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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 og søndag 10.00 – 15.00.

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

Comfort seat

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

L 100 x B 48 x H 8 cm. Vægt 3 kg. 
Kan justeres i 6 positioner fra helt fladt til 
ca 85 grader. Produceret i et kraftigt og 
vandafvisende materiale.
Undersiden er lavet med ekstra forstærkning 
som gør den skridsikker. Stolen er udstyret med 
bærehåndtag. Perfekt til båden, camping-
vognen eller til stranden.
Fås i 2 farver (mørkeblå/blå-hvid stribet)
Fra kr... 

Letvægts møbler
Fylder ingenting når de er klappet 
sammen. Oliebehandlet lækker kvalitet.
Perfekt til båden, campingvognen eller 
til stranden.

Bord i bambus
L 90 x B 65 x H 70 cm.
Kr. 

Stol i bambus
B 50 x H 80 cm. 
Siddehøjde 44 cm.
Kr.  

NYHED

798,- 

734,- 

899,- 
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Du kan altid komme i kontakt med personerne 
fra Egå Sejlkubs bestyrelse, adresser, telefonnumre 
og mail adresser finder du her:

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

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

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

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

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

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

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

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

Referat fra ES bestyrelsesmøde mandag den 12. 
april
Deltagere: Ole L., Claus, Peter, Steen og Mogens
Afbud: Lone, Jonas og Ole F.
Referent: Mogens

Bemærkninger til referat fra sidste møde:
Udlån af ikke forsikrede både kan kun ske med 
en Egå fører. Codan er forespurgt, der følges op 
på denne forespørgsel. Der indhentes tilbud fra 
Pantaenius

Nyt fra udvalgene:
Kapsejladsudvalg:
Mette klargjort af kapsejladsfolk i lørdags.
Tilmeldinger til de enkelte kapsejladser er i fuld 
gang.
Kan måltagning og resultatformidling forenkles, 
således at resultater kan offentliggøres tidligere, 
udvalget er opmærksom på problemstillingen.
Opråb! Gastemedlemsskab, – der udleveres op-
råb sammen med sejladsbestemmelserne – mål 
at få flere gastemedlemmer. Kommer også med 
i BÅKEN
Elektronisk tilmeldingsblanket – link frem på 
forsiden af hjemmesiden.

Ungdomsudvalg:
De sidste 2 FEVA Joller er nu solgt.
Jollehus: Vedligeholdelsesplan er under udarbej-
delse .

Turudvalg:
Arrangement med Peter Hågen ca. 40 deltagere
Pinsetur, Kurt Petersen planlægger som aftalt 
denne begivenhed.

Husudvalg:
Fest i forbindelse med standerskifte 24. april.
Opråb om ”Ole Frandsen” kommer i BÅKEN

Økonomi:
Der er ca. 50, der endnu ikke har betalt, der ud-
sendes rykkere i løbet af 1-2 uger.
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Special Guest Star: 
Allan Svendsen, ES Repræsentant i Sailing Århus 
med mandat fra bestyrelsen, deltager i arbejdet 
i bestyrelsen på lige fod med de øvrige medlem-
mer i bestyrelsen, med direkte reference til ES 
bestyrelsen.
Allan er derfor vores faste mand i Sailing Århus 
bestyrelsen.
Hvorledes sikrer vi, at alle relevante informatio-
ner til/fra Sailing Århus kommer til ES bestyrel-
sens kundskab? 
Hvad er det Sailing Århus på lidt længere sigt 
kommer til at beskæftige sig med: Kraftcenter? 
Talentudvikling? Hvor stort skal et stævne være, 
for at det er et Sailing Århus arrangement?
Skal bestyrelsen udvides til at omfatte et udvalg: 
”Sailing Århus”?
Sailing Århus kommer til at trække flere/alle 
sponsorer i Århus.
Økonomien i Sailing Århus bliver større og stør-
re. Sponsorater m.v. dækker omkostninger til he-
le Sailing Århus sekretariatet.
Der skal fortsat være plads til, at de enkelte klub-
ber i Sailing Århus samarbejdet kan arrangere 
stævner.

Allan deltager efter behov i ES bestyrelsesmø-
der.

Arrangementer 2010 og 2011:
Bådudstilling:  Marselisborg Marina.
Medarrangør af Festugestævner.  
Der kommer flere forskellige stævner på Århus 
bugten:
H-båds NM. Nordisk Mesterskab joller. Ver-
densmesterskab 505 joller, juli 2010
Europamesterskab E-jolle, august 2010
J 80 VM.  A-Katemaran VM
Herudover er der en række arrangementer der 
bydes på i 2012 og frem.

Evt.
Referat fra DS generalforsamling marts 2010 
kan læses på www.sejlsport.dk . Ny formand: 
Hans Natorp. Regionsvalg til DS bestyrelse: 
Kandidaterne opstilles den 14. april. Der er 
valgmøde i Hadsund den 15. april, bestyrelsen 
vurderer på baggrund af opstillingslisten. Der 
skal afgives endelig stemme på en kandidat 
senest den 21. april, bestyrelsen orienteres lø-
bende via mail.

Kort Nyt - Bestyrelsesmøde 
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Kære Egå Sejlklub-klubkammerater eller lege-
kammerater som fip udtrykker det - Velkommen 
til standerhejsning 2010. 

Så blev det forår, lige præcis på den dag vi har 
standerhejsning. Mere heldigt kan det ikke være, 
selv om der allerede har været nogle utålmodi-
ge sjæle, som har været på Tunø. Men efter en 
lang og kold vinter, som vi har haft i år, er der 
nok mange, der glæder sig ekstra meget til at 
komme i gang med sejlsæsonen. Og mon ikke 
de fleste af os har været spændte på at se om 
grejet har ”overlevet” hård frost og is. 

Nu er det jo ikke meningen, at jeg skal stå og ta-
le om vejret og Islansk flyveaske. Faktisk mener 
jeg ikke, at der er grund til den helt lange tale, 
da der løbende er blevet informeret om, hvad 
der sker i klubben, dels i Båken, hvor vores ihær-
dige redaktør sørger for at indsamle relevant 
materiale og dels på hjemmesiden, som opdate-
res med præcision af vores webmaster. 

Men selvfølgelig vil jeg gerne lige opsummere, 
hvad der skal ske her i Egå Sejlklub i løbet af for-

året og den kommende sæson.
I ungdomsafdelingens regi afholdes der EM i 
Europajolle til august, et arrangement der afvik-
les under Sailing Århus. Under Sailing Århus af-
vikles også VM for 505 jolle fra Kaløvig og H-
båds NM fra Århus. Der ud over afholdes Dan-
boats årlige flydende bådudstilling i Marselis.
I Sejlerskolen er der stadig stor tilslutning og der 
er kommet nye instruktører til. Og igen i år er 
der ydet en flot indsats med at få gjort bådene 
klar.
Tirsdagssejladserne starter som noget nyt med 
første start en 1/2 time tidligere, og første sej-
lads som er en tune up er nu på tirsdag. 
Derudover sejles der singlehand, pigesejlads, 
pointsejladser og seniorsejladser. I år har det 
været lidt af en udfordring at få lagt mærker ud, 
da der er motorproblemer på Mette. Heldigvis 
har Marinaen fundet en løsning på problemet 
og der bliver lagt en ny-brugt motor i Mette. Og 
Erik Bålkilde, Steen og Fip har været ude i alter-
native både og fået lagt banen ud. Men det 
kommer til at betyde, at der kommer til at 
mangle en mærkebåd til bl.a de første af pige-
sejladserne.

