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har vi det ikke – skaffer vi det...

Ny opdateret hjem-
meside

Egå Havvej 25 · 8250 Egå · Tlf. 8622 4393 
Åbent: Alle hverdage kl. 10.00 – 17.30. Lørdag 10.00 – 15.00. Søndag lukket.

www.netbaad.com
Danmarks laveste priser på bådudstyr, elektronik og gummibåde...

søkort 
plotter

Se vores nye opdaterede hjemmeside

Vi har masser af nye varer 
og masser af ideer til julegaver.
Alle gaver bliver selvfølgelig 

pakket flot ind.

Se informationer om 

søkortplotterne på vores 

hjemmeside.

STANDARD 
Horizon CP 180i
Normalpris kr. 4.995,-
Nu kr. 2.999,-

GARMIN 
GPSmap 550s
Normal pris kr. 5.999,-
Nu kr. 3.999,-

GARMIN 
GPSmap 550
Normal pris kr. 6.599,-
Nu kr. 3.999,-

Julegave 
tilbud
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Medlemsblad for Egå Sejlklub
Udgivelser 5 gange årligt.
Udgivelser i 2010 på følgende datoer:
Nr. 1 d. 12. februar.
Nr. 2 d. 16. april.
Nr. 3 d. 4. juni.
Nr. 4 d. 10. september.
Nr. 5 d. 3. december.
Deadline for stof til bladet 1 måned før.

Ansvarshavende redaktør:
Niels Greve, Rønbjergvej 16, 8240 Risskov
Telefon 86210127, mobil 30822824
e-mail: niels@famgreve.com

Annonceredaktør:
Peter Juul Christiansen, 
Tretommerparken 10, 8240 Risskov. 
Tlf. 4074 7040, e-mail: kisserc@mail.tele.dk 

Layout og Digitaltryk:
Himmelblaa Kommunikation ApS
Decembervej 7-9 · Box 1251 · 8210 Århus V
Tlf. 8675 1111 · Fax 8744 0510
info@himmelblaa.dk · www.himmelblaa.dk
Eftertryk: ikke uden tilladelse.

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 
18.30 i tidsrummet 28. april til 16. juni 2009 inkl. 
samt 4. aug. til 22. sept. inkl. eller efter aftale. I øvrigt 
træffes jeg på tlf. 86 74 22 34 hvortil klubtelefonen 
vil være omstillet på tirsdage uden åbningstid.
Ole Nielsen, sekretær.

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

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

Internet: www.egaa-marina.dk
E-mail:  mail@egaa-marina.dk
Egå Marinas sekretariat
Åbent daglig kl. 9-12, torsdag til kl. 18
Tlf. 86 22 55 51, Fax. 86 22 49 48
E-mail: sekretariat@egaa-marina.dk
Havnemester Lars Kock Andersen
Daglig kl. 9-10. Tlf. 86 22 55 51
E-mail: havnemester@egaa-marina.dk
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Du kan altid komme i kontakt med personerne 
fra Egå Sejlkubs bestyrelse, adresser, telefonnumre 
og mail adresser finder du her:

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

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

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

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

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

Fmd. Tur-&Motorudvalget
Peter Rose
Tjørnehegnet 14,
8541 Skødstrup
Tlf. 87 43 09 89

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

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

Referat af bestyrelsesmøde den 16. september 
2009.
NB! På grund af for stor stofmængde til Båken, 
og for megen tekstoverlap er dette referat ude-
ladt, og der henvises til hjemmesiden 
www.egaasejlklub.dk hvor hele referatet kan læ-
ses.

Referat af bestyrelsesmøde den 20. oktober 
2009.
Deltagere: Ole F, Lone, Claus(ref.), Mogens, Kurt, 
Ole L 
Afbud:  Jonas, Steen 

Turudvalget
Der søges fortsat efter en formand.
Andespil arrangeres af Jolle og Ungdom.
Grillarrangement slås sammen med midsom-
mergrill (kap.)
Ansv. Alle.

Kapsejladsudvalget
Intet nyt.

Økonomi - Forsikring
Der ser ud til, at selvforsikring fremover vil være 
en økonomisk fordel uden væsentlig risiko. Det 
overvejes, om ”Tornadoen” fortsat skal være for-
sikret. Der arbejdes videre med sagen, bl.a. skal 
betingelser ved ”udlån” undersøges, - besluttes 
ved et af de førstkommende møder. 
Ansv. Jonas/Mogens.

Medlemstal
Det blev drøftet, hvordan vi får gaster til at mel-
de sig ind som gastemedlem. Der laves div. kam-
pagner til efteråret med indslag i Båken, opslag, 
opfordring ved tilmelding, evt. mandskabslister, 
mv. Der arbejdes videre med ideer.
Nedsættelse af kontingent for gaster blev ved-
taget fremlagt til generalforsamling.

Regnskab
Forslag til kontingenter drøftet.
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Kontingent forslag:  Ordinær stiger med 3% til 
900,- kr. Gast/passiv falder fra 450-350,- kr.
Regnskab og budget gennemgået

Sejlerskole
Både er på land. Stor tilslutning til teori.
NYE/FLERE INSTRUKTØRER EFTERLYSES

Ungdom/Jolle
Der indkaldes til møde vedr. renovering af jolle-
hus.
Ansv, Claus

Klubhus
Der laves en overordnet vedligeholdelsesplan
Ansv. Ole F./ Kurt

Ikke afsluttede punkter:

Sten/besejlingsforhold.
Sten/betonklods er undersøgt nærmere og kon-
stateret at ligge ca. 2m under overfladen. Positi-
on mangler at blive fastlagt.

Klubhus
Varmesystem i klubhus skal kunne tændes og 
betjenes af alle udvalgsformænd, der bruger 
klubhus om vinteren. Brugen af systemet un-
dersøges til efteråret  
Ansv. Ole L.

Ungdom/Jolle
Der har været nogen snak omkring ”camping-
pladsen” ved diverse stævner, området kan ikke 
undværes ved disse stævner, så der vil blive 
gjort et forsøg på at finde de gamle akter om-
kring dette.
Der har også været lidt problemer med spon-
sorerede pølser og udskænkning af øl ved 
stævnerne, selvom der har været et minimalt 
salg.
Ansv. Lone

Næste møde 
Den 3. november (generalforsamling).
Referent, Claus.

Kort nyt
- bestyrelsesmøde
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Formandens beretning ved generalforsamling 
den 3. nov. 2009
Håber I har fået noget godt at spise og nydt 
49´filmen.
Jeg har glædet mig til denne generalforsamling, 
som jeg håber, vi kan gøre til en festlig aften og 
som i år allerede er godt i gang med at blive af-
holdt på en lidt ny måde, naturligvis uden at gi-
ve afkald på det ordinære program iht. vedtæg-
terne. Som noget af det nye, har vi, udover at vi 
startede med at få noget at spise, valgt at udle-
vere udvalgsmedlemmernes beretninger, lige 
som de er lagt ud på hjemmesiden. I stedet for 
vil jeg fremhæve nogle af hovedpunkterne fra 
året.

Som jeg nævnte til standerstrygningen, (i min 
noget korte tale) synes jeg, vi kan se tilbage på 
en god sæson, selvfølgelig vil der altid her tæn-
kes på vejret, men jeg tænker nærmere på man-
ge fine aktiviteter og et stort engagement, der 
har været. Jeg synes generelt at vores klubhus 
bliver flittigt brugt, og at der har været god og 
positiv opbakning til de forskellige arrangemen-
ter, der har været afholdt, hvad enten det har 
været tur, grill eller kapsejlads.
Vi har en klub, der består af mange ildsjæle, som 
lægger et stort arbejde i den daglige drift og de 
praktiske gøremål. Jeg ved at de, der hjælper og 
gør en indsats hvor man synes man kan, også 
gør det, fordi man kan lide det og er med til at 
gøre det lidt sjovt at komme i klubben. Men det 
er med stor beundring, og de skal virkelig have 
stor tak for det flotte arbejde, der er ydet på alle 
områder. Uden dem, der yder denne indsats hav-
de vi ikke en sejlklub, der er så velfungerende.
Vores økonomi har været holdt stramt, det har 
generelt været svært at finde sponsorer og vores 
medlemstal har ikke været helt som budgette-
ret. Alligevel kommer vi ud af året med et for-
nuftigt resultat, men der er ingen tvivl om, at 
den store udfordring bliver forbedring af vores 
økonomi, hvordan vi får flere nye medlemmer 
og hele tiden holder fokus på, hvordan vi gør det 
attraktivt at være i klubben, så vi bedst muligt 

opfylder forventningerne for vore medlemmer 
og skaber et bredt udbud af aktiviteter. 

