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OS21 OffShOre/COaSt Sæt
Offshore/coastal sæt til tur- og kapsejladssejlads. 
3-lags kvalitet med alle funktioner og flot pasform. 

herre model Vejl. pris

Jakke rød, gul eller grafit 2.499,-

Buks grafit 1.499,-

Damebuks kan lynes ned i bag

Dame model Vejl. pris

Jakke rød eller grafit 2.499,-

Buks grafit 1.499,-

÷20%

÷20%
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Kontakt til Båken
Indlæg modtages gerne pr. e-mail (som ved-
hæftet fil) til niels@famgreve.com. Papir-
skrevne indlæg (maskinskrevne eller med 
tydelig håndskrift) kan lægges i postkassen ved 
klubhuset, eller sendes til: Egå Sejlklub, 
Egå Havvej 27, 8250 Egå.

Egå Sejlklubs sekretariat, Egå Havvej 27, 8250  Egå, 
tlf. 86 22 55 17, er åbent hver tirsdag fra kl. 16.30 til 
kl. 18.30 i kapsejladssæsonen, 1/5 - 19/6 2012 samt 
7/8 - 25/9 2012 inkl. Udenfor kapsejladssæsonen 
kan jeg træffes på tlf. 86 74 22 34 eller på mail: 
ole.n@stofanet.dk .

 Ole Nielsen

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

Egå Sejlklubs e-mailadr.: info@egaasejlklub.dk
Internet: www.egaasejlklub.dk 
Webmaster: Tage Danielsen, 
webmaster@egaasejlklub.dk 
Eller tlf.: 86 22 39 30

Internet: www.egaa-marina.dk
E-mail:  mail@egaa-marina.dk
Egå Marinas sekretariat
For åbningstider, se EM’s hjemmeside
Tlf. 86 22 55 51, Fax. 86 22 49 48
E-mail: sekretariat@egaa-marina.dk
Havnemester Lars Kock Andersen
Hverdage: kl. 9-10. Tlf. 86 22 55 51
E-mail: havnemester@egaa-marina.dk
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Du kan altid komme i kontakt med personerne 
fra Egå Sejlkubs bestyrelse, adresser, telefon-
numre og mail adresser finder du her:

ForMAnd
Claus Dalbøge
Strandmarksvej 28
8240 Risskov
Tlf. 53 10 82 40
c-dsejl@forum.dk
KASSErEr
Flemming Rost
Prins Knuds Vej 22a
8240 Risskov.
Tlf. 86 17 90 08 / 21 72 52 25
mail@flemming-rost.dk
næStForMAnd
Peter Juul Christiansen
Tretommerparken 10
8240 Risskov
Tlf. 40 74 70 40
pj@addvalue.dk

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

ungdoMSudvALg-optiMiStEr
Joachim Berg
Nedergårdsvej 89
8200 Aarhus N
Tlf. 24 44 88 66
joachim.berg@privat.dk
HuSudvALg
Ole Østergaard
Solbærhaven 15
8520  Lystrup
Tlf. 86 23 09 81 / 20 85 95 04
olp@mail.dk
tur- og MotorudvALg
Peter Petersen
Brobjerg Parkvej 99, 1.mf.
8250 Egå
Tlf. 86 16 28 18 / 20 19 96 25
Peter.eywa@gmail.com  

FMd. SEjLErSKoLEn
Ole Lundskov
Gustav Holms Vej 33
8200 Århus N
Telefon 20 46 24 90
ole@lundskov.dk

Takket være en stor indsats fra medlemmerne i 
Egå sejlklub og en god portion sol, blev bådmes-
sen igen i år en kæmpe succes. Besøgstallet nåe-
de op på ca. 7500 gæster, der selvfølgelig pri-
mært var fra lokalområdet, men også så langt 
fra som Sjælland og Hvidesande.  Alle dage var 
præget af stor aktivitet og underholdning som 
faldskærmsudspring, demonstration af red-
ningshelikopter, matchrace og musik mm. Egå 
Sejlklub var som nævnt den bærende kraft i ar-
rangementet og vores aktiviteter var blandt an-
det:

• Salg af øl & vand
• Salg af pølser
• Salg af is ( ca. 3000 stk. blev solgt)
• Indgangs ”vagter”
• Parkering
• Kom & sejl
• Matchrace og demo af B-one
• Kaffe og kage i klubhus
• Morgenmad og fest for udstillerne

Med det store antal besøgende, var der til tider 
meget travlt for de ihærdige hjælpere, men til 
trods for at det gav sved på panden, var det ty-
deligt, at alle hyggede sig og havde nogle gode 
timer på havnen. Vi nåede op på at være ca. 50 
hjælpere, hvilket nok var lidt i underkanten, men 
til gengæld var der flere der hjalp alle 3 dage. Fra 
de mange besøgende var der ros til sejlklubben, 
men især også fra de forskellige udstillere var 
der udtryk for tilfredshed og ros til sejlklubben 
for det fine arrangement. Jeg vil også gerne, på 
sejlklubbens vegne, rette en kæmpe tak til alle 
jer der har hjulpet - super godt gået.

Claus Dalbøge 

Flydende 
bådmesse 2012 
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ALT I BÅDUDSTYR
l	ALLE KENDTE MæRKER INDEN FOR
 SEJLSPORTEN
l	SALG, SERVICE OG REPARATIONER AF 
 BÅDMOTORER
l	SEJLER- OG MODETøJ

webshop .  www.afi.dk

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!

I henhold til vedtægterne for 
Egå Sejlklub indkaldes herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 7. november 2012 
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 generalfor-
samlingen, skal være bestyrelsen i hænde se-
nest den 1. oktober 2012.

