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NoNStop VK BuNdmaliNg
• Selvpolerende 

• Unik effekt mod begroning 

• Ingen afskrabning eller slibning 

•  Op til 45 knob til alle bådtyper                 
(på alubåde må bruges grå og hvid)

 netbaad.com • Egå Havvej 25 • 8250 Egå • tlf. 86 22 43 93 • salg@netbaad.com

SKo - BegræNSet udValg

mille extra
        BuNdmaliNg

Tilbud 
2½ liter bundmaling

Frit valg 
699,-

docKliNe fortøjNiNg
med SplejSet øje
I 10 meter længder

12 mm Nu 109,-

14 mm Nu 129,-

16 mm Nu 219,-

18 mm Nu 289,-

Spar op til 50%

Super faldliNer 
i polyeSter
I 30 meter længder

 8 mm Nu 199,-

 10 mm NU 350,-

 12 mm NU 475,-

SUPER TILBUD

Netbaad har pris garanti
Læs mere på netbaad.com

Danmarks 
billigste 
tovværk
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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, 1/5 - 19/6 2012 samt 
7/8 - 25/9 2012 inkl. Udenfor kapsejladssæsonen 
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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Du kan altid komme i kontakt med personerne 
fra Egå Sejlkubs bestyrelse, adresser, telefon-
numre og mail adresser finder du her:

ForMAnd
Claus Dalbøge
Strandmarksvej 28
8240 Risskov
Tlf. 53 10 82 40
c-dsejl@forum.dk
KASSErEr
Flemming Rost
Prins Knuds Vej 22a
8240 Risskov.
Tlf. 86 17 90 08 / 21 72 52 25
mail@flemming-rost.dk
næStForMAnd
Peter Juul Christiansen
Tretommerparken 10
8240 Risskov
Tlf. 40 74 70 40
pj@addvalue.dk

FMd. KApSEjLAdSudvALgEt
Steen Jepsen
Havkærvej 63A
8381 Tilst 
Tlf. 86243909 / 20853909
steen.jepsen@mail1.stofanet.dk

ungdoMSudvALg-optiMiStEr
Joachim Berg
Nedergårdsvej 89
8200 Aarhus N
Tlf. 24 44 88 66
joachim.berg@privat.dk
HuSudvALg
Ole Østergaard
Solbærhaven 15
8520  Lystrup
Tlf. 86 23 09 81 / 20 85 95 04
olp@mail.dk
tur- og MotorudvALg
Peter Petersen
Brobjerg Parkvej 99, 1.mf.
8250 Egå
Tlf. 86 16 28 18 / 20 19 96 25
peter.eywa@gmail.dk  

FMd. SEjLErSKoLEn
Ole Lundskov
Gustav Holms Vej 33
8200 Århus N
Telefon 20 46 24 90
ole@lundskov.dk

joLLEudvALg og SAiLing AArHuS
Jonas Döpping
Toftevej 3
8250 Egå
Tlf. 51 61 11 65
jonas.dopping@hotmail.dk

referat af bestyrelsesmøde afholdt den 1. febru-
ar 2012.
Deltagere: Claus, Peter J, Flemming, Steen, Jonas, 
Ole Ø, Peter P, Joachim & Ole L. 
Afbud: Ingen.
Referent: Flemming.

opfølgning fra sidste møde
Sikkerhedsinstruks er under udarbejdning.
Opfølgning på låsesystem i jollehuset: Nye døre, 
nøgler retur mod depositum, hoveddør mod 
nord skal skiftes.
Gæstesejleres adgang til klubhus iværksættes.
Hjemmeside: Tage vil gerne vedligeholde, men 
ikke lave ny side.
Tovholder på ny hjemmesidedesign.

terrasse info:
Farvevalg mellem grøn eller brun, hvor brun blev 
besluttet og dørk helt igennem, således at gam-
mel terrasse og ny bliver ens.

Aarhus Big Boat
Parkeringsproblematik? Telt! hvor, hvordan? 
Steen og Lars får ordning på dette: Big Boat rå-
dighed over P1, mod at friholde P2 ved at – med 
P-vagt – dirigere officials og deltagere til parke-
ring på sydlige grus arealer.

gummibåd/Kraft center
Forskellige forslag blev drøftet.

Status på indbrud
Ikke færdigbehandlet af forsikringen.
Info fra formand og fra udvalg.
El radiatorer gennemgået/rep. af visevært, 
mangler dog en.  Elregning ca. 40.000 kr. pr. år, 
forslag om 1 ekstra varmepumpe, således at 
temp. kan holdes konstant på f. eks. min. 17. 
Øl Køleskab dømt defekt, tilbud indhentes.
Nye møbler/renovering af gamle i sejlklublokale, 
et bord prøves.
Møbler ”nye” til ungdomsafdeling er bestilt: Le-
veret 02.02.2012.
Steen forslog at ”elvarme” tændes 

Bestyrelsesmøde
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automatisk(telefon). 
Ny hjemmeside design for Optimist & Jolle går i 
luften 2. februar.
Forskellige tiltag, Pinsetur, klubaftner evt. Troels 
Kløvedal og andre. Grejmarked.
Alle zoomjoller udlejet. 
Skærm/projektor: Projekt forsættes.
Hverve kampagne iværksættes for nye medlem-
mer.
Bådudstilling 2012 i august. Floor har spurgt, - 
og vi siger, ja.
Megen snak og drøftelse om økonomi og bidrag 
til ESA. Om adskillelse af økonomi mellem ESA, 
Kraftcenter og SA samt køb af gummibåd til 
kraftcenter/SA.
Konklusion:

• ES stemmer ikke umiddelbart for køb af 
gummibåd til Kraftcenter, før brug og afta-
le om båden er mere klar. ES foreslår at ek-
sisterende både i klubberne kan bruges, 
indtil aftale om ny båd er på plads samt 
evt. afklaring om kraftcenterets fremtid.

• ES fastholder at vi ikke bidrager til ESA i 
2012, og at der ikke må være sammenblan-
ding af økonomi mellem ESA og SA. 

