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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.

Danmarks laveste priser på bådudstyr, elektronik og gummibåde...

har vi det ikke – skaffer vi det...
www.netbaad.com

tilbud
1.995,- 

FOCUS kikkert
Inkl. stativ
Super lækker kvalitets kikkert fra 
Focus nordic. Naturescope 20-60x60 
med Velbon Stativ C-600
Samlet pris kr. 
 

Julearrangement 

i butikken på Egå Marina 

lørdag d. 11. december 2010 kl. 10 - 15

Der vil være gløgg og æbleskiver, 

konkurrencer og mange gode julegave- 

ideer og tilbud.

Vi glæder os til at se jer.

Messing olie 
minelampe
22 cm høj, flot kvalitet
Førpris kr. 399,00 

nu tilbud kr. 249,95

Giv et 
gavekort!
Vi laver flotte gavekort 

til enhver anledning
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Medlemsblad for Egå Sejlklub
Udgivelser 5 gange årligt.
Udgivelser i 2011 på følgende datoer:
Nr. 1 d. 11. februar.
Nr. 2 d. 15. april.
Nr. 3 d. 3. juni. 
Nr. 4 d. 9. september.
Nr. 5 d.2. 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: pj@addvalue.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 kl. 
18.30 i kapsejladssæsonen, der i 2011 starter ca. 1.maj. 
Når de endelige datoer er fastlagt, vil det fremgå af 
BÅKEN, samt af Egå Sejlklubs hjemmeside. Udenfor 
kapsejladssæsonen kan jeg træffes på tlf. 86 74 22 34. 
Ole Nielsen, sekretær. 

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

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

Internet: www.egaa-marina.dk
E-mail:  mail@egaa-marina.dk
Egå Marinas sekretariat
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, telefonnumre 
og mail adresser finder du her:

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

Kasserer
Flemming Rost
Prins Knuds Vej 22a
8240 Risskov.
Tlf. 86 17 90 08 /21 72 52 25

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

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

Fmd. Optimistudvalg
Jonas Döpping
Toftevej 3
8250 Egå
Tlf. 86 22 84 34

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

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

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

Inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne have 
lov til at takke alle de, der på den ene eller anden 
måde har hjulpet med at få afviklet de forskellige ar-
rangementer eller på anden vis har bidraget med at 
drive denne fantastiske klub. Jeg tror faktisk godt, at 
vi kan tillade os at sige, at vi kan se tilbage på en god 
sæson, hvor der har været afholdt gode arrange-
menter og været god aktivitet, med udgangspunkt i 
vores klub. Der har generelt været god og positiv op-
bakning til de arrangementer, der har været afholdt. 
Det være sig kapsejladser, ture, foredrag og fester. 
Som I måske kan huske, så indledte vi sæsonen med 
en gaste-kampagne, og det har virket. Der er nu ca. 
80 gastemedlemsskaber, og det er ca. dobbelt så 
mange som sidste år. Generelt er antallet af øvrige 
medlemmer på samme niveau som tidligere år. Når 
vi kigger på klubbens økonomi, så er der er ingen 
tvivl om, at det er svært at finde sponsorer, men det 
er et område, som der konstant arbejdes på, og der 
falder da også lidt af i ny og næ. Vi har gjort, hvad vi 
kunne for at sikre en fornuftig økonomi, uden at det 
skulle gå ud over aktiviteterne i klubben. Bland an-
det har vi sparet en del på forsikring af følgebåde, så 
alt i alt, så er vi faktisk stolte over at komme ud med 
et helt pænt økonomisk resultat. Jeg synes også ger-
ne, at jeg vil nævne, at klubben er blevet beriget med 
et meget veludstyret værksted for klubbens med-
lemmer, men det vil Erik Bålkilde fortælle lidt mere 
om senere.

Sejlerskolen.
Man må sige, at den er en succes og den har vist sig 
at dække et behov. Vinterundervisningen startede 
med 24 tilmeldte og heraf var der 14, der gik op til 
prøven. Under selve sejlsæsonen har der været fyldt 
op i begge både, med 18 tilmeldte, som er det vi har 
plads til. Som alle vel snart ved, så havde vi et lille 
uheld med en skolebåd der blev total skadet. Men 
med hjælp fra nogle klubmedlemmer, så lykkedes 
det at finde en ny klubbåd på Sjælland, som blev 
handlet til en fornuftig pris og efterfølgende sejlet 
hjem. Så udover en fin ny båd, en masse besvær og 
en erfaring rigere, så blev der lavet en fornuftig afta-
le med forsikringen om, at vi selv skulle bugsere den 
gamle båd hjem fra Samsø, så det faktisk også endte 
med et lille overskud. Stor tak til jer der hjalp her. Sej-
lerskolen er også blevet begunstiget af Elna og Erik 
Mariagers Fond med et beløb på 20.000, som er øre-
mærket til konkrete aktiviteter inden for sejlskolen. 

Formandens beretning 
på generalforsamling den 3. nov. 2010
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Bådene er nu rigget af og sat på land. Vinterunder-
visningen startede den 25. oktober, og her er alle 
pladser så godt som fyldt op.

Tur- og motorbådsudvalg
Hvis vi skruer tiden et år tilbage, så gik vi faktisk fra 
generalforsamlingen sidste år, hvor vi var i en situati-
on, hvor vi ikke havde et tur-og motorbådsudvalg. 
Men takket være forskellige initiativer, så blev der al-
ligevel arrangeret indtil flere vinterarrangementer 
med praktiske motortips og foredrag om langfart og 
alle sammen med meget fin tilslutning og Peters 
hjemmebag. Der blev også arrangeret en supergod 
pinsetur med fest og musik lørdag aften og en ligeså 
god løvfaldstur den 11-12. sep.
Vi er stadig i en situation, hvor vi reelt set ikke har 
nogle personer til at hjælpe med at arrangere de for-
skellige arrangementer i tur- og motorbådsudvalget.

Husudvalg
Et vigtigt udvalg, som er med til at skabe rammerne 
for vores klubliv ved at arrangere fester og andre ar-
rangementer for klubbens medlemmer, og hvor det 
måske ikke nødvendigvis har noget med sejlsport at 
gøre. Det er et, desværre,  ganske lille udvalg, som 
blandt andet har sørget for: Et brag af en 
julefrokost,-standerskiftfesten i foråret, samt afhol-
delse af bespisning i forbindelse med tirsdagssejlad-
ser. 

Kapsejlads
Foråret startede med en velbesøgt opvarmningsaf-
ten, hvor Finn Beton, fortalte om tips og tricks, trim 
og taktik. Der har været mange både på banerne: 
Båkebanen 37, EasySejlads 18, Singlehand 22, Point-
sejladserne 64 - heraf 9 fra Egå, Hovedkapsejladsen 
24  deltagere.   Vellykket midsommerarr. med grill 
osv. I foråret havde vi problemer med dommerbåden 
’Mette’s motor, men med hjælp fra havnen og andre 
der lagde båd til, så lykkedes det at få afvikle sejlad-
serne med succes. I Kr. himmelfartsferien blev der af-
viklet Hanse-træf og for dem der ikke kan huske det, 
så kan jeg oplyse at det næsten foregik i frostvejr, så 
det var imponerende, at der deltog både helt fra 
Øresund. I september stod vi for afviklingen af NM 
for H-både – i forbindelse med FestugeCup’en i sam-
arbejde med Århus Sejlklub og Bugten.

Pigesejlads.
Har været afviklet hver onsdag med nogle få, men 
meget ihærdige både fra Egå. Desværre må vi nok si-
ge at det var pigerne der i starten af sæsonen blev 
ramt hårdest af motorproblemerne med ”Mette”

BÅKEN
Jeg vil igen i år rette en særlig tak til Niels Greve som 
formår at holde et meget fint klubblad kørende. Jeg 
ved, at Niels ofte står i en situation, meget tæt på 
deadline, uden nævneværdigt stof til bladet og alli-
gevel, er det hver gang lykkedes, at lave et blad med 
et godt og informativt indhold. 

