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

ForMAnd
Claus Dalbøge
Strandmarksvej 28
8240 Risskov
Tlf. 53 10 82 40
c-dsejl@godmail.dk
KASSErEr
Flemming Rost
Prins Knuds Vej 22a
8240 Risskov.
Tlf. 86 17 90 08 / 21 72 52 25
mail@flemming-rost.dk
næStForMAnd
Kirsten Rambøll.
Vandbækvej 42,
8960 Randers SØ
Tlf. 41570258
kirramb@gmail.com  

FMd. KApSEjLAdSudvALgEt
Steen Jepsen
Havkærvej 63A
8381 Tilst 
Tlf. 86243909 / 20853909
steen.jepsen@mail1.stofanet.dk

ungdoMSudvALg-optiMiStEr
Jesper Heegaard
Skolevej 2 A
8250 Egå
Tlf.: 60124734
Mail: jesperheegaard@gmail.com

HuSudvALg
Ole Østergaard
Solbærhaven 15
8520  Lystrup
Tlf. 86 23 09 81 / 20 85 95 04
olp@mail.dk

joLLEudvALgSForMAnd: (StorjoLLE)
Pernille Bülow Bech
Toftevej 3
8250 Egå
Tlf.:86228434 / 27116024
Mail: pernille.bech@live.dk

tur- og MotorudvALg
Peter Petersen
Brobjerg Parkvej 99, 1.mf.
8250 Egå
Tlf. 86 16 28 18 / 20 19 96 25
Peter.eywa@gmail.com  

FMd. SEjLErSKoLEn
Mads Trøstrup Kristensen
Hybenhaven 12,
8520 Lystrup
Tlf. 30290033                        
mtk@troestrupmoldt.dk

Kære medlemmer
Efter nøje overvejelse har jeg besluttet, at jeg ik-
ke genopstiller til posten som formand til den 
kommende generalforsamling. Det vil jeg gerne 
orientere om allerede nu og med denne lille  
skrivelse knytte et par kommentarer.

Jeg har til den tid været formand i 6 år, og det har 
absolut været en sjov og lærerig opgave med 
mange gode udfordringer. Det har været en for-
nøjelse at være til møder med bestyrelsen og de 
forskellige udvalg, at samarbejde med Marinaen 
og være med til beslutninger og planlægning af 
de forskellige aktiviteter, byggeprojekter samt 
strategiske som økonomiske forhold mv. Så jeg 
kan vel sige tak til dem, der i sin tid opfordrede 
mig til at opstille til formandsposten.

Vi har en fantastisk sejlklub med gode udvalg og 
gode kræfter, og det er mit ønske, at der blandt 
medlemmerne findes en ny formand, der vil dri-
ve klubben videre i den retning, som bestyrelsen 
har styret efter se seneste år, nemlig at forsøge 
med nytænkning, fokus på hvad vi kan tilbyde 
vores brogede samling af medlemmer og hvor-
dan man tiltrækker og fastholder nye sejlere. 
Vi er en veletableret sejlklub med mange år på 
bagen, men på mange måder også en sejlklub, 
der kæmper lidt med ”det plejer vi ikke at gøre”, 
og en sejlklub der let lader sig styre af få med-
lemmer, der gerne lufter deres utilfredshed. Det 
kan til tider sætte store hindringer i vejen for ly-
sten til arbejdet med nye gode initiativer og ide-
er. Og såvel udvalgene og måske især bestyrel-
sen falder hurtigt tilbage i det gamle spor og 
”gør som vi plejer”, når der bliver længere imel-
lem roserne end risene.

Nu er det jo ikke sådan, at man nødvendigvis be-
høver at være enig i det, der bliver besluttet, og 
konstruktiv kritik er altid godt, og lidt brok vil der 
jo også altid være…. Vi er jo også jyder :-)
Jeg synes imidlertid, at vi i min tid i bestyrelsen 

har haft kamp til hårene, når vi har vedtaget og 
gennemført nye og (efter vores bedste overbe-
visninger) supergode tiltag, både store som 
små. Men det skal ikke være nogen hemmelig-
hed, at jeg personligt ser frem til, ikke at skulle 
lægge øre til, når det fx er navnet på øl-etiket-
ten, der tilsyneladende er klubbens største pro-
blem. Det var jo sjovere hvis det drejede sig om 
sejlsporten.    

Det skal ikke lyde som den rene elendighed for 
det er det bestemt ikke. Men en opsang om, at 
mane til besindighed ligger mig rent faktisk på 
sinde. I ved jo også godt, at jeg synes, vi har en 
super sejlklub og jeg håber, at den, der læser 
dette og nu begynder at overveje, bare en lille 
smule, om formandsposten var noget, vil tage 
udfordringen op og opstille til valg. Det er en 
fantastisk god måde, at lære klubben og ikke 
mindst endnu flere af klubbens gode og søde 
medlemmer at kende på. Og så er det som 
nævnt generelt nogle sjove og gode opgaver.
Med ønske om en god sommer

Claus Dalbøge

Tak for 6 gode år 
som formand!
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velkommen til standerhejsning.
Med så fint sommervejr vi har i dag, er det både 
på tide og dejligt igen at få hejst sommerstan-
deren, så vi officielt kan få gang i sejlsæsonen.
Der er heldigvis masser af aktiviteter i vores 
klub, som nu for alvor sættes i gang. Lige fra op-
timistjollesejlads, laserjollesejlads, kapsejlads, 
sejlerskolen og arrangementer fra turudvalget. 
Der har været arbejdet ihærdigt i de forskellige 
udvalg for at være klar til sæsonen, og jeg vil be-
nytte anledningen til at orienterer lidt om nogle 
af sæsonens kommende arrangementer.
I optimistafdelingen har der været stor interesse 
ved de to introduktionsaftner, der blev afholdt 
her i april, så igen i år tyder det på stor aktivitet i 
afdelingen. 

I jolleafdelingen vokser antallet af laserjoller 
med stor hast, og det, der især bliver snakket om 
for tiden, er europamesterskaberne for ung-
domssejlere. Men det vil jeg fortælle mere om, 
om lidt.

Sejlerskolen har haft en lidt svær opstart, men 
efter ihærdig indsats med annoncering mv. er 
det lykkes at nå op på 11 elever. Så vidt jeg er ori-
enteret, er der de instruktører, der er behov for, 
men der mangler i høj grad en person der kan 
hjælpe lidt med at holde øje med bådene og vej-
lede lidt om de praktiske ting. Det er altså ikke 
en, der nødvendigvis skal udføre de praktiske op-
gaver, men én der har overblikket over, hvad der 
skal gøres.

