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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

20 % rabat på vejledende udsalgspri-
ser ved køb eller forudbestilling af 
bundmaling og klargøringsprodukter. 
Bestil via netbaad.com aps hjemme-
side www.netbaad.com  – eller gå ind i 
butikken på Egå Marina.
Ordren skal være afgivet inden 
28. februar 2011 kl. 23.59 men kan 

afsendes/udleveres fra netbaad.com aps når varen ønskes leveret! Opkrævning af 
betalingen sker først i det øjeblik at varen afsendes/udleveres fra netbaad.com aps.

Restlager i tovværk sælges billigt. 
Stort udvalg, flere kvaliteter og længder

20% rabat

Giv et 
gavekort!
Vi laver flotte gavekort 

til enhver anledning

25 % rabat på udvalgt tovværk

Kom og kik

På bundmaling 
og klargørings  - 
produkter
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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 hjemme-
side. 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, telefon-
numre og mail adresser finder du her:

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

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

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

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

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

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

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

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

Deltagere: 
Ole L., Steen, Claus, Flemming, Peter, Kristine.
Afbud: Jonas.
Referent: Flemming.

Bestyrelsesmødernes form.
Kort debat om bestyrelsesmødernes fremtidige 
form. Lange bestyrelsesmøder og på trods heraf 
altid mødepunkter, der ikke når at blive færdig-
behandlet. Fremtidig uddelegeres opgaverne i 
højere grad, så et eller flere bestyrelsesmedlem-
mer udarbejder beslutningsforslag til næste be-
styrelsesmøde.

Opfølgning fra sidste møde.
Claus og Peter fremlægger forslag til intro-til-
bud om medlemskab til reduceret kontingent 
for såvel bådejere som ægtefæller/samlevere. 
Forslaget vedrørende ægtefæller/samlevere 
færdigbehandles på næste bestyrelsesmøde.
Forslaget vedrørende bådejere vedtages.
Forslaget: I forbindelse med, at der er lavet ny in-
fofolder om ES, kan denne deles ud til alle plads-
havere samtidig med et intro-tilbud på senior-
medlemskab for 2011 på 460,- kr. hvis man til-
melder sig inden 15. maj 2011. Tilbuddet gælder 
kun nye medlemmer og træder i kraft med tilba-
gevirkende kraft til 1. januar 2011.
For at øge antallet af gastemedlemmer vedta-
ges det at afholde et gastearrangement i for-
længelse af et kapsejladsarrangement den 12. 
april 2011 om sejl, trim, kapsejladsregler m.v.
Vedrørende BÅKEN vedtages følgende: Båken 
udgives fortsat i 5 numre i 2011 trods Egå Mari-
nas reducerede deltagelse. Egå Marina vil i 2011 
alene deltage omkring blad 2 og 4. Overgang til 
elektronisk udgivelse af BÅKEN.- måske op til 12 
gange årligt blev drøftet. Endelig beslutning om 
tiden efter 2011 træffes senere.
Peter afholder den 9. februar 2011 møde med 
annoncørerne og herefter udarbejdes et beslut-
ningsforslag.
Kristine vil forfatte en kort opfordring til med-

Bestyrelsesmøde
Referat af bestyrelsesmøde afholdt 
den 19. januar 2011. 
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lemmerne til at sende emailadresser til klubben 
på mail adressen info@egaasejlklub.dk.
Bestyrelsen beslutter at bruge mulighederne for 
elektronisk udsendelse af f. eks. Information om 
forestående arrangementer.
Flemming undersøger status omkring medlem-
skab af Østjyllandskredsen, kontingent, regn-
skab m.v.
Jonas udarbejder dokument omkring brug af 
følgebåde.
Ole undersøger mulighederne for et nyt nøgle-
system, eventuelt sammenhængende med Egå 
Marinas system.
Jonas udarbejder vedligeholdelsesplan for jolle-
hus.
Jonas afklarer om benzincontainer skal flyttes 
inden gården asfalteres.

Økonomi/administration.
Alle konti er samlet i én konto, - fortsat i Danske 
Bank.
Uanset om en båd, beliggende i eller ved Egå 
Marina, er registreret i den ene eller den anden 
ægtefælles/samlevers navn, kræves seniormed-
lemskab af Egå Sejlklub.
Al fremtidig indmeldelse i Egå Sejlklub skal fore-
gå elektronisk via en online tilmelding på klub-
bens hjemmeside. Indmeldelsesblanketter i BÅ-
KEN, på hjemmesiden og i sekretariatet udgår.
Kontingentåret følger klubbens regnskabsår, der 
går fra 1. september til 31. august. Ved sen ind-
meldelse f. eks. i juli måned, opkræves fuldt kon-
tingent, men gældende for indeværende regn-
skabsår plus kommende regnskabsår - altså i 14 
måneder.
Al opkrævning foretages af administrationen, 
der udsteder faktura.
Medlemslister, - alle i bestyrelsen hjælper med 
ajourføring. Lister udarbejdes kvartalsvis eller ef-
ter ønske fra en udvalgsformand. Ajourførte 
medlemslister hænges op i klubhuset kvartals-
vis.

Leveregler
Claus gennemgår ”leveregler” og praktiske op-
lysninger om Egå Sejlklub. Dokumentet indehol-
der en række praktiske informationer omkring 
klubhus, sekretariat, nøgler, indkøb, følgebåde 
m.v.

Skadesfond
I Jonas’ fravær orienterer Flemming og Kristine 
om Skadesfonden.
Bestyrelsen beslutter at lade et beslutningsop-
læg om afvikling af fonden samt fortsættelse af 
en selvforsikringsordning i klubregi udarbejde 
til næste bestyrelsesmøde.

Infofolder om ES
Claus orienterer om en ny infofolder om Egå 
Sejlklub.