Optimist- og ungdomsafdelingen
Tog sig i år af at arrangerer Bankospil og Fastelavn, 
som jo foregik her i klubhuset. På sejladssiden har 
optimist- og Ungdomsafdelingen i denne sæson ar-
rangeret 3 Kvalitetslejre, Påskelejr, Tune Up Stævne, 
EM for Europa Joller, Junior og ungdoms DM samt 
ÅrhusMesterskab. 
 Der har været gjort en enorm indsats fra forældre 
og andre frivillige, der primært har deres  tilknytning 
i ungdomsafdelingen, til at afvikle disse stævner, 
men fra ungdomsafdelingen skal der også lyde en 
tak til bl.a. Erik Bålkilde som har gjort en god indsats 
som bl.a. bådfører.

Sailing Aarhus
Thomas har jo allerede fortalt om de aktiviteter der 
foregår i Sailing Aarhus og hvad der kommer af 
spændende aktiviteter til næste år. Men jeg vil gerne 
lige benytte anledningen til at takke Allan Svendsen 
som troligt har troppet op til Sailing Aarhus møder-
ne og været back up, når bestyrelsen ikke har haft 
mulighed for at deltage. 

Udvalgenes arbejde
Så vil jeg gerne have lov til at vise generalforsamlin-
gen nogle oversigtsdiagrammer (se side 6), som vi 
har lavet, for at give et billede og et indtryk af hvad 
der er for nogle opgaver der bliver udført i de forskel-
lige udvalg. Jeg vil ikke gå i detaljer i diagrammerne, 
med de giver et meget godt billede af hvor mange 
personer der er involveret og hvad der skal til for at 
drive et udvalg.

Tak til bestyrelsen
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen. I har gjort et 
godt stykke arbejde. Vi har haft nogle gode debatter 
og diskussioner, men frem for alt, så får vi truffet 
mange gode beslutninger og har nogle konstruktive 
møder og så er det hele foregået under nogle hyg-
gelige og afslappede former.

Claus Dalbøge
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SejlerSkolen

kapSejladS

Jolle- og ungdomsaFdelIng

Tur- moTor- og huSudvalg
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Efter fælles spisning og et interessant indlæg fra 
Sailing Århus ved Thomas Capitani Nielsen gik 
generalforsamlingen formelt i gang.

Valg af dirigent.
Ole Østergaard blev foreslået af bestyrelsen og 
enstemmigt valgt til dirigent. Ole konstaterede 
at generalforsamlingen var lovlig varslet, hvorfor 
vi kunne fortsætte til næste punkt.
Bestyrelsens beretning for det foregående år.
Formand Claus Dalbøge afgav en samlet beret-
ning fra bestyrelsen inklusive fra de forskellige 
udvalg.

Der henvises til den præsentation Claus gav ge-
nerelt. I udpluk kan nævnes:
·   ES har fordoblet antallet af gaste medlemsska-

ber fra ca 40 til ca 80 efter de nye takster og 
kampagnen, der har kørt i sommer.

·   ES selvforsikrer følgebåde.
·   Der er kommet værksted til klubbens medlem-

mer.
·   Fuld belægning på sejlerskole, der har fået er-

stattet den skadede skole båd. Modtaget kr. 
20.000 fra Fønix fonden.

·   På trods af vi ikke har et formelt Tur- og Motor-
bådsudvalg har adskillige arrangementer været 
afholdt.

·   Der mangler kræfter til Husudvalg og forplej-
ning ved tirsdags sejladserne.

Kapsejlads udvalget har haft 27 båkebane både, 
18 Easysejlads både og 22 Singlehand sejlere til 
kapsejladserne 2010. Desuden har 9 Egå både 
sejlet på point sejladserne, som vi arrangerer 
sammen med Århus Sejlklub. Der var 24 både til 
Hovedsejladsen. Der har været få men ihærdige 
pigesejlere på vandet i år.
Andre kapsejlads aktiviteter har været Hanse-
træf og  midsommersejlads med grill.
Egå sejklub var medarrangør af H-båd NM, som 
blev afholdt i festugen med sejlads fra Århus.
Dommerbåd Mette er på vandet igen efter mo-
torproblemer.
Formanden takkede Niels Greve for hans indsats 
med klubbladet.
Optimist og ungdomsafdelingen har haft stort 
aktivitets niveau med bla. andet 3 klublejre, EM 
for europajoller, junior og ungdoms DM og mere.

Formanden takkede Erik Bålkilde for hans store 
hjælp på vandet i dommerbåd og på land med 
materiel.
Formanden takkede Allan Svendsen for hans del-
tagelse på Sailing Århus møder.
Formanden fremviste et antal slides der viser 
hvilke opgaver de forskellige udvalg arbejder 
med, hvor det også fremgik hvilke opgaver der 
mangler frivillige til. Dette er Husudvalg, Tur- og 
motorbådsudvalg samt forplejning efter tirs-
dagssejlads.
Slutteligt takkede formanden bestyrelsen for de-
res arbejde i årets løb.

Forelæggelse af regnskab.
Mogens Nygaard gennemgik regnskabet. Der er 
et pænt overskud i år. En fond er oprettet til selv-
forsikring af følgebåde – kr 32.000 er henlagt 
hertil. Regnskabet blev godkendt af generalfor-
samlingen.
Budget for næste år blev fremlagt og godkendt.

Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Fastlæggelse af kontingent for næste år.
Bestyrelsen kom med forslag om stigning af kon-
tingenter:
Senior  900 til 920 kr.
Gaster/passive 350 til 360 kr.
Unge u. 25 640 til 655 kr.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Valg af formand, næstformand og kasserer:
Formand: Claus Dalbøge modtog genvalg. 
Næstformand: Lone Kirketerp ønskede ikke gen-
valg, ny næstformand blev Peter Juul Christian-
sen.
Kasserer, Mogens Nygaard ønskede ikke genvalg, 
ny kasserer blev Flemming Rost.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Kapsejladsudvalg 
Steen Jepsen modtog genvalg.

Optimistudvalg
Jonas Döpping modtog genvalg.

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 3. november 2010

Fortsættes på næste side
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Jolleudvalg (+ Sailing Århus) 
Kristine Stubdrup blev valgt.

Klubhusudvalg
Ole Frandsen ønskede ikke genvalg, Ubesat pt.

Sejlerskole
Ole Lundskov modtog genvalg.

Tur/motorbåds udvalg
Ubesat pt. 

På grund af de ubesatte udvalgsposter blev der 
snakket om at opdele de forskellige opgaver, som 
præsenteret tidligere, og følgende personer 
meldte sig til følgende opgaver:

Ole Nielsen tager lørdagsfrokoster.
Mogens og Kurt Pinse- og løvfaldstur.
Peter Rose  Et vinteraftenarrangement 

eller to.
Gyda og Kristine  Julefrokost (oplyst umiddel-

bart efter generalforsamlin-
gen).

Herefter var der en snak om, hvorledes bespis-
ning efter tirsdagsejladser håndteres. Det blev 
bemærket, at ud over det overskud kapsejladser-
ne i sig selv giver, så bidrager bespisningen efter 
sejladserne væsentligt til klubbens økonomi, 
hvorfor dette er vigtigt. Steen Jepsen efterlyste 
en koordinator, der kan stå for koordinering af 
indkøb samt stå for kassen tirsdag, hvor besæt-
ningerne fortsat vil være indskrevet til at stå for 
det praktiske arbejde. Der blev umiddelbart ikke 
fundet en løsning. Der mangler ligeledes frivilli-
ge til andespil, fastelavn med mere.

Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Revisor               Eigil Hems modtog genvalg.
Revisor               Mogens Terp modtog genvalg.
Revisorsuppl,        Per Priess modtog genvalg.

Eventuelt.
Formanden takkede de afgående bestyrelses-
medlemmer Ole Frandsen, Mogens Nygaard og 
Lone Kirketerp for deres store indsats for klub-
ben.
Erik Bålkilde fortalte om det nye værksted for 
klubbens medlemmer og appellerede til os alle 
om at holde orden, og så vidt muligt undgå at 
tage værktøj ud af værkstedet. I de tilfælde, hvor 
man er nødt til at låne værktøj, er det for en ab-
solut kort tidsperiode og Erik beder alle om at 
skrive på en manillaseddel med oplysninger om 
navn, bro og plads nummer.
Steen Jepsen uddelte graverede pokaler til årets 
klubmestre og takkede alle der har hjulpet i årets 
løb.