Forestående og igangværende aktiviteter: 
-  Plan for vedligeholdelse og renovering af jolle-

hus
-  Undersøgelse af selvforsikring af følgebåde
-  Lokalisering af sten/betonklods umiddelbart 

uden for havnen
-  Kampagne for at få gaster til at tegne med-

lemskab
-  Indretning af værksted til brug for klubbens 

medlemmer

Hvad er der sket i løbet af året?
Sejlerskolen. 
Vi har nogle fantastiske både, og efter en lidt 
stille opstart med 12 kursister har vi 25 tilmeldte. 
Vores både bliver flittigt brugt, og det betyder 
også, at de trænger til lidt ekstra vedligehold og 
nogle udbedringer. Heldigvis har vi nogle gode 
instruktører og ”bådmænd”, der tager sig af det.
Vi var plaget af tyveri i foråret, men har heldigvis 
fået de 2 stjålne motorer tilbage.

Tur- og motorbådsudvalg
Der har været mange flotte og gode arrange-
menter.
-  Andespil. 
-  Forskellige klubaftener.
-  Fastelavn (hvor der vist var noget med, at en vis 

hr. udvalgsformand slog børnetønden ned).
-  Pinseturen, med fantastisk god tilslutning og 

Formandens beretning

Formand Claus Dalbøge
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super lækker mad.
-  Grillaften, som var noget våd.
-  Sensommertur, til Knebelbro og Løvfaldstur til 

Nappedam.

Arrangementer som vi selvfølgelig skal forsøge 
at afvikle igen i næste sæson, men som vi vil se 
senere i aftenens program, har Kurt, efter 5 år, 
desværre valgt at trække sig og der er ikke fun-
det en afløser endnu, men jeg kan love at udval-
get naturligvis ikke bliver nedlagt.

Husudvalg
Afholdelse af tirsdagssejladser. 
Standerskiftefesten i foråret, 
Julefrokost d 5. december, hvor der allerede nu er 
tilmeldt 40 deltager. 
Ole Frandsen har været i udvalget i 13 år og har 
varslet med, at det er ved at være tid at finde 
hans afløser til ribbensteg med sprød svær 

Kapsejlads
Foråret startede med en velbesøgt regelaften. 
Der har været mange både på banerne: 
Vellykket midsommerarrangement med grill 
osv.

Fællesarrangementer under Sailing Århus 
Junior- og ungdoms DM (Egå og Århus).
Århus Festugecup for kølbåde.
Danish Open i Matchrace (Marselisborg). 
Også tak til hjælperne her.
Der er næste år lignende arrangementer:
NM for H-både. 
Bådudstilling i Marselisborg.
Der afholdes Hanse-træf i Kr. Himmelfartsferien 
2010.

Pigesejlads
Har været afviklet hver onsdag med ca. 9 delta-
gende både, heraf 3 fra Egå. Sæsonen blev af-
sluttet med en festlig aften i Egå Sejlklubs klub-
hus, hvor også Århus-bådene deltog.
Der har i år været mulighed for at mændene 
kunne deltage. Der har dog kun været få mænd 
om bord, som turde tage kampen op.
Sejladserne har været afviklet med hjælp fra 
Erik Baalkilde og John Kjølner i dommerbåd, tak 
for det.

BÅKEN
Jeg vil igen i år rette en særlig tak til Niels Greve, 
som ihærdigt og med stor kvalitet formår at 
holde et meget fint klubblad kørende.

Optimist- og jolleudvalg
Som vi har set, er der sportsligt opnået mange 
gode resultater og Egå har været rigt repræsen-
teret ved de internationale mesterskaber VM, 
EM og JNOM. 
Der har været afholdt mange arrangementer og 
kvalitetslejre:
Påskelejr, Team Optimus lejr, Århus Mesterskab 
og ikke mindst JDM i samarbejde med Sailing 
Århus. Igen er alt dette lykkedes ved hjælp af en 
usædvanlig høj grad af frivillig arbejdsindsats. 
Jollehuset er renoveret udvendigt, og der arbej-
des ihærdigt på en plan for den indvendige ved-
ligeholdelse. 
Man arbejder også på at få gang i en storjolleaf-
deling igen. 
Blandt andet kan medlemmer af Egå Sejlklub 
lease en Laser jolle til en fornuftig pris. 

Fortsættes næste side
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Samtidig har vi, for at tilpasse os de aktuelle be-
hov og interesser, valgt at sælge vores Fevajoller, 
så vi kan investere i andre aktuelle joller.
Det skal også nævnes, at der er blevet sponsore-
ret 6 stk. vandtætte vhf. radioer  (fremvist til ge-
neralforsamlingen)
Til næste sæson er der allerede planlagt nye ar-
rangementer som afholdes i Sailing Århus regi:
TORM Junior-Ungdoms Danmarksmesterska-
berne, som igen skal afvikles fra Egå/Århus  og 
Europa jolle ungdoms EM, som skal afvikles fra 
Egå.

Sailing Århus
Jeg vil selvfølgelig også gerne nævne Sailing År-
hus, som Egå er en del af, og hvor der foregår en 
masse spændende aktiviteter, hvoraf nogle jo al-
lerede er nævnt. Vi afholder møde ca. en gang pr. 
måned, og noget af det, der arbejdes på lige nu, 
er en plakat og fælleskalender for aktiviteter i 
bugten, så vi i fællesskab kan få den koordineret 
og forhåbentlig få flere deltagere.

Tak til bestyrelsen
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt 
stykke arbejde og nogle hyggelige konstruktive 
møder.

Claus Dalbøge

Fortsat fra forrige side

Fra generalforsamlingen.
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havnemesteren!

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

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen 
Havnemesteren

PETER  R SE
Peter Rose ApS

Registreret Revisionsvirksomhed

Egå Havvej 25C · 8250 Egå · Tlf. 8743 0999 · Fax 8743 0969
info@peter-rose.dk · www.peter-rose.dk

I år havde bestyrelsen lagt op til en lidt anderle-
des generalforsamling:
Vi mødtes ved 19-tiden hvor Ole F. og Co. havde 
sørget for noget at spise til alle - en dejlig ’Egå 
gryde’. Der var rigelig med ris - og også ros for 
dette.
Kl. 19:30 bød formand Claus officielt velkom-
men, og der blev startet med at vise en DVD-
film fra 49’er racet fra OL 2008.  Der blev atter 
hujet hhv. holdt vejret - og klappet til sidst. 
Jonas uddelte herefter gaver som anerkendelse 
til de ungdomssejlere, der i år havde vundet me-
daljer ved DM/NM/EM/VM.
Derefter forløb generalforsamlingen i henhold 
til vedtægterne.
1. Ole Ø. blev valgt som dirigent, og han konsta-
terede at generalforsamlingen var lovligt ind-
kaldt.
2. Bestyrelsens beretning blev fremlagt i en for-
kortet udgave af Claus, - udvalgenes beretninger 
var omdelt, så vi behøvede ikke gå i detaljer her 
(se beretningerne efterfølgende). Claus takkede 
desuden for alle ”hænder” m.m. for udført arbej-
de i klubben, og kom ind på de nye udfordringer 
herunder at skaffe flere medlemmer.  Claus slut-
tede med at rette tak til Niels Greve for arbejdet 
med ’Båken’ og til den øvrige bestyrelse for godt 
samarbejde.
3. Mogens fremlagde regnskabet, der viste gene-
rel forbedring i forhold til sidste år, med et resul-
tat efter hensættelser på +20.000 kr. Regnskab 
for året og budget for næste år blev godkendt.
4. Der var ingen indkomne forslag

5. Kontingent blev foreslået reguleret med pris-
tal: senior fra 875 til 900 kr. ungdom fra 625 til 
640 kr. og som noget nyt blev gastemedlem-
skab nedsat fra 450 til 350 kr. i forsøget på at 
motivere flere gaster til at melde sig ind. Disse 
satser blev godkendt.
6. Valg af formand, næstformand og kasserer 
blev hurtigt klaret, da både Claus, Lone og Mo-
gens blev genvalgt.
7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer genvalgtes li-
geledes: Steen for kapsejladsudvalget, Jonas for 
ungdom, Ole F. for husudvalget og Ole L for sej-
lerskolen. Kurt fra Tur- og Motorudvalget ønske-
de ikke genopstilling, og da der ikke var andre 
kandidater, står denne post åben indtil videre.
8. Valg af revisor og -suppleanter gik ligeledes 
tjept: Genvalg af Eigil Herms, Mogens Terp og 
Per Priess.
9. Under evt. takkede Claus, Kurt for arbejdet 
med turudvalget igennem fem år. 
Efter en lille øl-pause og lidt teknisk justering, 
præsenterede Jonas et oplæg med tanker om 
frivillig arbejdskraft, og hvor langt man kan 
komme, hvis hvert medlem lagde nogle timer 
årligt. 
Steen genuddelte klubmesterskabspokalerne - 
nu med indgraverede vindere.
Ligeledes blev der ekstraordinært uddelt en 
”særlig flidspræmie” til nogle udvalgsmedlem-
mer der havde vist særlig indsats. Disse gik til 
Ole Ø. i kapsejladsudvalget, Per i husudvalget og 
til Karin F. i ungdomsafdelingen.

