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Kontakt til Båken
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18.30 i tidsrummet 28. april til 16. juni 2009 inkl. 
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træffes jeg på tlf. 86 74 22 34 hvortil klubtelefonen 
vil være omstillet på tirsdage uden åbningstid.
Ole Nielsen, sekretær.

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

Egå Sejlklubs e-mailadr.: info@egaasejlklub.dk
Internet: www.egaasejlklub.dk 
Webmaster: Tage Danielsen, 
webmaster@egaasejlklub.dk 
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Internet: www.egaa-marina.dk
E-mail:  mail@egaa-marina.dk
Egå Marinas sekretariat
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E-mail: sekretariat@egaa-marina.dk
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Du kan altid komme i kontakt med personerne 
fra Egå Sejlkubs bestyrelse, adresser, telefonnumre 
og mail adresser finder du her:

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

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

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

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

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

Fmd. Tur-&Motorudvalget
Kurt Overgaard Pedersen
Haslegaardsvej 75
8210 Århus V
Tlf. 86 75 08 66

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 af bestyrelsesmøde d. 18. juni 2009.
Deltagere: Mogens, Lone, Claus, Steen, Ole L, 
Kurt, Jonas
Afbud: Ole F

Steen orienterede om nyt sejlsportscenter i År-
hus. Indlæg/info laves til Båken 

Turudvalget
Der søges nye medlemmer til turudvalget. 
Kurt laver indlæg, om dette spændende udvalg, 
til Båken. Kurt hjælper gerne med råd til det 
praktiske.

Kapsejladsudvalget
Alle sejladser kører som de skal. Der er lavet nye 
bøjer, hvor der er eksperimenteret med wire i 
stedet for kæder.
Der planlægges afholdt H-båds NM i sep. 2010 
Århus/Egå.
Der afholdes Hanse-træf i Kr. himmelfartsferi-
en 2010.

Økonomi
Medlemstal er konstant, som det plejer. 
Økonomien ”er stram”, men budgetter holdes.

Sejlerskole
Der er de elever der skal være, men fremmøde 
har været med stort udsving.

Ungdom
Fevajoller (4 stk.) forsøger vi at sælge for ca. 
25.000/stk. Pengene ”låses” i en fond til andet 
sejlende grej og reinvesteres efter aftale med 
bestyrelsen. 
Det høje elforbrug skyldes tilsyneladende, at 
der ikke er nogle radiatorer i drengenes om-
klædning. Den gamle varmtvandsbeholder (der 
nu er fjernet) har tidligere holdt omklædnin-
gen varm.
Mulighed for billigere forsikring af følgebåde 
undersøges. 
Budget for selvforsikring på længere sigt op-
stilles.
Der tages en gummibåd med til Nordisk, da 
denne skal fungere som trænerbåd.
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Kort nyt
- bestyrelsesmøde

Gummibåde udlejes til Danish Open i septem-
ber.

Sten
Der ligger tilsyneladende en sten umiddelbart 
uden for marinaen. Den har været påsejlet ved 
båkebanen.
Fip og Erik Bålkilde har været så venlige at til-
byde at undersøge sagen nærmere og lokalise-
re stenen. Herefter tages beslutning om hand-
ling.

Båken
Status på udbedring af båken undersøges.
Svar fra Havnemester: Båken er efterset og fun-
det forsvarlig, så der er ikke risiko forbundet 
med brug.
Båken skal males.

Klubhus
Varmesystem i klubhus skal kunne tændes og 
betjenes af alle udvalgsformænd, der bruger 
klubhus om vinteren. Brugen af systemet un-
dersøges til efteråret.

Sailing Århus
Allan Svendsen har tilbudt at repræsentere 
klubben, hvilket blev positivt modtaget. Allan 
introduceres ved næste møde i Sailing Århus 
den 17.08.
Thomas Capitani har tilbudt at lave info vedr. 
Sailing Århus. Dette kan fx være ved general-
forsamlingen.
Nyhed: Danboat’s flydende bådudstilling af-
holdes i august 2010 i Århus (Marselisborg).

Eventuelt
Bookingsystem/kalender virker efter hensig-
ten.
Husk at bruge nyhedsbrev ved afholdelse af 
arrangementer.

Generalforsamling
bliver den 3. november.

Næste møder
Den 16. september og 20. oktober.
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Indkaldelse til Generalforsamling

I henhold til vedtægterne for Egå Sejlklub indkaldes herved til

ORDINÆR 
GENERALFORSAMLING

Onsdag den 3. november 2009 kl. 19.30 
i klubhuset

 Dagsorden ifølge vedtægterne

 1.  Valg af dirigent
 2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse,
  samt fastlæggelse af budget for det kommende år
 4.  Behandling af indkomne forslag
 5.  Fastlæggelse af kontingent
 6.  Valg af formand, næstformand og kasserer
 7.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer jfr. § 11
 8.  Valg af revisorer og revisorsuppleant jfr. § 14
 9.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober 2009.

Eventuelle forslag offentliggøres otte dage før generalforsamlingen
ved opslag i klubhuset

Bestyrelsen
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optimist- og jolleudvalget

Formandens orientering
Med allerede 2 indlæg fra ungdomsafdelingen 
vil jeg fatte mig i korthed.
Da vi startede sæsonen, havde jeg nok tanker 
om, at den dominerende profil, vores sejlere i 
de sidste mange år har vist, nok måtte dæm-
pes før eller siden.
Men nej resultater taler for sig selv, stort set 
samtlige vores A-sejlere fyrede den af. Alle und-
tagen 2, som også gjorde en flot figur, kom på 
opti landsholdet.
Ikke nok med det. Christian Rost vandt rangli-
sten og smutter derfor lige til RIO og VM, Mik-
kel Korsby planlagde familieturen til EM i Slo-
venien.
Vi kan endnu!

Har Egå sejlerne så kun markeret sig på resul-
tattavlen? – Nej, det var en tilfreds formand, 
som i Åbenrå oplevede, at det var 2 Egå piger, 
som glemte alt om fine sko, og hjalp en frem-
med opti sejler i nød. Det var en Egå sejler, som 
tidlig søndag morgen i Åbenrå fødselsdagspyn-
tede en kammerats jolle.
Kort sagt Egås opti sejlere markerer og viser al-
le sejlsportens dyder, vi hjælper hinanden, vi er 
gode kammerater, når vi så er i gang, kan vi jo 
lige så godt tage de flotte resultater.
I sommerferien blev der også vist så mange 
flotte resultater, at det går for vidt, at nævne 
dem alle.

Sejlernes succes kommer ikke af sig selv, foræl-
dreflokken er rigtig godt tømret sammen, og 
aktiviteten overstiger efterhånden, hvad for-
manden kan styre. Det er ganske overvælden-
de.