Første lørdagsfrokost er 13/11.
Der blev snakket om adgang for gæstesejlere til 
vores klubhus. Flere scenarier kom op. Forman-
den sagde, at det var noget, man ville tage op i 
bestyrelsen.
Der blev stillet spørgsmål til sejlerskolen og dis-
kuteret, om skolebådene burde have lov at delta-
ge i kapsejladser. Ole Lundskov påpegede at ved-
ligehold af skolebådene sker på frivillig basis, og 
erfaringer viser, at kapsejlads slider på bådene. 
Det er aftalt at skolebådene ikke kan bruges til 
kapsejlads i 2011. Skolebådene sejler alle dage 
undtagen lørdag og bliver således flittigt benyt-
tet.
Der var generel meningsudveksling om deltagel-
se i frivilligt arbejde i klubben uden nogen kon-
klusion, hvorefter Ole Østergaard officielt erklæ-
rede generalforsamlingen for afsluttet.

Flemming Rost, Kristine Stubdrup 
og Peter Juul Christiansen

Fortsat fra forrige side
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Steen Jepsen talte i formandens fravær.
Så gik der endnu en sejlsæson, som jeg håber at 
I alle har nydt. Når vi ser tilbage til standerhejs-
ningen, så havde de fleste fået bådene tidligt i 
vandet, men sommeren lod vente på sig, og det 
virkede som om vejrguderne havde valgt, at vi 
skulle springe foråret over og gå direkte fra vin-
ter til sommer. Til gengæld må det have været 
svært ikke at ramme ind i højtrykket og det gode 
vejr, hvis man var på tur eller til stævne i de tra-
ditionelle ferieuger. I Egå sejlklub har der været 
mange fine aktiviteter.

• Sejlerskolen har haft stor tilslutning med un-
dervisning i næsten alle ugens dage hele som-
meren igennem, kun med pause i sommerferi-
en. De første par gange efter sommerferien hav-
de vi en lille udfordring med at få kursisterne på 
vandet, da den ene skolebåd som bekendt blev 
skadet. Men heldigvis var der nogle venlige sjæ-
le der lagde båd til, alt imens Peter Juul og Fip 
var på udkig efter en ny skolebåd. Den blev fun-
det på Sjælland. Forsikring på den gamle båd er 
nu udbetalt, så økonomien hænger sammen og 
vi fik en fin ny båd, takket være den store indsats 
der blev gjort med at finde den –og få den hjem 
til Egå.

• Vores klubsejladser har igen været en kæmpe 
succes, og det lod til, at alle hurtigt fandt ruti-
nen med starterne på båkebanen, der fandt sted 
en halv time tidligere end sidste sæson.  Der var 
lidt opstarts problemer med en defekt motor i 
Mette, hvilket især påvirkede point- og pigesej-
ladserne. Lidt synd for de få pigebåde der deltog 
fra Egå, men lad det samtidig være en opfor-
dring til at få flere pigebåde på banerne til næ-
ste år – de har det efter sigende sjovt. Stor tak til 
alle de der har stået for udlægning og indsam-
ling af mærker, registrering af resultater, sørget 
for at der var forplejning og meget andet.

• Midsommersejladsen med efterfølgende grill 
var igen super hyggelig med masse af præmier, 
lækker grillmad og øl fra fad.

• På trods af at vi desværre ikke har et decideret 
tur og motorbådsudvalg, så lykkedes det allige-
vel at få arrangeret en forårs og efterårs tur. Det 
gamle pinsetur-hold havde nemlig lovet at tage 
en sidste tørn med planlægning af turen til Må-
rup, og det blev igen nogle dejlige dage, med 
god tilslutning, fest i telt og hyggeligt samvær. 
Tak til Kurt, Lone, Mads og I andre, der hjalp med 
denne tur. Løvfaldsturen blev arrangeret med 

standerskifte efterår 2010.

Fortsættes på næste side
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Mogens Terp som tovholder og gik traditionen 
tro til Nappedam. Vejret var vist ikke det aller-
bedste, men vi har hørt, at der blev hygget igen-
nem – tak til Mogens og øvrige arrangører for 
denne tur.

• I ungdomsafdelingen har der været en emi-
nent aktivitet, og der er blevet lagt store kræfter 
i at få arrangeret de mange stævner som blandt 
andet E-jolle EM og Torm J/U DM.
Alt i alt synes vi fra bestyrelsens side, at vi kan se 
tilbage på en vellykket sæson og vi håber at I, 
der står her i dag, vil møde op til generalforsam-
lingen, og at I vil sige det til dem i møder og 
snakker med, som ikke er her i dag, så vi sam-
men kan skabe rammer for en hyggelig general-
forsamling, men især bakke op om vores sejl-
klub, som trods alt er én af rammerne for den 
interesse, vi går så meget op i.
Med disse ord synes jeg vi skal udbringe et tre-
foldigt leve for Egå Sejlklub.

Fortsat fra forrige side
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ungdomsudvalget

Bortset fra generalforsamlingen, så er efteråret 
lidt agurketid for sejlerfortællinger. 
Sådan stod der, da vores kære Niels Greve ind-
kaldte til vores altid i bedste fald lige præcis ret-
tidigt indsendte indlæg. Agurketid og Agurketid, 
i denne weekend den 30-31 oktober har vi just 
afholdt Århus Mesterskab for 70 unge i 4 klas-
ser. Det var egentlig Marselisborg, der skulle af-
holde dette, men de sprang fra, og vi greb den. Vi 
startede Lørdag morgen med fantastisk sejlvejr. 
Helt usædvanligt var det ikke Baalkilde, som sej-
lede Mette (uhørt), men det var ham, som brag-
te den hen Fredag eftermiddag. Optimistsejler-
ne lagde som sædvanlig ud med at tyvstarte, og 
det gjorde de kun 4 gange i træk altså i første 
sejlads. Dog lykkedes det alligevel at få gennem-
ført 3 sejladser for optimisterne og 4 for de an-
dre klasser Laser, Zoom8 og Europa. Søndag så 
vejret lidt mere tricky ud, som det har været til-
fældet til de fleste af årets kapsejladser - ingen 
vind. Vi fik gennemført 1 sejlads, men banelede-
ren havde dog lidt fornøjelse ud af at sende føl-
gebåde rundt med mærker efter vinden.
Næste weekend har vi Landsholdslejr så er der 
weekend træning, osv osv.

Nå, det var Århus Mesterskabet. 
Årets store arrangementer, det var EM i E-Joller 
og JDM. EM fortalte vi om i sidste nummer, men 
JDM, som blev afholdt sidste weekend i August, 
var årets anden store opgave.  Det startede jo 
med en udfordring; masser af regn, så camping 
på det grønne areal var ligesom udelukket. Vi 
flyttede campingen ind på en parkeringsplads, 
og vupti så var det løst. At en så stor opgave 
kunne løses siger lidt om, hvor fantastiske area-
ler vi råder over i Egå. En anden stor og for os 
glædelig ting var, at det for første gang lykkedes 
at få et engagement fra Netbåd,  klubbens og 
havnens bådudstyrs forretning. Vi kan kun op-
fordre til,  at alle bruger en masse penge i vores 
bådudstyrsforretning. Stævnet forløb efter en 
klokkesnor, og vi fik igen en Danmarksmester til 
Egå da Amalie Stubdrup vandt for pigerne. 

Tilsidst vil jeg lige nævne årets sporstlige top-
præstationer,  hvor det dog skal nævnes,  at dis-
se kun er toppen af isbjerget.

Danmarksmester optimistpiger.
Amalie Stubdrup

DM Sølv Hold opti
Amalie Stubdrup 
Jacqueline Döpping 
Frederik Nielsen 
Martin Jessen 
Sofie Wadmann.
 
 NM Guld Hold drenge
Frederik Nielsen 
Martin Jessen 
Emil Munch.

NM Guld Hold piger
Anna Munch.
 
 Junior Europamester E-jolle
Anne-Line Lyngsø Thomsen
 
 Junior DM Europa Bronze
Anne-Mette Eskildsen.
 