Driftsoverskud fra SA er ikke til drift af Kraftcen-
ter eller ESA

Eventuelt
Møde i Dansk Sejlunion i Odense.
Næste møde den 7. marts 2012.
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referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 2012.
Deltagere: Claus, Peter J., Flemming, Steen, Jo-
nas, Ole Ø, Peter P. og  Joachim.  
Afbud: Ole L.
Referent: Ole Østergaard.

opfølgning fra sidste møde
Køleskab ca. 6000 kr. for nyt. 
Tænd/sluk udstyr via fastnet til at tænde for var-
men, tilbud.

terrasse info
Der er tilmeldinger, så projektet kører med start 
lørdag d. 17. marts.

Aarhus Big Boat
Ingen nye bemærkninger.

gummibåd/Kraft center
Købt en gummibåd.

Status på indbrud
Forsikring ok. - inden for 4 uger skulle reparation 
være ok.

info fra formand og fra udvalg
Renovering af møbler i sejlklubben, et bord er 
prøvemalet, farvevalg  antracit-grå. Tilbud øn-
skes, evt. medsend billeder.
Elvarme tænding automatisk (pr. telefon). sæt-
tes i gang.
Ny hjemmeside for Optimist og Jolle er gået i 
luften, www.sejlerne.dk eller link fra hjemmesi-
den.
Bevarelse/reparation af klubhus, da nordvæggen 
er skæv. Anbefaling fra rådgivende ingeniørfirma 
er tilsendt og i behandling.
Forskellige tiltag: Pinsetur, klubaftner evt. Troels 
Kløvedal og andre. Grejmarked. se hjemmeside.
Alle zoomjoller udlejet. 
Skærm/projektor:  Projekt fortsættes.
Hverve kampagne iværksættes for flere med-
lemmer.
Aktiviteter:  Lokke medlemmer til,  speedbådskø-
rekort og flere skolebåde.

Evt. Kapsejlads deltagelse år 2.
Bådudstilling afholdes d. 17.-19. august 2012. 
Tænkeboks.
Møde i Dansk Sejlunion i Odense.

Bordet rundt
Ekskluderet medlemmer, der ikke har betalt.
Stævner:
17-19/05 Big Boat
01-07/04 Påskelejr optimist 
04-08/07 H-Båd
18-20/08 Bådmesse
01-02/09 Opti-rangliste 
28-30/09 Laser stævne.

SA: 
Egå er ansvarlig for een bane. Dato 5. august til 
10. august 2012. ca. 20 mand. Der arbejdes på 
måske kun 1/2 bane.
Overskud på Torm stævne ca. 13.000 kr. er ikke 
modtaget, Flemming rykker.
SA, har fyldt meget på vores møder og gør det 
stadigvæk.
Tilskud til ESA drøftet igen.
Jonas ønsker ikke fortsat at repræsentere ES i SA 
grundet tidsforbruget, bestyrelsen bakkede op 
omkring dette, da det er mere vigtigt at bruge 
energien i den ”nye” jolleafdeling.
Peter J og Claus deltagere i næste SA-møde. Ny 
repræsentant for ES er ikke fundet.

Hoveddør + nøgle skiftet i jollehuset.
Mellemgang ser ud til at kunne gennemføres, 
med økonomisk tilskud fra Kommune og Egå 
Marina.
Dropbox: er lavet til eventuelt.
Vejledning til sikkerhedsinstruks næsten klar.

Fastelavn: 16 børn + 24 voksne, succes.
Preben Heide foredrag: 40 deltagere.
Eskadresejlads aften bliver gennemført.
Grejmarked for sejlere den 1. april
Volvo åben race.
Regelaften.
Båkebane etc.
Internet: Wireless kan tilgås af alle, men kode 
skal angives.
Næste møde Mandag 30. april 2012

Bestyrelsesmøde
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pigesejlads

Introaften den 25. april 
kl. 19.00 i Aarhus Sejlklub.

Der er ikke modtaget stof 
fra Egå Pigesejlere.

Red.

sailing århus

Pga. af stor tekstmængde og meget flotte bille-
der er klip fra Sailing Aarhus ikke med, men kan 
læses på www.sailing-aarhus.dk

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!
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Kapsejlads jorden rundt med Jens Dolmer
Foredraget i februar med Jens Dolmer var velbe-
søgt. Der var ca. 85 interesserede, der spændt 
lyttede til Jens’ fortælling om forberedelse og 
deltagelse i Volvo Ocean Race  – og det var ikke 
kedeligt!  Fine beretninger – understøttet af 
flotte billeder og videoer. Når man ser voldsom-
me skumsprøjt og bølger over dæk og cockpit, 
og får at vide at temperaturen er omkring 0°, og 
det i øvrigt varer et par uger …  - ”endnu en kede-
lig dag på kontoret” som Jens sagde ironisk. Og 
han fortalte om arbejdet ombord, vagterne, ma-
den, navigationen, taktikken osv. Og om sam-
menholdet og motivationen for at vinde – eller 
overleve, når der er hul i båden, når man sejler 
på en hval, eller når der efter reparation i nød-
havn kun er en times stop-over, og der er tre 
tons grej der skal stuves … - og især om de men-
neskelige aspekter og bånd der skabes på sådan 
en tur – verdens hårdeste kapsejlads.

Sæsonstart
Nu er det nu - kapsejladssæsonen 2012 skal i 
gang. Når dette læses, har vi haft en regelaften 
med Jens Villumsen fra Sailing Aarhus, så vi er 
skarpe også på dette punkt. Er der sidste øjebliks 
rettelser ifm. målebrevet, kan dette også nås, – 
der er mål på båden, der med fordel kan tages 
inden søsætning. Kontakt en af vores målere, 
Jørgen eller Lars.Båkebanen starter ud den 1. maj 
med tune-up, og den rigtige serie starter så den 
8.maj. Pointsejladserne lægger ud med tune-up 
den 21.april med start den 24. april. Se separate 
indlæg med indbydelser og tilmelding – og hold 
øje med hjemmesiden.

Aarhus Big Boat race 2012
Aarhus Big Boat Race er i fuld gang med fin-
planlægningen, og tilmeldingerne er godt i 
gang. Vi vil som vanligt gerne have medlemmer 
med til at afvikle stævnet, der afholdes ifm. Kr. 
Himmelfart 18.-19. maj 2012 – kontakt Peter 
Graupner eller undertegnede. Ligeledes afholder 
vi jo DM for H-både 5.-8. juli – mere om dette i 
næste nummer. Rigtig god sæson, - vi ses på 

kapsejladsbanerne, og til hyggeligt samvær i 
klubben bagefter.