Info fra formand og fra udvalg
Flemming orienterer om tilbud fra Pantaenius 
på forsikring af klubbens både. Bestyrelsen be-
slutter at Flemming tillige skal forsøge at ind-
hente tilbud fra Bavaria Yachtforsikringer
Steen fortæller, at 2 arrangementer nu ligger 
fast:  13. marts, Kapsejladsens Dag og 12. april: 
Sejl - trim - regler - gastearrangement.
Storbådsarrangementet arbejdes der fortsat in-
tenst på. Forventet termin 20. - 21. august.
Kristine orienterer om Sailing Århus, om den 
forestående generalforsamling, der afholdes 
midt i vinterferien!!
Debat omkring holdning til fremtidig ”Kraftcen-
ter” for elite i Sailing Århus. Claus rejser spørgs-
målet om, hvorvidt det er en opgave for Egå 
Sejlklub at understøtte kvalitetstræning af nog-
le få talenter, når ”Kraftcentrets” aktiviteter ikke 
foregår i Egå. Flemming efterlyser indblik i 
”Kraftcentrets” økonomi. Hverken Kristine eller 
Flemming har mulighed for at deltage i general-
forsamlingen på grund af længe planlagt vin-
terferie.

Næste møde 09.03.2011.
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Medlemskategorier
Medlemskab af Egå Sejlklub er inddelt i 3 kate-
gorier. De 3 kategorier er:

Ordinære seniormedlemmer (fyldt 18 år):
Denne kategori er udgangspunktet for aktive 
sejlere på 18 år eller derover. Båd- eller jolleejere 
(eller deres ægtefæller) med egen båd i eller ved 
Egå Marina, Sejlerskoleelever samt hovedbesty-
relsesmedlemmer er medlem i denne kategori. 
Ordinære seniormedlemmer har stemmeret på 
Egå Sejlklubs generalforsamlinger.

Juniormedlemmer (under 18 år):
Denne kategori er udgangspunktet for aktive 
sejlere op til 18 år. Jollesejlere i Optimist- eller 
storjolle er medlem i denne kategori. Junior-
medlemmer har ret til at overvære Egå Sejlklubs 
generalforsamlinger, men har ikke stemmeret.

Gaster / passive medlemmer:
Denne kategori er udgangspunktet for gaster, 
passive og støttemedlemmer uden 
egen båd.
Gaster / passive medlemmer 
har ret til at overvære Egå 
Sejlklubs generalforsam-
linger, men har ikke stem-
meret.

Medlemskab  
-  fakta om medlemskab  af Egå Sejlklub
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Kontingentsatser
Kontingent, der betales for perioden 01. septem-
ber 2010 til 31. august 2011 udgør:

Ordinære seniormedl. (fyldt 18 år) kr.  920,00 
Juniormedlemmer (under 18 år) kr.  655,00
Gaster / passive medlemmer kr.  360,00
 
Familierabat
Er der 2 seniormedlemmer o/18 år i husstanden, 
opnår hele familien 30 % rabat på kontingentet.

Pladsleje
Medlemmer af Egå Sejlklub u/25 år betaler en 
årlig pladsleje for at have sin jolle stående på 
Ungdomsafdelingens jolleareal i marinaens 
nordlige ende. Den årlige pladsleje udgør for 
2011 kr. 135,00 og pladslejen opkræves af Egå 
Sejlklub.
Jolleejere o/25 år, der ønsker plads på land til 
jollen, indgår selv aftale herom direkte med 
Egå Marina. Den årlige leje udgør i 2011 
kr. 1.595,00 og pladslejen opkræves af 
Egå Marina.

Medlemskab  
-  fakta om medlemskab  af Egå Sejlklub

Indmeldelse
På klubbens hjemmeside www.egaasejlklub.dk 
kan du melde dig ind, ligesom du hér finder kon-
taktinformation, vedtægter og anden nyttig in-
formation.
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Din Nøgle!
Nøglefortegnelse over nøgler til klubhuset. Vi 
har ajourført vores nøglefortegnelse over A og B 
nøgler. Men da det efterhånden er længe siden, 
fortegnelsen er blevet revideret, og da mange 
nøgler har skiftet hænder, vil jeg gerne følge op 
på sagen. Jeg vil derfor gerne anmode om, at al-
le indehavere af A og/eller B nøgler indberetter 
nøglenummeret til mig pr. mail, enten til klub-
ben på info@egaasejlklub.dk eller på min per-
sonlige mail, ole.n@stofanet.dk. Evt. på tlf. 86 74 
22 34. Nøglen er mærket på bagsiden. På venstre 
side er angivet om det er en A eller B nøgle. Høj-
re side først 940 - hvilket er systembetegnelsen, 
nedenunder nøglenummeret 1 til 30 - det er det 
nummer, jeg er interesseret i - og endelig ne-
derst 1 - et eettal. 
På forhånd tak.

Ole d.g.k.
sekretær

Fra sekretariatet

Fanger ikke noget for tiden. De længes efter for-
år, så de kan komme på vandet igen. De fordriver 
tiden med snak, lidt røg og en øl i klubhuset. De 
har adopteret en svane, som de fodrer dagligt, 
den deltager ikke i snakken , men holder sig i 
nærheden og kommer tæt på, når det er fodre-
tid. Vinteren er hård for fuglene.

Lystfiskerne 
i Krogen

Se vore gode 
tilbud

på:
www.marinelec.dk
Henning Wermuth
Marine Electronic

Latyrusvej 3 – 8240 Risskov
Mob. 40 72 45 65

- snak med fagmanden – og få råd -
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Sømand med uskarp Huggert.
Royal Navy i kamp med den tyske højsø flåde 
under Verdens største søslag mellem slagflåder 
lige ud for Jyllands kyst den 31. maj 1916, Sø-
mand med uskarp huggert . Hvad i alverden har 
det med vores lille jolleafdeling at gøre, nu 
rabler det da vist helt for formanden? Tja,  lige-
som Royal Navy havde regeret verdenshavene 
igennem generationer, så har vi i Egå Sejlklub 
været dominerende i Dansk junior sejlsport. Ti år 

før første verdenskrig var Royal Navy forvandlet 
til en eksklusiv yachtklub, som i realiteten be-
tragtede kanoner som genstande, der tilsmud-
sede skibene unødigt, når de blev affyret, ædelt 

Fortsættes på næste side

ungdomsudvalget

Det er ikke nødvendigvis ambitionerne der fejler noget.

Manglende træning har konsekvenser.
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set ud fra et fredsmæssigt synspunkt, men hvis 
opgaven er at skyde på fjenden knap så praktisk. 
Samtidig gennemførte den tyske højsø flåde 
(hovedfjenden) igen og igen skydeøvelser. I slag-
et ved Jylland mistede Royal Navy dobbelt så 
mange skibe og mænd som den tyske højsø-
flåde. Det var der flere årsager til, men en af 
dem var, at for hver Granat, der ramte et tysk 
skib, ramte 5 et engelsk. Dette på trods af en nu-
merisk overlegenhed på ca. 5-3 til englænderne. 

