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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 i 2011 er 26/4 til 
21/6 samt 2/8 til 27/9 incl.
Udenfor nævnte kapsejladssæson kan jeg træffes 
på tlf. 86 74 22 34 eller på mail: ole.n@stofanet.dk.

 Ole Nielsen

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
For åbningstider, se EM’s hjemmeside
Tlf. 86 22 55 51, Fax. 86 22 49 48
E-mail: sekretariat@egaa-marina.dk
Havnemester Lars Kock Andersen
Hverdage: kl. 9-10. Tlf. 86 22 55 51
E-mail: havnemester@egaa-marina.dk
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Tidevand
Båken har modtaget 
dette billede af en 
lidt uheldig fortøjet 
båd. I danske farvan-
de er tidevand for det 
meste begrænset til 
20- 50 cm forskel på 
høj- og lavvande. De 
fleste ser bort fra det, 
indtil de en dag ank-
rer op på lavt vand og ikke kan komme derfra 
igen, fordi båden står på bunden. Det kan vare 
timer før man kommer fri igen. Vi er mange, 
som har prøvet det. Det er bedst at sikre sig et 
par meter vand under kølen. Ved fortøjning til 
fast bro skal fortøjningernes længde afpasses 
efter tidevandet. Her har flydebroerne en fordel.
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Du kan altid komme i kontakt med personerne 
fra Egå Sejlkubs bestyrelse, adresser, telefon-
numre og mail adresser finder du her:

Formand
Claus Dalbøge
Åmindevej 8
8240 Risskov
Tlf. 86 10 65 61

Kasserer
Flemming Rost
Prins Knuds Vej 22a
8240 Risskov.
Tlf. 86 17 90 08

Næstformand
Peter Juul Christiansen
Tretommerparken 10
8240 Risskov
Tlf. 40 74 70 40

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

Fmd. Optimistudvalg
Jonas Döpping
Toftevej 3
8250 Egå
Tlf. 51 61 11 65

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

Jolleudvalg og Sailing Århus
Kristine Stubdrup
Tålforvej 32
8250 Egå.
Tlf. 86 21 42 08/ 41 58 55 21

Klubhusudvalget og Tur- 
og Motorudvalget havde 
ved redaktionens slutning 
endnu ikke fået udpeget 
formænd.

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 9. marts 
2011
Deltagere: Ole L., Claus, Flemming, Peter (fra kl. 
20.00) og Jonas.
Referent: Flemming.

Opfølgning fra sidste møde
Hvervekampagne ’ægtefæller/samlevere’ fær-
digbehandles på næste møde. Claus og Peter 
udarbejder et oplæg. Gastearrangement: Ingen 
tilbagemeldinger til Steen på forespørgsel om 
manglende gaster blandt deltagere på Båke-ba-
nen i 2010. Peter skriver pressemeddelelse til År-
hus Onsdag m.fl. om gastearrangementet. 
Flemming orienterer om Østjyllandskredsen, 
økonomi, regnskab m.v. Østjyllandskredsens for-
mand indkalder til møde i ungdomsudvalget og 
senere til generalforsamling. Ole orienterer om 
muligheder for nyt nøglesystem. Ole kontakter 
Egå Marina/Lars og beder om et forslag til en 
løsning for såvel klubhus som jollehus - inklusi-
ve økonomi. Jonas udarbejder dokument om 
brug af følgebåde. Bestyrelsen beslutter at ac-
ceptere Pantaenius’ tilbud på forsikring af klub-
bens både. Flemming flytter forsikringerne fra 
Codan.

BÅKEN/hjemmeside
Peter præsenterer oplæg om BÅKEN. Hovedlin-
jerne i oplægget er, at BÅKEN fremadrettet gø-
res elektronisk og at BÅKEN i størst muligt om-
fang bliver en integreret del af klubbens website 
og dermed bliver BÅKEN websitets dynamiske 
del. Annoncørerne er positive. Indholdet skal sta-
digvæk være lokalt og relevant for medlemmer 
af Egå Sejlklub samt ikke mindst aktuelt. Besty-
relsen beslutter at fortsætte med den trykte ud-
gave året ud for derefter at overgå til elektronisk 
udgave. Peter udarbejder endeligt forslag. Besty-
relsen overvejer en fælles hjemmeside for ho-
vedklubben og ungdomsafdelingen.

Info fra formand og fra udvalg
Årlig ”generalforsamling” i Sejlerskolen er netop 

Bestyrelsesmøde
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afholdt. 3 Instruktører skal på Sejlerskolekursus 
hos DS. Begge både er i den kommende sæson 
fuldt bookede mandag, onsdag og torsdag. Jør-
gen Lysdal overtager teoriundervisningen næste 
vinter. 16. april afholder sejlerskoleinstruktørerne 
bådklargøringsdag. Flemming orienterer om 31 
navngivne medlemmer, der er i kontingentre-
stance. Alle ekskluderes, men får brev med op-
fordring til at fortsætte medlemskabet og beta-
le kontingentet. Deltagelse i DS generalforsam-
ling. Steen deltager for Egå Sejlklub. Claus kon-
takter Steen vedrørende det formelle omkring 
deltagelsen.

Brug af klubhus
Klubhuset udlejes ikke og udlånes ikke til private 
arrangementer. Claus udarbejder et oplæg om 
sponsorers brug af klubhus i forbindelse med 
sejlsportsrelaterede sponsorarrangementer. 

Vedligeholdelses-plan jollehus
Vedligeholdelsesplan for jollehus gennemgås. 
Claus kontakter Egå Marina/Bjarne Robl og un-
dersøger muligheden for at løse nogle af de 
mange opgaver i fællesskab.

Sailing Århus/KC
Dansk Sejlunion vil lave Nationalt og Internatio-
nalt Træningscenter i Aarhus. Sailing Århus har 

forespurgt Århus Sejlklub, Kaløvig Bådelaug og 
Egå Sejlklub om et årligt driftstilskud på kr. 
100.000, delt mellem de 3 klubber i lige dele. Egå 
Sejlklub bakker fuldt op omkring tankerne, men 
ser sig ikke i stand til at bidrage med beløb af 
den ønskede størrelse. NTC/ITC vil ikke generere 
aktivitet i Egå Sejlklub, og vil ikke komme med-
lemmer af Egå Sejlklub til gode. Claus meddeler 
Sailing Århus bestyrelsens beslutning. Bestyrel-
sen beslutter at stemme for et forslag om ved-
tægtsændring i Sailing Århus, der betyder, at 
formandskabet går på skift mellem medlems-
klubberne. Bestyrelsen beslutter at afslå ansøg-
ninger fra 2 ungdomssejlere om støtte til beta-
ling af Kraftcenter-bidrag. Jonas meddeler ansø-
gerne bestyrelsens beslutning.

Skadesfonden
Flemming fremlægger forslag om at Egå Sejl-
klub tager initiativ til, at Skadesfonden nedlæg-
ges. Flemming tager kontakt til Skadesfondens 
bestyrelse og foreslår et møde herom.

