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Telefon 86210127, mobil 30822824
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Kontakt til Båken
Indlæg modtages gerne pr. e-mail (som ved-
hæftet fil) til niels@famgreve.com. Papir-
skrevne indlæg (maskinskrevne eller med 
tydelig håndskrift) kan lægges i postkassen ved 
klubhuset, eller sendes til: Egå Sejlklub, 
Egå Havvej 27, 8250 Egå.

Egå Sejlklubs sekretariat, Egå Havvej 27, 8250 Egå.
Tlf. 86 22 55 17 er åbent hver tirsdag fra kl. 16.30 til 
18.30 i tidsrummet 28. april til 16. juni 2009 inkl. 
samt 4. aug. til 22. sept. inkl. eller efter aftale. I øvrigt 
træffes jeg på tlf. 86 74 22 34 hvortil klubtelefonen 
vil være omstillet på tirsdage uden åbningstid.
Ole Nielsen, sekretær.

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

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

Egå Marinas sekretariat
Åbent daglig kl. 9-12, torsdag til kl. 18
Tlf. 86 22 55 51, Fax. 86 22 49 48
E-mail: em@email.dk
Internet: www.egaa-marina.dk
Havnemester Lars Kock Andersen
Daglig kl. 9-10. Tlf. 86 22 55 51
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Egå Sejlklub søger repræsentant 
til Sailing Aarhus.
Egå Sejlklub søger en person, som har lyst til at 
deltage i det spændende arbejde i Sailing Aar-
hus. Du bliver medlem af bestyrelsen i Sailing 
Aarhus og skal således repræsentere Egå Sejl-
klub ved de møder der afholdes. Bestyrelsen 
består af to medlemmer fra hver af de 5 klub-
ber og til møderne er det typisk emner som fx 
internationale stævner, nye events, bådudstil-
linger, kraftcentre mm, der er på dagsordenen. 
Møderne afholdes ca. én gang pr. måned og er 
normalt en mandag fra 17-19.  
Har Du lyst til at høre mere om opgaven og væ-
re med der, hvor det sidste nye sker indenfor 
sejlsport i bugten, skal Du blot kontakte under-
tegnede, der også deltager i møderne og natur-
ligvis vil være behjælpelig med en introduktion 
i Sailing Aarhus. 

Med sejlerhilsen
Claus Dalbøge

c-dsejl@forum.dk
86106561

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. 86106561

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
Kurt Overgaard Pedersen
Haslegaardsvej 75
8210 Århus V
Tlf. 86 75 08 66

Fmd. Optimist- og jolleudv.
Jonas Döpping
Toftevej 3
8250 Egå
Tlf. 86228434

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

Bestyrelsen 
meddeler

Fra redaktøren
Skal BÅKEN fortsat være på 36 sider?
Tekstmængden, som er fremsendt til dette 
nummer af Båken, har været væsentlig under 
det sædvanlige. For at holde sidetallet er fra re-
daktørens skuffe hentet en historie om krigs- 
og sejlerhelten Miles Smeeton.
Jeg vil dog opfordre udvalgsformændene til 
indtil videre at holde gejsten og stofmængden 
oppe, så vi fortsat kan fylde BÅKEN med det ak-
tuelle klubstof.

Med sejlerhilsen 
Niels
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Tale ved Standerskiftet 2009
Velkommen til standerhejsning 2009. 
Det har jo allerede været et fantastisk forår, 
hvilket man også tydeligt kan se med alle de 
både, der allerede er kommet i vandet, og flere 
har endda også allerede været på tur rundt i 
bugten. Når vi er så tidligt ude, i hvert tilfælde 
når jeg sammenligner med vores nabohavne, 
så tror jeg også det skyldes, at vi er begunstiget 
ved at have en sejlklub, der ligger i en velorga-
niseret havn med et personale, det får sat bå-
dene i vandet på rekordtid. 

Hvad er det så der skal ske her i Egå Sejlklub i 
løbet af foråret og den kommende sæson.
Hvis vi starter med ungdomsafdelingen, ja så 
er de godt i gang med nye optimister, og jeg 
ved, at der bliver gjort en stor indsats for at få 
det hele i afdelingen til at gå op i en højere en-
hed både inden for de økonomiske rammer 
men også med at få styr på følgebåde, med 
istandsættelse af klubjoller, med at skaffe træ-
nere og planlægning af den daglige træning. 
Til august er vi er vært for Junior DM.

Sejlerskolen melder alt udsolgt og begge både 
er naturligvis ude så meget, som det er muligt. 
Der har for nylig været teoriprøve, hvor alle be-
stod. Til gengæld kneb det noget med fremmø-
det da bådene skulle gøres i stand, så det blev 
de sædvanlige kræfter der igen måtte tage en 
tørn her, tak til dem.
Så har vi jo kapsejladserne, hvor jeg kan sige, at 
den største nyhed fra kapseladsudvalget jo nok Fortsættes næste side
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havnemesteren!

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

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen 
Havnemesteren

PETER  R SE
Peter Rose ApS

Registreret Revisionsvirksomhed

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

er, at der i år bliver ”egen” bane til EasySejlads, 
samt at der laves en bane for storbåde i forbin-
delse med Pointsejladserne. Der er desværre in-
gen planlagte kølbådsstævner i år. Selvfølgelig 
sejles der båkebanesejlads, singlehand og pige-
sejlads, og så sent som i går var Erik Bålkilde og 
hans team ude at lægge de sidste bøjer.
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kalde det) den yngre 
generation til at kom-
me på banen.
Jeg vil også benytte 
lejligheden til at sige, 
at vi søger en ny kan-
didat til formandspo-
sten for tur og motor-
bådsudvalget.
Så har man nogle go-
de ideer eller vil man 
blot føre ”de gamle” 
traditioner videre, skal 
man ikke holde sig til-
bage. 
Endelig så er Egå Sejl-
klub jo en del af Sailing Århus, hvor jeg kan 
nævne at Danish Open ”verdenskendt” match-
racetour i år kommer til byen. Et stort stævne 
med mange kendte sejlere og publikumsvenli-
ge baner. Virkelig et besøg værd. Det bliver i 
september lige efter Århus Sailing Week (fest-
ugen) 
En anden vigtig ting i forbindelse med Sailing 
Århus er, at vi søger en person til at repræsen-
tere Egå Sejlklub. 

Endelig, så vil jeg gerne takke udvalgene, dem 
der har arbejdet med istandsættelse af både 
eller på anden måde ydet en indsats for, at vi 
kan være klar til den kommende sæson.
Jeg vil ønske Jer alle sammen en super god sejl-
sæson og sommer. 
Egå Sejlklub, længe leve.