Manglende træning har konsekvenser
Den Engelske admiral Jelico kendte til Royal Na-
vy’s svagheder. Under slaget bragte han to 
gange den engelske flåde i en taktisk fordelagtig 
position, 2 gange blev den tyske flåde reddet ved 
at gennemføre manøvrer, som den engelske 
flåde end ikke var i stand til gennemføre. 
Således sikrede admiralen en strategisk sejr, 
men man kan ikke ved smarte træk undgå ned-
erlag som i bund og grund skyldes manglende 
rettidig indsats. Okay, de unge menneskers grej 

har en anelse mindre dødvægt end 1 verden-
skrig’s slagskibe, vi skal ikke afgøre verdenshisto-
rien, men moralen er, at man kan have nok så 
mange ambitioner, men hvis ikke man arbejder 
for dem, så bliver de ikke opfyldt. Vil man være 
go’, så må man træne, vil man være sammen i et 
godt team, må man bakke op om sit team og 
komme til træning hver gang (husk, når man 
bliver væk, så mangler ens kammerater en spar-
rings partner, når de så udebliver, så mangler 
man selv en) .  Det er forældrenes opgave at ar-
rangere lejre og stævner, som kan udvikle og 
fornøje de unge mennesker. I mange genera-
tioner har ungdomsafdelingen i Egå været 
præget af generation efter generation af foræl-
dre, som skabte aktiviteter, de var altid eller ofte 
på havnen, hvor de hyggede sig, mens ungerne 
fik god træning - tirsdage og torsdage og på 
rigtig mange lejre og stævner gennemført i Egå. 
For nogle år siden hørte jeg nogle efterlyse lidt 
Egå ånd i dansk sejlsport. Jeg ser nu desværre en 
kraftig stigende tendens til, at man blot aflever-
er sine børn i pasningsordning Egå Sejlklub. Men 
pasningsordningen det er os selv. Egå Sejlklub 

Fortsat fra forrige side

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

Hent din tilbud online

www.bavaria-yacht.dk
Gl. Strandvej 148 · 5500 Middelfart · Tlf. 2131 1310   
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tilbyder et fællesskab, en større verden for både 
forældre og børn, vi har nogle af Danmarks bed-
ste forhold: følgebåde, klubhus, trænere osv. 
Børn der sejler er ofte dygtige og velstruktur-
erede i skolen, de lærer at passe deres ting og 
bliver selvstændige beslutningsdygtige unge 
mennesker. At sende de unge mennesker ud 
uforberedt og med falske forhåbninger, det er at 
sende dem ud med en uskarp huggert. Kan man 
være det bekendt? Hvis man er i tvivl om, hvad 
man kan hjælpe med, så find ud af det, før du 
bliver spurgt, gør noget, gør det af dig selv. 

Siden sidst
I år har vi set en usædvanlig tidlig isvinter og det 
har unægtelig angrebet vore aktiviteter.Først 
lykkedes det at gennemføre ’ trip, trap træsko’ - 
Klubmesterskab, Århusmesterskab og en træ-
ningslejr. Vores vintertræning startede rigtig 
godt med deltagere langt ud over forventning. 
Men så satte vinteren desværre ind - øv. Lige in-
den jul lykkedes det med hiv og sving at få ar-
rangeret julesejlads. Det krævede en del isbryd-
ning i havnen, men det lykkedes. Et par dage se-

nere, og jeg tror isen ville have været for tyk. Der 
skal lyde et ’godt gået’ til de som mødte op, ikke 
mindst de nye for hvem det var for koldt at sejle 
(helt fair), også et ekstra ’godt gået’ til f.eks. lille 
Tikøb, som modigt kæmpede banen rundt, selv-
om fødderne blev rigtig kolde. Efter sejladsen 
var der æbleskiver og pakke leg og æbleskiver. 
Det forløb på den sædvanlige noget støjende og 
kaotiske måde. Men alle børn scorede pakker, 
som det sig hør og bør. Her lige inden deadline 
ser vi frem til at høre fra familien Stubdrup. Igen 
i år har vi haft en sejler ”Amalie” til VM i Malay-
sia. Mon ikke vi kan lokke en beretning ud af 
dem, når de kommer hjem. Endelig skal der lyde 
et’ hatten af’ til en lille gruppe forældre, som har 
planlagt et alternativt nyt sejler koncept med et 
nøje planlagt introforløb. Rigtig godt initiativ, vi 
er meget spændte på, hvordan det kommer til 
at gå.

SH - Jonas Döpping

- din lokale 
leverandør af kvalitets 

presenninger

Bakketoften 11 · 8541 Skødstrup 
tlf.86222233 · og@gpcovers.dk
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Optimist VM i Malaysia
De sidste 5 år har Egå været repræsenteret til 
VM i optimist, først med Kristian Kirketerp og 
Christian Rost. Dette år var det Amalie Stubdrup, 
15 år, fra Egå, der kvalificerede sig til holdet, som 
bestod af de 5 sejlere, der igennem forårets ud-
tagelsessejladser har klaret sig bedst. Det er ikke 
hvert år, at der er en pige, der sejler sig op i top-
pen. De andre sejlere kommer fra Kolding, Kerte-
minde og Skovshoved. Efter sidste udtagelses-
stævne i juni 2010 har holdet måtte vente og 
holde formen ved lige i et halvt år. VM blev nem-
lig afholdt henover årsskiftet i Malaysia på øen 
Langkawi fra 28. dec til 7 januar. Sejlerne tog af 
sted allerede d. 20. december. Selvom stævnet 
først startede d. 28. december, så viste det sig, at 
være en rigtig god plan at komme en uges tid 
før.  Der var varmt og bagende sol, som på van-
det bare bliver forstærket. Hotellet lå 5 min. 
gang fra havnen, og hver dag stod på træning 