Selvom vi fik et nedslående afslag fra Tryg Fon-
den til vores motorbådsprojekt, blev dette hur-
tig glemt, da vi i stedet fandt en sponsor til et 
nyt sæt VHF radioer. Med disse radioer kan vi 
sikre god kommunikation på vores træningsaf-
tener, en stor styrkelse af sikkerheden.

I den skrivende stund planlægges der Dan-
marksmesterskab den 29-30 August, så alle har 
travlt, men mon ikke vi klarer den endnu en-
gang.

Sejlerhilsen
Jonas Döpping
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Cykelsporten har sine forårsklassikere og det 
har sejlsporten også. Èn af disse er Dutch Youth 
Regatta – i daglig tale kaldet DYR. Stævnet, der 
i år kunne fejre sin 5 års fødselsdag, blev igen 
afholdt i Kr. himmelfartsferien ultimo maj, og 
igen var de danske optimistsejlere rigt repræ-
senteret ved det hollandske mesterskab med 
44 sejlere og Egå Sejlklub var selvfølgelig også 
repræsenteret, i år med 4 sejlere. 

DYR er en fantastisk begivenhed.  Dette års ud-
gave havde deltagelse af mere end 760 joller 
med over 900 sejlere fra 19 lande. Stævnet er 
nationalt hollandsk mesterskab for en række 
klasser, både klasser, vi kender i Danmark, men 
også klasser som man kun ser i landene længe-
re syd på. 
Stævnet er kendt for at være overordentligt 
velorganiseret – på land som på vand, – og der-
for er stævnet også vært for flere landes natio-
nale udtagelser. Schweiz udtager sit Optimist-

landshold ved 3 store stævner udenfor 
hjemlandets grænser, og i dette års udtagelse 
er DYR det sidste og afgørende stævne. 
Også Danmark valgte i år at lade mega-stæv-
net i den hollandske by Workum være stedet, 
hvor de sidste billetter til årets ISAF World 
Championship i Brasilien skulle finde sine ret-
tede ejere. 

Det var de danske Hobie 16 spi-sejlere, der fik 
fundet en afgørelse på sin udtagelse, en udta-
gelse, der både bød på en dramatisk afslutning 
og en overraskelse. Stævnet blev vundet af fa-

Vilde DYR
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voritterne Emil Landry og Jacob Dannefer, men 
i udtagelseskampen blev det måske overra-
skende det 14-årige sydfynske brødrepar Daniel 
og Nicolaj Bjørnholt, der hjemførte de efter-
tragtede billetter til Sydamerika. 
Alle planlagte sejladser blev gennemført, og 
under stævnet kunne dagens sejladser via et 
trackingsystem følges på storskærm i et meget 
stort telt på havnearealet – eller rettere sagt – 
på det store græsareal ved stranden. 

Stævnet er positivt anderledes på flere punkter 
og ét af punkterne er, at stævnet ikke afvikles 

31

havnemesteren!

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

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

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

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

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

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

Med venlig hilsen 
Havnemesteren

PETER  R SE
Peter Rose ApS

Registreret Revisionsvirksomhed

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

fra en egentlig havn men fra en campingplads, 
der ligger lige ned til stranden på den ene side 
og til kanalen ind til Workum Marina på den 
anden side. Søsætning af joller foregår enten 
fra stranden eller fra et stort græsareal ud mod 
kanalen. Mange af de danske sejlere bor på 
campingpladsen, så efter endt dåd på vandet 
er der rige muligheder for at pleje sejlervenner-
ne på tværs af klubskel og landegrænser. DYR 
er en rigtig familiebegivenhed. Et perfekt sted 
for familien at kombinere international kapsej-

Fortsættes næste side
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lads på højt niveau med afslappende ferie, hvor 
man både har tid til at være sammen som fa-
milie og samtidig sammen med sejlervennerne 
– børn som voksne. 
Men Dutch Youth Regatta er ikke bare kapsej-
lads. Workum er ét af Hollands mest populære 
feriesteder og der er et liv af en anden verden 
omkring byen. 
Skulle man få lyst til at opleve over 100 kitesur-

fere på én gang og et tilsvarende antal traditio-
nelle surfere, er man til skøn, men særpræget 
hollandsk natur med velholdte diger, får i tu-
sindvis og en ko eller to på vejen, eller vil man 
blot nyde tulipanmarker omgivet af kanaler 
med livlig skibsfart, er Workum absolut et be-
søg værd. 
Vi deltog i år for anden gang og er helt sikkert 
at finde i Workum igen næste år i Kr. Himmel-
fartsdagene. 

Med sejlerhilsen Familien Rost

Fortsat fra forrige side
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kapsejladsudvalget

Fortsættes næste side

Så er højsommeren ovre - håber I havde nogle 
gode ferieture med gode sejloplevelser, og 
mange har sikkert også været til klassemester-
skaber mm. - stævner hvor træningen i foråret 
kunne måles med andre. Efter forårets mange 
vel-blæste tirsdage sluttede forårssæsonen af 
med vores traditionelle midsommersejlads og 
grill. Der var som nævnt i oplægget - lidt kap-
sejlads - og meget grill og øl. Der deltog ca. 60 i 
det gode arrangement - med præmier til alle, 
superservice fra grillmesteren og hans hold - 
højt humør. Det blev vist sent, inden der blev 
lukket ned, og deltagerne søgte til kahytterne. 
Nu fortsætter kapsejladerne om tirsdagen jo 
lidt endnu - og afslutning med de gule ærter 
og kåring af klubmestrene fra Båkebanen er 
den 22. september. Sejladsen starter for alle kl. 
18.25. Der sejles kort bane med en tidsbegræns-
ning på 1,5 time. 
Afslutning for Pointsejladserne med præmie-

uddeling holdes i år i Egå Sejlklub tirsdag den 
6. oktober.
Husk også Egå Sejlkubs hovedkapsejlads søn-
dag den 20. september, hvor vi i år også vil åb-
ne løb for 2 Star (to-mands-besætning), hvis 
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Målgang set fra dommertårnet. – Første sejlads efter ferien.
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Fortsat fra forrige side

der er interesse og opbakning til dette. Se mere 
i et andet indlæg - og hold øje med opslagstav-
len. Derudover er der jo en fantastisk mulighed 
for at opleve verdenseliten i matchrace, når der 
afholdes Danish Open 9-13. september. Se bl.a. 
kendte Americas Cup skippere og vores lokale 
OL-guldmestre dyste i drabelige infights - lige i 
vores eget farvand ved Marselisborg Marina. 
Og der er mulighed for at komme rigtig tæt på 
- meld dig som frivillig til at hjælpe Sailing År-
hus med arrangementet - der er pt. få ledige 
pladser på vandet men især på land er der be-
hov for hjælpere.

Kapsejladsudvalget
Steen Jepsen

Tage arbejder i Dommertårnet.