Claus Dalbøge

Vi har selvfølgelig også nogle mere sociale ar-
rangementer, her kan nævnes:
- Pinsetur til Mårup d. 30. maj.    
- Grillaften d. 12. juni.
- Midsommersejlads og Grill 19. juni.
- Vanen tro to ture i efteråret.
Jeg håber virkelig, at man vil bakke op omkring 
disse arrangementer og opfordrer især (skal vi 

Fortsat fra forrige side

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

Autoriseret forhandler af
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optimist- og jolleudvalget

Så kom forårssæsonen i gang – også rigtig 
godt i gang. Om det er Klimaforandringer eller 
held skal være usagt. Men de seneste måneder 
har budt på en perlerække af dage med fanta-
stisk sejlvejr, få med lige lovlig megen blæst og 
endnu færre med for lidt til at fylde sejlene. 
Med det gode vejr er smilene blandt de voksne 
blevet lidt bredere, og det har været lidt svære-
re end sædvanligt, at få de unge sejlere på land 
igen, når træningen er slut.
For første gang i min tid som juniorsejler-far 
starter sæsonen med færdige træneroplæg og 
alt grej klargjort. Det er ganske enkelt blevet en 
fornøjelse at komme ned på havnen og være 
sammen med en stribe glade børn og forældre 
– herligt!

Påskelejr – alle gode gange seks. 
For sjette år i træk indbød Egå Sejlklub i Påsken 
juniorsejlere fra hele landet til en intensiv træ-
ningslejr. Sidste år havde vi blæst og kulde, i år 
havde vi vejr og vindmæssigt aldrig set lignen-

de. Madholdet måtte holde maden varm, fordi 
hverken børn eller trænere ville ind. Faktisk er 
der aldrig før gennemført så mange trænings-
timer på en Påskelejr. Godt 90 optimister og 20 
Zoom-8 sejlere blev mødt af et team af vore 
egne superengagerede trænere suppleret med 
et par rutinerede kolleger udefra. Og så skal vi 
ikke glemme det fantastiske hold af forældre i 
kulissen, som var en afgørende forudsætning 
for, at det hele blev den sædvanlige succes. Der 
blev som altid slidt og slæbt med madlavning, 
oprydning og rengøring, så trænerne og unger-
ne kunne koncentrere sig om det vigtigste – 
sejladsen. Uden frivillige forældre er der ikke 
noget grundlag for en ungdomsafdeling, men 
det kører jo bare.
Onsdagen var sat af til en hemmeligholdt eks-
kursion. En stor bus og et par biler fragtede alle 
lejrdeltagere til Middelfart. Her ventede 3 styk 
37 fods matchrace-kølbåde og en flot dag i sol-
skin og 4-7 sekundmeter. Sejlere og trænere 
blev inddelt i en række hold, og SÅ blev der sej-
let matchrace. Udover at have det sjovt, oplever 
børnene hvor stærke deres sejlkompetencer er 

Fortsættes næste side
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blevet. De kan tumle selv store både. På lejrens 
sidste dag blev der sædvanen tro gennemført 
Eastercup arrangeret og gennemført ved hjælp 
af et par gamle rotter LP og Torben Frislev. Der 
er altid en hyggelig stemning med de to ruti-
nerede herrer om bord. Slagets gang blev ledet 
af en hel ny baneleder Martin Frislev som både 
til Easter Cup og i den efterfølgende weekend 
med et hastigt arrangeret stævne styrede sej-

ladserne til UG med kryds og bolle.
Til Tune up stævnet dukkede endnu en hel ny 
official op, - Steen Hansen, som frivilligt kom 
og agerede Jury i protestkomiteen. Det må si-
ges at være af stor vigtighed, når disse unge 
mennesker dukker op til den slags officials po-
ster.
Ligeledes var det en fantastisk positiv oplevelse 
søndag til Easter Cup, da en rigtig rutineret rot-
te, formanden for Marinaen Bjarne Robl, sam-
men med en gammel ven, Jørgen Munk, tilbyder 

Fortsat fra forrige side
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de ind- og udland. Herhjemme lagde optimi-
sterne rigtig godt ud ved første rangliste. Jeg 
tror nemt vi får 10 sejlere med til internationale 
mesterskaber i år.

I Påsken tog mange af vores A-optimister og en 
enkelt B og Zoom sejler til Gardasøen – 27. ud-
gave af det traditionsrige kæmpestævne med i 
år næsten 1000 optimister til start. Også her 
markerede Egå sig. Mikkel Korsby og Martin 
Jessen som anden og tredje bedste dansker 
kun slået af en PIGE, Lærke Gravesen. Hvordan 
kan det ske drenge? Er pigerne bare bedre?

Den kommende periode er det den almindelige 
aftentræning og ikke mindst stævnerne, der 
fylder kalenderen for familierne i ungdomsaf-
delingen. For nogen er det udsigten til en de-
but ved Nappedam, der giver sommerfugle i 
maven, og for andre er det spændingen om-
kring en udtagelse til et internationalt mester-
skab i sommerferien. 

Og så glæder vi os til at stå som stævnearran-
gører i slutningen af august. Har vi mon stadig 
styr på alt det der med tilmeldinger, signalflag, 
ankergrej, resultatlister og protestskemaer. - 
Mon ikke det går. 
Held og lykke på kapsejladsbanerne!

Jonas Döpping

deres assistance til vores kommende JDM. Jo 
den rigtige fede klubstemning i Egå bliver bed-
re og bedre, og et eller andet sted, er det så ik-
ke, hvad det hele handler om – en god stem-
ning på havnen og på vandet? 

Træningsstart – også for et helt nyt kuld. Så er 
den almindelige aftentræning startet. Tirsdag 
og torsdag er der igen fuldt af liv i jollehuset – 
snakken går i omklædningsrummene, der lø-
bes op og ned ad trappen til sejlloftet og kaffe-
maskinen er rødglødende. Vi er rigtig mange i 
år. Det er dejligt, og med lidt mere tålmodig-
hed fra alle sejlere og forældre går det faktisk 
fint. 
Vi savner 29erne, som har samlet sig i Århus, 
men mon ikke de kigger forbi i ny og næ. Det er 
jo fantastisk for en lille begynder-optimist at 
drømme lidt ved siden af de stores ’fartmaski-
ne’ af en 29er, og det er sundt at blive mindet 
om, at der er sejlerliv efter optimisten. 
Og så har vi fået startet et nyt hold små sejlere 
op. 20 friske unger har kastet sig ud i at lære at 
sejle. Det er aldrig kedeligt at overvære blan-
dingen af forundring og begejstring folde sig 
ud både til lands og til vands. Og så at overvæ-
re skippermøderne som en flue på væggen. Vi 
er heldige at have dygtige trænere hele vejen 
rundt i år.
Stævnerne er over os. Egå-sejlerne er på lande-
vejen og har indtil videre markeret sig flot i bå-
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kapsejladsudvalget

Fortsættes næste side

Et godt sted 
at mødes

Åben i sæsonen, 
morgenbrød, aviser, 

proviant.