eller kapsejlads i 5-6 timer. Ak, selv juleaften og 
nytårsaften var sejlerne på vandet. Kun fredage 
var korte dage, da der var fredagsbøn, – så var al 
aktivitet aflyst efter kl. 14. Der blev sejlet på det 
varmeste tidspunkt, så vand - masser af vand 
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sådan får du råd til langt mere
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var nødvendig at tage med på vandet. VM be-
står af 6 dages fleetsejlads, piger og drenge 
sammen. Herudover er der 2 dage med Teamra-
ce. De bedste 42 nationer udvælges efter de tre 
første stævnedage – med 53 nationer, hvoraf 
nogle er repræsenteret med en enkelt sejler, er 
det således ikke så svært at blive kvalificeret til 
dette. Vore sejlere gjorde desværre ikke nogen 
speciel god figur og røg ud i de indledende run-
der. I oktober 2011 skal Egå stå for DM i holdsej-
lads for optimister, så nu skal der trænes! Det 
skulle vi da helst vinde, – sidste år blev vi num-
mer 2. Vindforholdene i det Andamanske hav, – 
tja, på den tid af året er det svag vind, søbrise og 
vilkårlige vinddrejninger på 45-90 grader – også 
under sejladserne. Og dette var en kæmpe ud-
fordring. Sammenholdt med at det er de 250 al-
lerbedste sejlere fra hele verden, så var udfor-
dringen meget stor. En af de danske sejlere, Fre-

derik fra Skovshoved, der har vundet det meste i 
Europa i år kunne se tilbage på et par prikker, 
men også placeringer som 50-60. Der var så 
mange faktorer, som de danske sejlere ikke kun-
ne styre på samme tid. Nogle gange gik det 
godt, andre gange meget skidt. Amalie endte 
som trediebedste dansker som nr. 165. Det giver 
stof til eftertanke for trænere og vores måde at 
afvikle stævner på vandet.
Men resultater er jo ikke alt – vi havde en forry-
gende tur. Værtslandet havde arrangeret en fan-
tastisk åbningsceremoni, nytårsfest og præmie-
overrækkelse. Sejlerne har fået venner fra hele 
verden og oplevet det store cirkus som et VM er. 
I kan læse mere om stævnet på optiworld.org, 
hvor der også er billeder. Amalie er lige nu på 
Oure efterskole, hvor hun allerede er begyndt at 
sejle europa-jolle.

Kristine Stubdrup 
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Kapsejlads i vinterhalvåret …
Hvad skal vi med kapsejlads om vinteren ?  Nu 
har vi haft en kold sne- og isfyldt vinter indtil nu, 
– så hvorfor skal vi tænke på kapsejlads nu? Jeg 
tror mange ”holder fri” og tænker på alt muligt 
andet, – og det kan jo også være meget godt, 
især hvis kapsejlads fylder meget i sommerhalv-
året, – og familien skal plejes, så der er ”point på 
kontoen” til sæsonen starter. Alligevel er der 
mange, der også forbereder sig til den kommen-
de sæson på forskellig vis, selv om kølbåden står 
i stativet på land. Hvilke ting på båden skal have 
et eftersyn eller skiftes i løbet af vinteren, – er vi 
klar med stævnekalender, og er der koordineret 
med mandskab, – skal vi begynde at se efter ny 
besætning til den ledige plads, – er der nye reg-
ler, vi skal sætte os ind i, – er målebrevet opdate-
ret, eller skal der aftales måling, mens båden 
står på land, – er der nye kapsejladser og arran-
gementer, vi skal interessere os for – osv. osv. Ja – 
der kan være mange gøremål, – mange slapper 
af med sejlerlitteratur om turberetninger og 
mesterskaber, men giv nu lige regelbogen et kig 
også. Og er man mere entusiastisk, kan man ha-
ve meget sjov og lærdom med kapsejladsspil på 
nettet (eks. ”virtual skipper”), – det er faktisk god 
øvelse, og evt. kan man være flere om det. Jeg vil 
opfordre jer til at deltage i et par af vores for-
årsarrangementer som optakt til sæsonen – en 
aften om sejl, trim og regler – og en søndag med 
kapsejladsens dag. Vi har i den kommende sæ-
son bla. et VM-udtagelsesstævne for H-både 
(som sidste år ifm. festugecup’en) 3-4. septem-
ber, vi prøver at få et storbåds arrangement op 
at stå, og der er mange ungdomsstævner i løbet 
af sæsonen, – så deltag – bidrag til andre kapsej-
ladser, når andre laver noget for dig, – lær noget 
mere – og hav det sjovt med dine klubkammera-
ter. Et af vores klubmedlemmer har i de seneste 
år fortsat uddannelsen til baneleder og jury-
medlem, og har sidste sæson været ”føl” til 
mange stævner som baneleder, og er nu license-
ret baneleder. Et stor til lykke til Martin Frislev – 
og os andre med, at vi nu er benådet med en ba-
neleder i eget klubregi igen. Jeg vil opfordre flere 

til at deltage i de 
spændende akti-
viteter ved stæv-
nerne – og må-
ske gå i Martins 
fodspor – eller 
være med til at 
få tingene til at 
fungere på land 
og med de an-
dre mange ting, der skal lykkes for at få et godt 
og succesfuldt stævne.

Forårsarrangement: 
Sejl, trim og regler - tirsdag 12. april kl. 19:00
I år lægger vi op til sæsonen med en aften med 
sejlmager Lars Bo, der vil fortælle om sejl og 
trim og svare på spørgsmål fra deltagerne. Dette 
suppleres med indlæg/debat om kapsejladsreg-
ler med Martin Frislev. Jeg er sikker på vi kan 
komme vidt omkring, – og I kan selv sætte præg 
på aftenen med spørgsmål og emner I gerne vil 
have belyst. Sæt kryds i kalenderen, – så ses vi til 
sæsonopvarmningen.

Kapsejladsens dag 
– søndag den 13. marts kl. 10 – 16
Kom og lær hvordan en kapsejlads afvikles. Hvil-
ke regler gælder, hvad er rollerne, hvilke signaler 
anvendes, hvordan lægges mærker ud, hvordan 
kommunikeres og meget meget mere. Kom og 
vær med, – vi bruger hele dagen med teori og 
praksis (på land). Forstå hvad der foregår, så du 
er rustet til din egen kapsejlads, og vær klar til at 
være med som hjælper/official, når der skal af-
vikles stævner for andre. Arrangementet der af-
holdes i samarbejde med Dansk Sejlunion er for 
alle interesserede – skippere, gaster, forældre, 
sejlerskoledeltagere osv.. Vi skal være minimum 
12 for at arrangementet gennemføres – gerne 
mere end dobbelt så mange – og det er gratis ! 
Tilmelding til steen.jepsen@stofanet.dk  senest 
d. 7/3. Vi ses til en sjov og spændende dag, hvor 
vi bla. vil lege os rundt på kapsejladsbanen.

kapsejladsudvalget
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Der er ikke modtaget tekst 
fra pigesejlerne, men her 
gentages fra sidste num-
mer datoerne for 2011.