Referat fra ES generalforsamling 
3. november 2009

Fortsættes næste side
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Fortsættes næste side

Fortsat fra forrige side

Per Priess efterlyste, om der i år blev afholdt an-
despil, og Jonas svarede JA, - det ville man sørge 
for fra ungdomsafdelingen - forventes 3/12.
Til slut demonstrerede Ole L. kalenderfunktio-
nen på hjemmesiden, der nu er gældende i for-
bindelse med klubhus booking.
Dirigenten Ole Ø. spurgte generalforsamlingen 
om den form, som denne blev afholdt på i år, var 
at foretrække, og det blev positivt tilkendegivet, 
- der blev i det hele taget givet meget applaus 
denne aften - også da Claus til sidst takkede Ole 
og for god ro og orden.
PS:  Efterfølgende har Peter Rose meldt sig som 
udvalgsformand for Tur- og Motorudvalget, og 
er blevet konstitueret af bestyrelsen. Vi takker 
Peter Rose og byder velkommen i bestyrelsen.

Ref.: Steen J.

Husudvalg
Året er gået godt. Der har været lavet ribben-
steg, som vanligt, til alle tirsdagssejladser, og 
som noget ekstra ved præmieoverrækkelsen til 
pointsejladserne, hvilket var en succes.
Standerskiftefesten i foråret med en musik-box 
er blevet meget positivt modtaget, hvorfor vi 
har lejet den igen nu til julefrokost d 5. decem-
ber, hvor der allerede nu er tilmeldt 40 deltage-
re. 
Men det ville være prisværdigt, hvis der var en 
eller flere, der kunne tænke sig at overtage hus-
udvalget. I 13 år har jeg (Ole Frandsen) varetaget 
det, og stadigvæk synes jeg, det er sjovt, men jeg 
påtænker at gå på efterløn på et tidspunkt. Så 
vil Grethe og jeg gerne sejle noget mere, så der 
bliver ikke tid til også at lave ribbenstege med 
sprød svær. 

Ole Frandsen

Sejlerskole
I sejlerskolen har der været stor aktivitet, og der 
har været mange nye sejlere ude i vores fine bå-
de, som vi er meget tilfredse med. Vi startede 
dog vinterhalvåret med et lille men til gengæld 
hyggeligt hold på ca. 12 personer. Sommeren var 
med fuld besætning og alle der gik op til prøven 
bestod (ca 15 til prøve). Bådene har også været 
flittigt brugt til kapsejlads, tur og som ”hotel”, 

noget vi sætter pris på. Ligeledes har vi flittige 
og dygtige medhjælpere, både som instruktører 
og til pasning og vedligehold af bådene. Stor tak 
til dem alle.
Denne vintersæson er der ca. 25 tilmeldte, så det 
tegner til at blive en god og aktiv sæson.
Til foråret er der forskellige ting, der skal reno-
veres på bådene, og det ser heldigvis ud til at in-
struktørerne er på plads. Vi har været forskånet 
for yderlige tyveri, og vi har fået de 2 stjålne mo-
torer tilbage. 

Ole Lunderskov

Tur- og motorbådsudvalg
Andespil. Afsluttede sæsonen 2008, med stor 
deltagelse og flotte sponsorpræmier fra bl. a. 
Super Best i Risskov
Klubaften. I januar fortalte Henning Wermuth 
om el-installationer og sikkerhed i båden. 
Det var meget lærerigt og Henning svarede på 
de mange spørgsmål, så vi alle gik klogere der-
fra. Aftenen sluttede med at vi fik informationer 
om nogle nyheder indenfor elektronisk udstyr, 
bl.a. AIS.
Fastelavn. Vi spiste fastelavnsboller, drak soda-
vand og fejrede kattedronninger/dronninger. Jeg 
havde fornøjelsen af at være ”tøndepasser” for 
de mindste, men slagkraften er begrænset i den 
alder, så jeg syntes som turudvalgsformand, at 
der var behov for hjælp. Jeg slog et enkelt slag, – 
og tønden var nede. Jeg har stadig ”røde ører”.
Klubaften m/Mogens Termansen, S/Y Pinafore
En erfaren Skotlands-sejler fortalte og viste bil-
leder fra deres spændende ture med udgangs-
punkt i Craobh Marina på den skotske vestkyst
Pinseturen. For ikke at overraske nogle, valgte vi 
at lade pinseturen gå til Mårup. Der var som 
sædvanlig en dejlig stor deltagelse. Lørdag aften 
stod Søren v. Kæret, for lækker mad, med kød fra 
grill og mange spændende slags tilbehør. Søn-
dag blev vi kørt i bus til guidet tur omkring 
Langøre med smagsprøver fra naturen, vejret 
var selvfølgelig helt i top. Om aftenen var der 
fællesspisning i teltet med medbragt mad. Dej-
ligt med den store opbakning, der er til vores ar-
rangementer, hvad enten der skal arbejdes eller 
festes.
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liebhaver 
panoramaudsigt

Se solen stå op og lad inspirationen få vinger
på den store overdækkede sydvendt altan.

 180 graders udsigt til bla. Norsminde, Hou, Samsø, Tunø og Mols Bjerge
eller blot livet på havnen...

Stor lejlighed mod marinaen
på 170 m2 incl. ugenert altan på 25 m2 udlejes/sælges. 
Kan evt. også bruges til liberalt erhverv med forkøbsret.
Ingen bopælspligt.

Stor lejlighed mod vest i 3 etager
på 130 m2 + stor lukket garage udlejes/sælges.
Erhvervslejemål med forkøbsret.
Ingen bopælspligt.

Kontakt Mogens Pedersen
på tel. 4053 2233 og få langt mere at vide 
om de to skønne boliger...
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Grillaften. Efter et lidt småt fremmøde kl. 18, 
hvor grillen var klar, kom der i de næste par ti-
mer glade klubkammerater til, der gerne ville 
være med til en hyggelig aften – og det blev det. 
Det var tradition tro dårligt vejr, så vi kunne glæ-
de os over, at vi har så godt et klubhus.
Sensommerturen gik til Knebelbro, hvor der blev 
fællesgrillet og hygget. Vi havde lånt klubhuset/
sejlerstuen, så vi kunne sidde inde hvis vejret 
skulle drille.
Løvfaldstur til Nappedam. Skippermøde og ef-
terfølgende spisning i klubhuset, med mulighed 
for at købe skipperlabskovs, som mange benyt-
tede sig af. Til dessert var der æblekage, og alt 
dette var tilberedt af køkkenchefen Ruth. Fælles 
morgenkaffe med rundstykker og ”morgen me-
dicin”.
Dejlig tur og godt vi ikke skulle hjem fra Tunø 
med kuling fra nordvest.

Kurt Overgaard

Kapsejladsudvalg 
Kapsejladssæsonen er gået godt i 2009, - fint 
vejr med mange vindfyldte tirsdage - og fine 
sejladser.
Foråret startede med en velbesøgt regelaften 
som optakt til sæsonen, hvor Jens Villumsen for-
talte om nye og gamle kapsejladsregler - og om 
lighederne med søvejsreglerne.
Der har været mange både på banerne - og det 
er rigtig dejligt at se.
Båkebanen, 34 deltagere
EasyRace, 22   -
Singlehand, 22   -
Pointsejladserne, 69  -   (igen rekord) heraf dog 
kun 10 fra Egå
Hovedkapsejladsen, 36  -  (flest deltagere i bug-
tens sejladser!)
Vellykket midsommerarr. med grill osv.
Vi havde i år nogle nye tiltag, der blev modtaget 
med succes: EasySejlads fik endnu en ”egen” bø-
je, så sammenfald med Båkebanebøje kunne 
undgås, og dermed minimere mulige regelkon-
flikter.
På Pointsejladerne blev indført to starter, - som 
blev gennemført de fleste aftener, og der var og-
så et storbåds-løb på op/ned-banen.

