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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...

spar op til 70 %

Super priser fra Garmin
- kom ind og få et godt tilbud

MUSTO
Se de gode priser på MUSTO tøj.
Assorterede modeller, størrelser 
og farver.

F.eks. 
GARMIN 
GPSMAP421 & 521
Kompakt søkortplot-
ter med de suveræne 
navigationsfunktioner 
og 4” eller 5” skærm
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Medlemsblad for Egå Sejlklub
Udgivelser 5 gange årligt.
Udgivelser i 2010 på følgende datoer:
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 åben hver tirsdag fra 
kl. 16.30 til kl. 18.30 i kapsejladssæsonen, 
der præciseres nærmere i BÅKEN nr. 2.
Indtil da ring på 8674 22 34. 
Ole Nielsen, sekretær

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Referat bestyrelsesmøde afholdt 
den 13. januar 2010

Turudvalget. 
Klubaftener er arrangeret, vi håber på stor op-
bakning.
Pinse- og Løvfaldstur afholdes pt. som planlagt, 
men detaljer er ikke fastlagt.
Løvfaldstur afholdes på en anden dato end ho-
vedsejladsen.

Kapsejladsudvalget. 
Der er styr på årets klubsejladser og arrange-
menter. Pt er følgende fastlagt:
Båkebane sejladser starter den 4/5
Hansetræf den 13-16/5
Midsommersejlads og grill er den 18/6
Hovedsejlads er den 19/6

Forsikring.  
Generel enighed om, at selvforsikring af følge-
både skal iværksættes. Dog forsikres de ”dyre” 
tornadobåde fortsat.
Der laves betingelser for udlån af både til andre 
klubber/arrangementer.

Medlemstal.  
Gaste-medlemskabskampagnen skal igangsæt-
tes. Ideer modtages gerne, men ”kampagnen” 
skal opfordre faste gaster til at tegne medlem-
skab.
-  Indlæg i næste nummer af båken (Claus)
-  Annonce på hjemmeside (kapsejladssiden) 

(Steen)
-  Opslag i klubhus (Claus)
-  Opfordring ved præmieoverrækkelse (Steen)
-  Ophængning af medlemsliste (Mogens)
-  Indstik i sejladsprogram (Claus/Steen)

Sejlerskole. 
Intet nyt.
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Ungdomsudvalg.  
Der er jf. Ole Frandsen opsat varme i omklæd-
ningsrum.
Arrangerer fastelavnsfest

Klubhus.  
Ole F, vil evt. gerne tage et år mere som klubhus-
formand, men det er på betingelse af, at der fin-
des nye ”kræfter”, som kan tage sig af de prakti-
ske gøremål ved fx tirsdagssejladser og andre 
arrangementer.

Div.  
Klubbens grill skal repareres eller der skal an-
skaffes en ny.

Ref. v. Claus Dalbøge

Kort nyt
- bestyrelsesmøde



6

Kære medlemmer i Egå Sejlklub.

I ønskes alle et rigtigt godt nytår. 
Her i starten af 2010 har vinteren bidt sig rigtigt 
godt fast, og selvom det kan virke som om, der 
er lang tid til, at vi skal på vandet igen, når vi kig-
ger ud over bugten og den tilfrosne havn, så er 
der allerede fuld gang i aktiviteterne og forbere-
delserne til den kommende sæson i Egå Sejlklub.

Sejlerskolen kører på fuldt tryk, lørdagsfroko-
sterne bliver flittigt besøgt og klubaftenarran-
gementer med foredrag, teknik-informationer 
og seniorhygge er godt i gang. På baggrund af 
de mange ideer og debatoplæg, der kom frem 
på generalforsamlingen i november, er et udvalg 
af aktive optimistforældre godt i gang med at 
drøfte mulighederne for en storjolleafdeling i 
sejlklubben, for således at forsøge at fastholde 
de unge efter optimist- og zoomjolletiden og på 
lidt længere sigt at skabe en endnu tættere til-
knytning til kølbådsafdelingen. Det bliver spæn-
dende at følge projektet og på klubbens vegne 
håber jeg, at de to afdelinger kan få megen glæ-
de af hinanden med mange sjove timer på van-
det til følge. I den forbindelse vil jeg fremhæve, 
at Egå sejlklub i den kommende sæson er vært 
for EM for juniorer i Europajolle klassen, dette 
sker i samarbejde med Sailing Aarhus. 

Bestyrelsens mødeaktivitet er også godt i gang 
og drejer sig først og fremmest om planlægning 
af den kommende sæsons sociale arrangemen-
ter og klubsejladser, men også om emner som 
forbedring af klubbens økonomi via selvforsik-
ring og tilgang af nye medlemmer. Et af initiati-
verne i forbindelse med sidstnævnte er en kam-
pagne, der skal tydeliggøre de mange fordele 
klubben står for, lige fra kapsejladsplanlægning, 
ribbenssteg hver tirsdag, de sociale rammer til 

arrangementer osv. Vi vil blandt andet opfordre 
”faste” gaster, der deltager i klubbens sejladser 
til at tegne et gaste- eller almindeligt medlem-
skab. Vi har i den forbindelse allerede besluttet 
et ”introduktionsgastemedlemskab” på DKK 
350. Men mere om dette i næste nummer. Året i 
klubben sluttede med julefrokosten i december, 
som var en stor succes og en rigtig god fest for 
de knap 100 fremmødte. Stor tak for en flot ind-
sats af holdet bag arrangementet. Det var en 
meget vellykket dag. Der blev både spist, danset, 
grinet og i høj grad sunget igennem (nogle san-
ge kønnere end andre), og jeg tror og håber, at 
sådan en fest er med til at danne grundlag for 
en lige så god tilslutning til årets kommende ar-
rangementer. Jeg vil gerne, her i årets start, på 
forhånd takke alle, der på den ene eller anden 
måde vil yde en indsats i klubben, i den kom-
mende sæson, hvad enten den er stor eller lille. 
Jeg vil også minde om, at der naturligvis ikke er 
noget, der sker eller arrangeres af sig selv, hvor-
for det også er vigtigt, at man ser positivt på det 
arbejde eller den opgave der bliver udført, også 
selvom der skulle være en ”enkelt svipser” en 
gang imellem. De som bidrager med en indsats i 
klubben, gør det trods alt af egen fri vilje – og 
fordi de har villet og/eller er blevet valgt til det. 