Den 30. marts: Introduktions 
aften for nye medlemmer i Egå Sejlklub og År-
hus Sejlklub.
Den 6. april: Teoriaften.
Den 13. april: Teoriaften.
Den 4. maj: Træningsaften.
Den 11. maj til 15. juni: Havfruecup sejladser hver 
onsdag.
Den 10 august til 14. september: Havfruecup sej-
ladser 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

pigesejlads

2011-sæsonen starter …
kort efter næste nummer af Båken. Jeg kan af-
sløre at forventningerne er, at Pointsejladserne 
starter op allerede 19. april, med tune-up den 15. 
april. Båkebanen starter op den 3. maj, med tu-
ne-up den 26. april. Hold øje med hjemmesider-
ne. Vi ses

Steen Jepsen
Kapsejladsudvalget

Traditioner
Kapsejladsudvalget har I en del år indtil decem-
ber 2007 haft  ”møde” den 31. december kl. 12 
ude i ” Forvaltningen”, i skuret nær åudløbet. - 
Men så blev der ryddet op derude, skuret for-
svandt, og nu er vort klublokale blevet mødeste-
det på årets sidste dag. Den 31. december 2010 
var ca. 20 mødt frem til en times tid med hygge-
lig snak om året, som var gået og om vore sejl-
muligheder i 2011.

Per Priess

HUSK…
- at hvis du skal have målt båden ifm. målebrev – nyt eller opdateret 
– er det mest praktisk at få foretaget nogle af målene, før båden 
kommer i vandet.

Lav en aftale med en af klubbens målere før søsætning:

Jørgen Lysdal, tlf. 2465 6248 eller 
Lars Dalbøge, tlf. 2042 6952 

15



Ungdoms-
Udvalget

Svømning fortsætter 

søndage 27/2 til 10/4 
samt 1/5

ESK Vintercup 1. afd.

d. 5. og 6. marts

Kvalitetslejr, optimister

d. 18. 19. og 20. marts.

Påskelejr, optimister

d. 17. til 23. april

egå marina 
Pladshavermøde d. 14. april kl. 19.30 i ES klubhus

Pigesejlads

Intro aften
d. 30. marts ES/ÅS

Teori aften
d. 6. og 13. april

Træningsaften
d. 4. maj

forårs
arrangementer

deadline 
For Båken nr. 2-11 

d. 15. marts
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KaPsejlads-
Udvalget

Kapsejlens Dag
13. marts kl. 10 - 16

Sejl, Trim og Regler
d. 12. april kl. 19.00

Pointsejladser
Tune Up d. 15. april
1. start d. 19. April

Båkebanen
Tune Up d. 26. April

1. start d. 3. Maj

HUsUdvalget
FastelavnsfestSlå katten af tøndend. 5. marts kl. 11.00

seniorgrUPPen
Norges Kystruteved Jesper d. 17. februar kl. 19.30

Balticum-tur i 1992ved Poul Hornshøj d. 16. marts kl. 19.30

standersKifte
d. 30. April kl. 14.30

Standerskiftefest
Se meddelelse side  22.

tUrUdvalget

Teknikaften

d. 22. marts kl. 19.00
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Klip fra Sailing Århus meddelelser (læs mere på 
www.sailing-aarhus.dk ).

26.11.2010
Hurtig og sjov søndagssejlads på Århus Bugten
Sejlads om søndagen kan modsvarende søn-
dagsbilisme være intens og underholdende. Her 
er historien om fire J-80’eres søndagsdyst på År-
hus Bugt. Peter Warrer fortæller: 
De tidligere jollesejlere fra ind- og udland, der 
nu studerer i Århus, var der. Der var piger nok til 
en ren pigebesætning. OL-guldvinder Kirketerp 
var med, og det samme var America´s Cup tak-
tikker Rasmus Køstner. Der var en besætning af 
sejlere, hvor ingen har sejlet meget mere end et 
halvt år. De er ved at træne sig op til at sejle det 
transatlantiske tursejler rally. En bedaget drage-
sejler (undertegnede) havde også fundet vej. Be-
sætnings- og rorsmandsfordeling foregår natur-
ligt og hurtigt, så i løbet af ingen tid er bådene 
rigget til, og tre mærker/fendere taget om bord. 

I løbet af en halv time fra ankomst til havnen er 
banen lagt, spilerne og stagvendingerne testet, 
og vi er klar til kapsejlads. 3,2,1..... 5 minutter til 
første start meldes fra den båd der tager initiati-
vet. Vi sejler matchrace, laver starttræning og 
slutter af med et par fleetraces. Alt sammen på 
korte baner lige uden for havnen. Søndagsgåen-
de på havnen og i Risskoven kan bevidne nogle 
spændende sejladser, hvor der bliver gået til stå-
let. Organisationen er Århus Matchracing i sam-
arbejde med Århus Sejlklub. Otte sejlere er gået 
sammen om at købe bådene og har fundet en 
sponsor. To studerende er bådsmænd og alle 
hjælper med klargøring et par gange om året. 
Det er sjovt, det er let og det er billigt!

