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Ny opdateret hjem-
meside

Egå Havvej 25 · 8250 Egå · Tlf. 8622 4393 
Åbent: Alle hverdage kl. 10.00 – 17.30. Lørdag og søndag 10.00 – 15.00.

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

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

Kom ind i butikken 
og se de mange nye lækre ting 
fra Henri Lloyd og SEBAGO

Ved køb af GARMIN 526 eller 526S 
kan du nu hos netbaad.com få 
et GRATIS søkort og et homeport 
PC program. 
Eneste betingelse er at du ved 
købet skal aflevere din gamle GPS. 
Tilbuddet gælder i begrænset antal.
Kom ind i butikken og 
hør nærmere.

GPSMAP 526 og 526S 
byt til nyt kampagne

tilbud
600,- 

Henri Lloyd Wharf 
herre sko
Lækker klassisk sejlersko. 
Ud og inderside i skind med håndsyet 
frontsøm. Snørring i skind og sålen i 
grovriflet gummi.
Fåes i farverne brun og navy.
Normalpris 1200 pr. par.
Nu kun kr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Udlejning 
af klubhus
På bestyrelsens vegne vil jeg hermed gerne op-
lyse, at planerne om udlejning af klubhuset er 
sat i bero. Som formand vil jeg også gerne takke 
for de henvendelser, der er modtaget vedrøren-
de medlemmernes mening om udlejningen. Det 
er vigtigt for bestyrelsen at slå fast, at meningen 
med udlejningen var at skabe værdi og nye mu-
ligheder for klubbens medlemmer. Ideen blev 
blandt andet skabt på baggrund af utallige op-
fordringer og henvendelser om mulighed for at 
leje klubhuset. Desværre har de positive tilbage-
meldinger efterfølgende været ret begrænset, 
hvorimod de negative (og til tider uforskamme-
de) tilbagemeldinger har været i overtal. Som 
formand og for de øvrige bestyrelsesmedlem-
mer er det klart, at man nogle gange må lægge 
skulder til lidt generel brok, og selv om jeg var 
klar over, at vi bragte et ”stort emne” op til de-
bat, var det nok ikke lige den form for korrespon-
dance, vi havde forventet.

Nå men skidt, ingen skade er sket, ”huset står 
hvor det står”, og vi lukker debatten her og glæ-
der os i stedet over, at det trods alt fik sat lidt 
snak og tanker i gang på broerne.

Med håb om at I har haft en god sommer med 
masser af solrig sejlads.

Claus Dalbøge
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Indkaldelse til Generalforsamling

I henhold til vedtægterne for Egå Sejlklub indkaldes herved til

ORDiNÆR GeNeRAlFORSAMliNG
Onsdag den 3. november 2010 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 2010.

 Eventuelle forslag offentliggøres otte dage før generalforsamlingen
 ved opslag i klubhuset.

Med venlig hilsen 
bestyrelsen

Kom og vær med til en anderledes generalforsamling

19.00    Vi begynder med et lettere traktement a la ”Egå Gryde” samt øl/vand, som  
klubben er vært for.

19.30    Generalforsamlingen begynder - obligatorisk dagsorden i  nyere indpakning. 
 Kom nu...

 •  og hør, hvad der sker og rør sig i klubben,
 •  deltag i debatten og klubbens aktiviteter og drift,
 •  støt klubben og vær med til at gøre generalforsamlingen til  

en hyggelig aften med dine sejlervenner
Bestyrelsen
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Den 4. august fyldte Henning Schou 80 år. – I 
den anledning vil vi gerne gøre opmærksom på 
nogle af de mange ting vi kan takke Henning for. 
Uden hans ideer og aktive indsats havde vi næp-
pe haft Egå Marina i dag, - i hvert fald ikke som 
den gode og attraktive lystbådehavn den er.
For at få styr på fortidens mange begivenheder 
besøgte Per Priess og jeg en eftermiddag Hen-
ning i hans hus på Rouloen. Vi fik en god lang 
snak med ham i hans stue, hvorfra der er en flot 
udsigt  mod Molslandet samt et godt overblik 
over hele Marinaen. ”Her kan jeg stå og se, om 
der er nogen, som tyvstarter ved kapsejladser-
ne” sagde Henning.

Begyndelsen
Det var i 60’erne, at tanken om en lystbådehavn 
på kysten nord for Århus begyndte at tage form. 
Der havde tidligere været forslag om en lystbå-

dehavn på Risskovkysten, men det blev ikke til 
noget. Vi må lige erindre om, at Århus på den tid 
var den eneste egentlige lystbådehavn i Århus-
bugten. Der var de gamle anløbsbroer ved Nap-
pedam, Knebelbro, Skødshoved og Kongsgårde, 
men ikke egentlige havneanlæg. Interessen for 
sejlsport var på den tid stærkt stigende, og 
mange, som ville have egen båd, kunne ikke få 
havneplads.  

Henning Schou og gartner Tage Rasmussen sad 
i Hjortshøj-Egå sogneråd, og i forbindelse med 
Egnsplanen 1963-66 fremlagde de Marinapla-
nen for sognerådet. På den tid fulgte grænsen 
mellem Århus og Randers amter  Egåen, og en 
valgt placering på det lave og sivbevoksede om-
råde mellem Egåens udløb og den stenede og 
lavvande kyst mod nord betød, at projektet også 
skulle forelægges Randers amt. Marinaplanen 

Henning Schou
har rundet de 80
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og netop placeringen ved Egåens udløb fik 
stærk støtte fra SSKA (Sammenslutningen af 
Sejlklubber i Århus). Via SSKA ydes senere et til-
skud på 50.000 kr. til skitseprojektet for Marina-
en.
Kommunesammenlægningen 1970-72 skabte 
nye muligheder. Henning Schou, som nu er by-
rådsmedlem, er initiativtager til drøftelser i den 
ny storkommune, hvor der nu er planer om 2 
lystbådehavne. Interessen for skitseprojektet til 
Egå Marina var dog begrænset, men to begiven-
heder støttede sagen. I 1971 holdtes et møde i 
Stakladen vedrørende den manglende plads i 
lystbådehavnen, 500 sejlerinteresserede deltog, 
og der var stærk interesse for Egå Projektet. 
Samme år nedsatte byrådet en arbejdsgruppe 
med Henning Schou som formand, som skulle 
arbejde med havneplanerne. 

Egå Sejlklub
Som yderligere støtte for sagen tog Henning ini-
tiativ til at starte en sejlklub, uanset der endnu 
ikke var en havn. Den 14. juni 1973 afholdtes stif-
tende generalforsamling i Skæring forsamlings-
hus med henblik på at starte Egå Sejlklub, 110 
møder op, og 98 melder sig straks ind. Henning 
Schou bliver klubbens første formand. Som et 
kuriosum kan nævnes, at den stiftende general-
forsamling blev planlagt ved en grillfest i en ha-
ve i Egå kort forinden. Tilstede var 4 medlemmer 
af ”Egå Rytme Ramblers”: Åge Bent Larsen, Hans 
Peter Ormstrup, Flemming Nissen og Henning 
Schou. Henning var en fortrinlig harmonikaspil-
ler. Udover musikinteressen var de alle ivrige sej-
lere. 

Optimist VM fra åben kyst
Viggo Jacobsen, Århus Yachtklubs stærke støtte 
for de unge sejlere kom til Henning med en dris-
tig ide. Et VM for optimister må kunne gennem-
føres af Egå Sejlklub udfra kysten, hvor Marina-
en var planlagt. Nogle har sikkert været betæn-
kelige, men ideen tages op, og fra 22/7 til 3/8 
1975 gennemføres ”World Optimist Champions-
hip 1975” udfor Åkrogen, 165 sejlere med 16 for-
skellige sprog deltog.  Det var logistisk en stor 
udfordring, men blev en bragende succes, me-
gen presseomtale gjorde Egå Sejlklub verdens-
kendt før Marinaen var bygget.