Fortsat fra forrige side
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Vi gennemførte ved sæsonstarten på EasySej-
lads en undersøgelse, om hvad der er godt/skidt 
sammenlignet med Båkebanen. Besvarelserne 
omfattede bl.a. løb uden spiler og enkle baner, 
som positive responser. Udvalget vil hen over 
vinteren se på mulighederne for næste sæson.
Der har været nogle Egå-hjælpere til fællesaran-
gementer under Sailing Århus, - her tænker jeg - 
udover Junior- og ungdoms DM (Egå og Århus) - 
på Århus Festugecup for kølbåde  og det store 
Danish Open i Matchrace (Marselisborg). Tak for 
hjælpen til jer - håber I havde lige så intense og 
spændende oplevelser som jeg selv.
Der er næste år lignende arrangemeneter - in-
klusive NM for H-både og EM for Europe-joller 
(Egå), så der er masser af gode oplevelser forude 
- udover egen kapsejlads.
Tak til husudvalget for sikring af nødvendig og 
fornøjelig ”affodring”ved aftersailing i klubhu-
set, - klart medvirkende til gode kapsejladsafte-
ner. Også tak til øvrige, der hjalp til med bøjer, 
dommertjanse, indtastning og andet.
Tak for en god sæson,

_/)  _/)  Steen Jepsen

Pigesejlads 
Har været afviklet hver onsdag med ca. 9 delta-
gende både, heraf 3 fra Egå. Sæsonen blev af-
sluttet med en festlig aften i Egå Sejlklubs klub-
hus, hvor også Århus-bådene deltog. Der har i år 
været mulighed for at mændene kunne deltage, 
både som blandede mand-kvinde besætninger 
og som rene mande-både, et forsøg på at få fle-
re både på vandet. Der har dog kun været få 
mænd om bord, som turde tage kampen op. Vi 
håber på flere både fra Egå til næste sæson.  Sej-
ladserne, som sejles på op-ned bane, har været 
afviklet med hjælp fra Erik Baalkilde og John 
Kjølner i dommerbåd, tak for det.

Optimist- og Jolleudvalg
Endnu et hektisk år i ungdomsafdelingen. 
Sportsligt opnåede vi mange gode resultater, 
 ikke blot de 5 medaljetagere der hyldes på gene-
ralforsamlingen, men alle vore erfarne optimi-
ster kom på landsholdet. Egå var rigt repræ sen-
teret ved de internationale mesterskaber VM, 
EM og JNOM.
Vores sejlere markerede sig også socialt som 

ekstra gode kammerater og som de, der af sig 
selv hjalp andre sejlere i problemer. Traditionen 
tro har vi afholdt mange arrangementer og kva-
litetslejre:
Påskelejr, Team optimus lejr. Århus Mesterskab 
og ikke mindst JDM i samarbejde med Sailing 
Århus. Alt dette er lykkedes ved hjælp af en 
usædvanlig høj grad af frivillig arbejdsindsats. 
Stemningen er vokset, folk er glade og det ople-
ves som et frirum, at komme ned i ungdomsaf-
delingen. Klubhuset er renoveret udvendigt, og 
der arbejdes ihærdigt på at få skaffet midler til 
indvendig vedligeholdelse. Sidst men ikke 
mindst, så er de første skridt gjort, til at vi kan få 
gang i en storjolleafdeling igen. Ikke mindst via 
et privat initiativ, hvor aktive medlemmer af Egå 
Sejlklub kan lease en Laser jolle til en fornuftig 
pris. Samtidig har vi for at tilpasse os de aktuelle 
behov og interesser valgt at sælge vores Fevajol-
ler, for at kunne investere i andre aktuelle joller. 
Det skal også nævnes, at der er blevet sponsore-
ret 6 stk. vandtætte vhf. radioer til brug i jolle af-
delingen. 

Jonas Døpping

STANDERSKIFT

Formanden takkede for en god 
sæson fyldt med aktiviteter og 
med mange sejre på kapsej-
ladsbanerne, både i Egå og 
ude i andre klubber.

Der blev råbt det traditionelle trefoldige hurra 
for Egå Sejlklub.

Der henvises i øvrigt til et meget fyldigt referat 
ved generalforsamlingen.
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Tilbage til den daglige træning…
En dejlig lang sommerferie var slut, da vi mød-
tes igen lidt inde i august. For mange blev den 
afsluttet med en sjov uge på Tunø-lejren, for en 
del indeholdt den stævnedeltagelse i internatio-
nale mesterskaber, og for atter andre simpelt-
hen en behagelig pause med andet på program-
met.
Når efterårstræningen starter, er det altid spæn-
dende at se, hvor mange af det nye kuld, der sta-
dig holder ved. Sommerferien er den første al-
vorlige prøve for ’de nye’ på, hvor stor interessen 
virkelig er for det der sejlads. Frafaldet i år var 
marginalt, så vi står stadig med en halv snes nye 
sejlere her i efteråret, og det er ganske pænt. For 
de mindre øvede starter efteråret med, at der 
skal samles op og støves af på det, de allerede 
har lært. Og så skal vi se at få gang i at bruge 
den rorpinds forlænger, de skal have lært, hvor 
afgørende det er, at få placeret sig rigtigt - ALTID, 
og at få en bedre føling af samspillet mellem 
højde og fart på kryds, lære at kontrollere 
krængningen på læns, og – Ja, de tekniske detal-
jer er uendelige.  Men hertil kommer alt det om-
kring starter, taktik ude på banen og det strate-
giske, så krydrer vi med lidt fysisk belastning. 
Sejlsport er en særdeles kompleks idræt, og de 
unge mennesker er faktisk utroligt dygtige. Men 
oveni det skulle de også stifte bekendtskab med 
kapsejlads, Egå var repræsenteret med nye sejle-
re i Nappedam, Skanderborg, Marselisborg og 
ikke mindst ved JDM, hvor vi havde arrangeret et 
C-sejlerstævne også. 

De unge B-sejlere blev også udsat for nye udfor-
dringer, efter sommerferien blev de samlet med 
alle vores store rutinerede A-sejlere. Vi mener at 
sejlerne, når først de basale tekniker er på plads, 
lærer lige så meget af hinanden, som de lærer af 
trænerne.
Samtidig får de rutinerede sejlere flere udfor-
dringer, når de møder sejlere på banen, som 
foretager uforudsigelige træk. De mere rutinere-
de sejlere havde i første omgang fokus på træ-
ningen op til efterårets vigtigste hjemlige stæv-
ne - det individuelle DM for juniorer og ungdom. 
Derefter var der fokus på holdsejlads for A-opti-
misterne. 
Og så kom vi frem til efterårsferien, hvor aften-
træningen fik ende i 2009. Pyha vi overlevede 
endnu en hård sæson.

Kapsejlads
Vores vigtigste stævne i efteråret er DM for juni-
orer og ungdom. I år havde vi selv æren af at væ-
re vært, – så Egå-sejlerne var på hjemmebane. 
Det gik godt -  ikke bare med arrangementet og-
så sejladsmæssigt, for tredje år i træk kom Dan-
marksmesterskabet til Egå. I år var det Christian 
Rost, som sikrede sig sit andet individuelle Dan-
marksmesterskab.
I Europajollen sikrede Anne-Mette Eskildsen 
endnu en medalje til Egå, da hun vandt bronze.
Næste store opgave for optimisterne var hold 
DM i Kerteminde. Egå stillede op med 2 hold og 
udlånte 2 sejlere til Kolding. Hold DM blev en 
blandet oplevelse Tiltagende vind med kuling 
styrke fra tidlig Lørdag eftermiddag. Halvdelen 
af sejladserne blev afblæst.
Kolding blev kåret som den rette Danmarksme-

optimist- og jolleudvalget
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ster, og Egås førstehold som nr. 5, - synd, for de 
havde givet opnået mere, hvis alle sejladser var 
blevet gennemført.
Så sluttede vi af med et hyggeligt klubmester-
skab - først børnene og så forældrene. Efter at 
børnene havde sejlet, blev der i år gennemført 
forældre og trænersejlads. Det sidste er en stor 
succes, når børnene får lejlighed til at huje af de 
klodsede forældre som IKKE er oppe på startli-
nen, ikke går højde osv. - Ja sejlsport er lidt svæ-
rere for forældrene, når de selv skal omsætte go-
de råd og teori til praksis.

