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Hurtig – Fleksibel – Seriøs betjening
www.netbaad.com

Velkommen til 
bådmeSSe på egå mARinA
kig ind i butikken - vi har masser af gode messe tilbud

HH svømme vesti ass. farverpris kr. 100,00

bådstativer
F.eks model Q2 til 35 fods båd
kr. 5995,-

demo på havnen af el-cykler - gril og masser af spændende nyheder

- 20 % på lowrance 
plottere og gpS

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

Formand
Claus Dalbøge
Åmindevej 8
8240 Risskov
Tlf. 53 10 82 40

Kasserer
Flemming Rost
Prins Knuds Vej 22a
8240 Risskov.
Tlf. 86 17 90 08

Næstformand
Peter Juul Christiansen
Tretommerparken 10
8240 Risskov
Tlf. 40 74 70 40

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

Fmd. Optimistudvalg
Jonas Döpping
Toftevej 3
8250 Egå
Tlf. 51 61 11 65

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

Jolleudvalg og Sailing Århus
Kristine Stubdrup
Tålforvej 32
8250 Egå.
Tlf. 86 21 42 08/ 41 58 55 21

Klubhusudvalget og Tur- 
og Motorudvalget havde 
ved redaktionens slutning 
endnu ikke fået udpeget 
formænd.

Referat fra den 8. august 2011.
Deltagere: Ole L, Claus, Flemming, Steen, Jonas, 
Peter.
Afbud: Birgitte.
Referent: Flemming.

Opfølgning fra sidste møde.
Flemming har kontaktet Lars (EM) for at få et 
forslag til et nyt, fælles låsesystem men har end-
nu ingen tilbagemelding fået. Claus stiller for-
slag til EM’s bestyrelse om en ny, fælles løsning.
Peter udarbejder endeligt forslag omkring BÅ-
KEN/hjemmeside.

Status Ungdom/Sailing Aarhus
Jonas lufter tanker om tilskud til elitearbejdet i 
Aarhus-bugten. Holdningen i bestyrelsen er, at 
der skal være synlige aktiviteter i Egå Sejlklub for 
at nogen form for tilskud kan komme på tale. Al-
le 5 klubber i Sailing Århus skal deltage i omkost-
ningsdelingen, enten i lige dele eller efter med-
lemstal. Mulighed for at Ungdoms-/Jolleafdelin-
gen selv giver tilskud indenfor eget budget drøf-
tes, men der træffes ingen beslutning herom.

Info fra formand og fra udvalg
Bådudstillingen:
Peter, Lars (EM) har mødtes med Michael Floor. 
EM stiller havnen til rådighed, rydder bro 1 på 
sydsiden, sørger for ekstra rengøring og opryd-
ning. Egå Sejlklub står for catering, parkering, 
morgenmad til udstillere, middag for udstillere 
fredag aften m.v. BÅKEN 4/2011 udkommer – på 
grund af bådudstillingen let fremrykket – 26/8, 
og trykkes i 2000 eksemplarer. Uddeles i bugtens 
klubber. Jonas sælger pt. Business Cup – holdsej-
lads i jolle for firmahold. Jollerne sejles af Egå 
Sejlklubs medlemmer. Gennemgang af beman-
ding af arrangementet. Arrangementet skrider 
planmæssigt frem. Praktiske opgaver fordeles.

Eventuelt
Intet

Næste møde blev ikke fastlagt. Formanden ind-
kalder.

Bestyrelsesmøde
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Indkaldelse til Generalforsamling
I henhold til vedtægterne for Egå Sejlklub indkaldes herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 2. november 2011 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 2011.
 Eventuelle forslag offentliggøres otte dage før generalforsamlingen ved opslag i klubhuset
 Bestyrelsen

· All risk-kaskoforsikring, Ansvar og sejlerulykke 
· Med faste præmietakster til danmarks bedste præmie
· Yachtassistance er inkl. unden merpris
· Specialrabat til Egå sejlklubs medlemer
 

Hent din tilbud online

www.bavaria-yacht.dk
Gl. Strandvej 148 · 5500 Middelfart · Tlf. 2131 1310   
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Forårssæsonen sluttede med den traditionsrige 
Midsommersejlads-grillaften, og også i år var 
der et godt fremmøde. Start i pænt vejr – lidt 
blæsende – og nogenlunde god opførsel på ba-
nen, og vel tilbage trak vi indenfor efter et par 
fadøl, da vi skulle grille og spise. Der var god 
stemning både hos grill-staf og deltagere - og 
Ole havde som vanligt tryllet præmier til alle, 
som på festlig vis blev overrakt til stor under-
holdning for alle. 

Efterårssæsonen er nu godt i gang, og der sejles 
flittigt på alle banerne. Der har også været ar-
bejdet godt op til afviklingen af Aarhus Big Boat 

Race, der i skrivende stund er ved at spidse til. 
Men mon ikke det lykkes at få det afviklet også - 
gerne med støtte også fra vejrguderne. Den 3.-4. 
september er der Aarhus Festuge Cup for kølbå-
de, hvor vi også har et hold der afvikler en bane. 
Ellers husk, at der er Egå Hovedsejlads søndag 
den 18. september. Hold øje med opslag og 
hjemmesiden. Vi afslutter Båkebanen med vores 
gule-ærter-sejlads tirsdag den 20. september 
med præmieoverrækkelse til årets klubmestre, 
og afslutter Pointsejladserne tirsdag den 4. ok-
tober i ES klubhuset.  
Fortsat god kapsejlads-sæson. 

Steen Jepsen
Kapsejladsudvalget.

Indbydelse til HOVEDKAPSEJLADS
Søndag d. 18.september, 2011.

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 med-
delt 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 Kapsejlads-
reglerne definerede regler samt udleverede sejladsbestemmelser.
Gyldigt målebrev er påkrævet.