Formanden – standerskift
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I relation til kapsejladserne køres der som be-
kendt en ”gaste medlemskampagne”, så jeg hå-
ber, at alle vil være medhjælpende til, at faste 
gaster tegner et gastemedlemsskab.
Vi har heldigvis også nogle sociale arrangemen-
ter, der afholdes på trods af, at vi i princippet ik-
ke har et ”rigtigt turudvalg” til at tage sig af dis-
se ting, men Peter Rose har fået arrangeret nog-
le succesrige vinterarrangementer og pinsetu-
ren har Kurt og Mads været så flinke at tage sig 
af.
Det betyder også, at hvis der skal afholdes en tur 
i efteråret, så er der naturligvis mulighed for det, 
bare der er nogle, som vil arrangerer den.
Den 13. maj afholdes der Hanse Træf her i klub-
ben.

Så vil jeg gerne benytte lejligheden til et lille 
men vigtigt opråb. Det drejer sig om hjælp i hus-
udvalget, kan I ikke godt overveje om der er én 
der vil aflaste Ole Frandsen, især om tirsdagen, 
så Ole ikke er afhængig af at skulle være her 
hver tirsdag. 

Endelig, så vil jeg gerne takke udvalgene, dem 
der har arbejdet med istandsættelse af både el-
ler på anden måde har hjulpet til, så vi kan være 
klar til den kommende sæson.
Med ønske om en rigtig god sejlsæson og som-
mer, vil vi udbringe et 3 x længe leve for Egå Sejl-
klub.
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Jeg har følgende kommentarer:
Før E.S.’s klubhus blev bygget, havde vi lejet to af 
tre lokaler over Marinaens restaurant som klub-
lokaler, det tredje lokale, adskilt fra vore med en 
skydedør, havde restauratøren.

Dette arrangement var absolut ingen succes 
med hensyn til klubliv eller adgang til vore loka-
ler, tværtimod – jeg skal gerne på opfordring re-
degøre for de nærmere omstændigheder, hvilket 
er ret enkelt, da jeg stod for lokalerne.

Foranlediget af disse omstændigheder blev det 
besluttet at undersøge mulighederne for at få 
egne lokaler. – Resultatet ses i dag. Jeg deltog for 
øvrigt i dette arbejde.
På generalforsamlingen i 1987 hvor den endelige 
beslutning blev taget, var der over 100 skriftlige 
tilsagn fra medlemmer, der ville medvirke ved 
byggeriet. Huset blev leveret som en tom skal til 
egen aptering. Finansieringen blev besluttet 
herunder et reservebeløb til at tage højde for et 
eventuelt svigtende medlemstal. Det blev endvi-
dere besluttet som en forudsætning for at gå i 
gang, at huset aldrig må udlejes, og at alle med-
lemmer til enhver tid skal have adgang til vore 
egne lokaler – altså ingen lukkede arrangemen-
ter er mulige – dette blev vedtaget i lyset af vore 
tidligere erfaringer.

Da generalforsamlingen er klubbens øverste 
myndighed, kan vore lokaler efter min opfattelse 

Vedrørende en eventuel udlejning af 
Egå Sejlklubs lokaler

ikke lejes ud. Hertil kræves et forslag og en ved-
tagelse på en generalforsamling.
Jeg er en stærk modstander af at indskrænke 
medlemmernes rettigheder og adgang til klub-
bens egne lokaler – dette skal ses som modstand 
af en eventuel udlejning.
Rent personligt har jeg, efter deltagelse i VM- for 
optimister, deltagelse i optimist arbejdet før og 
efter havnens etablering, deltagelse i kapsej-
ladsudvalget, E.S.- kasserer og senere næstfor-
mand, klubhusbyggeri mv. nu udfaset kapsej-
lads til fordel for tursejlads, samt har jeg megen 
glæde af klubhuset i vinterperioden. Dette er 
bl.a. lørdagsfrokoster (om lørdagen), sammen-
komster med gode sejlerkammerater f.eks. med 
medbragt mad og ikke mindst almindelig hygge 
og bladlæsning.
Jeg har brugt og bruger mange timer i vort 
klubhus og kan kun se at vore muligheder for 
samvær begrænses meget ved en eventuel ud-
lejning.
Jeg vil opfordre bestyrelsen til at genåbne bud-
gettet til en kreativ gennemgang og huske på, 
at senioren ofte sejler meget på landjorden.

Med sejlerhilsen 
Tyge Nissen medlem no. 22  

PS. Jeg gad nok se den der stiller en søndag for-
middag for at lave frokost, ligeledes gad jeg nok 
se dem, der vil bruge en søndag på at spise den.

Klubhusbyggeri 1988 Sæsonstart 1987
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Fortsættes på næste side

ungdomsudvalget

Sæsonstart med masser af fed energi
Efter et forår med masser af is og stilstand syder 
ungerne af energi.

Påsken
I påsken afholdt vi vores legendariske påskelejr 
med energiske unger og et trænerteam. Men 
blot halvanden uge før påsken havde vi tyk is på 
havnen og en bekymret formand, og så endelig 
brød solen frem og vi fik det dejligste solskins-
vejr - fedt.
Vi havde 82 sejlere i optimist A, B og Zoom8, 
7 topmotiverede trænere og så lånte vi to Mel-
ges 24 inde fra Sailing Academy i Århus. Et rigtig 
godt setup. 
Børnene trænede røven ud af bukserne - to sej-
lere missede aftensmaden kl. 18 den ene dag, for 
de ville slet ikke ind fra vandet. Vejret var fanta-
stisk med solskin og 5-7 m/s. Efter den kolde vin-
ter føles det, som om vi havde 82 heste stående 
klar i boksene, utålmodige efter at komme af-
sted. Det viser faktisk, at en kold vinter uden 
træning giver bedre træning i foråret.

Vi kiksede på et enkelt punkt - vi havde en dag 
hyret en til at gennemføre et latterkursus - fed 
idé - bortset fra, at han ikke var sjov. Ha! Ha!
En af trænerne blev dog denne oplevelse for-
uden. Vi skulle lige hjælpe en lokal sejler på bug-
ten med motorstop. Peter Due er bedre med sejl.
Om lørdagen var stævnedag, hvor der med 
hjælp fra Egås grejbiks Netbaad.com, Floor Mari-
ne og Winner Optimist var flotte præmier - tak 
for det! Det er rigtig godt for Egå Marina og Egå 
Sejlklub med gode sejlorienterede forretnings-
drivende på havnen. Vi kipper med flaget og op-
fordrer alle medlemmer til shopamok i vores lo-
kale butikker.
Samtidigt med at vi afholdt påskelejr, havde 3 
lokale sejlere valgt en sviptur til Garda, hvor der 
hvert år afholdes verdens største optimist stæv-
ne med ca. 1.000 deltagere. Egå var vel repræ-
senteret af Louise- og Christian Rost og Mikkel 
Korsby på et særdeles højt niveau.

Efter Påske
Årets første stævne blev Golden Cup. Ikke færre 
en 51 sejlere besøgte dette arrangement. I opti A 
rækken var Egå ret dominerende med Christian 
R, Mikkel K, Futte, Martin J og Emil M på 1. – 2. – 
4. – 5. og 7. pladsen. Vores B sejlere var på træ-

ningslejr, men ellers havde de sik-
kert klaret sig lige så flot.
I zoom klassen havde vi 2 sejlere 
med, Jens Eskildsen og Emil Brink, 
de er begge nye i klassen.
Sidst i april tog en gruppe opti 
A’ere til Bjerglandet Norge for at 
deltage i et norsk rangliste stæv-
ne. Her blev ungerne indlogeret 
på hotel. Til drengenes store for-
trydelse måtte de dele et lille væ-
relse med køjeseng mens de to 
unge damer, Jacqueline og Ama-
lie blev opgraderet til en loge. 
Passende møbleret med 2 fjern-
syn, stor seng lænestole sofa osv. 
Alt hvad der høres sig til hvis un-
ge damer skal bo standsmæssigt.
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Fortsat fra forrige side

Fremadrettet
Sejladsmæssigt går vi i førstkommende week-
end i gang med ranglisten. Det bliver et en 
spændende serie for Egå Sejlklub. Mange børn 
har skyhøje ambitioner, hvilket ikke er helt uden 
berettigelse. Som formand ser jeg 4- 6 sejlere 
med mulighed for udtagelse til VM-EM plus en 
lang række sejlere udtaget til NM. Men der er 
koldt på toppen. Et sort flag for meget kan bety-
de alt i den ende.