Steen Jepsen

Båkebanen
Denne sejlads er for alle, der kunne tænke sig at 
prøve kapsejlads, nye sejlere er meget velkomne. 
Deltagere på Båkebanen skal have gyldigt måle-
brev. Deltagere i  Easy Sejlads, behøver ikke må-
lebrev. tilmeldingsfristen er Tirsdag den 24. april. 
Skal helst ske via klubbens hjemmeside (pc ved 
kontoret kan benyttes), alternativt på de op-
hængte lister i klubhuset. Startgebyret for hele 
sæsonen er fortsat kr. 150,-. Meld jer nu til inden 
deadline. Ved eftertilmelding er prisen kr. 200,- 
og man kan ikke blive klubmester. Nummerskil-
te genbruges fra sidste år. Vi sejler efter de i Kap-
sejladsreglerne definerede regler incl. Skandina-
visk Sejler-forbunds og Dansk Sejlunions for-
skrifter.. og  handicap systemet vil være DH2011 
sømile-tiderne, hvor vi anvender TACI. Easy Sej-
lads anvender TCC. Der bliver et separat løb for 
både tilmeldt uden spiler, og et bådklasse løb 
kan også komme på tale (min 3 både). De lami-
nerede baneskitser, for båkebane sejladserne 

kapsejladsudvalget
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gælder fortsat. – Husk at gemme disse til de 
kommende sæsoner!  Samme baner som sidste 
år, men sejladsen vil kunne forlænges med en 
ekstra runde, hvis vind og tid tillader dette. For-
årssejladserne startes med en tune-up sejlads 
tirsdag den 1. Maj. Her vil der samtidigt være 
”åbent hus” i Båken for sæsonens dommere. De 
egentlige sejladser er i forårssæsonen fra 8. maj 
til 19. juni, begge dage inkl.  Efterårssæsonen er 
fra 07. august til 18. september begge dage inkl.. 
Guleærter sejladsen er sat til tirsdag d. 25. sep-
tember. Start tidspunkt for første start i alle sej-
ladser vil være: kl.18.30. efterfølgende starter 
med 5 minutters interval. Ved tilmelding via 
klubbens hjemmeside vil der være mulighed for 
at betale startgebyret via netbank. En komplet 
Intro til Båkebanen 2012 vil komme på: http://
www.egaasejlklub.dk/.

Steen Jepsen,
Kapsejladsudvalget.

Easy Sejlads 2012 
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, måske har du ikke spiler til din båd el-
ler du sejler i en motorsejler, har din båd ikke 
målebrev, og er du træt af at lære mange indvik-
lede kapsejladsregler! Så har vi - en sejlads som 
netop henvender sig til dig.

vi tilbyder:
• En enkel sejladsbane.
• Sejladsregler = søfartsreglerne.
• Simpel startprocedure.
• Intet krav om målebrev (endnu).
• Både uden spiler kan deltage på lige fod, da 

alle sejler uden spiler.
• Der sejles efter det nye system TCC, der har 

afløst LYS i Danmark.
Efter sejladserne
• Kammeratligt samvær i klubhuset.
• Mulighed for køb af mad og drikkevarer.
• Præmieuddeling (præmie for hver 3. star-

tende båd).
Der sejles hver tirsdag aften i forbindelse med 

sejladserne på Båkebanen. De egentlige sejlad-
ser er i forårssæsonen fra 8. maj til 19. juni, beg-
ge dage inkl. Efterårssæsonen er fra 7. august til 
18. september begge dage inkl.  Start tidspunk-
tet for alle disse sejladser vil være 5 min efter 
sidste start på Båkebanen. Guleærter sejladsen 
er sat til tirsdag d. 25. september kl. 18.35. Tilmel-
ding til sejladserne på ophængt liste i klubhuset 
eller via klubbens hjemmeside: www.egaasejl-
klub.dk  tilmeldingsfrist 24. april. Ved tilmelding 
via klubbens hjemmeside vil der være mulighed 
for at betale startgebyret via netbank. Sejlads-
program udleveres de 2 første sejladsaftener 
mellem. kl. 17.00 og 18.00 i klubhuset. 
Startgebyr kun kr. 150,- for hele sæsonen. 
For yderligere information kontakt: 
Thomas Zeuthen 2073 4330
Ole Østergaard 2085 9504. 

Sejlerhilsener
Kapsejladsudvalget. 

pointsejladserne 2012.
Aarhus Sejlklub og Egå Sejlklub afholder igen i 
år fælles pointsejladser på tirsdage i forårs- og 
efterårssæsonen, samt en tune-up lørdag. Vi sej-
ler klasseløb og efter DH.  Alle kølbåde kan delta-
ge.  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 sej-
ladser pr. aften når vejret tillader det, dog kun én 
pr. aften i september. Der vil være mulighed for 
fuld mix af løb og antal omgange – så hold godt 
øje med dommerbådens signaler.  

Sejladser
Der vil blive afviklet en serie på 10 aftener i for-
året og en serie på 8 aftener i efteråret. Forårsse-
rien: tirsdage 24. april - 26. juni og efterårsserien: 
tirsdage 7. august - 25. 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 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-

➤
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nemførte sejladser kan 4 sejladser fratrækkes. 
Der tilbydes ekstra træningssejlads. Tune-up: 
lørdag 21. 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.
Præmieuddeling vil foregå sammen med sæso-
nevaluering samt lidt at spise tirsdag 2. oktober 
i Egå Sejlklubs klubhus. Uafhentede præmier vil 
blive udloddet til de fremmødte.