Kapsejladserne starter med en tune-up på tirs-
dag, og igen i år skal vi være vært for Bigboat.
Bigboat er kapsejlads for de større kølbåde, og 
består af en serie af sejladser rundt omkring i 
landet. Så hvis der er nogen der undrer sig over 
hvorfor sejladsen er lagt i pinsen, hvor vi har tra-
dition for at være på pinsetur, så er det altså for-
di, at datoen på forhånd er fastlagt og ikke no-
get vi er herre over.

Det er imidlertid besluttet af afvikle pinseturen 
alligevel, men det har også været på tale, om vi 
skulle forsøge at afvikle en alternativ tur, når vi 
nu har det sammenfald med datoer. Det bliver 
nok umiddelbart en lidt mere spontant afviklet 
tur, og for at den ikke falder sammen med andre 
arrangementer, kan weekenden før pinse, dvs. 
den 31. maj-1.juni være en mulighed. Hvis der er 
nogen der har lyst til at planlægge en sådan lidt 
spontan tur, så kom gerne og sig til.

Som tidligere nævnt, så bliver sæsonens helt 
store kapsejladsarrangement Europamesterska-
berne for ungdoms-laserjolle-sejlere. Det kom-
mer til at foregå i uge 26 og 27, og der vil deltage 
langt over 200 sejlere fra hele Europa. Dertil 
kommer, at de selvfølgelig har deres familie 
med, således at omkring 1000 personer vil være 
i aktivitet i vores ungdomsafdeling. Det er man-
ge mennesker, der skal serviceres og bespises for 
ikke at tale om det helt store logistikarbejde, der 
skal udføres. Tænk bare på, at man bliver nødt til 

at sejle på flere baner, og på hvordan man får 
søsat så mange joller på samme tid, for ikke at 
tale om, hvordan det er, når lige så mange joller 
skal på land- også på samme tid, og de skal fin-
de deres egen jollevogn. Der har været arbejdet 
meget på afviklingen af dette stævne, lige fra 
sommeren sidste år med at få Egå sejlklub god-
kendt af den internationale Laserorganisation 
og hen over vinteren, med planlægningen af alle 
de praktiske gøremål.

Når vi kommer på den anden side af sommerfe-
rien, så vil det næste store arrangement, der bli-
ver afholdt, være Flydende Bådmesse. Det har 
været drøftet frem og tilbage, hvor bådmessen 
skulle afholdes, og umiddelbart så det ud til, at 
valget faldt på Kolding. Man da brancheforenin-
gen, i starten af året vendte tilbage for at høre 
om Egå kunne påtage sig opgaven, var både Ma-
rinaen og sejlklubben hurtige til at sige ja.

Bådmessen kommer til at følge samme koncept 
som de tidligere, men dog er Marinaen i samar-
bejde med vores sejlklub opsat på at gøre båd-
messen endnu mere folkel  ig og lave andre akti-
viteter for at trække folk til havnen.

Når vi i bestyrelsen ikke tøvede med at sige ja til 
bådmessen, selv om det var ved at være i sidste 
udkald af hensyn til planlægningen, så er det 
fordi, det falder meget godt i tråd med vores 
målsætning om at skabe mere liv på havnen og 
omkring vores klubhuse, for på den måde at ska-
be interesse for vores sport og tiltrække nye 
medlemmer. 

Jeg synes at de aktiviteter og arrangementer, 
der er blevet søsat, er med til at afspejle den 
målsætning, og jeg vil gerne sige tak til alle jer, 
der har knoklet i løbet af vinteren, for at vi kan 
være klar til sæsonen og på forhånd tak til jer, 
der vil hjælpe i løbet af sæsonen.
Inden husudvalget er vært for en forfriskning, så 
vi jeg stille mig ned, så vi i fællesskab kan synge 
Egå Sejlklubs lejlighedssang og efterfølgende 
udbringe et 3-foldigt leve for Egå Sejlklub. 

Claus Dalbøge

Tale ved standerhejsning forår 2014
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JYLLANDS BEDSTE CENTER FOR 
SmåBåDE, mOTORBåDE 
OG SEJLBåDE!
Her finder du:

 maritimt tilbehør
 aut. Volvo Penta, Mercury og Mercruiser salg og service
 aut. forhandler af Bavaria, dufour og Greenline
 forhandler af Quicksilver og Bayliner
 kæmpe udstillingshal med nye og brugte både
 5 servicevogne, der kører overalt i danmark
 eget værksted/klargøringscenter, der klarer alle opgaver
 aktiv service uden for normal åbningstid

Stokagervej 23 • 8240 Risskov • Hovednummer 8710 7010  •  Servicetelefon 8710 7017 • www.floor.dk

PANTONE 286
CMYK: 100 · 82 · 0 · 0
RGB: 25 · 60 · 150

PANTONE 7460
CMYK: 100 · 10 · 0 · 0
RGB: 0 · 150 · 220

PANTONE 376
CMYK: 50 · 0 · 100 · 0
RGB: 150 · 195 · 30

PANTONE COOL GRAY 8
CMYK: 0 · 0 · 0 · 55
RGB: 150 · 150 · 150

Vi hjælper med at holde dig godt sejlende!

Floor Marine og Lund Marine 

har sammen skabt...
Henning Schou døde den 25. maj, 83 år. Han var 
klar til det sidste, men en pludselig sygdom sat-
te stop for et langt og aktivt liv. Henning var en 
igangsætter af de sjældne. Han havde blik for 
om en plan kunne lykkes. Sammen med ligesin-
dede satte han planen i gang og gennemførte 
den. I 70'erne, da sejlsporten havde stor frem-
gang, startede han Egå Sejlklub - uden en havn. 
På en ide fra Viggo Jacobsen  fra Aarhus Yacht-
klub gennemførte han med succes  et Verdens-
mesterskab for optimister på Egås åbne kyst.

Som rådmand i Aarhus fik han trumfet sin ide 
om en lystbådehavn udfor Egå igennem, og Egå 
Marina blev bygget med åbning i 1978. Henning 
var den første formand for Egå Sejlklub. 1973-
1976, og den første direktør for Egå Marina.  Vi er 
mange, som med stor tak tænker tilbage på 
Hennings store indsats og i dag nyder resultatet 
i form af en stærk sejlklub og en god og smuk 
marina, hvor mange unge ihærdigt kommer i 
gang med sejlsporten og opnår gode resultater.

Niels Greve 

Dødsfald
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Bestyrelsesmøde

Sportsbådsligaen er blevet grebet meget for-
skelligt an i de forskellige klubber. I nogen klub-
ber har bestyrelsen taget beslutning om at sen-
de et i forvejen sammensejlet hold fra en anden 
bådklasse. Nogen steder har man bedt klubbens 
mest prominente sejler om at samle sig et hold. 
Andre klubber har som Egå valgt en demokra-
tisk tilgang til udvælgelse af hvem der skal sejle 
for klubben i sportsbådsligaen.