Samtidig er arbejdet med EM Europajoller og 
JDM i fuld sving. Vi håber i år på, at Egå Sejlklub 
kan udvise mere sammenhold. At vi ser flere fri-
villige hænder, også fra vores ældre sejlere til 
disse arrangementer. 

Jonas

Sådan er det at være C-sejler
af Amalie Bjørndal Robl 8 år
Jeg startede som C-sejler sidste år. Jeg havde 
glædet mig meget til det, fordi min storesøster 
gik til sejlads. Hun havde sejlet i et og et halvt år. 
Vejret var dejligt første gang, jeg var ude at sejle. 
Men lige da jeg var kommet uden for havnen, fik 
jeg bommen i hovedet. Min træner sejlede hen 
til mig og sagde: at hvis jeg frøs skulle jeg bare 
komme hen til hende. Min træner hed Kristina, 
og hun var rigtig sød. Med et kom jeg til at fryse. 
Så sejlede jeg ind i havnen og blev taget imod af 
min mor.

Næste dag skulle vi sejle sammen med en A-sej-
ler. Jeg fik en der hed Christian Rost, og han var 
en god sejler. Men da jeg kom ind, fik jeg at vide 
af min far, at han var Danmarksmester i Opti-
mistjolle. Der fik jeg et chok. Havde jeg lige sejlet 
med en Danmarksmester. Det var den bedste 
dag i mit liv. 

Jeg havde to venner på havnen: Christoffer fra 
b-klassen og en der hed Iben fra Skæring skole. 
Der var en der hed Thomas, og han fortalte de 
sjoveste vittigheder i verden. 

Det var lidt svært at rigge min jolle til. Men jeg 
fik heldigvis hjælp fra nogle forældre. Så da der 
var gået noget tid, kom der rigtig store bølger, 
og min far gav mig ikke lov til at sejle ud i det 
vejr. Det var godt nok heldigt, fordi da jeg kom 
ud i en motorbåd, så jeg, at der var en der hed 
Cecilie, der var kæntret i sin optimistjolle. 

Da det var sommerferie sejlede vi over til Tunø 
og der ovre overnattede vi i 1 uge. Vores joller 
kom over med færgen. Det var rigtig sjovt, og vi 
sejlede rigtig godt. Vi fik hjælp til at komme ned 
i vandet af to forældre, og det skiftede forskelligt 
hvem det var. Den sidste dag sejlede vi hele ve-
jen rundt om Tunø. Det var sjovt, bortset fra at 
der ikke var særlig meget vind. Så det var altså 
lidt kedeligt. Jeg skulle sove nede i min mors og 
fars båd. Den hedder Røskva. Min storesøster 
skulle sove oppe i hendes telt. 

Det var dejligt at være hjemme igen. Min eneste 
kapsejlads var Klubmesterskabet, hvor vi alle 
sammen fik flotte præmier.
Og sådan er det altså at være C-sejler.

Team Optimus lejr 2009 - 2010
Vi voksne havde bedt 4 piger fra Egå Sejlklub om 
at skrive lidt om det at vælge at komme på 
Team Optimus lejr, og at opleve lejrene. Dette er 
hvad vores piger valgte at skrive.

Lejr 1 - Egå 
Egå var den første lejr af alle optimus lejre. Der 
var meget vind det vil sige 10-15 sek. Meter, så 
der var mange der kæntrede så vi lærte ikke rig-
tig noget om strategi og sådan noget, men det 
bedste var at vi lærte en masse nye venner at 
kende. Der var også nogen af os der lærte at 
danse Jumpstyle, det var rigtig sjovt. Inden vi 
skulle sove den første nat, havde Anne Sofie og 
jeg købt græskar, som vi stod og lavede ansigter 
af, og de blev sat ud på terrassen med lys i, det 
var rigtig hyggeligt.
Da vi skulle sove lå alle Ærø drengene og prutte-
de og fniste, og så gjorde vi andre det også, altså 
fniste!
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Næste dag tog alle, der turde, ud mens 
nogle blev inde og lavede både ud af 
mælkekartoner, og sendte dem fra den 
ene flydebro til den anden. Det blæste 
nemlig så meget, og det var ikke alle, der 
var vant til at sejle på havet, men var 
vant til at sejle på en sø. Det var rart at 
der var plads til alle.

Da vi kom ind på land igen, var der varm 
kakao og boller. Da vi havde drukket det 
prøvede vi de nye optimusjakker, som vi 
skulle have, da vi var færdige med det 
gik nogle af os ned og dansede Jump-
style, mens andre legede Tik. Så skulle 
vi spise aftensmad, og det var godt, vi 
var meget sultne.
Den næste dag var næsten som den første, men 
så kendte vi jo også hinanden bedre, og vi kunne 
glæde os til at mødes igen i Oure.

SH Cecilie 10 år.

Lejr 2 - Oure
Oure var en tørvejr og nummer to i rækken. Vi 
lærte rigtig meget om kapsejlads regler. Vi lærte 
også, hvordan man skulle trimme et sejl. Det var 
rigtig koldt, men det var jo også om vinteren. Vi 
skulle i svømmehallen, da vi var færdige og skul-
le til at gå, var der så koldt at pigernes hår frøs til 
is. (det var den 2. Januar). Vi fik varm aftensmad, 
det smagte godt. Vi legede snebold krig og tog 
drengenes huer og puttede sne i dem. Jonas 
Warrer kom og fortalte om, hvordan det var at 
vinde guld til OL. Vi fik også lov at røre noget af 
den knækkede mast plus vi så OL guldmedaljen! 
Den var rigtig flot. Vi fik også en autograf. Så var 
det tid til at tage hjem.

SH Anne-Sofie 12 år.

Lejr 3 - MARSTAL på Ærø
MARSTAL skulle have været den sidste lejr, men 
fordi der var så meget is på havet, flyttede man 
Svendborg, så den blev lejr 4. Vi skulle prøve Op-
timus jakker som vi havde bestilt, og vi fik taget 
billeder. Det var dejligt at se alle vennerne igen - 
og vi hyggede os!
Det blæste for det meste 3-8 sek. Meter, men 
nogle gange var det helt op til 8-12 sek. Meter i 

vindpustene. Når vi ikke var på vandet legede vi 
på sejlklubbens legeplads. Vi fik meget varm ka-
kao, det  var dejligt. Der var også en der knække-
de sin sprydstage fordi han kæntrede.

SH Josefine 11 år.

Lejr 4 - Svendborg
Jeg har været på Team Optimus lejre, og det har 
været rigtig godt. Jeg har fået mange nye ven-
ner . Det er godt at lejrene er forskellige steder. 
På Oure var det også godt at møde de andre Op-
timus sejlere fra øst, (sjælland red.). Jeg har lært 
at tisse ude på vandet, og at være mere sikker 
når jeg sejler. Det er godt, at der er en Oure lejr, 
hvor man kan lære om teori, for så prøver man 
noget andet. Trænerne er også gode og sjove.