Kapsejladsusvalget. 

kapsejladsudvalget

6



7



OPTI WEEK ISTANBUL
Et hold optimist sejlere fra Egå Sejlklubs ung-
domsafdeling har været til det internationale 
holdsejlads stævne i Istanbul fra den 23. til den 
27. juni. Stævnet, der var arrangeret af Istanbul 
Sejlklub, forløb over 2 dage og foregik i Bosphor-
us strædet. Holdet, der kun havde sejlet sam-
men 1 gang før stævnet i Istanbul, bestod af Jo-
sephine Swiatecki - A optimist, Christian Bund-
gaard - B optimist og Henrik Sø Kristensen - B 
optimist, Egå Sejlklub, samt Asger og Johan 
Beckett – begge A optimister fra Fåborg. Benja-
min Beckett der var træner (fra Fåborg), formåe-
de at skabe en god stemning i gruppen og få det 
bedste ud af denne. Udover fra Danmark var der 
hold fra Tyrkiet, Israel, Bulgarien, Rumænien, 
Rusland og Tunesien. Hold sejladserne blev fore-
taget i 4 forskellige grupper af både med hver 
deres farve på sejlene (røde, blå, hvide og grøn-

ne) så det var let at adskille de forskellige hold 
fra hinanden. Holdet fra Danmark opnåede en 
flot samlet 5. plads ud af de 16 deltagende hold. 
Imellem de 2 dage med sejlads var der en fridag, 
der blev udnyttet til sightseeing, hvor hele grup-
pen var i Grand Bazaar, hvor de 2 Fåborg drenge 
blev klippet i en typisk barbersalon, drengene 
blev flot klippede, det var det helt store show. 
Derudover besøgte vi en moske. Dagen blev af-
sluttet med fællesspisning på en tyrkisk restau-
rant. Der var også tid til at hygge sig, når dagene 
med sejlads var afsluttede. Børnene hoppede i 
sejlklubbens store pool, og der blev leget og spil-
let fodbold på tværs af nationerne. Stævnet blev 
afsluttet med præmieoverrækkelse og buffet, 
hvor vi fik lejlighed til at overrække vores klub-
flag. Alt i alt var det en forrygende tur i fine om-
givelser og med fantastisk flot vejr, hvor vi mød-
te stor gæstfrihed fra vores værter.

Arne

6 Medaljer
og en stribe top placeringer til Egå ved somme-
rens internationale mesterskaber.
Ved VM for Zoom8 i Hanko sikrede Anna Munch 
i overbevisende stil Egå Sejlklub og sig selv et 
verdensmesterskab. Men ikke nok med det, sam-
tidig nakkede Jacqueline Döpping Bronzemedal-
jen på sidste dagen. Sidste deltager fra Egå, Emil 
Munch, klarerede sig også flot med en samlet 5 
plads.

ungdomsudvalget

Fra VM i Hanko, Finland. Guld til Anne Munch.
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Sommerens succes for Egå slutter dog ikke her. 
Ved Junior nordisk mesterskab i Sønderborg var 
Jacqueline Döpping med til at sikre Guld til Dan-
mark i holdsejlads for Zoom8 joller. Ved samme 
JNOM vant både Jacqueline og Emil Sølv indivi-
duelt for drenge og piger. Anna Munch var med 
til at sikre Danmark sølv i holdsejlads for opti-
mistpiger ved JNOM.

Men dette er ikke de eneste topresultater som 
Egå har fået i løbet af sommeren. Det er også 
blevet til en række topplaceringer herudover.

Nogle Resulter for Egå Sejlklub:
VM, Zoom8 - piger:
 Guld til Anna Munch
 Bronze til Jacqueline Døpping

VM, Zoom8 - drenge:
  5 plads til Emil Munch

JNOM, holdsejlads, Zoom8 - piger:
 Guld til Jacqueline Døpping

JNOM, individuelt, Zoom8 - piger:
 Sølv til Jacqueline Døpping.

JNOM, individuelt, Zoom8 - drenge:
 Sølv til Emil Munch.

JNOM, optimist - piger:
 11. plads til Katarina Bjerre Knudsen.
 15. plads til Alice Bjerre Knudsen.

 21. plads til Anna Munch.
 31. plads til Sofie Wadmann.

JNOM, optimist - drenge:
 12. plads til Patrick Døpping.
 27. plads til Mathias Krusse.
 37. plads til Vitus Holten.

JNOM, holdsejlads, optimist - piger.
 Sølv til Anna Munch.

VM, Laser 4,7.
 9. plads til Christian Rost.
 10. plads til Jens Eskildsen.
 25. plads til Mikkel Korsby.
 27. plads til Emil Sell.

EM, Laser 4,7.
 31. plads til Mikkel Korsby.
 54. plads til Martin Jensen.

Dette er blot et udpluk af de resultater som blev 
opnået af Egå Sejlklubs ungdom. Der er ikke 
mange klubber i verden, som år efter år kan 
præstere sådanne resultater, og vi kan med rette 
være stolte af os selv.

Med sejlerhilsen
Jonas.

Guld til Anne Munch, sølv til Valentina Faihs, Østrig 
og bronze til Jaqueline Døpping.

Opti-stævne 
i Istanbul.
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Laser 4.7 VM – med Alcatraz om styrbord
Efter mange gode sejlsportsoplevelser rundt om 
i Europa tidligere på året, gik turen sidst i juli til 
Californien – nærmere bestem til St. Francis 
Yacht Club i San Francisco.  Vi drog helt ”over 
there” for at sønnike kunne deltage i VM for La-
ser 4.7. Laser-jollen findes med 3 rigstørrelser, 
hvoraf 4.7 er den mindste.  Laser 4.7 sejles af un-
ge op til ca. 18 år, og er i mange lande omkring 
os førstevalg, når der skal vælges fortsættelses-
jolle efter Optimistjollen. De to andre rigstørrel-
ser hedder Radial og Standard. Eneste forskel på 
de 3 rigstørrelser er undermasten og sejlet. Her-
udover er jollerne fuldstændig ens, så man kan 
vokse med sin jolle og de fleste unge Laser-sejle-
re behøver aldrig mere at skifte jolletype – uan-
set højde, vægt og alder.  Laser 4.7 er en jolle, der 
kun kan fornøje de fleste og i hele verden er der 
store flåder af den. Specielt i landene syd for 
Danmark har jollen vundet stor udbredelse og i 
Europa er det uden sammenligning den største 
jolleklasse med mere end 400 deltagere ved 
sommerens netop afholdte Europamesterskab. 
St. Francis Yacht Club var vært til dette års VM 