Prøv det selv
I vinterhalvåret sejler vi fra Århus Lystbådehavn 
hver søndag kl. 11. I sommerhalvåret foregår det 
mandag og onsdag fra 17 til 20. Du er velkom-
men - du skal ikke medbringe andet end dig selv 
og dit sejltøj! Du får to gratis søndage til at finde 
ud af, om det er noget for dig, derefter koster det 
1250 kr. pr. halve år for ubegrænset sejlads i fire 
J/80-både. Har du lyst til at tage familie eller 
venner med på en lørdagstur el. lign., så tager du 
bare en af de fire både, der ligger klar i vandet.
Alt i alt et eminent tilbud til østjyske sejlere af 
enhver slags. Vi ses på søndag! 
http://www.matchraceaarhus.com/

01.12.2010
7 VM’er i Danmark i 2011
Hele 7 VM’er skal afvikes i Danmark i 2011, heraf 
2 i Århus. Dermed manifesterer Danmark sig 

sailing århus

Århus skal blandt andet være værter 
for X-35 VM i 2011.
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endnu engang blandt de førende arrangørlande 
i sejlsport på globalt plan med Århus som det 
helt store lokomotiv.
·  VM J-80 – 3.-8. juli – Dragør – KDY/Dragør 

Sejlklub
·  VM RS Terra – 1.-5. august – Aabenraa – 

Aabenraa Sejl Club
·  VM Snipe – 6.-13. august – Rungsted - KDY
·  VM Kona One Design – 11.-14. august – Nivå – 

Nivå Bådelaug
·   VM A-Cat – 12.-20. august –  Kaløvig – Sailing 

Aarhus
·  VM X-35 – 15.-21. august – Marselisborg – 

 Sailing Aarhus
·  VM Formula Windsurfing/Youth & Master – 

28. august - 3. september – Skive – Skive 
Windsurfing Klub

Det er fantastisk for danske sejlere at kunne sejle 
på hjemmebane. Samtidig er afviklingen af større 
events med til, dels at styrke udviklingen af klub-
berne som kapsejladsarrangører, dels at give vær-
difuld erfaring til nye personer, som har en mål-
sætning om at blive international race officers.

04.12.2010 
Rasmus John-
sen indstillet 
til Kulturmini-
steriets 
Idrætspris
Rasmus John-
sen, der står 
bag ”Cold Ha-
waii” i Thy, er 
indstillet af 
DIF til Kultur-
ministeriets 
Idrætspris 
2010. Rasmus er til daglig projektleder hos 
Active Institute og er manden bag flere af Sa-
iling Aarhus medie- og teknologiske successer 
under 2008 ISAF Youth Worlds og 2010 505 Wor-
lds.
Surfing i Thy oplevede sin sportslige kulminati-
on i september 2010 med afholdelsen af en pre-
stigefuld World Cup. Men det er mindst lige så 
bemærkelsesværdigt, at bagmanden, surferen 
Rasmus Johnsen, har været i stand til at skabe 
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udvikling og vækst i  Thy med idræt - Cold Ha-
waii - som løftestang. I årene 2006-2010 har 
Rasmus Johnsen således stået bag en række op-
sigtsvækkende initiativer og projekter, der kom-
binerer surfing med generel udvikling i et ud-
kantsområde.
Rasmus Johnsen har ydet en stor indsats for År-
husiansk og international sejlsport. 
Som projektleder hos Acitive Institute er Ras-
mus en engageret innovator og intens driver i 
flere teknologi- og medieprojekter i forbindelse 
med internationale events, som Sailing Aarhus 
har organiseret.

05.01.2011
Aarhusianske sejlere hædret af Hotel Royal
Fire Aarhusianske sejlere blev igår hædret på 
Hotel Royal af Hotel Royal og Eliteidræt Århus 
for deres præstationer i 2010. Ida Marie Baad og 
Marie Thusgaard Olsen, 29´er, Anne Line Lyngsø 

og Tobias Hemdorff, begge Europe jolle, fik alle 
stor anerkendelse og en flot check til at støtte 
deres sportslige mål i 2011

11.01.2011
Ida Marie og Marie verdens bedste 
for tredje gang
Ida Marie og Marie (ÅSK) blev verdens bedste 
kvindelige 29er besætning for tredje gang, de 
danske 29er-sejlere blev fanget i ingen vind og 
voldsom brænding på vej i havn. Læs de danske 
sejleres rapport fra et VM som blev afgjort i pro-
testlokalet. Ida Marie Baad og Marie Thusgaard 
Olsen fra Århus sejlede hurtigere i det lette luft, 
og de sejlede sig derfor flot op på en 16. plads. 
Samtidigt kunne de kalde sig tredobbelte pige-
verdensmestre for 3. gang i træk.
Vi har virkelig fået en lærestreg til dette stævne, 
argentinerne er virkelig dygtige (og gamle). Det 
har været rigtig spændende at ”lure” på alle de 
argentinske tricks, de har mange anderledes 
ting og teknikker vi kan lære. 

Fortsat fra side 17

9

Mål
Det enkelte specialforbunds andel af kvinder i
bestyrelsen bliver i dette projekt brugt som
indikator for, hvor mange kvinder der deltager i
specialforbundets ledelse. Målet er at de 5
(udvalgte) specialforbund øger andelen af
kvinder i deres bestyrelse betydeligt, men
udgangspunktet er i sagens natur forskelligt
fra forbund til forbund.
En rettesnor er, at i  2010 har de 5 forbund i
gns. mindst 1/3 kvinder i deres bestyrelse. Det
ene forbund har fx øget andelen af
kvinder fra 1 til 3 ud af en besty-
relse på 10 medlemmer, det an-
det fx fra 0 til 2 ud af en besty-
relse på 7 medlemmer. Andre
faktorer så som arbejde for
flere kvinder blandt trænere,
øvrige ledere og dommere
kan også tælle med i bedøm-
melsen, men vigtigt er det, at
forbundet udviser vilje og hand-

linger, der trækker i retning af ønsket om mere
ligestilling i forbundets ledelse.

Hej alle kvinder/piger
Sæt X i kalenderen fredag aften d. 20 marts. I
vil blive inviteret til et underholdende seminar
i forbindels med DS generalforsamling i
Odense.
Så snart der er en dagsorden, vil der blive
sendt en invitation ud elektronisk til de med-
lemmer, der er på vores nyhedsmail. Det vil

også blive slået op i klubhuset og komme
på hjemmesiden.

Mange sejlerhilsner
Lone Kirketerp

Århus Bådebyggeri
Hvis kun det bedste er godt nok til din båd

Speciale: Teakdæk, Aptering, Rasp af træbåde, Forsikringsskader,
Alle former for glasfiberarbejde. 300 m2 opvarmet værfthal i Egå.
Udlejning af hal til gør det selv fribordslakering.

Salg af Andersen spil, Harken, Blacke international 
bådmaling, Watski bådudstyr,
Vetus bovpropeller og motor.