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-
melding/betaling er mandag 16. 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.pointsej-
ladser.dk 

Med sejlerhilsen 
Aarhus Sejlklub og Egå Sejlklub 

Singlehand Kapsejladser 2012
6 kapsejladser med udfordringer. Klubbens tra-
ditionsrige Singlehand-kapsejladser er spæn-
dende og fornøjelige. Til alle Jer, der ikke tidligere 

· 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   
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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: Mandag den 21. maj, 4. juni og 18. juni - 1. 
start kl. 18.30.
Efterår: Mandag den 13. august, 27. august og 10. 
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. Sejlads-
bestemmelser samt kortskitse med banerne ud-
leveres 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 DH 2011 hvor vi anvender GPH tiderne uden 
spiler. Startgebyr er på kr. 100,- der skal betales 
ved afhentning af program. Dette udleveres 
mellem kl. 17.30 og kl. 18.00 de to første sejlads-
aftener. Startgebyret inkluderer den afsluttende 
frokost efter sidste sejlads den 12. september. Til-
melding kan ske på ophængt liste i klubhuset 
fra omkring 1. april eller via klubbens hjemmesi-
de.

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

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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Så er vi i gang igen! Det var tydeligt at mærke, at 
sejlerbørnene havde længtes efter at komme på 
vandet, da vi var til årets første weekendstævne 
tidligt i marts, ”Ice Cup” i Kaløvig. Imens brugte 
nogle af forældrene tiden på at reparere opti-
mistjoller og polere dem med 2-komponent 
voks, så de kan holde sig fine en hel sæson. Vi 
glæder os til nye flydebroer, som Egå Marina 
etablerer, ved slæbestedet, og vi har ligeledes få-
et økonomisk støtte fra Marinaen, Sejlklubben 
og Århus Kommune til en mellemgang fra sejl-
loftet til køkkenet. Den er en tømrer i gang med 
det udvendige af, mens vi selv laver det indven-
dige. Her ud over skifter vi nøglesystem i Jolle-
huset per 1. maj, og det kan I læse mere om et 
andet sted her i Båken. Man skal henvende sig 
til undertegnede inden 15. juni, hvis man vil have 
byttet sin nøgle. Ud over, at vi arrangerer Opti-
mus Lejre, Påskelejr, Tune Up, Hyttetur, Tunølejr 
og Klubmesterskab har vi også fået tildelt et 

Ranglistestævne 1-2 sep. Her ud over regner vi 
med at deltage med ressourcer til f.eks. Big Boat 
og Flydende Bådmesse. Vi har lige fået lavet en 
ny hjemmeside, som kan ses her: www.egaasejl-
klubungdom.dk . Vi starter et nyt hold C-sejlere 
med Introaftener den 12. og 26. april kl. 18 i Jolle-
huset samt kæntringsøvelse den 29. april i Sø-
lystskolens Svømmehal. Det er altid et sjovt ar-
rangement! Sig endeligt til, hvis I kender nogle 
min. 7 årige der vil lære at sejle.

Vh/Joachim Berg, fmd. Ungdomsafdelingen,
joachim.berg@privat.dk 

ungdomsudvalget

- din lokale 
leverandør af kvalitets 

presenninger

Bakketoften 11 · 8541 Skødstrup 
tlf.86222233 · og@gpcovers.dk
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udskiftning af nøglesystem i jollehuset
Hej medlemmer. Den 1. maj 2012 bliver nøglesy-
stemet i Jollehuset udskiftet. De medlemmer, 
der kan dokumentere et behov for adgang til 
Jollehuset, kan få en ny nøgle mod betaling af et 
depositum på 200 kr. Hvis man tidligere har be-
talt et depositum for den gamle nøgle, kan man 
nøjes med at aflevere denne nøgle og få regi-
streret og udleveret en ny nøgle. Dette skal ske 
inden 15. juni 2012. Har man ikke et behov for ad-
gang til jolleklubhuset, kan man returnere den 
gamle nøgle og få sit depositum tilbage. Med-
bring dokumentation for betalt depositum og 
kontonummer, hvortil sejlklubbens kasserer til-
bagebetaler dit depositum. Dette skal ske inden 
15. juni 2012. Krav om tilbagebetaling af deposi-
tum bortfalder herefter. En kontaktperson for 
nøgler og depositum kan træffes på tirsdage el-
ler torsdage ca. kl. 17-19.30 omkring Jollehuset 
fra 1. maj til 15. juni 2012.

Vh/Joachim Berg, fmd. Ungdomsafdelingen,
joachim.berg@privat.dk 
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Storjolleudvalget har den seneste tid arbejdet 
sammen med sydspansk sejlklub om etablering 
af noget, der på sigt kunne munde ud i en 
egentlig venskabsklub-aftale. Èn af klubbens 
storjollesejlere er pt. bosiddende i Sevilla sam-
men med sin familie, og sejler aktivt i den nær-
meste sejlklub CLUB NAUTICO EL TROCADERO, 
der har base i den sydspanske havneby Puerto 
Real. I uge 8 var en gruppe af storjollesejlerne på 
besøg i Andalusien, først til en 3-dages træ-
ningslejr i Puerto Real, efterfulgt af et 4-dages 
kapsejladsstævne, der i folkemunde kaldes ”De 
Andalusiske, olympiske lege” og som foregår i 
nabobyen Cadiz. Under hele arrangementet var 
vore sejlere sammen med en gruppe lokale, 
spanske sejlere, under kyndig ledelse af den lo-
kale Laser-træner. Vore sejlere var privat indkvar-
teret hos nogle af de spanske deltagere, hvilket 
krydrede den sejlsportsmæssige oplevelse med 
et fantastisk indblik i dagliglivet i almindelig 
sydspansk sejlerfamilie. Arrangementet var en 
stor succes, og vi er allerede i gang med plan-
lægningen af næste års gentagelse. Ultimo sep-
tember er Egå Sejlklub vært for Danish Laser 
Europa Cup, og som optakt hertil gengælder vi 
invitationen fra Sydspanien og forventer at se 

4-5 unge spanske Laser-sejlere til nogle dages 
for-træning i Egå samt til selve stævnet. Her-
hjemme har klubbens Zoom8- og Laser-sejlere 
taget hul på forårssæsonen med deltagelse i 
træningssamlinger i naboklubberne, ligesom 
klubtræningen tirs- og torsdag er starter efter 
Påske. Storjolle-gruppen bliver stille og roligt 
større, og vi forventer efter sommerferien at 
kunne annoncere, at Egå Sejlklub får tilknyttet 
en decideret Laser-specialist af højeste karat. 
Nye storsejlere er på vej fra andre klasser og ud-
valget ser positivt på fremtiden. 

