftener - tjek ka-
lenderen! 
14. april 2010: Intro aften i hhv. ÅSK og Egå 
21. april 2010: Teori i klubhuset i Egå 
28. april 2010: Kapsejladsregler i klubhuset ÅKS

Havfrue-Cup 2010
Foråret: 5. - 12. - 19. og 26. maj, samt 2. – 9. og 16. 
juni.
Efteråret: 18. og 25. august, samt 1. – 8. – 15. og 22. 
september.
Før 1. september starter sejladserne kl. 19.00.
Efter 1. september starter sejladserne kl. 18.30.

Grill sejlads
Den 16. juni i sejlklubben Bugten.

Egå Pokalsejlads
Den 22. september i Egå. 

Når du læser dette er introaftenen overstået. 
Har du lyst til at kapsejle, så mød op i klubhuset 
til teori-aften onsdag den 21.april kl. 19.00. Her 
kan du endnu nå at tilmelde dig. Det eneste krav 
til dig er, at du har nogen praktisk sejlerfaring, 
og at du kan komme hver onsdag i sæsonen, da 
resten af besætningen er afhængig af dig. 
Pigesejler kapsejlads kontingent er kr. 100,- 
NB! Du kan have medlemskab i en anden klub 
og sejle pigesejlads i ES. 
I maj måned starter vi på kapsejladserne Hav-
frue Cup, Havfrue Cup’en starter den første ons-
dag i maj - tjek kalenderen! Her er plads til alle 
besætninger uanset ambitionsniveau og fær-
digheder.

Kontaktpersoner:
Lilly Meinicke, tlf. 8622 3845
lilly_meinicke@stofanet.dk
Inge Bjørn, tlf. 8622 0969
inge_bj@hotmail.dk
Kisser Christensen, tlf. 8617 4014
kisser@mail.tele.dk

Med pigesejlerhilsen
Lilly 

pigesejlads
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Klip fra Sailing Århus meddelelser (læs mere på 
www.sailing–aarhus.dk)

21.01.2010
Teamwork og skadeforebyggende træning hos 
Sailing Academy
Sailing Academy Aarhus er startet igen med et 
fornyet team af ambitiøse sejlere på Idrætshøj-
skolen i Aarhus. I år vil holdet forberede sig opti-
malt til den kommende sejlsæson. Det betyder 
blandt andet, at sejlerne vil bruge megen tid på 
at forebygge skader og komme i bedre fysisk 
form.  
Desuden er planlægning af kalender en vigtig 
del af sejlernes kompetencer. Sailing Academy 
vil arbejde mere med, hvad de enkelte sejleres 
projekter stiller af krav og give akademisterne 
de redskaber, de får brug for i deres personlige 
projekter.  
Akademiet består af sejlere fra mange forskelli-
ge bådklasser. Flere er gengangere fra sidste pe-
riode Hasse Neve, Mille Jensen, Anette Viborg og 
Thorbjørn Schierup. Det nye ansigt er Christian 
Rindom, talentfuld surfer fra Horsens, der har 
mange medaljer på sit CV. De kommer fra for-
skellige baggrunde og kan bidrage med forskel-
lige erfaringer indenfor sejlsport. Sejlerne ser 
frem til at lære at arbejde og fungere som et 
professionelt team på tværs af bådklasser 

06.02.2010
Miljøtjek hos Sailing Aarhus klubberne
Sailing Aarhus og FO’s Grønne Guide har i sam-
arbejde gennemført et miljøtjek hos de fem sejl-
klubber under Sailing Aarhus. Generelt er klub-
berne opmærksomme på at spare på energires-
sourcerne, men der er stadig noget at hente ved 
optimering på de små men dyrebare energifråd-
sere.