Evt.
Kristine Stubdrup forlader bestyrelsen, da hun 
med sin familie fraflytter Danmark.
Flemming finder alternativ til TDC på internet 
og telefon – f.eks. Full Rate.

SALG, SERVICE OG 
RESERVEDELE
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ungdomsudvalget

Lidt fra Ungdomsafdelingen.
Lige pludselig står sejlsæsonen for døren. Vinter-
træning har ellers i mange år været almindelig 
for jollesejlere, men igen i år blev vandet stift i 
laaaaang tid. Så lang tid at det for mange inkl. 
undertegnede er en overraskelse, at pludselig er 
det sejlsæson. Det gode ved en vinterpause er, 
at både sejlere og trænere er ekstra tændt. Så de 
unge mennesker efterspurgte lige pludselig eks-
tra træning. Så måtte vi jo arrangere det. Vi ser 
meget frem til at møde et nyt hold sejlere. I år 
prøver vi noget helt nyt, hvor de ny sejlere skal 
indsluses via et nøje planlagt program afslut-
tende med en weekendtur. Målet er at starte 
dobbelt så mange sejlere som tidligere. Vi håber 
denne satsning lykkes. Materialet for nye sejlere 
er til gennemsyn for hver, og kan ses på www.
sejlerne.dk. For familier med lidt ældre sejlere 
skal der lige pludselig også ske en masse, der 
skal meldes til stævner, grej skal findes frem fra 

udhuset osv. Nu kommer tiden, hvor venner og 
bekendte ikke kan forstå, at man simpelthen ba-
re ikke kan inviteres i byen, og hvor naboerne 
græmmes ved synet at de langhårede ’sejler-
græsplæner’. Nu er stævnesæsonen på vej…

Vores organisation.
Desværre mister Egå Sejlklub en af sine helt sto-
re arbejdsheste, da Kristine Stubdrup flytter 2 år 
til Spanien for at arbejde. Vi takker Kristine og 
familie for en uvurderlig indsats gennem man-
ge år. Samtidig siger vi tillykke med det nye job. 
Efter at Kristine flytter, og da formanden træn-
ger til at få løftet lidt af ansvarets byrde væk fra 
sine skuldre, er der ekstraordinær minigeneral-
forsamling i ungdomsafdelingen 13 april. Mon 
ikke der er nogle nye som træder til.

Påskelejr
Igen I år afholder ES påskelejr. Påskelejren er et 
stort arrangement, og for 8. år i træk tilbyder 
Egå noget af landets bedste træning for unge 
mennesker. Påsken falder sent i år, så vi opfor-
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drer alle til at kigge ned på havnen for at opleve 
dette store arrangement.

Kapsejlads
Vi kan jo ikke komme uden om det, at der sejles 
kapsejlads, og at der er sportslige forventninger. 
I mit stille sind kan jeg ikke undlade at drømme 
om en Egå Laser sejler til ISAF Youth champion-
ship. Vores Zoom sejlergruppe er pludselig ved 

at blive stærk, så her har jeg da også forhåbning 
om nogle flotte resultater. Vores opti A gruppe 
er til gengæld pludselig blevet ung, så lad os nu 
se, hvad det bliver til. Men bare rolig, jeg er over-
bevist om at vi igen i år vil se sejlere ved interna-
tionale mesterskaber her også.

Sejlerhilsen
Jonas Döpping

Estate mæglerne
Susanne Mørkved ApS
Vestre Strandallé 162
8240 Risskov
Telefon 8731 8240
E-mail 8240@estate-maeglerne.dk

VI KENDER VEJEN
NÅR DU SKAL 
FRA TIL SALG TIL SOLGT!
SUSANNE MØRKVED EJENDOMSMÆGLER MDE

172_344 VRI annonce_150x105.indd   1 01/07/10   15.087



kapsejladsudvalget
Nu starter kapsejladssæsonen
Så er vi ved at være klar til at komme ud på kap-
sejladsbanerne. Is, sne og kulde er endelig lagt 
bag os – og nu skal vi i gang. Bådene er ved at 
være klargjort, og de sidste mål til de nye måle-
breve er klar, og så skal vi lige ud at trimme.

’Kapsejladsen dag’
Vi havde en rigtig sjov og lærerig søndag med 
’kapsejladsens dag’ – med deltagelse af nye og 
gamle kapsejlere, gaster og forældre. Det var en 
god blanding af grundlæggende teori, praktiske 
øvelser, tips og råd om forhold på land og på ba-
nen, og underholdende rollespil. Vi var ude at 
vindpejle, byggede lego-modeller efter radioin-
struktion, og afviklede kapsejlads på gulvet med 
små både, mærker, flag, radioer – og alskens 
”uheld”, der blev iværksat når instruktøren trak 
et kort med situationer som: mærket driver, mo-
toren sætter ud, din makker er søsyg, du mister 
din radio osv. Alt sammen meget lærerigt – og 

vel iscenesat af DS-trioen Jens Villumsen, Mikael 
Jeremiassen og Martin Frislev. Tak til jer for en 
udbytterig dag. Deltagerne har meldt positivt 
tilbage, og vil nu gerne prøve tingene af i praksis 
– så er det da godt, at vi har nogle stævner at af-
vikle her i løbet af sæsonen. 

Stævner
Et nyt stævne i Egå: Aarhus Big Boat Race 13.-14. 
august, H-bådsbanen ifm. festugen 3.-4. septem-
ber, og de mange Torm- og jollestævner. Det nye 
Aarhus Big Boat Race startede med idéen om et 

Bundmaling 
til 

afhentningspris
Rekvirer prisliste og bestillingsseddel på:

www.marinelec.dk
Henning Wermuth
Marine Electronic

Latyrusvej 3 – 8240 Risskov
Mob. 40 72 45 65

- snak med fagmanden – og få råd -

- din lokale 
leverandør af kvalitets 

presenninger

Bakketoften 11 · 8541 Skødstrup 
tlf.86222233 · og@gpcovers.dk
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træningsstævne for storbåde, men da planlæg-
ningen gik i gang i samarbejde med vores lokale 
Joki og X-ellent, blev vi enige om at gå linen ud: 
Vi laver et rigtigt stævne, og inviterer andre stor-
både til Aarhusbugten. Og nu er vi i gang – og 
vil selvfølgelig gerne have hjælp til at gennem-
føre arrangementet fra I andre sejlere – se mere 
på hjemmesiden, med link til www.aarhusbig-
boat.dk . Ellers er vi klar på Båkebaner og Point-
sejladser til at modtage jer – se indbydelser se-
parat her i bladet. I år er der nyt mht. DH2011 – 
der er bla. forskel på mål afhængig af, hvilken 
vindstyrke vi sejler i. Det giver endnu mere ret-
færdig sejlads – og endnu mere spænding om 
resultaterne. I skrivende stund er materialet om 
DH2011 ikke endeligt klar, – men det bliver det! 
Og rygter vil vide: Vi vil også i år få mulighed for 
at købe et måltid mad efter sejladserne, så after-
sailing i klubhuset på godt niveau et er sikret 
som vanligt.
Så bare kom an – vi ses på banerne og i klubben.