DM E-jolle Sølv
Anne-Mette Eskildsen.

DM E-jolle Bronze 
Anne-Line Lyngsø Thomsen. 

Sejlerhilsen
Jonas Döpping
 
PS. Begrebet ”agurketid” eksisterer ikke i Ung-
domsafdelingen. Det burde jeg have tænkt på. 
I får enormt meget udrettet, samt masser af go-
de resultater.

Hilsen Niels
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kapsejladsudvalget

Det var den kapsejlads sæson …
Når dette læses, kan I forhåbentlig alle tænke 
tilbage på en god sæson – også for kapsejladser-
nes vedkommende. Det har kørt fint i år, meget 
godt vejr – og en fin tendens med pæn vind 
langt de fleste tirsdage. Hovedsejladsen blev af-
viklet med vind i den lave ende, med 24 deltage-
re – lidt færre end sidste år. NM for H-både, der 
blev afviklet sammen med FestugeCup’en var 
en stor succes – stor tilfredshed med arrange-
mentet fra deltagerne – og tak til jer der hjalp 
med at få banen til at virke. Ligeledes er det til-
fredsstillende, at der fra arrangementet er en 
sum penge til klubkassen.

Afslutningen på Båkebanen blev afholdt på van-
lig festlig vis med klubhuset fyldt med sejlere, 
samt gule ærter med tilbehør i rigelige mæng-
der. Se Thomas’ indlæg om denne aften. Afslut-
ningen på Pointsejladserne blev holdt  i oktober 
nogle uger senere, (deres sæson varer hele sep-
tember ud – men så er det også mørkt til sidst). 
Her var det modellen med ribbensteg og rødkål, 
og efterfølgende præmieoverrækkelse og evalu-
ering med nye forslag om nye tiltag. 

Tjah – nu er det vinter – bådene og mærkerne er 
taget op (tak i øvrigt til Fip, Erik, Steen og et par 
motorbådsfolk for hjælpen med mærkerne) – og 
vi ser, om vi kan få en rolig periode, inden vi 

snart skal til at planlægge endnu en kapsejlads-
sæson.
Rigtig god vinter – og glædelig jul – ønskes af 
hele kapsejladsudvalget.

Steen Jepsen
Kapsejladsudvalget

Gule ærter og kapsejlads afslutning 2010
Årets sidste Båkebane og Easy sejlads blev tradi-
tionen tro afsluttet med gule ærter og præmie-
uddeling i klubhuset. Claus Dalbøge og besæt-
ning stod i køkkenet og sørgede for, at alle fik 
gule ærter, flæsk og medister. Ud over præmier 
for de forskelllige starter blev kapsejladsudval-
gets vandrepokal “godt gået” igen uddelt. I år gik 
den til Carl “Fip” Nissen, som anerkendelse for 
det store arbejde han laver, det kommer også 
kapsejlerne til gode. Mange ved det måske ikke, 
men vi burde alle sende Fip en venlig tanke, hver 
gang vi runder et mærke. Usynligt under vand-
overfladen er det Fip’s fortjeneste, at mange 
tunge meter kæde er udskiftet med lettere wire, 
som heller ikke bliver så begroet i løbet af sæso-
nen. Ved op og nedtagning af mærker og mange 
andre opgaver er der altid en hjælpende hånd 
fra Fip.

Thomas Zeuthen
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Klubmestre 2010 er:
Store både - Poul Johansen X-332 ”Exerline”.
Mellemstore både - Michael Lonsdale Bavaria 33 
”Windborn”.
Mindre både og både uden spiler - Erik Gersner 
Spidsgatter ”Joen”.

Vandrepokalen ”godt gået” gik til FIP.
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December 2010
Så er sejler sæsonen slut, efterårs sejladserne 
blev for os i år til lidt for få. Første sejlads efter 
sommerferien blev aflyst, der var en uafklaret 
aftale om hvem af dommerne der skulle på van-
det, så sejladsen blev uden dommere. Næste 
sejlads den 1-9. Egå dommerne var på vandet, og 
det blev en fornemt gennemført sejlads med en 
flot udlagt bane. Den 8 -9 og den 15-9 blev des-
værre aflyst på grund af for megen vind. Den 22-
9 var pokalsejladsen, arrangeret af pigesejlerne i 
Egå sejlklub, en flot gennemført sejlads, med ef-
terfølgende fællesspisning i Klubhuset. 
Pokalsejladsen blev vundet af Århus pigesejler-
ne som fik overrakt flotte sponsorgaver:
Føniks med Marie Terp og besætning. 
Yggdraxil med Cecilie Møller og besætning.
Mary med Inger Yde og besætning.
Stort tillykke og flot sejlet.
Vandrepokalen for Egå Sejlklub gik til Kisser og 
besætning i X 37 Xalxa. Fantastisk godt sejlet, 
dejligt at se hvordan de har fået styr på den sto-
re flotte båd.

Vi vil gerne sige tak til vore sponsorer for de fan-
tastisk flotte gaver til præmieoverrækkelsen. 
Tak til:
Firmaet Birgit Ibsen
Pengeinstituttet Nordea
Tak til vores dommere Erik Baalkilde og Leif An-
dersen som lagde flotte baner ud til os.

Evalueringsmødet, den 29 -9 2010. Her blev føl-
gende besluttet:
2010:
Den 8. december: Julehygge i Århus.
2011:
Den 30. marts: Intro-aften for nye medlemmer i 
Egå sejlklub og Århus Sejlklub.
Den 6. april: Teori.
Den 13. april: Teori.
Den 4. maj: Træningsaften.
Den 11. maj til den 15 maj: Havfruecup sejladser 
hver onsdag.
Den 10. august – 14. september Havfruecup hver 
onsdag.
Den 21. september: Pokalsejlads arrangeret af 
Egå sejlklub.
Den 28. september: Evaluering .

Kontaktpersoner:
Kirsten Christiansen tlf. 86174014 / 28583041
Lilly Meinicke tlf. 86223845 / 21798950
Inge Bjørn tlf. 86220969

Med sejlerhilsen fra Lilly Meinicke

pigesejlads
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sailing århus

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

15.08.2010
Peter Krüger (KBL) nr 2 ved ISAF World Cup i 
Weymouth.
49er-sejlerne Peter Krüger (KBL) og Nicolai Thor-
sell (KDY) blev i dag nummer to ved World Cup-
stævnet i Weymouth foran Allan Nørregaard og 
Peter Lang. At Danmark har et meget stærkt 
miljø i 49er-klassen med dybe rødder i det Århu-
sianske sejlsportsmiljø blev understreget endnu 
en gang i dagens finale ved den for-olympiske 
test-event i Weymouth, hvor Peter Krüger fra 
Kaløvig Bådelaug med gasten Nicolai Thorsell 
fra KDY vandt en overbevisende sølvmedalje. 
Sailing Aarhus skal være værter for et internatio-
nalt  49er mesterskab i 2013, hvor det er lykke-
des Sailing Aarhus at hverve Europamesterska-
berne til afvikling i Århus. 
Europamesterskaberne skal afvikles samtidigt 
med VM i 29erXX - storsøsteren til 29eren. VM 
for 29er skal også afvikles i Århus i 2013, en uge 
før 29erXX/49er stævnet.

24.08.2010
Sailing Aarhus Ungdoms- og Talentfond.
Nu kan du støtte Århusianske ungdoms-og ta-
lentsejlere direkte via et økonomisk bidrag, som 
du selv bestemmer størrelsen af. Om du er pri-
vat eller en virksomhed, ønsker at give 100 kro-
ner eller meget mere - alle bidrag er velkomne 
og kan hjælpe vore unge sejlere på vej mod de-
res karrierremål. At dyrke eliteidræt er en kæm-
pe udfordring – og det kræver meget mere end 
blot hårdt arbejde, dedikation og talent. Det, at 
forfølge en elite-præget karriere indenfor sejl-
sport er meget bekosteligt. I starten understøt-
tes sejlerne typisk af deres familie, men på et 
tidspunkt vil ressourcerne herfra ikke længere 
være tilstrækkelige. Dansk Sejlunion yder en del 
støtte, men næsten kun til dem der er nået det 
højeste niveau. Derfor er det især vækstlaget af 
talenter lige under dette niveau, der har brug for 
ekstra støtte. Sailing Aarhus har derfor startet 

en ”ungdoms og talentfond” - kaldet Sailing 
Aarhus Fonden. Du kan bidrage enten som pri-
vatperson eller som virksomhed og dit bidrag 
kan både være anonymt eller offentligt, i sidst-
nævnte tilfælde vil vi offentliggøre navnet på gi-
veren på Sailing Aarhus hjemmesiden under 
”Elite og Talent/donationer”.