Eventuelle forslag offentliggøres otte dage før 
generalforsamlingen ved opslag i klubhuset

Bestyrelsen

Indkaldelse til Generalforsamling
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Sensommer
Nu er kapsejlads-efterårsserierne godt i gang – 
og det synes, som det var en alt for kort sommer 
med et noget blandet vejr (for at sige det pænt). 
Selv Fyn Cup måtte aflyses pga. stormvejr. Håber 
dog I havde en god sommerferie – og måske lidt 
godt sensommervejr. I uge 27 afholdt vi DM for 
H-både – se Thomas’ indlæg. Og vi har netop her 
i uge 32 medvirket ved afviklingen af et stort 
Ungdoms EM for fem jolleklasser i Sailing Aar-
hus regi, hvor alt vores grej og mange menne-
sker var på banen – ES stod for en af de tre ba-
ner, laserbanen, hvor 33 drenge og 26 piger dy-
stede. Her blev det også til dansk medalje for 
både piger og drenge. Se mere på www.sailing-
aarhus.dk 

Aarhus Big Boat race 2012
Aarhus Big Boat Race blev afviklet allerede i 
Kr.Himmelfartferien (længe siden – men efter 
deadline for sidste nummer af Båken). Det var et 
succesfuldt stævne – 21 af de helt store både var 

tilmeldt (ca. 200 sejlere) – incl. fire både der var 
kommet helt fra Norge – også i stormvejr. Men 
vejret under stævnet var perfekt, og der blev af-
viklet i alt syv sejladser. Der var tætte løb og der 
blev fightet til det sidste, men vinderne i de to 
løb var suveræne med deres toppræstationer. 
Løb 1 (bådtyperne 40 - 62 fod) blev vundet af 
Claus Landmark i SANTA (Landmark 43) fra Nor-
ge. Løb 2 (bådtyperne 35 - 40 fod) bød også på 
en suveræn vinder: William Friis-Møller i Manda-
lay (IMX 40) fra Danmark. Og vores lokale sejler 
fra Egå John Jensen i JOKI (Elan 410), sluttede på 
en flot tredjeplads. 
Stævnet forløb rigtigt godt, ingen uheld, fint sej-
lervejr, og alle 21 deltagere bidrog med højt hu-
mør og god stemning. Dejlig lækker middag fre-
dag aften i festteltet, der denne gang var slået 
op på parkeringsplads 1. Arrangementet blev af-
viklet ved hjælp af mange frivillige hjælpere, 
som har ydet en stor indsats både før stævnet, 
men også på og udenfor banen i løbet af stæv-
nedagene. Og takket være Egå Marina og spon-

kapsejladsudvalget

Foto: Mick Anderson
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sorers bidrag og opmærksomhed blev Aarhus 
Big Boat Race vellykket, og gjorde det ligeledes 
muligt at få den professionelle sejlsportsfoto-
graf Mick Anderson til at tage billeder under he-
le stævnet. Som noget helt nyt havde vi live 
streaming direkte fra sejladserne ude på Bugten 
og fra Marinaen i Egå. SportsXstreme havde fle-
re kameraer til at transmittere via en online ka-
nal, som kort og godt betyder, at man på stor-
skærm i klubben eller fra sin computer har kun-
net følge sejladserne, mens de var i gang. 
En stor tak til alle der bidrog med hjælp til at 
gennemføre dette store arrangement – som vi 
forhåbentlig fortsætter med til næste år. Des-
uden har det givet et pænt økonomisk bidrag til 
klubkassen – og lidt til at udskifte og opdatere 
noget af kapsejladsgrejet. 
Flere resultater billeder, tv og video via 
www.aarhusbigboat.dk 

Efterår
Nu nærmer vi os også Egå Sejlklubs hovedkap-
sejlads, der i år afvikles søndag 23. september, 
hvor vi håber rigtig mange vil deltage – se mere 
andetsteds og på hjemmesiden. Båkebanerne 
holder den traditionelle afslutning med gule 
ærter og det hele tirsdag den 25. september, og 
Pointsejladserne holder afslutning i ES tirsdag 
den 2. oktober.
Fortsat rigtig god sæson.
Vi ses på kapsejladsbanerne, og til hyggeligt 
samvær i klubben bagefter.

Steen Jepsen

H-båd dM 2012 i Egå Sejlklub 5-8 juli
Egå Sejlkub afholdt 5-8 juli et meget vellykket 
DM for H-både. Efter det sidste DM for H-både 
ES holdt i 2007 var der meget at leve op til. Der 
deltog 30 både, så der var godt 100 deltagere in-
klusive familie. Egå Sejlklubs nye terrasse var 
sammen med klubhuset en fantastisk ramme 
for arrangementet. Det er et stort plus at have 
havnen og bugten som udsigt, frem for parke-
ringspladsen. Vejret var med os, det var tørvejr 
og lunt alle dage fra moleøl og frem, så der var 
godt salg hele aftenen. Dette gav også et pænt 
overskud til klubben.
Maden kom fra Peter Kok, og der var over 120 til 
afslutningsfestmiddagen lørdag aften.
Vi fik hjælp af ES medlemmer – inklusiv sejler-
skolen – samt fra Bønnerup og Aarhus sejlklub-
ber.
Man kan se meget mere på www-h-dm.dk

Thomas Zeuthen 

8



9



Egå Sejlklub indbyder hermed til en dejlig kap-
sejladsdag 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 6 timer, så vi kan få 
en god dag på vandet og alligevel komme hjem 
i ordentlig tid. 