Modstanden 
Et projekt af denne art må kalde på lokal mod-
stand. Nogle sommerhuse på lejet grund med-
fører kritik, men disse bliver lovligt opsagt af 
Staten. Flere grundejerforeninger langs kysten 
samler 1500 underskrifter som peger på trafik-
problemer, forurening fra havnen m.m. ligesom 
ammunitionsfeltet i Koraldybet bliver nævnt. I 
pressen kan læses om 21 organiserede protest-
grupper og 2062 indsigelser mod projektet.
Søværnet foretager en undersøgelse af havne-
området og finder intet, som kan genere projek-
tet. Efter undersøgelsen kan den gule bøje, som 
afmærker det sydvestlige hjørne af ammuniti-
onsområdet, endda flyttes lidt længere mod 
nord og give mere plads udfor indsejlingen.
Kritik kan også udnyttes positivt, nogle af de 
saglige argumenter tager arbejdsgruppen med i 
deres drøftelser.  

Fortsættes på næste side
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Marinaen 
I oktober 1974 vedtager Århus Byråd, at Egå Ma-
rina skal bygges. Et byggeudvalg med Henning 
Schou som formand bliver nedsat. Projektet er 
på 12 milioner kroner og sejlerne skal betale det 
halve. Miljøministeriet godkender marinaens 
beliggenhed i januar 1976, og Ministeriet for Of-
fentlige Arbejder godkender projektet i april, så 
nu gælder det om at få solgt bådpladserne og 
skaffet de 6 millioner kr.
Det gik stærkt. I Sølystskolens festsal blev der 
den 2. juni 1976 solgt 416 bådpladser på to timer, 
alle bådpladser blev solgt på to dage, så økono-
mien var sikret. Egå Sejlklubs medlemstal steg i 
sommeren 1976 til 325.

Byggeriet var usædvanligt. De nødvendige dæk-
moler blev bygget sammen, så havnen blev et 
lukket bassin. Dette blev tømt for vand, så broer 
og pæle blev sat af maskiner kørende på hav-
bunden. I november 1977 blev de to åbninger 

Fortsat fra forrige side etableret, og de første både kunne sejle ind.
At havnen har to indsejlinger er usædvanligt, 
men en stor fordel og mere sikkert. Roere, joller 
og andre småbåde benytter den nordlige indsej-
ling og de store både den østlige.
Egå Marina blev indviet den 4. maj 1978 ved et 
storslået arrangement med flere hundrede del-
tagere og mange taler.

Havnemiljø
Flere faktorer gør Egå Marina til noget særligt. 
Her er alle aldersgrupper fra 8 årige optimister 
til sejlere i 80’erne. Sejl- og motorbåde i alle 
størrelser og fritidsfiskerne i krogen. Børn på le-
gepladsen og flere forretninger med et maritimt 
udbud, samt restaurant og havnehøker med ca-
fe.  Henning Schou holdt på, at der kun skulle 
være een sejlklub, samt at medlemskab ikke 
skulle være pligtigt. Henning Schou har hele ve-
jen været med i forhandlingerne og sat sine 
spor.

Det bør tilføjes, at det flotte gamle anker, som 
ligger på en sten foran restauranten, har tilhørt 

ALT I BÅDUDSTYR
l	ALLE KENDTE MæRKER INDEN FOR
 SEJLSPORTEN
l	SALG, SERVICE OG REPARATIONER AF 
 BÅDMOTORER
l	SEJLER- OG MODETøJ

webshop .  www.afi.dk

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

Nu er 
Riggerne

tilbage på
havnen!
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den kendte forretningsmand H. 
P. Hjerl Hansen. Det lå i hans ha-
ve ved Silkeborg søerne, og han 
mente det burde ligge nær ved 
havet. Efter en hurtig handel fik 
Henning ankeret flyttet til Egå.

Henning
Der er mange eksempler på 
Hennings evne til at lede og for-
handle med gode resultater. Ved 
indvielsen viste en opgørelse 
10,5 millioner kroner fra bådejer-
ne og 6 millioner kroner fra År-
hus Kommune. En god aftale 
med banken gav efter et år 1 
million kroner i renter. Henning 
Schou havde formandskabet i 
Egå Marina fra 1978 til 2000.
Henning sejlede i mange år i sin 
Omega 42, ”Irma la Douce”, han 
deltog i 1977 i Fyn Rundt og i 
1979 i Volta Cup.

Efter en lang periode på de blå 
bølger er det nu de grønne  bøl-
ger på Mollerup Golfklubs bane, 
som beslaglægger en betydelig 
del af sommeren. Også her har 
Henning sat sine aftryk. I begyn-
delsen af 90’erne var han meget 
aktiv omkring etableringen af 
Mollerup Golfklub og fik samti-
dig banen udvidet fra 9 til 18 
huller.

Per Priess - Niels Greve

 

Bjarne Robl udtaler:
Henning er æresmedlem i både Egå Sejlklub og Egå Marina, da han var hjernen bag begge, ved op-
starten i 70’erne.
For mig vil Egå Marina altid være ”Hennings Schous’ havn”. Han var forudseende på alle punkter - 
med hensyn til udformning, sammensætning af bestyrelse, Erhvervsdrivende Fond (startede som 
Selvejende Institution), vedtægterne, medlemskab osv., hvilket vi lever godt af den dag i dag.

Henning Schou
har rundet de 80
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ungdomsudvalget

Sommeren 2010 - og nogle tanker
Jeg har længe tænkt over, hvad jeg dog skal skri-
ve om denne gang. I sidste nr. af Båken var der et 
indlæg omkring klubhuset og evt. udlejning til 
medlemmers festligheder, et guld bryllup, en 
konfirmation, eller hvad ved jeg. Som jeg ser det, 
et win til klubbens økonomi, et win til de få hel-
dige klubmedlemmer og et win til vores kære 
restauratør. Det var ellers sjældent mange 
win’er.
Jeg har længe tænkt på, om jeg skulle svare på 
dette indlæg, men i stedet syntes jeg, vi skal 
glæde os over bugtens præstationer over som-
meren:
•  Et vellykket 505 VM. Her stillede vi med grej, 

(de kunne bruge vores 3 store følgebåde).
•  Et vellykket EM for E-joller, (her lånte vi grej).
•  En ny Europamester fra Egå.
•  Medlemmer som af sig selv tirsdag aften gik 

og ryddede op.
•  Et andet medlem som straks reparerede et de-

fekt styretøj. 
•  En bådudstilling som er trukket til byen og 

som forhåbentlig kan give Århusiansk sejl-
sport et finansielt løft.

•  At der er godt styr på det JDM vi skal afvikle 
om 3 uger.

•  Osv.
I artiklen ”Vedrørende en eventuel udlejning af 
Egå Sejlklubs lokaler” hæfter jeg mig ved hele 
starten for Egå Sejlklub.

•  En række visionære mennesker opretter en 
sejlklub. Inden de får en havn, arrangerer de et 
VM for Optimister,  skaffer nogle joller osv.

•  Den samme klubånd sikrer,  at vi får en havn.
•  Får bygget og indrettet et jollehus.
•  Arrangerer VM for H-både i 78 (jeg var selv 

med)
•  Bygger et klubhus i 1987.
•  Og meget meget mere.

Det er alt sammen store præstationer, ikke des-
to mindre er foreningslivet under pres, bestyrel-
sen KAN IKKE ALENE løfte klubben, det kan kun 

medlemmerne. Vi mangler i Egå en organisation 
med 20 medlemmer, som planlægger og arran-
gerer årets kapsejladser, som arrangerer årets 
tursejladser, som aktivt sammen søger sponsor-
penge f.eks. med baggrund i alle de aktiviteter vi 
rettelig bør kunne gennemføre. Hvert eneste 
medlem bør lægge mindst en hel frivillig ar-
bejdsdag og eller aktivt deltage i et udvalg. Det 
er engagement, der skaber en forening, skaffer 
midler til goderne: Lørdagsfrokost, skole både, 
vedligeholdelse af Båken, Klubhuse osv. Kære 
ældre generation, jeg ved, at forældrekredsen i 
ungdomsafdelingen generelt yder en meget 
stor indsats for klubben, særdeles stor endda 
(jeg er faktisk en rigtig led formand, for de knok-
ler så blodet flyder).
Men dette arbejde er ingenting i forhold til hvad 
en samlet klub kunne præstere.
•  Jeg mener hvert medlem burde kunne lægge 

min. 1 arbejdsdag om året for sin klub.
•  Jeg mener at mindst mellem 50 og 100 med-

lemmer aktivt bør deltage i administration af 
klubben. 