og sejladserne fandt sted lige ud for klubhuset 
med Golden Gate til bagbord og Alcatraz til styr-
bord. Rammerne kunne næppe tænkes bedre, 
og der mødte os dagligt et fantastisk syn, når 
mere end 150 unge Laser-sejlere dystede på det 
friske og strømfyldte farvand, - mens pelikaner 
fløj i flokke over deres hoveder, og søløver samt 
sæler nysgerrigt kiggede på fra vandoverfladen. 
Utroligt smukt var også synet af én af de store 
Americas Cup 12M-både, der majestætisk runde-
de Golden Gate næsten hver dag. Et charterfir-
ma stillede splinter nye charterjoller til rådighed 
for alle sejlerne, så det eneste der skulle være 
plads til i bagagen var sejl samt rorpind med 
forlænger. De fleste sejlere ankom i god tid til 
begivenheden for at træne ”on-site” i det strøm-
fyldte farvand, og for os europæere tillige for 
”vende døgnet” og blive de 9 timers tidsforskel 
kvit. De første dage gik med jolleudlevering, on-
site-træning, måling osv. Dagene blev krydret 
med ture rundt om i byen. San Francisco er en 
by, der har utroligt meget at byde på. Vi fik natur, 
historiske, kulturelle og etniske oplevelser, samt 
oplevede havnefronten med store hoteller og 

Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

Bøsbrovej 7 · 8900 Randers · T: 8642 9841
www.denrigtigeslagter.dk
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byfest-lignende stemning med mennesker og 
forlystelser over alt. Vi voksne synes nok, at det 
var lige i overkanten, men vi nød de mange gode 
spisesteder, var på Hard Rock Cafe, spiste fisk i 
Fishermans Wharf og kørte selvfølgelig med Ca-
ble Car ad de bakkede gader, som er blandt San 
Francisco’s vartegn. Hvad angår udbuddet af 
mad, blev vores fordomme om McDonald-kultu-
ren gjort til skamme. Der var stort set ingen af 
disse restauranter. I stedet var udbuddet af for-
nuftig mad altid til at finde og det i rigeligt store 
amerikanske portioner. Endvidere oplevede vi 
heller ikke amerikanere drikke Coca Cola på ga-
den – de drak såmænd bare kildevand som vi 
andre. USA’s store overvægtsproblem så vi ikke 
meget til i det velstillede San Francisco. Før sej-
ladserne om mesterskabet skulle begynde, blev 
der – traditionen tro - afholdt practicerace, hvor 
sejlerne kunne mødes for første gang. De delta-
gende unge blev delt i et pigefelt og to drenge-
felter, og det var igen fantastisk at se, at også pi-
gerne håndterer Laser 4.7-jollen i 10-12 ms. Mens 
sejlerne dystede mod hinanden, mod den stær-
ke strøm og mod den springende vind, var der 

- din lokale 
leverandør af kvalitets 

presenninger

Bakketoften 11 · 8541 Skødstrup 
tlf.86222233 · og@gpcovers.dk

➤
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god tid for os andre til at se sejlklubben, dens 
omgivelser og dens helt utrolige faciliteter. Vi 
havde alle, sejlere som medrejsende forældre, 
adgang til hele klubhuset og dets imponerende 
faciliteter, – faciliteter vi kun har set lige i Las 
Palmas, Palma og Rio. Klubhuset var omtrent 
2.000 kvm. i grundplan med fuld overetage og 
flere terrasser, både oppe og nede. En smuk re-
ception med tre ansatte mødte os, hver gang vi 
ankom til klubhuset – ansatte med smil på læ-
berne og en dejlig, hjælpsom facon. Hvis man 
overholdt klubbens dresscode og etikette for 
god opførsel, var der adgang til hele herligheden 
stort set hele døgnet. Udover en fantastisk re-
staurant på 1. sal med 180 graders udsigt over 
bugten, Golden Gate, OL-montre, halvmodel-ud-
stilling af Americas Cup både, shop med merc-
handise fra klubben og fitnessrum, var der me-
get andet at opleve i klubhuset. Toiletrummene 
var for kvinderne udvidet med sminkerum. På 
selve toiletterne var der alt fra lotion, mundskyl-

levand til guldvandhaner. Hos mændene var der 
frit barbergrej, voks, kamme osv. Omklædnings-
rummene havde også rigt udbud af solcreme, 
sauna og selvfølgeligt var der rå mængder af 
håndklæder til fri afbenyttelse. Man måtte dog 
love kun at bruge ét af klubbens håndklæder på 
stævnedage!!. Herud over var der indvendig atri-
umgård, hvor der altid var læ, samt bar og stort 
”Startingline room”, hvorfra man kunne følge 
sejladsernes start fra første parket. Efter dage-
nes sejladser fik sejlerne eftermiddagsmad i 
dette rum med plads til ca. 200 mennesker, og 
det var også her, indmarchen fandt sted. Ind-
marchen og den officielle åbning blev afsluttet 
med ét minuts stilhed i medfølelse med det 
norske folk efter tragedien, der netop havde 
ramt Norge. VM blev afviklet over seks dage 
med to sejladser hver dag. Slæbestedet og den 
lille gangbro til slæbestedet var lagt an, så man 
var afhængig af, at vinden kom fra vest, og  ve-
stenvinden kom, og var der hver eneste dag, 