Sejladserne sejles efter de i Kapsejladsreglerne 
definerede regler inkl. Skandinavisk Sejler For-
bunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Handi-
capsystemet vil være DH 2011 hvor vi anvender 
GPH sømiletiderne.
 
gyldigt målebrev er påkrævet. 

Kapsejladsudvalget

nu også 2-Star løb
Seperat løb for både med 2 mands 
besætning, vil forsøges gennemført.

Hovedsponsor: Netbaad

Indbydelse til 
Hovedkapsejlads
Søndag den 23. september 2012
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nyt fra ungdomsafdelingen
Der har været en række sejladsaktiviteter i som-
merens løb, til stor nydelse for såvel børn som 
forældre. Den første uge i sommerferien havde 
Claus Tikøb igen i år søgt hos Århus Kommune 
om at få støtte til at lave sommerferiesejlads for 
ikke-sejlende børn fra Århus skoler. Ca. 20 børn 
havde en fantastisk uge sammen med de to 
trænere, Martin Jessen og Olivia Wadman. Vi hå-
ber naturligvis, at nogle af børnene fik smag for 
optimistjollen og melder sig ind i sejlklubben 
senere. Tak til Claus for arrangementet! Samti-
digt deltog nogle af vores egne sejlere inde i År-
hus i sommerferiesejlads for erfarne sejlere, 
mens vi forældre arbejdede færdigt inden vores 
sommerferie kunne begynde. Børnene prøvede 
at sejle flere forskellige jolletyper – og de havde 
det ekstremt sjovt ifølge beretningerne. Tak til 
Århus Sejlklub. Dernæst gik turen til udlandet 
for de sejlere, der kvalificerede sig til landsholdet 
2012 efter forårets stævner i OCD regi (Optimist 
Class Denmark). Der skulle sejles EM i Italien (Vi-
tus) og NM i Estland (Josefine, Josephine, Cecilie, 
Katerina). Begge steder var forholdene præget 
af let vind og varm sommer. Det var store og go-
de oplevelse for familierne, der deltog, og det var 
rigtigt flot, at vi havde 5 sejlere med fra Egå på 
landsholdet. Josephine Swiatecka tog endda en 
sølvmedalje og Katerina Bjerre Knudsen tog en 
bronzemedalje med hjem fra NM. Stort tillykke!

EM landsholdet i Italien

Medaljevinderne til NM i Estland

Andre sejlerfamilier har benyttet sommerferien 
til at sejle de danske farvande tynde i egen båd, 
og et par familier tog til Ungarn med optimist-
joller for at sejle race i Balaton søen til Choco 
Cup 2012, sponseret af de lokale slikfirmaer. An-
ne Sofia Guldager Lauridsen tog en 3. plads 
blandt pigerne i hendes aldersgruppe. Tillykke! 
Læs mere om turen lidt senere på vores hjem-
meside.

Choco Cup deltagerne i Ungarn

ungdomsudvalget

➤
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Den klassiske Tunølejr for alle jolletyper blev der 
selvfølgelig også plads til, og flere sejlere og fa-
milier beretter om glade børn fra festivalplad-
sen bag havnen på Tunø, hvor vinden var frisk på 
dagen for Tunø rundt, som vist nok blev sejlet i 
rekord tid. Det er ungdomsafdelingerne i Århus-
bugtens sejlklubber, der arrangerer Tunølejr i 
fællesskab. Tak til det arrangerende team af for-
ældre. Vi har også set OL i TV og lært noget om 
placering på startlinjen og taktik op ad banen af 
de rigtigt dygtige sejlere, som vi havde med fra 
DK. Tillykke til medaljevinderne, som sejlerbør-
nene beundrer mega meget! Vi ser nu frem 
mod ”Egå Sommer Cup” 1-2. september for 
C/B/A optimistsejlere, som bliver et store stæv-
ne, der også danner rammen om 5. optimist 
ranglistestævne i år. Vi glæder os til at få besøg 
fra hele landet med op mod 200 sejlere.

Vh/Joachim Berg
www.egaasejlklubungdom.dk

Sommeren er højsæson for al kapsejlads, og det 
gælder også for Storjolleudvalgets unge sejlere i 
Zoom8 og Laser. I skrivende stund deltager Pa-
trick Döpping og Alex Johns i Laser 4.7-EM i 
Breitenbrunn i Østrig sammen med 352 andre 
unge under 18 år. Dette mesterskab er sandsyn-
ligvis årets største klassemesterskab, og endnu 
et bevis på Laser 4.7-klassen enorme udbredelse 
internationalt. De unge sejlere har hen over 
sommeren deltaget i stævner i Danmark, Tysk-
land, Estland, Sverige, Ungarn, Holland og Østrig, 
så familierne har ikke mange ubrugte feriedage 
tilbage. Ultimo august afvikles Ungdoms-EM i 
Laser Radial i Belgien, og det bliver årets sidste 
internationale mesterskab bort set fra Nordisk 
Mesterskab, der afholdes på hjemmebane i Egå 
ultimo september. Sejlerne har ikke hjembragt 
mesterskabsmedaljer endnu, men de har opnå-
et flotte resultater. Martin Aamann Jessen vandt 
således Young European Sailing i Kiel med Chri-
stian Guldberg Rost på 3. pladsen. Billedet s. 15 er 
taget ved denne begivenhed. Christian sikrede 
sig en 2. plads ved Europa Cup Warnemünde 
med Martin på 6. pladsen og Christian opnåede 

Storjolleudvalget
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en flot 4. plads ved Svensk Mesterskab i Laser 
Standard. Efter sommerferien kunne vi præsen-
tere vores nye super-storjolletræner - Alberte 
Holm Lindberg. 
Vi håber, at Alberte formår at videregive sin sto-
re viden og erfaring til vore unge, og dermed gi-
ve sejlerne endnu større glæde ved sejlsporten. 
Pernille Bech blev kort inden sommerferien 
valgt som udvalgsformand, og afløser dermed 
sin ægtefælle på posten. 