SH Josephine Swiatecka  (Phine)
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ALT I BÅDUDSTYR
l	ALLE KENDTE MæRKER INDEN FOR
 SEJLSPORTEN
l	SALG, SERVICE OG REPARATIONER AF 
 BÅDMOTORER
l	SEJLER- OG MODETøJ

webshop .  www.afi.dk

AFI Marine
Shop, Serviceværksted og Riggerværksted   
AFI Marine A/S   
Hjortholmsvej 1  
DK- 8000 Århus C  
tlf. 86 12 43 66  

Nu er 
Riggerne

tilbage på
havnen!

kapsejladsudvalget

Så er kapsejladssæsonen i gang. Vi startede ”op-
varmningen” den 23. marts med en aften med 
vores gode træner fra kraftcenteret, Finn Beton. 
Finn fortalte de fremmødte om forskellige moti-
ver for at sejle og at forberede sig til kapsejlads. 
Eksempelvis ved at træne og opnå ”glæden om 
tirsdagen” ved at have trænet/prøvet ting før, og 
også at have ”baglandet” i orden. Og så var vi 
selvfølgelig inde på en masse trim og tricks, pla-
cering på banen og andre gode tips. Der var en 
god dialog, og de fremmødte fik svar på alle de-
res spørgsmål. Tak til Finn for en god aften.
Kapsejladserne er nu godt i gang på Båkebanen 
og pointsejladsbanen, og det er dejligt at se så 
mange sejl på bugten hver tirsdag – og efterføl-
gende hygge i klubhuset med noget godt fra 
køkkenet. Husk i øvrigt at vi gerne vil have en ny 
”køkken-mester” til om tirsdagen – Ole trapper 
ned, men vil gerne vejlede en ny – var det noget 
for dig?
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Midsommersejlads og grill den 18. juni
Forårssæsonen afsluttes – næsten – med mid-
sommersejladsen, der efterfølges af den sæd-
vanlige grillfest – det er klubbens eneste grill ar-
rangement i år – så hold øje med opslagstavlen 
og tilmelding. Husk alle fartøjer kan tilmeldes – 
Ole finder altid en løsning..

Frivillige
Og så mangler vi fortsat frivillige til hjælp med 
stævner – til lands og til vands – kontakt mig 
gerne for flere oplysninger. Eks. er der et par ledi-
ge pladser til mærkebåde ved Nordisk Mester-
skab for H-både 3.-5. september, ligesom ung-
domsafdelingen holder flere stævner i år, bl. a. 
EM for Europe joller og Torm JDM. Vi holder en 
vejlednings-eftermiddag eller aften, så du behø-
ver ikke være bange for at prøve noget nyt og 
spændende. Jeg glæder mig til at høre fra dig.
Fortsat rigtig god kapsejladssæson,

Steen Jepsen
Kapsejladsudvalget

Egå Sejlklubs Midsommerkapsejlads 2010.
Fredag d. 18. 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 
”kapsejlads” for alle? ”Easy Sejlads” er simpel, 
men Midsommerkapsejladsen er endnu nem-
mere, og så er den utraditionel ved, at hvem der 
deltager er en sikker vinder. Glæd jer ved at del-
tage, i denne nok skøreste kapsejlads på Århus-
bugten. Hvem kan deltage? Alle hvor Skipper er 

medlem af Egå Sejlklub, ellers er der ingen be-
grænsning af, hvem besætningen er: Familie, ga-
ster, venner, kone, kærester samt børn, alle er 
velkomne.Hvilke både kan deltage? Alle, meld 
dig til, ja der har været motorbåde med.special 
regel: I år må der ikke bruges aircondition, og 
man må ikke sejle uden tøj. Hvem der vinder er 
helt op til stævnelederen og hans udvalg. Sport-
mandsship, og at stille op, kan som regel være 
nok, til en præmie. Grillmesteren og hans ”assi-
stenter” vil tænde op under den store grill ved 
klubhuset, og der kan her efter endt sejlads ny-
des grill ben, kartoffelsalat, salat, pølser, brød, 
samt forskelligt tilbehør.  

Pris pr. deltager: Voksne  75,00 kr. Børn 30,00 kr. 
Øl, vin og sodavand købes ved baren.
Tilmeldingsfrist tirsdag d. 16-juni. Eftertilmel-
ding 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! ! ! ! 
Lister vil blive hængt op i klubhuset. Vi skal be-
stille Ben, pølser etc.

De bedste sejler hilsener,
Egå kapsejladsudvalg
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Jesper Nielsen, gast i ”Frk. Prahl”, har 
foræret Egå Sejlklub en meget flot 

halvmodel med fuld rigning. 
Den er til alles beundring hængt 

op på nordvæggen i klubhuset. 
Desværre er dens oprindelse

ukendt, så hvis nogen har 
kendskab til båden eller 

bådtypen, så fortæl os 
noget om den.

Tak til Jesper for gaven, 
den pynter i klublokale.
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Egå SEj lklu bS
Sc rapbøgEr

Der findes for Ungdomsafdelingen vedk. 2 stk.  
A3-udklipsbøger, hvor den første dækker årene 
1973-1998. Denne bog er udført af Bjarne Robl. 
Den anden udklipsbog er udført af Per Priess og 
dækker p.t. årene 1998-2004. Per Priess overdrog 
i 2004 de to bøger til ungdomsafdelingen; men 
desværre er den sidste scrapbog ikke blevet vi-
dereført!

Af kapsejlads-scrapbøger findes der 2 stk: bind 1. 
for årene 1973 – 1999 og bind 2. for 2000 – 2009. 
Desuden er der om Egå Sejlklubs historie 4 bø-

ger: Den første, ” Egå Sejlklubs  stiftelse  og  
Kampen for Egå Marina”, er  udført af Henning 
Schou og dækker årene  1973-1978.

De tre andre dækker årene 1973-1989, 1989-1999 
og 2000-2009  og de er ført ajour hvert år i de-
cember måned af  undertegnede. Alle bøgerne 
opbevares på Sejlklubbens kontor og lægges 
frem i klublokalet 3-4 gange om året.

PP
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Egå Pigesejlere
Så er bådene ved at være klar, og vi glæder os al-
le til at komme på vandet igen og prøve kræfter 
med vinden og hinanden.

Intromødet den 17-4 var ikke nogen absolut suc-
ces, det var hyggeligt for os sejlere at mødes 
igen efter en lang vinter, men målet var jo, at 
nye interesserede sejlere skulle komme og høre 
om vores sejladser. Der kom ingen, måske er vi 
ikke gode nok til at annoncere, så ingen ud over 
os selv ser intromødet. Vi lærte, at næste år må 
vi annoncere det lidt bredere. 
For at rette op på annonceringen inden sæso-
nen starter i år laver Karin nogle opslag, som bli-
ver hængt op i indkøbscentre og andre steder, 
hvor det kan tænkes kommende onsdags sejlere 
ser det. Vi håber, at nye sejlere melder sig til på 
teoriaftenerne.

Husk – at sejladserne er for alle interesserede 
uanset køn, det er Århus- og Egå pigernes sej-
ladser og meget hyggelige arrangementer. Det 
er stadig muligt at eftertilmelde jer. 

Kontakt os eller mød op om onsdagene, enten 
som skipper på din båd eller med en besætning 
der gerne vil sejle om onsdagen, og kom ud prøv 
kræfter i sejladserne.

Sejladsen starter hårdt ud med kapsejlads fra 
den. 5. maj kl. 17.00, se på pigesejlernes hjemme-
side for årets øvrige arrangementer.

Læs bestyrelsens skrivelse i april nummeret. Her 
opfordres faste gaster til at blive medlem af Egå 
sejlklub, det koster 350 kr., du får bladet Båken 
så du kan følge med i sejlklubbens aktiviteter, du 
kan benytte alle klubbens faciliteter med god 
samvittighed, du kan deltage i alle klubbens so-
ciale fester og arrangementer og du kan deltage 
i større kapsejladser.

Kontaktpersoner: 
Lilly Meinicke tlf. 86223845 
lilly_meinicke@stofanet.dk 
Inge Bjørn tlf. 86220969 
inge_bj@hotmail.com 
Kisser Christensen tlf. 86174014 
kisser@mail.tele.dk

Med sejlerhilsen  
Lilly Meinicke

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

22.03.2010
Kraftcenter Århus træningslejr 2010 - Tune Up
77 sejlere fra hele Danmark deltog i sidste week-
end i årets første Tune Up træningsarrange-
ment i Kaløvig. Kraftcenter Århus var i weeken-
den værter for Dansk Sejlunions ”Tune Up” træ-
ningslejr, i samarbejde med Kaløvig Bådelaug, 
der lagde faciliteter til. Der var landsdækkende 
deltagelse i bådklasserne, som talte 22 Europa 
joller, 21 Zoom 8, 7 Laser radial, 7 29’ere, 4 420’ere, 
3 RS:X, 1 SL16 og 1 49’er.
Både begyndere og elitesejler har håb om delta-
gelse i ISAF Youth Sailing World Championship.