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

Autoriseret forhandler af
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startende let 5-6 ms, friskende til 10-12 ms fra 
først på eftermiddagen.  Vinden var periodevis 
skiftende i tryk over banen og med vinddrejning 
op ad banen. Sikkert var det hver dag, at de 
planlagte sejladser blev afviklet på fornemste 
vis. Strømmen var til tider meget kraftig og skif-
tende i retning gennem dagen, så der var nok at 
forholde sig til som sejler. Den kraftige strøm 
betød at vandtemperaturen var lav, kun ca. 15 
grader, men samtidig betød den store vandud-
skiftning i San Francisco Bay at vandet altid var 
dejligt rent. Egå Sejlklub var til stævnet repræ-
senteret af Mikkel Korsby og Christian Guldberg 
Rost. For de resultat-interesserede er der infor-
mationer om sejladserne at finde på www.sfla-
serworlds.com, og billeder fra turen til San Fran-
cisco findes på picasaweb.google.com/Flem-
ming.Rost. De seks dage med sejladser blev 
brugt forskelligt af os supporters (forældre og 
søskende). Mændene stod ofte på terrasserne 
med kaffe og kikkert og nød sejladserne, der var 
så tæt på klubhuset at sejlerne kunne høre til-
råb fra tilskuerne. Der var tilskuere fra mange 
lande og der blev udvekslet rejseminder og tips, 

på et for alle forståeligt engelsk. Kvinderne deri-
mod kunne godt forlade ”arenaen” og shoppe 
lidt i byens mange gader. 

God vind til Laser 4.7 i Danmark  
- sejlerhilsen Ketty og Flemming Rost.

Vellykket opstart 
af nye optimister i Egå Sejlklub 
I år har alle nystartede optimistjollesejlere valgt 
at fortsætte med at sejle efter sommerferien 
2011. Historisk er mellem 30 og 60 procent af de 
nye sejlere stoppet efter de første 5 til 10 sejl-
gange. Successen kan tilskrives flere faktorer, 
herunder at vejret var med os i opstarten og at 
de børn og forældre, som mødte op til intro i be-
gyndelsen af april, har vist sig at være af den 
helt rette støbning. Når det er sagt, har vi i ung-
domsafdelingen gjort en række tiltag, som har 
vist sig at have stor betydning for børn og voks-
nes oplevelse af at komme til Egå Sejlklub. I 2010 
oplevede vi at kun fire af i alt 22 nystartede C-
sejlere fortsatte til næste sæson. Derfor valgte vi 

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

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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i løbet af vinteren at formulere et samlet kon-
cept for opstart og introduktion i Egå Sejlklub, 
kaldet Egå Super-C. Konceptet består af følgen-
de otte punkter:
 
•  Livet som C-sejler starter med et introdukti-

onsforløb på ca. 1 måned, hvor børnene intro-
duceres til hinanden, klubben og livet på van-
det. 

•  Fokus er på det sociale, tryghed og de basale 
færdigheder – den vigtigste regel er at ingen 
børn må opleve at blive bange i løbet af intro-
duktionsforløbet.

•  Introduktionsforløbet afsluttes med en hytte-
tur for både børn og voksne. Indmeldelse i Egå 
Sejlklub og evt. leje af klubjoller sker i forlæn-
gelse af hytteturen.

•  Introduktionsforløb koster kr. 750,- og betales i 
forbindelse med opstarten (medlemskab og 
jolleleje for resten af sæsonen kr. 1.790,-).

•  På vandet er der altid to trænerbåde til de nye 
sejlere samt i det omfang det er muligt en for-
ældrestyret båd som assisterer trænerne med 
omsorgs og praktiske opgaver.

•  En gruppe på 4 erfarne forældre støtter op om-
kring den praktiske afvikling af træningen og 

introduktionen af nye forældre til livet i klub-
ben.

•  De nye C-forældre inddeles i mindre grupper, 
med det formål at binde forældrene sammen 
og lette introduktionen til det praktiske arbej-
de med at drive klubben.

•  Efter Introduktionsforløbet veksler sejladsen 
mellem fokus på boathandling og banesejlads. 
En dag om ugen er målet hygge, leg på vandet 
samt tursejlads og den anden dag sejles tradi-
tionel kapsejlads. 

I forbindelse med hytteturen blev forældrene 
bedt om at komme med ris og ros til introdukti-
onsforløbet. Der blev i tilbagemeldingen lagt 
vægt på, at både børn og voksne havde følt sig 
meget velkomne i klubben og havde bemærket, 
at der blev afsat ressourcer til at give de nye sej-
lere den bedst mulige start. Hele Egås Super-C 
koncept kan findes på www.sejlerne.dk, klik på 
”Nye sejlere 2011”. En mere udførlig evaluering af 
forløbet kan fås ved henvendelse til Thomas Ha-
gen Holten thj@r-m.com . Egå Super-C bestod i 
2011 af Pernille Robl, Joachim Berg, Hans Jakob-
sen og Thomas Hagen Holten.
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  Pantaenius
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Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark · Østrig · Spanien · Sverige · USA

Østerbro 11 · 7800 Skive · Tel. +45-97-51 33 88 · info@pantaenius.dk

www.pantaenius.no

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

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

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

Kontakt os
Har du spørgsmål til dine forsikringer? 
Du kan ringe +45-97-51 33 88 eller skrive til os på e-mail
info@pantaenius.dk
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Lund Marine ApS

Nord West Yacht AB

Nordship Yacht Aps

Nordsabb Kaj Klyn A/S 

Per4m Sailing

Faurby Yacht A/S

Halkvist Trading ApS

Floor Bådcenter

AKTIVITETER
Der arrangeres kapsejlads ”Business Cup” fra kl. 11.00 til 16.00 lørdag og søndag. 
Præmieoverrækkelsen vil være kl. 16.00 søndag.
Start på kapsejladserne annonceres på dagen.
 
Der vil være 5 både til rådighed for ”Kom og sejl” aktiviteten – både lørdag og søndag - og de sejler 
hver 2-3 ture. Tilmelding til en tur foregår i Egå Sejlklubs klubhus.
Vi forventer at første sejlads vil være kl. 11.30.