06.09.2010
Thorbjørn Schierup (KBL) juniorverdensmester i 
Laser.
20-årige Thorbjørn Schierup fra Kaløvig Både-
laug satte trumf på i finalen på Hayland Island i 
England og vandt foran 118 juniorer. Målet for 
Laser-sejler Thorbjørn Schierup var en medalje 
ved junior-VM i Laserjolle. I går sikrede danske-
ren så medaljen af fineste karat med en flot se-
rie i finalen. En meget træt og glad Thorbjørn 
fortæller: ”Jeg er bare så glad. Jeg håbede på at 
slutte i top 3. Da jeg så, at jeg kunne vinde stæv-
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net, gik jeg efter sejren. Mit niveau er helt klart 
forbedret, og jeg bliver bedre og bedre med et 
godt træningsprogram og gode sponsorer,” slut-
ter den danske juniorverdensmester.

07.09.2010
Nyt akademiteam fik hed ilddåb.
Til Århus Festuge Cup d. 4.-5. September 2010 fik 
det nye akademiteam, Sailing Academy Aarhus, 
fra Idrætshøjskolen i Århus deres debut. Trods 
det, at de kun har sejlet sammen i to uger, gik 
det overraskende godt. Til Århus Festuge Cup for 
kølbåde mødte hele fem Melges24-både op til 
en forrygende kapsejlads i sol og let til frisk vind. 
Det nydannede akademihold havde fokus på at 
arbejde sammen som et team. Målet for efter-
årsholdet på Sailing Academy Aarhus er at løfte 
det uerfarne hold af Melges24-sejlere til et elite-
niveau, så de kan gøre sig gældende ved Volvo 
Cup i Norditalien til november. Og efter weeken-
dens succes lader målet ikke til at være så urea-
listisk, som først antaget. “Festugestævnet var 
en succes for Melges24 klassen i Danmark, og 

selvfølgelig er jeg glad for at se, at akademiele-
verne allerede kan være med på Melges klassens 
høje niveau,” uddyber Peter Hansen leder af Sa-
iling Academy Aarhus. 
 

16.09.2010
Århus skal være værtsby for EM i den spektaku-
lære 49er klasse i 2013.
Den olympiske 49er er kendt som en spektaku-
lær og dramatisk bådklasse. Det blev især de-

Thorbjørn Schierup sejler Laser
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monstreret ved OL i Kina 2008, hvor det lykke-
des Jonas Warrer og Martin Kirketerp, under ner-
vepirrende sejladser og et dramatisk, juridisk ef-
terspil, at sikre den olympiske guldmedalje. 
Endnu en succes kan nu tilføjes dansk sejlsport, 
efter to års internationalt lobbyarbejde, er det 
nemlig lykkedes Sailing Aarhus, i samarbejde 
med Sport Aarhus Events, Sport Event Denmark 
og Dansk Sejlunion, at hverve Europamesterska-
berne for 49ere til Århus, til afvikling i somme-
ren 2013 samtidig med, at der afvikles verdens-
mesterskaberne i 29er og 29erXX. Der er traditi-
on for olympiske mesterskaber i Danmark. ”Det 
er vores mål løbende at sikre internationale sej-
levents til Danmark, ikke mindst de olympiske 
klasser. Således var der alene i 2009 ikke mindre 
end fire mesterskaber i OL-klasser – VM for Finn 
og 470 samt EM for Laser Radial og Match Race 
Kvinder. Med EM i 49er kan vi se frem til endnu 
flere store mesterskaber i danske farvande,” si-
ger Lars Lundov, direktør, Sport Event Denmark. 
49er EM skal afvikles fra Århus Lystbådehavn, 
samtidigt med verdensmesterskaberne i 29er 
(populært kaldet 49erens lillesøster) og 29erXX. 

Næste år afholdes VM i A-Cat og i 2012 arbejdes 
på at få VM for Optimist til Danmark, hvilket af-
gøres ved næste VM i Malaysia til vinter. Og det 
helt overordnede mål er at hverve ISAF Worlds 
2014, som er et samlet VM for alle de Olympiske 
sejlsportsklasser.

20.09.2010
Laser Europe Cup & Open Danish Championship 
2010.
Ved Laser Europe Cup i Aabenraa, der samtidig 
var åbne, danske mesterskaber, fik Århus sejlere 
en guldmedalje, en ”næsten Århusiansk” Guld-
medalje, to sølvmedaljer og en bronzemedalje. 
Det danske mesterskab i den olympiske Laser 
Radial blev afgjort i den sidste sejlads, hvor fire 
piger kunne vinde. Maiken Fight Schütt havde 
en kneben føring til Alberte Holm på et point og 
lige efter fulgte Sarah Gunni, der var 3 point ef-
ter Majken. Alberte trak til sidst det længste strå 
og blev vinder af sejladsen og Danmarksmester. 
Alberte stiller op for Aabenraa Sejlklub, men bor 

Fortsættes på side 20

Vi er service 
partner for de 

førende tekniske 
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Henning Wermuth
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- snak med fagmanden – og få råd -
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til opslagstavlen
vinter-
arrangementer

Senior-gruppen

Julefrokost

d. 9. december kl. 18.30

Hyggeaftener:

19. januar kl. 19.30

Peter Petersen om 

Skærgårdssejlads

17. februar kl. 19.30

Jesper  om Norges kystrute.

16. marts kl. 19.30

ungdomS-

udvalget

Vintertræning

Optimist og andre joller

Søndage 5. og 12. december.

Kvalitetslejr optimister

3.4.5. december 

4.-6. februar og

18.-20. marts 

Julesejlads of afslutning

Søndag d. 19. december.

Nytårstaffel

Lørdag den 15. januar 2011.

Hyggelejr

29.-30. januar 2011

ESK Vintercup

1. afd. 5.-6. marts.  

egå
Sejlklub

ES-julefrokost 

d. 4. december (?)

Glædelig jul
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deadline

Deadline for Båken

Nr. 1 er den d. 11. januar

ungdomS-

udvalget

Vintertræning

Optimist og andre joller

Søndage 5. og 12. december.

Kvalitetslejr optimister

3.4.5. december 

4.-6. februar og

18.-20. marts 

Julesejlads of afslutning

Søndag d. 19. december.

Nytårstaffel

Lørdag den 15. januar 2011.

Hyggelejr

29.-30. januar 2011

ESK Vintercup

1. afd. 5.-6. marts.  

turudvalg

Kanalaften

11. januar kl. 19.00

Teknikaften

22. marts kl. 19.00

huSudvalg

ES - julefrokost

d. 4. december kl. 15.00

Lørdagsfrokoster

Lørdage i november, 

Derefter igen 

fra d. 8. januar



20

og sejler dagligt i Århus, da hun læser jura på År-
hus Universitet. Hos herrerne var DM en kamp 
mellem ungdomsverdensmesteren Thorbjørn 
Schierup (KBL) og Mads Bendix fra Fredericia 
Sejlklub. Mads Bendix var Danmarksmester alle-
rede inden sidste sejlads og forviste således 
ungdomsverdensmesteren til en sølvmedalje. 
DM i Laser 4,7 klassen blev vundet af Christian 
Guldberg Rost med Mikkel Korsby på sølv og 
Martin Aamand Jessen bronze - alle er fra Egå 
Sejlklub.