Alt dette arbejde styrker kun fællesskabet, gør 
det sjovere at være i klubben, tiltrækker flere 
medlemmer, - og tænk, det er faktisk ganske 
sjovt, når bare man er flere om opgaverne. Når vi 
har nået det mål, - så herregud,  er klubhuset 
helligt, så fred være med det. Der er større em-
ner i denne verden.
Hermed overlader jeg ordet til Kristine for hen-
des artikel om vores afviklede Europamester-
skab og nye Europamester.

Sejlerhilsen
Jonas Döpping

Ungdomsformand

Ungdoms EM for Europajoller
I starten af august måned var den nordlige del 
af havnen ved Jolleafdelingen invaderet af 168 
Europa-jollesejlere fra 12 forskellige europæiske 
lande. Egå Sejlklub afholdt på vegne af Sailing 
Århus Ungdoms Europamesterskabet 2010 for 
Europajoller. Vi er vant til hvert år at holde et el-
ler flere større stævner, men dette stævne ad-
skilte sig ved at være internationalt og vare offi-
cielt fra d.4. til 10. august. Reelt ankom de fleste 
sejlere et par dage før og campingvogne og tel-
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te fyldte godt op. Havnemesteren hjalp til med 
stort og småt, lige fra lån af markeringsbånd til 
rydning af store dele af vinterplads 8, hvor et 
stort telt skulle slås op. Onsdag d. 4 og torsdag 
d. 5. august var målerdage. Alle sejlernes grej 
skulle vejes og gennemmåles, dette var en øvel-
se vi ikke i nyere tid har haft erfaring med. Der 
var til lejligheden stillet et stort telt op, som blev 
indrettet med stationer til måling af ror og 
sværd, mast, sejl og skrog. Blot til denne øvelse 
var der mere end 15 frivillige, der i 2 dage stod for 
målingen sammen med den officielle internati-
onale måler fra Tyskland godt hjulpet af lokale 
eksperter som Palle Hemdorff, Poul-Erik og Anna 
Livbjerg, samt Mille – alle fra Kaløvig Bådelaug. I 
alt 5 sejldage og 10 sejladser var planlagt og dis-
se blev med stor succes gennemført med An-
dreas Kuchler som baneleder. Vejret artede sig, 5 
sejladser blev afviklet i svag vind, mens de reste-
rende i mere frisk vind. Således var der sejlfor-
hold optimale til de fleste sejlere. Udover lokale 
kræfter fra klubben, var det ikke blevet til noget, 
tillige hjælp fra forældre fra den danske europa-
jolleklasse. Christian Funder holdt tømmerne 
ved sammensætning af den daglige beman-
ding. Det var en udfordring af få puslespillet til 
at gå op, der var nemlig flere faktorer,  som gjor-
de det til en ekstra udfordring. Der var Tunølejr 
indtil d. 6. august, 505 VM i Kaløvig sluttede da-

gen før, vi startede vores stævne, det var som-
merferie, og stævnet varede en uge. Tre med-
lemmer fra hovedklubben gav en hånd med på 
vandet og Jolleafdelingen glæder sig til at se 
endnu flere ved de næste stævner. Men stævnet 
blev gennemført og klubben har efterfølgende 
fået stor ros fra den internationale europaklas-
seorganisation, fra trænere, sejlere og forældre. 
Det er vi glade for og dejligt at kunne vise, at 
Egå Sejlklub stadig kan løfte større arrangemen-
ter. Vi kan også tilbyde perfekte campingforhold, 
Danmarks bedste slæbested og adgang til van-
det, samt skabe den rette afslappede stemning 
på vores havn.

Klubben har fået en Europamester
Stævnet gav også kontant pote til en Egå-sejler. 
Anne-Line Lyngsø Thomsen førte fra første dag 
pigernes pulje og kunne efter 10 sejladser kalde 
sig Ungdoms Europamester. Mens tirsdagssej-
lerne fik lidt godt i hovedklubben, blev Anne-Li-
ne hyldet i den anden ende af havnen. Her mod-
tog hun Guldmedalje for bedste pige under 17 
år, samt Guldmedalje for Europamesterskabet. 
Medaljer og pokaler blev overrakt af Martin Kir-
keterp, der i øvrigt har trænet Anne-Line, da hun 

Fortsættes på næste side
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begyndte at sejle optimistjolle. Alle sejlere i top 
ti fik flotte tasker fra det århusianske firma 
Grünbag, de var syet af gamle europajollesejl. 
Der var en fantastisk stemning ved præmieover-
rækkelsen og den blev jo nok ikke mindre hos os 
fra klubben, da ”Der er et yndigt land” lød ud i 
teltet med Anne-Line øverst på skamlen. Alle re-
sultaterne kan ses på www.sailing-aarhus.dk 
hvor man også kan se de andre danske sejleres 
flotte placeringer. Vores anden Egå-sejler, Anne-
Mette Eskildsen, fik en flot 19ende plads ud af 

det 81 store pigefelt. Hos drengene tog to spani-
olere de to første pladser – bedste dansker blev 
Kaløvig-sejleren Thobias Hemdorff på en niende 
plads blandt i alt 87 drenge. Det hele er nu pak-
ket ned, men kun for at blive taget frem igen i 
weekenden 28-29. august, hvor Junior Dan-
marksmesterskabet i Zoom8 og optimistjolle 
skal afholdes. Det er således andet år i træk at 
Sailing Århus trækker stævnet til byen. Ung-
doms Danmarksmesterskabet holdes samtidig 
fra Århus Sejlklub.

Kristine Stubdrub

Fortsat fra forrige side

”Sejren er hjemme”, 
Anne-Line går over mållinien i sidste sejlads.

Baneleder Andreas

Erik Baalkilde 
og ”Mette”
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kapsejladsudvalget

Sikken en dejlig sommer …
Håber alle har haft en forrygende sommer, med 
alt det gode sommer- og sejlervejr. Kapsejladser-
ne i foråret blev alle afviklet – ingen aflysninger 
pga. for lidt eller for meget vind – skønt! Mange 
har også deltaget i klasse-DM, Fyn-rundt og an-
dre kapsejladser,  og jeg har kun hørt om gode 
oplevelser. Ved sæsonstart skete der et uheld 
med motoren på ’Mette’, der skulle være dom-
merbåd for de første sejladser på Pointsejladser-
ne. Heldigvis lykkedes det at få en aftale i stand 

med Sejlklubben Bugten, så deres ’Clemens’ 
kunne afløse. Tak for hjælpen her. ’Mette’ har si-
den fået renoveret motoren, og den er da også – 
næsten – i orden nu. Den første tirsdag efter fe-
rien skulle den i sving igen, og vi måtte stoppe 
motoren inden den blev for varm. Det lykkedes 
at hutle os igennem sejladsen – og tak til H-bå-
den ’Bones’, der lagde topmærket ud. Vi kom 
bagefter listende i havn – og var inde ved 23-ti-

Nu også 2-Star løb
Separat løb for både med 2 mands besætning, vil forsøges gennemført.

Indbydelse til

HOveDkAPSeJlADS
Søndag den 19. september 2010

Egå Sejlklub indbyder hermed til en dejlig kapsejladsdag på Århusbugten.
Vi starter med fælles morgenbrød og kaffe i klubhuset fra kl. 8.00. 
Sejladsen afvikles som en stjernesejlads efter udlagte mærker, hvor rækkefølge 
vil blive meddelt i klubhuset på et skippermøde kl. 9.00 og på opslagstavlen samme sted.
Første start kl. 10.00 
Løbsinddeling vil være afhængig af de tilmeldte både. Der er en tidsfrist på 7 timer, så vi kan få en god 
dag på vandet og alligevel komme hjem i ordentlig tid. 
Der sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler samt udleverede sejladsbestemmelser
Gyldigt målebrev er påkrævet. 