Nummertagning ved målgang.

Efter sejladsen.

Resultater ved Tage.

Hovedkapsejlads 
2009
Indbydelse: 

Du indbydes hermed til at deltage i 
Egå Sejlklubs HOVEDKAPSEJLADS 
søndag den 20. september 2009 

med skippermøde kl. 09.00 
og første start kl. 10.00. 

Separat løb for ”2 Star” sejlads vil 
forsøges gennemført. 

Der vil være kaffe og morgenbrød 
fra kl. 08.30.
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Easyrace er blevet til Easysejlads, dette er der en 
bestemt grund til. Sagen er, at Egå Sejlklub, der 
er under Dansk Sejlunion (DS), ikke må arrange-
re kapsejlads for både, der ikke har et gyldigt 
målebrev. Kapsejladsudvalget har over vinteren 
diskuteret, hvorledes vi skal forholde os til dette, 
og vil i den forbindelse også høre, hvad sejlerne 
på Easysejlads banen selv mener. Udvalget be-
sluttede sig for at lave en simpel spørgeskema 
undersøgelse. Alle Easysejlads sejlere fik mulig-
heden for at udfylde et spørgeskema, da de 
hentede sejladsbestemmelserne ved de første 
sejladser. 
• Vi fik 12 ud af 22 mulige besvarelser.
•  Resultatet skal ses som input til kapsejladsud-

valget.

Her er nogle af de ting, som er kommet frem: 

•  1/3 af sejlerne har ikke sejlet kapsejlads tidli-
gere – 2/3 har tidligere deltaget på Båkeba-
nen.

•  Vigtige grunde til at vælge Easysejlads er 
”hygge”, ”ingen spiler” og ”kræver færre ga-
ster”

•  Der er generel tilfredshed med, at der kun er 2 
baner samt længden på banerne og inddelin-
gen af løb.

•  Næsten alle er tilfredse med præmieuddeling 
– faktisk 11 ud af 12.

•  Mere end halvdelen er ikke tilfredse med det 
mål, de har fået (LYS tal).

•  På spørgsmålet om hvad der skal til, for at Bå-
kebanen bliver interessant som alternativ, sva-
rede over 75 %, at man skal kunne melde sig til 
et løb uden spiler.

Der er mange meninger om Easysejlads, som 
med 22 tilmeldte er en succes målt på deltage-
re. Det var oprindeligt sat i værk som en ind-
slusning til Båkebanen. Med 2/3 af deltagerne 
som tidligere Båkebane sejlere, viser det dog, at 
det også trækker i dem, der tidligere har sejlet 
kapsejlads.

Undersøgelsen peger på der er en række fakto-
rer som trækker sejlere fra Båkebanen til Easy-
sejlads
•  Ingen spiler.
•  Kan sejles med lille besætning.
•  Enkle baner.
•  Interessen for at sejle kapsejlads er usvækket, 

da der er tilfredshed med præmieuddeling så-
vel som utilfredshed med mål tal.

Vi takker mange gange de, der har deltaget, for 
deres input, – vinderen af de 2 flasker vin er fun-
det og har fået besked allerede. Kapsejladsud-
valget vil den kommende vinter se, hvordan vi 
tilgodeser de behov, der er for at sejle kapsej-
lads i klubben, hvor vi samtidigt overholder de 
regler, der er fra DS. Alle forslag og ideer er vel-
komne, man kan tage fat i Steen Jepsen, der er 
formand for kapsejladsudvalget hvis kontaktda-
ta findes andetsteds her i bladet.

Kapsejladsudvalget (Thomas Zeuthen)

Midsommersejladsen 
Det var den 19. juni. Grillen blev tændt af Claus 
og Steen. Skippermødet blev myndigt afholdt 
af Ole Østergård som udleverede banebeskri-
velse til hver enkelt båd. Da vejrmeldingen love-
de både regn og kraftig blæst, havde én båd 
dog betinget sig en speciel bane fra egen plads 
til benzinkajen og tilbage igen. Vedkommende 
båd fik udlevet en speciel plan for Egå Marina.  
22 både var tilmeldt, som alle fik præmie. Efter 
sejladsen stod menuen på marinerede Bq-ben 
og kæmpepølser samt et righoldigt salatbord, – 
vand, øl og vin kunne købes – så snakken gik, - 
for nogens vedkommende til kl. 3 lørdag mor-
gen. Det var en rigtig festlig aften og et godt 
arrangement.

Fip.

Easysejlads undersøgelse
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Efterårssæsonen er nu i gang med i alt 6 sej-
ladser. De 3 første onsdage er med starter kl. 
19.00. Fra den 2. september vil starten gå kl. 
18.30.
Den 16. september kl. 18.30 sejles der Pokalsej-
lads arrangeret af Egå pigesejlerne.
Efter sejladsen er der fællesspisning med År-
hus pigesejlerne i Klubhuset i Egå Sejlklub.
Der vil efterfølgende være præmieoverrækkel-
ser til de vindende både.
Den 23. september kl. 19.00 vil der være evalue-
ringsmøde med Århus pigesejlerne i Århus 
Sejlklubs klubhus.

Mange sejlerhilsener fra 
Inge Bjørn 86260304
Kisser Christiansen 86174014
Lilly Meinicke 86223848 

I forårssæsonen er der sket ændringer til pige-
sejlernes Havfrue Cup. Kisser er i nyerhvervet 
båd Xalsa, en X 37. Sofie i Sørine, en Avance 24, 
er startet som ny båd fra Egå. Marianne i Pre-
sto Express har valgt ikke at sejle med.
Forårssæsonen afsluttedes den 10. juni med di-
stance sejlads arrangeret af Sejlklubben Bug-
ten.
En hyggelig sejlads der startede ud fra Århus 
Lystbådehavn.
Der var præmier til vinderne.
    1. præmien gik til båden Nicoline, en Larsen 28
   2. præmien gik til båden X tase, en X99
Efter sejladsen var der traditionen tro tændt op 
i grillen ved bugtens klubhus. 
Pigerne fra Egå kom lidt senere, den tid det ta-
ger at sejle hjem i egen havn, pakke sejl sam-
men og køre tilbage til Århus Lystbådehavn. På 
det tidspunkt havde pigesejlerne fra Århus 
stegt og næsten spist deres medbragte mad.