Cafe med terasse

Havnehøker m. Cafe 
tlf. 8622 5255

Dejligt at få sæsonen igang, få vand under kølen 
og gang i kapsejladserne. 
Vi havde i april en god regelaften, hvor Jens Vil-
lumsen fortalte om de grundlæggende kapsej-
ladsregler, de nye ændringer (især zonen = tre 
bådslængder) og cases med situationer fra ba-
nen. Jens havde desuden en god sammenlig-
ning mellem søvejsreglerne og kapsejladsregler-
ne. 
- Der er jo i grunden ikke de store forskelle, - og 
med lidt sund fornuft kan evt. situationer mel-
lem kapsejlende både og easy sejlere nemt kla-
res. Jens viste os også en opdateret 2009-udga-
ve af ”Jyske Lov”,  - 10 enkle kapsejlads bud. Disse 
kan ses/hentes på hjemmesiden under kapsej-
lads, sammen med Finckh’s banetavle med re-
gelhenvisninger. Stor tak til Jens Villumsen - vi 
var næsten 50, der sugede viden til os.
Nu er tirsdags-kapsejladserne godt igang, og 
det er glædeligt at der foreløbig er 50 deltagere 
på Båkebane/EasySejlads og 64 på Pointsejlad-
serne (heraf 10 fra Egå). Men skulle du endnu ik-
ke være tilmeldt, kan du eftertilmelde dig og væ-
re med i resten af dysterne. Banerne er klargjort 
med nyt mærkegrej, så de skulle gerne kunne 
holde fast sæsonen over, og holde i nogle år 
fremover. Stor tak til dem, der har hjulpet med 
at få det hele etableret.
Jeg vil ønske alle en sæson med fortsat god vind 
- og husk vores midsommer-sejlads med grill 
den 19 juni - og sæt også allerede nu kryds i ka-
lenderen til hovedsejladsen den 20. september.

Steen Jepsen

Midsommerkapsejlads 2009.
Fredag d. 19. juni 2009 kl. 18.30, vil der fra ”Bå-
ken” blive sat en lille ”let” midsommerkapsejlads 
i gang. 
Kunne I ikke tænke jer at deltage i en ”kapsej-
lads” for alle? ”Easy Sejlads” er simpel, men Mid-
sommerkapsejladsen er endnu nemmere, og så 
er den utraditionel ved, at hvem der deltager 
vinder, ikke bare præmier, men også glæden ved 
at deltage, i denne nok skøreste kapsejlads på 
Århusbugten.

Hvem kan deltage? 
Alle hvor Skipper er medlem af Egå Sejlklub, el-
lers er der ingen begrænsning af hvem besæt-
ningen er: Familie, gaster, venner, kone, kærester 
samt børn, alle er velkomne. Hvilke både kan 
deltage? Alle, meld dig til, ja der har været mo-
torbåde med. Regler: I år må der ikke bruges olie 
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Sejladstræning d. 2. maj (H-både)

Pantaenius Cup på Juulsø med 
Himmelbjerget i baggrunden (H-både)
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Fortsat fra forrige side

eller gas fyr i bådene under sejladsen. Der er 
specielle regler for, hvem der vinder.
Sportmandsship, og at stille op, kan som regel 
være nok, til en ordentlig præmie. Man deltager 
simpelt hen. 
Grillmesteren og hans ”assistenter” vil tænde op 
under den store grill ved klubhuset, og der kan 
her,efter endt sejlads nydes grill ben, kartoffel-
salat, salat, pølser, brød, samt forskelligt tilbehør.  
Pris pr. deltager : Voksne  75,00 kr. Børn 30,00 kr. 
Øl, vin og sodavand købes særskilt

Tilmeldingsfrist: 
tirsdag d. 16-juni. Eftertilmelding modtages ikke, 
dog kan drikkevarer købes og nydes sammen 
med deltagerne.
Ps. På denne årstid er det helt sikkert, at man 
kan overnatte i bådene, så der er lagt op til en 
hyggelig og dejlig aften. Husk at tilmelde jer! Vi 
skal jo bestille ben, pølser etc.

De bedste sejler hilsener,
Ole Østergaard

Så har ”Nissen” været på spil igen.
Egå sejlklubs sejlads sæson er nu godt i gang. 
Flere har bemærket, at der er kommet en ny bø-
je ved Skødshoved.  Bøje R. 
Godt set, men det er ikke den eneste der er ny, 
alle bøjer, som er udlagt af Egå sejlklub er nye. 
Nyt grej er indkøbt, bøjer, wirer, sjækler med me-
re, stod på indkøbslisten, og efter indkøbet skul-
le stumperne jo så lige samles, og de nye bøjer 
”bundmales”. Dette sker jo ikke af sig selv, så jeg 
tror at  ”Nissen” har været på spil (igen).
Stor tak til  deltagerne ved udlægning af bøjer-
ne: Christian Østergaard, Erik Baalkilde’’, en nabo 
til Carl samt Carl Nissen. Og endnu en tak skal 
lyde til de 2 trofaste ihærdige og altid hjælp-
somme fra ”bøjefabrikken”: Erik Baalkilde & Carl 
”fip” Nissen.

På vegne af kapsejladsudvalget
Ole Østergaard
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24-timers sejlads
der om at følge 2 meterkurven. Deltagerne kan 
starte og gå i mål fra rutepunkter ved: Århus 
lystbådehavn, Norsminde, Hou, Ebeltoft og 
Nappedam.

24-timers sejladserne i 2009.
1. sejlads den 20.-21. juni. 
Start 20. juni kl. 12.00. 
Tilmelding senest 18. juni kl. 20,00.
2. sejlads den 15.-16. august. 
Start 15. august kl. 12.00. 
Tilmelding senest 13. august kl. 20.00.

Startgebyr: 200 kr. for begge sejladser og 100 
kr. for een sejlads.
Yderligere information om startsteder, rute-
punkter, sejladsbestemmelser, LYS-tal, beret-
ninger og resultater fra tidligere sejladser på 
24-timers hjemmesiden:
 http://www.24timers.dk/

Tilmelding personligt til. 
Søren Winther Hansen, 
Fredensgårdsvej 15, 
8270 Højbjerg, 
tlf. 86140714.
Eller On-line. http://www.24timers.dk/ 

Sidste 24-timers sejladser i Århus - måske?
Planlægger du at sejle 24-timers sejlads? Så 
skal du gøre det i 2009. Antallet af deltagere i 
24-timers sejladserne er igennem de senere år 
faldet til et meget lavt niveau. Så hvis du plan-
lægger at sejle 24-timers sejlads, skal du gøre 
det i 2009. Stiger antallet af deltagere ikke, bli-
ver 2009 det sidste år med 24-timers sejladser 
på Århus Bugten. 24-timers sejlerne har siden 
starten i 1969 i alt udsejlet 98.000 sømil. Så 
det kunne jo være sjovt, om vi i 2009 i alt kun-
ne nå 100.000 sømil.

Konceptet i 24–timers sejlads
Konceptet i 24-timers sejlads er, at den båd, der 
sejler flest sømil og er tilbage ved udgangs-
punktet inden 24 timer, vinder. Hvert rutepunkt 
må dog højst rundes 2 gange. I modsætning til 
andre distancekapsejladser, lægger deltagerne 
selv ruter imellem 32 foruddefinerede rute-
punkter. 

24-timers sejladserne er altså en udfordring i 
meteorologi, navigation, trim og sømandskab – 
sejlads i al slags vejr. Det er efterhånden også 
den eneste kapsejlads på Århus-bugten, som 
indeholder natsejlads. Den navigationsmæssi-
ge udfordring er derfor langt større end i tradi-
tionelle ”rundt om øen”-sejladser, hvor det med 
moderne elektroniske navigationshjælpemid-
ler som GPS, kortplotter og ekkolod bare gæl-
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gast, det er endda muligt at deltage som en 
ren herrebesætning.

Århus sejlklubs pigesejlere kunne præsentere 
os for nye medlemmer og nye både på vandet.