Fortsættes på næste side
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den. ’Mette’ blev gået efter igen, og heldigvis 
kunne den få dage senere fungere efter hensig-
ten ifm. afviklingen af ungdoms EM for Europa 
joller. Et stort set-up, mange er i sving når 167 
deltagere med coaches, trænere, familier og offi-
cials er i ”myretuen”, når hele stævne-maskinen 
kører. Dejligt at se så mange engagerede frivilli-
ge fra især ungdomsafdelingen i sving. Jeg selv 
sidder og skriver dette på måltagningsbåden, 
mens vi venter på at komme i gang med dagens 
sejladser – og satser på, at jeg kan nå deadline. 
Næste hurdle er afviklingen af NM for H-både, 
der finder sted ifm. festuge-cup’en, hvor Egå har 
ansvaret for H-banen. Ellers er der jo Hovedsej-
ladsen, der i år afvikles søndag 19. september – 
se mere andetsteds – og der er tilmelding via 
hjemmesiden. Afslutning på Båkebanen med de 
legendariske gule ærter mm. sker tirsdag den 14. 
september – og afslutningen på Pointsejladser-
ne med ribbensteg sker tirsdag den 5.oktober – 
begge dele i ES klubhuset.
Fortsat rigtig god kapsejladssæson,

Steen Jepsen
Kapsejladsudvalget

Midsommer sejlads 
En sommer tradition fra kapsejlads udvalget,
19. juni i år havde Ole Østergård igen stablet et 
vellykket arrangement på benene.
Vi endte med at være omkring 70 deltagere til 
denne kapsejlads, der fundamentalt bygger på 
alt muligt andet end kapsejlads reglerne. Det er 
for eksempel ikke et krav, at man har sejl på eller 
en mast i det hele taget, mere om det senere.
Efter stående skippermøde, blev vi jaget ud og 
sejle en af de korte kapsejlads baner. I lighed 
med tidligere var det strengt forbudt at sejle 
med tændt oliefyr.

Første båd i mål havde en besætning på 10 med-
lemmer og med 400 HK kunne de passere mål-
linjen med over 40 knob, hvilket de valgte at gø-
re. 

Vi andre kom ind lidt senere. Det gjorde ikke så 
meget for der var præmier til alle deltagende 

Fortsat fra forrige side
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både. Ole havde efter et absolut uigennemskue-
ligt system fundet frem til alles placeringer. 
Hver placering og præmie blev uddelt med en 
kommentar med på vejen, til stor moro for alle. 
En stor tak for sponsorater af præmier til : Jette 
(Capella), Susan (MoDi), Kirsten (Dask) og Vestas. 
Grillen blev igen mesterligt passet af Claus Han-
sen og besætning fra Eclipse, Kitte stod for en 
hyggelig og vittig sang til lejligheden. Gyda fra 
Nina B havde sørget for dessert. 

Aftenen forløb i rigtig god stemning, med snak 
og gode historier, der vist blev bedre i løbet af 
aftenen. Rygtet siger de sidste gik hjem noget 
efter midnat.

Thomas 

Fest efter midsommersejlads.
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Forårssæsonen er godt overstået, trods en lang-
som opstart. Både Århus og Egå Sejlklubber hav-
de problemer med defekte dommerbåde, så før-
ste sejlads blev aflyst. Næste sejlads foregik i 
regn og blæst, så her var deltagerantallet også 
meget begrænset. Derefter kom der gang i sej-
ladserne, og det blev til mange sejladser i dejligt 
vejr med både sol og vind. Forårssæsonen blev 
som sædvanligt afsluttet med grillsejlads arran-
geret af Sejlkubben Bugten. Desværre blev der 
ingen præmier til Egå i denne omgang. 

Sommerferien er nu godt overstået og sejlad-
serne starter igen d. 18. august. Husk efterårssej-
ladserne starter kl. 19.00 til og med d. 25. august. 
Fra 1. september starter sejladserne kl. 18.30. 
Havfruecup afsluttes med præmieoverrækkelse 
i Århus Sejlklub onsdag d.15. september. Husk at 
sætte kryds i kalenderen til pokalsejlads med 

sæsonafslutning i Egå Sejlklubs klubhus onsdag 
d. 22. september, hvor pigesejlerne som sædvan-
lig er vært ved lidt mundgodt til præmieover-
rækkelsen.
God vind.

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

Med sejlerhilsen
Inge

pigesejlads

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

14.06.2010
Hård vind gav en barsk etape sejlads 
på Aarhus2Star
Søndagens etape af AFI Marine Two Star Race 
havde ”kun” vindstød op til 14 m/s, og vinden af-
tog gradvist. Alligevel måtte enkelte både udgå 
så kun 57 både gennemførte begge sejladsens 
etaper. Two Star sejlerne var seje, idet hele 77 af 
de 88 tilmeldte både stillede til start på første 
etape i vind op til 18 m/s, men en del havde ha-
varier, og to både måtte lørdag rekvirere assi-
stance og bugseres i havn af sejladsens følgebå-
de.

Samlet overalt vinder af begge etaper blev Bjørn 
Christiansen og Jørgen Halle, som dermed vandt 
to Suunto ure og som næste år har den store 
sølvpokal fra 1886, som er det ældste sejlsport-
strofæ, der kan sejles om i Danmark. Andre løbs-
vindere måtte ”nøjes” med jakker, Glowfast pro-
dukter og andre præmier fra bl.a. SLAM, Peak 
Performance og InSail.dk 

AFI Marine Two Star Race er Danmarks eneste 
etapesejlads, og er nu afviklet for fjerde gang. 
Hvert år har sejladsen haft deltager rekord og er 
vokset med ca. 50% pr. år. Sejladsen sejles i 2011 
d. 18-19/6, og Århus Sejlklub forventer,  at sejlad-
sen næste år vil ramme den deltagerbegræns-
ning, der er sat på max. 100 både.

17.06.2010
Bojsen-Møller og Paasch danske mestre i 
Kaløvig
Arrangørerne fra Kaløvig Bådelaug måtte flytte 
sejlerne hen til vinden for at få gennemført 
weekendens DM-sejladser i A-Cat og 505-joller-
ne.

Thomas Paasch skriver: Banen blev flyttet fra 
Kaløvig til Århus bugten om søndagen, og læn-
ge lå vi og ventede på vind. Det blev til to tætte 

sejladser hvor hele feltet var meget mere samlet 
end om lørdagen. Det blev til et par ”foto-finish” 
hvor gestus fra dommerbåden antydede, at det 
var omkring 30 mm. Det afgjorde placeringerne. 
Pontus og jeg fik hver en første- og en anden-
plads, og dermed var sagen afgjort til min fordel. 
505 DM sejladserne, hvor 17 både deltog blev 
vundet af Jørgen og Jacob Bojsen-Møller. 