Erik Gersner, tlf. 40118144

BÅDBYGGERLÆRLING SØGES
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Viden om sejlads får man bedst ved at gennem-
gå et sejlerkursus. Det første af en række kurser 
er duelighedskurset, som efter en veloverstået 
prøve giver duelighedsbeviset. Det har nu så 
mange sejlere gennemgået, at der er opstået en 
forening: ”Duelighedsklubben”.  Fra denne for-
ening har redaktøren fået en mail med opfor-
dring til at besøge klubbens hjemmeside:

Foreningen Duelighedsklubben, som siden 2002 
har været frontløbere for søsikkerhed og sejler-
glæde, har etableret en ny og gratis internet-ser-

vice, med udfordringer og inspiration til  alle sø-
folk, som vil genopfriske eller vedligeholde de ma-
ritime kundskaber, og være toptrimmede bådfø-
rere, når det endelig går løs på havet.
 
God fornøjelse - det starter med et klik på 
”Y3-udfordringen” i menuen på: 
http://www.duelighed.dk

Det star herefter enhver frit at studere hjemme-
siden og måske blive klogere eller få opdateret 
sine sejlerkundskaber. 

Duelighedsklubben

HAVNE CAFEEN
- Stedet hvor sejlere mødes

Konfirmation · Fødselsdage
Bryllup · Op til 50 personer

Ring og få et tilbud
Tlf. 86 22 52 55

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

Autoriseret forhandler af
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Det mangler desværre endnu et husudvalg. Der-
for denne alvorlige meddelelse fra bestyrelsen.

STANDERSKIFTE 
Den 30. april 2011 kl. 14.30

STANDERSKIFTE- FEST
Det er oplagt at fejre standerskiftet med en fest, 
fællesspisning eller anden hygge, mulighederne 
er mange, men uden arrangør ingen fest. Så 
meld dig til Claus Dalbøge, hvis det er noget du 
vil tage dig af..

Lørdagsfrokosterne
Begyndte igen den 8. januar. Jens Nielsen og 
medarbejdere serverede en lækker dobbelt me-
nu, valg mellem laks og flæskesteg. Stemningen 
var god og snakken gik. Sådan vil vi gerne opleve 
lørdagsfrokosten i klubhuset.
Der er endnu nogle blanke lørdage på listen, 
som hænger i klubhuset. Har du lyst at stå i køk-
kenet og lave en ret efter din egen ide, så find en 
eller to hjælpere og skriv dig på listen. 

Fastelavnsfest - Tøndeslagning
Lørdag den 5. marts kl. 11.00. - Igen i år bliver der 
en festlig tøndeslagning med pølser og godter. 
Kristine og Gyda står for arrangementet, så det 
lover godt. Vi glæder os til at se børnene festligt 
udklædte og med slag i køllen. 

turudvalget husudvalget

Kanalaften
Der var var ca. 20 deltagere og Peter Petersen 
havde lavet et oplæg til kanalmuligheder gene-
relt. Først med orientering og billeder specielt 
om de svenske kanaler, der kan nås indenfor 
rammerne af en sommerferie. Derefter fortalte 
Preben Heide om den Caledoniske kanal med 
mange billeder. Flere havde taget opfordringen 
op mht. selv at komme med kommentarer bille-
der og video. Peter spurgte om der var interesse 
for denne form med dialog og erfaringsudveks-
ling i andre sammenhænge, og det blev bekræf-
tet. Næste gang (Teknikaften den 22. marts) vil 
derfor blive arrangeret efter samme opskrift.

Teknikaften
Den 22. marts kl. 19.00
Aftenen vil omfatte orientering om GPS mulig-
heder, radar, AIS, kommunikation, herunder VHF 
og mobilt internet, satellit telefon og andre sik-
kerhedsmæssige muligheder. Som nævnt oven-
for vil der blive lagt op til dialog og erfaringsud-
veksling.

Lørdagsfrokost.
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seniorgruppen

2010 sluttede med den sædvanlige julefrokost, 
16 deltog, lidt færre end vanligt, men ikke mind-
re hyggeligt af den grund. Det er betydnings-
fuldt at kunne mødes også på denne måde. 
Både væsentlige emner og nogle mindre 
væsent lige bliver drøftet. Nogle har mere eller 
mindre uventet forberedt et lille underholdende 
indslag. En rigtig hyggelig aften.
Møderne i 2011 begyndte den 19. januar, hvor Pe-
ter Petersen fortalte om sine sejladser i 
skærgården. Det skete efter deadline, så en 
omtale må vente til næste nummer af Båken.

Den 17. februar kl. 19.30 vil Jesper (Mozart) for-
tælle om sin tur på den norske kystrute fra Ber-
gen til Nordkap.
Den 16. marts kl. 19.30. Poul Hornshøj om: En 
langtur til Balticum i 1992 (38 dage), året efter 
“befrielsen” tidligere holdt i ES vinter 1992-93 
(m. dias).
Det er vi rigtig mange, der gerne vil høre om. 
Måske kommer der også lidt navigation med? Vi 
skal også have planlagt forårets sejladser og 
måske også lave aftaler om assistancer ved 
sommerens togter. Sejladsområdet bliver udvi-
det meget, hvis man kan aftale at hjælpe hinan-
den med at sejle båden til en havn, der ligger 
lidt længere væk end skibets ordinære besæt-
ning (Fruen/Admiralen) er villig til at acceptere. 
Et par af vi garvede sejlere kunne f.eks. sejle 
båden til Middelfart for så at skifte besætning 
og sejle lidt rundt syd for Fyn og så måske skifte 

igen i Svendborg. Jeg har selv prøvet det på læn-
gere ture rundt om Sverige og til Norge. Det var 
hver gang en stor succes. Sejlerhilsen

Peter MA
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En historie som fortjener at komme i Båken.
Virgin GB Row 2010 er betegnelsen for en rotur, 
langt ud over det man troede var muligt. 4 
britiske kvinder gennemførte sidste sommer at 
ro rundt om England, Scotland og Wales. I 51 
dage 16 timer og 42 minutter var de udsat for 
hårdt vejr, kæmpe bølger, risiko for påsejling, en 
vandfyldt forkahyt m.m. Under affyring af et 
nødblus, da et større skib havde kurs imod dem, 
fik en af pigerne alvorligt forbrændt en finger, 
hun forbandt den og tapede hånden fast til 
åren og tog sin rotørn.
De 4 piger var: Belinda, 35, sygeplejerske i Royal 
Navy. Laura, 23, IT support manager, Beverley, 29, 
samt Angela, 50, bedstemor og kørestolsbruger 
på grund af en lam underkrop. Turen varede 
længere end forventet, så de måtte rationere 
mad og drikkevarer. Deres water-maker gik itu i 
turens sidste uge. Pigerne blev berømte under 
betegnelsen ”The Seagals” (havtøserne), og de 

fik turen anerkendt som en Guinness World Re-
cord. Et herrehold på 4 startede også, men 
måtte give op efter 2 uger. Detaljer om roturen 
samt billeder kan ses 
ved at søge på Google 
under ’Virgin GB Row 
2010’.