Lilly Meinicke

Maj-nyt 2009
Dejligt, bådene er i vandet og sejladserne Egå 
Pigesejlere og Århus sejlklub i skrivende stund 
ser frem til starten på onsdag.

Tilgangen til sejladserne i Egå Sejlklubs pige-
sejlads var desværre ikke med så mange nye 
medlemmer, der var sikkert ikke mange der 
havde set datoen for introduktionsmødet for 
nye medlemmer, da det var dagen efter Båken 
udkom. 

Det er dog stadig muligt at eftermelde jer til 
sejladserne, også for herrer. 

Vi har fra i år, som noget nyt, lavet ændringer i 
vore sejladsbestemmelser, der betyder, at 
mænd kan deltage som skipper, supervisor og 

pigesejlads

Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

Bøsbrovej 7 · 8900 Randers · T: 8642 9841
www.denrigtigeslagter.dk
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En Solus 24 sejler har sendt os følgende:

Jeg er ejer af en Solus 24 (D-83), der ligger i Gyl-
dendal Havn i Limfjorden (Venø Bugt).

På en nye hjemmeside for Solus ligger der flere 
forskellige tests og brochurer fra dengang bå-
den var ny. Der er et forum, hvor man kan skrive 
til andre med tips og ideer til båden m.v.
Der findes et billedgalleri og sider med både og 
udstyr til salg. (Gratis annoncering og kun for 
privatpersoner). Sidst men ikke mindst, har jeg 
kontakt til bådens konstruktør, Bjarne Marcus-
sen, der som bekendt også lavede Solus 29 og 
Solus Alta.

Solussiden har en side der hedder ”Konstruktø-
rens side”, hvor Bjarne fortæller om historien 
bag Solus Boats m.v. 
Jeg ønsker at meddele om Solussidens eksi-

Solus 24

stens til eventuelle Solus 24 ejere i klubben/
havnen, og til andre der kunne have interesse i 
hjemmesiden. 
Man kan tilmelde sig på siden, hvilket ikke ko-
ster noget og kun indebærer, at vi sender en 
nyhedsmail en gang imellem, når der er nye ak-
tiviteter på siderne.
Jeg håber, at andre Solus-ejere kan komme 
med tips og vejledning omkring båden. 

Skulle du samtidig have kendskab til den he-
dengangne Dansk Solus Klub, ville det være 
godt med lidt oplysninger om denne. 

Solussiden finder man på denne side: 
www.solussiden.webs.com

Med venlig hilsen 
Jan Berg Rasmussen, 

Granskovvej 6, 7451 Sunds.
e-mail: jan.berg@bigfoot.com eller: 

solus24@fibermail.dk .
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03.05.2009
Finn ’Beton’ Jensen Årets elitetræner.
Finn ’Beton’ Jensen blev ved DM festen på År-
hus Rådhus, hædret som ”Årets Elite Træner”.
Jens B. Christensen, der som næstformand i Eli-
te Idræt Århus-fonden overrakte Finn ’Beton’ 
prisen og udtalte:  ”Når vi skal vælge årets eli-
tetræner, kigger vi på trænere, der har været 
med til at flytte noget i århusiansk idræt – 
uanset om det gælder resultater til OL eller ej. 
Finn ’Beton’ har haft og har stadig en overor-
dentlig stor betydning for sejlsporten. Han har 
ikke blot været et centralt omdrejningspunkt i 
Kaløvig, men han er også en katalysator i det 
sejlsportsmiljø, der er i Århus.” 

11.05.2009
29’er piger fra Århus skal til 
ISAF Worlds i Brasilien.
Ida Marie Baad Nielsen og Marie Thusgaard Ol-
sen fra Århus Sejlklub vandt udtagelsesstæv-
net til Youth Worlds i Bønnerup i weekenden 
og kan nu se frem til en tur til Brasilien til juli, 
hvor der skal afholdes ISAF Youth Sailing World 
Championships - det samme VM som blev af-
viklet i Århus i 2008.

10.05.2009
Kaløvig  havn fylder 25 år
I maj måned 1984 indviede Kaløvig Bådelaug 
den nye havn. En havn, der på mange måder 
var forud for sin tid og stadig er et fremragen-
de sted til maritime udfoldelser, strækkende sig 
fra fiskeri til sejlsportseliten. Det fejres med 
stor fest i weekenden 15.-17. maj. 

Klip fra Sailing Århus meddelelser:

20.03.2009
Jonas Warrer starter 
Århusiansk Matchrace-team.
Vi er et rigtigt Århus-hold: Martin Kirketerp, Al-
lan Nørregaard, Thomas Jakobsen, Niels Kinch, 
og mig,” siger Jonas Warrer til Bådmagasinet. 
Holdets debut vil foregå i et historisk hårdt 
matchrace-felt i Middelfart.

03.05.2009
Stor interesse for Sailing Academy Århus.
Blot to måneder efter offentliggørelsen af Sa-
iling Academy Århus er 8 tilmeldt ud af det før-
ste hold på 10 sejlere. Den store interesse star-
tede allerede kort efter offentliggørelsen, hvor 
tilmeldingerne begyndte at tikke ind. ”Vi er 
utroligt glade for den store opbakning og de 
positive tilbagemeldinger projektet har fået 
indtil nu. Det betyder at vi meget tidligt kan 
målrette forløbet til de tilmeldte sejlere”, udta-
ler Rasmus Køstner der sammen med Peter 
Hansen er hovedmændene bag forløbet.

03.05.2009
Yderligere 1 mill. til Sportsåret 2009 
- Sailing Aarhus får 50.000 kroner
Sportsåret 2009 og kulturminister Carina Chri-
stensen uddeler yderligere 905.000 kroner til 
markedsføring af Danmark og danske værdier i 
forbindelse med sportsbegivenheder i Dan-
mark i 2009. Uddelingen er den tredje i rækken 
af uddelinger fra Sportsårets aktivitetspulje - 
Sailing Aarhus har søgt puljen om midler til 
markedsføring af Danish Open 2009 og fået 
godkendt en af tre ansøgninger.

03.05.2009
Sølv i Zoom 8 til Malene Vinter Olsen.
Den store danske Zoom 8 koloni har efterhån-
den tradition for at rejse til Gardasøen og præ-
ge resultatlistens øverste del. Nu har de gjort 
det igen - Malene Vinter Olsen (ÅSK) tager sølv-
medaljen med hjem til Århus.

sailing århus
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til opslagstavlen
sommer-
arrangementer

Ungdoms-

afdelingen
Tunølejr

d. 2. – 7. august.

Udtagelse til bl.a. EM

I sommeferiens sejladser.

deadline

For BÅKEN nr. 4-09

d. 11. august

Distancesejlads

d. 24. juni.

Pokalsejlads

d. 16. september
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senior-grUppen

Seniorsejladser

d. 22. juni samt 

d. 24. august og 21. september.

Kapsejlads-

Udvalget

Midsommerkapsejlads 

for alle plus grill

d. 19. juni. Kl. 18.30.

Sejladser starter efter ferien 

d. 4. august

Hovedkapsejlads

d. 20. september.