27.03.10
Det er nu du skal i gang med at sejle A-Cat
I 2011 skal der afholdes VM i A-Cat på dansk jord, 
og vil du være med, er det nu, du skal i gang 
med at lære båden at kende og tilkæmpe dig en 
plads på det danske hold. Ved A-Cat VM er der 
nemlig en begrænsning på 100 deltagere, og de 
seneste år har der været fyldt op, så der er ikke 
garanti for pladser, med mindre man kæmper 
sig op ad ranglisten i løbet af 2010. A-Cat klas-
sen er meget stærk på internationalt plan, både 
mht. det sportslige niveau og organisatorisk. 
Mange nuværende og tidligere OL sejlere, AC 
sejlere og andre topsejlere har for vane at stille 
op i klassen, da det er den mest ekstreme en-
mands katamaran i verden, og sejlegenskaberne 
er uovertrufne.

31.03.2010
Pantaenius og Sailing Århus indgår 
langsigtet samarbejde
Pantaenius og Sailing Århus har netop indgået 
en 3-årig partnerskabsaftale. Aftalen giver Sa-
iling Århus mulighed for at koncentrere sig om 
den fortsatte konsolidering af sejlsportsevents i 
Århus og at gøre en række konkrete events end-
nu bedre. Direktør Thomas Capitani, Sailing År-
hus udtaler:

”Samarbejdet med Pantaenius giver os mulig-
hed for at forbedre en række af de konkrete akti-
viteter og events, der bliver afviklet i Århus i år. 
Eksempler herpå er Århus2Star Race 2010, hvor 
Pantaenius vil deltage med en fotobåd, der vil 
følge de ensomme sejlere hele turen rundt om 
Samsø ligesom Pantaenius også vil være synlige 
ved DS Junior og Ungdoms-DM samt NM for H-
Både under Århus Festuge Stævne”

17.04.2010
Sailing Academy Aarhus elev vinder 
5 års erhvervssupport
Sailing Academy Aarhus uddelte fredag efter-
middag prisen for det bedste 5-årige program til 
Christian Rindom for hans projekt om olympisk 
guld i windsurfing. Prisen er en økomomisk 
håndsrækning på 1.000 $ de næste 5 år, samt 
værdifuld konsulentbistand fra en af landets 
bedste erhvervskonsulenter. ”Jeg er selvfølgelig 
rigtig glad for at vinde prisen, men endnu mere 
for de muligheder, der følger med. Det er blevet 
klart for mig, at et langsigtet mål om at vinde 
OL guld også kræver langsigtet planlægning for 
at blive realiseret”, udtaler Christian Rindom. 

Eleverne på Sailing Academy Aarhus, blev for 6 
uger siden præsenteret for erhvervsmanden Sø-
ren Holm Jensen, der underviste eleverne i et 
forløb om projektstyring og planlægning. For at 
sikre at Christian Rindom når sit mål om OL 
guld i 2016, har Søren Holm Jensen indvilliget i 
at være mentor for Christian samt bistå i opbyg-
ningen af et netværk til det danske erhvervsliv. ” 
Med opbakning fra Søren Holm Jensen har Chri-
stian fået en fantastisk chance for at tage an-
svar for sin egen kampagne og bane vejen mod 
sit langsigtede mål”, udtaler Peter Hansen, un-
derviser på Sailing Academy Aarhus. 

19.04.2010
Nordisk jolledyst med suveræn Århusiansk sejr
Europajollesejler Anne Livbjerg vandt stort ved 
jollestævne i svenske Stenungsund, mens dansk 
OK-sejler tog andenplads. 
Med en overbevisende serie tog Anna Livbjerg 
fra Kaløvig Bådlaug sejren med to første- og en 

sailing århus

Fortsættes på side 20
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til opslagstavlen
sommer-
arrangementer

deadline

Deadline for Båken

Nr. 4 er den 10. august

Pigesejlads

Havfrue Cup og 

Grill i ”Bugten”

d. 16. juni.
 

Pokal sejlads, Egå

d. 22. september

ungdoms-

udvalget

Ungdomsafdelingen

Landsholdslejr, optimist

den 18. – 20. juni.

Tunølejr

den 1. – 6. august.
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senior-gruPPen

Sommersejladser

den 21. juni, den 9. og 

23. august og den 8. september.

KaPsejlads-

udvalget

Midsommer

kapsejlads og grill

den 18. juni.

Sejladser starter efter  ferien 

den 3. august.

Hovedkapsejlads

den 19. september.
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Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

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

andenplads. Tredjepladsen tog Anne-Line Lyng-
sø Thomsen (Egå Sejlklub) sig af. Hos Europajol-
ledrengene blev Tobias Hemdorff (Kaløvig Båd-
laug) bedste dansker på sjettepladsen.

De danske OK-sejlere havde også taget turen til 
det svenske for at slås mod den regerende ver-
densmester. Dog kunne hverken Jørgen Svend-
sen (KDY) eller OK-klubformanden Christian 
Hedlund (Hellerup Sejlklub) gøre noget ved 
svenskeren. Thomas Hansson-Mild tog sig af al-
le førstepladserne. Svendsen tog andenpladser-
ne og Hedlund tredjepladserne.

I Optimistklassen  tog Amalie P. Stubdrup (Egå 
Sejlklub) en tredjeplads blandt pigerne.

28.04.2010
Jens Erik Hansen (ÅSK) i DS bestyrelse
Jens Erik Hansen fra Århus Sejlklub og Klaus 
Bentzen fra Bogense Sejlklub indtager de to le-

dige poster i Dansk Sejlunion bestyrelse, skriver 
sejlsport.dk. De to regionale bestyrelsesposter 
blev ledige, da Hans Vengberg trak sig før gene-
ralforsamlingen for at stille op til valget som 
formand, og da Peter Gedbjerg efter generalfor-
samlingen valgte at trække sig på grund af nyt 
job i udlandet.

Både i region 1 og 2 har der været tale om kamp-
valg til posterne. I Region 1, der tæller kredsene 
Nordøstjysk kreds, Limfjordskredsen og Østjyl-
landskredsen, vandt Jens Erik Hansen fra Århus 
Sejlklub over Bo Andersen fra Aalborg Sejlklub. 
Jens Erik Hansen indtræder derfor med øjeblik-
kelig virkning som bestyrelsesmedlem i Dansk 
Sejlunions bestyrelse for en 2-årig periode, mens 
Bo Andersen er valgt som suppleant i Region 1 
tilsvarende for en 2-årig periode.

04.05.2010
5 af 13 danske pladser ved U-VM 2013 
besat af Århusianere
TORM Grand Prix i Aabenraa blev sejlet i al slags 
vejr. Stævnet var sidste udtagelsesstævnet til U-

Fortsat fra side 17
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VM 2010, der sejles i Istanbul (TUR), og 5 af 13 
pladser er besat af Århus sejlere. Ungdomssej-
lerne viste i weekenden, hvad der skal til for at 
vinde. Især i 29er-klassen var det viljen, der var 
vejen til sejr. Kristian Kirketerp og Mathias Lehm 
Sletten (Kaløvig Bådelaug) startede ud fredag 
med en flækket mast, men det holdt dem ikke 
fra føringen. En føring der flere gange kunne 
være i fare med kæntringer, men Århus-drenge-
ne kom hver gang tilbage med topplaceringer 
blandt de 25 både. 

Kirketerp/Lehm vandt Grand Prix’et sikkert og 
vandt dermed den åbne U-VM plads, der sejles i 
29eren. Bedste pigebesætning, Ida Marie Baad 
Nielsen og Marie Thusgaard Olsen (Århus Sejl-
klub) tog andenpladsen og får dermed adgang 
til U-VM pladsen i 420-jolle for piger. 420-plad-
sen for bedste drengebesætning gik til Oscar 
Haumann og Taus Holtug (Skovshoved/Farum 
Sejklub).