På udvalgets vegne - Flemming Rost

Super-træner til storjolle-sejlerne
Det er med glæde og stolthed, at Storjolleudval-
get efter sommerferien har kunnet præsentere 
sin nye supertræner til Laser-sejlerne. Supertræ-
neren er ingen ringere end Alberte Holm Lind-
berg - Danmarks stærkeste kort i Laser Radial 
gennem de sidste 6-8 år. Alberte har netop ind-
stillet sin aktive karriere for at færdiggøre sit Ju-
ra-studium i Aarhus. Alberte har i sin aktive kar-
riere vundet mangt og meget - ind- og uden-
landsk, og vi håber, at hun kan videregive sine 
erfaringer og høje tekniske viden til vore unge 
talenter. Velkommen til Alberte - Vi glæder os til 
samarbejdet.

Flemming Rost.

når Sejlsport er det, der er sjovest
Da Patrick Döpping blev spurgt. ”Hvad ønsker du 
i konfirmationsgave”, var svaret ikke penge, cy-
kel, eller computer. Nej det han ønskede sig al-

lermest var oplevelser, sejlsportsoplevelser.
Der blev derfor planlagt en sommerferie for Pa-
trick, 5 ugers sejlads -  lige efter ønske bogen.

Uge 27 Fortræning med Sailcoach Warnemünde
Uge 28 Warnemünde Woche, Laser 4.7
Uge 30/31 Ungarske Mesterskaber
Uge 32 Fortræning EM, Østrig, Laser 4.7 
Uge 33 EM, Østrig, Laser 4.7 

Den slags er jo en logistisk udfordring for foræl-
drene, specielt hvis man har mere end et sejler-
barn. Storesøster var nemlig i Estland og Sverige 
for at sejle JNOM og VM på samme tid.
Forældrene og lillebror nøjedes med de ungar-
ske mesterskaber.    I Ungarn havde de med et 5 
dages mesterskab formået at lave kapsejlads 
med det for øje, at kapsejlads også er en social 
begivenhed. Vi sluttede os til familien Guldager 
(alias familien med mange børn) 4 dage før 

Alberte
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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

stævnet, Pieter med sin optimistjolle, Patrick 
med sin Laser. Her startede vi med 3 dages for-
træning i tvivlsom vind.  Specielt for de 3 opti-
sejlere Anne Sofia, Elisabeth og Pieter trak bad-
ning i søen nok mere end træning i let vind. Her-
efter var der hviledag, - man bør aldrig gå til et 
stort stævne direkte fra træning.
Stævnets første dag bestod af registrering og 
måling. Godt nok er meget billigt i Ungarn, men 
det gælder så ikke motorbådslicens på Balaton-
søen.
På anden dagen startede sejladserne så i per-
fekt sejlvejr 5-6 m/s og solskin. Selvom der var 
sen start kl. 1230 gennemførte man 3 sejladser 
(vejrudsigten var lidt anstrengt så det var en 
modig og dygtig beslutning af stævneledelsen). 
Vores sejlere klarede sig forrygende godt, Patrick 
lå helt i top efter en dags kamp med stærke sej-
lere fra bl.a. Singapore.
På tredjedagen var vejret som ventet ikke til sejl-
sport ”ingen vind”. Først om eftermiddagen kom 
sejlerne på vandet. Optimisterne var heldige 
med et hul, hvor der var lidt vind, men Laserne 
kom ind uden gennemførte sejladser. Til gen-

gæld var der pasta party og cykelshow om afte-
nen.
Fjerdedagen bød på tidlig start for Laserne og 
sejladser i let vind. Dagens store overraskelse var 
nok mere aftenens showdans opvisning. Man 
kunne godt blive lidt overrasket over nogle men-
nesker i mærkelige kostumer på havnen, men 
det var altså til en showdans (så har man set 
det med).
Femtedagen blev sidste sejladsdag med sejlad-
ser i let vind optierne klarede sig flot, men Pa-
trick havde det igen svært i den helt lette vind. 
Aftenen blev sluttet af med et trylleshow.
På stævnets sidste dag drillede vejret igen så 
her måtte vi nøjes med en laaaaang præmie-
overrækkelse i bagende solskin på Ungarsk.  Alt i 
alt et flot gennemført stævne hvor seriøs sejl-
sport var kombineret flot med sociale begiven-
heder.  Et sommerferieprogram med 5 ugers in-
ternational sejlsport lyder måske vildt, men livet 
skal måles i oplevelser. Ikke computere , cykler el-
ler stereoanlæg.

Sejlerhilsen, Jonas Döpping
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Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

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

Generalforsamling

d. 7. november kl. 19.30

efterårets
arrangementer

Båken
deadline for Båken

nr. 5-2012 d. 9. november

kapsejladsudvalg

Hovedkapsejlads

d. 23. september.

”gule ærter” sejlads

d. 25. september.

pointsejlads afslutning

d. 2. oktober

storjolle-
udvalg

Eu-Cup og dM for Laser 
d. 28. september

16



ungdoms-
udvalg

ES klubmesterskab 

for optimist sejlere 

d. 22. september.