Med ønsket om en aktiv og god sejlsæson med 
mange gode timer i godt selskab med gode 
klubkammerater om en fælles interesse – igen 
Godt Nytår.

Med sejlerhilsen 
Claus Dalbøge, formand

Nytårsh I lseN
fra formaN deN
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Is, Banko, Joller og Gamle Minder.
I hvert nummer af Båken er der som regel fortalt 
om den flittige aktivitet i ungdomsafdelingen. 
Selvom vintermåneder er tid for mindre aktivi-
tet, så er det alligevel ikke med de unge menne-
skers gode vilje, at der ikke er sejlads foreløbig i 
januar måned. Men for første gange i 6 år har 
kong vinter ramt Århus bugten. Der er IS i hav-
nen og klubbens unge sejlere må nøjes med de-
res styrketræning, svømning løb osv.

Den lavere kadence har givet mulighed for lidt 
oprydning i klubhuset og hvad finder man så, 
GAMLE MINDER i form af gamle avisudklip helt 
tilbage fra dengang Egå Sejlklub blev skabt. Jeg 
var selv ung sejler i 78, som 10 årig erkender 
man ikke det arbejde og den energi, som mange 
voksne uselvisk lagde i projekt Egå Sejlklub, men 
ser man tilbage, må man erkende, at mange 
navne som f.eks. Jes Retbøll, Ole Brikner, Jørgen 
Munch, Bjarne Robl (givetvis godt understøttet 
af deres fruer) har udført et ungdomsarbejde, 
som klubben har levet højt på i mange år. 

Mange andre har ydet kæmpe bidrag til klub-
ben. Tænk på hvordan klubhuset blev bygget 
med frivilligt arbejde, Motorbåde som blev to-
talrenoveret for 15 år siden osv.

I dag bliver der i mange havne spurgt fra både-
jernes side:  ”Hvad får jeg for at være medlem af 
sejlklubben?” Svaret er simpelt, ”En større ver-

den”, ”En mulighed for at deltage i et fælles-
skab”, En mulighed for at deltage i og assistere 
ved klubbens arrangementer.  
Vi vil hermed opfordre til, at alle spørger sig selv. 
”Hvad kan jeg gøre for min klub?”. 
Vi mener i ungdomsafdelingen, at vi skal kæm-
pe og arbejde for at samle klubben mere, det 
skal ikke være ’dem i hovedklubben’ og ’den der 
ungdomsafdeling’ der er kun os Egå Sejlklub.
Derfor arrangerede ungdomsafdelingen den 3. 
december årets BANKO spil. Det var både hygge-
ligt og morsomt. Samtidig kunne vi hilse på en 
masse nye mennesker, og de kunne hilse på os.
Vi vil gerne hilse mere på klubbens andre med-
lemmer, så er man ude at gå tur, mens der er ak-
tivitet i ungdomsafdelingen, så kig op, - vi lover 
kaffe på kanden.

På generalforsamlingen blev ideen luftet med at 
genskabe STORJOLLE afdelingen. En initiativ-
gruppe bestående af flere forældre har arbejdet 
med dette projekt i samarbejde med Dansk Sejl-
union. 
Genskabelse af storjolleaktivitet er for 2010 den 
helt store organisatoriske udfordring. 
Der er praktiske opgaver, - dem løser vi nok. En 
anden udfordring bliver at fastholde de unge 
mennesker i en periode, hvor mange skifter 
drypvis fra optimistjollen over i en storjolle.
Denne opgave skal løses samtidig med, at vi på 
vanlig vis skal starte helst 25 nye sejlere, afvikle 
et DM og opnå den sædvanlige samling af gode 
resultater. 

Sejlerhilsen
Jonas Döpping

ungdomsudvalget
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Fra de gamle scrapbøger er hentet lidt billeder 
og avisudklip fra tiden 1973, hvor Egå Sejlklub 
blev født og til Marinaens åbning i 1978. Det var 
en periode, hvor der var megen aktivitet. Uden 
en havn klarede man sejladser fra den åbne kyst 
og lånte skurvogne.

Det var imponerende, at man i 1975 kunne plan-
lægge og gennemføre VM for optimistjoller, og 
det med et så godt resultat, at klubben blev 
hædret med Skovbakkens jubilæumsfad for det 

bedste idrætsarrangement i Århus. VM-stævnet 
havde 165 deltagere fra 25 nationer. Fra alle sider 
fik Egå Sejlklub ros for det vellykkede stævne.
En masse frivillige hjælpere, 65 på vandet og 25 
på land sørgede for logi i en stor teltlejr, bespis-
ning og registrering og resultatberegning og 
meget mere. Økonomisk gik det netop rundt, et 
budget på 155.000 kr. blev afviklet ved deltager-
betaling, tilskud fra Dansk Sejlunion og en ga-
ranti fra Idrætssamvirket samt private sponso-
rer.

fortidsminder
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Egå Sejlklub havde i 1975 ca. 350 medlemmer, og 
VM-stævnet gav yderligere tilgang. 
Efter stævnet købte sejlklubben 1o af optimist-
jollerne med henblik på at starte egen jolleafde-
ling.
Den kom i gang året efter med Leif Andersen og 
Chris Jacobsen som ledere, fra 1977 suppleret 
med Jes Retbøll.

Det var et stort og imponerende arrangement, 
men egentlig blot en lille del af den kæmpe ind-
sats, som blev præsteret omkring Egå Sejlklubs 
første år og Egå Marinas etablering. Typisk for 
en frivillig indsats er, at man ser 
fremad, man er resultatorienteret, 

ingen spørger hvad man selv får ud af dette ar-
bejde. Men man får virkelig noget, samarbejdet 
giver glade timer og venskaber, man glæder sig 
over at se resultatet af sin indsats, og endelig er 
lidt anerkendelse heller ikke af vejen. Det hviler 
på ledelsen at huske det.

De gamle scrapbøger opbevares af  ungdomsaf-
delingen og Egå Sejlklub, og det er vigtigt, at de 
fortsat forsynes med udklip og billeder, så histo-
rien ikke går tabt. Nu er vi i den digitale tidsal-
der, og derfor bør der også gemmes materiale 
på CD’ eller DVD’er.