De øvrige U-VM pladser, der også giver adgang 
til ungdomslandsholdet, gik i Laser Radial til Stig 
Steinfurth (Fredericia Sejlklub) og Annette 
Lundø (Horsens Sejlklub). Surferne afgjorde ud-
tagelsen på det olympiske RS:X-bræt, hvor Seba-
stian Fleischer (KDY) og Lærke Buhl-Hansen (År-
hus Sejlklub) skal forsvare de danske farver til 
Ungdoms VM i Tyrkiet til sommer.

Europajolle-klassen var størst under det treda-
ges Grand Prix, der blev sejlet i regn, sol, let og 
hård vind. Klassen stillede med 50 både og her 

vandt Skovshoved-sejleren Simon Klint-Bergh 
med fire førstepladser foran Anna Livbjerg 
(Kaløvig Bådelaug), der havde fem andenpladser.

04.05.2010
En rigtig Kirketerp knækker master
Han knækker master og vinder alligevel. Martin 
altså. Men det ligger åbenbart i blodet, for så-
dan var det også i Aabenraa for lillebror Christi-
an Kirketerp, da han sejlede 29er. 
Historien kender de fleste læsere: 49er-masten 
knækkede kort før start ved OL i Kina,  Warrer og 
Kirketerp blev slæbt i havn og ’lånte’ en kroatisk 
49er og vandt OL-guldet. 

I weekenden ved Torm-stævnet i Aabenraa gjor-
de Kristian Kirketerp og gasten Mathias Lehm 
næsten kunststykket efter. Kirketerp-sejlerne er 
åbenbart en familie med flair for knækkede ma-
ster, som deres mor Lone Kirketerp fortæller. For 
efter tre sejladser på førstedagen knækkede Kri-
stian og Mathias deres topmast og måtte udgå i 
en sejlads, men de skiftede mast på rekordtid 
og nåede tilbage til dagens sidste sejlads, som 
de vandt med den nye-gamle mast. 

Væltede også som de eneste
Dag to vælter de tre gange under sejladserne, 
hvor ingen andre vælter, men de vinder alligevel 
stævnet med ti point til nummer to.  
Lige nu kæmper storebror Martin Kirketerp i 
Østrig på en RC 44. I går var sejladserne aflyst på 
grund af manglende vind. 

Tj-MarINE   ·   Torben jensen   ·   arresøvej 7   ·   8240 risskov
Reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer

autoriseret forhandler af
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Sejladser
Eftersommerens sejladser foregår som vi plejer, 
vi mødes klokken 9 ved klubhuset og aftaler 
hvilke både, vi vil sejle i. Madpakke medbringes 
og, også som det er sædvane, regner vi med at 
være hjemme ca. kl. 16. Der er kommet flere nye 
sejlervenner med i seniorgruppen, så det skal 
nok blive nogle interessante sejladser, hvor vi 
kan arrangere lidt fredsommelig kapsejlads, før 
vi kaster anker og studerer indholdet af de med-
bragte flasker med urteekstrakt.
Der sejles på følgende datoer:  
Den 9. og 23. august samt den 8. september. 

Preben Heides Limfjordsbog
Ved en af vore hyggeaftener præsenterede Pre-
ben Heide sin nye bog om Limfjorden. Vi fik i lyd 
og billeder en imponerende gennemgang af. 
hvad det flotte sejlerfarvand har at byde på. En 
naturperle, som også rummer mange historiske 
seværdigheder. Selv efter flere besøg har man 
næppe set det hele. – Læs boganmeldelsen.

Sejlerhilsen
Peter Møller Andersen

seniorgruppen
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bogaNMEldElSE

Limfjorden set fra søsiden.
En spritny bog med ovennævnte titel, der for-
tæller om sejlads på Limfjorden, har for nylig 
fundet vej til min reol. Hanne (min kone) og jeg 
var noget i tvivl om, hvor årets sommersejlads 
skulle gå hen, men efter at have læst bogen og 
set de dejlige billeder, er vi ikke længere i tvivl: 
det skal være Limfjorden i år! Med bogen på 
kistebænken kan man sejle fjorden igennem, 
måske skal man også af og til kaste et blik på 
søkortet, men havneanløb og ankerpladser er 
meget udførligt beskrevet. Har man så valgt 
ankerplads eller havn, kan man hygge sig med 
at læse historier om landskabet, havnen, men-
neskene eller få inspiration til lokale madoplev-
elser. Billedet af en skål bugnende med musling-
er og et fad med krydderbrød får mundvandet 
til at løbe og i fantasien er jeg i Kanalfogedens 
køkken. 
På Sejlerklubben.dk 
kan bogen købes til 
en fordelagtig pris 
hvis man melder sig 
ind i bogklubben. 
Forfatteren er vores 
sejlerven Preben 
Heide.

Peter Møller 
Andersen
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maritime vandtætte tasker til båden
- til priser fra 295,- 

duffle bag

Desværre intet!

turudvalget

husudvalget

OPRÅB – 
Der mangler hjælp i husudvalget!

Ole Frandsen, der gennem mange år har været 
husudvalgsformand, mangler en afløser, der kan 
tage sig af det praktiske arbejde, når Ole selv er 
forhindret (læs: skal nyde velfortjente længere-
varende sejlture i pensionisttilværelsen). Opga-
ven består primært i afvikling af tirsdagsarran-
gementerne, men også når der skal holdes fest. 
Ole har tilkendegivet, at han gerne fortsætter 
som formand for udvalget, men det er på betin-
gelse af, at der melder sig en fast engageret 
medhjælper. Så derfor – meld dig som hjælp i 
husudvalget og vær med til at sikre ribbensteg 
med sprød svær og hyggeligt samvær. 

Claus Dalbøge
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Vi er klar med
Sæson nyheder

og
aktuelle tilbud

www.marinelec.dk
Henning Wermuth
Marine Electronic

latyrusvej 3 – 8240 risskov
Mob. 40 72 45 65

- snak med fagmanden – og få råd -

Et godt navn til en jolletype, når man kender lidt 
til dens oprindelse. Den engelske jollekonstruk-
tør og kapsejler Ian Proctor skrev om tiden i 1957: 
”Vores opmærksomhed på kapsejladsen var in-
tens. Søsæt båden, sejl ud til startlinjen, ræs ba-
nen rundt og sejl tilbage til havnen. Det var lige-
gyldigt, om der var et smukt kystlandskab eller 
det var på en lille sø bag en fabrik. Det vi gik op i 
var bådens fart, vindskift, strøm samt rivalerne 
rundt om, den næste bøje og mållinjen. Det var 
konkurrence. Bådene var ekstreme fartmaskiner, 
som ikke kunne bruges til meget andet.

Min kone fortalte ofte om barndommens hyg-
gelige jolleture langs kysten, og jeg fornemme-
de, der var noget vi gik glip af. En aften, hvor jeg 
var ved at reparere noget på min båd, så jeg i 
den nedgående sol en jolle sejle op ad floden, 
fortøje til en bøje, de pakkede sejl og satte et 
bomtelt op, og lidt efter kunne jeg på teltvæg-

gen se silhuetterne af to personer i gang med 
aftensmaden. Jeg fornemmede duften og følte 
sult, som om jeg ikke havde spist i en uge.”

Ian Proctor var af J. G. Pollard blevet opfordret til 
at tegne en robust tur jolle, som kunne rumme 
en lille familie. Han gik i gang, og resultatet blev 
Wayfarer jollen. Navnet fandt han selv på. En 
vandrer eller en, der strejfer omkring fra sted til 
sted. Proctor og Pollard er herefter copyright 
holdere og udsteder licenser til bådbyggere.