20.0.2010
DM guld til Livbjerg og Friis i Europa Jolle.
72 Europajolle-sejlere kæmpede i Korsør. Anna 
Livbjerg og Jakob Ege Friis, begge fra Kaløvig Bå-
delaug, vandt guld i hård luft og Århus var i øv-
rig suveræn og sattes sig også på sølv og bronze 
hos både mændene og kvinderne. Målt på antal 
deltagere til DM er Europa nu større end Zoom8 
og dermed næststørste klasse efter Optimistjol-
len. Sejladserne blev gennemført uden én ene-
ste protest. Der var deltagere fra Tyskland og 
Sverige, men de danske sejlere var klart domine-
rende. Der blev uddelt DM medaljer til piger og 
drenge – og Kaløvig Bådelaug viste sin store 
styrke: 

DM Europe – piger:  
1. Anna Livbjerg, Kaløvig Bådelaug.  
2.  Annemette Eskildsen, Egå Sejlklub / Kaløvig 

Bådelaug. 
3.  Anne-Line Lyngsø Thomsen, Egå Sejlklub. 

DM Europe – drenge:  
1. Jakob Ege Friis, Kaløvig Bådelaug.  
2. Tobias Hemdorff, Kaløvig Bådelaug.   
3. Mathias Livbjerg, Kaløvig Bådelaug. 

28.092010
DM Guld 29er, DM Sølv 49er og DM bronze 29er 
XX til Århus.
I weekenden 25-26/9 afholdt Hellerup Sejlklub 
DM for 29’er, 29’erXX og 49’er. Vindforholdene 
var gode, men enorme mængder tang i Øresund 
gjorde sejladserne meget vanskelige. I 29er gik 
guldet til Ida Marie Baad og Marie Olsen fra År-
hus Sejlklub, med sølvet til Mads Emil og Chri-
stian Peter Stephensen Lübeck fra Yachtklubben 
Furesøen. Bronze gik til Frederik Just og Markus 
Nielsen fra Middelfart Sejlklub. På 4. pladsen 
kommer Lin Ea Cenholt Christiansen (Århus Sejl-
klub) og Taus Holtug (Farum Sejlklub) a point 
med tredjepladsen, men desværre uden medalje. 

Fortsat fra side 17
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I 29’erXX var det Claudia Carlsen (Fredericia Sejl-
klub) og Rie Galsgaard (Yachtklubben Furesøen)
som vandt. Mathias Lehm Sletten (Århus Sejl-
klub) fik bronze sammen med Søren Kristensen 
(KDY). I 49’er vandt Peter Lang og Allan Nørre-
gard (Kolding sejlklub) over Jonas Warrer og Sø-
ren Hansen (Århus Sejlklub). Med syv førsteplad-
ser ud af 11 mulige havde Allan Nørregaard og 
Peter Lang allerede inden sidste sejlads sikret 
sig DM-titlen i den olympiske 49er. Årets nye 
konstellation i 49er’en med olympisk guldvinder 
Jonas Warrer og Søren Hansen sluttede året 
godt af med DM-sølv. Søren Hansen vandt sid-
ste år DM med sin bror, Peter Hansen, der nu er 
49er-klassetræner. Bronzemedaljerne tog den 
unge besætning Niels Joachim Gormsen og An-
ders Thomsen sig af.
 
18.10.2010
Nye datoer for Flydende Fritid 2011.
”Flydende Fritid 2010” – Danmarks største uden-
dørs maritime udstilling – fik en flot debut i 
Marselisborg Havn, og der blev skabt et godt er-
faringsgrundlag for at udvikle på arrangement 
og skabe en større succes i årene fremover. For 
at komme lidt på afstand af ferieafslutningen 
har Danboat  i samarbejde med sine samar-
bejdspartnere, Sailing Aarhus, Marselisborg 
Havn og Århus kommune, besluttet at flytte ter-
minen og afholde ”Flydende Fritid 2011” i den 
første weekend i september, nemlig fra den 2. til 
den 4. september. Denne termin falder desuden 
sammen med den afsluttende weekend i Århus 
Festuge og en lang række store kapsejladser i 

Århus Bugten, så der vil være et stort ryk-ind af 
sejlere og andre maritimt interesserede i Århus i 
denne weekend.

27.10.2010
Aarhus er i hård konkurrence om ISAF VM i sejl-
sport 2014.
VM for alle olympiske sejlsportsdiscipliner, ISAF 
Sailing World Championships, skal afvikles i År-
hus i 2014. Det mener i hvert fald en række orga-
nisationer bag det danske bud, der netop er ble-
vet afleveret til det internationale sejlsportsfor-
bund, ISAF. ISAF Sailing World Championships er 
et meget eftertragtet stævne. Med mere end 
1.000 både, 1.500 sejlere, 600 internationale 
pressefolk og over 6.000 akkrediterede står in-
ternationale sejlsportsbyer i kø for at få eventen. 
Organisationerne bag det danske bud er Sport 
Event Denmark, Århus Kommune, Dansk Sejl-
union. Active Institute og Sailing Aarhus. Ultimo 
februar 2011 træffer ISAF’s øverste ledelse be-
slutning om, hvilken by der tildeles værtskabet. I 
2008 var Århus værtsby for det prestigiøse ISAF 
Youth Sailing World Championship. I 2014 skal 
verdeseliten igen til Århus, hvis det står til orga-
nisationen bag buddet.

29.10.2010
Århusianske TORM Grandprix vindere hædret 
ved reception hos TORM.
Traditionen tro blev klasse-vinderne i årets sam-
lede TORM Grandprix serie hyldet ved en recep-
tion hos TORM A/S i Tuborg Havn i Hellerup - og 

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

autoriseret forhandler af

Fortsættes på næste side
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der var mange fra Århus. Omkring 
55 sejlere, forældre, samt repræsen-
tanter fra TORM og Dansk Sejluni-
on var mødt op. Administrerende 
direktør Jacob Meldgaard, TORM 
A/S bød velkommen og fortalte 
om rederiet TORM, hvorefter direk-
tør for TORM Fonden, Jens Bjerg-
mose, uddelte vandrepræmier og 
gaver til de samlede vindere af 
TORM Grandprix serien 2010. 

Blandt vinderne i 
de enkelte klasser var: 
Optimist – Piger: Amalie Stubdrup, Egå Sejlklub. 
29´er: Kristian Kirketerp, Egå Sejlklub og Mathias 
Lehm Sletten, Kaløvig Bådelaug. 
Europa - Piger: Anna Livbjerg, Kaløvig Bådelaug. 
Laser Standard: Mads Hansen, Kaløvig Bådelaug.

Lodtrækningen om en uges ophold på et TORM 
skib blev vundet af Anne-Line Lyngsø Thomsen, 
Egå Sejlklub og Jonas Birkkjær, Middelfart Sejl-
klub.

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

Fortsat fra forrige side
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I sidste nummer af Båken blev det antydet, at 
modellen skulle være ”Shamrock III”. Nu er der 
kommet et andet forslag, - at det selvfølgelig 
er vinderen ”Columbia”. Det er jo naturligt, at 
vinderen bliver mere berømt 
end taberen, og derfor også 
ville være mere interessant at 
sælge som hel- eller halvmod-
el. Men der er bare et lille 
problem. På vores halvmodel 
er fribordet sort. Flere billeder 
af bådene, og heraf nogle 
originale fra kapsejladsen 
viser, at ”Columbia” var hvid, 
både da den vandt Americas 
Cup i 1899 og i 1903. Det 
skubbede dog yderligere til 
”Columbia’s” berømmelse, 
at den vandt sejladsen to gange. Kun to andre 
både har opnået det, ”Intrepid” i 1967 og 1970 
og ”Courageous” i 1974 og 1977.

Vi lader derfor Shamrock navnet stå lidt end-
nu. Når Shamrock-bådene også blev berømte, 
kan det skyldes flere forhold. Dels var der 5 af 
dem, dels var der lagt enorme beløb i dem for 

at øge deres sejlads egenskaber.  Et andet for-
hold var den berømte ejer, Sir Thomas Lipton, 
han var blevet særdeles velhavende, først som 
kødgrosserer, senere gennem sin import af 

the fra Østen (Lipton Tea). Han 
blev adlet og var nær ven med 
Edward, prince of Wales, den se-
nere engelske konge Edward VII. 
Sir Lipton var en personlighed, 
der blev set op til, han var udad-
vendt, gemytlig og venlig og 
gjorde kapsejladserne til venska-
belig konkurrencer. Under en tale 
i Boston skal han have rost Ameri-
kas ”Boston-Tea-Party-republika-
nere” for, at de kastede lasten af 
the overbord  fra nogle skibe, som 
lå i havnen, - det var jo ikke Lipton-
Tea.-  Nej, det skete i  1773 som en 

protest mod pålagte skatter. Nu er udtrykket 
så dukket op igen som navnet på en løst or-
ganiseret republikansk protestgruppe.