Niels/Jonas
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Vinter
I skrivende stund er der minus fem grader uden-
for, og det føles bidende koldt, når det nu blæser 
12 m/s og det fyger voldsomt med sne. Det er 
måske svært at tænke på forårsklargøring og 
kapsejlads nu, men forhåbentlig er der lidt bed-
re vejr, og vi er mentalt lidt tættere på, når dette 
læses.  Vi er i kapsejladsudvalget allerede ved at 
være forberedt på den kommende sæson, med 
nogle indledende øvelser, mindre ændringer til 
baner og løb, og fastsatte datoer. 

En aften med Finn Beton 
- tirsdag 23 marts kl. 19:30. 
Vi vil allerede i marts lægge op til sæsonen med 
en aften med en af vores populære trænere Finn 
Beton, der sikkert kan in-
spirere os med gode fif.  
Finn er tilknyttet vores 
kraftcenter i Sailing Aar-
hus, og har indvilget i at 
fortælle om tips og tricks 
bl.a. med forberedelse og 
tilrettelæggelse af kap-
sejlads, trim og meget 
mere. 
For jer der ikke kender 
Finn, kan jeg nævne at Finn ”Beton” Jensen er et 
træner-ikon i dansk sejlsport, og har som træner 
og coach sat sit fingeraftryk på utallige medaljer 
ved internationale mesterskaber i forskellige 
bådklasser, herunder Soling guldet i Sydney og 
bronzemedaljerne i Athen. Desuden har Finn 
som aktiv kapsejler i mange jolle- og bådtyper 
vundet 1 sølvmedalje ved VM, 2 guldmedaljer 
ved DM og 10 sølvmedaljer ved danske og nordi-
ske mesterskaber. Ud over sit arbejde i kraftcen-
teret, har Finn også arbejdet som profesionel 
træner for Dansk Sejlunion og Team Danmark, 
og har coachet mange dygtige sejlere heri-
blandt; Jesper Bank, Dorte O. Jensen, Kristine 
Roug, Stig Westergård, Signe Livbjerg, der alle er 
verdensmestre og OL-deltagere.
Jeg er sikker på vi får en udbytterig aften med 
Finn - sæt kryds i kalenderen.

kapsejladsudvalget
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Ændringer i kapsejladsreglerne 
pr. 1. januar 2010.
ISAF har besluttet at foretage nogle omgående 
justeringer af kapsejladsreglerne. Regel 18.2 (c) 
er ændret mhp. at forhindre en nylig opdaget og 
potentiel farlig taktik, der er opstået som en util-
sigtet konsekvens af reglens hidtidige ordlyd. 
Den reviderede regel tillader ikke længere, at en 
båd stagvender umiddelbart før, den når mær-
ket og som følge af stagvendingen opnår ret til 
plads ved mærket ift. en båd, som var klart foran, 
da de nåede zonen. 
Definitionen for ”hindring” er ændret, således at 
en båd ikke længere vil være en forhindring for 
en anden båd, som er pligtig til at give den plads 
eller plads ved mærket. Denne ændring simplifi-
cerer analysen af nogle situationer tæt på et 
mærke hvor både regel 18 og 19 gælder, og vil ik-
ke på anden måde ændre ”gamet”. 
Definition af ”part” er ligeledes justeret og der 
er nogle ændringer til tillæg J, K og L vedr. rekla-
meregler. 
Se den fulde tekst på DS 
www.sejlsport.dk/sw9390.asp. 

Den kommende sæson. 
Der kommer mere i næste nummer af Båken 
om den kommende sæson, men allerede nu kan 
jeg afsløre, at Båkebanen starter 4. maj med tu-
ne-up den 27. april og Popintsejladserne starter 
allerede 27. april med tune-up den 17. og 24. april.
Der er flere arrangementer, hvor vi gerne vil ha-
ve en hjælpende hånd til mærkebåde mm. - og 
som Jonas Döpping sagde på generalforsamlin-
gen: ”Den ene tjeneste er jo den anden værd”.
Se iøvrigt indlægget fra en af vores gode mær-
kebåd-sejlere, Jonas Bendixen, der har været på 
Grønland med ”Hvidbjørnen”.

Fortsat god vinter,
Steen Jepsen

Kapsejladsudvalget

hovedkapsejlads 2009
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En artikel til dem der hjemme, som skal fortælle 
om, hvordan det er at være værnepligtig på sø-
værnets inspektionsskib Hvidbjørnen, som sejler 
på Grønlands kyster. Om de oplevelser vi får her 
oppe, og om alt det nye vi oplever. 

Vi er blevet indlogeret på Hvidbjørnen, som be-
skæftiger omkring 100 mænd/kvinder. Mens vi 
er ombord udføres opgaver for den danske stat 
betalt af skattekroner. Men det er kun den korte 
beskrivelse af, hvad Hvidbjørnen er. I virkelighe-
den er det både hjem og arbejde for alle disse 
dygtige mennesker. De forstår at have det godt 
sammen, men der er ikke en overflod af plads, så 
vi er tæt på hinanden. Det er vigtigt at skibet 
rent fysisk kan klare alle disse aktiviteter. Men 
mere vigtigt er det, at vi kan respektere hinan-
den på godt og ondt, og alle bidrage til et godt 
miljø. Det er fedt, når vi kommer som en halv-
stor gruppe på 16 værnepligtige og hopper om-

bord. Vi er både larmende og kræver megen 
plads med vore store armbevægelser. Jeg føler 
ikke, det har været en belastning for den faste 
besætning. De er utrolig gode til at respektere 
os, og det gør det let at komme ind og blive ta-
get med i oplevelserne og udfordringerne. Ople-
velser er der masser af, mange spændende ting, 
jeg ikke har set før. Og så den helt fantastiske 
natur, som er svær at beskrive, for den er bare så 
overvældende stor og brutal. 

Vi øver en masse sikkerheds procedurer, det bli-
ver gjort på hvert togt, og er sikkert hverdag for 
mange. For mig er det en oplevelse at se en heli-
kopter flyve rundt over os, og se når den begyn-
der at hejse folk ned på fordækket (kaldet hoist), 
mens vi sejler. Når vi sejler igennem et sund, 
hvor klippesiderne rejser sig omkring os, dækket 
af det fineste lag sne, som spredt med løs hånd, 
- små is flager driver forbi os hele tiden, - og så 

hvidbjørnen – Vores hjem
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lige pludseligt, helt ud af ingenting, dukker der 
et bysamfund op. Fra Hvidbjørnen kan vi se, 
hvordan børnene begynder at løbe ned til van-
det og se på vores øvelse, som er nået til, at en 
båre hejses ned på fordækket. Det hele gik fan-
tastisk godt og helikopteren landede som på al-
le andre hverdage på dækket, fint styret af 
håndsignaler fra flyvelederen. Helikopteren bli-
ver pakket sammen og kørt ind i hangaren. Alt 
sammen vel organiseret og det lykkes, fordi alle 
arbejder sammen, værnepligtige, dæks personel 
og helikopter teknikerne.