Bådhuset APS

Floor Marine

JMarine APS

Marine Parken Yacht APS 

Sejlerliv

Catamaran Yachting aps

Scandinavia Yacht 
Center Dragoer A/S

Kronjylland Camping 
& Marine Center A/S

UDSTILLERE

Fredag 12-18
Lørdag og søndag 10-18
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YachtBroker Fyn

Vibeke Skorup Knudsen

Palby Marine

Navico GmbH Office DK

JSL Puplication A/S 
Bådnyt
 
SUNWAY SEATRAVEL

Floor Marine

Raymarine Danmark

Sparekassen Kronjylland

TJ Marine

Scandinavia yacht 
intermational aps

Fred. Rasmussen- 
Odense aps

Quantum Sail 
Design Group

Plexifix

 
SPACERFLEX Danmark

 
Horsens Yachtværft ApS

Nytdrev.dk

GP Covers

Sondrup Marine

Garmin Danmark A/S

Ringdals 
Bådebyggeri ApS

Fred Rasmussen ApS

Dansk Tursejler

Boatclub.dk

Pantaenius A/S

Baadmagasinet aps

Netbaad.com

Furuno Fritid
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MARITIME
IDEER  

nu også maritime 

bøger mm....

www.bluehorizon.dk
sådan får du råd til langt mere
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pigesejlads

Så starter efterårssejlad-
serne, ÅSK er dommere. 

Havfruecup sejladserne 
fremover:
Den 10.-17.-24. og 31. 
august kl. 19.00.
Den 7. og 14. september kl. 18.30.
Den 21. september kl. 18.30 Pokalsejlads arrange-
ret af Egå sejlklub, Egå dommere.
Den 28. september kl. 19.00 Evaluering. 
H-båden Føniks er sikker vinder af forårets sej-
ladser, det er godt og solidt sejlet.

Tak til dommerne Erik og Leif som tålmodigt ud-
lagde gode baner til os.

Resultatlisten ser sådan ud:
1.  Føniks, H-båd.
2. Xalsa, X37.
3. Nicoline, Larsen 25.
4. Red Rooster, BB10.
5. Mary, Spækhugger.
6. X-tase, X99.
7. Elephant, H-båd.

Med sejlerhilsen
Lilly Meinicke.

Kontaktpersoner:
Kirsten Christiansen tlf. 86174014 /28583041.
Lilly Meinicke tlf. 21798950.
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Et kraftfuldt tilbud ! 

 
Få 20% i rabat på køb af ny Volvo Penta motor 

 
Her har du mulighed for at lave en god handel, på 
bådmessen giver vi 20% i rabat på vore compact 
motorer 13 – 75 HK, gear eller sejldrev. 
 

 
Et virkeligt ”kraftfuldt” tilbud hvor du får en 
enestående mulighed for at udskifte din udtjente 
motor med en ny og moderne til en fornuftig pris, 
tænk blot på nogle af fordelene: 
• 2-3-4 cyl. motorer med lavt vibrationsniveau 
• 115 Amp generator, giver masser af strøm 

ombord 
• Ferskvandskøling med mulighed for 

varmtvandsudtag 
• Sikker start 
 
Dette tilbud gælder alene under bådmessen 2 – 4 
september 2011. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Suppler med en ny foldepropel! 
 
Volvo Penta tilbyder 2-3-4 bl. foldepropeller 
med 25% rabat i perioden 15/8 til 30/11. 
 
Kom ind og lad os lave en propellerberegning 
på netop din båd.  
 
Priser fra. 6.500,-  
  
  
 
 

   

 

Stavneagervej 13 ・ 8250 Egå ・ 70209888 ・ lund@lundmarine.dk
www.lundmarine.dk

Lund Marinecenter
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Aarhus Nord · Aarhus Syd · Aarhus Vest · Randers · Kolding · www.pulterkammer.dk · tlf. 87 37 02 03Aarhus Nord · Aarhus Syd · Aarhus Vest · Randers · Kolding · www.pulterkammer.dk 

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

LAND I SIGTE!

BOOK PÅ

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

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

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

også blive slået op i klubhuset og komme
på hjemmesiden.

Mange sejlerhilsner
Lone Kirketerp

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

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

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

Erik Gersner, tlf. 40118144

BÅDBYGGERLÆRLING SØGES

Løvfaldsturen til Nappedam bliver i år 10. og 11. 
september. Se nærmere om tilmelding m.m. på 
hjemmesiden, samt på opslag ved broerne.

turudvalgetseniorgruppen
Efterårets sejladser
Sidste sejlads sker den 8. september. Vi mødes i 
klubhuset kl. 09.00 og beslutter vor destination, 
hvem der sejler,  m.v. - Husk mad og drikkevarer.

Der er planlagt 2 hyggeaftener, hvor vi mødes kl. 
19.30. Når det kan arrangeres, er der en som for-
tæller og evt. viser billeder fra en rejse, en sejlads 
eller et andet maritimt emne. Den 13. oktober vil 
Peter Petersen fortælle og vise billeder fra sin tur 
med Naveren i de New Zealandske farvande.
Næste hyggeaften er den 17. november. 

15. december afholder vi vor traditionelle og 
festlige julefrokost. Vi mødes kl. 18.30 til bord-
dækning og andre forberedelser . Efter foregåen-
de aftale med Peter Møller Andersen medbrin-
ges en af de mange retter eller drikkevarer, som 
bordet skal byde på. Har man ikke mulighed for 
dette, kan det klares ved, at man betaler kr. 100,- 
til Peter MA. Der er frit spil for festlige indslag 
under frokosten. 

Pinseturen styret af Terp.