Steen Jepsen, Kapsejladsudvalget

Båkebanen - Easy Sejlads 2011
Sejladserne er for alle, der kunne tænke sig at 
prøve kapsejlads, nye sejlere er meget velkomne. 
Deltagere på Båkebanen skal have gyldigt måle-
brev. Deltager til Easy Sejlads, behøver ikke må-
lebrev. Tilmeldingsfristen er tirsdag den 26. 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. 150,-. Ved ef-

tertilmelding er prisen kr. 200,- Nummerskilte 
genbruges fra sidste år. Vi sejler efter DH2011 sø-
mile tiderne, hvor vi anvender TACI. Easy Sejlads 
anvender TCC. Der bliver et separat løb for både 
tilmeldt uden spiler. (min 3 både), og der kan op-
rettes et specielt Bavaria løb uden spiler. De la-
minerede baneskitser for båkebanesejladser 
gælder fortsat, – husk at gemme disse til de 
kommende sæsoner. Samme baner som sidste 
år. Forårssejladserne startes med en tune-up 
sejlads tirsdag den 26. april. Her vil der samti-
digt være ”åbent hus” i Båken for sæsonens 
dommere. De egentlige sejladser er på tirsdage i 
forårssæsonen fra 3. maj til 21. juni, begge dage 
inkl. Efterårssæsonen er fra 02. august til 27. sep-
tember begge dage inkl. Der vil i år være 2 ekstra 
sejladser, (21. juni og 27. sep). Tune Down, med 
specielle præmier etc. og uden for overalt vinder 
konkurrencen. Starttidspunkt: De første både 
starter kl.18.30. Bådene inddeles i starter m. 5 
min. mellemrum. Ved tilmelding via klubbens 

Forsættes næste side
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hjemmeside vil der være mulighed for at betale 
startgebyret via netbank. Se en komplet Intro til 
Båkebanen 2011 på: http://www.egaasejlklub.dk/.

Ole Østergaard

Singlehand 2011
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 slet ikke at tænke 
på gasterne! Bådene deles i 3 starter – de min-
dre både starter først.
Sejladser: Forår: Mandagene den 23. maj, 6. juni 
og 20. juni - 1. start kl. 18.30. 
Efterår:   Mandagene den 15. august, 29. august 
og 12. september - 1. start kl. 18.30.
Der sejles på en trekantbane udfor Marinaen – 
samme bane som tidligere år. Start og målgang 
er som på Båkebanen og Easy Sejladsen, – sej-
ladsbestemmelser samt kortskitse med banerne 
udleveres sammen med løbslisten, når du beta-
ler 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 DH 2011 eller LYS (pt. ikke fastlagt).
Startgebyr er på kr. 100,- der skal betales ved af-
hentning af program. Dette udleveres mellem kl. 
17.30 og kl. 18.00 de to første sejladsaftener. 
Startgebyret inkluderer den afsluttende frokost 
efter sidste sejlads den 12. september. Tilmelding 
kan ske på ophængt liste i klubhuset fra om-
kring 1. april eller via klubbens hjemmeside 
www.egaasejlklub.dk
Tilmeldingsfristen er den 19. 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

· All risk-kaskoforsikring, Ansvar og sejlerulykke 
· Med faste præmietakster til danmarks bedste præmie
· Yachtassistance er inkl. unden merpris
· Specialrabat til Egå sejlklubs medlemer
 

Hent din tilbud online

www.bavaria-yacht.dk
Gl. Strandvej 148 · 5500 Middelfart · Tlf. 2131 1310   

Fortsat fra forrige side
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Århus Sejlklub og Egå Sejlklub afholder igen i år 
fælles pointsejladser på tirsdage i forårs- og ef-
terårssæsonen, samt tune-up lørdage. Tirsdag 4. 
oktober vil der være samlet præmie-uddeling 
samt lidt at spise i Egå Sejklubs klubhus. Vi sejler 
klasseløb og efter DH 2011. Alle kølbåde kan del-
tage. 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. I år vil der være mulig-
hed for fuld mix af løb og antal omgange – så 
hold godt øje med dommerbådens signaler.

Sejladser 
Der vil blive afviklet en serie på 11 aftener i for-
året og en serie på 9 aftener i efteråret. 
Forårsserien: tirsdage 19. april - 28. juni og 
efterårsserien: tirsdage 2. august - 27. september, 
med 1. start kl. 18.30 før 1. september og kl. 18.00 
efter denne dato. Banen vil være en lige op og 
ned bane med start og måltagning ved bund-
mærket/gaten. Efter 4 gennemførte sejladser 
kan 1 sejlads fratrækkes,  efter 8 gennemførte 
sejladser kan 2 sejladser fratrækkes, efter 10 
gennemførte sejladser kan 3 sejladser fratræk-
kes og efter 13 gennemførte sejladser kan 4 sej-
ladser fratrækkes. 
Der tilbydes ekstra træningssejladser:  Tune-up: 
lørdage 16. og 23. april med start kl. 11:00. 

Sejladsbestemmelser
Sejladsbestemmelser og løbslister kan hentes 

på hjemmesiden www.pointsejladser.dk . Der 
sejles efter ISAF´s kapsejladsregler 2009-2012, 
samt seriens sejlads-bestemmelser. Der anven-
des lavpointsystem 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 til-
meldingen er først gyldig, når både tilmeldin-
gen på hjemmesiden og betalingen er registre-
ret, og først derefter har man ret til at deltage i 
sejladserne. Sidste frist for rettidig tilmelding/
betaling er mandag 11. april.  Ved senere 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.pointsej-
ladser.dk .