Niels

Halvmodellen i klubhuset

Columbia og Shamrock.



24

NB!
Som det fremgår af referatet ved generalfor-
samlingen, er der endnu ikke etableret et nyt 
husudvalg.
Det er derfor vigtigt at man tjekker opslagstav-
len og hjemmesiden for kommende arrange-
menter. 

En god klubindsats.
Skulle du være interesseret i eller i stand til at 
stå for husudvalget i en periode, så henvend dig 
straks til formanden, Claus Dalbøge tlf. 8610 
6561. Tal eventuelt med Ole Frandsen først, han 
har stor erfaring og fortæller gerne om, hvad ar-
bejdet omfatter. Du behøver ikke at gøre alt ar-
bejdet selv.  Der skal være nogle, som er tilkny-
ttet udvalget, og som kan træde til, når der be-
hov for hjælp.   

Lørdagsfrokosterne.
De hyggelige lørdagsfrokoster er igen aktuelle. 
På grund af ungdomsafdelingens brug af klub-
huset blev starten udsat til den 13. november. 
Derefter de to følgende lørdage. Ingen i decem-
ber. Frokosterne forventes genoptaget den 8. 
januar.
Der er i klubhuset ophængt liste, hvor man kan 
skrive sig på for en lørdag.  Når NOMA kan få Mi-
chelinstjerner ved at servere skvalderkål, syre  og 
andet krudt og ukrudt, så må alle kunne være 
med. Find på en spændende ret og skriv Jer på. 
Vi vil så nødig undvære de gode lørdags sam-
menkomster. Det er nogle af vinterens 
højdepunkter i Egå Sejlklub.
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- din lokale 
leverandør af kvalitets 

presenninger

Bakketoften 11 · 8541 Skødstrup 
tlf.86222233 · og@gpcovers.dk

turudvalget

husudvalget

Som refereret fra generalforsamlingen er der 
endnu ikke nedsat et nyt Tur- og Motorbådsud-
valg. Imidlertid har vi, Peter Rose og Peter Peter-
sen, lovet at arrangere et par møder i vinterens 
løb. 
Vi har været en tur i tænkeboksen og har fundet 
2 nye emner til forårets klubaftener. 

Kanalaften, tirsdag den 11. januar 2011, kl. 19.00
Når vinterdagene er rigtig mørke, og den nye sæ-
son kan anes i horisonten, er det tid at tænke på 
den kommende sæsons sejladsmål.  Vi har valgt 
at lave en temaaften i stedet for det traditionelle 
foredrag. På den måde er det muligt at komme 
vidt omkring. Vi prøver at dække så mange kana-
ler som muligt, dvs. Götakanalen, Dalslands ka-
nal, kanalerne sydpå, de franske tyske og holland-
ske. Og så selvfølgelig Skotland.
Vi kommer med oplæg, og hører gerne hvis en el-
ler flere af klubbens medlemmer kan komme 
med et kort indlæg med erfaringer fra sejlads i en 
af kanalerne. Vi håber, at en sådan aften kan give 
inspiration til at prøve kanalsejlads et eller andet 
sted.

Teknikaften, tirsdag den 22. marts, kl.19.00
Forårets kataloger med nye elektroniske fristelser 
er udkommet. Måske har man også fundet vej 
forbi en af bådudstillingernes fristende stande 
med sidste nye uundværlige instrument.
Hvad kan de, hvad koster det og hvad er udbyt-
tet? Aftenen vil omfatte orientering om GPS mu-
ligheder, radar, AIS, kommunikation, herunder 
VHF og mobilt internet, satellit telefon og andre 
sikkerhedsmæssige muligheder.

2 x Peter

NB!
Som det fremgår af referatet ved generalforsam-
lingen, er der endnu ikke etableret et nyt husud-
valg. Det er derfor vigtigt at man tjekker opslags-
tavlen og hjemmesiden for kommende arrange-
menter. 

En god klubindsats.
Skulle du være interesseret i eller i stand til at stå 
for Husudvalget i en periode, så henvend dig 
straks til formanden, Claus Dalbøge tlf. 8610 6561. 
Tal eventuelt med Ole Frandsen først, han har 
stor erfaring og fortæller gerne om, hvad arbej-
det omfatter. Du behøver ikke at gøre alt arbejdet 
selv.  Der skal være nogle, som er tilknyttet udval-
get, og som kan træde til, når der behov for hjælp.   

Lørdagsfrokosterne.
De hyggelige lørdagsfrokoster er igen aktuelle. På 
grund af ungdomsafdelingens brug af klubhuset 
blev starten udsat til den 13. november. Derefter 
de to følgende lørdage. Ingen i december. Froko-
sterne forventes genoptaget den 8. januar.

Der er i klubhuset ophængt liste, hvor man kan 
skrive sig på for en lørdag.  Når NOMA kan få Mi-
chelinstjerner ved at servere skvalderkål, syre  og 
andet krudt og ukrudt, så må alle kunne være 
med. Find på en spændende ret og skriv Jer på. Vi 
vil så nødig undvære de gode lørdags sammen-
komster. Det er nogle af vinterens højde punkter i 
Egå Sejlklub.
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Julefrokost torsdag d. 9. december
Rigtig mange har lovet, at de vil komme med 
deres specielle delikatesser. Vi har også lovning 
på hjemmebrygget snaps, og Per kommer med 
en ramme øl. Er der andre der har en ramme 
”Tysklands øl” vil det være velkomment. De, der 
ikke bidrager til frokosten med mad eller drikkel-
se, betaler 100 kroner til klubkassen.  Vi mødes 
klokken 18.30 og regner med at sætte os til 
bords klokken 19.

Sejlerhilsen Peter MA

seniorgruppen

De syngende seniorer
Efter et noget svagt indledende møde i oktober 
kom vi tilbage med fuld musik i november! Efter 
lidt planlægning af julefrokosten og forårets 
møder tog Bente Buch og Mulle i den grad ”de 
gamle” med storm. Alle 
28 numre i deres med-
bragte sanghæfte lige 
fra” Calle Schewens vals” 
til ”Jeg vil male dagen 
gul” tog os langt bort fra 
den lidt kolde og småvå-
de vinteraften. Det var 
dejligt at få rørt stem-
merne, selv om de var 
blevet lidt rustne i åre-
nes løb. Bente og Mulle 
sang med assistance fra 
Inger og Per godt igen-
nem, så andre lidt min-
dre stemmer kunne ud-

folde sig. Holger og Karen havde sponsoreret en 
af deres berømte gamle brie oste og hjemmela-
vet hybenmarmelade, klubben gav snaps, brød 
og ”hjemmebagt” apfelstrudel.

Forårets første møde bliver onsdag d. 19. januar, 
hvor Peter Petersen vil vise, hvordan den svenske 
skærgård kan opleves som single sejler. Peter 
kalder det:
 Single-handed slowboat to Sweden
- eller hvordan man sejler til Sverige alene - og 
når man har god tid. Indtryk - og for mange nok 
et gensyn - fra en sejlads til og i Sveriges smukke 
vestkyst. Suppleret med tanker og erfaringer om 
at sejle alene. Og med mange billeder.