21



HAVNE CAFEEN
- Stedet hvor sejlere mødes

Konfirmation · Fødselsdage
Bryllup · Op til 50 personer

Ring og få et tilbud
Tlf. 86 22 52 55

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

24.05.11
Det danske hold til ISAF Ungdoms VM er klar.
 ISAF´s Ungdoms VM, som i 2008 blev afviklet i 
Aarhus, skal i 2011 sejles i Zadar, Kroatien og 
Danmark stiller med fuldt hold, undtaget én di-
sciplin. Det er kun i RSX piger, der ikke vil være 
repræsenteret. 4 af 11 sejlere er fra Aarhus. Vi har 
i år et par interessante processer i gang. I 29´er, 
har brødrene Mads Emil og Christian Peter Lü-
beck fra Yachtklubben Furesøen blandet besæt-
ning med Ida Marie Baad og Marie Thusgaard 
fra Aarhus Sejlklub. I mere end et halvt år har de 
to besætninger trænet og konkurreret hvor Ma-
rie sejlede sammen med Mads Emil, fordi de 
begge var unge nok til at lave en Ungdoms VM 
kampagne. Det har resulteret i flotte resultater i 
både England og Frankrig og i sidste weekend, 
vandt de så TORM UGP i Sønderborg og dermed 
også udtagelsen til Ungdoms VM. Også Anne Li-
ne Lyngsø fra Egå, som til daglig sejler E-jolle, er i 
gang med et særligt projekt omkring Ungdoms 
VM. Hun har sammen med Lærke Lokdam (også 
Egå) investeret i en 420 jolle, hvor de træner 2 
gange om ugen, ved siden af træningen i E-jolle. 
Det bliver selvfølgelig svært at nå helt til tops i 
feltet, da det internationale 420 felt er meget 
hårdt, men målet for pigerne er mere den lang-
sigtede udvikling. Christian Rost (Egå) som skal 
repræsentere Danmark i Laser Radial ved Ung-
doms VM begik iøvrigt en ”dobbelt-sejr” da han 

Der mangler stadig et husudvalg. Derfor ven-
ligst følg opslag og hjemmeside.

Lørdagsfrokosterne
Trods et manglende husudvalg , så var lørdags-
frokosterne sidste år en stor succes. Det er en 
væsentlig del af klublivet, at vi vinteren igennem 
kan mødes et par timer over en spændende ret. 
- et glas vin eller en øl, - at vi kan få snakket som-
merens oplevelser igennem, og måske få inspi-
ration til næste sommers tur. 
Lad traditionen fortsætte. Fremgangsmåden er 
enkel. Man skriver sig på en ophængt liste i 
klubhuset til en lørdag, måske i fællesskab med 
nogle andre, - beslutter en god, som regel varm 
ret, og mødes så lørdag formiddag i køkkenet. Er 
der spørgsmål om køkkenet, så tal med nogle, 
som har prøvet det før. 
Første lørdagsfrokost er den 5 november.

Standerskift
Så er sæsonen slut. - Husk standerskift d. 29. ok-
tober kl. 14.30.

ES - Julefrokost
Det forventes, at vi kan gennemføre den traditi-
onelle julefrokost lørdag den 3. december.
Se opslag og tilmeldingsliste i klubhuset.

husudvalget
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ligeledes blev udtaget til at repræsentere Dan-
mark ved første udgave af EUROSAF European 
Youth Sailing Games (Ungdoms EM) på Gar-
dasøen til august, hvor Christian skal sejle Byte 
CII. Ungdoms EM, skal i øvrigt afvikles i Aarhus i 
2012.

06.06.11
Kun få pladser tilbage på 
Sailing Academy Aarhus efterårshold.
8 sejlere er tilmeldt Sailing Academy Aarhus ef-
terårshold 2011. Til de sidste 2 pladser søges en-
gagerede sejlere, som ikke nødvendigvis har hyl-
der prydet med pokaler. Akademisterne skal 
brænde for sporten og have lyst til at være del af 
en dynamisk og udfordrende idrætshøjskole 
”Sailing Academy Aarhus er et målrettet forløb 
der bygger bro mellem ungdomsjoller og køl-
bådssejlads. I den hurtige Melges 24 får sejlerne 
erfaringer med samarbejde, projektorganisering 
og fremtidsperspektiver. De tillærer sig kompe-
tencer til både deres fremtidige jolle-, træner-, 
og kølbådsprojekter.” siger træner Peter Hansen. 
Akademiet udstyrer sejlerne med en ordentligt 
værktøjskasse til sejlerlivet, og sejlerne kan på 
idrætshøjskolen give sig i kast med coachud-
dannelse, mediefag, eventmageri, fysisktræning, 
bådarbejde, møde internationale studerende og 
meget mere. Det mest ambitiøse akademipro-
jekt er kvinde holdet TeamXX, som består af 4 
gamle akademipiger. Pigerne vil være rollemo-
deller for kvinder i sejlsport og sejle mændene 
af banen til EM i Melges 24 til sommer i Aarhus.

14-06-11
Aarhustøser tog fusen på tyskerne i Flensborg.
I weekenden sejlede 3 danske Melges 24 besæt-
ninger Pfingst Cup i Flensborg. De unge danske 
tøser på TeamXX fra Sailing Academy Aarhus 
narrede både danskerne og tyskerne på første-
dagen. Efter 3 stabile sejladser lørdag i en usta-
bil let vind fra vest, lå de unge kvinder stærkt i 
front. TeamXX med Anne-Julie Fogh Schütt ved 
roret og 4 gamle Saling Academy elever som be-
sætning fik dog mere modstand på anden og 
tredje dagen og de endte samlet 3 i stævnet. 
”Da vi troppede op fredag på havnen; 5 piger i 
REDGREEN teamtøj, kiggede alle tyskerne lige 
en ekstra gang,” siger pitman på TeamXX, Joa 