Med sejlerhilsen 
Århus Sejlklub og Egå Sejlklub 

Indbydelse til Pointsejladserne 2011
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Egå Pigesejlere
I skrivende stund er sneen lige smeltet. Solen er 
begyndt at titte frem, og tankerne på den kom-
mende sejlads og klargøring af bådene dukker 
op. Igen i år er kapsejlads tilbud for alle, vi har in-
tro-aften den 30 marts og håber på, at nye med-
lemmer dukker op, specielt nye både og skippe-
re. Er Pigesejlads i Egå sejlklub ved at uddø? Sid-
ste år stillede vi med kun 2 både, så hvis I ikke li-
ge var der til intro-aftenen, så kontakt os, hvis I/
du  har lyst til at dyste sammen med os på van-
det. Det eneste krav til dig som gast er, at du har 
nogen praktisk sejlerfaring, og at du kan komme 
hver onsdag i sæsonen, da resten af besætnin-
gen er afhængig af dig. I et samarbejde mellem 
Århus pigesejler og Egå pigesejler kapsejler vi på 
Århus Bugten hver onsdag aften fra maj til sep-
tember. I ønsket om flere deltagende både har vi 
ændret sejlads bestemmelser til, ”bemandingen 
på bådene er  fri”. Dvs. det er tilladt at have 
mænd som en del af besætningen. Vi sejler på 

en udlagt op og ned bane, 
banen gennemsejles 3 gan-
ge. Banens længde udlæg-
ges typisk til at være 5 SM . 
Efter sejladserne hygger vi os 
i klubhuset med den med-
bragte gode mad, vi skiftes til 
at tage med. Vi starter sæsonen med teori afte-
ner - tjek kalenderen!
30. marts 2011:  Intro aften i hhv. ÅS og Egå.
6. april 2011:       Teori i klubhuset ÅS.
13. april 2011:      Kapsejlads regler i klubhuset ÅS 
ved Torben Precht..
Pigesejler kapsejlads kontingent er:   kr. 100,-.
4. maj 2011 starter vi kapsejladserne Havfrue 
Cup med en træningsaften.
11. maj 1. start på Havfrue Cup.

Kontaktpersoner:
Lilly Meinicke tlf. 86223845 / 21798950 
email: lilly_meinicke@mail.stofanet.dk
Kirsten Christiansen tlf. 86174014 / 28583041
email: kisserc@mail.tele.dk.

Med sejlerhilsen fra Lilly Meinicke.

pigesejlads
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Klip fra Sailing Aarhus meddelelser (læs mere på 
www.sailing-aarhus.dk).

01.02.2011
Nye bådpladser i Aarhus Lystbådehavn
For første gang i mange år er det nu muligt at få 
en bådplads i Århus Lystbådehavn. Århus kom-
mune renoverer og fornyer lystbådehavnen, og 
det giver plads til flere både. Ledige bådpladser i 
Århus Lystbådehavn har været en mangelvare i 
mange år, men i forbindelse med renovering og 
fornyelse af havnen etableres nu flere pladser i 
form af en ny flydebro og flere pladser ved de 
eksisterende broer. Det betyder, at det nu for før-
ste gang i mange år er muligt at få tildelt en 
bådplads i Århus Lystbådehavn. 
Forbedring af sejlsports- og eventfaciliteter. Med 
en samlet anlægssum på 3.9 millioner får sejl-
sportsfaciliteterne på Århus Lystbådehavn også 
et længe tiltrængt løft. Bevillingerne, der blev gi-
vet lige før jul, skal bruges til en 110 kvadratme-

ter møljøvenlig pavillon med bade- og omklæd-
ningsfaciliteter, en 210 meter promenade- og 
anløbsbro ( brygge) langs sejlklubbernes idræts-
område, forbedringer af jollernes slæbested 
samt en kombineret både- og mastekran. 
Information om tildeling af pladser kan fås ved 
henvendelse til sejlklubben Bugten ved Per Kri-
stiansen e-mail: perkristiansen@privat.dk eller 
Århus Sejlklub ved Per Henrik Hansen email: per.
hh@hotmail.com. 

02.02.2011
Solbjerg Søsport fik TORM-prisen 2010
Det blev Solbjerg Søsport der løb med TORM-
prisen 2010 for klubbens ihærdige indsats for at 
skabe et attraktivt sejlsportsmiljø for børn og 
unge på den lille Solbjerg Sø mellem Aarhus og 
Skanderborg. OL bronze vinder og Aarhus sejle-
ren Helle Jespersen er en af initiativtagerne til 
den aktive og nye sejlklub. TORM-prisen gives 
hvert år til en klub, en gruppe af mennesker eller 
en enkelt person, som i årets løb har gjort en be-

sailing århus

ALT I BÅDUDSTYR
l	ALLE KENDTE MæRKER INDEN FOR
 SEJLSPORTEN
l	SALG, SERVICE OG REPARATIONER AF 
 BÅDMOTORER
l	SEJLER- OG MODETøJ

webshop .  www.afi.dk

Shop, Serviceværksted og Riggerværksted   
AFI Marine A/S  
Hjortholmsvej 1  
DK- 8000 Århus C  
tlf. 86 12 43 66  

Nu er 
Riggerne

tilbage på
havnen!

Forsættes næste side
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mærkelsesværdig indsats for dansk sejlsport. 
Med TORM-prisen følger en vandrepokal, en 
erindringsgave og et gavekort på 10.000,- kr. 
øremærket til sejlsportsrelaterede aktiviteter.
16.02.2011

Verdens største sejlklub besøger Aarhus 
i juli 2011
Med over 40.000 medlemmer er den svenske 
”Kryssarklubben” ubetinget verdens største sejl-
klub og i år har klubben valgt Aarhus som målet 
for deres traditionelle langturssejlads, der tidli-
gere har bragt klubben til gamle hansestader 
som Stralsund og Bergen. Det tager langt tid at 
planlægge og koordinere et besøg, der vil om-
fatte op til 125 sejlbåde med tre til fire personer i 
hver. Forberedelserne har da også været i gang 
siden 2007 hos de aarhusianske værter, Sejlklub-
ben Bugten og Visit Aarhus.

18.02.2011
Aarhusianske sejlsportsmestre fejres
Igen i år fejrer Aarhus Kommune sine idrætsme-
stre, og igen i år er sejlsporten repræsenteret. 
Det sker ved en reception på Aarhus Rådhus den 
25. marts 2011. Alle der i sportsåret 2010 har vun-
det et DM, NM, EM, VM og OL medaljer indenfor 
klasser, der er DIF godkendte seniormesterska-
ber, bliver hyldet.

De glade repræsentanter fra Solbjerg Søsport 
med den over en meter høje vandrepokal. 

Så har vi 

store og små både, 

galionsfigurer, sejlert
øj, 

boligindretn
ing, belysnin

g 

og meget mere...

MARITIMT

www.bluehorizon.dk
sådan får du råd til langt mere
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Fortsat fra forrige side
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25.02.2011
Aarhus Takes It All!
Thorbjørn (KBL), Ida og Marie (ÅSK)tog det hele - 
de er netop kåret på Bellacentret som Årets Ta-
lenter af en begejstret Thomas Jacobsen, sports-
chef hos Dansk Sejlunion. Han var imponeret af,  
at Laser-sejleren Thorbjørn Schierup kunne være 
så dominerende ved U-21 VM sidste år, hvor Aar-
hus-sejleren vandt, og nu er han blevet Årets Ta-
lent 2010. Om 29erne Ida Marie Baad Nielsen og 
Marie Thusgaard Olsen fortalte Thomas Jacob-
sen, at det især var EM-bronze i 29er, som gjorde 
at de blev Årets Talent 2010. 