04.03.2010
57.000 lystbåde og 250.000 lystsejlere i Dan-
mark
Danboat har i løbet af 2009 i samarbejde med 
Dansk Sejlunion og FLID, Foreningen for lystbå-

dehavne i Danmark, gennemført den første seri-
øse registrering af antallet af lystbåde i danske 
havne i 23 år. Danboats nye undersøgelse viser, 
at der mere end 57.000 lystbåde i de danske 
havne, og at fordelingen mellem disse er 57 % 
sejlbåde og 43 % motorbåde. I 1986 viste en til-
svarende undersøgelse, at der var 37.500 lystbå-
de i de danske havne, og fordelingen mellem 
sejlbåde og motorbåde var 67 % sejlbåde og 33 
% motorbåde. Mængden af lystbåde i danske 
havne er altså steget med mindst 20.000 de se-
neste 23 år.
·  Langt over 250.000 danskere er på vandet i 
lystbåde

·  Mindst 12.500 står på ventelister
·  Planlagte havneudvidelser er langt fra at dæk-
ke behovet

I opgørelsen er ikke medtaget alle de mange bå-
de på trailere, som ikke står fast i havnene. Lige-
som der ikke er medtaget de ca. 5.000 svaj-lig-
gere, som indgik i den tidligere undersøgelse.

16-03.2010
VM-sejlads viste vej til internationalt marked
Det danske firma TracTrac leverede livetracking 
via GPS til VM-sejlads for ungdom i Århus i 
2008. Det blev springbræt til flere store sejlad-
ser i verden - blandt andre Volvo Ocean Race.
Formidling af sejlsporten på en ny og mere in-
volverende måde, hvor fans, tilskuere og andre 

Sailing Academy Aarhus 
sejler i Melges 24, her ses Rasmus Køstner og 
Peter Hansen på en af akademiets to både.

sailing århus
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interesserede kan følge de enkelte både og de-
res navigation langt mere detaljeret, end det er 
muligt via TV eller fra kajen. Sådan lød ideen, da 
it-virksomheden TracTrac blev involveret i et pro-
jekt, der skulle afprøve nye måder at formidle 
sejlsport via internettet under VM i sejlads for 
ungdom i 2008 i Århus.
Alle både blev udstyret med GPS-enheder, lige-
som der blev udviklet en online platform, hvor 
chat og forum blev koblet på data fra sejladsen. 
Det gav positiv respons såvel blandt fans, sejlere, 
arrangører som internationale aktører. I dag er 
TracTrac leverandør til en række store sejladser i 
verden - blandt andet det prestigefyldte Volvo 
Ocean Race.

17.03.2010
Kraftcenter Århus - deltagelse i Ice Cup 2010
I weekenden den 12.-14. marts deltog 14 sejlere 
fra Kraftcenter Århus i Ice Cup 2010. Cheftræner 
Finn Beton Jensen fra Kraftcenter Århus var træ-

ner, sammen med Kaløvigs Europe-jolle ekspert 
Jørgen Holm. Stævnet blev arrangeret af Kaløvig 
Bådelaug, for klasserne Europe, Zoom 8 og Laser. 
Kraftcenter Århus har ialt 13 unge en-persons 
jollesejlere: 7 Europe, 4 Zoom 8 og 2 Laser sejlere. 
Alle deltog i stævnet, og derforuden en senior 
Europe Kraftcenter sejler. Der var stor landsdæk-
kende tilslutning til Zoom 8 klassen, men Finn 
havde håbet på flere deltagere fra hele landet i 
Europe klassen. ”Det må vi arbejde på inden næ-
ste års begivenhed” udtaler han.
Ved stævnet tog Kraftcenter Århus sejleren Ka-
trine Bendix Krogh førstepladsen i Zoom 8, og 
Kraftcenter Århus sejlerne Mathias Livbjerg, An-
na Livbjerg og Tobias Hemdorff henholdsvis før-
ste, anden og tredjepladsen i Europe-jolle.
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I decembernummeret af Båken præsenterede vi 
udstyrsforretningen Net-baad med de ny ejere. 
Føljetonen fortsætter her med lidt om Havneca-
feen og dens ejer, som også er forholdsvis ny på 
stedet. Benny Bjerborg overtog Havnecafeen i 
marts 2009, hvilket betyder, at vi samtidig kan 
få lidt at vide om, hvordan det første år har væ-
ret.
Det er af stor betydning for en lystbådehavn, at 
sejlerne kan købe fødevarer i eller tæt ved hav-
nen. Ankommer man efter en lang dags sejlads, 
er der også mange, som foretrækker at gå i land 
og spise, - det er jo en ferietur. Har vejret været 
lidt hårdt, er det ikke morsomt at skulle i gang 
med aftensmaden, mens andre går tur på mo-
len eller i landskabet nær havnen.
På trods af dette har det alligevel ikke altid væ-
ret nemt at få det til at løbe rundt for Havnehø-
keren. Der har ofte været ejerskift, og nye folk 
har prøvet lykken.
Benny har imidlertid været godt tilfreds med 
det første år, så han har investeret i ny borde ved 