Storebjerg ”Og helt ærligt så tror jeg ikke de 
havde regnet os unge tøser for noget, men der 
fik de sig en ordentlig lærerstreg.” Tyskerne var 
meget chokerede efter lørdagens bank og var 
meget interesserede i at høre om pigernes trim 
og teknik. Nu ser TeamXX frem mod deres næste 
stævne i Kiel. Hvis de fortsat udvikler sig med 
den hast som de har gjort indtil nu, skal tysker-
ne endnu engang få kamp til stregen. ”Vores 
hårde træning har givet pote, vi har oparbejdet 
en fantastisk bådteknik takket være gasterne” 
siger taktiker på TeamXX, Anette Viborg. 
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Egå Marina
Flydende bådmesse afholdes i Egå Marina i 
weekenden 2-4 september. Én af vore erhvervs-
drivende, Floor Marine A/S, tog initiativet i juni 
måned, da det blev klart, at der i år ikke blev no-
gen flydende bådudstilling i Marselisborg Havn. 
Vi håber, at bådmessen bliver en succes og kan 
blive en årlig tilbagevendende begivenhed i Egå, 
der kan udvides med brugtbådsmarked, mari-
timt loppemarked og meget andet, så hele Ma-
rinaen kan aktiveres. Der bliver i dagene op til, 
og umiddelbart efter, ikke mulighed for at bruge 
mastekranerne, ligesom søsætning næsten er 
en umulighed, dog er det muligt at benytte vort 
tankanlæg. Tag godt imod alle besøgende og lad 
det blive en positiv oplevelse for alle. Fra marina-
ens side beklager vi de gener, vore pladshavere 
på sydsiden af bro 1 har fået med hensyn til 
midlertidigt at flytte til anden plads i marinaen.
Nye tiltag på marinaen er et overdækket grill-
hus, der flittigt er blevet brugt i denne sommer, 
hvor der ofte er kommet regnbyger. Der er også 
etableret en Petanque bane med godkende mål, 
umiddelbart bag ved grillhuset. Fællesrådet 
8250 har ydet tilskud til opførelse af banen, som 
også må benyttes af områdets beboerer. Kunne 
man forestille sig et par turneringer på banen – 

bro mod bro? En ny stander er opsat foran hav-
nekontoret med en mere overskuelig informati-
on over takster, udfærdiget på dansk, tysk og en-
gelsk. 
Diesel uden biotilsætning har vist sig at være et 
plus for pladshaverne samt for vore gæstesejle-
re, der har tanket flittigt. Kunne vi dog bare få 
flere bådejere til at bruge vort ( jeres) eget tank-
anlæg. 
Indbrud har der været på havnekontoret – end-
da 2 gange – i denne sejlsæson, det seneste i 
uge 29. Man går efter byttepenge i kortautoma-
ten, men sidste gang lykkedes det ikke for tyve-
ne at få automaten åbnet. Alligevel er det irrite-
rende med knuste ruder m.m.
Informationsmøde for pladshavere afholdes i år 
torsdag den 10. november kl. 19.30, og som no-
get nyt har vi indbudt havnemesteren for Rung-
sted Havn, Henrik Kristensen til at orientere os 
om Rungsteds’  erfaringer ved overgang til stan-
dardiserede bådstativer. Selvom det er Mortens 
aften håber vi på stort fremmøde.
Husk at besøge vor hjemmeside www.egaa-ma-
rina.dk for at blive opdateret med de sidste ny-
heder. På hjemmesiden har vi bl.a. opdateret 
”Praktiske informationer – efterår 2011”.

p.v.a. Bestyrelsen
Bjarne Robl 

EM - PLADSHAVERMøDE
Der indbydes til 

Informationsmøde for pladshavere, torsdag den 10. november 2011 
kl. 1930 i Egå Sejlklubs’ lokaler.

 
 Dagsorden:
 1. Valg af ordstyrer
 2. Formanden informerer om sæsonen 2011 og 2012.
 3. Kassereren informerer om det foreløbige resultat samt om takster for 2012.
 4. Havnemester Henrik Kristensen, Rungsted Havn orienterer om erfaringerne med
     overgangen til, og brugen af, standardiserede bådstativer.         
 5. Pause, hvor der serveres en øl eller vand
 6. Ordet er frit.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Vinterstativ til båden: Er dit stativ klar til optag-
ning 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.  Havnen har 
kun et begrænset antal klodser, så derfor HUSK 
SELV AT MEDBRINGE TRÆKLODSER.
Krankørsel lørdage:  Vi starter lørdag den 8. okto-
ber fra kl.8.00 – 16.00, til og med lørdag den 29. 
Oktober. Derefter køres der kun på hverdage, 
frem til slutningen af november. Efter 1. decem-
ber kører kun mobilkranen, max. bådvægt 4000 
kg. Traveliften er i vinterhi fra 1. december til ca.1. 
marts. Skulle der i denne periode blive brug for 
traveliften, koster det kr. 1.500,00 for til- og afrig-
ning. 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 hav-
nekontoret. Der er stadigvæk alt for mange, som 
ikke har afmærket mast og stativ med med-
lemsnummer. Få dette bragt i orden inden du 
bestiller til optagning. 

De asfalterede P – pladser: Vi påbegynder place-
ring af både for vinteropbevaring på P-pladserne 
den 1. oktober. Bådene skal senest være væk fra 
P2-pladsen igen den 10. april 2012, og fra P1- og 
P3-pladserne den 16. april 2012. Er der både som 
ikke er væk på overnævnte datoer, flyttes disse 
over på en af vinterpladserne for pladshavers 
regning.
Masteopbevaring: Til alle med rulleforstag. Rul-
leforstaget skal afmonteres inden masten pla-
ceres i mastehuset. Sallingshorn skal også af-
monteres og HUSK medlemsnr.
Telte: Alle telte skal være fjernet senest 1. juni 
2012. Permanente telte accepteres som ud-
gangspunkt ikke. Der kan i særlige tilfælde træf-
fes anden aftale med havnemesteren. 
Egå Marina’s hjemmeside. Vi opfordrer alle til 
jævnlig at checke vor hjemmeside  www.egaa-
marina.dk  hvor eventuelle ændringer, nyheder 
såsom kort referat  fra senest  afholdte bestyrel-
sesmøde m.m., bliver offentliggjort.

Med sejlerhilsen 
Havnemesteren.

Efterårsprogram for Egå Marina.
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Følgende firmaer sponsorerer
ungdomsarbejdet i Egå Sejlklub

Aarhus Sea Shop Aps
www.netbaad.com

GP Cover
Laser Time Aps, Risskov

Sparekassen Kronjylland

Følgende støtter Egå Sejlklubs Sejlerskole
www.netbaad.com

GP Cover

Støt vore sponsorer – de støtter os !