Forårets dommere John og Erik fra Egå Sejlklub, 
skylder vi en stor tak. De har lagt nogle fine ba-
ner ud til os, og det på trods af, at bøjerne var 
stukket af til søs, de eksisterer ikke mere, det 
betød, at dommerne hver gang måtte have 
ekstra bøjer med ud til både top og bundmær-
ke.
Tak til John og Erik for en god forårssæson.

pigesejlads
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Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

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

I båken nr. 3 blev der opfordret til deltagelse i 
24-timers sejladserne. Der har i de senere år 
været svigtende tilslutning, og det er derfor 
under overvejelse at afslutte disse sejladser. 
Første sejlads i år blev gennemført i week-en-
den den 20.-21- juni. Der var kun 3 både tilmeld-
te, så det ser ikke godt ud for fremtiden for 
denne sejlads. Anden sejlads blev sejlet den 15.-
16. august. Der var 4 tilmeldte, 1 deltog ikke, 2 
udgik, og der var således kun en som gennem-
førte sejladsen. Vinder af årets sejladser er Lars 
Stubbe i Foxhound 24.
Det er en trist udvikling. Udover at der er kon-
kurrence om at nå at udsejle flest sømil i et 
døgn, så er det en særdeles lærerig sejlads. 
Man sejler ikke på en kapsejladsbane, men 
man vælger selv sin bane over ca. 30 punkter 
(sømærker) i området mellem Østjylland – 
Djursland – Sjælland og Fyn. Et punkt må kun 
rundes to gange. For at nå et højt antal sømil, 

må man forud have sat sig grundigt ind i døg-
nets forventede vind og strømforhold. Man får 
kun godskrevet fugleflugtslinien mellem punk-
terne, men man skal hele tiden navigere fri af 
fremspringende kyster og grunde. Det bliver en 
rigtig god øvelse i navigation både i døgnets ly-
se og mørke timer. Man skal have et aftalt 
vagtskifte og sørge for god forplejning (skaf-
ning) i døgnets løb. – Natsejlads er interessant, 
og med nutidens navigationsmidler ikke svært. 
En del tursejlere foretrækker det lange stræk 
om natten. Et eksempel fra min egen logbog. Vi 
var to i Nordisk Snekke ’Continua’, afsejlede Egå 
en aften kl. 20.00 mod Thyborøn. Næste aften 
kl. 21.00 lagde vi til kaj i Løgstør, 125 mil på 25 ti-
mer. Et godt døgn, men den aften gik vi også 
op i byen for at spise.
Jeg håber ikke 24-timers sejladserne dør helt 
ud.

Niels

24-timers sejlads



17

sailing århus

Klip fra Sailing Århus meddelelser:

12.05.2009
Internationale topsejlere starter Match Race 
Center i Århus.
En håndfuld internationale topsejlere, med bla. 
Ol-Guld, Americas Cup, Volvo Ocean Race, VM 
og EM’er på CV’et, har etableret Match Racing 
Aarhus i Århus Lystbådehavn med 4 nyindkøb-
te J80’ere.

19.05.2009
Melges 24, Ørnen er landet.
Efter 20 timers uafbrudt kørsel fra Genova til 
Århus står den der endelig – en Melges 24 – Sa-
iling Academy Aarhus skarpladte våben i kam-
pen om at uddanne den danske professionelle 
sejlerelite.
Se præsentation af båden på side 22.

19.05.2009
Nationalt sejlsportscenter i Århus.
Sejlklubberne i Århus har i samarbejde med 
Dansk Sejlunion gennem længere tid arbejdet 
på et visionsoplæg til et Nationalt Sejlsports-
center i Århus. Oplægget har nu fået politisk 
opbakning i Kommunen, som har medtaget 
det i kommunens Sport og Fritidspolitik for 
2009-2012. 
Rådmand Jacob Bundsgaard Johansen synes 
godt om ideen og siger, at det understøtter by-
ens vision om, at være Danmarks sportsby nr. 1, 
også når det gælder sejlsport.

23.05.2009
Cremefræs fra Egå var første båd på Fyn Cup.
Peter Boldsen (ES) var første båd med trimara-
nen Creme Fræs, en lynhurtig Seacart 30 i ren 
kulfiber, hjemhørende i Egå. Det var dog ikke 
rekord, den blev sat sidste år af en Extreme 40 i 
tiden 10 timer og 7 minutter. Om bord 
på Cremefræs var også profilerne Peter Hansen 
fra 49eren og Rasmus Køstner, der er taktiker 
under havne-sejladserne på Ericsson 3 i Volvo 
Ocean Race. 

02.06.2009
OL guldvinderne satser på Match Race 
i Århus.
Danmarks olympiske sejlerhelte Jonas Warrer 
og Martin Kirketerp skifter 49´eren ud med 
Matchrace. 
Efter et opslidende udtagelsesforløb, og det ef-
terfølgende drama i Kina, som heldigvis sikrede 
Danmark guldmedaljer, har de to sejlere valgt 
at satse på matchrace. 
Det har nu skaffet dem et såkaldt ”Wild Card” 
til World Match Race Tour´en, Danish Open, der 
sejles i Århus/Marselisborg 9.-13. september 
2009. Arrangørerne glæder sig over, at kunne 
præsentere de lokale sejlere til årets brag i sejl-
sport.
”Vi har behov for at finde ny motivation og 
gejst, og Matchrace er med sin form og format 
kendt for hurtige, intense kampe – besætning 
mod besætning – hvor evnen til at tænke hur-
tigt og agere aggresivt giver resultater” udtaler 
Jonas Warrer, og fortsætter; ”Der er masser af 
udfordringer, og vi skal lære hurtigt – specielt 
det faktum, at vi nu skal få et team på fem 
mand til at fungere er udfordrende. Men hel-
digvis har Danmark et meget veludviklet 
matchrace miljø, så vi har alle forudsætninger 
for at komme efter det.” 
Martin Kirketerp tilføjer med et skævt smil; ”Vi 
skal stå tidligt op for at klare os mod de skrap-
pe professionelle, men vi ved hvad der skal til, 
og vil kæmpe til det sidste – og i tiden frem til 
september vil vi træne og træne og træne her i 
Århus. Det er fedt at matchrace touren kom-
mer til Århus, det vil give ekstra fokus på sejl-
sporten.”

10.06.2009
Danmarks ældste kapsejladstrofæ.
Når der sejles Århus 2 Star i den kommende 
weekend, er det ikke kun én af Danmarks æld-
ste kapsejladser, der i revitaliseret form, finder 

Fortsættes på side 20
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til opslagstavlen
efterårs-
arrangementer

Senior-gruppen

Seniorsejladser

d. 21. september.

Mødeaftener

d. 21. oktober og d. 11. november

Julefrokost

d. 9. december

deadline

For BÅKEN nr. 5-09

d. 4. november

turudvalget

Løvfaldstur

d. 19. og 20. september
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KapSejladS-

udvalget

Hovedkapsejlads

d. 20. september

Båkebaneafslutning 

med gule ærter

d. 22.september

Pointsejladsafslutning

d. 6. oktober

Pokalsejlads

d. 16. september

Evaluering

d. 23. septemberr HuSudvalget

Lørdagsfrokoster begynder

d. 7. november

egÅ
SejlKluB

Standerskifte

d. 24. oktober

Generalforsamling

d. 3. november

ES julefrokost

d. 5. december
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Fortsat fra side 17

sted. Der sejles efter DH mål og vinderen over-
alt kåres som overaltvinder af ”Damernes Æres-
pokal” fra 1879. Trofæet der sejles om, har en 
lang og bemærkelsesværdig historie – måske 
endda som det ældste, danske trofæ der stadig 
kan erhverves.