Hurtig udbredelse  
Wayfarer jollen blev straks en succes i England, 
hvor den blev træningsbåd i mange sejlerskoler. 
Den blev fra starten bygget af Small Craft Ltd., 
men senere også på andre værfter. I 1975 får 
Falsled Bådebyggeri licens som det første værft 
udenfor England. Byggematerialet var glasfiber, 
men der blev i de første år solgt mange både 
som samlesæt i finer og mahogny. I Århus byg-
gede H. Secher Schmidt, som var uddannet mo-
delsnedker, to meget flotte både i træ. Der op-
stod klubber i Canada og i USA med stærke 
sammenslutninger. Jollen bredte sig hurtigt til 
flere europæiske lande. Stærkest i Europa er nok 
SWS, Skandinavisk Wayfarer Sammenslutning, 
som blev stiftet i 1968 på Øen Hven i Øresund 
på initiativ af K. H. Jensen Dragør. W 950 er den 
første registrede Wayfarer i Skandinavien. KHJ 
importerer W 1348, til Danmark i 1966 og etable-
rer samme år ’K.H.Jensen Aps’ med import og 
forhandling af Wayfarer joller. 1967 køber J. 
Eskildsen W 1354 og sejler samme år sammen 
med KHJ i W 1348 fra Dragør til Oslo  og beviser 
hermed bådens egenskaber som turbåd. Heref-
ter øges antallet hurtigt, og 10 år senere, 1976, er 
der over 500 Wayfarer joller i Danmark. også her 
bliver jollen træningsbåd, især søspejderne ta-
ger den til sig.

Antallet i dag er vanskeligt at fastslå, 12-1300 i 
Skandinavien, heraf ca. 1000 i Danmark. Globalt 
kan det vurderes ud fra sejlnummeret. som for 
længst har passeret de 10.000. Mange, som kø-

Wayfarer
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ber en Wayfarer jolle, køber 
samtidig en autotrailer, så de 
kan have den stående, hvor 
de bor, - hægte den bag på bi-
len og køre hen, hvor de har 
lyst til at sejle. De behøver ik-
ke at have en havneplads, og 
mange har heller ikke et klub-
medlemskab. Det prøver SWS 
selvfølgelig at gøre noget ved. 
Hver sommer mødes 30-50 
W-sejlere til sommertræf i 
Rantzausminde ved Svend-
borg med fælles hygge, sej-
ladser og generalforsamling.

Nogle af de ældste Wayfarer 
joller er nu på museum. W 48 på Greenwich Ma-
ritime Museum i London og W 950 på Dan-
marks Museum for Lystsejlads på Valdemar Slot 
på Tåsinge.

Tursejladser
Mest kendte tursejler er englænderen Frank 
Dye. I begyndelsen af 1960’erne gennemfører 
han i W 48 flere ture langs Englands og Skot-
lands kyster samt til de skotske øgrupper, Ork-
ney, Shetland og Hebriderne. I 1963 sejler han fra 
Skotland til de islandske Westmanna øer. I 1964 
gennemfører han sammen med en ven en sej-
lads fra Skotland til Færøerne og herfra til Nor-
ge. Mellem Færøerne og Norge sejles nogle dage 
i vind af kulingstyrke, masten knækker, men lap-
pes sammen igen, og de når sikkert frem til Åle-
sund i Norge. De har et 16 mm filmkamera med 
og optager undervejs filmen ”Summer Cruise” . 
Disse ture er beskrevet i bogen ”Ocean Cruising 
Wayfarer” af  Frank og Margaret Dye, 1977.

Mange flere langture er gennemført i Wayfarer 
jollen. Her skal blot suppleres med en personlig 
oplevelse. I 1970 købte vi W 2522 og døbte den 
”Initia”. Efter mange trænings- og ferieture på 
bugten og rundt Samsø afsejlede jeg i 1978 med 
to af vore drenge, Peter på 17 og Anders på 11 år 
sydpå. Målet var Schleswig og humøret og mo-
det i top. Over 16 dagsejladser og overnatninger 
i telt på campingpladser langs ruten eller hvor vi 
kunne få tilladelse havde vi en succesfuld tur, 

som vil blive husket. En meget hård tur havde vi 
fra Broager rundt Kalkgrunden Fyr og mod syd 
til Schleimünde, vind SØ lovet 10 m/s, men det 
blev meget værre, en meget hård sejlads. Vel an-

Fortsættes på næste side
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HAVNE CAFEEN
- Stedet hvor sejlere mødes

Konfirmation · Fødselsdage
Bryllup · Op til 50 personer

Ring og få et tilbud
Tlf. 86 22 52 55

kommet til Maasholm sag-
de kølbådssejlere, at de hav-
de målt 14 m/s, rigeligt til 
selv en Wayfarer jolle. Smuk 
og hyggelig sejlads på Slien 
til Hedeby og Schleswig. En 
fin hjemtur, hvor vi samlede 
Rigmor op i Svendborg, der-
fra gennem Store Bælt til 
Århus. Vores familie voksede 
ud af jollen, så den blev 
solgt i 1980. I 1978 købte vi 
plads til kølbåd i Egå Marina 
og samme år byggeprojekt 
til Nordisk Snekke D 76 Con-
tinua, som nu ligger på bro 3 og er ved at blive 
overdraget til næste generation.

Kapsejlads
Hvor der er mange Wayfarer joller er der også 
kapsejladser. Jollen sejler bedst med 3 voksne, 
racing rigget er den hurtig og let planende. I 
1974 dannedes ’Wayfarer International Commit-
tee’ og der blev vedtaget internationale Wayfa-
rer klasseregler. Samme år gennemføres første 
skandinaviske mesterskab og det første VM i 
England. I Østjylland afholdtes i 1977 Skandina-
visk Mesterskab i Ebeltoft og i 1998 VM i Egå .
På jollepladsen i Egå Marina ligger 2 eller 3 Way-
farer joller, kontaktperson til SWS er Jørgen He-
dedal (8616 3310). Han mener 12-14 W-ejere sej-
ler fra Egå, og han ser gerne flere deltagere i 
træningssejladserne onsdage kl. 17.00.

Selv har jeg foretrukket 24-timers sejladser  
frem for banesejladser, og i årene 1972 – 1979 
blev gennemført 12 24-timers sejladser med W 
2522 – uden uheld.
Det blev 10 gode år i Wayfarer, vi kan stærkt an-
befale jollen, den forhandles i Danmark af Skov-
gaard-Mortensen i Hundige.

Niels

Fortsat fra forrige side
Hvad en wayfarer 
kan rumme.
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H u s k e tav l e
JUNi
4.  Båken 3-10 udkommer ....................................Red.
8.  Båkebanen og Easy sejlads .........................Kaps.
8.  Pointsejlads………………………………………. ........Kaps.
9.  Havfrue Cup…………………………………… .....Pigesejl.
14.  Singlehandsejlads………………………………… ..Kaps.
15.  Båkebanen og Easy sejlads .........................Kaps.
15.   Pointsejlads……………….……………………… ........Kaps.
16.  Havfrue Cup-Grill…………………………….. ..Pigesejl.
18.  Midsommer kapsejl. + Grill .........................Kaps.
21.  Seniorsejlads…………………………………. .... Seniorgr.
22.  Båkebanen og Easy sejlads .........................Kaps.
23.  Pointsejlads………………………………………. ........Kaps.
29.  Pointsejlads………………………………………. ........Kaps.

JULi
Ingen arrangementer

AUGUST
3.  Båkebanen……………………………………….. .........Kaps.
3.  Pointsejlads………………………………………. ........Kaps.
9.   Seniorsejlads…………………………………. .... Seniorgr.
10.  Båkebanen og Easy sejlads .........................Kaps.
10.  Pointsejlads………………………………………. ........Kaps.
10. Deadline for Båken nr. 4 .................................Red.