Og hvad ser vi så frem til?
Der er allerede gang i vintertræningen. – I år er 
der lagt et ambitiøst program i samarbejde mel-
lem KBL, Århus og Egå. Vi træner hele dage ca. 
hver anden weekend og slapper så af med en 
enkelt kapsejlads den anden. Efter sejlads er der 
traditionen tro svømning på Sølystskolen.  Des-
uden planlægger vi fire kvalitets-lejre, en Team 
Optimuslejr og så naturligvis den store Påskelejr 
for Optimister og Zoom-sejlere som det traditio-
nelle startskud til næste års kapsejlads-sæson.
Lad os håbe på, at vi får lidt fornøjelse af den el-
lers meget kedelige globale opvarmning (skre-
vet i snevejr), så vi kan få sejlet en masse i vinter.
Næste år skal vi sammen med de øvrige klubber 
i Sailing Århus samarbejdet stå for DM for ju-
nior og ungdom , samt EM for Europajoller, så vi 
kan se frem til masser af liv på havnen.
Tak til Jørgen Eskildsen og Karen Hoberg som 
har ydet en flot indsats i bestyrelsen.
De afløses af Lars Jessen og Jakob Schmidt. Sam-
tidig en tak til alle de aktive medlemmer, som 
har arbejdet for klubben i 2009.

Næste års udfordring.
Grundlæggende mener vi fra ungdomsudvalget, 
at vi er en klub. Det har vi ikke været dygtige nok 
til at stå sammen om. Derfor arrangerer vi i år 
andespil den 3 december. Vi håber på stort frem-
møde. Samtidig håber vi på, at vi alle bliver bed-
re til at støtte hinanden. 
Egå er en dominerende sejlklub i optimistklas-
sen. Udfordringen i 2010 bliver at få en storjolle 
afdeling op at stå. På sigt ser vi en mere homo-
gen klub og 20 ekstra medlemmer.
Sportsligt er der et stort potentiale, men det er 
jo sport, så meget afhænger af de unge menne-
skers træningsindsats.
Igen skal vi se frem til et hold nye sejlere og til 
næste år er målet sat til 25 nye sejlere.

Sejlerhilsen
Jonas Döpping

I forbindelse med Generalforsamling i Egå sejl-
klub var de 5 medaljemodtagere i 2009 inviteret 
til fejring af det flotte resultat. 
De 5 var Christian Rost, Anne Mette Eskildsen, 
Amalie Stubdrup, Martin Aamann Jessen og 
Asta Funder - sidstnævnte kunne desværre ikke 
være til stede. 
I forbindelse med generalforsamlingen hvor der 
var stor accept af Jolleafdelings arbejde og re-
sultater, fik vi desuden lavet aftaler om aktiviter 
for nye storjollesejlerne. Det var bl. a. Ole Lund-
skov, som tilbød start på duelighedsbevis og 
brug af sejlerskolens både. 

Lars Aamann Jessen

Unge 
medaljevindere 

hædres.
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kapsejladsudvalget

Det var så den sæson, - mange gode sejladser at 
tænke tilbage på, - både i og udenfor vort lokal-
område Århusbugten.
Kapsejladserne på Båkebanen blev afsluttet 
som vanligt med maner, - lille bane - gule ærter 
m.m. - udnævnelse af klubmestre - lodtræk-
ningspræmier - en dejlig aften!
I år var der for Pointsejladserne en senere af-
slutning i Egå, men med ribbensteg fra Frand-
sens køkken. - Det var populært, - efterfølgende 
evaluering, - også en dejlig aften.
Hovedsejladsen var i år præget af næsten ingen 
vind, men efter et par timers udsættelse kom vi i 
gang, - og en forkortet bane blev gennemført. 
Efter mager tilslutning til bugtens øvrige klub-
sejladser var det godt, det kunne gennemføres, - 
med hele 36 tilmeldte.

Jeg vil skåne jer for yderligere, men blot henvise 
til beretningen ved generalforsamlingen, - og så 
opfordre jer til at komme med tilbagemeldinger 
til udvalget, hvis I har ris/ros eller ændringsfor-
slag til den kommende sæsons afvikling.
Endnu engang tak for i år - og god vinter

Steen Jepsen
Kapsejladsudvalget

Små både uden spiler, ”Trition”, Maxi 999, 

skipper Tage Danielsen.

Mellemstore både, ”Windborne”, Bavaria 33, 

skipper Michael Lonsdale. Store både, ”Tine”, Afrodite 101, skipper K. Bank Petersen.

”Godt gået” pokalen til Tage Danielsen.

Fra hovedkapsejladsen.
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Nationalt sejlsportscenter 
i Århus
Jeg deltog i forsommeren i et 
møde i Sailing Århus regi, hvor 
emnet var et nyt nationalt sejl-
sportscenter i Århus. Oplægget, 
som en gruppe visionære perso-
ner havde udarbejdet, blev præ-
senteret. Og sikke et flot oplæg 
og gode tanker, der var sat i spil.
Sejlklubberne i Århus har sam-
men med Dansk Sejlunion arbej-
det på dette i længere tid, og nu 
har det også været præsenteret 
for Århus Byråd. Her er man 
umiddelbart så positiv, at der er 
bevilget penge til at fortsætte ar-
bejdet, og det indgår nu som officiel del af År-
hus Kommunes sport og fritidspolitik for de 
kommede år.
Sejlsportscenteret tænkes placeret på vinter-
pladsen ved Århus Lystbådehavn - i nærheden 
af det kommende nybyggeri - og som en del af 
den planlagte idrætsrambla.
I det udarbejdede oplæg, er centeret fysisk ud-
formet som et ”åbent” anlæg med få faste in-
stallationer, således at der er størst mulig fleksi-
bilitet ved arrangementer, hvor indretningen 
kan tilpasses efter behov. Tagkonstruktionen - 
de to store plader - er samtidig tænkt som til-
skuerpladser, så der er godt udsyn over bugten 
og det aktuelle event.
Jeg mener, det er en fantastisk mulighed for 
sejlsporten i Århusområdet at kunne markere os 
med, og vi kan have endnu større muligheder 
for at tiltrække store nationale og internationale 
sejlsports events. Samtidig ser jeg positivt på at 
fastholde arealet naturligt til forskellige vand-
sportsaktiviteter, frem for boldbaner og andre 
ikke-vandsport relaterede idrætsgrene.
Det skal understreges, at det er alle sejlklubber-
ne i kommunen, der vil få nytte og glæde af cen-
teret - både ved større events, men også til træ-
ningssamlinger, kurser og andre aktiviteter.
Vi ser frem til det fortsatte arbejde med sejl-
sportcenteret, og bakker op om de mange gode 
idéer der er i spil.

Venlig hilsen
Steen Jepsen 

Dette sidste indlæg fra Steen Jepsen blev ind-
sendt i god tid til BÅKEN nr. 4-09, men af ufor-
klarlige grunde kom det ikke med i bladet. Re-
daktøren siger undskyld til Steen og til Båkens 
læsere og vil bestræbe sig på, at dette ikke gen-
tager sig.

Niels

Visionsoplæg af et nationalt sejlsportscenter på Århus Lystbådehavn.

Vinter tilbud
Raymarine ST2000 + 

Rorpindspilot.
Før 5.195,-

Nu 3.500,-
Se flere tilbud på:

www.marinelec.dk
Henning Wermuth
Marine Electronic

Latyrusvej 3 – 8240 Risskov
Mob. 40 72 45 65

- snak med fagmanden – og få råd -
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til opslagstavlen
vinter-
arrangementer

Senior-gruppen

Julefrokost

d. 9. december kl. 18.30

Ad kanaler til Paris

d. 20. januar kl. 19.00

Hyggeaftener 

d. 17. februar og d. 10. marts

kl. 19.00

deadline

For BÅKEN nr. 1-10

d. 12. januar

turudvalget

Teknik-aften

d. 19. januar kl. 19.30

Palle på Langfart

d. 23. februar, kl. 19.30

61 døgn alene på Atlanten

d. 16. marts, kl. 19.30
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ungdomS-

udvalget

Vintertræning fælles 

med KBL og ÅS

Hver anden lørdag.

Alm. Træning og svømning

Øvrige lørdage

Nytårs Cup

d. 30. og 31. december

Fastelavns-
fest

d. 14. februar

ved ungdomsudvalget.

HuSudvalget
ES-julefrokost 

d. 5. december. Kl. 15.00

Lørdagsfrokoster 

Lørdage i november, 

derefter igen fra 9. januar.

glædelig jul
og 

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

Autoriseret forhandler af

pigesejlads

Så er sommerens sejladser slut, bådene er kom-
met på land, men heldigvis har vi de dejlige 
minder fra nogle fantastiske sejladser at se til-
bage på.
Havfruecup bliver planlagt, praktisk gennemført 
og sejlet i et samarbejde med Århus Sejlklub.
Sejladserne bliver også gennemført ved vind-
styrke op til 12m/sek., det kan ikke undgås, at der 
opstår nogle dramatiske ting på banerne, som 
den aften hvor Mary ( Spækhuggeren )skulle 
prøve at sætte spileren inden starten. Spileren 
viklede sig om forstaget så eftertrykkeligt, at de 
ikke kunne få den ned, de kunne ikke holde spi-
leren, den fløj fra dem, og der sad den og blafre-
de hele tiden som et kæmpe stort flag, medens 
vi andre gennemførte sejladsen. Besætningen 
forsøgte, alt det de kunne, at få den ned. Da de 
helt udmattede opgav, måtte de gøre alt, hvad 
de kunne for ikke at drive til havs. Da sejladsen 
var slut, blev den godt trætte besætning og Ma-
ry trukket i havn af dommerbåden og fik hjælp i 
havnen ved mastekranen til at få spileren ned. 