Aarhus Mesterskab

for optimist  sejlere 

d. 27. oktober.

standerskift

D. 20. oktober kl. 14.30.

seniorgruppen
Efterårets mødeaftener d. 10. oktober og d. 14. november kl. 19.30

julefrokost den 5. december kl. 18.30

turudvalget

Løvfaldstur til Nappedam 

d. 15. og 16. september.

Klubaftener:
”Så gik den sæson” 

d. 15. november

”Sejlads ved new Zealand” 

d. 28. november

Husudvalget
ES-julefrokost 

d. 1. December? Se opslag/hjemmeside.
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Denne fantastiske  eenmands kapsejladsjolle, 
hvor man blot ved at ændre rigningen  har skabt 
en båd, som man kan sejle lige fra optimist jol-
len til man som pensionist beslutter at holde op 
med at sejle. Laser-jollen blev designet af Bruce 
Kirby i 1970. Det var ønsket at skabe en båd, som 
var enkel og let at sejle. Den skulle ikke være 
større end, den kunne ligge på taget af en bil og 
tages med til sommerhuset. Båden skulle være 
enkel. Masten er blot to aluminiumsrør, der sæt-
tes sammen, hvorefter sejlet trækkes ud over 
den. De første år var riggen uden trim mulighe-
der, men dette blev senere ændret.
Laser jollen blev hurtigt særdeles populær, ja 
nærmest verdensberømt som kapsejladsjolle. 
Der findes i dag omkring 200.000  joller i 140 
lande.
Jollen produceres i tre typer, hvor det kun er rig-
gen som er forskellig. En type ’Laser 4,7’ med et 
sejlareal på 4,7 m2² til børn fra 35 kg. En type ’La-
ser Radial’ med sejlareal på 5,76 m2 for en per-
sonvægt på 55-70 kg. Denne type er blevet piger-
nes båd. Desuden’ Laser Standard’,  båden til de 
store drenge fra 60 kg med sejlareal på 7,06 m2.²

Laser: 3 joller i én

Som nævnt er skroget altid ens. Derfor kan ty-
pen ændres blot ved at skifte undermast og sejl. 
Bådens enkelhed betydes også for kapsejleren 
en bedre økonomi end for andre jolletyper. 
Jollens trimmuligheder består foruden skødet af 
Cunningham, udhal og kicking strap, hvad der 
giver mulighed for en perfekt sejlføring.
Laser-jollen er  beskyttet af One-Design klasse-
regler, hvilket betyder, at jollerne i princippet al-
tid er ens.
Det er altså sejlerens dygtighed, som giver resul-
tat, og ikke båden.
Du kan læse meget mere om Laserjollen på  
www.lasersailing.dk .

Niels

Om LASER jollen
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Klip fra Sailing Aarhus meddelelser
(læs mere på www.sailing-aarhus.dk).

Aarhus i têten for software til sejlsport
Aarhus er for tiden vært for eventen EUROSAF, EM 
for ungdom i flere sejlsportsklasser. De bedste ung-
domssejlere fra 17 nationer er samlet i Aarhus. Den-
ne event har desuden været omdrejningspunkt og 
anledning for at samle 40 erhvervs- og sejlsports-
folk, der havde til opgave at finde frem til, hvordan 
man forbedrer publikumsoplevelsen i sejlsport og 
hvordan man kan udvikle bedre hjælpeværktøjer til 
sejlerne.
Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, it-
forum midtjylland og Sailing Aarhus stod bag dette 
arrangement og det blev et godt eksempel på, 
hvordan forskning, erhvervsliv og idrætslivet sam-
men kan styrke vækst i Aarhus. ”Udviklingen af løs-
ningerne skal bidrage til, at Aarhus kan fastholde 
sin position som en af de førende sejlsportsbyer i 
verden. Ved at være ”first mover” på nye teknologi-
er, der skal komme både sejlere og publikum til go-
de, vil vi fremover kunne tiltrække de helt store sejl-
sportsstævner.” siger Thomas Capitani, direktør for 
Sailing Aarhus. ”For it-branchen skal samarbejdet 
skabe vækst og flere lokale arbejdspladser. It-bran-
chen i Aarhus er i særklasse nogle af de dygtigste i 
verden og har kompetencerne til denne krævende 
opgave. Vi har med fodboldsystemet GoalRef vist, 
at vi kan denne metier” udtaler Ole Middelhede, di-
rektør i it-forum midtjylland. Der er nu sat gang i en 
proces, der har som mål at præsentere nye it-løs-
ninger til sejlsporten i forbindelse med EM i 2013 for 
den olympiske bådtype 49’er, hvor Danmark netop 
har sikret sig en medalje.

EuroSAF Youth Sailing EM  (ungdoms EM)
Blev afviklet i Aarhus fra den 6. til den 10. august. 
Omkring 150 sejlere fra 15 europæiske lande konkur-
rerede mod hinanden i fire forskellige discipliner op-
delt efter køn. Disciplinerne var følgende: Single 
Handed Laser Radial, Double Handed Int. 420, RS: X 
windsurfing og 29er. Den sidste dag i mesterskabet 
blev der afholdt et medaljerace, i øvrigt for første 
gang til et ungdomsmesterskab af denne art. Me-

daljeraces er bl.a. kendt fra de Olympiske klasser.
Det blev til ikke mindre end tre danske medaljer, 
hvoraf de to gik til Aarhus. Céline Behr Carlsen (som 
er fra KDY men netop er flyttet til Aarhus hvor hun 
er startet på ESAA linien) vandt  guld i pigernes La-
ser Radial. Tobias Hemdorff  (KBL) vandt bronze i 
drengenes Laser Radial og i 29’er blev det også til en 
dansk medalje, idet Middelfartsejlerne Frederik Just 
Melson og Markus Oliver Nielsen tog en guldme-
dalje.