På udvalgets vegne – Jonas Döpping

Storjolleudvalget

Storjolleudvalget
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Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

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

Standerskifte:
Husk standerskifte Lørdag d. 28 April 2012 kl. 
14.30
Der vil være mulighed for at nyde en øl, soda-
vand eller et glas vin efter skiftet.

Standerskiftefest:
Husudvalget vil arrangerer en Standerskiftefest 
Lørdag d. 28 April 2012 kl. 1830.
Der lægges op til en 3 rettes festmenu. Fest og 
farver sørger man selv for, og en svingom bliver 
det sikkert også til. Man kan skrive sig på op-
hængt liste i klubhuset og prisen pr. kuvert vil 
være 175,00 kr. En hjælpende hånd ønskes ved 
forberedelserne, det forventes dog, at der vil væ-
re lidt personale under selve middagen.

Med søstærke bølger
Klubhusudvalg

husudvalget
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Turudvalg
Pinsetur 

d. 26.-28. maj

Egå Marina

pladshavermøde 

d. 17. april kl. 19.30

STandErSkifTE  
  

d. 28. april kl. 14.30

Standerskiftefest  

d. 28. april kl. 18.30

forårs
arrangementer

BåkEn
deadline for Båken

nr. 3-2012 d. 8. maj.
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ungdoMS-
udvalg

introaften nye C-sejlere  

 d. 12. og 26. april

Kæntringsøvelser  
d.29. april

kapSEjladSudvalg

pointsejladser, 

Tune-Up d. 21. april  

1. sejlads d. 24. april

Båkebanen,
Tune-Up d. 1. maj  

1. sejlads d. 8. maj

Singlehand  
1. sejlads d. 21. maj

Big-Boat race  
d. 18. - 19. maj

dM for H-både
d.  5.-8. juli

SEniorgruppEn
Forårssejladser d. 9. og 24. maj samt 11. juni
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seniorgruppen

Seniorgruppen – foråret 2012
Kieler kanalen - Holland og lidt England.
På vinterens sidste mødeaften fortalte Poul 
Hornshøj på sin sædvanlige engagerede måde 
om  sin tidligere sejlads gennem Kielerkanalen, 
Vadehavskysten, hollandske kanaler til Helgo-
land og den engelske kyst. En lille udsøgt grup-
pe lærte meget om kanal- og tidevandssejlads, - 
om bøjer som hælder 45 grader og har et langt 
og kraftigt kølvand. Her er det tidevand og 
strøm, som bestemmer planlægningen af en 
sejlads. Mange gode billeder samt kort og bøger 
var lagt frem til nærmere studier. - En spænden-
de aften.

Forårssejladserne  
I vinterens løb har der været rigtig mange inte-
ressante og spændende fortællinger fra som-
merens togter. Det hyggelige samvær fortsætter 
vi ude på bugten, når vi onsdag d. 9. maj, tors-
dag d. 24. maj og mandag d. 11. juni sejler ”ud i 
det blå” medbringende madpakker og andet til 
fælles fornøjelse. Vi mødes i klubhuset klokken 
09.00. Det er allermest spændende, når vi kan 
komme af sted i flere både, så mød op og nyd 

fællesskabet og de udfordringer, skibet og vejret 
stiller. Det er aldrig for sent at dele ud af sine er-
faringer. Kender I andre fra sejlklubben, der har 
fri til at deltage, så prøv at lokke dem med. Kom-
mer der dejlige dage med sol og vind, og I får 
lyst til at sejle, så ring rundt til vennerne. Det er 
ofte de pludselige beslutninger, der giver de 
største oplevelser. En opdateret medlemsliste er 
udsendt til alle, men kan i øvrigt hentes på kon-
toret, hvor Per Priess lægger nogle stykker frem.

Sejlerhilsen Peter MA
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Jeg havde lovet en kammerat at hjælpe med at 
tage masten af søndag morgen. Men der var 
stadig lidt sensommer denne lørdag i septem-
ber, højtryk, 20° med sol og en blå himmel med 
lette strøg af cirrusskyer. Det er næsten for godt 
til at være sandt. Meteorologerne siger, at høj-
trykket langsomt bevæger sig mod øst og et nyt 
lavtryk er på vej. Jeg beslutter mig for at tage af 
sted, mens vejret endnu er godt og inden vinter-
halvåret starter på mandag, når det er efterårs-
jævndøgn. Der kan godt blive tid til lidt sejlads 
inden søndag morgen. 
Det var ikke blevet til ret meget sejlads sidst på 
sommeren, siden jeg meget ufrivilligt gik over til 
at være ”single-hand sejler”. Med de mange nye 
problemer, der nødvendigvis skulle tages stilling 
til, når der ikke mere er én at blive enig eller 
uenig med. Og kan det gå at sejle alene, når der 
ikke er nogen at snakke med mere. Spørgsmål, 
der ikke sådan lige kan besvares.
Heldigvis har REMA en butik tæt på marinaen, 
så hylderne og køledisken bliver ryddet for lidt 
brugbar proviant, og så om bord i min lille sejl-
båd. Lille i forhold til den nye trend, hvor bådene 
ikke kan blive store nok, selvom finanskrisen har 
trukket lidt i bremsen. Men en passende størrel-
se, når jeg nu skal håndtere den alene. Over mid-
dag, af sted for sejl og planen er, at sejle til Kne-
bel Vig, kun et par timers sejlads væk. Der kan 
aftensmaden nok indtages på en passende an-
kerplads, og så hjem i aften.
Vinden kommer fra SØ, 4-6 m/s, så det bliver vir-
kelig luksussejlads, halvvind og en fart på 5 
knob. Jeg syntes det går rigtig godt, alligevel bli-
ver jeg overhalet af en smuk svensk skærgårds-
krydser, der også var på ”single-hand” tur. Vi pas-
serer hinanden i få meters afstand midt i Kalø 
vig, får en sludder og jeg tager et billede af det 
smukke skib for sejl. Det er svært selv at gøre.
Efter et par timers sejlads, er jeg nået frem til 
den gode ankerplads i Knebel Vig. Desværre er 
der ingen ledige bøjer, så det bliver det gode 