minigolfbanen og gasvarmere til terrassen, og, 
som det fremgår af annonce andet sted i bladet, 
har han valgt at åbne for mindre selskaber. Den 
faglige baggrund er god, Benny er uddannet 
kok, bl. a. på Strandhotellet i Ebeltoft. Desuden 
har han restaurationen ”Benny’s” i Guldsmede-
gade i Århus, så han er fortrolig med restaurati-
onsbranchen.
Benny er fra Korea, han kom til Danmark da han 
var 9 år, så hans opvækst og uddannelse er 
dansk. Alligevel undrer nogle sig, når de ser hans 
menukort. Dette viser hovedsagelig traditionelle 
danske retter, men det er Benny’s valg. Som han 
siger, ”Når maden er veltillavet, så sælger traditi-
onelle retter ofte bedst”. Og så er det jo et yderli-
gere plus, at man samtidig kan nyde den gode 
udsigt over bugten mod Molslandet.
Vi byder et forsinket velkommen til Egå Marina 
og ønsker held og lykke med forretningen.

Niels

Havnecafeen / Havnehøkeren

Benny Bjerborg
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Her stod engang flotte træer, som skærmede 
for bådene på vinterpladsen og gav læ under 
forårsklargøringen. Så var den nogle som 
skar toppen af (ulovligt?). Nu har kommunen 
fældet træerne – hvorfor? Tilbage ligger en 
masse flis.

PP

Hvorfor blev træerne fældet?

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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til opslagstavlen
forårs-
arrangementer

deadline
For Båken

Nr. 3 er d. 4. maj

Pigesejlads

Teoriaftener:

14. 21. og 28. april 

Havfrue Cup, onsdage.

1. sejlads d. 5. maj.

 

Grill sejlads, Bugten

d. 16. juni.
 

Pokal sejlads, Egå

d. 22. september

KaPsejlads-

udvalget

Båkebanen.

Tune-up d. 27. april

1. sejlads d. 4. maj

Pointsejlads

Tune-up d. 18. og 25. april

1. sejlads d. 27. april

Singlehand

Mandage d. 17. og  

31. maj + 14. juni

1. start kl. 18.30
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senior-gruPPen

Sommersejladser

På mandage d. 10. og 31. maj 

samt 21. juni

ungdoms-

udvalget

Efter påskelejren fortsætter  

træningen som planlagt.

Der er ingen Egå- 

arrangementer i  

forårssæsonen.

Pladshavermøde

d. 20. april kl. 19.30stander-
sKifte

d. 24. april kl. 14.30

Standerskiftefest

d. 24. april kl. 19.00
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2 x Atlanten
I februar og marts havde vi to velbesøgte tirs-
dagsarrangementer hvor hhv. Palle Skov Søren-
sen og Peter Haagen berettede om hver sin at-
lantpassage. De der hørte begge foredrag, havde 
nok lidt svært ved at forstå, at tingene var fore-
gået på det samme hav, men det er jo det fasci-
nerende ved vores fælles sport, at så at sige ik-
ke to ture er ens.
Det var så vinterens arrangementer. Vi håber 
på næste vinter at kunne finde nye emner til 
lige så velbesøgte klubaftener.

turudvalget

Pinsetur
Pinseturen gennemføres i de vante rammer, vo-
res ”gamle” turudvalgsformand Kurt er anker-
mand for turen. Nærmere følger på hjemmesi-
den.