15.06.2009
Finn Beton og Hans Natorp vinder kroatisk 
initiativpris.
Hvad er det lige man gør, når masten knækker 
kort efter starten?! Jo, så sejler man da bare til-
bage og tager en ny båd. Det gjorde Jonas og 
Martin jo, og det gør Finn Beton selvfølgelig os-
se - it’s the Århus Way!
”Finn Beton Jensen og Hans Natorp brækkede 

masten på en X-79 kort efter starten. Efter 
olympisk inspiration tilkaldte de straks en 
gummibåd, blev slæbt i havn og lånte på ste-
det en (kroatisk?) folkebåd som de i stedet sej-
lede etapen i,” forklarer stævneleder Per As-
mussen. 

01.07.2009
Følg århusianske sejlere i sommerens interna-
tionale stævner.
Sidste sommer nåede vi det ultimative - en OL 
guldmedalje til Århusiansk sejlsport. 2009 er 
ikke et OL år men alligevel er der potentiale for 
Århusianske medaljer, mindst 50 århussejlere 
har nemlig valgt at bruge sommerferien på at 
forsvare Århusiansk sejlsports ære ved interna-
tionale verdens- og europamesterskaber denne 
sommer. 

13.07.2009
Sejladserne er udskudt pga. 35 knob, 
kæmpe bølger og vi fryser
29’er sejlerne Marie og Ida Marie (ÅSK) skriver 
hjem fra ISAF Youth Worlds i Brasilien: det kan 
godt være, at vejret i Danmark sidste år til ISAF 
Youth Worlds var regnfuldt, men hvem havde 
regnet med, at skulle fryse i alt for megen vind 
og kæmpe bølger - i BRASILIEN !!!

I de første dage var Brasilien præcis som vi hav-
de forestillet os, bikini, havaianas, sol, letvind, 
pool, lækre drenge i bar overkrop. 
Men i går gik det galt… Brasilien prøver at lade 
norden komme til os med en brasiliansk vinter-Hans Natorp og Finn Beton klar til familiedyst.

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

Autoriseret forhandler af



21

storm med 30 knop vind og 40 knop på vej. 
De to sejladser vi fik i går var heller ikke helt 
som vi havde forestillet os et ungdoms verdens 
mesterskab ville være. Den første sejlads var ret 
god med meget vind, en fair sejlads hvor vi 
endte 4. 
Men den næste sejlads startede også ret godt, 
indtil vinden vendte 180 grader da vi var ved 
top mærket anden gang. Sejladsen blev af-
blæst. 

Vi har helt glemt at fortælle om de utrolige 
bølger vi har her nede. De kommer fra Atlanten 
og er omkring 3 meter høje. Når man er i bun-
den mellem to af disse bølger, kan man ikke se 
ens konkurrenter og da slet ikke mærkerne. Der 
er også væsentligt mere vind på toppen af bøl-
gerne, så når man sidder i båden, vipper man 
bare ind og ud, fordi vinden også er nærmest 
væk i bølgedalen. 

Men den anden sejlads var ret underlig. Vi star-
tede efter vi havde ventet i ca. en time på at 
dommeren fik lagt banen igen. Vinden var som 
sagt vendt 180 grader, så man sejlede med bøl-
gerne på kryds, på dette tidspunkt var vinden 
næsten helt død. Vi laver en god start men 
kommer ikke med over på den rigtige side på 
banen, så vi ligger ikke så godt. Da vi runder 
top mærket er feltet meget spredt og vinden er 
helt død. Men dommeren vælger at lagde sej-
ladsen forsætte. Da vi for anden gang runder 
topmærket, har sejladsen taget omkring 90 
min, og med en combi med at banen lå skævt, 
vinden var død og da der var kæmpe bølger 
blev det en meget lang sejlads.  
Efter de 2 timer hvor vi havde koncentreret os 
fuldt blev vores slut resultat en ærgerlig DNF.  
Med disse resultater ligger vi samlet nummer 
14. Vi glæder os til de næste dage og håber i 
har det godt der hjemme. 
Ida og Marie _/) 
 
21.07.2009
Optimistsejlere fra Århus til Japan.
Familien Warrer er for Jer sejlere nok mest 
kendt, fordi Jonas Warrer vandt OL-guld i 49er 
sammen med Martin Kirketerp. De vandt bl.a., 
fordi en rigtig sejler ALDRIG giver op undervejs. 

Den holdning har Martins far - Peter Warrer - 
også, og i de seneste dage har Peter knoklet for 
at genskabe en mulighed for, at tre optimister 
(og 2 Laser-sejlere) næsten gratis kan komme 
til Tokyo og sejle.

05.08.2009
Århus Festuge stævne for klassebåde.
Den anden, store kapsejlads, der gennemføres i 
Århus under Århus Festuge, er det traditionsri-
ge banekapsejlads for klassekølbåde. Flere hun-
drede sejlere sætter hinanden stævne i H-Både, 
Folkebåde, CB66er, Scancap’er, Ynglinge, og i år 
vil der også være en ny spektakulær klasse til-
stede når J80’erne afholder deres uofficielle 
DM under Århus Festugestævne. 

Se vore gode
efterårstilbud

på:
www.marinelec.dk

Henning Wermuth
Marine Electronic

Latyrusvej 3 – 8240 Risskov
Mob. 40 72 45 65

- snak med fagmanden – og få råd -
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Båden blev valgt at Sailing Academy Århus 
som træningsbåd  for uddannelsen af topsejle-
re. 
Her følger en kort beskrivelse.
Melges 24 er blevet produceret siden 1994 og i 
samme år fik båden titlen Boat of the Year’ i 
magasinet ”Sailing World Magazine”. Det er 
den hurtigst voksende klasse på verdens plan. 
Der er produceret over 800 både. Der er dog 
kun en håndfuld i Danmark nu, men forhå-
bentlig kommer der flere til. Det er en stor klas-
se i Oslo området, Tyskland, England samt ved 
middelhavslandene i Europa. Der udover er der 
en del i både Australien og USA. 
Båden er konstrueret kun med det ene formål 
at sejle, vel og mærke at sejle stærkt, og det gør 
den! Det er en drøm at sejle en veltrimmet 
Melges 24. Den er konstrueret til simpel sejlfø-

ring samt til at være let at arbejde med. Alt grej 
ombord er let, for bare at nævne nogle af de 
stærke sider ved båden er der intet bakstag, in-
gen spil på dækket da grejet er så let, rullefok 
som standard i klassen, bovspryd som er cock-
pit betjent. Alle sejle manøvrer udføres i cock-
pittet, så der er ingen, der skal på fordækket, 
hvilket der gør det super nemt i hårdt vejr at 
sætte spiler.