Dansk Sejlunion har som mål at sportsbådsliga-
en giver sammenhold i klubben, PR for klubben 
og PR for sporten. Det er et mål at lave en sejlak-
tivitet der har presseværdi og kan tiltrække 
mennesker til sporten.
Der er lavet et oplæg fra sportbådsudvalget un-
der Dansk Sejlunion, men der er ikke lavet færdi-
ge løsninger på ret meget ”oppe fra”. Klubberne 
må selv finde deres egen udgave for deltagelse.

Der er indbygget et dilemma i oplæget, dels 
lægges der op til at klubånd og sammenhold 
skal styrkes, dels skal deltagerne ud i en ben 
hård konkurrence, hvor kun de 13 bedste klubber 
ud af de 18 deltagne klubber vil være i Ligaen til 
næste år, derfor er det vigtigt at klubben sender 
dygtige sejlere af sted.

I Egå Sejlklub har for-
løbet været som føl-
ger: På Klubkonferen-
cen i november våge-
de et par (uansvarlige) bestyrelsesmedlem-
mer at Egå Sejlklub deltog i lodtrækningen om 
en plads i sportsbådsligaen. Egå Sejlklub var hel-
dige, vi fik plads. En del klubber ønskede meget, 
at de også havde fået en plads, men blev skuffe-
de. Vel hjemme i Egå blev projekt ES i sports-
bådsliga godkendt af resten af bestyrelsen. I de-
cember blev holdt et medlemsmøde hvor der 
blev orienteret om ligaen og nedsat et udvalg til 
at arbejdede videre med at udtage et brutto-
hold.

Udvalget bestod af Alberte Lindberg Laser Træ-
ner, Henriette Frislev Opti træner, Mads Trøstrup 
Kristensen sejlerskolen og bestyrelsen, Martin 
Hammershøj sejler og Kirsten Rambøl bestyrel-
sen. Senere har også Kim Kristensen Melges 24 
sejler været med i udvalget.

Udvalget har ikke holdt mange møder, men der 
er blevet arbejdet godt og målrettet på, at Egå 
Sejlklub fik en god proces mod en fair deltagelse 
i sportsbådsligaen. Både sammenhold i klubben ➤

Egå Sportsbådsliga 
er nu en realitet

Vi åbnede kapsejladssæsonen med et populært 
arrangement 1. april, hvor vi først talte om kap-
sejladsregler og derefter starttaktik mm. Torben 
Precht gennemgik de mest almindelige regler – 
og kritiske hændelser baseret på oplevelser og 
spørgsmål fra tilhørerne, samt om protestbe-
handling. Som Torben sagde, kunne vi diskutere 
og fortolke regler i dagevis, men her nøjedes vi 
så med 1,5 time, inden vi holdt en velfortjent øl-
pause. Efter pausen fortalte vores DM-guld- og 
VM-bronzevinder Kim Christensen om forbere-
delse til kapsejlads, om startteknik, trim mm. 
krydret med billeder og fortællinger fra VM-del-
tagelsen for Melges-24 i San Francisco. Inspire-
rende historier og lærerige tips.

Sejlsæsonen i gang

Og sæsonen startede fint på både Båkebanen 
og Pointsejladserne – vi kunne godt ønske at 
nogle flere fik lyst til at dyste med os – der er tre 
mulige ”niveauer” – så kom bare med, vi skal nok 
finde en bane der passer.

Husk vores midsommer-grill-”kapsejlads” med 
de vanlige meget åbne deltagerrammer (mig 
bekendt er det kun brug af oliefyr der er for-
budt) – selv motorbåde er tilladt. Det foregår 
fredag 20. juni – hold øje med opslagstavlen og 
hjemmesiden.

Ellers er der jo Aarhus Big Boat Race i Egå Sejl-
klub 6-8 juni, hvor der bliver mange deltagere, 
telt ved klubhuset – og kapsejlads og hygge 
mm. Og DS sejlsportsligaen lægger ud i KDY, 
Rungsted allerede den 30. maj – 1. juni. Det bliver 
spændende at se hvordan det går vores hold.
God sommer,

Steen Jepsen
Kapsejladsudvalget

Torben Precht gennemgår en start-situation

Skipper Erik Bålkilde altid klar med ’Mette’

Kim Christensen fortæller om forberedelse før star-
ten.

I år var der et dejligt flot vejr da mærkerne til Bå-
kebanen skulle lægges ud. Alt gik planmæssigt, 
og mærkerne er nu på de rigtige positioner klar 
til hele sæsonen.
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på tværs af vanlige grupperinger og ønsket om 
at forblive i ligaen også i 2015 har været højt 
vægtet. Der har både på medlemsmøder, i Båken 
og på hjemmesiden været informeret om 
sportsbådsligaen og efterlyst deltagere til udta-
gelsesstævnet Egå Sejlklub.

Udtagelsesstævnet fandt sted i weekenden 12 
og 13 april i absolut overvejende godt vejr. Jens 
Kristian Kobæk var baneleder og klarede sam-
men med Steen Jepsen og Kirsten Rambøl afvik-
lingen. 

Sportsbådsligaen sejles på en opned bane, der 
er så kort at den kan gennemsejles 2 gange på 
10 til 15minutter.

Både sejlere og banepersonale havde en herlig 
weekend. Der har været arbejdet en del med ud-
tagelsen af holdet, men i sidste ende er der sam-
mensat et bruttohold af 9 meget sejlglade 
mennesker fra både ungdomsafdelingen og 
kapsejlsladsafdelingen.
Bruttoholdet består af: 
Henriette Frislev
Alberte Lindberg
Emil Sell
Martin Hammershøj Olesen
Carsten Frøkjær Faubel
Mads Trøstrup Kristensen
Patrick Döpping
Sofie Slotsgaard
Mikkel Korsby
Celine Carlsen
Martin Veis

Søndag  var Anne Grethe klar med lækre pitta-
brød the, kaffe og kakao da man kom ind fra 
vandet :-)
De fire stævner er fordelt mellem sejlerne på 
bruttoholdet og til det første stævne i Rungsted 
i weekenden 30 maj til 1 juni vil det være Henri-
ette og 2 x Martin der kæmper for vores ære. Til 
næste stævne i Sønderborg 20 til 22 juni vil det 
være Alberte, Henriette, Emil og Sofie der står 
med ansvaret for at holde Egå Sejlklub i ligaen.
Kim Kristensen og Claus Berno yder deres bidrag 
ved at stille deres både og viden til rådighed for 

bruttoholdets træning.
Egå Sejlklub har jo ingen J70´er som Ligaen sej-
les i, det er der jo så ikke mange klubber der har 
endnu (vist foreløbig ingen). Vores Bruttohold 
må, ud over den træning der lægges i Kims og 
Clauses Melges, øve deres samarbejde i klub-
bens skolebåde, de 2 Drabant 24.