Sejlerhilsen
Peter Rose

Peter Haagen om enesejlads over atlanten

Palle om langfart
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Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

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

husudvalget

Opråb – Der mangler hjælp i husudvalget
Ole Frandsen, der gennem mange år har været 
husudvalgsformand, mangler en afløser, der kan 
tage sig af det praktiske arbejde, når Ole selv er 
forhindret (læs: skal nyde velfortjente længere-
varende sejlture i pensionist tilværelsen).
Opgaven består primært i afvikling af tirsdags-
arrangementerne, men også når der skal holdes 
fest.
Ole har tilkendegivet, at han gerne fortsætter 
som formand for udvalget, men det er på betin-

gelse af, at der melder sig en fast engageret 
medhjælper.
Så derfor – meld dig som hjælp i husudvalget og 
vær med til at sikre ribbensteg med sprød svær 
og hyggeligt samvær.

Claus Dalbøge
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TJ-MARINE   ·   Torben Jensen   ·   Arresøvej 7   ·   8240 Risskov
Reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer

Autoriseret forhandler af

Forårssejladser  d 10. maj, - d. 31. maj og d. 21. juni
Vi mødes ved klubben klokken 09.00
Vi gentager tidligere års succes’er med fælles-
sejladser til nærliggende destinationer. Der sej-
les, så langt som vi kan nå på 2-3 timer, så nyder 
vi den medbragte mad og drikke. Besøger, hvad 
der er at se på i nærheden og sejler, så vi er 
hjemme ved 15-16 tiden. Nogle gange har vi væ-
ret af sted i én båd, andre gange har vi været 
nok til to både.
Vi nyder naturen, snakker om alt muligt, bader 
hvis vejret tillader det og lærer lidt af hinanden 
om sejlføring og bådbehandling.

Preben Heide om Limfjorden
I skrivende stund glæder vi os til den 14. april, 
hvor Preben Heide vil fortælle og vise billeder fra 
sin nye bog: ’Limfjorden set fra søsiden’. Jeg har 
med stor fornøjelse læst bogen, der både inde-
holder sejladsbeskrivelser og små fortællinger 
om alle de ting, som man kommer til at tænke 
på, når man sejler i Limfjorden og kigger på hav-
ne, byer og landskaber.

Kanalsejlads.
På  årets første møde fortalte  Jesper ”Mozart” 
Jacobsen  om sin kanalfart, som sluttede lige før 
han nåede Paris. Den aften gik jeg glip af, fordi 
jeg var ude at rejse, men efter sigende var det 
også en fin aften med mange fremmødte. Mo-
zart er en god fortæller. 

Århus Havn og AIS systemet
Peter Petersen havde i februar arrangeret et be-
søg på Århus Havnekontor, hvor vi blev sat ind i 
mysterierne om AIS systemet.  Trafikleder Søren 
Tikjøb gjorde det hele overskueligt og interes-
sant.  Han fortalte også om havnen i al alminde-
lighed, aflivede nogle myter, fortalte små histo-
rier og viste billeder fra havnen og fra overvåg-
ningskameraerne. En spændende aften, som 
sluttede ude i klublokalet med kaffe og kage.

James Cook og Stillehavets kulturdanse.
10. marts havde seniorgruppen en forrygende 
fremvisning af koraløernes smukke danse. Dejli-
ge damer svingede deres bastskørter og  under-
holdt os med dans af en kvalitet, vi sjældent ser 
på disse kanter. Fascinerende, som de kunne vri-
de og vippe med den midterste del af kroppen!
Da der igen blev ro i lokalet, fortalte Poul Horns-
høj om James Cooks eventyrlige rejser i Stilleha-
vet, til Arktis og til Antarktis. Leif Cederstrøm 
havde bagt en dejlig kage, og Bjarne Robl havde 
medbragt en flaske snaps brygget på klitrosens 
hyben. Det blev sent, inden vi kunne afslutte en 
fantastisk aften.