Ungdomsafdelingen og 

Sejlerskolen mangler sponsorer
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Marselisborg Marine

www.marselisborgmarine.dk
Marselisborg Havnevej 34 • 8000 Århus C

Tel: 77 34 86 19 • info@marselisborgmarine.dk

Åben alle dage året rundt

Gill IN11 Coast 
sejlersæt
rød jakke 
+ sorte bukser 
Før 2.498,- 
 nu 1.798,-

Stort udsalg 
hos Marselisborg Marine!

 Spar mange penge på sejlertøj 
fra Gill, Musto og SLAM

Udsalget starter 
1. september 

kl. 08.30

Musto BR1 sejlersæt
jakke + bukser, 
rød eller grå. 
Før 2.898,- 
nu 2.198,-

salgett sttttaarrrttttttteeeeeerrrrrrr 

30% på alt sejlertøj, støvler og sko fra SLAM!

Keen sandaler

Før 458,-  nu 199,-
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Husketavle
AUGUST
26.-28. TORM Junior og Ungdoms Gran Prix
  .............................................................Århus Sejlklub
27.-28. Festuge Stævne - TORM Gran Prix
  ...............................................................Sailing Århus
29. Singlehand sejlads ....................Kapsejladsudv.
30. Båkebanen og Easy sejlads ....Kapsejladsudv.
30. Pointsejlads ...................................Kapsejladsudv.
31. Havfrue Cup ......................................... Pigesejlere

SEPTEMBER
02.-04. Flydende bådudstilling, Egå ......... EM - ES
02.-04. Festuge Stævne for Kølbåde ..Århus Sejl-
klub
06. Båkebanen og Easy sejlads ....Kapsejladsudv.
06. Pointsejlads ...................................Kapsejladsudv.
07. Havfrue Cup ......................................... Pigesejlere
08. Senior sejlads kl. 09.00............ Senorgruppen
10. - 11. Løvfaldstur til Nappedam ..........Turudvalg
12.  Singlehand sejlads ....................Kapsejladsudv.
13.  Båkebanen.....................................Kapsejladsudv.
13. Easy sejlads + gule ærter ........Kapsejladsudv.
13.  Pointsejlads ...................................Kapsejladsudv.
14. Havfrue Cup ......................................... Pigesejlere
18. Hovedkapsejlads ................................ Kapsejlads
20. Båkebanen ”gule ærter sejlads”
  ............................................................Kapsejladsudv.
20.   Pointsejlads ...................................Kapsejladsudv.
21. Pokalsejlads - ES .................................. Pigesejlere

 

 
 

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab 
Brunbjergvej 3, 8240 Risskov, Telefon 86 17 43 33, Fax 86 17 47 79 

Web: www.RR.dk E-mail: info@RR.dk 
 

27. Pointsejlads, sidste ....................Kapsejladsudv.
28. Havfruecup - evaluering ................. Pigesejlere

OKTOBER
01. Både på P-pladser fra i dag ......Havnemester
04. Pointsejladser - præmieuddeling
  ............................................................Kapsejladsudv.
08. Bådoptagning - weekend .........Havnemester
09.               do                          ....................................... do
13. Hyggeaften med Peter Petersen kl. 18.30
  ........................................................... Seniorgruppen
15. Bådoptagning - weekend .........Havnemester
16.               do                          ....................................... do
22. Bådoptagning - weekend .........Havnemester
23.               do                       .......................................... do
29. Standerskift, kl. 14.30 ........................Husudvalg
29. Bådoptagning - weekend .........Havnemester
30.               do                          ....................................... do

NOVEMBER
02. Generalforsamling - ES ...................Bestyrelsen
17. Hyggeaften kl. 18.30  ................ Seniorgruppen
30. Traveliften, sidste dag ................Havnemester

DECEMBER
02. Båken nr. 4-2011 udkommer ...... Redaktionen
03. ES - Julefrokost, se opslag  ..............Husudvalg
15. Senior - Julefrokost kl.18.30  . Seniorgruppen 
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Rummer din 
økonomi skjulte 
muligheder,  
er vi eksperter i  
at afsløre dem …

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

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

Risskov Afdeling
Vejlby Centervej
89 32 32 32
nordea.dk
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NyE MEDLEMMER I EGÅ SEJLKLUB
Claus Christiansen 
Bispehavevej 81 4 th.
8210 Aarhus V

Christoffer Ditlev Jensen
Themsvej 25
8240 Risskov

Henrik Lundskov Vigen
Trustrupvej 34
8350 Hundslund

Niels Bredstrup
Skejbygårdsvej 348
8240 Risskov

Josefine Bjerre Haunstrup
Skelagervej 384
8200 Aarhus N

Elisabeth T Guldager Lauridsen
Elverhøjen 28
8370 Hadsten

Marcus Langagergaard
Ladefogedvej 3
8200 Aarhus N

Kasper Wenzel Schmidt
Solmarksvej 37
8240 Risskov

Regitze Agnes Werner Nørgaard
Bækkelundsvej 25 A
8240 Risskov

Bent Jesper Christensen
Vorbjergbakken 13
8240 Risskov

William Engedal Pedersen
Skejbygårdsvej 154
8240 Risskov

Joas Bjerre Haunstrup
Tjelevej 25, 6 tv
8240 Risskov

Thomas Svane Sørensen
Themsvej 24
8240 Risskov

Lucas Holm Nedergaard
Strandbakkevej 22
8250 Egå

Mads Nørup Ustrup
Livøvænget
8381 Tilst

Lene Ørskou Way
Vestermarken 1
8382 Hinnerup

Julie Tei Kaalund
Julsøvej 82
8240 Risskov

Elsebeth Robl
Skolevej 100
8250 Egå

Kenneth Schmidt
Nordvangen 12
8250 Egå

Morten Lunden
Tjelevej 25, 3 th
8240 Risskov

Jakob Bach
Rådyrvej 1
8660 Skanderborg

Kristoffer Berg
Nedergårdsvej 89
8200 Aarhus N

Claus Kramer
Pilegårdsvej 9
8361 Hasselager

Omid M. Beigi
Henrik Hertz Vej 64 G, st th
8230 Åbyhøj
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f loor  mar ine as •  egå havve j  15 •  8250 egå •  t l f.  8710 7010 •  www.f loor.dk

/

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