Vi har et dejligt samarbejde med Silkeborg Sejl-
klub, der i denne forbindelse har været så vakse 
at låne 2 J70´er af Tyskerne og da Alberte er kvik 
og deltager i logistikken, så får vi her lidt træ-
ningstid i den ”rigtige” båd. Der er jo så også her 
en transportudgift at dække. 

Hver klub der deltager i Ligaen får et hækflag, 
der skal sættes på båden under stævne sejlads. 
Det tilstræbes at klubbens sejlere er så teamag-
tigt påklædt som muligt og et minimum er ens 
bibs (en elastisk vest). Vores Bruttohold har fået 
sponsoreret bibs og har fået et godt tilbud på 
sejltøj. 

Egå Sejlklubs Ligahold har også brugt tid på at 
finde sponsorer til at betale indskud i ligaen. Ud 
over disse sponsorer, som alle opfordres til at se 
på vores hjemmeside, indbetaler alle 1500kr til 
dækning af rest indskud, selvrisiko, transport og 
overnatning m.m.  Egå Sejlklub sportsbådsliga 
er helt selvfinansierende, får ingen tilskud fra 
klubben.

Egå Sejlklubs Ligahold kæmper for vores ære, lad 
os alle bakke om og heppe på dem. 

Kirsten Rambøl

➤

Egå Sejlklub har formået at skabe et nyt attrak-
tivt Laser miljø, hvor de unge sejlere kan udvikle 
sig.
Laser klassen er blevet attraktiv blandt de yngre 
sejlere. Det ser nu ud til at unge sejlere har fået 
øjnene op for de muligheder som eksisterer 
med store stævner i udlandet med op til 200 
deltagere. Nu er der ved at blive skabt et nyt 
ungdomsmiljø i Laser klassen, både blandt dren-
ge og piger, og en gruppe af disse unge sejlere 
har de seneste uger været af sted og deltaget i 
to Europa Cup stævner i Sydeuropa.
Mens de bedste danske Laser sejlere deltog i 
ISAF Sailing World Cup i Hyeres, deltog de unge 

sejlere i Europa Cup stævner, først i Lugano og 
derefter i Malcesine, hvor de viste lovende takter.

Det er super dejligt at se unge Laser sejlere som 
tager ud til internationale stævner, dels for at 
teste deres niveau, dels for at få værdifulde erfa-
ringer fra internationale felter, dels for at få nog-
le herlige sejleroplevelser.
Nogle af de unge Laser sejlere berettede således 
på Facebook - uddrag: ”En update fra de sidste 
sejladser på Europa Cup turen. Patrick, Mikkel og 
Carsten tog efter Europa cuppen i Lugano til 
Garda Søen, for forhåbentlig at få lidt hængeluft 
til at strække benene i efter to letvejrsstævner i 

Storjolleudvalget

➤
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Marseille og Lugano. Med sne på bjergtoppene 
udeblev den berygtede Garda-vind, desværre, 
hvilket resulterede i, at vi ikke fik nogen sejladser 
den første dag. Derefter blev det af stævneledel-
sen besluttet, at første sejlads skulle være kl. 
08.00 for at vi kunne få sejladser i nordenvinden 
inden frokost. Vi har derfor været oppe kl. 05.30 
tre dage i træk med stor fornøjelse for os tunge-
re Radial sejlere med masser af vind fra morgen-
stunden. Eftermiddagene bød på lettere vind, 
der betød at stævnet er blevet sejlet i alle for-
hold og vindstyrker. På stævnets tredje dag kom 
der en storm ind over søen, der resulterede i, at 
vi på stævnets sidste dag fik lov til at sejle i me-
get vind. Det lykkedes os alle tre at kvalificere os 
til guldfeltet sammen med 63 andre sejlere. Alt i 
alt har vi hver især vist gode takter, med meget 
gode starter fra Carsten, topplaceringer inkl., en 
førsteplads fra Patrick og en meget stabil serie 
fra Mikkel med en 13.-plads som hans dårligste 
sejlads i en serie på 7 sejladser. Der er blevet sat 
nye fokuspunkter for forårets træning, hvor især 
starter, første opkryds og læns kommer i fokus. 
Vi har nu krydset grænsen til Danmark og føler 
os godt forberedt til forårets stævner i ind- og 
udland. 

Sejlerhilsner fra 
Sofie Okholm, Patrick, Mikkel og Carsten.

De fleste af disse unge sejlere træner til daglig i 
Egå Sejlklub under ledelse af Alberte Lindberg, 
som tidligere har været på DS sejlerlandshold i 
Laser Radial.

to Egå sejlere udtaget til iSAF Youth Sailing 
World Championship.
I weekenden den 16-17-18 maj blev det første 
TORM ungdoms grandprix afviklet i Rungsted.
Egå Sejlklub var flot repræsenteret med 11 sejlere 
hvilket gør os til en af landets største ungdoms-
klubber.

Det lykkedes Egå at få 2 sejlere Pernille Aaberg 
og Patrick Döpping begge Laser Radial udtaget 
til årets World Youth Championship som afhol-
des i Tavira Portugal 12-19 Juli.

I Laser radial feltet var Egå for andet år i træk 
den største klub både hvad angår deltagere og 
resultater. Egå Sejlklub havde også deltagere 
med i Laser Standard feltet med Christian Rost 
og Martin Jessen hvor Egås sejlere også viser en 
stærkt stigende formkurve.

Stævnet blev afviklet over 3 dage i let luft. I alt 
blev der sejlet 12 sejladser. Blandt pigerne var 
kampen om YSWC tæt fra start til slut dog beva-
rede Pernille forspringet hele serien igennem.
Patrick var på forhånd udnævnt til storfavorit og 
det gav mange nerver i de 2 første sejladser. 
Men fra 3 sejlads og frem sejlede Patrick tydeligt  
fra de andre ungdomskonkurrenter. Efter anden 
dagen var forspringet 50 point og kampen om 
drenge YSWC pladsen var hermed reelt afgjort. 
Der skal lyde et stort tillykke til sejlerne, træne-
ren Alberte Lindberg og Egå Sejlklub.