Torsdag d. 17. februar fortæller Mozart om turen 
op langs den norske vestkyst til grænsen til Rus-

land. Turen foregår 
med den norske 
kystrute. Program-
met for onsdag d. 
16. marts er ikke 
fastlagt, men der er 
flere muligheder, 
herom ved julefro-
kosten. Alle møder-
ne starter klokken 
19.30.
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egå marina

Dette klubblad BÅKEN, som du nu sidder og læ-
ser, er et klubblad for Egå Sejlklubs’ medlemmer. 
Gennem rigtig mange år har Egå Marina ydet 
støtte til dette blad, mod at få spalteplads og få 
det udsendt til samtlige pladshavere – medlem 
af Egå Sejlklub eller ej. Vi mener nu, at vores 
egen hjemmeside www.egaa-marina.dk er så 
fyldestgørende og opdateret, at vi gradvis kan 
aftrappe vort informationsbehov via BÅKEN og 
fuldt ud satse på vor hjemmeside. I 2011 påreg-
ner vi, at der kun bliver udsendt 2 numre (mod 
tidligere 5) til samtlige pladshavere, formentlig 
et forårs og et efterårsnummer. Resten skal du 
læse på vor hjemmeside. 

Vi vil dog stadigvæk fremsende en skriftlig ind-
bydelse til vort vedtægtsbestemte pladshaver-
møde. Dette sendes ud sammen med oplys-
ningsskemaet, opkrævning af pladsleje m.m. i 
begyndelsen af året. Når vi nu taler om pladsle-
jen og dermed andre indbetalinger, vil kontoret 
gerne være fri for at modtage kontante beløb. 
Benyt venligst NET-BANK, GIRO eller DANKORT, 
da vi så vidt mulig prøver at blive et ”pengeløst 
kontor”. Vi har i år haft 2 indbrud på kontoret, 
hvor de går efter rede penge, men heldigvis in-
gen røveri. Derfor beder vi dig så vidt mulig re-
spektere ovennævnte. 

Ved en eventuel tilbagebetaling fra havnekonto-
ret, vil Annette gerne kunne sætte det pågæl-

dende beløb direkte ind på jeres konto, hvorfor 
hun kan finde på at bede om kontonummeret, 
som selvfølgelig bliver ”glemt”, når transaktio-
nen er foretaget.  På forhånd tak. Vores gamle 
chipkort-automat står for udskiftning i foråret 
2011. Den nye kan tage alle gængse betalings-
kort, foruden sedler. Med tiden vil den også kun-
ne sætte overskydende beløb tilbage på beta-
lingskortet. Automaten skal også bruges til op-
krævning af gæsteleje, og vejrudsigten via DMI 
vil kunne tjekkes. 

Bro 4 renoveres færdig. Der skal udskiftes enkel-
te pæle under det inderste af broen samt nyt 
trædække. Denne vinter laves der ingen udskift-
ning på andre broer. Bestyrelsen arbejder på op-
datering og dermed nyoptryk af vore vedtægter 
og reglementer. På vor hjemmeside kan man nu 
læse om Poul Brask Thomsens kammeratskabs-
pokal, der uddeles én gang om året. Bavaria 
Yachtsforsikringer kan tilbyde samtlige bådejere, 
plads-ejere eller lejere, der er hjemmehørende i 
Egå Marina, en prisbillig bådforsikring.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår. 

På bestyrelsens vegne / Bjarne Robl 
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Havnemester
MOBILKRANEN:
Fra 1. December og hen til 15. Marts kører mobil-
kranen hver Mandag eftermiddag, husk at be-
stille tid.

TRAVELIFTEN: 
Traveliften bliver rigget af 1. December og stilles i 
vinterhi hen til ca.15.Marts alt efter vejret. Er der 
behov for kørsel med traveliften i den periode be-
tales et gebyr på kr. 1200 for til og afrigning.

 STRØM:
 Alle, der ønsker fast strømkabel til båden bedes 
kontakte havnekontoret og få lavet en aftale 
vedr. strømforbrug og eventuelt påmontering af 
måler i båden. Målere kan lejes via havnekonto-
ret mod et depositum på kr. 1500,- Pris for strøm 
er 2 kr pr.kwh. Har man ikke lavet aftale med 
havnekontoret, vil kablet blive fjernet. Målere 
skal afleveres i samme stand efter brug. Husk nu 
der må ikke være samleled på strømkablet, 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, samt tilstrækkeligt affendret. Både på 
land skal være forsvarligt afstivet og afdækning 
passende 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.No-
vember og frem til 1.februar vil kontoret være 
åbent mandag -fredag kl.9.00 - 12.00 samt tors-
dag kl.9.00 – 15.30
Havnemesteren og hans besætning ønsker her-
med alle en god jul og et godt nytår.

Hilsen Havnemesteren.

Havnemester

Vor havnemester 
Lars Kock Andersen rundede 50 
og EM holdt en fin reception.
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Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

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

Husketavle
DECEMBER
03. Båken udkommer ............................................Red
03. Kvalitetslejr - optimist .............Ungdomsudv.
04. Kvalitetslejr - optimist .............Ungdomsudv.
04. ES-julefrokost, kl. 15.00 ............Husudvalget?
05. Kvalitetslejr - optimist .............Ungdomsudv.
05.  Vintertræning ..............................Ungdomsudv.
09. Senior julefrokost, kl. 18.30 ...Seniorgruppen
12. Vintertræning ..............................Ungdomsudv.
19.  Julesejlads .....................................Ungdomsudv.

JANUAR
04.  Mail ud Båken  ................................Redaktionen
08. Lørdagsfrokost ............................Husudvalget?
11. Deadline Båken nr. 1.2011 ...........Redaktionen
11. Kanalaften, kl. 19.00 ......................Turudvalget
15. Nytårstaffel ...................................Ungdomsudv.
15. Lørdagsfrokost ............................Husudvalget?
17.  Teori beg. Kl. 19.00 .........................Sejlerskolen

19.  Senioraften  
v. Peter Petersen kl. 19.30 ......Seniorgruppen

22. Lørdagsfrokost ............................Husudvalget?
29.  Lørdagsfrokost ............................Husudvalget?
29. Hyggelejr........................................Ungdomsudv.
30. Hyggelejr........................................Ungdomsudv.

FEBRUAR
04. Kvalitetslejr ...................................Ungdomsudv.
05. Kvalitetslejr ...................................Ungdomsudv.
05. Lørdagsfrokost ............................Husudvalget?
06. Kvalitetslejr ...................................Ungdomsudv.
11. Båken nr. 1-2011 udkommer ......Redaktionen
12. Lørdagsfrokost ..............................Husudvalget
17.   Senioraften  

v. Jesper Jacobsen kl. 19.30 ...Seniorgruppen

MARTS
22. Teknikaften, kl. 19.00 .....................Turudvalget
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Følgende firmaer sponsorerer
ungdomsarbejdet i egå sejlklub

Nordea
Aarhus Sea Shop Aps

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

Danske Bank, Egå afd.
www.netbaad.com

Europcar / Østergaard Biler
Sailgroup Denmark Aps
Laser Time Aps, Risskov

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

Systematic Software Ingineering A/S, Århus
Sparekassen Kronjylland

Følgende støtter egå sejlklubs sejlerskole
Elna og Erik Mariagers Fond

Sailgroup Denmark Aps
Henrik Bock Århus A/S

www.netbaad.com

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

Navn

Adresse Postnr. By

Tlf. privat arbejde mobil

Fødselsdag og år

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

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

Jeg er: sæt X

■ kølbådsejer

■ motorbådsejer

■ gast

■ jollesejler

■ surfsejler

■ optimistjollesejler

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

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

Bådens navn Type/fabrikat

Sejlnummer Skrogfarve

Båden ligger på bro nr. Plads nr.

Dato og underskrift

Indmeldelsesblanketten bedes venligst afleveret i Egå Sejlklubs
postkasse eller tilsendt klubben.
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nye medlemmeR I egå seJlklub
Allan Mogensen
Fredericiagade 20 st
8000 Århus C

Martin H. Olesen
Flintebakken 123
8240 Risskov

Marianne Olesen
Løvagervej 35
8530 Hjortshøj

Joachim Berg
Nedergårdsvej 89
8200 Århus N

Francesco D’Amore
Vestre Skovvej 24
8240 Risskov

Pieter Döpping
oftevej 3
8250 Egå

Peter Bondeven Frederiksen
Marselisborg Alle 24 1.th
8000 Århus C

Simon Obel Bjørn-præst
Finsensgade 62, 4.tv
8200 Århus N

Hans Jakobsen
Skæringvangen 14
8250 Egå
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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