Sejlerhilsen
Peter Møller Andersen

seniorgruppen
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maritime vandtætte tasker til båden
- til priser fra 379,- 

duffle bag
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Foråret er på vej og de første både er allerede 
kommet i vandet og har måske endda været på 
weekend. Bro 4 nåede at blive brugbar til sejlsæ-
sonens start, selvom vinteren drillede os i år. Kun 
yderste halvdel er fuldt renoveret, mens resten 
må vente til sejlsæsonen er forbi. Egå Marina er 
i den heldige situation, at der er venteliste til 
køb og leje af samtlige pladsstørrelser, men især 
pladser over 3,5 meter er der stor efterspørgsel 
på. Der er også venteliste på grejrum, selvom vi i 
2009 indrettede 17 nye grejrum i et af de tidlige-
re masteskure. Hvis nogen ikke ønsker at benyt-
te det tildelte rum, bedes de hurtigt give besked. 
På marinaens hjemmeside samt andet sted i 
dette blad har bestyrelsen valgt at fokusere på 
STRØM, med anmodning om mere ansvarlighed 
overfor uhæmmet brug af strøm fra vore el-
standere, bl.a. med henvisning til pkt. 4.f. i vore 
ordensregler. Enkelte pladshavere har overfor 

havnemesteren påtalt, at tonen fra marinaens 
side til tider kan virke lidt barsk. Her tænkes på, 
at der stilles krav om faste deadlines, trues med 
bøder hvis man f.eks. ligger for længe ved flyde-
broerne, eller der trues med rykkergebyrer ved 
for sent fremsendelse af tilmeldingsskema eller 
for sen betaling. Bestyrelsen beklager, hvis nogle 
af vore pladshavere føler sig fejlagtigt ramt, men 
vi bliver nødt til at oplyse om konsekvenserne af, 
at nogle tilsyneladende er ligeglade eller lige-
frem ignorerer marinaens ønsker om overhol-
delse af deadlines, påbud og krav.
Havnepersonalet har selv visse krav og deadli-
nes, der skal overholdes, for at du som pladsha-
ver kan få den ønskede optimale service, og du 
som lejer kan få at vide, om der igen i år skulle 
blive mulighed for at leje en plads, eller du må 
søge en anden havn.
Et par eksempler fra dagligdagen som skaber 
frustration og ekstra arbejde på havnekontoret: I 
uge 10 har havnekontoret udsendt rykkerskrivel-
ser med rykkergebyrer til 114 medlemmer, der 
endnu ikke har indsendt tilmeldingsskema med 
deres oplysninger eller ønsker, som f.eks. ”jeg øn-
sker at udleje min plads i år”. Desuden til 53 
medlemmer, der endnu ikke har indbetalt hav-
nelejen for 2010. Brev med årsregning og tilmel-
dingsskema blev udsendt i uge 4-5 og skulle ha-
ve været returneret inden den 15. februar i uge 7. 
I samme skrivelse blev der givet en opfordring til 
de ca. 50 medlemmer, der ikke havde sat med-
lemsnummer på deres master/mastegrej og 
derfor af havnemyndigheden havde fået rødt 
mærkat sat på, hvorpå der stod, at de skulle hen-
vende sig på havnekontoret, så behørig mastele-
je kunne opkræves. Her mangler stadigvæk 40 
medlemmer at henvende sig og dermed betale. 
For øvrigt vil evt. rykkergebyrer, der ikke betales 
samtidig med pladsleje eller andet, blive opkræ-
vet sammen med næste års pladsleje.
Der er Pladshavermøde tirsdag den 20. april 
2010 fra kl. 19.30 i Egå Sejlklubs lokaler.
Vel mødt og god sejlsæson.