22.06.2010
Århus vil have ISAF World Sailing Championship 
i 2014
På sit møde mandag vedtog magistraten for År-
hus Kommune at melde sig som officiel ansøger 
om VM i sejlsport i 2014. Borgmesteren og Råd-
manden for Kultur og Bogerservice stod bag 
indstillingen. For tredje gang på ti år går Århus 
efter verdensmesterskaberne i sejlsport for alle 
olympiske bådklasser, ISAF World Sailing Cham-
pionship

sailing århus

Fortsættes på side 20

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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til opslagstavlen
efterårs
arrangementer

Senior-gruppen

Hyggeaftener 

d. 6. oktober og d. 4. november

Senior julefrokost 

d. 9. december

deadline

Deadline for Båken

Nr. 5 er den 3. november

Havfruecup, afslutning (ÅS) 

d. 15. september

Pokalsejlads, afslutning (ES) 

d. 22. september

Evaluering (ÅS) 

d. 29 september

turudvalg

Løvfaldstur 

d. 11. - 12. september

egå
Sejlklub

Standerskifte 

d. 23. oktober

Generalforsamling 

d. 3. november

ES-julefrokost 

d. 4. december (?)
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kapSejladS-

udvalg

Hovedkapsejlads 

d. 19. september

Båkebane og Easy, gule ærter 

d. 14. september

Pointsejlads, ribbensteg 

d. 5. oktober

huSudvalg

Lørdagsfrokoster 

begynder (måske) 

d. 6. november  

NB! Se opslag / 

hjemmeside!

egå
Sejlklub

Standerskifte 

d. 23. oktober

Generalforsamling 

d. 3. november

ES-julefrokost 

d. 4. december (?)

GGGENERALFORSAMLING

ENERALFORSAMLING

ENERALFORSAMLING

333 NOVEMBER
NOVEMBER
NOVEMBER 201020102010 KLKLKL 191919

kl 19:00 
      Vi begynder med et lettere traktement a la ”Egå-gryde” 

      samt én øl/vand, som klubben er vært for 

kl 19:30 
      Generalforsamlingen begynder— obligatorisk dagsorden 

                              i ”nyere indpakning”  

Kom nu... 
• Og hør hvad der sker og rør sig i klubben 

• Deltag i debatten om  klubbens aktiviteter og drift 

• Støt klubben og vær med til at gøre generalforsamlingen 

til en hyggelig aften med dine sejlervenner  

Mød op 
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Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

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

23.06.2010
Optimist VM til Århus i 2012
Det er Optimist Sailing Team Denmark (tidligere 
OCD) med formand Kristine Stubdrup fra Egå 
Sejlklub samt Sailing Aarhus der står bag kam-
pagnen med at få Optimist VM til Århus i 2012. 
Kampagnen støttes af Sport Aarhus Events, 
Sport Event Denmark og Dansk Sejlunion. 
”Vi har et rigtigt godt bud” siger Kristine Stub-
drup, ” Århus er den internationale Optimistklas-
ses vugge, og i 2012 er det præcis 50 år siden, at 
Århusianske Viggo Jacobsen sammen med en 
flok ligesindede, på Varna besluttede at der skul-
le etableres en international optimistklasse”. 
Dernæst er Danmark jo verdenskendt for at le-
vere internationale topsejlere, der er startet i op-
timistklassen, senest med Martin Kirketerp og 
Jonas Warrer, der idag står som forbilleder for en 
hel juniorsejlergeneration. Sidstnævntes far, Pe-
ter Warrer vandt i øvrigt VM i Optimist i sin 
barndom, så æblet falder ikke langt.

05.07.2010
Bevilling på 1 million fra Århus Kommune 
til Århus Sejlklub
Århus Kommune har bevilget pengene som 
støtte til at forbedre ungdoms- og stævnefacili-
teterne. Pengene hentes fra kommunens kvali-
tetsfondsmidler der har til formål at forbedre 
idrætsfaciliteter i Århus Kommune for børn og 
unge.
  
05.07.2010
29er og 29erXX VM til Århus i 2013
Sailing Aarhus har fået tildelt afviklingen af 
29er og 29erXX verdensmesterskaberne i 2013. 
Det skete ved 29er klassens årsmøde, der blev 
afviklet i lørdags i forbindelse med EM i Spanien.  
  
26.07.2010
EM bronze i 29er til Århus.
Der er lykkes Ida Marie Baad (17 år) og Marie 
Thusgaard Olsen (16 år) fra Århus Sejlklub at få 
en bronzemedalje ved EM i 29er, der netop er 
blevet gennemført i Spanien. I 2013 skal Århus 
være værter for VM i klassen. Til trods for at de 

Fortsat fra side 17
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stadigvæk er juniorer, har de fået medaljen i 
kamp mod væsentlig mere rutinerede og fysisk 
stærke seniorer. Da EM sejles som en åben klas-
se og besætningen stadig er ungdomssejlere, så 
har besætningen vundet hele 3 pokaler på en 
gang:
Bronze overalt, 
Guld for bedst placeret kvindelig besætning, 
Guld for bedst placeret ungdomsbesætning.

07.08.2010
Mest sete 505 VM nogensinde
Pt. har 46.000 besøgende fra 101 forskellige lan-
de fulgt 505-VM de seneste 10 dage i Kaløvig, 
fortæller Thomas Capitani fra Sailing Aarhus. En 
hidtil uset kombination af teknologi og brug af 
sociale medier har skabt en helt ny medieplat-
form for eksponering af sejlsport. 

Det er den foreløbige kulmination af 3 års udvik-
ling i samarbejde med Acitive Institute fra Århus 
Universitet, der blev præsenteret for sejlerverde-
nen under 505 VM og sikken en modtagelse. 
Sejlsportsinteresserede fra over 101 lande har 
gennemført mere end 150.000 sidevisninger og 
det tyder på, at Sailing Aarhus og Active Insti-
tute har ramt helt rigtigt i vore bestræbelser på 
at skabe nye eksponeringsmuligheder for en på 
mediesiden presset idrætsgren.

10.08.2010
Anne-Line Lyngsø Thomsen (ES) er 
Europa Mester i Europajolle
Århusiansk sejlsport har fået endnu en Europa-

mester, og oven i købet på hjemmebane. Det 
skete ved de netop overståede Ungdoms-euro-
pamesterskaber for den tidligere olympiske 
bådklasse Europajolle, hvor 17 årige Anne-Line 
Lyngsø Thomsen fra Egå Sejlklub overbevisende 
vandt EM guld foran 81 øvrige besætninger. An-
ne-Line beherskede hjemmebanen suverænt og 
kunne da også på hver af de 5 sejldage se sit 
navn som nr. 1 på resultatlisten. Det kunne hun 
altså også på den afgørende dag, hvor hun dog 
blev hårdt presset af hendes holdkammerat An-
ne Julie Foght Schytt fra Horsens Sejlklub, der 
erobrede sølvet kun 2 point efter. Bronze medal-
jen blev vundet af svenske Julia Gross fra Kunge-
liga Svenska Segel Selskab.

Anne-Line blev i øvrigt kåret som ”rookie of the 
year” under VM i Sverige for 14 dage siden, hvor 
hun blev nr. 17 overalt og Anne Livbjerg fra 
Kaløvig Bådelaug vandt bronze. Anne var ikke 
med i Egå, da hun er med sine 23 år er to år for 
gammel til at deltage i U-EM.

Der blev også dystet i ungdoms europamester-
skaberne for herrer. Bedst placeret danske be-
sætning var også en lokal sejler, nemlig Thobias 
Hemdorff fra Kaløvig Bådelaug. Thobias var i øv-
rigt storfavorit ved U-EM idet han ved VM i Sve-
rige tog en samlet sølv-placering. To tyvstart ud 
af de i alt 10 sejladser blev dog straffet hårdt 
med diskvalifikationer og det resulterede i en 
samlet 9. plads ud af i alt 87 besætninger.

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

Autoriseret forhandler af
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turudvalget

Løvfaldstur
Vores gamle, men stadig unge turformand Mo-
gens Terp, har lovet at være ankermand omkring 
løvfaldsturen den 11.-12. september. Se nærmere 
på hjemmesiden samt opslag på broerne.

NYT TURUDVALG  EFTERLYSES
Klubben har siden efteråret 2009 været uden et 
egentligt turudvalg. Vi efterlyser medlemmer 
hertil, henvendelse til undertegnede eller til 
Claus Dalbøge.