Banebrydende innovationsprojekt 
Sailing Aarhus gennemførte under U-EM flere, ny-
tænkende projekter. Alle både blev udstyret med 
gps-tracking positionerings enheder, hvorved man 
LIVE via internettet kan følge sejladserne og place-
ringerne. Banebrydende er, at sejlerne selv kan vise 
deres personlige gps-tracking signal via deres egen 
Facebook profil, simpelthen ved at downloade en 
app, som så sender sejlernes placeringer og resultat 
LIVE på  vedkommendes Facebook væg, – noget 
som aldrig er gennemført i sejlsport tidligere.  Det 
er en kæmpe fordel både for markedsføring af 
eventen og sejleren selv, som således kan involvere 
sine venner og familie samtidig med at han/hun 
sejler.
Projektet gennemføres sammen med Active Insti-
tute, Institut for Idræt ved Aarhus Universitet og fir-
maet Trac Trac.

Fantastiske Anna Munch 
14-årige Anna Munch fra Kaløvig Bådelaug forsvare-
de sin VM-titel fra 2011 og vandt guld ved VM for 
Zoom 8 i den svenske skærgård ved Stockholm. I år 
vandt hun også EM og NM.
Før sidste sejlads til VM for Zoom8-joller ved Stock-
holm, kunne hele seks sejlere realistisk tage guldet, 
men med en sikker førsteplads i 11. og afgørende 
sejlads var sejren i hus til 14-årige Anna Munch fra 
Kaløvig. Sølvmedaljen gik til Sverige, og Signe Sø-
gård Hansen fra Kerteminde tog bronze. Hos dren-
gene blev bedste dansker Jacob Fuglbjerg fra Aar-
hus Sejlklub på en 7. plads.
Anna Munch har nu gjort rent bord i Zoom8 klas-
sen i 2012 med EM guld, NM guld og nu også VM.
Anna skifter nu Zoom jollen ud med Europa jollen, 
hvor hun som yngste sejler stiller op i efterårets ud-
tagelsesserie.

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

LAND I SIGTE!

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

BOOK PÅ

SPAR 10%
PULTERKAMME

R.DK

VI HAR MASSER AF 
TIL DINE SKATTE
PULTERKAMMER.DK
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TJ-MARINE   ·   Torben Jensen   ·   Arresøvej 7   ·   8240 Risskov
reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer

Autoriseret forhandler af

Husketavle
September
7. Båken nr. 4-2012 udkommer Redaktionen
7.-9. Festugesejlads for kølbåde Aarhus Sejlklub
8. AS Week kølbådsregatta Sailing Aarhus
9.                  do.                                                   do.
10. Singlehand Kapsejladsudv.
11. Båkebanen og Easy sejlads Kapsejladsudv.
11. Pointsejlads Kapsejladsudv.
15. Løvfaldstur til Nappedam Turudvalget
16.                   do do.
18. Båkebanen og Easy sejlads Kapsejladsudv.
18. Pointsejlads Kapsejladsudv.
22. Egå Opti-klubmesterskab Ungdomsudv.
23. Hovedkapsejlads Kapsejladsudv.
25. Båkebanen og Easy sejlads Kapsejladsudv.
25. Pointsejlads, - sidste gang Kapsejladsudv.
28. Laser, EU-Cup og DM, Egå Storjolleudv.

oktober
02. Pointsejlads afslutning Kapsejladsudv.
06. Kranoptagning Havnemester 
10. Senior-mødeaften Seniorgruppen
13. Kranoptagning Havnemester 
20. Kranoptagning Havnemester 
20. Standerskift  kl. 14.30 Bestyrelsen
27. Kranoptagning Havnemester 
27. Optimist  - Aarhus-mesterskab Ungdomsudv.
28.                     do.                            do.
31.  Dueligheds-teorikursus beg Sejlerskolen

november
02. Båken reminder udsendes Redaktøren
03. Lørdagsfrokost, måske?   
 Se opslag/hjemmeside Husudvalget
07. ES - generalforsamling Bestyrelsen
09. Båken deadline for nr. 5-12 Redaktøren
10. Lørdagsfrokost Husudvalget
13. Pladshavermøde Egå Marina
14. Senior-mødeaften Seniorgruppen
15. ”Så gik den sæson” Turudvalget
17. Lørdagsfrokost Husudvalget
24. Lørdagsfrokost Husudvalget
28. ”Sejlads ved New Zealand” Turudvalget
30. Båken nr. 5-2012 udkommer Redaktøren

december
01. ES-julefrokost, måske ??
 se opslag/hjemmeside Husudvalg
05. Senior julefrokost kl. 18.30 Seniorgruppen

verdens ende
Vi sejler ikke til verdens ende - men prøver at lære vort land at kende Storebælt, Sprogø, måske til Nyord rundt for at se, hvor danskerne bor.