Melges 24 er designet af Reichel Pugh i 1993. 
Den er bygget hos Melges Boat Works, Zenda, 
Wisconsin, USA og har følgende karakteristik: 
Længde 7,82 m. Bredde 2,49 m. Dybgang 1,52 m. 
Vægt 809 kg. 
Sejlareal: Storsejl 21,21 m2. Fok 12.10 m2. Genak-
ker 62 m2. 
TA/LYS mål: 602,2/1,28. 
Besætning 2-5, optimalt 4 eller 360 kg.

Navnet stammer fra en tysk familie, som ud-
vandrede til Chicago i 1800’tallet. Anden gene-
ration, Harry C ’Buddy’ Melges slog sig ned ved 
Lake Geneva nær Milwaukee i Wisconsin i 1942, 
hvor sejlsport blev en passion. Melges Boat 
Works blev etableret i 1944. Produktionen var 
træbåde, joller og både af Scow-klassen, først i 
1976 gik man over til glasfiber. Virksomheden 
drives videre af de to sønner Harry og Hans 
Melges og foruden Melges 24 produceres Mel-
ges 20 og Melges 32, som er sponsorerede af 
Audi.
Harry C. Melges blev en erfaren sejler med 
mange trofæer, blandt dem en olympisk bron-
zemedalje og en Americas Cup titel.

Melges 24
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turudvalget

Pinseturen
For ikke at overraske nogle, valgte vi at lade 
pinseturen gå til Mårup. Der var som sædvan-
lig en dejlig stor deltagelse. Lørdag aften var 
der mad fra Søren. 
Søndag blev vi kørt i bus til guidet tur omkring 
Langør med smagsprøver fra naturen. Vejret 
var selvfølgelig helt i top. Formanden havde 
klap for øjet, – han troede det var fastelavn, 
men det var ikke noget problem, da alle ”hyg-
gede” sig med afhentning og aflevering af bor-
de og stole, opsætning og nedtagning af telt. 
Specielt i år var det dejligt at mærke den store 
opbakning, der er til vores arrangementer, hvad 
enten der skal arbejdes eller festes. 
Det er næsten en tradition, at det regner til vo-
res grill aften, men pyt, de som mødte op var i 
godt humør og havde alle lækker grillmad med. 
Klubbens grill er ikke ret god, så vi havde lånt 

havnens, dvs. der var plads til alle. Vi startede 
med et bord til 4, men inden længe havde vi 
dækket op på tværs af hele klubhuset, så vi alle 
kunne sidde sammen og glædes over, at vi har 
så godt et klubhus.

Løvfaldsturen
I år bliver løvfaldsturen i weekenden den 19. og 
20. september. Der bliver skippermøde den 19. 
kl. 15.00. Nærmere om program og tilmelding 
ved opslag i klubhuset og på:
www.egaa.sejlklub.dk . 

Kurt.

Turudvalget søger afløsere
I det nuværende  tur-/motorbådsudvalg har 
næsten alle medlemmer ”siddet” i 5 år og vi har 
nu valgt at stoppe. 
Vi opfordrer derfor meget kraftigt andre til at 
stille op. Det er en utrolig positiv oplevelse at 
lave disse ture og vi har alle nydt det, - men vi 
mener, at tiden er moden til, at andre kommer 
på banen. 
Vi har kun oplevet positive reaktioner og me-
gen hjælpsomhed blandt medlemmerne. Der 
er rigtigt mange, der har deltaget i vores arran-
gementer, og det er dejligt, - Så er der da ikke et 
par personer eller flere, som mener de kan føre 
det videre? 
I kan fortsætte i traditionerne men også kom-
me med nye tiltag.
Jeg vil personlig garantere, at næsten lige me-
get hvad I gør, vil der være opbakning, – det har 
vi selv oplevet i alle 5 år. 

Vi frygter, at der vil mangle en del socialt sam-
vær blandt de sejlere, som ikke sejler kapsej-
lads, hvis dette udvalg ikke fortsætter.

DERFOR: alle opfordres til at melde sig – også 
kapsejlere. 

Kurt.

Et godt sted 
at mødes

Åben i sæsonen, 
morgenbrød, aviser, 

proviant.

Cafe med terasse

Havnehøker m. Cafe 
tlf. 8622 5255
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seniorgruppen

Efterårsprogram
Husk på at vi mandag d. 21. september har den 
sidste af de fire seniorsejladser. Vi mødes ved 
klubhuset kl. 9 og vi er tilbage ved 15-tiden. 
Derefter er det efterårets seniormøder vi ser 
frem til, så allerede nu kan du reservere onsda-
gene 21. okt og 11. nov. 

Vores traditionsrige julefrokost afholdes ons-
dag d. 9. dec. vi mødes kl. 18.30 og sætter os til 
bords kl. 19.00. 
Vi imødeser meget gerne de traditionelle snap-
se og diverse hjemmelavede specialiteter. 
Kan du ikke bidrage med proviant er prisen 
omkring de 50 kr.

Peter MA  og  Per P.

Lørdagsfrokosterne.
Til efteråret starter de populære lørdagsfroko-
ster igen, første gang den 7. november. Om 
sommeren sejler vi, og ser ikke hinanden så of-
te. Vinteren igennem mødes vi, får snakket om 
mangt og meget over en øl eller et glas vin og 
en god lørdagsfrokost. Det er der mange, som 
sætter pris på.
Men husk, at lørdagsfrokosterne er betinget af, 
at nogle melder sig til at stå i køkkenet og lave 
en ret efter eget valg. Lister vil blive sat på op-
slagstavlen i klubhuset, hvor man skriver sig på 
til en lørdag. Har man ikke prøvet det før, så tal 
med Ole eller en anden fra husudvalget om 
det. Der er altid en fra udvalget med i køkkenet.

Julefrokosten 
Lørdag den 5. december samles vi til Egå Sejl-
klubs julefrokost. God mad og festlig stemning 
er de sædvanlige ingredienser, dertil dæmpet 
musik.
Tilmeld Jer på liste ophængt i klubhuset.

Ole

husudvalget
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Denne gang med flere dages underholdning af 
en hel havn.

Efter en dejlig sejltur fra Flensborg besluttede 
”Modi” og ”Aquamatic” at gå igennem broen 
ved Egernsund. Det blæste ret godt - 10-15 m/s, 
men gennemsejlingen gik fint. 
Under havnemanøvren i Gråsten havn, skete 
der det, at ”Aquamatic” pludselig mistede al 
kraft på propellen. Havnemanøvren var ikke 
den smukkeste – båden landede i indsejlingen. 
Vi nød en kølig øl, og diskuterede om Nissen 
skulle iføre sig badetøj og dykkerbriller. 