27.02.2011
Sejlere trodser kulden på træningslejr i Aarhus
67 sejlere trodsede kulden og tog på vandet un-
der Vintertræningslejren i den foregående 
weekend. Træningslejren var arrangeret af 
Kaløvig Bådelaug og Kraftcenter Aarhus, og hav-
de tiltrukket sejlere fra flere danske sejlklubber 

ligesom sejlere fra Norge og Sverige også var ta-
get til de ”sydligere” breddegrader i det ”varme” 
Danmark.
Der var træning for Europa, Laser, Zoom 8 og Op-
timister, og træningslejren tiltrak ikke mindre 
end 26 Europajoller, heraf 6 fra Norge, 3 Laserjol-
ler, 16 Zoom 8 joller og 22 Optimistjoller hvoraf 1 
var fra Sverige og 3 var fra Norge.

01.03.2011
Aarhus Big Boat Race 2011
Der er premiere på Aarhus Big Boat Race i week-
enden 13.-14. august 2011– et invitationsstævne 
for større deplacementbåde. Det er Egå Sejlklub 
med støtte fra Sailing Aarhus, der står bag initi-
ativet til et storbådsstævne på Aarhus Bugten. 
Flere af de store Aarhusianske kapsejladsbåde 
har længe været faste deltagere med succes i 
Kerteminde, på Øresund og i Nordtyskland; tan-
ken om at starte et invitationsstævne op på 
hjemmebane har længe været et stort ønske og 
er nu en realitet. ”Vi er klar med Notice of Race 
og hjemmeside”, siger Steen Jepsen, formand 
for Egå Sejlklubs kapsejladsudvalg, ”Vi har alle-
rede en del både på deltagerlisten og har netop 
sendt invitationer ud til udvalgte bådejere. Vores 
målsætning for det første stævne er 35 både, og 
med den positive respons vi oplever, tror vi ikke 
det bliver et problem at nå det”. 

Zoom 8 sejlere på vej gennem grødisen.
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Ungdoms-
Udvalget

Påskelejr for optimister 

d. 17.-23. april

Ranglistestævner 

d. 14.-15. maj, d. 28.-29. 

maj, d. 11.-12. juni egå marina 
Krankørsel lørdaged. 16., 23. og 30. april
Pladshavermøded. 14. april kl. 19.30

sejlerskolen

Klargøringsdage  

d. 16. og d. 17.  

samt d. 24. og 25. april 

forårs
arrangementer

deadline 
For Båken nr. 3-11 

d. 3. maj.
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kapsejlads-
Udvalget

Pointsejladser, start 
d. 19. april.

Båkebanen: Tune Up 
d. 26. april, 

1. start d. 3. maj

Easy Sejlads,  1. start 
d. 10. maj

Singlehand
d. 23. maj og d. 6. juni

seniorgrUppen
Forårssejladser d. 10. maj, d. 25. maj og d. 16. juni fra kl. 09.00

standerskifte
d. 30. April kl. 14.30

pigesejlads

Teoriaften

d. 27. april kl. 19.00 (ÅS)

Træningsaften
d. 4. maj

Havfrue Cup på onsdage

1. start d. 11. maj 
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Standerskifte den 30. april kl. 14.30.
Standerskiftefest???
Der er tradition for en festlig indledning af sæ-
sonen. Standerskift om eftermiddagen, hvor for-
manden udtaler klubbens store forventninger til 
en god og fornøjelig sæson. Derefter et glas vin 
eller en øl i klubhuset. Om aftenen plejer vi så at 
holde en fest, hvor vi får noget godt at spise, hø-
rer god musik og nogle får sig en svingom. I 
mange år har husudvalget (Ole Frandsen) sør-
get for både god mad og en festlig aften.

Men - Uden husudvalg ingen fest! - Vores klub 
mangler et husudvalg!

Der er sikkert mange, som vil savne en fest i det 
tidlige forår. Hvis der blandt disse er en 2-3-4 
stykker, som vil påtage sig opgaven, så meld Jer 
til Claus Dalbøge eller Peter Juul Christiansen. Er 
der spørgsmål, så vil Ole Frandsen sikkert gerne 
svare på dem, og vise Jer tilrette i køkkenet.
Når I så har prøvet det, kunne I jo overveje, om i 
vil indtræde i et husudvalg.

Egå Sejlklub søger frivilige til et husudvalg!  
Er du interesseret, så meld dig til et bestyrelses-
medlem. 

Lørdagsfrokosterne
Uden husudvalget er lørdagsfrokosterne gen-
nemført med succes vinteren igennem. Den 22. 
januar havde vi oplevelsen  at høre Mulles jazz-
orkester give en bragende underholdning til lør-
dagens forkost. Mange var mødt op og nød mu-
sikken samt Rigmors brunkål med bacon mens 
Ole, Niels og Peter hjalp til i køkkenet. Med ud-
gangen af marts er  frokosterne slut, det er ved 
at være forår, og klargøringen af bådene er i fuld 
gang. Tak til alle de, som har stået i køkkenet og 
lavet lørdagsfrokost.  

husudvalget
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seniorgruppen

Seniorgruppens sejladser bliver 10. maj, 25. maj 
og 16. juni. 
Forårets sejladser, 2 i maj og 1 i juni, starter som 
sædvanligt klokken 9 med en lille snak i klubhu-
set, hvor vi aftaler, hvilke både vi vil sejle i. Der 
medbringes madpakke, lidt godt at drikke samt 
godt humør. Vi regner med at være hjemme 
midt på eftermiddagen.

Singlehand i Skærgården.
Peter Petersen berettede på vores første møde i 
2011 om livet som singlehand-sejler i den sven-
ske skærgård. Det var interessant og mor-
somt. Peter er en levende fortæller, der kan 
få tankerne til at vandre. Desuden er han en 
god fotograf og viste os sine billeder i et flot 
og velordnet show.

Bergen til Nordkap
På vinterens andet møde fortalte Mozart 
om en tur med kystruten op og ned langs 
Norges vestkyst. Flotte videoklip med mu-
sik og god forklaring. Det var et ualminde-
lig velbesøgt møde, vi har vist aldrig været 
så mange. Kvinderne var også repræsente-
ret på mødet, og det lagde ikke låg på 
stemningen, tværtimod!

Kærligheden, Universet og Havet har in-
gen grænser
Disse ord er sagt af den russiske astro-
naut Grechco, som var barn af Skt. Peters-
borg. Ordene blev en slags overskrift for 
vort 3. møde, hvor Poul Hornshøj fortalte 
om sin deltagelse i en sejlads til de balti-
ske lande i 1992, umiddelbart efter at der 
var åbnet op for lystsejlads i den del af 
Østersøen.
Turen var arrangeret af KDY i samarbejde 
med TYvD (Touren Yachtclub von Deutsch-
land) og ca. 40 både deltog. Den gik over 
Gdansk (Polen), Kaliningrad (Rusland), Klai-
peda (Litauen), Liepaja, Ventspils og Pavilo-

sta (Letland) til Nasva på øen Saaremaa (Est-
land). Derfra efter afsked med flotillen hjem 
med besøg på Gotland, Øland og Christiansø. En 
spændende beretning om myndigheder, som 
havde svært ved overgangen til mindre bureau-
krati og større frihed, overalt krav om besæt-
ningsliste i 3 eksemplarer med stempel.  Om 
dårlige havneforhold, men  gæstfri modtagelse. 
Om et flækket storsejl og motorstop trods me-
get grundige forberedelser. - Det var en spæn-
dende aften. 