gamle anker, der får lov at gå til bunds på 4 me-
ters dybde. Så nu ligger jeg her, sammen med et 
par både mere, i læ for den SØ-lige vind. Stilhe-
den er befriende og udsigten er som altid fanta-
stisk. Når jeg ser ind over bådens stævn, kan jeg 
skimte den gamle Tved kirke, der ligger tæt på 
vandet og gemt i en lille lund af store træer, vist-
nok eg. Når jeg drejer hovedet lidt til venstre, 
kan jeg se den nyrenoverede Knebelbro havn og 
lige ovenover Mols bjerge. Bjerge, det er nok 
årets overdrivelse, men udnævnelsen til ”Natur-
park” har sat meget fokus på området. Tanker 
om det bliver en gevinst for området, eller det 
blot bliver et nyt overrendt ”turistmekka”? 
Også tanker om de mange gange, hvor vi har 
ligget til anker i Knebel Vig, med og uden børn, i 
godt og dårligt vejr. En oplevelse står stadig klart 
i erindringen. Vi lå til anker i det gode vejr, og 
skulle til at lave aftensmad. Mobilen ringer, og 
det er den yngste, der diplomatisk spørger om, 
hvor vi er og hvad vi laver. Det fortæller vi, og 
spørger ham om det samme. Morten svarer: ”Jeg 
står inde på stranden og kan se, at I endnu ikke 
har spist til aften”. Den forstod vi godt, gummi-
båden blev pumpet op, søn 2 blev hentet, be-
spist og leveret tilbage på stranden, hvor bilen 
var parkeret.
Tilbage i nutiden er jeg nået til lidt let aftens-
mad. Udsigten er formidabel. Til markerne, hvor 
et par larmende landbrugsmaskiner ikke har op-
daget, at det er weekend, eller var der noget der 
lige skulle nås? Det er for godt til at sejle hjem 
igen. Hvis jeg står tidlig op i morgen, kan jeg 
sagtens nå til Egå og hjælpe med masteaftag-
ning inden kl. 10. Ankeret får lov at være i fred.

Peter Petersen

HiStoriE

Hvad man dog 
kan nå på 24 timer
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Lad os passe på dine skatte sommeren over. Lej et 
pulterkammer til sikker og tør opbevaring af ekstra 
tovværk og sejl, påskeharer, den gamle påhængs-
motor, dit reserve ekkolod, skiudstyret og hvad ved vi.

ALLE MAND PÅ DÆK!

AARHUS NORD  ·  AARHUS SYD  ·  AARHUS VEST  ·  RANDERS  ·  KOLDING  ·  TELEFON 87 37 02 03

BOOK PÅ

SPAR 10%
PULTERKAMME

R.DK

VI HAR MASSER AF 
TIL DINE SKATTE
PULTERKAMMER.DK
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TJ-MARINE   ·   Torben Jensen   ·   Arresøvej 7   ·   8240 Risskov
reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer

Autoriseret forhandler af

Husketavle
April
13. BÅKEN, nr. 2-2012 udkommer Redaktionen
14. Krankørsel Havnemester
14.  Lørdagsfrokost Husudv.
17. Pladshavermøde, kl. 19.30 Egå Marina
20. Både væk fra P1 og P3 Havnemester 
21. Lørdagsfrokost Husudv.
21. Krankørsel Havnemester
21. Pointssejlads, TUNE UP Kapsejladsudv.
24. Pointssejlads, 1. sejlads Kapsejladsudv.
24. Tilmeldefrist Båkebanen/Easy sejlads Kapsejlads-
udv.
25. Introaften kl. 19.00 i AS Pigesejlere
26. Intro for nye optimister kl. 18.00 Ungdomsafd.
28. Standerskift kl. 14.30 Bestyrelsen
28. Standerskiftefest kl. 18.30 (NB. Tilmelde!) Husud-
valget
28. Krankørsel Havnemester
29. Kæntringsøvelse, nye optimister Ungdomsafd.

Maj
01. TUNE UP, Båkebanen Kapsejladsudv.
01. Pointsejlads Kapsejladsudv.
01. Nye husnøgler! Ungdomsafd.
08. Båkebanen, 1. sejlads Kapsejladsudv.
08. Easy sejlads, 1. sejlads Kapsejladsudv.

08. Pointsejlads Kapsejladsudv.
09. Seniorsejlads kl. 09.00 Seniorgruppen
15. Båkebanen og Easy sejlads Kapsejladsudv.
15. Pointsejlads Kapsejladsudv.
18. Aarhus Big Boat Race Egå Sejlklub
19.                do                   Egå Sejlklub
19. Singlehandsejlads - tilmeldefrist Kapsejladsudv.
21. Singlehandsejlads Kapsejladsudv.
22. Båkebanen og Easy sejlads Kapsejladsudv.
22. Pointsejlads Kapsejladsudv.
24. Seniorsejlads kl. 09.00 Seniorgruppen
26. Pinsetur til Mårup Turudvalget
27.              do.              Turudvalget 
28.              do.              Turudvalget
29. Båkebanen og Easy sejlads Kapsejladsudv.

juni
01. BÅKEN nr. 3-2012 udkommer Redaktionen
04. Singlehand sejlads kl. 18.30 Kapsejladsudv.
09.-15. Soling EM Sailing Aarhus
11. Seniorsejlads kl. 09.00 Seniorgruppen
12.  Båkebanen og Easy sejlads Kapsejladsudv.
12. Pointsejlads Kapsejladsudv.
15. Frist for nøgleskift Ungdomsafd.
16. AFI Two-Star Race Sailing Aarhus og 
  Aarhus Sejlklub
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turudvalget

Fastelavn
Godt med et stort klubhus, når det øsregner 
udenfor. Indenfor var der plads til godt 40, 
hvoraf de 16 var børn, klædt ud som Harry Pot-
ter, Pippi Langstrømpe, Ben 10, thailandsk prin-
sesse, Messi, Ninja kriger,  Dalmatinerhund, 
lystfisker og andre eksotiske figurer. Det lykke-
des  at finde både 2 kattekonger og 2 katte-
dronninger. En god tradition med fastelavns-
boller, pølser og saft.

pinseturen 2012
Den årlige og traditionsrige pinsetur går endnu 
en gang til Mårup.
Programmet er:
Lørdag den 26. maj
10.30 opsætning af telt om formiddagen
15.00 skippermøde
18.30 fællesspisning i teltet 
20.00 musik og dans
Søndag den 27. maj
fælles gåtur i området
frokost: i og omkring teltet
aften: medbragt mad
Mandag den 28. maj
nedtagning af teltet om formiddagen
hjemsejlads.