Jonas Döpping

➤

➤

Faaborg Sydbank Cup.
Den 12. maj fandt det første stævne i år sted for 
de fleste deltagende ES sejlere, hvorfor de var 
spændte på at se, hvordan de kunne klare sig 
iblandt et stærkt felt med knap 30 deltagere i 
både C og B feltet samt 80 deltagere i A feltet.
Første dag var en typisk dansk forårsdag med 
sol, skyer og byger. Vinden var en del skiftende i 
styrke 3-8 m/s. C og B banen lå dejlig beskyttet i 
Faaborg Fjord umiddelbart udenfor havnen. C 
og B sejlerne sejlede på samme bane, men med 
deres egne starter. A banen lå vanen tro noget 
længere ude i Faaborg Fjord for at sikre de bed-

ste forhold for dem. Især Magnus Heegaard var 
godt tilfreds med den lette vind, så han sejlede 
en serie på to 1. pladser, en 3. og en 7. plads på C 
banen, og Pieter Døpping virkede også ganske 
godt tilfreds med vinden og sejlede flere flotte 
sejladser med bl.a. en 3. plads som den bedste.
Anden dag var regnfuld og vinden havde frisket 
op og C feltet nåede at få en start inden vinden 
øgede og de blev sendt i havn. Vinden passede 
tilsyneladende Andreas Rehne godt, de han for-
bedrede sin bedste sejlads med en 9. plads. B 
feltet nåede at få 2 sejladser  begge i frisk til 
hård vind. Her viste Josephine Heegaard styrke 

Ungdomsafdelingen
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Opslagstavlen

UngdomsUdvalget

rangliste stævne i Kerteminde

d. 7.-8. Juni.

Hyttetur Skanderborg  Sø

d. 14. Juni.

Marselis Cup
d. 22. Juni

tunølejr 2014
d. 3. - 8. August.

tUrUdvalget
pinsetur til Mårupd. 7.-9. Juni

sommer
arrangementer

Båken
Deadline nr. 4-14

d. 15. August
Udk. d. 5. September

nyhed

Det er nu muligt at bruge klubbens

trailer til transport af grej.

Traileren står ved værkstedet, 

hvor nøgle også findes (Erik)

storjolle-Udvalget
European Laser radial Youth championship

d. 26. Juni - 3. Juli

seniorgrUppen
Vejrmelding følges.Der indkaldes til sejladser via emails

kapsejladsUdvalg

Aarhus Big Boat race
d. 7. - 8. Juni

Midsommer kapsejlads + grill

d.  20. juni

Hovedkapsejlads
d. 21. September
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➤

Vælg S5 som din nye partner og få:
• udbetaling efter få bankdage
• intet årsgebyr
• de bedste terminaler fra Ingenico
• frie terminaler der er klar til NFC og contactless
• 24/7 - 365 supportaftale
• ombytning indenfor 24 timer
• sikkerhedsgodkendte og fremtidssikrede terminaler
• løsninger, som imødekommer dine behov

Køb, lej og LÅN din terminal hos S5
- typisk besparelse: 20 - 40 %

Tlf. 7026 2110
S5 - www.S5.dk - Value

S5 er glade for at kunne
være sponsor - derfor…

… tilbyder S5 nu en

betalingsterminal til 0 kr. ved samtidig oprettelse
af indløsningsaftale på Visa og MasterCard.

Enkelt og nem løsning på både
indløsning og terminaler.

Spar penge
- også selvom du ligehar købt terminaler

og sejlede en 4. og en 1. plads i hus. A feltet var 
som sædvanlig t udholdende og gennemførte 4 
sejladser.Den samlede placering for ES sejlerne: I 
C feltet fik Magnus en 2. plads, og Andreas fik en 
14. plads. I B feltet endte Josephine med en 44. 
plads, og i A feltet endte Pieter med en 47. plads.

Første sejldag for de nye optimist sejlere.
Den 8. maj blev dagen, hvor de nye optimist sej-
lere (super C sejlerne) fik vind i sejlet. Foråret vi-
ste sig desværre ikke fra den gode side. Det be-
tød, at C sejlerne blev udfordret mere end nor-
malt, og der blev imellem bygerne sendt rigelig 
vind ind over havnen, men sejlerne tog flot og 
modigt udfordringen op. Alle var virkelig seje og 
klarede sig flot igennem den første sejldag.

Jesper Heegaard

VM 2018 er for samtlige olympiske bådklasser.
Bag det danske bud står:  Sport Aarhus Events, 
Sailing Aarhus, Dansk Sejlunion og Sport Event 
Danmark.
Der forventes at komme 1000 både og flere end 
1400 sejlere fra 80 lande.

Det er en anerkendelse af Aarhusbugten som 
sejlsportsarena, som alle sejlklubber ved Aar-
husbugten kan glæde sig over.

Det vil helt sikkert give endnu bedre muligheder 
for et godt samarbejde mellem sejlklubberne, 
hvor alle er med til at gavne sejlsportsmiljøet på 
Aarhus Bugt.

Jeg forventer, at Egå Sejlklubs bestyrelse i de 
kommende år vil få en mere positiv holdning til 
det at gavne sejlsportsmiljøet og hermed også 
samarbejdet med Sailing Aarhus. 

Per Priess.

Sejler VM 2018 kommer til Aarhus
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Lad os passe på dine skatte vinteren over. Lej et 
pulterkammer til sikker og tør opbevaring af sejl, 
garderobe, tovværk, hynder, elektronik, GPS, ekkolod, 
gummibåd, kalecher, påhængs motor og hvad ved vi.

LAND I SIGTE!

AARHUS NORD  ·  AARHUS SYD  ·  AARHUS VEST  ·  RANDERS  ·  KOLDING  ·  TELEFON 87 37 02 03

BOOK PÅ

SPAR 10%
PULTERKAMME

R.DK

VI HAR MASSER AF 
TIL DINE SKATTE
PULTERKAMMER.DK

Peter Lisborg
Mobil 27 84 40 46
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Offshore/coastal sæt til tur- og kapsejladssejlads. 
3-lags kvalitet med alle funktioner og flot pasform. 
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På www.netbaad.com 
har vi altid et godt tilbud til dig.

Du er selvfølgelig også meget velkommen til at kigge forbi vores 
flotte butik på Egå Marina, Egå Havvej 25, 8250 Egå

Søsætningen af skolebådene og dermed også 
sæsonen startede lidt tidligere i år, - dels på 
grund af det gode vejr og dels idet sejlerskolen 
havde stillet de to skolebåde til rådighed for ud-
tagelsesstævnet til Sejlsportsligaen. Skolebåde-
ne blev i den forbindelse ”støvet” godt af med 
lidt ræs på bugten i weekenden den 12. og 13. 
april. 

Forårssæsonen er nu i fuld gang i Sejlerskolen 
og der har faktisk været rigtig god tilslutning til 
sejlerskolen i år med i alt 14 deltagere, hvoraf 3 
sejler på niveau B – så godt som ”fuldt hus” i for-
hold til den nuværende stab af instruktører.  
Hvis der blandt medlemmerne er nogle, som 
kunne tænke sig at fungere som instruktør på 
sejlerskolen, eller til at hjælpe med nogle prakti-
ske forhold omkring bådene og deres løbende 
vedligeholdelse må I meget gerne kontakte un-
dertegnede, idet der så vil være mulighed for at 

tilbyde endnu flere deltagerpladser i sejlersko-
len. 
Skolebådene kan – når ikke de anvendes i under-
visningsøjemed – udlånes/lejes af sejlerskolens 
deltagere. Der er allerede elever, der har lagt bil-
let i ind på bådene i sommerferien. Når man har 
opnået duelighedsbevis og i øvrigt tilegnet sig 
fornødne sejlerkvalifikationer er det en ganske 
god og billig måde at opkvalificere sig på rent 
sejlermæssigt og måske tilmed få en dejlig ferie 
på vandet. 