Børge Kehlet
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       Åbent: Mandag – fredag: 9:00 – 20:00 • Lørdag: 8:00 – 17:00 • Søndag: 9:00 – 17:00

Velkommen i vores  Varehuse
Ringvej Syd 102, 8260 Viby J eller Anelystparken 16, 8381 Tilst

NAUTIC annoncer 137 x 63 mm.indd   16 29-03-2012   12:57:51

seniorgruppen

Standerskifte 
lørdag d. 20-Oktober 2012 kl. 14.30

Lørdagsfrokoster
begynder (måske) d. 3. november
NB! Se opslag I klubhuset , samt klubbens hjem-
meside!

julefrokost 2012 ?
Ja, vi skal vel have en julefrokost i år, men ingen 
frokost uden arrangører og deltagere.
Lørdag den 1. december.
Kontakt Ole Østergaard, hvis I er interesserede:
1.  Ønsker du/I at deltage?
2.  Kan du hjælpe med arrangementet?
3.  Eller begge dele!

husudvalget

Vore sejladser i denne sejlsæson har været for-
fulgt af dårligt vejr; måske er vi mere heldige  
27.august og 6.september. Disse sejladser vil væ-
re afviklet, når dette læses. 
Vi har fastlagt 2 hyggeaftener, onsdagene 10. ok-
tober og 14. november, hvor emnerne endnu ikke 
er helt fastlagte.
Onsdag den 5.december vil vi hjælpe hinanden 
med at få gennemført endnu en julefrokost.  Vi 
mødes kl.18.30 med retter efter aftale,  det klares 
af ca. halvdelen, medens man ellers betaler 100 
kr. til  Per Priess.

Det er sikkert alle bekendt, at Seniorgruppen i 
løbet af det sidste år har mistet 2 af vore sejler-
kammerater;  Jesper (Mozart) Jacobsen  og  Pe-
ter Møller Andersen.
Jesper havde et dejligt humør og mødte flittigt 
frem til vore vintermøder, og Peter Møller Ander-
sen styrede og planlagde de sidste 2-3år  senior-
gruppens mødeaktivitet, -  specielt vore velbe-
søgte julefrokoster.     
-  Æret være deres minde.  -

Sejlerhilsen  PP

på bedding
Et gammel sejlskib - er næsten lige - 

som den kvinde, vi har elsket hele livet. 

Vi ser alle hendes skavanker - og indser 

at vi må leve med dem.
Børge Kehlet
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 Dine fordele
ved forsikring hos
  Pantaenius
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Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark · Østrig · Spanien · Sverige · USA · Australien 

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

www.pantaenius.dk

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

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

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

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

Week-enden den 15.-16/9
Løvfaldstur
Turudvalget har flere traditioner, en af dem er 
den årlige Løvfaldstur til Nappedam. Weeken-
den den 15-16/9 er reserveret til formålet, så sæt 
også kryds i din kalender. Vi har både reserveret 
plads i Nappedams hyggelige klubhus og godt 
vejr og håber, at rigtig mange vil deltage i denne 
tur. Program bliver opsat på broerne og i klubhu-
set. 

torsdag den 1/11, kl. 19.00
”Så gik den sæson”.
Sommerens sejladser er allerede blevet historie, 
og måske er planlægningen af den næste sæ-
son i gang. Men det kunne være spændende at 
høre om andres sejladser og erfaringer, både de 
gode og mindre gode. Dette til inspiration for os 
andre. Så hvis du har mod på et kort eller langt 
indlæg, så kontakt  Turudvalget/Peter enten på 
mail peter.eywa@gmail.com eller mobil 
20199625, der så vil koordinere aftenens forløb. 
Endeligt program vil blive opsat i klubhuset.

onsdag den 28/11, kl. 19.00
”Sejlads i new Zealand”.
I foråret 2011 rejste Peter sammen med 7 andre 
til New Zealand. Formålet var 2 måneders sej-
lads i farvandet, primært ud for Nordøen. Turen 
kom til at omfatte et værftsophold, ture på 
landjorden og ikke mindst sejlads i det smukke 
og spændende farvand. Men også om det at væ-
re mange sammen på begrænset plads. Foredra-
get er med mange billeder.

Ønskeseddel
I forbindelse med planlægning af arrangemen-
ter i foråret 2013, efterlyser jeg emner der har 
medlemmernes interesse.  Det kan f.eks. være 
om ”El i båden”, ”Tidevand”, spændende foredrag 
eller andre emner. Kontakt Peter med forslag.

Slut med underholdning på Anholt
De fleste, der har været på Anholt, har oplevet 
episoder, hvor hækankeret fik fat i naboens hæk-
anker – eller endnu værre, når der var tale om en 
hel række ankre. Og det var altid om morgenen, 
når den båd der ligger inderst absolut skal af 
sted, og i de både der ikke skal af sted, er man 
ved at drikke morgenkaffe. Underholdningsvær-
dien har været stor. Men nu ser det ud til at væ-
re slut. I juni måned monterede firmaet Øer Ma-
skinfabrik et antal bøjer af en ny konstruktion.  
Den bærende del spules 3 meter ned i havbun-
den, hvorefter der udløses 4 modhager, som i et 
paraplyanker. Bøjen kan nu klare et træk på 4 
tons. Der er tale om en gummiarmeret rørkon-
struktion der går helt ned til bunden, og man 
kan således ikke få noget i skruen. I øvrigt kan 
bøjen blive liggende vinteren over. Havnefoged i 
Anholt havn, Niels Henning Sonne oplyser, at sy-
stemet er blevet særdeles godt modtaget, blot 
har en del sejlere klaget over manglen på under-
holdning.Så lad blot turen gå til Anholt næste 
år, også selv om der ikke er underholdning.

turudvalget
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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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Egå Sejlklubs klubblad er hidtil blevet udsendt 
til alle pladshavere i Egå. Fremover vil informati-
oner fra Egå Marina kun være at finde på vores 
hjemmeside www.egaa-marina.dk eller på 
mails. Derfor er det vigtigt, at havnekontoret har 
din korrekte mail-adresse. Vi skal også bruge din 
mailadresse til elektronisk fremsendelse af op-
krævning m.v.