Havfruecup 2009. 
Resultater for forårs- og efterårssæsonens sej-
ladser 
Nr. 1 Xalsa (X 37) fra ES med Kisser som skipper, 
fantastisk flot sejlet i den nye båd. Tillykke til he-
le besætningen.
Nr. 2 Føniks (H båd) fra ÅSK med Marie som skip-
per.
Nr. 3 Sørine (Avance 24) fra ES med Sofie som 

skipper. Fantastisk flot debut som Havfruecup 
sejlere. Tillykke til hele besætningen.

Egå Sejlklubs pokalsejlads onsdag den 16-9 
2009.
Sejladsen blev lidt for dramatisk, Xalsa og Red 
Rooster ( BB10 )kolliderede.
Før starten kommer Xalsa på bagbords halse, 
Red Rooster har set båden, og ser at Xalsa star-
ter en vending, men skødet kinker på Xalsa, de 
kunne ikke vende. For sent opdager Red Rooster, 
hvad der sker og sejler lige ind i siden på Xalsa. 
De laver et ordentligt hul, stævnen sidder fast 
og er helt igennem skabene i salonen. De får sig 
viklet fra hinanden, men udgår af sejladsen, og 
må gå i havn med forfærdelige og alvorlige ska-
der.
Ellers gik sejladsen fantastisk. Efter sejladsen 
mødtes vi i Egå Sejlklubs klubhus, hvor pigerne 
havde lavet en flot aften. Lene havde lavet en 
dejlig Chili con Carne med tilbehør til alle og fle-
re havde bagt de lækreste kager som vi fornøje-
de os med. 

Pokalfinale.
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Resultatet fra Pokalsejladsen: 
Nr. 1 X-tase (X-99) fra ES.
Nr. 2 Phøniks (H båd) fra ÅSK.
Nr. 3 Elephanten (H båd) fra ÅSK.
Egå Sejlklubs vandre pokal overgik i år til X- tase.

Vi vil gerne give vores sponsorer en stor tak for 
de fantastisk flotte præmier.
Tak til:
Birgit Ibsen
Systematic 
Føtex i Ebeltoft
Nordea Hovedafdelingen
Nordea Vejlby Risskov
Jyske Bank
Universitetshospitalet Region Midtjylland

Det nye tiltag, hvor vi ændrede sejlads bestem-
melserne til ’bemandingen på bådene er fri’, fik 
ikke det forventede resultat. Vi var i år 9 tilmeld-
te både. Vi ønsker stadig, at flere både deltager i 
vores kapsejladser. Sejladserne foregår ved Ryes 
Flak, et området mellem Århus Sejlklub og Egå 
Sejlklub, vi sejler hver onsdag kl.19.00 før 1.sep-

tember kl.18.30, efter denne dato.
Vi sejler på en udlagt, op og ned bane, banen 
gennemsejles 3 gange. Banens længde udlæg-
ges typisk til at være 5SM. Efter sejladserne hyg-
ger vi os i klubhuset med den medbragte gode 
mad, som vi skiftes til at tage med. 
Overvej om I vil prøve en anderledes sejlads, og 
mød op tilmeldingsaftenen i april.

Med sejlerhilsen fra 
Lilly Meinicke

Pokalfinalevindere.
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sailing århus

Klip fra Sailing Århus meddelelser: (Teksten re-
duceret, læs mere på www.sailing-aarhus.dk )

18.08.2009.
Kitesurfer slog verdensrekord.
Steen Carstens, den 37-årige århusianske kite-
surfer, fik sin verdensrekord, da han i august sur-
fede 330 km på vandet fra Sprogø til en ø ud for 
Lysekil i Sverige. 

18.08.2009
Verdens bedste, kvindelige 29er besætning
Ida Marie Baad Nielsen og Marie Thusgaard Ol-
sen (ÅSK) vandt ”Female Team Perpetual Trophy” 
ved de netop overståede 2009 29er VM på Gar-
da Søen og er sålede verdens bedste, kvindelige 
29er besætning.

22.08.2009
Cremefræs hurtigst på Watski 2 Star
De to Egå sejlere Peter Boldsen og Martin Broes-
bøl sejlede i trimaranen Cremefræs under Wat-
ski 2 Star fra Helsingør til Anholt og retur på 10 
timer og 24 minutter. Det er en tur på 117 sømil. 
Det menes at være rekord, men bekræftelse 
mangler fra KDY og Helsingør Amatør Sejlklub.

27.08.2009
Fuld fart på Academy Århus
Med første træningspas på Århusbugten i 8 
m/s, bølger og sol var både humøret og farten 
høj for de nystartede elever på Sailing Academy 
Aarhus. 
Eleverne på 1. årgang Sailing Academy Aarhus er: 
Nicoline Lokdam, Egå. Annette Viborg, Horsens. 
Mille Jensen, Århus. Katrine Lintrup Andersen, 
Sønderborg. Christian Tang, Horsens. Hasse Ne-
ve, Skive. Nicolai Lunde og Thorbjørn Schierup, 
Kaløvig.

01.09.2009
2009 Århus Festuge Stævne for Joller sætter 
ny standard!
Klubsamarbejdet Sailing Aarhus (Kaløvig Både-
laug, Egå Sejlklub, Sejlklubben Bugten, Århus 
Sejlklub og Marselisborg Sejlkub) har i den for-
gangne weekend været værter ved et af årets 
største jollestævner: Århus Festuge Stævne 
2009, der i år også omfattede TORM Junior og 
Ungdoms Danmarksmesterskaberne. Århus 
sætter ny standard. Under stævnet blev en ræk-
ke nye medier taget i anvendelse; stævnet hav-
de sin egen Facebook side, der var SMS tjeneste 
med resultat og måltagningsinformation og en-
delig var der Danmarkspremiere på et helt nyt 
tiltag fra Sportcasting 2.0 – live video streaming 
på internettet – et samarbejde mellem Sailing 
Aarhus og Active Institute på Århus Universitet. 
De sportslige resultater kan ses på www.aarhus-
sailingweek.dk .

13.09.2009
Dramatisk afslutning på Danish Open 2009 
Jes Gram Hansen blev en suveræn vinder af Da-
nish Open 2009 i farvandet ud for Marselisborg 
Lystbådehavn. Den lokale århusianske helt gjor-
de rent bord ved at vinde de tre første dueller Cremefræs.

Ida Marie Baad Nielsen og Marie Thusgaard Olsen.
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mod Torvar Mirsky fra Australien.
Jes Gram Hansen var kommet med på et wild 
card, og den tillid takkede han altså for ved at 
vinde hele stævnet.

22.09.2009
Anne Livbjerg (KBL) vinder guld i Europa jolle 
DM.
Erfaring viste sig at være nøglen under DM for 
Europajoller, der i denne weekend blev afholdt i 
Sønderborg. Under meget vanskelige forhold 
tog Anne Livbjerg (KBL) en suveræn guldmedalje 
med sig hjem.

18.09.2009
Danmark nomineret som det smukkeste sejl-
område i Europa.
Når Tysklands førende magasin inden for sejl-
sport, ”Segeln”, for fjerde gang uddeler den ef-
tertragtede pris ”Segeln Award”, er Danmark 
blandt dem, som kæmper om hæderen.
Danmark vandt! Et kig på www.segeln-magazin.
de har afsløret, at Danmark vandt over Holland 
og Croatien. (red.)

06.10.2009
Århus skal være værtsby for X-35 VM i 2011.
Sailing Aarhus har i samarbejde med Sport Aar-
hus Events igen haft succes med at tiltrække 
store sejlsportsbegivenheder til Århus og denne 
gang er det den internationale enklassekølbåd 
”X-35” der blandt ikke mindre end fire forskellige 
bud har valgt Århus som værtsby, når klassen 
skal afvikle Verdensmesterskaberne i 2011.

08.10.2009
F. Sallings mindefond bag rekorddonation til 
Team Danmark
Team Danmark og dansk eliteidræt får en øko-
nomisk indsprøjtning på 10 mio. kr., der skal ar-
bejde for mere guld til Danmark. Støtten kom-
mer fra Købmand Ferdinand Sallings Minde-
fond, der bl.a. ejer Salling, Føtex, Bilka og Netto.