Peter Rose

Pinsetur til Samsø – 2010
Så  har Egå Sejlklub igen været på den årlige, 
hyggelige pinsetur til Mårup Havn. På min mor-
genvandring med Molly denne blæsende tirs-
dag reflekterede jeg lidt over forløbet, og hvorfor 
vi egentlig altid deltager. Vi vil jo faktisk også 
gerne til Ebeltoft og høre om langtursejlernes 
mange fantastiske beretninger. Tænk at turde 
rejse ud i verden! Men som Preben Heide sagde: 
Langturssejler er man, når man har betalt kon-
tingentet. Det gør vi, og vi nyder at læse bladet.
Men ja, igen afsted mod Mårup. Forventningen 
er stor, når stævnen peger mod de høje bakker, 
træerne er netop sprunget ud,  markerne 
grønne og rapsgule, et blomstervæld af farver – 
og endelig, lærken er kommet.

Vi tog afsted fra morgenstunden torsdag. I 
magsvejr og sol, velegnet  til morgenavisen. 
Godt  at komme i god tid – at ligge i inder-
havnen – hvor det er let at komme af/på båden. 
(Var der nogen, der hviskede – bagtung!). Lone 
forhørte sig allerede torsdag aften pr. SMS om 
antal ankomne. Mit  svar: Kun pensionisterne. 
Hurtigt tilbagesvar:  Ja, så er havnen jo ved at 
være fuld! Men  flere kom efterhånden til og der 
blev grillet både  torsdag og fredag aften. Og der 
blev hygget.
På skippermødet lørdag præsenterede Kurt ar-
rangementets indhold. Nu var vi mange, i alt 94 
deltog fra 35 både. Glædeligt er det, at børne-
familierne tilslutter sig. Ja, jeg bidrager jo per-
sonligt med mange. Men børnene har ikke 
glemt de gode pinseture fra barndommen,  nu 
er det deres børn, som  ruller på skrænterne, 
fisker rejer og krabber, og bygger hyggelige 
græshjem til de firben, de finder. 

Timerne efter skippermødet gik med hyggelig 
snak om alt mellem himmel og jord, vinterens 
små sysler, rejser til sol og varme, og vejret blev 
der især talt meget om. For en sejler er solen 
himlen selv og vinden nødvendig, men meget 
vind  er nu ikke dobbelt så godt, og mange talte 
allerede om hjemturen. Sådan har det ofte 
været, vi ender med at blive angrebet af en 
særdeles farlig sygdom, diagnosen er klar og 
navnet ligger nu fast. Jens Nielsens forslag: 
Smitsom Pinsepanik!  Måske kan vi i løbet af 
vinteren arbejde med forbyggende behandling.
Vores cirkustelt var om aftenen fyldt op, nogle 
måtte sågar sidde udenfor, og det var koldt, da 
en kraftig havgus satte ind, og solen gik ned. Vi 

www.bluehorizon.dk
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spiste Søren’s udmærkede buffet, hvoraf der var 
rigeligt. Godt vi ikke skulle grille, for hundene 
havde fundet et rigtigt godt strintested – 
purløgsbedet. Det glade orkester: Murer-Leif, 
Kurt, Jannie og sønnike underholdt os, her var 
ingen  sure miner, selvom faretruende situation-
er opstod, når glade dansende kom for tæt på 
instrumenterne på det lille dansegulv. 

Næste morgen blev teltet pillet ned med stor 
tilslutning fra stærke mænd under kvindeligt 
opsyn. Derefter var der afgang med bus til Laby-
rinten. Jeg må sige, at her var der mange, som 
snød sig selv. Det var simpelthen supersjovt. For 
voksne såvel som børn. Udfordrende opgaver og 
leg. Min familie valgte emnet: Den Danske Sang. 
Vi løste opgaverne under fællessang hele vejen 
til Templet, som efter alles mening – ikke mindst 
børnenes - dukkede alt for tidligt op. På hjemve-
jen var der 3 familier, som stod af bussen i Nord-
by for at spise den traditionelle pinsefrokost på 
Bodegaens terrasse. Derefter gik vi til Mårup, for 
motion skal der til. Men ak, hvad så vi, alle de 
smittede, syge sejlere var forsvundet, på trods af 
kraftig vind, væmmlige søer og vind fra NV. Ikke 

engang den vanlige medicin GT5 (læs: gin time 
kl. 5) kunne holde dem tilbage!

Nå, vi var så 4 både, som valgte endnu engang  
at  grille i  aftensolen, og senere hyggede vi os 
med sejlere fra de andre havne i det dejlige nye, 
lune sejlerhus.  På SMS erfarede vi,  at de syge nu 
var i bedring og hyggede sig i klubhuset i Egå, øv, 
men man kan jo nu engang ikke være 2 steder 
på én gang. Udholdenhed siges i øvrigt at være 
en dyd.  Vi sejlede næste morgen hjem i jævn 
vind, på flad sø og med vinden i vest. Og vi var 
heldige – bygerne undgik vi.

Tak igen  i år fra os alle til Lone, Kurt, Mads og 
Dorte, fordi de gad lave dette set-up. For os er 
det årets sejlerhøjdepunkt.  

Birthe – Sea Gull

”Fip” besøger Middelgrund Fortet
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Det er desværre endnu ikke lykkedes for besty-
relsen at få nedsat et nyt husudvalg eller at fin-
de en, som kan og vil styre udvalg og køkken. Der 
er derfor sat spørgsmålstegn  eller skrevet må-
ske ved ES julefrokosten og ved lørdagsfroko-
sterne. Der opfordres til, at man selv holder øje 
med opslag i klubhuset og klubbens hjemmesi-
de hvor information vil blive givet.

Lørdagsfrokosterne
Disse har altid haft stor tilslutning, og skulle 
derfor gerne fortsætte. Her er det medlemmer 
selv, som vælger en lørdag, hvor de kan stå i køk-
kenet og fremtrylle en spændende ret. De kan 
altså gennemføres uden en større indsats fra 
husudvalget. Der vil som tidligere blive op-
hængt lister i klubhuset, og der opfordres til, at 
man finder en lørdag, hvor man kan, og så skri-
ver sig på. Hvis man kan blive enige om menuen 
og forliges i køkkenet, så kan man jo fint være 
flere om en lørdag.  

husudvalget seniorgruppen

Efterårsprogram for Seniorgruppen
Vi mødes 3 gange inden jul. Første gang onsdag 
den 6. oktober, anden gang torsdag den. 4. no-
vember. Torsdag den 9. december holder vi vores 
traditionsrige julefrokost hvor vi hver især bi-
drager med lidt godt til maven. Mangler man in-
spiration til snapsebrygning eller madlavning 
kan man slippe med at aflevere en hundrede-
kroneseddel. Per Priess går med planer om en 
aften med harmonikamusik, arrangementet er 
vist næsten hjemme, ellers er det sommerens 
oplevelser vi snakker om. Møderne starter klok-
ken 19.30. Til julefrokosten mødes vi klokken 
18.30 og dækker bord og retter an, klokken 19 
sætter vi os til bords.

Sejlerhilsen
Peter MA

Fra seniorsejlads i maj 2010
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HAVNE CAFEEN
- Stedet hvor sejlere mødes

Konfirmation · Fødselsdage
Bryllup · Op til 50 personer

Ring og få et tilbud
Tlf. 86 22 52 55

Endnu før Egå Marina var indviet i maj 1978 var 
Egå Sejlklub godt i gang med kapsejladsarran-
gementer. Her har du lidt om årene 1977-1979:

1977: Det første kapsejladsudvalg blev dannet i 
marts 1977, og den første leder af kapsejladsud-
valget var Ebbe Wermuth Jensen.  Den 20.-21.
august afholdtes :
Havkapsejlads (80-100 sm),  Stjernesejlads (25-
30 sm) og OL-bane (ca. 12 sm).
Der var i alt tilmeldt 60 både.  Mogens Terp, som 
dengang var med i kapsejladsudvalget, sørgede 
for et godt sponsorat, så sejladserne fik navnet  
VOLTA CUP.