På pladshavermødet i april blev der igen efter-
lyst en drejeanordning på den lille mastekran. I 
skrivende stund er dette ved at blive lavet af vo-
re havneassistenter, så den er klar til afrigning. 
Der blev også opfordret til at indsamle tomme 
øl-dåser. Beholdere har været stillet op ved alle 8 
broer sommeren over, og det har været en suc-
ces. De bliver tømt sammen med metalaffaldet. 

Som lovet fik alle pladshavere tilsendt besked 
om at Egå Marina starter med nye, mobile stati-
ver, og allerede i dette efterår har 50 pladshave-
re ønsket deres båd op i disse nye leje-stativer. Vi 
må betragte det som en positiv tilkendegivelse 
af bestyrelsens arbejde for fremtiden.

Cirka 100 både i Egå Marina har i år ikke sat det 
nye, hvid/røde mærkat i B/B’s stævn. Mærkatet 
blev sendt ud i vinter, sammen med information 
og oplysningsskemaet (der blev sendt 3 mærka-
ter). På disse mærkater står medlemsnummeret, 
således at vort personale nemt og hurtigt skulle 
kunne finde ejeren, hvis der opstår problemer 
(synker/brand/ekstrem højvande etc.). Derfor 
overvejer bestyrelsen at indføre sanktioner over-
for bådejere, der tilsidesætter vore regler. (Vi 
kunne skæve til Marselisborg Lystbådehavn, 
hvor havnens personale sætter manglende 
mærkater på og samtidig opkræver et gebyr hos 
ejeren på kr. 500,-).

”Det er altid nemmest at læne sig tilbage og in-
tet foretage sig”, men da vi i år fik tilbuddet fra 
et af bådbranchens medlemmer, nemlig Floor 
Marine, om Egå igen ville lægge havn til en Fly-

dende Bådmesse, sagde vi ja tak med den klau-
sul, at Floor Marine igen påtog sig det admini-
strative. En bådmesse er nemlig med til at gøre 
Egå Marina mere kendt, så vi kan lokke flere til 
at besøge vores marina, skaffe vore forretnings-
drivende større omsætning, få flere aktive med-
lemmer i klubberne, og gøre Egå så interessant, 
at det er her, man gerne vil købe eller leje en 
bådplads. Medlemmer fra Egå Sejlklub tager sig 
af det praktiske og er med til at skabe et over-
skud på messen, der går til ungdomsafdelingen 
– en ungdomsafdeling, der uddanner kommen-
de sejlere, der engang skal købe vore både og 
bådpladser.
I år 2013 skal Den Flydende Bådmesse afholdes 
på Sjælland.

På bestyrelsens vegne
Bjarne Robl

Egå Marina

der indbydes til 

informationsmøde for pladshavere

Tirsdag den 13. november 2012
kl. 1930 i Egå Sejlklubs’ lokaler.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Formanden informerer om  

sæsonen 2012 og 2013.
3. Kassereren informerer om det  

foreløbige resultat samt om  
takster for 2013.  

4. Pause, hvor der serveres en øl  
eller vand.

5. Ordet er frit.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Halv pris på alt fritidstøj fra:

Marselisborg Marine
www.marselisborgmarine.dk

Marselisborg Havnevej 34, 8000 Århus C, Tel: 77 34 86 19

Kom ind og 
gør et kup!
Vi holder 
udsalg     50%
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Efterårsprogram for Egå Marina. 2012.

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.  Havnen har kun et be-
grænset antal klodser, så derfor HUSK SELV AT 
MEDBRINGE TRÆKLODSER.

Krankørsel lørdage:
Vi starter lørdag den 6. oktober fra kl.8.00 – 
16.00, til og med lørdag den 27. Oktober. Derefter 
køres der kun på hverdage, frem til slutningen af 
november.
Efter 1. december 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. 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 
optagning.

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 12. april 2013, og fra P1- og P3-pladserne 
den 19. april 2013.
Er der både som ikke er væk på overnævnte da-
toer, flyttes disse over på en af vinterpladserne 
for pladshavers regning.

Havnemester

- din lokale 
leverandør af kvalitets 

presenninger

Bakketoften 11 · 8541 Skødstrup 
tlf.86222233 · og@gpcovers.dk
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Nye medlemmer
Per Vinther Larsen 
Engmarksvej 23 
8240 Risskov

Jeppe Vinther Larsen 
Engmarksvej 23 
8240 Risskov

Marius Simon Christensen 
J.L. Heibergs Vej 32 
8230 Åbyhøj

Jesper Lykkeskov 
Niels Gades Vej 5 
8000 Aarhus C

Christian B. Sørensen 
Odensegade 45, 4 th 
8000 Aarhus C

Adam Peter Nielsen 
Banegårdsvej 34 
8660 Skanderborg

Keld Greve Haugaard 
Engmarksvej 11, B 
8240 Risskov

Helena Berg 
Nedergårdsvej 89 
8200 Aarhus N

Bertram Kirk Strauss 
Strandbakkevej 1 
8250 Egå

Christine Heegaard 
Skolevej 2 A 
8250 Egå

Jesper Heegaard 
Skolevej 2 A 
8250 Egå

Magnus Heegaard 
Skolevej 2A 
8250 Egå

Josephine Emma Heegaard 
Skolevej 2A 
8250 Egå

Johannes Birkholm 
Skelagervej 427 
8200 Aarhus N

Andreas Møller Rehné 
Skæring Hedevej 212 
8250 Egå

Aksel Munk-Hansen 
Georgsmindevej 37 
8530 Hjortshøj

Noah Trøstrup Egense 
Hybenhaven 12 
8520 Lystrup

30



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