16.  Singlehand……………………………………….. .........Kaps.
17.  Båkebanen og Easy sejlads……………………. Kaps.
17.  Pointsejlads………………………………………. ........Kaps.
18.  Havfrue Cup…………………………………… .....Pigesejl.
23.  Seniorsejlads…………………………………. .... Seniorgr.
24.  Båkebanen og Easy sejlads……………………. Kaps.
24.  Pointsejlads………………………………………. ........Kaps.
25.  Havfrue Cup…………………………………… .....Pigesejl.
30.  Singlehand……………………………………….. .........Kaps.

SEPTEMBER
1.  Havfrue Cup…………………………………… .....Pigesejl.
7.  Båkebanen og Easy sejlads……………………. Kaps.
7.   Pointsejlads………………………………………. ........Kaps.
8.  Havfrue Cup…………………………………… .....Pigesejl.
8.  Seniorsejlads…………………………………. .... Seniorgr.
10.  Båken nr. 4-10 udkommer……………………… Red.
13.  Singlehand……………………………………….. .........Kaps.
14.  Båkebanen og Easy sejlads……………………. Kaps.
14.  Pointsejlads………………………………………. ........Kaps.
15.  Havfrue Cup…………………………………... .....Pigesejl.
19.  Hovedkapsejlads…………………………………. ....Kaps.
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Egå Marina

På det afholdte Pladshavermøde den 14. april 
blev Lars Østergaard (næstformand) genvalgt 
for 4 år og Bjarne Robl (formand) for 2 år. Vi siger 
begge tak for tilliden og valget. Bestyrelsens 
sammensætning kan ses på vor hjemmeside 
www.egaa-marina.dk .

Igen i år har vi fået fjernet sand i og omkring 
molehovederne, men i år er der også fjernet 
sand ved udsejlingen fra jollebassinet. Helt hvor 
meget sand der i alt er fjernet vides (i skrivende 
stund) ikke, men omkring 2000 m3 bliver det 
nok også til i år. Ved jollebassinet bliver der in-
den sommerferien opsat videoovervågning, der 

gerne skulle være med til at forhindre hærværk 
og tyveri i det nordre område. Vi fra bestyrelsen 
vil, lige som i havnemesterens indlæg, opfordre 
alle til at spare på vand og el, jævnfør ordensreg-
ler og det nyere oplæg på hjemmesiden. Vi tak-
ker på forhånd.
Alle ønskes en god sejlsæson og især en rigtig 
god sommerferie.

Egå Marinas’ bestyrelse 
ved Bjarne Robl

Ole Frandsen får årets kammeratskabspokal. Annie Kaalby takker af efter 12 år i bestyrelsen,
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Nyt fra Egå Marina.
For første gang i de 5 år, jeg har været ansat på 
Egå Marina, har vi oplevet at skulle aflyse kran-
kørsel på 3 ud af 4 søndage. Om det skyldes den 
sene sommer, eller om behovet for weekend 
kørsler ikke er så stort mere vides ikke? Selv lør-
dag den 1. maj var der kun 9 bookninger, hvor 
der ellers plejer at være 15-20 bookninger.
I perioden 01.05.2010 – 01.09.2010 er der åbent 
på Havnekontoret på hverdage mellem kl. 09.00 
– 12.00, og torsdage yderligere kl. 12.30 – 17.00.

Sommerferie.
HUSK AT VENDE SKiLTET TiL GRØN, 
FØR DU SEJLER PÅ FERiE!
Før du sejler på sommerferie, bedes du meddele 
havnekontoret, hvor lang tid din bådplads er le-
dig.
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 kom-
mer hjem før påregnet.

Vand og el:
For at spare på vandet, er vandslangerne på bro-
er og vinterpladser forsynet med strålespids. 
Husk at lukke for vandet på vandstanderen, og 
tag trykket af slangen.
Ifølge vore ordensregler § 4.f. kan bådejeren frit 
bruge de stikkontakter, der er opsat på havnens 
område, til håndværktøj og aggregater for op-
ladning af akkumulatorer. Kabler bør fjernes ef-
ter arbejdets ophør og bør ikke forblive længere 
end ét døgn, efter at båden er kommet i havn. 
Ved større elforbrug, eller ved behov for fast til-
slutning, skal havnekontoret kontaktes. God-
kendte kabler vil være plomberet fra marinaens 
side, hvorefter de ikke må fjernes.

Havnemester

Fortsættes næste side
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Parkering af både ved flydebroerne
Det er tilladt at ligge ved flydebroerne i op til 4 
timer. Har du brug for at ligge der i længere tid, 
skal du lave en aftale med havnens personale 
om tilladelse til at ligge der. Såfremt du ikke har 
kontaktet personalet for aftale, vil du blive op-
krævet et gebyr på kr. 400.- pr. nat. 

Frihavnsordningen 2010
FH-ordningen giver ret til 3 døgns gratis ophold i 
de havne, der er med i ordningen. Der er dog 
nogle havne der opkræver et gebyr til dækning 
af diverse afgifter, forbrug af vand, strøm og 
bortskaffelse af affald. 
FH-mærke og liste over de havne der er med i 
ordningen, kan for kr. 52,00 købes på havnekon-
toret.

Parkerede biler
Parkerede biler langs flydebroer og udrustnings-
kajen er tit til gene for krankørsel. Vær venlig at 
parkere, så du ikke generer krankørsel. Såfremt 
du sejler ud, sæt da bilen over på parkerings-
pladsen.  

Egå Marina’s hjemmeside
Vi opfordrer alle til jævnlig at checke havnens 
hjemmeside www.egaa-marina.dk, hvor eventu-
elle ændringer, nyheder såsom kort referat fra 
senest afholdte bestyrelsesmøde m.m. bliver of-
fentliggjort. 
Selv om at sommeren lader vente på sig, ønskes 
I alle en rigtig god sejlsæson

Havnemesteren

Havnemester

Fortsat fra forrige side
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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



31



32

Følgende firmaer sponsorerer
ungdomsarbejdet i Egå Sejlklub

Nordea
Aarhus Sea Shop Aps

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

Danske Bank, Egå afd.
www.netbaad.com

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

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

Systematic Software ingineering A/S, Århus
Sparekassen Kronjylland

Følgende støtter Egå Sejlklubs Sejlerskole
Elna og Erik Mariagers Fond

Sailgroup Denmark Aps
Henrik Bock Århus A/S

www.netbaad.com

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

Navn

Adresse Postnr. By

Tlf. privat arbejde mobil

Fødselsdag og år

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

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

Jeg er: sæt X

■ kølbådsejer

■ motorbådsejer

■ gast

■ jollesejler

■ surfsejler

■ optimistjollesejler

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

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

Bådens navn Type/fabrikat

Sejlnummer Skrogfarve

Båden ligger på bro nr. Plads nr.

Dato og underskrift

Indmeldelsesblanketten bedes venligst afleveret i Egå Sejlklubs
postkasse eller tilsendt klubben.
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Nye medlemmer 
i Egå sejlklub
Jørgen Majgaard Nielsen
Elsted Skolevej 1
8520 Egå

Jesper Peis
Hjortespringet 16
8850 Bjerringbro

Mie Holmstrup 
Sporuplundsvej 40
8472 Sporup

Klaus Damgaard-Jensen
Egå Havvej 25
8250 Egå
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NY SERVICEMULIGHED 
FOR DIN BÅD

Nu, hvor Floor Marine A/S har etableret 

sig på Egå Marina, er der kommet en

ny mulighed for lokal service af din båd. 

Ud over et stort værksted beliggende 

mellem Skæring og Hjortshøj har vi tre

servicebiler med servicefolk, der har

mange års båderfaring. 

Vi servicerer alle bådtyper og mærker,

og foretager næsten alle 

former for arbejde: Montering, 

serviceftersyn, klargøring m.m.

Vi tilbyder også totalaftaler omkring 

vinterklargøring og landsætning med 

afrigning efterår og søsætning i foråret. 

Ring 2783 0937 og hør nærmere.

 



Afsender:
Egå Sejlklub
Egå Havvej 27
DK-8250 Egå

B