24-timers 

sejlads

1. sejlads d. 2o. – 21. juni

2. sejlads d. 15. – 16. august.

             t
Ur-

  Udvalget
Grillaften

Fredag d. 12. juni

Sensommertur til 

Knebel Bro

d. 22 .- 23. august.
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En tur til Øer i starten af sæsonen 2009
Vi har aldrig før besøgt Øer så tidligt i en sejl-
sæson. Slusemesteren ”Havnefogeden” tog 
godt  imod os og uddelte diverse kort til strøm 
& vand, samt til den store flotte nye svømme-
hal.
Det var overraskende at se, så mange både i 
havnen, men det vender jeg lige tilbage til.
Vejret var perfekt, og efter at trosser, strøm og 
fendere var ordnet, blev der hurtigt tændt op i 
grillen. Menuen var ”lammeculotte” med tilbe-
hør, alt sammen tilberedt i Coop’en, dertil den 
sædvanlige dosis papvin.

Næste dag blev brugt til at udforske Øer. Her 
var der skuffelser og glæder. Skuffelserne først: 
Utroligt mange ikke vedligeholdte både, der 
ligger fuldstændigt uberørt. Mange, læs 7 ud af 
10, var ikke rengjort med noget som helst siden 
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Grill aften 
Fredag d. 12. juni kl. 18.

Sensommertur til Knebel Bro
Week-enden d. 22. -23. august, hvor vi har lånt 
klubhuset lørdag aften.

Mvh. Kurt

turudvalget

Husk forsommerens planlagte sejladser, man-
dagene den 25. maj og den 22. juni. 
Mød op i klubhuset klokken 9. 
Her bliver vi enige om, hvem som lægger båd 
til og destinationen. 
Det bliver nogle hyggelige timer på havet, og 
der er indlagt en landgang i en fremmed havn, 
hvor vi indtager medbragt fast og flydende fø-
de mens snakken går. 
Vi håber flere vil med på disse ture, vi sejler 
gerne i flere både, hvis vi er mange nok.

Niels

seniorgruppen

de blev forladt sidste sommer. Dog var der en-
kelte som skinnede, sikken en kontrast. Glæ-
derne: Husene er flot malet og vedligeholdt, 
masser af pæle til fortøjninger, hele bassinet 
rundt. Strøm- og vand-standere over det hele. 
Stor var glæden også, da vi besøgte den nye 
købmand. Stort nyt lokale. Rigeligt med plads 
og stort udvalg af varer, også ferske, samt rime-
lige priser. 

Den nye svømmehal var en oplevelse, rent over 
det hele, dejligt varmt vand i bruserne, (rigtigt 
varmt), og i det store bassin over 20 grader, det 
føltes ikke koldt. Der var 3 mindre bassiner, de 
2 til børn er nok 37 grader. Der er også en stor 
dejlig sauna, så det var rigeligt besøget værd. 2 
overnatninger med strøm og svømmehal, sam-
let pris 295kr. 

Hov, jeg glemte helt, at fortælle om sælerne, 
der lå på sandbankerne, øst for sejlrenden. Bå-
de da vi sejlede ind og ud. Dybden i sejlrenden, 
var ikke under 3 meter, selv om det var utroligt 
lavvandet ved hjemturen.

Ps. Check lige sluse-tiderne på billedet inden 
turen går til Øer, især hvis I sejler uden for 
weekenderne.

God  tur
MoDi
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”Once is enuogh” (én gang er nok) er titlen på en 
verdensklassiker i sejler-litteraturen, udgivet på 
seks sprog, - dog ikke på dansk.Forfatteren er 
englænderen Miles Smeeton. Det følgende er en 
kortfattet  redegørelse for Beryl og Miles Smeet-
ons eventyrlige tilværelse med oplevelser og ud-
fordringer, som de fleste ville være veget tilbage 
for. Desuden skæbnen for det gode skib ”Tzu 
Hang”, som var deres hjem igennem 20 år. Kilde-
materialet er to af Smeetons 10 bøger: ”Once is 
enough” og ”Because the Horn is there”, samt en 
440 siders biografi skrevet af deres gudbarn, 
den canadiske journalist Miles Clark, og udgivet 
i 1991 med titlen: “High Endeavours – The extra-
ordinary life and adventures of Beryl and Miles 
Smeeton”.  Desuden artikler i “Yachting 
Monthly”.

Miles Smeeton blev født i England i 1906, hans 
virksomme liv blev en militær karriere over 18 år 
som bl. a. omfattede kavaleritjeneste i Indien. 
Ved 2. verdenskrigs udbrud omskoles han til 
kampvogns-enheder, hvor han avancerer til bri-
gadegeneral, og en af hans store opgaver bliver 
at befri Burma for den japanske besættelse. For 
sin indsats hædres han med flere fortjenstme-
daljer.
Under tjenesten i Indien bliver han gift med en 
ung forfatter, Beryl Boxer, en kvinde der ligesom 
han selv havde en udpræget trang til ekstreme 
oplevelser og udfordringer. Da de mødes har 

hun allerede mange 
rejser bag sig. Ofte 
alene havde hun 
rejst i Persien, Rus-
land, Kina og Syd-
amerika, herunder en 
månedlang rejse til 
hest i Patagoniens 
bjerge. Når officers-
fruer rejste hjem på 
ophold i England, var 
det normalt med skib 
på 1. klasse, men Beryl 
bryder med den tradition, og tager ”på stop” 
med lastbiler, kamelkaravaner og andet, hun 
kommer hjem til England, uskadt og med et 
bedre kendskab til fremmede kulturer. Da krigen 
slutter, kan Miles Smeeton forlade tjenesten. 
Sammen med deres datter, Clio, på 9 år rejser de 
nu til British Columbia, hvor de køber en farm på 
en ø i Vancouver fjorden. Uden forudgående 
kendskab starter de et kvæghold, som hurtigt vi-
ser sig at være urentabelt. På en rejse tilbage til 
England får de via bekendte viden om et skib, 
som muligvis kan købes. Igen starter de en til-
værelse, som de ikke har kendskab til. Uden at 
have sat foden på et sejlskib før, køber de en 46 
fods ketch, ”Tzu Hang”, bygget i Hong Kong i 
1938. Skibet er anbefalet af venner som særdeles 
stærkt, robust og velsejlende. (”Tzu Hang” be-
skrives senere). Efter kort tids øvelsessejladser 

Once is enough…
            Eller - hvem var Miles Smeeton?

Miles Smeeton

Råd til langt mere 
end blot en 
Galionsfigur...
www.bluehorizon.dk
InternetShop – sikker og hurtig

VAND
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Bestseller 

fra BlueHorizon

Dufflebag
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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

sejler de over Atlanten og op til Vancouver, og 
under denne sejlads bliver beslutningen taget. 
Farmen skal sælges, og de vil sejle rundt i Verden 
i ”Tzu Hang”. Begge har de evnen til hurtigt og 
grundigt at sætte sig ind i betingelserne for den 
ny tilværelse. Om Miles siges, at han havde en 
næsten sygelig respekt for ankring, han faldt al-
drig til ro, før han med motoren havde sat anke-
ret så hårdt han kunne. Modsat kan man undre 
sig over hans indstilling til sikkerhedsudstyr. 
Han holdt stædigt på, at de skulle være selv-
hjulpne i enhver henseende, men de havde ikke 
en redningsflåde ombord. De havde intet hånd-
holdt pejlekompas. Miles fandt det tilstrække-
ligt at sigte over hovedkompasset. De havde en 
radiomodtager men ingen sender. I tilfælde af 
en katastrofe har de således ikke kunnet kalde 
hjælp, og uden flåde  - var de ikke selvhjulpne! 
Alligevel bliver de, som årene går, overalt  blandt 
sejlere betragtet med stor respekt som nogle af 
de mest erfarne havsejlere. Farmen og husdyre-
ne blev solgt, undtagen koen ”Daisy”, den blev 
slagtet og som konserves anbragt i  ”Tzu Hang”. 
Miles Clark skriver lidt drillende om sin gudmor 

Beryl, at hun tog det lidt let med at mærke pro-
vianten. Således skrev hun ”Daisy” på alle glas-
sene med oksekød, hvad der var i, fandt de nok 
ud af, når et glas blev åbnet. 