Bestyrelsen v/Bjarne Robl

Vi er klar med
Sæson nyheder

og
aktuelle tilbud

www.marinelec.dk
Henning Wermuth
Marine Electronic

Latyrusvej 3 – 8240 Risskov
Mob. 40 72 45 65

- snak med fagmanden – og få råd -

Egå Marina
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Det har været til debat på pladshavermøde og i 
bestyrelsen, at vi skal arbejde på at spare på 
strømmen og at fordele udgifterne retfærdigt, 
så de der bruger strøm betaler eget forbrug.
Med chipkort system og i takt med, at der ud-
skiftes strømstandere til ny model med mulig-
hed for betalingssystem, så er det teknisk mu-
ligt at opkræve individuelt. Der er endnu nogle 
år til, at alle pladser har fået nye standere med 
betalingsanordning. Der er også ekstra udgifter 
ved betalingssystem og ulemper for brugerne. 
Pris pr. kwh kan vi forudse vil stige, hvis der laves 
individuelt betalingssystem.

Aktuelt er der en belastning af havnens perso-
nale, med kontrol af overholdelsen af de gæl-
dende regler for strømforbruget på såvel broer-
ne som på land. Bestyrelsen har besluttet at for-
søge, i første runde, at få pladshaverne til at bak-
ke solidarisk op om, at spare på strømmen, at 
udøve selvjustits i forbindelse med overholdelse 
af de regler, der gælder og at respektere, at det 
er havnens personales forpligtigelse, at stoppe 
uberettiget strømforbrug. En årsag til, at der kan 
finde misbrug sted er, at Egå Marina er velforsy-
net med strøm, så selv store strømbehov kan 
dækkes. Det kræver imidlertid efter reglerne, at 
strømforbrugeren har aftale med havnekonto-

ret, og opsat måler. Der er ca.40 målere i gang, 
og flere planlægges indkøbt. Forbrug kan løbe 
op i over 1000 kr. pr. mdr. Det er ok, blot man selv 
betaler.
Den strømforsyning, der leveres gratis til plads-
havere, er kun til opladning af batteri og benyt-
telse af håndværktøj o.l. Opladning må kun ske 
mens man er ombord og maksimum 1(et) døgn 
efter båden er kommet i havn, jvf §4.f. Der må 
ikke på fælles strømregning benyttes affugtere, 
vandvarmere, elradiatorer, frysebokse, airconditi-
on eller større elektroniske forbrugsartikler. Der 
er en bred margin for mindre elforbrugende in-
stallationer, fx. instrumenter, køleskabe, men der 
er ikke inkluderet mere end ca. 80 kr. pr. båd år-
ligt i havneafgiften – og nogen bruger meget 
mere, uden at henvende sig efter måler på hav-
nekontoret.

Man kan få udleveret et skilt i hvid plast, det 
samme som anvendes, når man er på ferie og 
pladsen er ledig til en bestemt dato. Havnekon-
toret har skiltene, som der kan skrives på med 
whiteboard- marker. Hvis man har strømstik i 
stander, uden at være ombord, da skal man 
fremover enten have måler, eller anbringe det 

Strøm på Egå Marina

Fortsættes næste side
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hvide skilt på ledningen, med påskrevet dato for 
start på ladning. Man skal selv fjerne sit strøm-
kabel, men alle andre er opfordret til at hjælpe, 
hvis de ser strømskilte som har siddet over et 
døgn. Havnens personale skulle gerne befries 
for opgaven med at forhindre ulovligt strøm-
brug, og personalet kan ved at se skiltet respek-
tere den ret, der er til at oplade.

Der må ikke lades på vinterpladsen uden tilla-
delse fra havnekontoret. Her må der ikke være 
strømtilslutning, hvis man ikke er til stede, med-
mindre man har aftale og måler.

Der kommer måske mærkater med ”jeg betaler 
selv min strøm” og dagstakster for gæstesejlere 
der ønsker strøm. Der vil blive afprøvet forskelli-
ge modeller i 2010, så vi har flere erfaringer, når 
der næste gang skal diskuteres og besluttes om 
betalingsmåde for strøm. 

Hjælp Marinaen med at spare 300.000 kr. til op-
krævningssystem – og hjælp hinanden med at 
holde prisen for samlet strømforbrug nede på 
det halve af, hvad den bliver i en betalingsord-
ning.