1978: I marts 1978 var der udskiftning i kapsej-
ladsudvalget, og som nye i udvalget kom Per 
Priess og Lars Pedersen. Der skete en hel del:
25.-28. maj blev der afholdt STAR-bådsstævne 
med 58 tilmeldte både. 
11.-13. august igen havkapsejlads fra Egå Marina, 
og denne gang var det i et  samarbejde med de 
lokale sejlklubber.  Sejladsen fik navnet  INTER-
SALE CUP, og denne gang gik sejladsen Hesselø-
Anholt rundt;  60 både var tilmeldt.
9. september blev sejlklubbens første damesej-
lads afholdt med 15 deltagende både.
Desuden var der træningssejladserne om tirsda-
gene og pointsejladserne, hvor der deltog 30 
klassebåde i 1978:  9 H-både,  11 Spækhuggere, 7 
Folkebåde og 3 PDere.

1979: Nu var der igen udskiftning i kapsejlads-
udvalget, nyt medlem blev Peter Møller Ander-
sen.  Dette år blev der afholdt  Volta Cup sejlad-
ser, hvor havkapsejladsen gik Anholt rundt,  der 
var Damesejladsmesterskab med 17 tilmeldte 
både, og der var de almindelige træningssejlad-
ser samt pointsejladserne.
6.-7. oktober afholdt Egå Sejlklub den første  HO-
VEDKAPSEJLADS.
Interessen for vore kapsejladser var stor, og i 
slutningen af 1979 havde næsten 200 kølbåde i 
Egå Sejlklub et målebrev. Der skete også meget 
med kapsejladser i 80erne, men det må vente til 
et af de følgende BÅKEN-numre.

PP

kAPSeJlADS  i  1970erne

Volta Cup 1977, i baggrunden havnen under bygning.
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Husketavle
SEPTEMBER
10. Båken nr. 4 udkommer .................................. Red.
11. Løvfaldstur ..................................................... urudv.
12. Løvfaldstur ................................................... Turudv.
13. Singlehand (sidste)....................................... Kaps.
14. Pointsejlads ...................................................... Kaps.
14. Easy sejlads (sidste) ...................................... Kaps.
14. Båkebanen + gule ærter ............................ Kaps.
15. Havfruecup afslutn. (ÅS) .................Pigesejlere
19. Hovedkapsejlads ..........................................  Kaps.
21. Pointsejlads ...................................................... Kaps.
22. Pokalsejlads afslutn. (ES) ................ Pigesejlere
28. Pointsejlads (sidste) ..................................... Kaps.
29. Evaluering (ÅS) ................................... Pigesejlere

OKTOBER
05. Pointsejlads – ribbensteg .......................... Kaps.
06. Hyggeaften ...............................................Seniorgr.
09.  Kranoptagning weekend ..........Havnemester
10.                do   ..............................................................do
16.  Kranoptagning weekend  ................................do
17.                do   ..............................................................do

23.  Kranoptagning weekend .................................do
24.                do   ..............................................................do
30. Kranoptagning weekend (sidste) ................do
31.                do   ..............................................................do

NOVEMBER
03. Generalforsamling ES ....................Bestyrelsen
04. Hyggeaften ...............................................Seniorgr.
06. Lørdagsfrokost (?) .............................. Husudvalg
09. Pladshavermøde ...............................Egå Marina
13. Lørdagsfrokost (?) .............................. Husudvalg
20. Lørdagsfrokost (?) .............................. Husudvalg
27. Lørdagsfrokost (?) .............................. Husudvalg

DECEMBER
03. Båken nr. 5-2010 udkommer .......................Red.
04. ES julefrokost (?) ................................ Husudvalg
09. Senior julefrokost ...................................Seniorgr.
 

Lidt information fra sejlerskolen. 
Inden der begynder at gå for mange rygter, vil vi 
lige berette omkring den skadede skolebåd.  
Den blev ”udlånt” til en god sejler, som var så 
uheldig, at blive påsejlet af en folkebåd, der hav-
de hele skylden og vedkendte sig den. 
Den blev derefter meldt totalskadet af Anders 
Balle fra Codan forsikring, vi blev tilkendt 
47.000.- og den gamle båd,  dette accepterede 
vi.  
Båden blev hentet hjem fra Ballen havn af Fip, 
Steen og  Erik, hvor den har ligget indtil sagen 
blev afgjort.  

Et lille hold, bestående af Fip og Peter Juul, påtog 
sig opgaven med at finde en ny båd. De fandt et 
par stykker på Sjælland, som de så har været ov-
re og kigge på, og der ud fra lavet forhandlinger. 
I skrivende stund skulle prisen for den ene være 
38.000.-. Fip og Kenneth vil så  hente den i Od-
den havn eller Hundested. 
Der vil så blive taget det bedste fra den gamle 
båd og sat på den nye vi får.

Ole Lundskov

Sejlerskolen
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I sidste nummer af Båken var der et billede af den 
halvmodel, som Jesper Nielsen gav ES, og som 
straks blev ophængt i klublokalet. Samtidig efter-
lystes hvilken båd modellen forestiller.

Der kom et meget sandsynligt bud, at det var 
Shamrock III, og det kræver en nærmere forkla-
ring.

Vi skal til den mest berømte af alle kapsejladser 
’’Americas Cup”. Navnet har den haft siden 1851, 
da en amerikansk båd ”America” vandt 
sejladsen,der oprindeligt var engelsk, og hjemfør-
te trofæet, en sølvkande fra England til New York 
Yacht Club. Reglerne blev nu ændret, og fremover 
skulle sejladsen være en ’venligsindet konkurren-
ce mellem nationer’. Sejladsen afholdes med 
nogle års mellemrum, og det er endnu ikke lykke-
des England at tilbageerobre den berømte sølv-
kande. De næste 24 sejladsen blev vundet af USA. 
I 1983 lykkedes det Australien at vinde sejladsen.

Det er en matchrace, en kapsejlads mellem to bå-
de, hvor den ene, ’forsvareren’ er vinderbåden fra 
forrige sejlads, og den anden, ’udfordreren’  er vin-
deren af ’Louis Vuitton Cup’, en serie udtagelses-
sejladser, som er sponsoreret af Louis Vuitton. I 
2007 deltog 11 nationer med hver sin båd i udta-
gelsessejladserne. New Zealand vandt, og kunne 
derfor stille med båden ”Emirates - Team New 
Zealand” som udfordrer mod Schweiz som for-
svarer med båden ”Alinghi”. - ”Alinghi” vandt for 2. 

gang sejladsen, som fandt sted udfor den span-
ske middelhavsby Valencia.   

En kendt englænder, Sir Thomas Lipton, (Lipton 
Tea) gjorde flere forsøg på at vinde sejladsen. I 
1899 med båden ”Shamrock” , hvor han tabte til 
USA’s ”Columbia”. Igen i 1901 med ”Shamrock II”, 
hvor han igen tabte til ”Columbia”. Derefter i 1903 
med ”Shamrock III”, hvor han tabte til USA’s ”Reli-
ance”.  Efter 1. verdenskrig blev sejladserne genop-
taget i 1920, og Sir Lipton møder med ”Shamrock 
IV” men taber til USA’s ”Resolute”. Hans sidste for-
søg bliver i 1930 med ”Shamrock V”, og her taber 
han til USA’s ”Enterprise”.
Der er solgt et utal af billeder og modeller af 
Shamrock bådene. De var berømte og fantastiske 
både, selv om de tabte ’Americas Cup’, så havde 
de dog vundet udtagelsessejladserne, og ofte var 
der kun minutter mellem vinders og tabers mål-
gang.
De første fire Shamrock både var gaffelriggede. 
Shamrock V var Bermudarigget.

Her er nogle data for Shamrock III: 
Type: J-Class, 
Yacht Club: Royal Ulster Yacht Club, Irland
Ejer: Sir Thomas Lipton
Konstruktør: William Fife III, Jr.
Værft: W. Denny & Brohers, Dumbarton, Scotland
Skipper: Capt. Robert Wringe
Besætning: 56
Materiale: Skrog og mast af Stål. Ballast bly og 
dæk af fyr
L.O.A.: 41 m Sejlareal: 1.273,9 m2

L.V.L.: 27,33 m Mast: 46,55 m
B.O.A.:  7,5 m Bom: 31,9 m
Dybgang: 6,05 m Bovspryd: 8,99 m
Deplacement: 166,6 t Topmast: 13,5 m

PS. Shamrock er navnet på et irsk nationalt sym-
bol, et trekløver blad (irsk: seamróg). Det bruges i 
turisme, handel og erhverv og ses overalt. Præsi-
dent og statsinstitutioner bruger det officielle 
symbol, den keltiske harpe.