Sejlerhilsen Peter MA./Niels.
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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

Halvmodeller i Klublokalet
Det hygger meget i klublokalet med disse halv-
modeller, nogle er så store, at vi har anbragt 4 af 
de 19 oppe i Kahytten på 1.sal; men den største 
er dog inde på klubbens kontor,  A 101 (Afrodite).
Nogle er skænket af bådfirmaer, de fleste er dog 
fra diverse klassemesterskaber og stævner, og 
de fortæller dermed en del om vor sejlkklubs ak-
tiviteter i årenes løb. 

Her en oversigt:
Klassemesterskaber/Stævner: Polaris Drabant 
26  1982/ 1990/ 1994 / 1996 og 1997. 
Ylva  1984. - Karavel  1984. - Luffe 37  1986. - BB-
10meter  1987. - A 101   1988. - Albin Express  1997. 
-  Luffe 37  2001 og  H-båd  2007 ( 40års jubilæ-
um). 

Andre: Ballad, - Bianca Riviera, -  Bandholm 27, - 
Blue Dane 32, - Bianca 28, - LM 22, - LM 32,
Sun Odyssey 44, og  W-båd.  
En enkelt halvmodel er uden bådtypenavn!   

PP

Halvmodeller
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HAVNE CAFEEN
- Stedet hvor sejlere mødes

Konfirmation · Fødselsdage
Bryllup · Op til 50 personer

Ring og få et tilbud
Tlf. 86 22 52 55

Fra Ole Østergaard er foreslået dette indlæg fra 
sejlerbladet ’Min Båd’. Det er skrevet af Morten 
Lorenzen.

EN SEJLERNATION AF BROKKERE
Når man læser blogindlæg, går en tur på hav-
nen, er til kapsejladser eller klubaktiviteter, så får 
man let det indtryk, at danske sejlere er bedst til 
at dyrke brokkeriet - men du kan gøre en forskel.
Værst i denne kolde tid, er at læse negative blog 
indlæg, ofte placeret af anonyme sejlere. Det er 
så dræbende for det lystbetonede arbejde som 
sejlsporten er drevet af.  

Gør dog en forskel  
Verden kan let deles op i dem, der taler og så 
dem, der gør noget. Sjovt nok er det dem, der 
gør noget, der får verden og sejlsporten til at ud-
vikle sig. Dem, der kun taler, kan i bedste fald in-
spirere, men alt for ofte de forkerte - nemlig an-
dre, der kun taler....at læse blog indlæg er et 
godt bevis herfor. Lad os tage spilhåndtaget 
over i den anden hånd og gøre noget - stort som 
småt.  Lad os holde op med at brokke os univer-
set rundt og se positivt på fremtiden, og gøre 
noget, i stedet for blot at tale om hvor forkerte 
de andre er - altså dem der gør noget. Det hand-
ler ikke om at gøre alt 100% bedre, men om at 
gøre 100 ting 1% bedre - stille og roligt bliver det 
hele så meget bedre. Vi kan og skal ikke lave re-
volutioner, men sikre at vi og vores kære sport 
hele tiden udvikles i positiv retning.  

Hvad kan du så gøre  
Start med at lade være med at rakke alle andre 
ned. Husk, når du peger med en finger, er der tre 
fingre der peger på dig selv. Der er mig bekendt 
ingen i dansk sejlsport, der bevidst gør noget for 
at skade andre. Der kan være masser af inkom-
petence, men kun fordi dem med kompetence 
ikke gider at gøre en forskel. Kom op af dyndet 
og gør en forskel, og start med at rose dem, der 
gider, og gør dem bedre ved at hjælpe. Et smil, et 
skulderklap og en venlig hilsen kan gøre en stor 
forskel. Prøv det, du bliver ikke skuffet.  

Spørg ikke hvad din klub kan gøre for dig, men… 
Gå ned i din sejlklub og bliv aktiv. Deltag i for-
eningslivet med dine kompetencer, og gør en 
forskel.  
Om du kan bruge få eller mange timer er ikke 
afgørende. Det vigtige er at vise, at du støtter op 
om det frivillige arbejde, som andre gør. Se dig 
omkring - hvor kan du gøre en forskel. Hvad er 
dine evner, hvilke ressourcer er du i nærheden af. 
Kan du hjælpe via dine forbindelser, via dit ar-
bejde, via dit netværk - der er masser af måder 
du kan hjælpe på. Blot se at komme i gang. Der 
er masser af opgaver, der venter på dig. Det kan 
være i ungdomsarbejdet, til en kapsejlads eller 
til en gang oprydning. Det er en rigtig god følel-
se at kunne gøre en forskel, og du kan være sik-
ker på, at det bliver værdsat. Og som bonus får 
du en indsigt og et netværk, som helt sikkert gi-
ver dig nye oplevelser og kontakter. Hold dig ikke 
tilbage, men kontakt din klub, eller specialklub i 
dag – sloganet kunne være – “spørg ikke hvad 
din klub kan gøre for dig, men hvad du kan gøre 
for din klub”.  

Brokkerier
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Aktiver de gamle skuder  
Aktiver nogle af de inaktive både der ligger i 
havnen. Når foråret presser sig på, så tag ned på 
havnen og tag del i klargøringen af både og hav-
nen som helhed. Tag kontakt til nogle af de båd-
ejere, der ikke har deltaget i onsdagsmatcherne 
og tilbyd din assistance med klargøring, mod at 
du bliver taget med ud og sejle - og gerne til de 
ugentlige kapsejladser. Der er masser af sejlere, 
der mangler villige kræfter til det “hårde slid”, og 
som med glæde vil deltage i kapsejladser, hvis 
der blot er en engageret besætning. Gør dét og 
du vil opleve en imødekommenhed, som du ikke 
havde regnet med, og som med garanti vil give 
dig nye fede oplevelser på vandet. Der er rigtig 
mange måder, du kan gøre en forskel på - lov dig 
selv, at gøre en forskel, ved at gøre noget - at tale 
om det giver ingen mening. Gør noget - og stop 
med at brokke dig. Sejlsport er en lystbetonet 
sport, uden brok ;-) Kom videre med livet. 
Husk - det handler ikke om at gøre een ting 
100% bedre, men om at flere ting bliver 1% bed-
re - så sker der noget!