Strøm på Egå Marina

Fortsat fra forrige side

HAVNE CAFEEN
- Stedet hvor sejlere mødes

Konfirmation · Fødselsdage
Bryllup · Op til 50 personer

Ring og få et tilbud
Tlf. 86 22 52 55
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Husketavle
APRIL
16. Båken nr. 2 udkommer .................. Redaktionen
17. Krankørsel ......................................... Havnemester
18. Krankørsel ......................................... Havnemester
18. Tune-up, pointsejlads ................Kapsejladsudv.
19.  Tilmeldefrist f. pointsejlads ....Kapsejladsudv.
19. Både væk fra P1 og P3 .................. Havnemester
20. Pladshavermøde .................................Egå Marina
21. Meteorologi/teori, ES ........................ Pigesejlere 
24. Standerskifte kl. 14.30 .......................Bestyrelsen
24. Standerskiftefest kl. 19.00 ...........Husudvalget
24. Krankørsel ......................................... Havnemester
25. Krankørsel ......................................... Havnemester
25. Tune-up, pointsejlads ................Kapsejladsudv.
27. Tilmeldingsfrist, Båkeb. og Easy...........................
  .............................................................Kapsejladsudv.
27. Tune-up, Båkebanen ..................Kapsejladsudv.
27. Pointsejlads, 1. sejlads ................Kapsejladsudv.
28. Kapsejladsregler, ÅSK .......................... Pigesejlere

MAJ
1. Krankørsel ......................................... Havnemester
2. Krankørsel ......................................... Havnemester
4. Deadline for Båken nr. 3 ................ Redaktionen
4. Båkebanen 1. sejlads ..................Kapsejladsudv.
4. Pointsejlads ....................................Kapsejladsudv.
4.  Easy sejlads ....................................Kapsejladsudv.
5.    Havfrue Cup, 1. sejlads ....................... Pigesejlere
10. Seniorsejlads ................................ Seniorgruppen

11. Båkebanen + Easy sejlads ........Kapsejladsudv.
11.  Pointsejlads ....................................Kapsejladsudv.
12.  Havfrue Cup .......................................... Pigesejlere
14.  Tilmeldefrist, singlehand .........Kapsejladsudv.
17.  Singlehand sejlads .....................Kapsejladsudv.
18. Båkebanen + Easy sejlads ........Kapsejladsudv.
18. Pointsejlads ....................................Kapsejladsudv.
19.  Havfrue Cup .......................................... Pigesejlere
25. Båkebanen + Easy sejlads ........Kapsejladsudv.
25. Pointsejlads ....................................Kapsejladsudv.
26.  Havfrue Cup .......................................... Pigesejlere
31. Singlehand sejlads .....................Kapsejladsudv.
31. Seniorsejlads ................................ Seniorgruppen

JUNI
1. Båkebanen + Easy sejlads ........Kapsejladsudv.
1. Pointsejlads ....................................Kapsejladsudv.
2. Havfrue Cup .......................................... Pigesejlere
4. Båken nr. 3 udkommer .................. Redaktionen
8. Båkebanen + Easy sejlads ........Kapsejladsudv.
8.  Pointsejlads ....................................Kapsejladsudv.
9.   Havfrue Cup .......................................... Pigesejlere



28

Nyt fra Egå Marina.

Kranbooking
Husk du nu selv som pladshaver kan bestille tid 
til søsætning / optagning på vores hjemmeside.

Sommerferie.
Husk at vende skiltet til grøn, før du sejler på fer-
ie! Før du sejler på sommerferie, bedes du med-
dele 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 
også velkommen til at ringe til kontoret, hvis du 
kommer hjem før påregnet.

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.

Afrensning af bundmaling:
Al slibning på og afrensning af bundmaling må 
kun udføres på marinaens område, hvis der 
samtidig foregår en effektiv opsamling af afsk-
rab og slibestøv. Hvis du selv har slibeudstyr, 
som er tilsluttet støvsuger, kan dette naturligvis 
benyttes. Støvsugerposer med slibestøv er 
miljøaffald og skal afleveres ved miljøstationen. 
Miljørigtigt slibeudstyr kan lejes på havnekon-
toret. Det tager ca. to dage at fjerne al bundmal-
ing på en 30 fods båd.