22.10.2009
Anna Livbjerg ny Nordisk Mester i Europe Class
Anna Livbjerg (KBL) har gjort det igen, med en 
suveræn indsats under Nordiske Mesterskaber i 
Horten i Norge, hvor hun måtte trække en 2. 
plads fra som dårligste placering, blev Anna den 
18. oktober kåret som Nordic Female Champion i 
Europa jolle
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turudvalget

Det nuværende tur/motorbådsudvalg vil gerne 
takke af efter nogle gode år.

Knebelbro
Vores 2 sidste ture var rigtig hyggelige. Vi havde 
for 2. år en dejlig tur til Knebelbro, hvor de havde 
givet os lov til at låne deres hyggelige sejlerstue. 
Vejret var rigtig godt, så det var først til aften at 
vi brugte huset. Der var skippermøde, inden ud-
valget startede grillen til vores egne medbragte 
bøffer mm.

Nappedam
Løvfaldsturen gik selvfølgelig til Nappedam, 
som noget nyt havde vi fået Ruth (fra Nappe-
dam) til at lave noget lækker mad, som de fleste 
havde meldt sig til, derefter var der fælleshygge 
med lidt dans.
Søndag var der fælles morgenkaffe, hvor klub-
ben endnu engang gav rundstykker og lidt til at 
klare stemmen, inden vi gik en dejlig tur.

Vi vil gerne takke vores naboklubber for deres 
gæstfrihed og velvilje med hensyn til lån af 
klubhus. 

Kurt

Status for et nyt turudvalg
Ved generalforsamlingen den 3. november var 
der ingen kandidater til posten som formand for 
turudvalget. Efterfølgende har jeg efter aftale 
med bestyrelsen påtaget mig at være ”tovhol-
der” for udvalgets aktiviteter. Jeg er ikke umid-
delbart den ideelle formand for turudvalget, af 
den simple årsag, at jeg i bakspejlet som oftest 
har måttet melde fra til pinsetur, løvfaldstur 
osv., og også fremover vil jeg pga. kalenderkon-
flikter af privat karakter antagelig være en usik-
ker deltager.
Men ingen andre meldte sig, og jeg har derfor 
tilbudt bestyrelsen at få styr på de traditionelle 
klubaftener efter nytår (se nedenfor), styre ud-
valgets budget og efter behov med observatør-
status deltage i bestyrelsesmøderne.
Hvad angår sommersæsonens ture, så satser vi 
på til hvert enkelt arrangement at finde en an-
kermand m/k, som indenfor aftalte rammer kan 

Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

Bøsbrovej 7 · 8900 Randers · T: 8642 9841
www.denrigtigeslagter.dk
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stå for det på-
gældende ar-
rangement. 
Hvad pinsetu-
ren angår, så 
har vi allerede 
nogenlunde 
styr på den, 
nærmere følger.
Det gamle turudvalg har 
valgt at stoppe (se Båken – 
september og ovenfor), så 
vi har et stort behov for 
nye kræfter – og meget 
gerne nye ideer. Henven-
delse til undertegnede.

19. januar: Teknik-aften
Vi får besøg af to kendte ansigter på havnen: 
Jens Kristian Kobæk fra Jysk Bådservice og Peer 
Høj fra Sondrup Marine Motor. Mange kender 
nok de to, men for de der ikke gør: Jens Kristian 
er uddannet elektriker og ved alt om installatio-
ner i din båd, er desuden selvlært glasfiberspe-
cialist. Peer er bådmekaniker og autoriseret Yan-
mar-forhandler, men arbejder også med andre 
motorfabrikater.
Jens Kristian og Peer vil hver komme med et ind-
læg om et aktuelt emne omkring elinstallatio-
ner, motorpasning / -vedligeholdelse / -udskift-
ning. Samtidig bliver der rig lejlighed til at få 
værdifulde tips fra de to.

23. februar: Palle på 
langfart
Palle Skov Sørensen, 
Egå sejler kendt fra 
bl.a. båkebanen, viser 
film og billeder fra 
sin tur over Atlanten 
fra Lanzarote til Cari-

bien. Palle sejlede sammen med sin 
søn og gode venner i en HR46.
Vi glæder os til et flot show.

16. marts: 61 døgn alene på Atlanten
Peter Haagen, kendt af mange medlemmer i 
FTLF, sejlede singlehand fra Limfjorden via Skot-
land og Grand Canaria til Brasilien i sin GD28. Se 
evt. nærmere www.singlehand.dk 
Peter fortæller og viser masser af lysbilleder fra 
sin tur, som ikke bare er en lang sejltur, men nok 
så meget en kulturrejse. Peter vil også komme 
ind på alt det praktiske ved en sådan tur, forbe-
redelse, teknik mv.

Peter Rose

Løvfaldstur til 
Nappedam.
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Husketavle
DECEMBER
4. Båken nr. 5-09 udk .............................................Red.
4. Opti-kvalitetslejr ............................Ungdomsudv.
5. Opti-kvalitetslejr…….. ....................Ungdomsudv.
5. ES-julefrokost……………... ........................... Husudv.
6. Opti-kvalitetslejr…….. ....................Ungdomsudv.
9. Senior-julefrokost………… ........................Seniorgr.
13. ES-julesejlads……….. .......................Ungdomsudv.
19. Træning, ÅSK………. .........................Ungdomsudv.
20. Træning, ÅSK………. .........................Ungdomsudv.
27. Træning, ES…………. .........................Ungdomsudv.
28. Træning, ES…………. .........................Ungdomsudv.
29. Træning, ES…………. .........................Ungdomsudv.
30. Nytårs Cup…………... ........................Ungdomsudv.
31. Nytårs Cup…………... ........................Ungdomsudv.

JANUAR
5. Mail ud, Båken………………... ................................Red.
9. Træning, KBL……….. .........................Ungdomsudv.
9. Lørdagsfrokost…………….. .......................... Husudv.

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

10. Træning, KBL………. ..........................Ungdomsudv.
12. Deadline, Båken nr. 1-10……… ..........................Red.
16. Lørdagsfrokost……………. ........................... Husudv.
17. Træning, ES…………. .........................Ungdomsudv.
19. Teknik-aften……………….. ...............................Turudv.
20. Kanalsejlads……………… .............................Seniorgr.
23. Lørdagsfrokost……………. ........................... Husudv.
23. Træning, ÅSK………. .........................Ungdomsudv.
24. Træning, ÅSK………. .........................Ungdomsudv.
30. Lørdagsfrokost…………… ............................ Husudv.
31. Træning, ES………… ..........................Ungdomsudv.

FEBRUAR
6. Lørdagsfrokost……………. ........................... Husudv.
6. Træning, KBL………......................... ..Ungdomsudv.
7. Træning, KBL………. ..........................Ungdomsudv.
12. Båken nr. 1-10 udk……………. ...............................Red.
13. Fastelavnsfest……….. ......................Ungdomsudv. 
14. Træning, ES…………. .........................Ungdomsudv.
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seniorgruppen

Efterårets sejladser
Sommersæsonens sejladser er populære, – for 
de, som deltager. Vi kunne godt være flere. Det 
har varieret fra 4 til en halv snes stykker. – En 
eller to både sejler ud. Jeg vil blot nævne de to 
sidste, hvor jeg var med. Den 24. august var vi 4, 
som sejlede til Knebel Bro, Per Priess lagde båd 
til og vi besøgte Ove Petersen, - under godt 
humør indtog vi vores frokost på hans terrasse, 
som kun er få meter fra tangbræmmen lidt syd 
for den gamle toldbygning. Ove er årgang 1916, 
medstifter af Århus Yachtclub i 30’erne, nu æres-
medlem. Han sejler stadig sin selvapterede Nor-
diske Snekke, D 52 Embla, som ligger i Århus. 
Ove er glad, når sejlere kommer på besøg i huset 
ved Knebel Bro.
Vores sidste tur den 21. september gik sydpå i let 
vind, så vi nåede kun til DS bøjen udfor Blomme-
haven. Vi skal jo også passe på at have god tid til 
vores frokost, 9 deltagere i to både. En god og 
hyggelig tur.

Julefrokosten.
Husk den! 
Det er den 9. december. 
Vi mødes kl. 18.30 og 
forbereder, og så spiser 
vi kl. 19.00. 
Man medbringer en 
spændende ret (efter 
aftale med Peter Møller 
Andersen), eller også 
betaler man 50 kroner.