Der var megen plads i skibet, og de sejlede aldrig 
ud på en længere færd uden at have proviant til 
et helt år. Problemløst sejler de nu tværs over 
Stillehavet til Australien. Senere fra Melbourne 
til New Zealand og videre derfra mod Kap Horn. 
Som gast har de John Guzwell, senere berømt 
for alene at sejle jorden rundt i ”Trekka”, en lille 
båd han selv havde bygget. (I Trekka Jorden 
rundt, 1965). Desuden siameserkatten Pwe. Om-
kring 900 mil før Hornet løber de ind i en vold-
som storm, en kæmpebølge sender skibet i en 
saltomortale rundt over stævnen med frygtelige 
følger. Hele rigningen ligger i vandet. Roret er 
væk. Luger og dækshus er væk og har efterladt 
et hul i dækket på 2x2 m. Beryls livline var 
sprængt og hun lå i det kolde vand mellem dele 
af rigningen, bliver hjulpet ombord, men har et 

Fortsættes næste side
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Snak med fagmanden,
 når det drejer sig 

om din båds 
installationer.

- Og få en sikker og 
komfortabel sejlads.

www.marinelec.dk
Henning Wermuth
Marine Electronic

Latyrusvej 3 – 8240 Risskov
Tlf. 40 72 45 65

- snak med fagmanden – og få råd -

brækket kraveben og et sår efter et slag i hove-
det. Skibet er næsten vandfyldt men holder sig 
flydende, og efter at de har øst med spande i 12 
timer begynder skibet langsomt at hæve sig. 
Her er grund til at mindes den gamle sejler, som 
sagde, at den bedste nødpumpe er en rædsels-
slagen sømand med en spand. De får med pre-
senninger og træ fra skibets aptering lukket hul-
let i dækket, og i løbet af de følgende dage får de 
etableret en nødrig og et nødror, så ”Tzu Hang” 
bliver nogenlunde styrbar. Med vinden agten for 
tværs kan de nu styre op mod Chiles kyst. Søkor-
tene er ødelagte, det eneste kort de har er et 
National Geographic kort over det sydlige Stille-
hav. Efter 5 uger finder  de  ind i en fjord , hvor 
der er en havn og en flådebase. Med hjælp fra 
myndigheder og fra flådens værksted får de over 
de følgende 9 måneder bygget ”Tzu Hang” op 
igen og gjort den sejlklar. John Guzwell er rejst 
hjem til sit bådebyggeri, men Beryl og Miles og 
katten Pwe afsejler Chile for at fuldføre sejlad-

sen rundt Kap Horn. Da de ligger 300 mil vest 
for Magellan Strædet, kommer de igen ind i en 
voldsom storm. De sejler med vinden for rignin-
gen alene  og alt surret. En voldsom bølge kaster 
skibet rundt, og for anden gang mister de hele 
rigningen. Denne gang er dækshus og ror dog 
intakt. Igen opbygger de en nødrig og sejler op 
langs Chiles Kyst, og her er det, at Beryl sarka-
stisk siger, at nu må de undgå at søge ind i den 
samme havn, som de kom fra for ikke at blive til 
grin. – De finder en havn, og beslutter nu at sen-
de ”Tzu Hang” med fragtbåd til England, hvor 
den bliver genopbygget. Sejladsen på verdens-
havene genoptages, og over de følgende otte år 
når de langt omkring. Som den første sejlbåd 
sejler ”Tzu Hang” fra Japan op til Bering Strædet 
og langs rækken af Aleutiske Øer og Alaska over 
til Canadas kyst.

Kap Horn var stadig en udfordring, og da de i 
1967 ligger  i Yarmouth i England beslutter de at 
sejle tilbage til Victoria i British Columbia, hvor 
de føler, at de hører hjemme. Beryl, som ikke kan 
udholde, at noget mislykkes eller ikke bliver gen-
nemført, foreslår at turen lægges syd om Hor-
net ”The hard Way” altså imod vind og strøm. En 
god ven og erfaren sejler, Bob Nance, tager med 
dem, og turen bliver en succes. De slår den be-
stående rekord for ”Doubling the Horn”, d.v.s. ti-
den fra de passerer 50° Syd på østsiden, når 
rundt Hornet og atter passerer 50° Syd på vestsi-
den af Sydamerika. ”Tzu Hang” gjorde turen på 
14 dage, og det var den tredje yacht med besæt-
ning, som gjorde turen fra øst mod vest. Turen 
fra England til British Columbia blev på 19.200 
sømil og varede 174 dage. I 1969 har Beryl og Mi-
les Smeeton og siameserkatten Pwe sejlet i 20 
år. De beslutter at lægge op,- ”to swallow the 
anchor ” i sejlersproget. De køber en farm på 5oo 
acres i Alberta, bygger et lidt ejendommeligt 
hus med en smuk udsigt mod Rocky Mountains 
og de giver sig til at pleje og opdrætte truede 
canadiske dyrearter. Samtidig slutter de sig til 
en international organisation, hvor medlem-
merne åbner deres hjem for andre medlemmer 
som er på rejse. Mange rygsækrejsende (back-
packers) benytter sig af denne mulighed. Min 
niece, Kirsten, og hendes veninde boede hos 
Smeetons nogle dage under deres rundrejse i 

Fortsat fra forrige side
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Nordamerika, og det var den indirekte årsag til 
at jeg fik læst den tidligere omtalte biografi over 
ægteparret Smeetons liv. 

The Royal Cruising Club hædrede Beryl og Miles 
Smeeton med en medajle for godt sømandskab 
og 3 gange modtog Miles Smeeton The Challen-
ge Cup. Cruising Club of America gav ham The  
BlueWater Medal.  En  hæder som kun få har op-
nået. Beryl Smeeton døde i 1979 og Miles 
Smeeton i 1988. Selv højt op i firserne fortsatte 
Miles med langrend skiløb, sejle isbåd og flyve i 
små ultralette flyvemaskiner.