Menu og pris på menu vil blive oplyst på opslag 
på broerne ca. 3 uger før turen, og tilmeldingsli-
ster vil blive opsat i klubhuset. Bemærk: Af hen-
syn til bestilling af mad, er tilmelding bindende. 
Benyt dig af denne enestående mulighed for 
hyggeligt samvær med nye og gamle sejlere fra 
Egå Sejlklub.

Peter P.

       Åbent: Mandag – fredag: 9:00 – 20:00 • Lørdag: 8:00 – 17:00 • Søndag: 9:00 – 17:00

Velkommen i vores  Varehuse
Ringvej Syd 102, 8260 Viby J eller Anelystparken 16, 8381 Tilst

NAUTIC annoncer 137 x 63 mm.indd   16 29-03-2012   12:57:5122
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Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark · Østrig · Spanien · Sverige · USA

Østerbro 11 · 7800 Skive · Tel. +45-97-51 33 88 · info@pantaenius.dk

www.pantaenius.dk

Hjælp ved uheld
Du har behov for bugsering til nærmeste værft?
Pantaenius overtager omkostningen dog begrænset op til
DKK 37.500,00!

Inspektionsomkostninger
Du har haft en grundstødning og vil have bunden inspiceret?
Pantaenius dækker inspektionen
uden selvrisiko!

Ingen selvrisiko
Indbrud, transportskade, brand, lynnedslag eller totalskade?
Ved disse skadesårsager er der ingen selvrisiko hos
Pantaenius!

Kontakt os
Har du spørgsmål til dine forsikringer? 
Du kan ringe +45-97-51 33 88 eller skrive til os på e-mail
info@pantaenius.dk
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Vinteren har været med os, hvorfor vi har nå-
et at gennemføre de projekterede opgaver.
Som havnemesteren skriver, er bro 5 færdig-
renoveret, og der er opsat nye el- og vand-
standere.
To af de gamle flydebroer i jollebassinet er 
udskiftet med nyere flydebroer, som vi købte 
sidste år.  Vore havneassistenter har vinteren 
over bygget nye ramper, fabrikeret nye 
hængsler og beslag, og i øvrigt sat broerne i 
orden, så de var klar til ungdomsafdelingens 
påskelejr.
Begge broer er noget længere end de gamle, 
som skal bruges ved evt. fremtidige flydende 
bådmesser.
Vi har fået henvendelse, om EGÅ igen er indstil-
let på at lægge havn til en flydende bådmesse, 
denne gang i weekenden 17-19. august  -  ( i lige 
år vest for Storebælt og i ulige år på Sjælland).
Dette har vi sagt JA til, da det er med til at mar-
kedsføre vor marina og gøre den mere attraktiv 
for nuværende og kommende pladsejere, lejere 
og erhvervslivet.
Vi håber igen på velvilje fra de bådejere på bro 1, 
der har lige pladsnumre.
Egå Sejlklub vil igen i år være den drivende ar-
bejdskraft med hensyn til salg af øl/vand/pøl-
ser/is under selve udstillingen, samt P-vagter og 
andre lignende opgaver.
Bådejere, der ikke er medlem af Egå Sejlklub, og 
som gerne vil ”give en håndsrækning” under ud-
stillingen, kan henvende sig til havnemesteren.
Vi håber denne gang at få aktiviteter på hele 
marinaen. Hold øje med vor hjemmeside. 
Der er kommet Aarhus Bycykler på Egå Marina. 
Bycyklerne er placeret foran havnekontoret, og 

vi håber at alle vil tage godt imod initiativet, så 
det bliver en succes. Til vore gæster vil der blive 
lavet cykelrute-anvisninger til Aarhus og til Egå 
Engsø.
Forladte Bycykler i nærområdet, kan med fordel 
sættes i vore stativer (der sidder måske en 20 kr. 
i låsen??). 
Der er kommet ny forpagter af HavneCafeen og 
Havne Høkeren, som igen vil stå for udlejning af 
minigolf banen. Vi ønsker den nye forpagter vel-
kommen på Egå Marina. Der er for øvrigt også 
en Petanque bane, i forbindelse med legeplad-
sen, der står til fri afbenyttelse.
Vi beder alle bådejere i pladshaver-bassinet om 
at tage ekstra hensyn til eventuelle ung-
domsjoller, der kunne finde på at benytte den 
store indsejling ved molefyrene, når/hvis vind-
retningen gør det ekstra vanskeligt at benytte 
den sædvanlige jolleindsejling. På forhånd tak.
Flere af vore bådejere har udtrykt ønske om at 
købe et mindre billede af Egå Marina, end det 
store flotte billede, som vi har hængende i se-
kretariatet, (se foto). Vi har derfor fået lavet 2 
mindre størrelser, der kan bestilles hos Annette 
på havnekontoret, til senere afhentning og be-
taling. Billederne er foto på lærred og med 
blindramme omkring.Størrelse 100 x 67 cm ko-
ster kr. 600,- og størrelsen mindre, 70 x 46 cm 
koster kr. 300,-. 

Besøg vor hjemmeside www.egaa-marina.dk 
for nyheder, bl.a. praktiske informationer forår 
2012.

Bestyrelsen ønsker alle 
en rigtig god sejlsæson 2012.

Egå Marina

Egå Marina afholder
Pladshavermøde tirsdag den 17. april 2012 
kl. 1930 i Egå Sejlklubs lokaler.
Som noget NYT tilbyder Restaurant Egå 
Marina, før pladshavermødet, stegt flæsk 
med persillesovs + en vand eller lille fadøl 
for kr. 110,- bordreservering nødvendig. 
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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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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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En forårshilsen fra Havnemesteren!