Ny info-tavle til 
fiskerne i krogen
I samarbejde med Egå Marina har Brolauget 
fået en ny info-tavle opsat. Her kan læses om 
aktiviteter , køb og salg af både  m.v. - 
For tiden søges nye medlemmer til optagel-
se i Brolauget.
Formanden Poul Erik Leimann viser os tavlen.
Brolauget har standerhejsning d. 16. april kl. 
10.00.

Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

Bøsbrovej 7 · 8900 Randers · T: 8642 9841
www.denrigtigeslagter.dk
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Egå Marina
Mellem vinterens to isperioder, blev bro 4 ende-
lig færdigrenoveret og optræder nu som en næ-
sten helt ny bro. Vi beklager, at der igen i denne 
vinter har været bådejere, der midlertidig skulle 
flytte til anden vandplads. Efter modtagelse af 
sidste sending Green Hard træ-agterpæle, der 
bestemt ikke levede op til forventningerne, har 
vi besluttet fremover at bruge borerør, med 
plastkapsel udenom.  En færdig agterpæl vil til-
med være godt 50% billigere end nuværende og 
samtidig er diameteren mindre = bredere plads. 
Ved udrustningskajen er der nedstøbt nye for-
tøjnings pullerter. Kajkanten, med mere eller 
mindre rådne træpullerter, vil i sommerens løb 
blive renoveret. 
Uddyberen har som sædvanlig været forbi for at 
fjerne sand i og omkring indsejlingen. Samtidig 
har vi fået fjernet sand inderst ved bro 8. Der har 
også været tid til at lave en ny overdækning af 
grill pladsen, så man igen kan stå eller sidde i læ 
for regn og blæst, mens pølserne bliver grillet. 
Vor gamle cashloader, til køb af clipkort, er ud-
skiftet til nyeste model, der nu også kan tage 
gængse betalingskort, foruden kontanter. Ma-
skinen skal samtidig fremover erstatte vort nu-
værende posesystem vedrørende gæsteafgifter. 
Med tiden skulle det være muligt at få refunde-
rede beløb indsat direkte på ens betalingskort 
samt få DMI-vejrtjeneste på skærmen. 
Som tidligere meddelt vil vor brændstofleveran-
dør fortsætte med at levere DIESEL - uden bio-
brændstof (i fagsprog kaldet FAME) . Brug derfor 

marinaens tankanlæg ved fremtidige påfyldnin-
ger og støt fællesskabet. Gennem et firma har vi 
forsøgt at forenkle og tydeliggøre henvisninger 
og informationer på marinaen. Da vi alle skal 
være mere miljøbeviste, er der ved miljøstatio-
nen nu også opstillet beholder til  ZINK- og 
JERN-affald. Venligst sorter dit affald og brug 
vor miljøstation. Spar på vandet – lyder et godt 
råd, og det er mere aktuelt end nogensinde, da 
prisen på vand i Aarhus er steget med 10%.  Vi 
lader denne besked gå videre til vore brugere. 
Næste information, gennem Egå Sejlklubs me-
die BÅKEN, kommer den 9. september. Benyt vor 
hjemmeside   www.egaa-marina.dk   for infor-
mationer, opdateringer m.v. Egå Marinas’ ansat-
te og bestyrelse ønsker alle en god sejlsæson 
2011.

Bestyrelsen v/Bjarne Robl 

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

Autoriseret forhandler af

Grillhuset

23



Aarhus Nord · Aarhus Syd · Aarhus Vest · Randers · Kolding · www.pulterkammer.dk · tlf. 87 37 02 03

FÅ EKSKLUSIV 

KLUBRABAT
Kontakt 

Dit Pulterkammer for 

yderligere info.

Aarhus Nord · Aarhus Syd · Aarhus Vest · Randers · Kolding · www.pulterkammer.dk 

Lad os passe på dine skatte sommeren 
over. Lej et pulterkammer til sikker og 
tør opbevaring af ekstra tovværk og 
sejl, julepynt, påskeharer, den gamle 
påhængsmotor, dit reserve ekkolod, 
skiudstyret, gæstesengen og hvad ved vi.

ALLE MAND PÅ DÆK!
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Sommerferie. Husk at vende skiltet til grøn, 
før du sejler på ferie!
Før du sejler på sommerferie, bedes du meddele 
havnekontoret, hvor lang tid din bådplads er le-
dig. 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. Ved kortere week-
end eller ferieture skal skiltet selvfølgelig også 
vendes til grønt.

Krankørsel lørdage
Lørdag den   9-4 fra kl.  9.00-16.00
Lørdag den 16-4 fra kl.  9.00-16.00
Lørdag den 23-4 fra kl.  9.00-16.00
Lørdag den 30-4 fra kl.  9.00-16.00
Bestilling af søsætning foretages gennem vor 
hjemmeside www.egaa-marina.dk., hvor kranti-
der på hverdage også fremgår.
Pladslejere skal kontakte havnekontoret.

Vand og el:
For at spare på vandet er vandslangerne på bro-
er og vinterpladser forsynet med strålespids. 
Husk at lukke for vandet på vandstanderen og 
tag trykket af slangen.
Ifølge vore ordensregler § 4.f. kan bådejeren frit 
bruge de stikkontakter, der er opsat på havnens 
område, til håndværktøj og aggregater for op-
ladning af akkumulatorer. Kabler bør fjernes ef-
ter arbejdets ophør og bør ikke forblive længere 
end ét døgn, efter at båden er kommet i havn. 
Ved større elforbrug eller ved behov for fast til-
slutning skal havnekontoret kontaktes. God-
kendte kabler vil så være plomberet fra marina-
ens side, hvorefter de ikke må fjernes.

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. Så-
fremt du ikke har spurgt om lov, vil du blive op-
krævet et gebyr på kr. 400.- pr. nat.
 
Frihavnsordningen 2011
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. 55,-

Parkerede biler
Parkerede biler langs flydebroer og udrustnings-
kajen er tit til gene for krankørsel. Vær venlig at 
parker, så du ikke generer krankørslen. Såfremt 
du sejler ud, sæt da bilen over på parkerings-
pladsen og husk at tømme bilen for værdi gen-
stande, da vi er meget plaget af tyveri fra biler. 

Egå Marina’s hjemmeside
Vi opfordrer alle til jævnligt at checke vor hjem-
meside  www.egaa-marina.dk , hvor eventuelle 
ændringer og nyheder såsom kort referat fra se-
nest afholdte bestyrelsesmøde m.m., bliver of-
fentliggjort.

Vores åbningstider på kontoret  fra 
den. 1-4-11 til den 1-9-11
Mandag – Fredag  kl. 9.00 – 12.00. 
Tirsdag kl. 9.00 – 17.30 Dog med en halv times 
middagslukket fra 12.00-12.30.
Håber vi I alle må få en rigtig god sejlsæson.

God sommer - Havnemesteren 

Havnemester
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Følgende firmaer sponsorerer
ungdomsarbejdet i Egå Sejlklub

Aarhus Sea Shop Aps
www.netbaad.com

GP Cover
Laser Time Aps, Risskov

Sparekassen Kronjylland

Følgende støtter Egå Sejlklubs Sejlerskole
www.netbaad.com

GP Cover

Støt vore sponsorer – de støtter os !