I mellemtiden var havnemester Freddy ankom-
met, så vi besluttede at forklare ham, hvorfor 
jeg lå og spærrede for indsejling til havnen. 
Freddy bød på en klub bajer og forklarede, at 
han kendte en dykker ved navn Helge. 
Vi besluttede at lade Helge se på, om der var 
kommet noget i skruen. 
En halv time senere kom Helge med al sit dyk-
kerudstyr og sprang i vandet. 
Vi fik den sørgelige meddelelse at skruen var 
faldet af, men fortvivl ikke, efter 10 – 15 minut-
ters søgning kom Helge op med Nissens skrue 
og et større beløb var indtil nu besparet. 
Det blev konstateret at splitten mellem skrue 
og aksel var kappet over. I mellemtiden var Ole 
ankommet. 
Ole forklarede, at han havde et mindre maskin-

Så har ”Nissen” været på spil igen
værksted, som senere viste sig at være Danfoss. 
Ole ville senest næste dags morgen levere en 
ny split i rustfrit stål, så sidste men vigtigste 
problem var nu – hvordan kommer man på 
land i Gråsten havn. 
Ole ringede til en vognmand som lovede at 
komme ca. kl. 20.00. – Kæmpe lastbil og speciel 
bygget sættevogn bakkes på plads på kajkan-
ten, og kl. 21.00 står Aquamatic på land. 
En bevægende dag var bragt til ende.

Næste dags morgen skulle skruen så monteres. 
Helge lånte mig Loctite og fedt – Ole kom som 
aftalt med en ny split og lånte mig værktøj 
som topnøgle, fil, mv. – Havnens værksted blev 
åbnet til ære for Nissen og kl. 11.00 var jeg klar 
til at blive søsat igen. 
En af klubbens medlemmer kørte mig til et 
værft i nærheden for indkøb af en ny zink ano-
de.
Vognmanden blev kontaktet, og kl. 20.30 flød 
Aquamatic igen.

En stor tak til vognmand, Gråsten Sejlklub og 
en masse søde, rare og hjælpsomme menne-
sker.

Jeg kan varmt anbefale Gråsten som for øvrigt 
er en ”frihavn”.

Carl Nissen, 
Egå Sejlklub.
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Husketavle
SEPTEMBER
11. Båken nr. 4-09 udkommer ........ Redaktionen
14. Singlehandsejlads ....................Kapsejladsudv.
15. Båkebanesejlads .......................Kapsejladsudv.
15. Easysejlads ..................................Kapsejladsudv.
15. Pointsejlads ....................................................... ÅSK
16. Pokalsejlads ........................................ Pigesejlere
16. ES-bestyrelsesmøde .......................Bestyrelsen
19. Løvfaldstur ....................................... Turudvalget
20. Løvfaldstur ....................................... Turudvalget
20. Hovedkapsejlads .......................Kapsejladsudv.
20. ”2 Star” sejlads ...........................Kapsejladsudv.
21. Seniorsejlads ............................. Seniorgruppen
22. ”Guleærter” sejlads ..................Kapsejladsudv.
22. Pointsejlads ....................................................... ÅSK
23. Evaluering ............................................ Pigesejlere
29. Pointsejlads ....................................................... ÅSK

OKTOBER
  6. Pointsejladser, afslutning, 
 præmieuddeling .......................Kapsejladsudv.
10.  Bådoptagning begynder ........ Havnemester
20. Bestyrelsesmøde ................................ Bestyrelse
21. Mødeaften..................................... Seniorgruppe
24. Standerskifte ....................................... Bestyrelse
       
NOvEMBER
  7. Lørdagsfrokost ...............................Husudvalget
  3. Generalforsamling ............................ Bestyrelse
  4.  Deadline Båken nr. 5 .................... Redaktionen
10.  Pladshavermøde ...............................Egå Marina
11.  Mødeaften ...................................... Seniorgruppe
14.  Lørdagsfrokost ................................Husudvalget
21.  Lørdagsfrokost ................................Husudvalget
28.  Lørdagsfrokost ...............................Husudvalget
       
DECEMBER
  4.  Båken nr. 5-09 udkommer ........ Redaktionen
  5.  ES Julefrokost ..................................Husudvalget
  9.  Senior-julefrokost .................... Seniorgruppen  
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Bådforsikring – se dig godt for!
I forbindelse med min årlige gennemgang af 
forsikringer, tog jeg den absolut dyreste forsik-
ring op til overvejelse: bådforsikringen. Om-
kring 10.000 kr. koster den årligt. Her må være 
penge at spare tænkte jeg, og ganske rigtigt, 
selskabet der forsikrer huset og bilen tilbød en 
noget billigere forsikring. På samme betingel-
ser, sagde de. De forsikrede oven i købet skrift-
ligt, at der f.eks. ikke skete fradrag i erstatnin-
gen på grund af alder. 

Da policen endelig ankom viste det sig, at der 
skete op til 70 % fradrag i erstatning for sejl, 
kalecher o.l. Motoren kunne heller ikke erstat-
tes uden fradrag for slid og ælde, slid og tæring 
på masten ville også give fradrag. Masten er 19 
år gammel, motoren ligeså. Kalechen er godt 
nok lidt nyere, men også her ville jeg stå med 
en stor udgift hvis der opstod en skade.

Bådforsikring
Et hurtigt kik på min gamle bådforsikring, 
(Pantaenius), viste, at alle disse forbehold ikke 
gjaldt her. Den nye forsikring er opgivet, og nu 
søger jeg, om mit gamle forsikringsselskab vil 
tage mig til nåde igen. 

Ud over salt vand og frisk luft er der ikke me-
get, der er gratis her i livet, så selvfølgelig skal 
der betales lidt mere for en god forsikring end 
for en dårlig. Stol ikke på forsikringssælgeren, 
men forlang skriftlig garanti for dækningen in-
den den gamle forsikring opsiges.

Sejlerhilsen
Peter Møller Andersen

9

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

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

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

også blive slået op i klubhuset og komme
på hjemmesiden.

Mange sejlerhilsner
Lone Kirketerp

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

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

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

Erik Gersner, tlf. 40118144

BÅDBYGGERLÆRLING SØGES
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Nyt fra Marinaen

Vor kampagne med at huske at vende de røde 
skilte til grønt, når der var en overnatning in-
volveret i fremmed havn, syntes at have båret 
frugt. Dette har været til glæde for vore gæste-
sejlere og en lettelse for havnens personale. Tak 
for det.