Hvidbjørnen er et krigsskib, det kan man godt se 
og mærke. Og det er interessant at gå rundt og 
se, hvordan skibet er udstyret til at forsvare dan-
ske interesser. Hvordan det er udstyret med 
mange systemer til at holde det flydende og i 
drift. Men det er kun skibet der viser det. Besæt-
ningen opfører sig ikke som soldater, den gode 
stemning kommer nærmere en velfungerende 
arbejdsplads. Det er interessant at være med i 

de forskellige sektioner, hvor vi indgår og får set 
mere til deres arbejdsopgaver. Jeg er kommet i 
kamp informations afdelingen, som opholder 
sig på broen. Her hjælper vi med at udsætte ski-
bets position i søkortene og holde øje med skibe 
i nærheden ved hjælp af radar. Det er komplekse 
opgaver. Jeg synes det er spændende at følge 
med i, hvor vi sejler, samt at være med til at navi-
gere rundt imellem is og klipper i Grønlands 
fjorde. Men udover at træne sikkerhed og yde 
hjælp til andre skibe, så er der mange sociale ak-
tiviteter om bord. Blandt andet velfærds flyv-
ning og sejlads. Vi har f. eks. været ude og kigge 
på gletsjeren i Grønnedal, det er fantastisk flot 
og spændende, at vi kan se på klipperne, hvor 
gletsjeren har været igennem de sidste mange 
år. Og hvordan en gletsjer ser ud fra luften, - se 
det barske terræn, der er helt uberørt af menne-
sker. 

Fortsættes på næste side

Prins Christians Sund.
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En dag holdt Præsten, som er med ombord, en 
gudstjeneste. Det var ikke som at komme i kirke 
på en søndag, men en særlig oplevelse. Dæks-
matrosen ringede gudstjenesten ind med skibs-
klokken, og sanitten læste alterbønnen op. En 
oplevelse som jeg sammen med en menneske-
fyldt kantine fik med, mens vi sejlede ind i en 
Grønlandsk fjord. Det var en meget særpræget 
oplevelse og et skønt pusterum midt i vagten. Af 
andet til at løfte stemningen kan nævnes jule-
klip og bingo efterfulgt af æbleskiver. Alt sam-
men på en lørdag hvor vi lå for anker. Så var der 

ro i skibet og rigtig weekend stemning. Om vo-
res ophold på Hvidbjørnen kan siges, at det er 
rigtigt skønt at møde stor opbakning fra vore 
overordnede, selvom vi fylder rigtigt meget til 
spisning og rundt på ski-
bet. Så tak til Hvidbjørnen 
for den totale oplevelse af, 
hvordan livet i søværnet er, 
og for oplevelsen af den 
storslåede natur på Grøn-
land.

Jonas Bendixen

Tunugdiarfik, - Hvidbjørn bryder is.
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I ønskes alle et rigtig godt nytår, med ønsker om 
nogle rigtig gode sejladser i 2010. 
Den 23/9 havde vi evaluerings møde. Vi fik plan-
lagt 2010 sejler programmet, se i oversigten. Det 
store emne for os er stadig, hvad gør vi for at få 
flere både på vandet til onsdagskapsejladserne. 
Sidste år ændrede vi på vores kapsejlads regler, 
sejladserne er ikke kun for piger, det er for alle 
sejlere. I år fik vi planlagt tiltag, hvor vi skulle for-
søge at kontakte evt. nye interesserede. Vi vil an-
noncere til introaftenen for 2010 sejladserne. 
Dommertjansen er stadig, Egå Sejlklub i foråret, 
og ÅSK i efteråret. 
Den 9. december var vi til julehygge i ÅSK klub-
hus, et rigtig hyggeligt arrangement med alt 
hvad der hører sig til. Tak til Århus pigerne. Vi 
gjorde status fra evaluerings mødet, - hvad var 
der kommet ud af vores kontakt til evt. interes-
serede?? 

Teori:
14. april: Introaften i hhv. ÅSK og Egå
21. april:  Meteorologi v. Jens Villumsen   

i klubhuset i Egå
28. april: Kapsejladsregler i klubhuset ÅKS

HavfrueCup 2010:
5. - 12. - 19. og 26. maj
2. - 9. og 16. juni 
18. og 25. august
1. - 8. - 15. og 22. september 
Før 1. september starter 
sejladserne kl. 19.00.
Efter 1. september starter 
sejladserne kl. 18.30.

Grillsejlads  
Den 16. juni i sejlklubben Bugten

Egå Pokalsejlads  
Den 22. september i Egå

pigesejlads
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Vi er klar med
Sæson nyheder

og
aktuelle tilbud

www.marinelec.dk
Henning Wermuth
Marine Electronic

latyrusvej 3 – 8240 risskov
mob. 40 72 45 65

- snak med fagmanden – og få råd -

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

26.10.2009
2009 TORM Gran Prix vinderne kåret
Traditionen tro blev klasse-vinderne i årets sam-
lede TORM Grandprix serie hyldet ved en flot re-
ception hos TORM i Tuborg Havn i Hellerup. 
Blandt vinderne var Mathias Livbjerg (KBL), Opti-
mist drenge og  Asta Reedtz Husted (ES), opti-
mist piger, samt Mads Hansen (KBL) i Laser 
Standard. Vinderen af et af to ophold på en 
TORM tanker, blev Lin Ea Cenholt Christiansen 
(ÅSK). 

05.11.2009
Sailing Academy Aarhus debut med Melges 24.
Der blev i weekenden skrevet akademihistorie, 

da det første internationale stævne blev sejlet i 
Hyeres, Sydfrankrig. De ni elever og underviser 
Peter Hansen, som tilsammen udgjorde to Mel-
ges 24 besætninger, deltog i de franske mester-
skaber og blev henholdsvis nr. 8 og 9. Akademi-
sterne fik ikke mange dage at sunde sig i efter 
den krævende opstart. I løbet af ugen blev Mel-
ges 24’erne trailet videre til Gardasøen, hvor aka-
demiet skulle sejle deres andet internationale 
stævne.