Havnemester

Fortsættes næste side



29



30

Forbudt bundmaling:
Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling 
eller lignende, der indeholder de til enhver tid 
forbudte stoffer, medfører tab af retten til bådp-
lads i havnen og betragtes således som en 
væsentlig eller grov misligholdelse. (Den korrek-
te tekst er/bliver at finde under § 4.3 i ”Stan-
dardreglement for overholdelse af orden i dan-
ske lystbådehavne og mindre fiskerihavne”) 

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

Frihavnsordningen 2010
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. 52,-

Parkerede biler
Parkerede biler langs flydebroer og udrustning-
skajen er tit til gene for krankørsel, vær venlig og 
parker, så du ikke generer krankørsel. Såfremt du 
sejler ud, sæt da bilen over på parkeringsplads-
en.  

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 sen-
est  afholdte bestyrelsesmøde m.m., bliver of-
fentliggjort. 

 God sommer, havnemesteren 

Havnemester

Fortsat fra forrige side
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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.
www.netbaad.com

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

www.netbaad.com

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. 900,-
Do, under 25 år kr. 640,-
Gaster + passive medlemmer kr. 350,-
Juniormedlemmer kr. 640,-

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
Andreas Mortensen
Brobjer Parkvej 39 2.MF
8250 Egaa

Steffen Juul Hansen
Sjællandsgade 24 
8600 Silkeborg

Alice Bjerre Knudsen
Stentofterne 86
7600 Struer

Katerina Bjerre Knudsen
Stentofterne 86
7600 Struer
r
Christen Brun
Gebauersgade 2, 4.21
8000 Aarhus C

Anette Lyngsø
Skæring Sandager 111
8250 Egå

Lars lodberg Hundebøl
Otte Ruds Gade 34
8200 Århus N

Kia Digel
Otte Ruds Gade 34
8200 Århus N

Christina Nolde
Tålforvej 2c
8250 Egå

Jan Jensen
Liøvænget 22
8381 Tilst

Kenneth Fabrin
Skæring Sandager 70
8250 Egå

Villy Lindhøj Jespersen
Strædet 4 
8550 Rymgård

Johan Lønsgaard Randrup
Næringen 49 2 -1
8240 Risskov

Louise Kjær Petersen
Strandbakkevej 19
8250 Egå

Henrik Sø Kristensen
Araliavej 70
8262 Harlev

Magnus Ole Bredahl Gyrhs
Søndersøvej 43
8240 Risskov

Iben Dam Schmidt
Toftestien 6
8250 Egå

Emil Brinch Sell
Dalvangen 20
8400 Ebltoft

Simon Dekema
Søtoften 55
8250 Egå

Thomas Kæstel
Brombærhaven 74
8520 Lystrup

Johannes Lyngsø Thomsen
Fortebakken 20
8240 Risskov

Christian Bundgaard
Mågevej 3
8240 Risskov

Thomas Bruun Hansen
Strandmarksvej 17
8240 Risskov

Christoffer Østergård 
Sandagervej 9
8240 Risskov

Tobias Tikøb 
Løvagervej 35
8530 Hjortshøj

Jeppe Olesen
Skyttevej 21
8450 Hammel
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NY SERVICEMULIGHED 
FOR DIN BÅD

Nu, hvor Floor Marine A/S har etableret 

sig på Egå Marina, er der kommet en

ny mulighed for lokal service af din båd. 

Ud over et stort værksted beliggende 

mellem Skæring og Hjortshøj har vi tre

servicebiler med servicefolk, der har

mange års båderfaring. 

Vi servicerer alle bådtyper og mærker,

og foretager næsten alle 

former for arbejde: Montering, 

serviceftersyn, klargøring m.m.

Vi tilbyder også totalaftaler omkring 

vinterklargøring og landsætning med 

afrigning efterår og søsætning i foråret. 

Ring 2783 0937 og hør nærmere.

 



Afsender:
Egå Sejlklub
Egå Havvej 27
DK-8250 Egå

B