På vor hjemmeside er praktiske informationer: 
Efterår 2009 opdateret.
Husk at der kan bestilles krantid til optagning 
via vor hjemmeside, så du er fri for at kontakte 
havnekontoret.

Egå Marina har fået nye mail-adresser:
Egå Marina : mail@egaa-marina.dk
Havnemesteren : havnemester@egaa-marina.dk
Sekretariat  : sekretariat@egaa-marina.dk

Bestyrelsen v/Bjarne Robl

Ro- og jollehuset er færdigrenoveret udvendigt 
med nye vinduer, døre, beklædning, stern m.m., 
så det er på højde med Marinaens andre ejede 
bygninger.
Der er fabrikeret og opsat pullerter med kæder 
langs kørevejen bag Egå Sejlklub og ved grill/
legepladsen samt ved jollepladsen.
Masteskur nr. 2 er nu indrettet med 17 nye 
grejrum, der allerede er taget i brug. Et nyt sæt 
mastestativer er ved at blive rejst ved udrust-
ningskajen, så de er klar til at modtage master. 
Mellem det eksisterende og det kommende 
mastestativ bliver den er ”gård”, hvor der kan 
arbejdes med de afmonterede master. Der må 
ikke ligge master på bukke i denne gård!
Alle master, bomme og rulleforstag skal være 
mærket med læselige medlemsnumre, således 
at vort personel kan registrere antal og størrel-
ser. Betaling sker til foråret.

LUNDMARINE.DK
Stavneagervej 13 - 8250 Egå - 70209888

lund@lundmarine.dk

Åbningstider:

Hverdage:  9-17
Lørdag: 10-13
Eller efter aftale

D1-20 130S

Spar 10.172,-

Husk vinter-konsevering af 
din marinemotor.

Eller få en ny Volvo Penta motor
med kampagne rabat.

Kontakt Lund Marine for flere 
kampagne modeller.
*Gælder indtil 31/12-2009

3,0GL SX
Spar 10.446,-
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Informationsmøde

Bestyrelsen for Egå Marina erhvervsdrivende fond indbyder hermed til

Informationsmøde 
for pladshavere

Tirsdag den 10. november 2009 
kl. 1930 i Egå Sejlklubs’ lokaler.

 DAGSORDEN:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Bestyrelsens foreløbige beretning for sæsonen samt nye tiltag.
 3. Kassereren orienterer om det foreløbige resultat for 2009  
     samt om takster m.m. for 2010.
 4. Pause, hvor der serveres en øl eller vand.
 5. Pladshaverne har ordet – der lægges op til 
     havnerelateret debat om ideer, ønsker og ændringer.
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De asfalterede P – pladser:
Vi påbegynder placering af både for vinterop-
bevaring på P-pladserne den 1. oktober.
Bådene skal senest være væk fra P2-pladsen 
igen den 6. april 2010, og fra P1- og P3-pladser-
ne den 18. april 2010.
Er der både, som ikke er væk på ovennævnte 
datoer, flyttes disse over på en af vinterpladser-
ne for pladshavers regning.

Masteopbevaring:
Havnens personale er i fuld gang med at lave 
yderligere 2 nye masteshuse på grusarealet 
over for den store mastekran.. Disse mastehuse 
er først og fremmest til store master. Der bliver 
monteret løfte-taljer, så man slipper for selv at 
skulle løfte masten. Vi håber, at mastehusene 
er færdige til brug sidst i september.
Til alle med rulleforstag. Rulleforstaget skal af-
monteres inden masten placeres i mastehuset. 
Sallingshorn skal også afmonteres, og HUSK 
medlemsnr.

Telte:
Alle telte skal være fjernet senest 1. juni 2010. 
Permanente telte accepteres som udgangs-
punkt ikke. Der kan i særlige tilfælde træffes 
anden aftale med havnemesteren. 

Med sejlerhilsen 
Havnemesteren.

Efterårsprogram for Egå Marina.

vinterstativ til båden:
Er dit stativ klar til optagning af din båd? Næ-
ste gang du kommer på havnen kunne du jo 
tjekke stativet og se om det er i orden. Er du i 
tvivl, så kontakt havnens personale.
Der er alt for mange, som ikke har træklodser, 
som båden skal stå på. Få dette bragt i orden 
inden optagning. Havnen har kun et begræn-
set antal klodser, så derfor HUSK SELV AT MED-
BRINGE KLODSER. 
Forladte stativer, som ikke er nummeret med 
medlemsnummer, vil blive fjernet fra Egå 
Marina´s område.

Krankørsel lørdage og søndage:
Vi starter lørdag den 10. oktober, og kører alle 
dage til og med søndag den 1. november. Deref-
ter køres der kun på hverdage, frem til slutnin-
gen af november.
Efter 1. december kører kun mobilkranen, max. 
bådvægt 4000 kg.
Traveliften er i vinterhi fra 1. december til 1. 
marts. Skulle der i denne periode blive brug for 
traveliften, koster det kr. 1.000,00 for til- og af-
rigning.
HUSK: DU KAN BESTILLE TID TIL KRANLØFT VIA 
VORES HJEMMESIDE på adressen:
www.egaa-marina.dk
Der skal være løftemærker på båden, der viser 
hvor på båden kranstropperne skal placeres. 
Løftemærkerne udleveres på havnekontoret.
Der er stadigvæk alt for mange, som ikke har 
afmærket mast og stativ med medlemsnum-
mer. Få dette bragt i orden inden du bestiller til 
optagning.

Nyt fra havnemesteren
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Følgende firmaer sponsorerer
ungdomsarbejdet i Egå Sejlklub

Nordea
Aarhus Sea Shop Aps

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

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

Egå Bådudstyr
Europcar / Østergaard Biler

Sailgroup Denmark Aps
Laser Time Aps, Risskov

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

Systematic Software Ingineering A/S, Århus
Sparekassen Kronjylland

Følgende støtter Egå Sejlklubs Sejlerskole
Elna og Erik Mariagers Fond

Sailgroup Denmark Aps
Henrik Bock Århus A/S

Egå Bådudstyr

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

Navn

Adresse Postnr. By

Tlf. privat arbejde mobil

Fødselsdag og år

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

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

Jeg er: sæt X

■ kølbådsejer

■ motorbådsejer

■ gast

■ jollesejler

■ surfsejler

■ optimistjollesejler

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

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

Bådens navn Type/fabrikat

Sejlnummer Skrogfarve

Båden ligger på bro nr. Plads nr.

Dato og underskrift

Indmeldelsesblanketten bedes venligst afleveret i Egå Sejlklubs
postkasse eller tilsendt klubben.



34

Nye medlemmer i Egå sejlklub

Niels Hede Pedersen
Brendstrupvej 52
8200 Århus N

Adrian Swiatecki
Kløvervangen 27
8541 Skødstrup
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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