29.11.2009
Martin Kirketerp vinder RC44 stævne 
i Dubai
Han gjorde det i Dubai, Martin Kirketerp vandt 
med skipper Pieter Heerema, ejer af RC44eren 
No Way Back. Holdet tog også sejren i hele 
RC44-serien i år. Vinderholdet med de tre dan-
skere Martin Kirketerp, Frederik Sparvath og 
Chresten Plinius tog placeringerne 6, 6, 3, 3, 1 
og 1.

30.11.2009
Finn Beton æresmedlem i ÅSK
Finn ”Beton” Jensen er blevet udnævnt som 
æresmedlem af Århus Sejlklub for sit lange ar-
bejde til fordel for ungdoms-, talent- og elitear-
bejdet i dansk og Århusiansk sejlsport.

Finn Beton modtager hæder og æresbeviser 
af formand for Århus Sejlklub, Per Risvang. 

sailing århus
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12.12.2009
Verdens bedste 29er piger får 
Hotel Royal Legat
For andet år i træk blev Hotel Royal prisen ”År-
hus Future Sports Stars” uddelt og i år modtog 
verdens bedste, kvindelige 29er besætning, Ida 
Marie Baad og Marie Thusgaard Olsen et legat 
på kr 25.000. 
I 2008 indgik Hotel Royal og Elite Idræt Århus en 
samarbejdsaftale, hvor Hotel Royal over 5år yder 
1.000.000,- kr i støtte til udvikling af lokale 
sportstalenter. De private midler indgår i fonden 
Elite Idræt Aarhus og skal anvendes til direkte 
talentstøtte, som EIÅ ikke tidligere har haft mu-
lighed for at støtte. Legatbestyrelsen, som også 
støttede Ida og Marie i 2008, har i 2009 aner-
kendt deres store indsats og flotte resultater ved 
VM på Gardasøen, og har derfor igen i 2010 
valgt at yde pigerne støtte. Denne gang igen 
med et legat på 25.000, kr. Dette gør det muligt 
for sejlerne at  forsvare deres resultater fra Gar-
dasøen ved deltagelse i VM for 29er som afhol-
des på Bahamas fra 2-9 Januar 2010. 

18.12.209
Miljøvenlige sejlklubber i Århus nedbringer CO2
Århus Kommune CO2 neutral i 2030. COP 15 kon-
ference København. Det er nu vi skal tænke på 
fremtiden og det miljø vi alle færdes i. Som sej-
lere har vi altid været opmærksom på vindens 
og havets kræfter. Vi udleder ikke CO2, når vi sej-
ler derud af for fulde sejl. Alligevel ved vi, der er 
mange ting, vi som sejlklubber kan gøre for at 
begrænse vores samlede CO2- og miljø-belast-
ning, til gavn for luft og vand, uden at det går ud 
over aktiviteterne. For at hjælpe klubberne til at 
passe bedre på miljøet, arrangerer Sailing Århus 
et all-round miljøtjek i de fem Århusianske sejl-
klubber. FO Århus stiller en miljøkonsulent til rå-
dighed og projektet er støttet af Danmarks 
Idræts-Forbund via midler fra Olympic Solidarity, 
en fond under International Olympic Committe. 
Alle klubberne får besøg af den Grønne Guide i 
januar 2010. Klubhusene gennemgås for hvad 
der evt. kan laves af fysiske energibesparende 
tiltag. Eller der kan være mulighed for adfærds-

Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

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

Fortsættes på side 20
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til opslagstavlen
vinter-
arrangementer

deadline

For BÅKEN nr. 2-10

d. 16. marts

turudvalget

Palle på Langfart

d. 23. februar, kl. 19.30

61 døgn alene på Atlanten

d. 16. marts, kl. 19.30

Fastelavnsfest

Slå katten af tønden

d. 13. februar kl. 11.00

Kapsejlads-

udvalget

Regler og tips v. Finn Beton

d. 23. marts kl. 19.30

Tune-Up Pointsejladser

d. 17. og 24. april

Tune-Up Båkebanen

d. 27. april
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senior-gruppen

Havnehuset i Århus

d. 17. februar kl. 19.00

Om James Cook

d. 10. marts kl. 19.00

Planlægningsmøde

d. 14. april kl. 19.00

ungdoms-

udvalget

Vintertræningen fortsætter

Kvalitetslejr, optimister 1.

d. 26., 27. og 28. februar

Kvalitetslejr, optimister 2.

d. 11. 12. og 13. marts

Landsholdslejr, optimister

19., 20. og 21. marts

Påskelejr, optimister

d. 1., 2. og 3. april

stander-
sKiFte

d. 24. april kl. 14.30

Standerskiftefest

d. 24. april kl. 19.00

Pladshavermøde

d. 20. april kl. 19.30
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tJ-marINe   ·   torben Jensen   ·   arresøvej 7   ·   8240 risskov
Reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer

autoriseret forhandler af

regulerende tiltag til energi- og miljø-besparel-
ser. Det forventes at arbejdet ikke kun vil medfø-
re en stor begrænsning i klubbernes miljø-
belastning men også vil bidrage til, at klubberne 
kan notere besparelser på driftsudgifterne – 
hvilket for foreningslivets med begrænsede res-
sourcer også er et væsentligt argument. Sailing 
Århus arbejder for en grøn – og ren blå sejlsport 
på Århus Bugten.

21.12.2009
Sejlsporten fejret ved 
Team Danmark 25 års jubilæum
Danskerne har stemt - Jonas og Martins præsta-
tion ved OL 2008 er den 4. største sportspræsta-
tion de sidste 25 år og er i flot selskab med fod-
bold EM 1992, Guldfireren ved OL 1996 og Tom 
Kristensens Le Mans Sejre. Det blev afsløret ved 
Team Danmarks 25 års jubilæumsfest i decem-
ber. Over 100 af Danmarks bedste atleter gen-
nem de sidste 25 år blev hyldet på scenen – 
blandt andre EM-heltene fra 1992, håndboldpi-
gerne fra 1996, alle guldfirer-roerne gennem ti-
den, Morten Frost, Tom Kristensen, 49’er sejlerne 
og Jesper Bank.