Mads Trøstrup Kristensen

Sejlerskolen
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Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark · Østrig · Spanien · Sverige · USA · Australien 

Østerbro 11 · 7800 Skive · Tel. +45-9751 3388 · info@pantaenius.dk

www.pantaenius.dk

Hjælp ved uheld
Du har behov for bugsering til nærmeste værft?
Pantaenius overtager omkostningerne dog begrænset op til
DKK 37.500,00!

Inspektionsomkostninger
Du har haft en grundstødning og vil have bunden inspiceret?
Pantaenius dækker inspektionen
uden selvrisiko!

Ingen selvrisiko
Indbrud, transportskade, brand, lynnedslag eller totalskade?
Ved disse skader er der ingen selvrisiko hos
Pantaenius!

Kontakt os
Har du spørgsmål til dine forsikringer? 
Du kan ringe +45-9751 3388 eller skrive til os på e-mail
info@pantaenius.dk

Et velkendt begreb i sejlersproget er 'at samle på 
øer'. I Danmark har vi det vidunderlige fynske 
øhav, som hvert år tiltrækker masser af sejlere. I 
Smålandshavet kan Vejrø være god for en over-
natning og en øvandring og man kan bruge fle-
re dage på de smukke og interessante øer langs 
Lollands nordkyst, Femø, Fejø og Askø. Mange 
andre øer  ligger spredt i danske farvande, og et 
besøg kan let arrangeres, når ens sejlrute brin-
ger os tæt på en ø.

de danskes Øer
Med store ø-samlere tænker jeg selvfølgelig 
først og fremmest på Achton Friis og Johannes 
Larsen, som i tyverne og trediverne udgav det 
store værk, 'De Danskes Øer', senere suppleret 
med 'Danmarks store øer' og 'De Jyders Land'. I 
alt 7 store og flotte bind. Bøgene blev hurtigt 
udsolgt, så værket er kommet i en anden udga-
ve og senest i 1981 i en 3. udgave. Også den blev 
hurtigt udsolgt.

Achton Friis skriver i forordet, at han efter at ha-
ve deltaget i Danmarks Ekspeditionen i 1908 
længes efter at komme tilbage til Grønland. I 
1913 taler han med sin gode ven Jeppe Aakjær 
om det, og Aakjær gør ham opmærksom på at 
der findes 527 danske øer, og "hvad ved vi om 

dem", siger han. Achton Friis får tallet bekræftet 
hos Danmarks Statistik og konstaterer, at der 
kun findes beskrivelser af ganske få af vore 
mange øer. Opgaven med at besøge og beskrive 
så mange som muligt af øerne fænger straks 
hos Achton Friis. Han henvender sig til maleren 
Johannes Larsen, som viser stor interesse. Til op-
gaven købes bæltkutteren Rylen og som skipper 
vælger han den 87-årige skibsfører Christian An-
dersen fra Kerteminde.

Undervisningsministeriet og Ny Carlsbergfon-
det støtter opgaven økonomisk, og gennem åre-
ne 1921 - 1924 gennemføres 5 sejladser , hvorun-
der der besøges 132 øer. Gode beskrivelser sup-
pleret med Johannes Larsens fine tegninger gør 
bøgerne let læselige. Samtaler, personskildrin-
ger og Achton Friis fortrinlige portrættegninger 
er værdifulde. Endelig slutter hver bog med et 
stort antal gode fotografier.

I 2005 har den tidligere direktør for TV2, Jørgen 
Flindt Pedersen, en plan klar for at besøge nogle 
af de mange øer. Han vil se og opleve øerne og 
finde ud af, hvordan livet former sig nu mere 
end 80 år efter, at Achton Friis besøgte øerne. 
Sejladserne foregår igen i "Rylen", som nu er re-
staureret og tilhører Johs. Larsen Museet i Kerte-

Store Ø-samlere Domkirke fra 1100-tallet.
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minde. Med sig har han direktøren for Johs. Lar-
sen Museet Erland Porsmose og billedkunstne-
ren Jens Bohr.
Det blev til en række fine TV udsendelser og se-
nere en bog om sejladserne og de besøgte øer.

de skotske Øer
At samle på øer er ikke kun et dansk fænomen. 
Skotland er som Danmark et ørige. 3 store 
øgrupper: Shetland, Orkney og Hebriderne plus 
et stort antal spredte øer. De ydre Hebrider lig-
ger på række mod vest og skærmer for et af 
Europas smukkes sejladsområder. De sydlige øer 
ligger dog åbne mod Atlanterhavet.
I 1996 udkom på Canongate Books Ltd. bogen 
'The Scottish Islands'. Jeg fandt en beskrivelse i 
Yachting World og købte omgående bogen. Jeg 
havde netop i 1995 haft en flot sejlads til Shet-
land og Orkney øerne, så interessen for en nær-
mere beskrivelse af øerne var stor. Forfatteren er 
Hamish Haswell-Smith. Sammen med tre ven-
ner sejlede han i båden "Jandara", en 41 fods 
Moody sloop , over en godt 10 års periode, hvor 

de besøgte 165 øer. En ø 
godkendt til formålet  
blev defineret således: 
Minimum 40 ha areal 
og omgivet af saltvand 
ved laveste astronomi-
ske lavvande. Det skul-
le således være nød-
vendigt at sejle til øen. 
I området kan være en 
tidevandsforskel på 
over 3 m. De 40 ha 
gælder derfor ved 
middelvandstand.   

Øer forbundet ved bro eller tunnel blev ikke 
medtaget. Dog to øer med broforbindelse kom 
med som appendix, nemlig Skye og Seil blandt 
de indre Hebrider. Skye er den største af de indre 
Hebrider, den er på 16.562 ha og har et bjergom-
råde med højder på op til 993 m. Øen fik brofor-
bindelse med Skotland i 1992, den er hvert år 
besøgt af et meget stort antal turister. Når øen 
Seil får en omtale, skyldes det nok, at øen er et 
mødested for sejlere. Øen har en bugt med det 
gæliske navn 'Pouilladobhrain', som betyder Od-
derbugten. I bugten ankrer sejlere op og går ad 
en meget slidt sti ca. 1 km over et højdedrag til 
en berømt gammel pub. Nær ved pubben er 
broen til Skotland, 'Clachan Bridge', her vist ved 
Haswell-Smith's tegning. Broen blev bygget i 
1792 af vandbygningsingeniøren Thomas Tel-
ford, som også stod for bygningen af Caledonia 
kanalen, og var rådgiver ved bygningen af 
Götakanalen. Pubben har også det gæliske navn 
'Tigh na Truish', som betyder 'Buksernes Hus'. 
Forklaringen ligger i tiden efter 1745, da skotter-
ne tabte til englænderne i slaget ved Culloden. 
Englænderne bekæmpede de skotske klaner, og 
forbød brugen af  kilt. Folkene på Seil gik dog 
med kilt, som de plejede, men hvis de skulle over 
broen til Skotland, så kunne de på pubben læg-
ge kilten og låne et par bukser. Clachan Bridge 
kaldes også 'Broen over Atlanten' . Hver gang 
det er højvande, strømmer Atlantens vand fra 
nord og syd og fylder det smalle sund, så store 
både kan passere. Ved lavvande kan kun små ro-
både og kajaker sejle her. 