Niels 

Shamrock og Americas Cup

Shamrock og White Heather.
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egå Marina

Bestyrelsen meddeler
Vi beder alle bådejere om at besø-
ge vor hjemmeside, hvor ”Praktiske 
informationer – Efterår 2010” er 
opdateret.

Der indbydes til 

Informationsmøde for pladshavere 
tirsdag den 9. november 2010 kl. 19,30 i Egå Sejlklubs’ lokaler

 Dagsorden:
 1. Valg af ordstyrer
 2. Formanden informerer om sæsonen 2010 og 2011.
 3. Kassereren informerer om det foreløbige resultat samt om takster for 2011.
 4. Pause – hvor der serveres en øl eller vand
 5. Ordet er frit.
 Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

Marinaens grundlægger og formand i 20 år, 
Henning Schou, er fyldt 80 år, 

hvilket vi har markeret på selve dagen. 
vi ønsker endnu engang 

Tillykke.

Man kommer rundt i mange havne i løbet af ens sommer-
ferie og ser instrumenter m.m., der bare fungerer.
Dette, der er fundet på Endelave, er iangen undtagelse.
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Efterårsprogram for Egå Marina

Vinterstativ til båden:
Er dit stativ klar til optagning af din båd? Næste 
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 in-
den optagning. Havnen har kun et begrænset an-
tal klodser, så derfor HUSK SELV AT MEDBRINGE 
KLODSER.

Krankørsel lørdage og søndage:
Vi starter lørdag den 9. oktober, og kører alle dage 
til og med søndag den 31. oktober. Derefter køres 
der kun på hverdage, frem til slutningen af no-
vember. 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 travelif-
ten, koster det kr. 1.500,00 for til- og afrigning.
HUSK: DU KAN BESTILLE TID TIL KRANLØFT VIA 
VORES HJEMMESIDE: www.egaa-marina.dk
Der skal være løftemærker på båden, der viser 
hvor på båden kranstropperne skal placeres. Løf-
temærkerne udleveres på havnekontoret.
Der er stadigvæk alt for mange, som ikke har af-
mærket mast og stativ med medlemsnummer. 
Få dette bragt i orden inden du bestiller tid til op-
tagning.

De asfalterede P – pladser:
Vi påbegynder placering af både for vinteropbe-
varing på P-pladserne den 1. oktober.
Bådene skal senest være væk fra P2-pladsen igen 
den 8. april 2011, og fra P1- og P3-pladserne den 18. 
april 2011.
Er der både som ikke er væk på overnævnte dato-
er, flyttes disse over på en af vinterpladserne for 
pladshavers regning.

Masteopbevaring:
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 2011.  
Permanente telte accepteres som udgangspunkt 
ikke. Der kan i særlige tilfælde træffes anden afta-
le med havnemesteren. 

Egå Marina’s hjemmeside.
Vi opfordrer alle til jævnlig at checke vor hjem-
meside  www.egaa-marina.dk,  hvor eventuelle 
ændringer, nyheder såsom kort referat fra se-
nest afholdte bestyrelsesmøde m.m. bliver of-
fentliggjort. 

Med sejlerhilsen Havnemesteren.

Havnemester
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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.
www.netbaad.com

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

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

Systematic Software Ingineering A/S, Århus
Sparekassen Kronjylland

Følgende støtter egå Sejlklubs Sejlerskole
Elna og Erik Mariagers Fond

Sailgroup Denmark Aps
Henrik Bock Århus A/S

www.netbaad.com

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

Navn

Adresse Postnr. By

Tlf. privat arbejde mobil

Fødselsdag og år

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

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

Jeg er: sæt X

■ kølbådsejer

■ motorbådsejer

■ gast

■ jollesejler

■ surfsejler

■ optimistjollesejler

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

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

Bådens navn Type/fabrikat

Sejlnummer Skrogfarve

Båden ligger på bro nr. Plads nr.

Dato og underskrift

Indmeldelsesblanketten bedes venligst afleveret i Egå Sejlklubs
postkasse eller tilsendt klubben.
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Nye MeDleMMeR i eGå SeJlklUB
Stig Frandsen
Athenvej 123
8960 Randers SØ

Henrik Andersen
Voldbyvej 43
8464 Galten

Britta Poulsen
Trillegårdsvej 176 b
8210 Hasle

Jon Fauerhold Møller
Engdalsvej 101
8220 Brabrand

Lara Stubdrup
Tålforvej 32
8250 Egå

Ole Stubdrup
Tålforvej 32
8250 Egå

Jan Baslev
Gefionsvej 24
8230 Åbyhøj

Torben Sloth Jacobsen
Blishønevej 8
8541 Skødstrup

Judith Nissen
Ørnsøvej 20
8240 Risskov

Søren Torp Nielsen
Hesselballevej 31
8530 Hjortshøj

Rene W. Schmidt
Solmarksvej 37
8240 Risskov

Gaia Inge Nedergaard
Niels steensensvej 2
8920 Randers NV

Johnny Andersen
Opadalen 27
8930 Randers NØ

Lars Fuglsang
Hæstvej 11
8380 Trige

Mads Salling Mortensen
Østbanetorvet 8 1.tv
8000 Århus C

Andr‚ Sørensen
Sandagervej 9
8240 Risskov

Niels Birkegaard
Spovevej 16
8382 Hinnerup

Skjold La Cour
Bredkær Parkvej 11
8250 Egå

Mads Birch Christensen
Kamillevej 7
8240 Risskov

Mette k. Birch Christensen
Kamillevej 7
8240 Risskov

Søren Lindhart Thomsen
Æbleparken 4
8382 Hinnerup/Søften

Troels Brandt
Vilhelmsboergvænget 69
8330 Beder

Ivan Wemmelund
Vibevej 9
8240 Risskov

Birgitte Bentzen
Vibevej 9
8240 Risskov

Olav Rasmussen
Lykkenshøj 34
8220 Brabrand

Niels p. Jørgensen
Bugthusene 32B
8250 Egå

Peter Chr. Rasmussen
Tranevej 6
8240 Risskov

Klaus Hohwü Kæstel
Brombærhaven 74
8520 Lystrup

Per Duus
Tornbjerg 3B
8732 Hovedgård

Anders Brask
Anemonevej 99
8700 Horsens

Torben Møller Hansen
Alpedalen 9
8543 Hornslet

Anders Ballegaard Nilesen
Skovbyparken 45
8494 Galten

Peter Schmidt
Manbjergvej 26
8541 skødstrup

Niels Jørgen Hedegaard
Skæring Sandager 10
8250 Egå

Thomas Køfer
Vegavej 31
8270 Højbjerg

Max Knudsen
Brovej 14
9510 Arden

Mogens Albrecht
Vintergækvej 2
8541 Skødstrup

Flemming Wisborg
Strandvangsvej 71
8250 Egå
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NY SERVICEMULIGHED 
FOR DIN BÅD

Nu, hvor Floor Marine A/S har etableret 

sig på Egå Marina, er der kommet en

ny mulighed for lokal service af din båd. 

Ud over et stort værksted beliggende 

mellem Skæring og Hjortshøj har vi tre

servicebiler med servicefolk, der har

mange års båderfaring. 

Vi servicerer alle bådtyper og mærker,

og foretager næsten alle 

former for arbejde: Montering, 

serviceftersyn, klargøring m.m.

Vi tilbyder også totalaftaler omkring 

vinterklargøring og landsætning med 

afrigning efterår og søsætning i foråret. 

Ring 2783 0937 og hør nærmere.

 



Afsender:
Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, DK-8250 Egå