30.12.2009
Sailing Aarhus nytårsbrev 2009
Af: Thomas Capitani Nielsen
Med Julen veloverstået, Nytårsaften lige om 
hjørnet og et helt nyt og ubrugt år 2010 ganske 
tæt på, er det tiden at ønske alle Sailing Aarhus 

venner og klubmedlemmer et fantastisk, nyt 
sejlsportsår.
2009 har været endnu et fantastisk godt år for 
Århusiansk sejlsport - et år hvor det er lykkedes 
os at konsolidere Århus som et betydende kraft-
centrum for nationalt og internationalt sejl-
sport, og hvor en række nye, spændende initiati-
ver har set dagens lys. 
Vi vandt desværre ingen OL guldmedaljer i 2009 
(!), men den fra 2008 vil nu nok også vise sig at 
gå over i historien som udødelig. Derudover blev 
der vundet metal af alle lødigheder både på 
udenlandske, indenlandske og hjemmebaner, 
bl.a. Danmarksmesterskaber ved J/U DM og en 
suveræn Århusiansk sejr ved Danish Open i 
Match Race – begge stævner var oven i købet på 
hjemmebane og blev fulgt af et stort, Århu-
siansk publikum
Det er i 2009 også lykkedes os at få konsolideret 
Sailing Aarhus samarbejdet mellem klubberne 
og få løftet sejlsporten i Århus ind på den politi-
ske dagsorden, ligesom det er lykkedes os at til-
trække Danboat’s flydende bådudstilling, der 
fremover hvert år skal afvikles i Århus.
Det bør vi være stolte af, og som altid på denne 
tid, er det på sin plads med et lille tilbageblik 
over de aktiviteter som 2009 bød på. Det er også 
tid til et lille kik ind i fremtiden, at give et indblik 
i, hvad Sailing Aarhus vil kunne byde dig og din 
klub af aktiviteter, events og muligheder de 
kommende år.
Tak fra alle os til alle jer for et forrygende 2009 – 
vi glæder os til et nyt år fyldt med sejleroplevel-
ser og endnu en gang – rigtigt godt Nytår – og 
husk, det er på www.sailing-aarhus.dk du kan 

Fortsat fra side 17
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læse alle nyhederne om sejlsporten i Århus.
(Det her gengivne er første afsnit af det lange 
nytårsbrev. Hele brevet kan læses under nyheder 
på www.sailing-aarhus.dk – Red.)

03.01.2010
Regelquiz nu på dansk - det virker super godt
Jens Villumsen (KBL) har en nytårsgave til alle 
sejlere, han har oversat det kendte og effektive, 
online kapsejladsregel spil ”Uli Finckhs regel-
quiz” og det virker rigtigt godt.
Spillet findes på: 
http://game.finckh.net/indexden.htm 

06.01.2010
Henning Wermuth (ÅSK) til 2010 Contender 
Worlds i Australien
Der afvikles i disse dage VM i Contenderklassen i 
Queensland, Australien med 56 deltagende bå-
de, heraf to danske, hvor Henning Wermuth fra 
Århus Sejlklub repræsenterer de århusianske 
farver.

07.01.2010
505 DM og A-Cat DM i Kaløvig
To spektakulære klasser holder klassemesterska-
ber i 2010. Der er tale om DM for den toperso-
ners 505 klasse og Danish Open for en-mands 
katamaranen A-Cat.
Danmarksmesterskaberne og klassemesterska-
bet finder sted den 5-6. juni 2009 og Kaløvig Bå-
delaug lægger havn og organisation til. Udover 
de suveræne sejlforhold på Århus Bugten er en 
anden årsag til fælles DM’et også, at Kaløvig Bå-
delaug og Sailing Aarhus i nær fremtid skal være 
værter for begge klassers verdensmesterskaber. 
VM for 505 klassen er allerede i juli/august 2010 
og VM for A-Cat er i august 2011.

11.01.2010
2010 VM for 49er og 29er på Bahamas
VM for 49er og 29er på Bahamas er netop over-
stået, med flotte Århusianske resultater, men in-
gen medaljer. I 49er klassen formåede Brødrene 

Søren og Peter Hansen ved præmieoverrækkelse under VM på Bahamas

Fortsættes næste side
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Hansen desværre ikke at leve op til det flotte re-
sultat fra 2009 VM, hvor de sluttede på en sam-
let 8. plads. Brødrene formåede ikke at sejle sig 
ind i medalrace (top 10) men lavede til gengæld 
en sikker og rutineret præstation i silverrace, 
hvor de vandt, og således samlet i VM blev nr 36.
Bedst placerede danske båd ved 49er VM blev 
Allan Nørregaard/Peter Lang fra Fredericia, der 
lavede en flot 9. plads i medal race.
Også brødrene Emil og Simon Toft Nielsen, (KBL), 
klarede sig rigtigt flot og endte på en samlet 18. 
plads. På en 7. plads i sølvfeltet , og dermed nr 43. 
samlet finder vi Peter Krüger Andersen (KBL) 
sammen med Nikolai Torsell (KDY). Der var 72 
deltagende besætninger.

Marie T Olsen og Ida Marie Baad Nielsen efter at titlen er i hus. 

Flotte, danske præstationer i 29er klassen. I 29er 
klassen fik Taus Holtug og Oscar Haumann fra 
Charlottenlund en samlet 4. plads. Bedste Århu-
sianske besætning blev Kristian Kirketerp og 
MathiasSlet Lehm, begge fra Egå Sejlklub, der 
sikrede sig en samlet 7. plads efterfulgt af Marie 
Baad Nielsen og Ida Marie T. Olsen (ÅSK) på en 
samlet 10. plads. Der var 35 deltagende besæt-
ninger.
Der gives priser til bedst placerede kvindelige 
besætning, bedste ungdomsbesætning osv., og 
Ida Marie og Marie blev flot belønnet som den 
bedst placeret kvindelige besætning og kan der-
med for andet år i træk bryste sig med titlen 
”verdens bedste, kvindelige 29er besætning” - 
det er lovende, når 29eren forhåbentligt fra 2016 
bliver olympisk.

Fortsat fra forrige side
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PladshaVermøde
Der indbydes til vedtægtsbestemt pladshavermøde

Tirsdag den 20. april 2010 kl. 19.30 
i Egå Sejlklubs lokaler

 
 DAGSORDEN:
 
 1.  Valg af ordstyrer.
 2.  Bestyrelsens beretning for 2009 og orientering om sæsonen 2010.
 3.  Fremlæggelse af regnskabet for 2009.
 4.  Valg af     a) formand for de kommende 2 år  

     – Bjarne Robl modtager genvalg. 
b) pladshaverrepræsentant for de kommende 4 år  
     – Lars Østergaard modtager genvalg.