Bogen imponerer ved, at alle de mange illustra-
tioner er håndtegnde, der er ikke et fotografi i 
bogen. Haswell-Smith er arkitekt og tillige en 
dygtig tegner. Hans billeder har været udstillet 
flere steder i Europa. Den eneste farvelagte teg-
ning findes på bogens smudsomslag. 
Hver besøgt ø er tegnet og lagt i et net, hvor 
kvadratsiden er 0,5 sømil. Ved hver ø er på en 
skala vist 1/2 eng. mil samt 1 km. Langs kysterne 
viser grå farve tørt ved lavvande og lys blå risiko-
områder under 2 m. dybde. Ankringssteder og 
mulige landgangssteder er vist eller forklaret. 
Ved færgeruten ses navnet 'Jetty', det betyder et 
lille kajanlæg, her reserveret til færgen. Vil man i 
land må man lægge anker og tage jollen ind.  
Bogen er således et fortrinligt supplement til de 
nødvendige pilotbøger. Det er gået med de skot-
ske øer som med de danske. Folketallet er faldet 
stærkt og mange øer ligger nu ubeboede, men 
med bygninger fra en tid med landbrug, dyre-
hold og fiskeri.

Hver ø er beskrevet ved: Ejerforhold, folketal ud 
fra de nationale 10-årige tællinger, samt geologi, 
natur og dyreliv. Nogle øer af særlig interesse får 
en omtale af øens historie. Som eksempel vises 
her øen Iona, som hvert år besøges af mange 
turister og historikere. I år 563 ankom til øen en 
irsk prins, Columba, som sammen med kristne 
munke oprettede et kloster, som blev et berømt 
lærested for kristendommen. Klostret blev aner-
kendt over hele Europa, og herfra bredte kristen-
dommen sig til Skotland og det nordlige Eng-
land længe før resten af England blev kristnet. 
Klostret blev fra 795 fire gange angrebet af vi-
kinger, men hver gang genopbygget. Sidste 
gang i 806 dræbtes 60 munke ved kysten, som 
siden fik navnet martyrbugten.
Haswell-Smith's bog 'The Scottish Islands' kan 
lånes på Statsbiblioteket. Men vil man besøge 
de skotske øer, og lære mere om de enkelte øer, 
ja så er bogen særdeles værdifuld. Den findes 
dog ikke på dansk. Den kan købes hos Amazon.
com for £ 25-30. Bogen erstatter ikke pilotbøger 
eller søkort, men som Haswell-Smith selv skri-
ver: "A good book for Island-collectors", en god 
bog for ø-samlere. 
For at besøge de skotske øer skal man jo tilbrin-
ge ca. 4 døgn på Nordsøen hver vej. For en ruti-
neret sejler og en solid båd behøver dette ikke at 
være et problem. På to ture til Skotland i 1995 og 
1999 lagde vi os på lur i Thyborøn, holdt daglig 
telefonkontakt med meteorologerne i vejrcenter 
Karup. De var meget interesserede i vor henven-
delse og ville gerne hjælpe. En dag sagde de, "Nu 
skal I af sted. I får lidt hård sø i starten som re-
sterne af den sidste blæst, men ellers får i fint 
vejr". - Hårdt vejr på hjemturen vil mest sand-
synligt være en lænser, som næppe vil give pro-
blemer. Jeg fristes til at nævne en oplevelse i 
Havnen i Lerwick på Shetlandsøerne. Vi var net-
op ankommet, da der dukker en spækhugger 
med dansk flag op. Han fortøjer uden på os og 
fortæller, at han kommer fra Kielerkanalen, ale-
ne er han sejlet diagonalt op gennem Nordsøen 
uden problemer, men nu ville han gerne sove ud. 
Det var Gert Blaavand, som siden har besøgt 
mange sejlklubber, hvor han har fortalt om sine 
sejladser.

Niels Greve

Ruin af nonnekloster på Iona.

Iona

24 25



Følgende firmaer sponsorerer
ungdomsarbejdet i Egå Sejlklub

Aarhus Sea Shop Aps
www.netbaad.com

gp Cover
Laser time Aps, Risskov

Sparekassen Kronjylland

Følgende støtter Egå Sejlklubs Sejlerskole
www.netbaad.com

gp Cover

Støt vore sponsorer – de støtter os !

Ungdomsafdelingen og 

Sejlerskolen mangler sponsorer

Husketavle
juni
02. Singlehand sejlads Kapsejladsudv
06. Båken nr. 3-2014 udkommer Redaktionen
07. Big-Boat Race Kapsejladsudv
07.  Pinsetur til Mårup Turudv.
08. Big Boat Race Kapsejladsudv.
08. Pinsetur til Mårup Turudv
09. Pinsetur til Mårup Turudv
10. Båkebanen - Easy sejlads Kapsejladsudvalget
10. Pointsejlads Kapsejladsudv
16. Singlehand sejlads Kapsejladsudv
17. Båkebanen - Easy sejlads Kapsejladsudv
17. Pointsejlads Kapsejladsudv
20. Midsommer - "Kapsejlads" - grill Kapsejladsudv
24. Pointsejlads Kapsejladsudv
26. Laser Radial Youth Champ. Storjolleudv.

juli
1. Laser Radial Youth Champ. Storjolleudv.
2. do. do.
3. do. do.

August
5. Båkebanen - Easy sejlads Kapsejladsudv
5. Pointsejlads Kapsejladsudv
8. Reminder, Båken nr. 4 Redaktionen
11. Singlehand sejlads Kapsejladsudv
12. Båkebanen . Easy sejlads Kapsejladsudv
12. Pointsejlads Kapsejladsudv
15. Deadline for Båken nr. 4 - 2014 Redaktionen
19. Båkebanen - Easy sejlads Kapsejladsudv
19. Pointsejlads Kapsejladsudv
25. Singlehand sejlads Kapsejladsudv
26. Båkebanen - Easy sejlads Kapsejladsudv
26. Pointsejlads Kapsejladsudv
29. Båkebanen - Easy sejlads Kapsejladsudv
29. Pointsejlads Kapsejladsudv

September
02. Båkebanen - Easy sejlads Kapsejladsudv
02. Pointsejlads Kapsejladsudv
05. Båken nr. 4 - 2014 udkommer Redaktionen
08. Singlehand sejlads Kapsejladsudv
09. Båkebanen - Easy sejlads Kapsejladsudv
09. Pointsejlads Kapsejladsudv
26. Laser European Cup + DM Storjolleudv.