Ungdomsafdelingen og 

Sejlerskolen mangler sponsorer
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Marselisborg 
Bådservice

www.marselisborgmarine.dk
Marselisborg Havnevej 34, 8000 Århus C, Tel: 77 34 86 19

Marselisborg Marine

Trænger du til hjælp til forårsklargøring af båden?
Marselisborg Marine har lavet nedenstående indexsystem, 
så du let kan beregne hvad klargøring af båden vil koste:

Pris = længde x bredde x index

Højtryksrensning 
Afrensning af skrog fra vandlinien og ned. Index: 55,-
Priseksempel båd 4x12 meter = 2.400,-

Bundmaling
Opklodsning, et lag bundmaling. Index: 150,-
Priseksempel båd 4x12 meter = 7.200,-

Komplet bundmaling
Opklodsning, slibning, 3 x primer, 2 x bundmaling. Index: 500,-
Priseksempel båd 4x12 meter = 24.000,-

Polering
Vask, polering, forsegling af fribord. Index: 120,-
Priseksempel båd 4x12 meter = 5.760,-

Klargøring af drev, pris pr. drev
Højtryksrensning af drev 250,-
Slibning, 1 x antibegroningsmaling 790,-
Slibning, 1 x priming, 1 x antibegroningsmaling 1.190,-

Alle priser er incl. moms, materialer, timeløn og kørsel i Århus-området.

Kontakt os også for uforpligtende tilbud på glas berarbejde, reparationer, 
installation af elektronik og instrumenter mv.
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Husketavle
APRIL
15. Båken nr. 2-2011 udkommer....... Redaktionen
15 Pointsejlads, Tune Up ...............Kapsejladsudv.
16 Krankørsel ........................................Havnemester
16. Lørdagsfrokost ? .............................Husudvalget
16. Klargøringsdag..................................Sejlerskolen
16. Brolauget, standerhejsning, kl. 10.00...............
  ......................................................................Brolauget
17.   Klargøringsdag..................................Sejlerskolen
17.  Påskelejr, optimister .........Ungdomsudvalget
18.                     do                ...........Ungdomsudvalget
19.                     do                ...........Ungdomsudvalget
19. Pointsejlads starter ...................Kapsejladsudv.
20. Påskelejr, optimister .........Ungdomsudvalget
21.                     do                ...........Ungdomsudvalget
22.                     do                ...........Ungdomsudvalget
23.                     do                ...........Ungdomsudvalget
23. Krankørsel. .......................................Havnemester
24. Klargøringsdag… ..............................Sejlerskolen
25. Klargøringsdag..................................Sejlerskolen
26 Båkebanen, Tune Up  ................Kapsejladsudv.
27. Teoriaften kl. 19.00 i ÅS.. .................. Pigesejlere
28. Pointsejlads ...................................Kapsejladsudv.
30. Krankørsel ........................................Havnemester       
30. Standerskifte kl. 14.30 .....................Bestyrelsen

MAJ
03. Båkebanen starter .....................Kapsejladsudv.
03. Pointsejlads ...................................Kapsejladsudv.
03. Deadline for Båken nr. 3-11 .......... Redaktionen
04. Træningsaften ..................................... Pigesejlere 
10.   Båkebanen, 1. sejlads .................Kapsejladsudv.
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10. Easy sejlads, 1. sejlads ...............Kapsejladsudv.
10. Pointsejlads ...................................Kapsejladsudv.
10. Senior sejlads,  kl. 09.00  ........ Seniorgruppen
11.  Havfrue Cup, 1. sejlads...................... Pigesejlere
14. Ranglistestævne ................Ungdomsudvalget
15.              do            ....................Ungdomsudvalget
17. Båkebanen + Easy sejlads ......Kapsejladsudv.
17. Pointsejlads ...................................Kapsejladsudv.
23. Singlehand sejlads ....................Kapsejladsudv.
24. Båkebanen + Easy sejlads ......Kapsejladsudv.
24. Pointsejlads ...................................Kapsejladsudv.
25. Senior sejlads kl. 09.00 .............Seniorgruppe
28. Ranglistestævne ................Ungdomsudvalget
29. Ranglistestævne. ...............Ungdomsudvalget
31. Båkebanen + Easy sejlads. ......Kapsejladsudv.
31. Pointsejlads ...................................Kapsejladsudv.

JUNI
01. Havfrue Cup ......................................... Pigesejlere
03. Båken nr. 3 udkommer ................. Redaktionen
06. Singlehand ....................................Kapsejladsudv.
07 Båkebanen + Easy sejlads ......Kapsejladsudv.
07. Pointsejlads ...................................Kapsejladsudv.
08 Havfrue Cup ......................................... Pigesejlere 
14. Båkebanen + Easy Sejlads ......Kapsejladsudv.
14. Pointsejlads ...................................Kapsejladsudv.
20. Singlehand ....................................Kapsejladsudv.
21. Båkebanen + Easy Sejlads (Tune-Down) ........  
  ............................................................Kapsejladsudv.
 21. Pointsejlads ...................................Kapsejladsudv.
28. Pointsejlads ...................................Kapsejladsudv.
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Rummer din 
økonomi skjulte 
muligheder,  
er vi eksperter i  
at afsløre dem …

Jo mere du ved om  
Nordea, jo større er 
sandsynligheden for,  
at du skifter til os

Bliv kunde nu på  
70 33 33 10 eller  
nordea.dk/velkommen

Risskov Afdeling
Vejlby Centervej
89 32 32 32
nordea.dk
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NyE MEdLEMMER I Egå SEJLkLUB
Henrik Toft
Torshøjvej 85
8362 Hørning

Jørgen Schou
Lyngsvinget 13
8381 Tilst

Mathias Kruse Jacobsen
Mårvej 20
8660 Skanderborg

Alice Bjerre Knudsen
Stentofterne 86
7600 Struer

Katerina Bjerre Knudsen
Stentofterne 86
7600 Struer

Kim Bo Almskou
Stokbrovej 63
8520 Lystrup

Søren Svejstrup
Hendrik Pontoppidans Gade 26 1. th.
8000 Aarhus C

Marianne Kjær Hansen
Egå Strandvej 9
8250 Egå

Jess Larsen
Åskrænten 2
8250 Egå

Ebbe Knabe
Holmevangen 5
8270 Højbjerg

Arne Sø Kristensen
Rødlundvænget 27
8462 Harlev J

Erling Holm
Søsvinget 53
8250 Egå

Jesper Steffensen
Gl. Århusvej 9
8450 Hammel

John Larsen
Skæring Hedevej 19
8250 Egå

Henrik Korsby
Prins Knuds Vej 30 B
8240 Risskov
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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.
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Afsender:
Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, DK-8250 Egå