 5.   Præsentation af udpegede bestyrelsesmedlemmer for  
HEI-Rosport, Århus Kommune og Erhvervsdrivende - for 4 år.

 6.  Pause – hvor der serveres en øl eller vand.
 7.  Overrækkelse af Poul Brask Thomsens kammeratskabspokal.
 8.  Eventuelt – herunder åben debat om havnerelevante emner.

Bestyrelsen / Egå Marina erhvervsdrivende fond

www.bluehorizon.dk
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maritime vandtætte tasker til båden
-se langt mere på vores webshop...  

TARPOULIN
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turudvalget

”Teknik-aften” den 19. januar
En god snes medlemmer var mødt til en hygge-
lig og lærerig aften i selskab med Jysk Bådser-
vice og Sondrup Marine Motor. Mange mente 
nok på forhånd selv at være hjemmegjorte eks-
perter i bådens tekniske installationer, men 
måtte alligevel gå derfra med en erkendelse af, 
at der var et par ting, man ikke lige havde tænkt 
på. Ikke mindst spørgsmålet om sammenhæng 
mellem korrosion og elinstallationer gav anled-
ning til eftertanke.

Kommende arrangementer:
23. februar: Palle på langfart
Vi får besøg af Palle Skov Sørensen, Egåsejler 
kendt fra bl.a. båkebanen, som viser film og bil-
leder fra sin tur over Atlanten fra Lanzarote til 
Caribien. 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.

Begge arrangementer starter kl. 19.30. Gæster 
er velkomne ifølge med medlemmer. Der vil bli-
ve opkrævet et symbolsk beløb i entre til dæk-
ning af kaffe, kage mv.

Peter Rose

Jens Kristian Kobæk (tv) og Peer Høj fortæller om 
 bådens tekniske installationer.
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husudvalget

Lørdagsfrokosterne
er en succes. Glade og talelystne sejlere mødes 
til en frokost, hvor menuen på forhånd er 
ukendt, men altid en god overraskelse. Det virker 
som om, at vi mødes og samtaler mere i vinter-
tiden end om sommeren, hvor målet er båden,- 
og så ud og sejle.
Frokosterne fortsætter til den 27. marts, og der 
er endnu enkelte ledige køkkendatoer.

Standerskifte
Lørdag den 24. april kl. 14.30.

Standerskiftefest
Samme dag kl. 19.00, hvor godt humør, god mad 
og musik er hoved ingredienserne. Mere på op-
slag i klubhuset, og HUSK tilmeldingslisten.

Nyt gelænder
Mon ikke det var med tanke på den høje gen-
nemsnitalder, som klubbens medlemmer har, at 
nogen efterlyste et gelænder på trappen ind til 

klubhuset. Det har den fået nu, - et flot og solidt 
gelænder lavet af Carsten Rasmussen. - Jesper 
Jacobsen, som går knap så hurtigt, som de fleste 
af os, har afprøver gelænderet og godkendt det.
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Husketavle
FEBRUAR
12.  Båken nr. 1-10 udk. ..............................................Red.
13.  Fastelavnsfest .................................Ungdomsudv.
17.  Seniorgr. Århus Havn ..............................Seniorgr.
23.  ES-aften. Palle på Langfart ......................Turudv.
26.  Kvalitetslejr, optimist.ES .............Ungdomsudv.
27.       do. ....................................................Ungdomsudv.
28      do. ....................................................Ungdomsudv.

MARTS
05.  Kvalitetslejr, joller.KBL ..................Ungdomsudv.
06.      do. ....................................................Ungdomsudv.
07.      do. ..........................................          Ungdomsudv.
10.   Senior-James Cook ...................................Seniorgr.
11.   Kvalitetslejr, optimist.ES .............Ungdomsudv.
12.      do. ....................................................Ungdomsudv.
13.      do. ....................................................Ungdomsudv.
16.   ES-aften-Atlantsejlads ..............................Turudv.

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

16.   Deadline, Båken nr. 2-10   .............Redaktionen.
19.   Landsholdslejr, opti.ES ................Ungdomsudv.
20.      do. ....................................................Ungdomsudv.
21.      do. ....................................................Ungdomsudv.
23.   Finn Beton gir tips ......................Kapsejladsudv.
29.   Søsætning starter .........................Havnemester.

APRIL
01.   Påskelejr, optimist.ES ...................Ungdomsudv.
02.      do. ....................................................Ungdomsudv.
03.      do. ....................................................Ungdomsudv.
14.   Senior, planlægningsmøde..................Seniorgr.
14.   Introduktionsmøde ............................ Pigesejlere
16.   Båken nr. 2-10 udk. .......................... Redaktionen
17.   Tune-Up Pointssejlads ..............Kapsejladsudv.
20.   Pladshavermøde .................................Egå Marina
21.   Meteorologi, ES .................................... Pigesejlere
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seniorgruppen

Det blev seniorgruppens 14. julefrokost. Vi var 
20, som fik en hyggelig aften med Peter M.A. ved 
roret. De næste møder bliver:
Onsdag den 17. februar, hvor vi skal besøge Hav-
nehuset  på  Århus Havn. Der får vi en oriente-
ring om havnens historie og om den seneste ud-
vikling.
Trafikleder Søren Tikjøb fra Århus Havn har væ-
ret venlig at stille sig til rådighed med en orien-
tering om og demonstration af havnens AIS sy-
stem, samt hvad det bruges til. 
Mødestedet er Århus Havnekontor, Mindet 2 
(ved Åhavnen) ved indgangen.
Onsdag den 17. februar, kl. 19.00
Da vi skal lukkes ind og lodses på plads, er det 
vigtigt at alle møder til tiden!
Parkering på havnens areal syd for havnehuset.
Arrangementer forventes at vare 1-1,5 time. 
AIS (Automatic Identification System) er et for-
holdsvis nyt system, der i 2005 blev obligatorisk 

i skibe over 300 BT. En del fritidssejlere har alle-
rede investeret i systemet, der også er tilgænge-
ligt for mindre skibe. Af sikkerhedsmæssige år-
sager kan dette være en god investering.
Du kan læse mere om systemet på Dansk Sejl-
unions hjemmeside: http://www.
danskebaad ejere.dk/sejlads/navigation/ais.aspx
Onsdag den 10. marts, hvor Poul Hornshøj vil 
fortælle om mesternavigatøren James Cook.
Onsdag den 14. april. Her vil vi planlægge de 4 
eller 6 sejladser i sommeren 2010.
Vi fik vintervejr i januar. - En hel del af senior-
gruppens medlemmer har oplevet januar 1979 
med de skader, som isen skabte på Egå Marina. - 
I klubbens  scrapbog  bd.1 , 1973-1986, har vi bl.a. 
avisartiklen ”Koster ikke noget” om dette emne.
Måske blev januar 2010 en isvinter; og måske 
blev det kun med mindre skader i Egå Marina. 