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

Autoriseret forhandler af
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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

Vi havde snakket med nogle af vores venner om 
at tage af sted på en lille sejlads, når både vejret 
og vi var i det rigtige humør. Dagen oprandt og 
vi mødtes nede i marinaen over middag. Vejret 
var helt rigtigt, blå himmel, godt 20 grader og 
der blæste en behagelig vind fra SØ. Vi blev eni-
ge om, at et godt sejladsmål kunne være at ud-
forske Begtrup Vig. Vi havde provianteret til et 
døgns tid, vennerne havde forberedt en gang 
gryderet med ris til den første aften, så det var 
blot at komme af sted. Der var gået lidt tid, og 
klokken var blevet 15 og skulle vi krydse de 9 sø-
mil ville det nok tage 2-3 timer, så vi besluttede 
at ”snyde” lidt og tog jerngenoa’en til hjælp. Un-
dervejs havde vi fornøjelsen at passere det 
smukke spejderskib ”Klitta” samt en anden båd 
af ældre dato, et utroligt smukt syn. Vi talte om 
hvor glædeligt det er, at der er nogen der har 
kræfter til og mod på at vedligeholde og sejle 
med de gamle træskibe, som på en eller anden 
måde er en del af vores nationalarv. Det er også 
glædeligt, at mange unge her får mulighed for 
at få gode oplevelser til søs. Efter en flot sejlads 
forbi Mols Hoved med den smukke Isgård, ank-
rede vi op lige vest for Kongsgårde Bro. Kongs-
gårde bro er ikke en egentlig havn, men et an-
løbssted fra en tid hvor mindre paketbåde sejle-
de gods og passagerer rundt i Århus bugten. Der 

var tidligere skinner på broen, og på skinnerne 
var der små transportvogne, der kunne trans-
portere gods op til et pakhus, hvorfra varerne 
kunne komme videre eller blive afhentet. I dag 
ejes broen af sejlklubben Bugten, der har påta-

get sig vedligeholdelsen af bro og faciliteter, og 
broen er et hyggeligt sejladsmål med stor hyg-
ge, men ikke så mange faciliteter. Stedet er 
bedst at anløbe og ankre op ved vindretninger 
mellem SSV og Ø. Jeg mindedes også de mange 
gange jeg havde sejlet over til ankerpladsen fre-
dag efter fyraften, og taget slæbejollen ind til 
broen lørdag morgen og hentet rundstykker i 
Brugsen, der i øvrigt har ligget der i utroligt 
mange år. Men vi blev liggende for anker og nød 
en smuk aften ledsaget af dejlig mad med rød-
vin og en del røverhistorier.
Efter morgenmaden blev vi enige om at fortsæt-
te nordpå til bunden af Begtrup Vig, hvor der lig-
ger en lille ø der hedder Rønnen. Tidligere lå der 
et lille fiskerhus fra en tid, hvor der var bund-
garnsfiskere i området, men fiskerhuset er nu 
sunket helt i grus, og øen og de nærliggende rev 
er befolket af måger, ålekrager, ænder og svaner, 
hvad man i øvrigt kan høre på meget lang af-
stand. Vi fortøjede ved en af DS bøjerne, og det 
må man godt, når man er medlem af Egå Sejl-
klub, som er medlem af Dansk Sejlunion. Gum-

mibåden blev pumpet op, og vi roede over til 
Rønnen under meget højlydte protester fra fug-
lelivet. Der var nu ikke meget at se på, så vi roe-
de tilbage til båden og blev enige om, at bøjen 
tæt på stranden ved Dragsmur også skulle prø-
ves. Takket være gummibåden fik vi også prøvet 
stranden her, og den er absolut værd at sejle ef-
ter. Dejlig sandbund og ingen sten. Og der er og-
så restaurant på stedet ved navn Galejen. Vi 
havde nu mad med hjemme fra, så efter at have 
samlet appetit ved at bestige Ryes skanser, roe-
de vi tilbage til ankerpladsen og holdt frokost 
der. Efter frokosten var det tid til at sejle hjem. 
Vinden var fortsat i det SØ-lige hjørne, så op 
med storsejl og turspileren og så hjemover på 
en dejlig slørsejlads. Vi var hjemme ved 15-tiden, 
dvs. omtrent 24 timer efter vi var taget afsted, 
og kunne konstatere at meget kan nås på 24 ti-
mer. Vi kunne også konstatere, at Århus bugten 
byder på utrolig mange muligheder for at få go-
de oplevelser uden nødvendigvis at skulle sejle 
lange distancer.

ES-Tur og Motor/peter

Hvad man dog kan
nå på 24 timer
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Nye medlemmer
Michael Lindell
Hjulgårdsvej 38
8380 Trige

Sven Lauridsen
Fasanvej 18
8960 Randers SØ

Knud Andersen
Klintevej 13
8240 Risskov

Leni Abrahamsen
Klintevej 13
8240 Risskov

Preben Hütscher
Langelinieparken 9, St.Tv
8000 Aarhus C

Anne H. Sørensen
Nordvangen 12
8250 Egå

Kim Thusgaard
Ellebjergvej 19
8240 Risskov

Rico Weissflog
Helga Pedersen Gade 3, 8-4
8000 Aarhus C

Jens Thaysen
Østre Strandalle 10
8240 Risskov

Sofie Clara Wadmann
J. M. Mørksgade 1 st. th.
8000 Aarhus C

Thomas Bræmer Jensen
Birkebakken 8
8520 Lystrup

Michael Bugge Vogt
Myntevej 2
8240 Risskov

Simon Hald
Trillegårdsvej 200A
8210 Aarhus V

Lasse Berg Frederiksen
Tordenskjoldsgade 34, 3 th.
8200 Aarhus N

Christian Vind Thaysen
Østre Strandalle 10
8240 Risskov

Pernille Aaberg
Blåhøj 15 
7000 Fredericia

Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

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

Rummer din 
økonomi skjulte 
muligheder,  
er vi eksperter i  
at afsløre dem …

Jo mere du ved om  
Nordea, jo større er 
sandsynligheden for,  
at du skifter til os

Bliv kunde nu på  
70 33 33 10 eller  
nordea.dk/velkommen

Risskov Afdeling
Vejlby Centervej
89 32 32 32
nordea.dk
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Afsender: Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, DK-8250 Egå
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