Skibet, der døde af skam!
Da Miles Clark havde skrevet biografien over 
Smeeton’s, havde han et problem. Han kunne ik-
ke frigøre sig fra nysgerrigheden om hvad der 
skete med ”Tzu Hang”, efter at Smeeton havde 
solgt skibet. Han ville måske købe det, hvis det 
var til salg. Gennem venner, havne, mæglere o.a. 
satte han en undersøgelse i gang, og det kom 

der et resultat ud af. - Men først lidt om skibet 
fra begyndelsen.
”Tzu Hang” begyndte sin tilværelse på et båd-
værft i Kai Tak i Hong Kong i 1938, bestilt af en 
engelsk militærkaptajn, Denis Swinburne, som 
var udstationeret i kronkolonien.    
Konstruktøren var H. S. Rouse, og skibets mål: 
LOA 46’2”. LWL 36’. Bredde:11’9”. Dybgang: 7’.       
Brutto vægt 18 tons. Ballast 7 tons bly I kølen. 
Tzu Hang var en spidsgattet, bermudarigget 
ketch. Efter første afmastning blev riggen gjort 
lavere og bovsprydet fjernet og erstattet med 
dobbelt forstag. “Tzu Hang” var bygget af teak, 
kamfertræ og andre ædle træ-sorter. Det var en 
usædvanlig stærk konstruktion. Swinburne var 
streng i sine krav, Hvis han fandt et stykke træ 
med en fejl, forlangte han det brændt, mens 
han så på det, for at være sikker på at det ikke 
blev brugt på skibet. Ærgerligt var det for Swin-
burne, at han blev forflyttet til Indien, og i 1939 

Fortsættes næste side
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Husketavle
18. Båkebanesejlads .................... Kapsejladsudv.
18. Easysejlads ............................... Kapsejladsudv.
18. Pointsejlads ....................................................  ÅSK
19. Havfruecup ...................................... Pigesejlere
22. Sensommertur ............................  Turudvalget
23. Sensommertur ............................  Turudvalget
23. Kaløvig Rundt ......................................... Kaløvig
24. Seniorsejlads ..........................  Seniorgruppen
25. Båkebanesejlads .................... Kapsejladsudv.
25. Easysejlads ............................... Kapsejladsudv.
25. Pointsejlads ....................................................  ÅSK
26. Havfruecup ...................................... Pigesejlere
29. Junior DM, TORM/DS .............. Sailing Århus
30. Junior DM, TORM/DS .............. Sailing Århus
31. Singlehandsejlads ................. Kapsejladsudv.

SEPTEMBER
  1. Båkebanesejlads .................... Kapsejladsudv.
  1. Easysejlads ............................... Kapsejladsudv.
  1. Pointsejlads ....................................................  ÅSK
  2. Havfruecup ...................................... Pigesejlere
  5. Århus Festuge Cup ................... Sailing Århus
  6. Århus Festuge Cup ................... Sailing Århus
  8. Båkebanesejlads .................... Kapsejladsudv.
  8. Easysejlads ............................... Kapsejladsudv.
  8. Pointsejlads ....................................................  ÅSK
  9. Havfruecup ...................................... Pigesejlere
  9. Worls Match-Race Tour 2009  Sailing Århus
11. Båken nr. 4-09 udkommer .....  Redaktionen
14. Singlehandsejlads ................. Kapsejladsudv.
15. Båkebanesejlads .................... Kapsejladsudv.
15. Easysejlads ............................... Kapsejladsudv.
15. Pointsejlads ....................................................  ÅSK
16. Pokalsejlads ...................................... Pigesejlere
20. Hovedkapsejlads .................... Kapsejladsudv.
21. Seniorsejlads ..........................  Senoirgruppen

JUNI
  6. Båken nr. 3-09 udkommer .......  Redaktøren
  8. Singlehand sejlads ................ Kapsejladsudv.
  9 Båkebanesejlads .................... Kapsejladsudv.
  9. Pointssejlads ............................ Kapsejladsudv.
  9. Easy sejlads .............................. Kapsejladsudv.
10 Havfrue Cup..................................... Pigesejlere
12. Grill aften .......................................  Turudvalget
16. Båkebanen ................................ Kapsejladsudv.
16. Pointssejlads ............................ Kapsejladsudv.
16. Easy sejlads .............................. Kapsejladsudv.
17. Havfrue Cup..................................... Pigesejlere
19. Midsommersejlads + grill ... Kapsejladsudv.
20. 24-timers sejlads .........................................  ÅSK
21. 24-timers sejlads .........................................  ÅSK
22. Singlehand sejlads ................ Kapsejladsudv.
22. Seniorsejlads ..........................  Seniorgruppen
24. Distancesejlads .............................. Pigesejlere
26. Sjælland Rundt .................................  Helsingør

JULI
Ingen arrangementer.

AUGUST
 2. Tunølejr ........................................ Ungdomeafd.
 4. Båkebanesejlads .................... Kapsejladsudv.
 4. Easysejlads ............................... Kapsejladsudv.
 4. Pointsejlads .............................. Kapsejladsudv.
 7. Tunølejr slut ...............................  Ungdomsafd.
11. Båkebanesejlads .................... Kapsejladsudv.
11. Easysejlads ............................... Kapsejladsudv.
11. Pointsejlads ....................................................  ÅSK
11. Deadline for Båken nr. 4 ..........  Redaktionen
12. Havfruecup ...................................... Pigesejlere
15. 24-timers sejlads .........................................  ÅSK
16. 24-timers sejlads .........................................  ÅSK
17. Singlehandsejlads ................. Kapsejladsudv.
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blev ”Tzu Hang” uden at have været søsat sendt 
med fragtskib til Southhampton i England. Her 
stod det under hele krigen, og først i 1948, 10 år 
efter at kulierne havde trukket det ud fra værf-
tet i Hong Kong fik ”Tzu Hang” vind i sejlene for 
første gang.
Swinburne sejlede et par år, men havde ikke 
længere den samme interesse, så da han i 1951 
af  Miles Smeeton blev bedt om en pris, førte 
det til en handel. De næste 20 år af ”Tzu Hang’s” 
tilværelse er beskrevet i det foregående.
Da Smeeton’s kom til Vancouver efter at have 
rundet Kap Horn, ville de ikke sejle mere. I 1969 
solgte de ”Tzu Hang” til Bob Nance, som havde 
været med på den sidste sejlads. Han gjorde ski-
bet sejlklar igen, og sejlede rundt på verdensha-
vene til mange steder, hvor ”Tzu Hang” havde 
været før. 

I 1979 deltog  Smeeton’s i en sejlads fra New 
York til Polen med Bob Nance som skipper. Beryl 
var da alvorligt syg og døde få uger efter sejlad-
sen. Bob Nance sælger skibet i 1982, og  Miles 
Clark finder den registreret hos en mægler i Flo-
rida. ”Tzu Hang” har på det tidspunkt sejlet over 
200.000 sømil. Herefter er skibet svært at spore. 
Flere oplysninger til Miles viser sig at være for-
kerte. Et engelsk par hører over kortbølgeradio-
en, at ”Tzu Hang” sammen med flere andre både 
i en havn er ramt af orkanen ”Hugo” og stærkt 
skadet. Ejeren Jeff Hart havde fået forsikringen 
udbetalt og selskabet havde solgt hvad der var 
tilbage af skibet til ”en i Puerto Rico”. Jeff Hart 
svarer ikke på et brev,- Miles Clark rejser flere 
gange til Caribien for at søge, og først da han 
uanmeldt dukker op på Harts arbejdsplads, får 
han en samtale med ham. Efter et besøg hos 
narkotikapolitiet falder brikkerne på  plads.