PP

156 fortøjningspæle er presset flere meter i vej-
ret af isen. Som billedet viser er broerne flere 
steder løftet højt op. Marinaens formand siger, 
at Marinaen har mandskab og materiel til at 

klare problemet, og det vil kunne gøres på ca. 3 
uger når havnen er isfri. Skulle fremmede gøre 
arbejdet ville det koste 50-60.000 kr. – Noget 
lignende skete året før, men det var før havnen 
blev overtaget af Marinaen, så reparationen 
måtte betales af entreprenørerne. 
PS. Senere blev etableret bobleanlæg, så dette 
ikke gentager sig.

Red.

Et kort resume af artiklen, ”Koster ikke noget”.
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egå marina

Alle ønskes et rigtig godt nytår 2010 med håbet 
om en god sejlsæson, selvom det er svært at 
forestille sig sommeren, når sneen i skrivende 
stund ligger hvid og tyk udenfor vinduerne, 
temperaturen er på minussiden og bobleanlæg-
get kører for at holde vore pæle fri for is.

Vort personale er i gang med renovering af bro 
nr. 4, der skal have udskiftet nogle af de bæ ren-
de pæle under broen, da de er angrebet af pæle-
orm (hvilken ikke skulle have været muligt, da de 
er hårdtræspæle af Azobe-typen). Herefter bliver 
al træværket, der bliver gået på, udskiftet.

Der bliver opsat 8 helt nye lys- og elstandere, 
hver med 6 strømudtag men uden betalingsde-

len, som imidlertid hurtig kan isættes, hvis be-
styrelsen senere vil indføre betaling for individu-
elt strømforbrug.

Der bliver også opsat helt nye vandstandere 
med slangeoprullere.

Vi opfordre alle til regelmæssigt at se vor hjem-
meside www.egaa-marina.dk , hvor de seneste 
nyheder, opdateringer m.v. findes, bl.a. praktiske 
informationer – forår – 2010.

Bestyrelsen, Egå Marina, 
Bjarne Robl 
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havnemester

Den første forårshilsen fra havnemesteren!

Såfremt vintervejret opfører sig ordentligt star-
ter vi med søsætning af både 
mandag den 29. marts og kører derefter alle 
hverdage.

Krankørsel lørdage og søndage
April måned: den 10. + 11. , 17. +18. og  24 + 25.
Maj måned: den 1. + 2.   
Derefter kun krankørsel på hverdage.

TIRSDAG FORMIDDAG ER FAST SMØREDAG 
FOR KRANER OG ANDET KØRENDE MATERIEL, 
DERFOR INGEN KRANKØRSEL 
TIRSDAG FORMIDDAG.  

Bookingsystem
Husk du som pladshaver selv kan booke krantid 
på vores hjemmeside www.egaa-marina.dk. Vi 
opfordrer derfor til, at man selv går ind og boo-
ker en tid, da det vil spare kontoret for en masse 
administrativt arbejde, der kan bruges på anden 
vis. Det nye system skulle meget gerne gøre det 
nemmere for alle pladshaverne, da de ikke læn-
gere behøver at være afhængige af kontorets 
åbningstid.
Har du ikke en pc. Er du selvfølgelig stadigvæk 
velkommen til at ringe og bestille tid. 

Inden båden søsættes, skal du sørge for 
følgende:
Der skal være løftemærker på båden, der viser, 
hvor på båden kranstropperne skal placeres. Løf-
temærkerne udleveres på havnekontoret.
Der er stadigvæk alt for mange, som ikke har få-
et deres medlemsnummer på båden/masten. Få 
dette bragt i orden, inden du bestiller tid til sø-
sætning
Såfremt du ikke opfylder disse betingelser, vil 
havnens personale afvise dig, og der må bestil-
les en anden tid til Søsætning.   

De asfalterede P-pladser
Bådene skal være væk fra P2-pladsen senest den 
12. april 2010, og fra P1- og P3-pladsen den 19. 
april 2010. I modsat fald vil de blive flyttet over 
på en af vinterpladserne for bådejerens regning.
 
Chipkort
Husk du skal ind på Havnekontoret for at få for-
nyet datoen på dit chipkort til bommen / ma-
stekranen.

Mastekranerne
Sørg for, at din mast er helt klar til at løfte på, in-
den du placerer din båd under én af mastekra-
nerne. Derved sparer vi alle tid og undgår irrita-
tion. 

Fortsættes næste side
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Telte/stativer
Alle telte skal være fjernet senest 1. juni. Perma-
nente telte accepteres som udgangspunkt ikke. 
Der kan i særlige tilfælde træffes anden aftale 
med havnemesteren. Forladte stativer vil blive 
flyttet fra områderne med parkeringspladser.

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

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

Frihavnsordningen 2010
FH-ordningen giver ret til 3 døgns gratis ophold i 
de havne der er med i ordningen. Der er dog 
nogle havne der opkræver et gebyr, der skal 
dække for vand, strøm og affald.
FH-mærke og liste over de havne der er med i 
ordningen kan købes på havnekontoret efter 
den 1. april - pris kr. 52,-

Parkerede biler
Parkerede biler langs flydebroer og udrustnings-
kajen er tit til gene for krankørsel, vær venlig og 
parker, så du ikke generer krankørsel. Såfremt du 
sejler ud, sæt da bilen over på parkeringsplad-
sen. 
 
Egå Marina’s hjemmeside
Vi opfordrer alle til jævnlig at checke vor hjem-
meside  www.egaa-marina.dk , hvor eventuelle 
ændringer, nyheder såsom kort referat  fra se-
nest  afholdte bestyrelsesmøde m.m., bliver of-
fentliggjort.

Med venlig hilsen 
Havnemesteren

Fortsat fra forrige side

havnemester
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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
Ingen nye medlemmer.
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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