Kommende 
mødeaftener 
Onsdag den 20. januar. 
Her vil Jesper Jacobsen 
fortælle om sin sejlads 
ad kanalerne til Paris. 
Derefter onsdag den 
17. februar og onsdag 
den 10. marts. Alle møder 
begynder kl. 19.00
  Niels

husudvalget

Her under deadline forberedes ES-julefrokosten, 
hvor der indtil nu er ca. 40 tilmeldte. Det er den 
5. december kl. 15.00, og husk – det er ’først til 
mølle’ princippet.

Lørdagsfrokosterne er når dette læses slut for i 
år. De starter igen den 9. januar, og vi håber at 
mange vil skrive sig på listen til en lørdag, hvor I 
kan tilberede en spændende ret til os. Tal med 
en fra Husudvalget, hvis I er i tvivl. Der vil altid 
være en fra udvalget i køkkenet under frokosten.

Andespil og Fastelavnsfest vil i vinter blive ar-
rangeret af Ungdomsafdelingen. Det gir mu-
lighed for mere samvær mellem juniorer og se-
niorer i Egå Sejlklub. Se opslag.

Seniorer hos Ove.

Seniorer ved 
Knebelbro.
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Nye folk bag Netbaad.com
Den 1. juli overtog Tina Ovesen og Kim Filskov  
Egå Marina’s bådudstyrsforretning ’www.netba-
ad.com’ efter Christian Bækmark. De er ikke 
fremmede, Kim fik bådplads i Egå for mere end 
20 år siden, så de er kendte Egå sejlere. Således 
er de sikkert også godt inde i, hvad de nu er gået 
i gang med.

Egå Marina kan ikke undvære en butik med båd-
udstyr, så vi glæder os over, at forretningen fort-
sætter, og Egå Sejlklub ønsker Tina og Kim tillyk-
ke med overtagelsen samt de bedste ønsker for 
fremtiden.

Peter Lisborg holder.
Peter, den altid smilende og hjælpsomme ekspe-
dient i udstyrsbutikken, har fundet andet arbej-
de fra 1. november. Gennem 4 år i butikken blev 
han kendt af de fleste Egå sejlere som den, man 
gerne fik sig en god udstyrssnak med, - eller om 
andre emner. Peter kunne snakke om meget an-
det end bådudstyr.
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Egå Marina

LUNDMARINE.DK
Stavneagervej 13 - 8250 Egå - 70209888

lund@lundmarine.dk

Åbningstider:

Hverdage:  9-17
Lørdag: 10-13
Eller efter aftale

D1-20 130S

Spar 10.172,-

Husk vinter-konsevering af 
din marinemotor.

Eller få en ny Volvo Penta motor
med kampagne rabat.

Kontakt Lund Marine for flere 
kampagne modeller.
*Gælder indtil 31/12-2009

3,0GL SX
Spar 10.446,-

Billedet viser Egå Marinas’ engagerede, dygtige 
og servicemindede personale, som vi alle kun 
kan være tilfredse med at have omkring os. Det 
er et personale, der hver på sin måde kan deres 
kram til fingerspidserne og samlet er i stand til 
at løse de store og krævende opgaver, det er at 
få vor store marina til at fungere optimalt til 
glæde for alle. 
Et af marinaens nye tiltag i denne sæson var 

”den høflige og venlige selvbetjening ved bestill-
ing af krantid”. Pladshaverne har taget godt im-
od den praktiske og servicevenlige selvbetjen-
ing, og kontoret er blevet væsentligt aflastet.
Vi er nu færdige med det nye mastestativ, der er 
lavet 2 meter længere end det gamle på 18 me-
ter.
Bestyrelsen forventer et travlt år 2010, hvor bl.a. 
den nye overenskomst med Århus Kommune 
gerne skulle falde på plads.
Vi opfordrer alle til jævnligt at besøge vor hjem-
meside www.egaa-marina.dk for nyheder, opda-
terede praktiske informationer, den aktuelle 
vandstand i Egå, korte referater fra bestyrelses-
møderne m.m.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul 
samt et godt nytår.

Bjarne Robl
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Havnemester

MOBILKRANEN:
Fra 1. december og indtil 15. marts kører mobil-
kranen hver mandag eftermiddag, husk at
bestille tid.

TRAVELIFTEN: 
Traveliften bliver rigget af 1. december og stilles i 
vinterhi indtil ca.15. marts alt efter vejret. Er der
behov for kørsel med traveliften i den periode 
betales et gebyr på kr. 1.200 for til og afrigning.

MASTER:
Vi kan se, at der er mange master som ikke har 
deres medlemsnummer på masten. De master/
Rulleforstag/bomme som ligger i mastestativer 
og som ikke har i nummer på vil blive låst fast. 

STRØM:
Alle, der ønsker fast strømkabel til båden, bedes 
kontakte havnekontoret og få lavet en aftale 
vedr. strømforbrug og eventuel påmontering af 
måler i båden. Målere kan lejes via havnekonto-
ret mod et depositum på kr. 1.500,-. Har man ik-
ke lavet aftale med havnekontoret, vil kablet bli-
ve fjernet. Målere skal afleveres i samme stand 
efter brug.
Husk nu, der må ikke være samleled på strøm-
kablet, der fører hen til båden.

VAND: 
Vil være lukket på broer og vinterpladser fra ca. 
15. november til 31. marts, afhængig af risikoen 
for frost.

TILSYN: 
En fartøjsejer har ubetinget pligt til jævnligt at 
tilse sit fartøj og sørge for, at det er lænset, vel 
fortøjret og affendret.
På land; forsvarligt afstivet og afdækning pas-
sende fastgjort.

TYVERI: 
Tøm din båd for mest muligt grej. Lås landstigen 
fast til bådstativet og/eller lås badestigen fast i 
sammenklappet position.

OBS:
Følg i øvrigt standardreglement og ordensregler 
for Egå Marina via info-tavle, hjemmeside eller 
det brev som vi udsendte her i oktober. 
Fra 1. november og frem til 1. februar vil kontoret 
være åbent mandag - fredag kl.09.00 – 12.00, 
samt torsdag kl. 09.00 – 15.30.

Havnemesteren og hans besætning ønsker her-
med alle en God jul og et Godt Nytår.

Hilsen
Havnemesteren.
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Følgende firmaer sponsorerer
ungdomsarbejdet i Egå Sejlklub

Nordea
Aarhus Sea Shop Aps

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

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

www.netbaad.com
Europcar / Østergaard Biler

Sailgroup Denmark Aps
Laser Time Aps, Risskov

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

Systematic Software Ingineering A/S, Århus
Sparekassen Kronjylland

Følgende støtter Egå Sejlklubs Sejlerskole
Elna og Erik Mariagers Fond

Sailgroup Denmark Aps
Henrik Bock Århus A/S

www.netbaad.com

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

Navn

Adresse Postnr. By

Tlf. privat arbejde mobil

Fødselsdag og år

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

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

Jeg er: sæt X

■ kølbådsejer

■ motorbådsejer

■ gast

■ jollesejler

■ surfsejler

■ optimistjollesejler

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

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

Bådens navn Type/fabrikat

Sejlnummer Skrogfarve

Båden ligger på bro nr. Plads nr.

Dato og underskrift

Indmeldelsesblanketten bedes venligst afleveret i Egå Sejlklubs
postkasse eller tilsendt klubben.
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Nye medlemmer 
i Egå sejlklub
Thomas Guldager Lauridsen
Elverhøjen 28,  8370 Hadsten

Jens-Jacob Hyllested
Aage Bergsvej 43,  8240 Risskov

Preben Hagelskjær Laurids
Gammel landevej 6,  8586 Ørum Djurs

Tina Stougård
Hanstholmvej 8,  8250 Egå

Nikolaj Boest
Niels Bohrs Allé 10,  8464 Galten

Et godt sted 
at mødes

Åben i sæsonen, 
morgenbrød, aviser, 

proviant.

Cafe med terasse

Havnehøker m. Cafe 
tlf. 8622 5255
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NY SERVICEMULIGHED 
FOR DIN BÅD

Nu, hvor Floor Marine A/S har etableret 

sig på Egå Marina, er der kommet en

ny mulighed for lokal service af din båd. 

Ud over et stort værksted beliggende 

mellem Skæring og Hjortshøj har vi tre

servicebiler med servicefolk, der har

mange års båderfaring. 

Vi servicerer alle bådtyper og mærker,

og foretager næsten alle 

former for arbejde: Montering, 

serviceftersyn, klargøring m.m.

Vi tilbyder også totalaftaler omkring 

vinterklargøring og landsætning med 

afrigning efterår og søsætning i foråret. 

Ring 2783 0937 og hør nærmere.

 



Afsender:
Egå Sejlklub
Egå Havvej 27
DK-8250 Egå

B