SEJE pIgER på ROTUR

Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

Bøsbrovej 7 · 8900 Randers · T: 8642 9841
www.denrigtigeslagter.dk
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Følgende firmaer sponsorerer
ungdomsarbejdet i Egå Sejlklub

Aarhus Sea Shop Aps
www.netbaad.com

GP Cover
Laser Time Aps, Risskov

Sparekassen Kronjylland

Følgende støtter Egå Sejlklubs Sejlerskole
www.netbaad.com

GP Cover

Støt vore sponsorer – de støtter os !

Ungdomsafdelingen 

og Sejlerskolen 

mangler sponsorer
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Vintertilbud 
fra Marselisborg Marine:

Sun Gummibåd

290 cm m/plywood bund. 

Før 5.500,-

NU 4.399,-

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

AAA Marinetoilet
12 volt. Før 2.695,-
NU 1.999,- 

Force Anker
Rustfri stål 7,5 kg. Før 1.355,-

NU 799,- 

Polyform Fender

Blå eller hvid 6,5 x 23. Før 141,-

NU 99,-

Marselisborg Marine
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Husketavle
Februar
11. Båken nr. 1-2011 udkommer ........Redaktionen
12. Lørdagsfrokost ? .............................. Husudvalget
17.  Senioraften 
 v. Jesper Jacobsen kl. 19.30 ......Seniorgruppen
19. Lørdagsfrokost ? .............................. Husudvalget
26. Lørdagsfrokost ? .............................. Husudvalget

Marts
05. Fastelavn, tøndeslagning mv. kl. 11.00
  .........................................................Kristine og Gyda
05. ESK Vintercup, 1. afd ...........Ungdomsudvalget
06. ESK Vintercup, 1. afd ...........Ungdomsudvalget
08. Remindermail, Båken ....................Redaktionen
12. Lørdagsfrokost ? .............................. Husudvalget
13. Kapsejlens Dag, kl. 10-16 ......... Kapsejladsudv.
15. Deadline for Båken nr. 2-2011 .....Redaktionen
16. Poul Hornshøj, Balticum 1992, kl. 19.30
  ............................................................Seniorgruppen
18. Kvalitetslejr, optimister ....Ungdomsudvalget
19.                     do ............................Ungdomsudvalget
18. Lørdagsfrokost ? .............................. Husudvalget
20. Kvalitetslejr, optimister ....Ungdomsudvalget
22. Teknikaften kl. 19.00........................Turudvalget
26. Lørdagsfrokost ? .............................. Husudvalget
30. Intro aften i ES ......................................Pigesejlere

April
02. Lørdagsfrokost ? .............................. Husudvalget
06. Teori aften ...............................................Pigesejlere
09. Lørdagsfrokost ? .............................. Husudvalget
12. Sejl, Trim og Regler, kl. 19.00 .. Kapsejladsudv.
13. Teori aften ...............................................Pigesejlere
14. Pladshavermøde kl. 19.30 .............. Egå Marina
15. Båken nr. 2-2011 udkommer ........Redaktionen
15. Pointsejladser, Tune Up............ Kapsejladsudv.
16. Lørdagsfrokost ? .............................. Husudvalget
17. Påskelejr, optimister ..........Ungdomsudvalget
18.                     do ............................Ungdomsudvalget
19.                     do ............................Ungdomsudvalget
19. Pointsejladser starter ............... Kapsejladsudv.
20. Påskelejr, optimister ..........Ungdomsudvalget
21.                      do ...........................Ungdomsudvalget
22.                     do ...........................Ungdomsudvalget
23.                     do ............................Ungdomsudvalget
26. Båkebanen, Tune Up ................. Kapsejladsudv.
30. Standerskift kl. 14.30 ........................Bestyrelsen

Maj
03. Båkebanen starter ..................... Kapsejladsudv.
04. Træningsaften ......................................Pigesejlere  
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NyE MEDLEMMER I Egå SEJLKLUB
Kasper Sohn
Marselis Boulevard 20 st. th.
8000 Aarhus C

Mathias Laugesen
Hvidkløvervej 9, 2. th.
8200 Aarhus N

Kasper Kielsgaard
Lindevangsvej 17
8240 Risskov

Frederike M. Israel
Damagervej 12 K, st. dør 9
8260 Viby J

Kent Bo Lauridsen
Elgårdsmindelunden 23
8362 Hørning

Ib Lauridsen
Ellestien 6
8250 Egå

Lars Kabel
Fortevej 106
8240 Risskov

Anders Jensen
Rydevænget 37, 3. th.
8210 Aarhus V

Oscar Rasmussen
Højmarksvej 3
8270 Højbjerg

Karl Østergaard
Tulipanvej 28
8240 Risskov

Kennet Grønkjær Andreasen
Herredsvej 60 B, st. 1
8210 Aarhus V

Jonas Funk Pedersen
Vestergårdsvej 21, 2. mf.
8260 Viby J

Allan Jensen
Skelagervej 392
8200 Aarhus N

Rasmus Hansen
Sønder Allé 25 A, 4. lejl. 3
8000 Aarhus C

Lisa Riisager
Sønder Allé 25 A, 4. lejl. 3
8000 Aarhus C

Henrik Vestergaard
Blomstervangen 14
8250 Egå

Mai-Britt Maagaard
Katrinebjergvej 75
8200 Århus N

Dorthe Maagaard
Hovedgaden 55, 1. sal
8220 Brabrand

Pernille Bülow Bech
Toftevej 3
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.
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Afsender:
Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, DK-8250 Egå