Jeff Hart købte ”Tzu Hang” i 1982 for 65.000 $, 
ombyggede den og i december 1983 havde han 
ad flere gange transporteret 20.000 pund mari-
huanna fra Caribien til en mellemhandler i Indi-
ana, som videresælger til et kartel. Hvad der sker 
fra 1983 til 1988 er uklart, men smuglertrafikken 
opklares, ”Tzu Hang” tages i forvaring sammen 
med andre smuglerbåde og anbringes i havnen 

på San Juan. Jeff Hart går fri ved at hjælpe politi-
et med at optrevle kartellet. Den 16. september 
1989 buldrer orkanen Hugo ind over San Juan og 
smadrer alt på sin vej. ”Tzu Hang” ligger nu på 
bunden af havnen med et stort hul i skroget. Ef-
ter oprydningen ligger skibet sammen med 5 
andre både på en plads i havnen. En entreprenør, 
Pedro Ramos, bliver af politiet bedt om at de-
struere de 6 både, men han finder ”Tzu Hang” 
for god og vil prøve at genopbygge den. Trans-
porten væk fra havnen mislykkes imidlertid, idet 
transportbilen bryder sammen. Han opgiver og 
ved at køre frem og tilbage over vraget med en 
buldozer udfører han politiets ordre.

En bedrøvelig afslutning på ”Tzu Hang’s” even-
tyrlige tilværelse.

Niels 

Fortsat fra forrige side
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Opfordring til pladshavere

På alle vore 8 lange broer er der opsat et skilt, 
der minder om, at det røde optaget skilt skal 
vendes til grønt, hvis der finder en overnatning 
sted og når fartøjet tager på ferie. Det skal og-
så vendes til grønt, hvis du stadigvæk bruger 
din plads, men ikke er kommet i vandet!

Lad os hjælpe vore gæstesejlere til at finde en 
ledig plads. Dette gør et godt indtryk overfor 
gæsterne og skaber samtidig ekstra indtægt til 
marinaen – og dermed til fællesskabet.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sejlerferie.

Bjarne Robl   

Bestyrelsen opfordrer alle pladshavere til at be-
nytte marinaens tankanlæg med diesel og 
benzin og dermed støtte fællesskabet. Samti-
dig undgår du/vi miljøsvineri ved brændstof-
spild i bassinet, som vi har set op til flere gange 
her i foråret – dog uden at have ”fanget” syn-
derne. 
Vi har ingen mulighed for at konkurrere med 
Q8’s slagtilbud, da vi ikke vil sælge til mindre 
end vi har betalt for det. 

16 nye grejrum er ved at blive indrettet i det 
tidligere masteskur nr. 2. Disse grejrum er læn-
ge savnet og vil være klar efter sommerferien.
Den resterende anden halvdel af vore nye ma-
stestativer er ved at blive fabrikeret i værkste-
det og vil være klar til efteråret.
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Bøjen ejes og vedligeholdes at Egå Marina.
Bøjens position er: N 56° 11,880´ E 10° 17,273´
Stenens position er: N 56° 878´ E 10° 17,199´

Fra flere sider, er redaktionen blevet gjort op-
mærksom på, at en ny østafmærkning er ud-
lagt ved Vejlby Hage. Denne afmærkning har 
været ønsket længe og den skyldes en meget 
stor sten, som ligger på ca. 4 meter vand.
Nogle har haft nærkontakt med stenen, blandt 
andre mine egne sønner, som i flipperjolle ram-
te den, hvad der forårsagede at kølsværdet skar 
bunden af båden op, så de kom i land med en 
vandfyldt båd, og en større reparation af båden 
var nødvendig.

Egå Marina meddeler: 
Med tilladelse fra Farvandsvæsenet har Egå 
Marina udlagt en Øst-kompasafmærkning ud 
for Vejlby Hage, øst for en meget stor sten og 
øst for stenrevet, der går vinkelret ud fra stran-
den.

Ny bøje udlagt
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Tilrigning af master skal ske inden masten 
transporteres til kranområdet. 
Kan foregå på græsplænen ved legepladsen 
samt ved de nye masteskure.
Længere ophold på plænen skal undgås. 
Brugte bukke, træklodser og andet affald skal 
fjernes straks.

Mastekranerne.
Sørg for, at din mast er helt klar til at løfte på, 
inden du placerer din båd under én af maste-
kranerne. Derved sparer vi alle tid og undgår ir-
ritation. 

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

Forbudt bundmaling.
Enhver påføring eller anvendelse af bundma-
ling eller lignende, der indeholder de til enhver 
tid forbudte stoffer, medfører tab af retten til 
bådplads i havnen og betragtes således som en 
væsentlig eller grov misligholdelse. Læs mere 
på vores hjemmeside.

Sommerferie.
Husk at vende skiltet til grøn, før du sejler på 
ferie!
Før du sejler på sommerferie, bedes du medde-
le havnekontoret, hvor lang tid din bådplads er 
ledig.
Dagen før du påregner at være hjemme igen, 
vender vi skiltet på din bådplads til rød, så din 
bådplads er fri når du kommer hjem.
Du er også velkommen til at ringe til kontoret 
hvis du kommer hjem før påregnet.

Master.
Græsplænen ved grill-huset og sejlklubben be-
des holdt fri for master fra 1. maj til 1. septem-
ber.

Nyt fra havnemesteren

Børge Heidelbach
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Chipkort.
Husk du skal ind på Havnekontoret for at få 
fornyet datoen på dit chipkort til bommen.

Parkerede biler.
Parkerede biler langs flydebroer og udrust-
ningskajen er tit til gene for krankørsel, vær 
venlig og parker, så du ikke generer krankørsel. 
Såfremt du sejler ud, sæt da bilen over på par-
keringspladsen. 
 
Egå Marina’s hjemmeside.
Vi opfordrer alle til jævnlig at checke vor hjem-
meside: www.egaa-marina.dk, hvor eventuelle 
ændringer og nyheder såsom kort referat fra 
senest afholdte bestyrelsesmøde m.m., bliver 
offentliggjort.

God sommer, havnemesteren 

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 
tilladelse til at ligge der. Såfremt du ikke har 
spurgt om lov, vil du blive opkrævet et gebyr på 
kr. 400.- pr. nat. 

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

Miljørigtig bundslibning.
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Følgende firmaer sponsorerer
ungdomsarbejdet i Egå Sejlklub

Nordea
Aarhus Sea Shop Aps

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

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

Egå Bådudstyr
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

Egå Bådudstyr

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. 875,-
Do, under 25 år kr. 625,-
Gaster + passive medlemmer kr. 450,-
Juniormedlemmer kr. 625,-

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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Annette Tychsen
Elstedhøj 24, 1. tv.
8520 Lystrup
 
Bonny Møller
Solhøjvej 33, Lyngby
8570 Trustrup

Nye medlemmer i Egå sejlklub

Seniormedlemmer:

Troels Christensen Lund
Bogfinkevej 4
8382 Hinnerup
 
Sofie Lykke Sørensen
Vestre Ringgade 154 1. th.
8000 Århus C
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Udnyt din friværdi

Gør det muligt

Risskov Afdeling
Vejlby Centervej, Risskov
89323232
nordea.dk



Afsender:
Egå Sejlklub
Egå Havvej 27
DK-8250 Egå

B