Krankørsel lørdage:
April måned, den 7. - 14. - 20. og 28.   
Derefter kun krankørsel på hverdage. 

tirsdag formiddag er fast smøredag for kraner 
og andet kørende materiel, derfor ingen kran-
kørsel tirsdag formiddag.
 
Bookingsystemet
Husk at du som pladshaver selv kan booke kran-
tid på vores hjemmeside, www.egaa-marina.dk. 
Vi opfordrer  til, at man selv går ind og booker en 
tid, da det vil spare Havnekontoret for en del ad-
ministrativt arbejde, der så kan bruges på anden 
vis. Booking-systemet gør det nemmere for alle 
pladshaverne, da de ikke længere behøver at 
være afhængige af Havnekontorets åbningsti-
der. Har du ikke mulighed for selv at booke i sy-
stemet, er du selvfølgelig velkommen til at ringe 
og bestille tid. 

inden båden søsættes, skal du sørge for følgensde
Der skal være løftemærker på båden, der viser 
hvor på båden kranstropperne skal placeres. Løf-
temærkerne udleveres på Havnekontoret.
Husk at sætte de nye medlemsnumre på båden, 
masten og stativet. Få dette bragt i orden, inden 
du bestiller tid til søsætning.
Såfremt du ikke opfylder disse betingelser, vil 
havnens personale afvise dig, og der må bestil-
les en anden tid til søsætning.

de asfalterede pladser
Bådene skal være fjernet fra P2-pladsen senest 
den 12. april 2012, og fra P1- og P3-pladserne se-
nest den 20. april 2012.
I modsat fald vil båden blive flyttet over på en af 
vinterpladserne for bådejerens regning.

Chipkort
Husk at dit chipkort til brug ved bom og maste-
kran skal opdateres. Dette sker ved henvendelse 
på Havnekontoret.

Mastekranerne.
Sørg for, at din mast er helt klargjort til monte-
ring på båden, inden at du placerer din båd un-
der én af mastekranerne. Derved sparer vi alle 
tid, og undgår irritation.

telte/Stativer
Alle telte skal være fjernet senest den 1. juni 
2012. Permanent placerede telte accepteres som 
udgangspunkt ikke. Der kan i særlige tilfælde 
træffes anden aftale med Havnemesteren. Efter-
ladte stativer vil blive flyttet fra områderne med 
parkeringspladser af havnens personale.

Miljøbevidst bådklargøring
Malingrester, slibestøv, tomme malingbøtter, ke-
mikalierester, pudseklude o.l. er miljøaffald, og 
skal afleveres ved miljøstationen. Motorolie, kø-
lervæske og oliefiltre tømmes i tanken ved mil-
jøstationen. Ligeledes placeres akkumulatorer, 
bådinventar, udtjente instrumenter, sejl, tovværk 
o.l. ved miljøstationen, som jævnligt bliver tømt 
på betryggende vis.
Såfremt vinterpladsen er forladt uryddeligt, vil 
havnens personale rydde op, men samtidig op-
kræve pladshaveren det forbrugte antal arbejds-
timer.

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 efter 
brug, og tag trykket af slangen.
Ifølge havnens ordensregler § 4.f. kan bådejeren 
frit bruge de stikkontakter, der er opsat på hav-
nens område, til håndværktøj og aggregater for 
opladning af akkumulatorer. Kabler bør fjernes 
efter arbejdets ophør og bør ikke forblive længe-
re end ét døgn, efter at båden er kommet i van-
det. Ved større elforbrug, eller ved behov for fast 
tilslutning, skal Havnekontoret kontaktes. God-
kendte kabler vil være plomberet fra havnens si-
de, hvorefter de ikke må fjernes.

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-

Havnemester
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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 Havnekontoret, 
hvis du kommer hjem før påregnet.

parkering af både ved flydebroerne.
Det er tilladt at ligge ved flydebroerne i 3-4 ti-
mer. Har du brug for at ligge der længere, skal 
du lave en aftale med havnens personale om til-
ladelse til at ligge der. Såfremt at der ikke er gi-
vet tilladelse, vil du blive opkrævet et gebyr på 
kr. 400.- pr. døgn din båd ligger ved broen.
 
Frihavnsordningen 2012.
FH-ordningen giver ret til 3 døgns gratis ophold i 
de havne, der er med i ordningen. På nogle hav-
ne opkræves dog et gebyr, der dækker brug af 
vand og strøm, samt bortskafning af affald. 
FH-mærke og liste over de havne, der er med i 
ordningen, kan købes på Havnekontoret efter 
den 1. april - pris kr. 55,00. 

parkerede biler
Parkerede biler langs flydebroer og udrustnings-
kajen er tit til gene for krankørsel. Vær venlig at 
parkerer, så din bil ikke er til gene for krankørsel, 

og såfremt at du sejler ud, parker da bilen på 
parkeringspladsen.  
 
Egå Marina’s hjemmeside
Vi opfordrer alle til jævnlig at checke havnens 
hjemmeside  www.egaa-marina.dk,  hvor even-
tuelle ændringer, nyheder såsom kort referat fra 
senest afholdte bestyrelsesmøde m.m., bliver of-
fentliggjort.

Vi er fra havnens side opmærksom på, at de ge-
nerelle oplysninger som udsendes år efter år er 
baseret på gentagelser og irettesættelser. Des-
værre siger erfaringerne os, at det er nødvendigt 
igen og igen at skulle mane til godt samarbejde 
for at få tingene til at fungerer. Samtidig er der 
en del nye pladshavere, som ikke kender til de 
forskellige arbejdsgange på havnen. Vi gør det 
ikke for at irettesætte, men for at fremme en 
god stemning og ånd mellem alle på havnen.
Havnens personale glæder sig til at se Jer alle på 
havnen igen, og vi håber på en rigtig god sejl-
sæson.

God sommer til alle
Havnemesteren
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Nye medlemmer
Ella Jørgensen
Skovvejen 57, 4
8000 Aarhus C

Ole L. Christensen
Sejsvej 15
8600 Silkeborg

Thomas Iermiin
Stationsstien 10
8541 Skødstrup

Melissa Nielsby
Nørrestrandsgade 65
8700 Horsens

Holger Fabian-Jessing
Themsvej 48
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


