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

FORMAND
Claus Dalbøge
Strandmarksvej 28
8240 Risskov
Tlf. 53 10 82 40
c-dsejl@godmail.dk
KASSERER
Flemming Rost
Prins Knuds Vej 22a
8240 Risskov.
Tlf. 86 17 90 08 / 21 72 52 25
mail@flemming-rost.dk
NÆSTFORMAND
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
Jesper Heegaard
Skolevej 2 A
8250 Egå
Tlf.: 86124734 / 60124734
Mail: jesperheegaard@gmail.com

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

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

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

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

Bestyrelsesmøde d. 1. august 2013
Deltagere: Ole L, Ole Ø, Steen, Flemming, 
Pernille, Peter J, Peter P
Afbud: Claus, Jesper 
Referent: Flemming

Sidste referat          
Ingen bemærkninger

Generalforsamling  2013
Afholdes 6. november 2013. Claus har sendt ind-
kaldelse til Båken. Ole L ønsker ikke at modtage 
genvalg. Ingen kandidater pt. men Ole L arbejder 
på sagen. Peter J ønsker ikke at modtage gen-
valg.
Klubben er vært ved en varm eller lun ret og øl/
vand. Underholdning: Ideer til underholdning 
søges. Demo af hjertestarter foreslås. Hvordan 
engagerer vi flere medlemmer i afvikling af ar-
rangementer i Egå Sejlklub. Spørg anonymt del-
tagerne: Hvad kan klubben gøre for dig og hvad 
kan du gøre for klubben. Som optakt hertil op-
remsning af samtlige aktiviteter i ES siden sid-
ste års generalforsamling. Alle udvalgsformænd 
sender liste over egne arrangementer til Pernille. 
Inspirerende/provokerende indlæg/oplæg med 
udgangspunkt i artiklen. ” Rikke 25 år, hvad nu?”. 
Link til artikel i Baadmagasinet – klik hér
Fejring af mestre under eventuelt, herunder 
klubmestre blandt kølbådssejlerne. Steen  un-
dersøger om der er kølbådssejlere, der skal hyl-
des. Pernille undersøger om der er storjollesejle-
re, der skal hyldes. Revisorer samt revisorsupple-
ant spørges af Flemming om genvalg.

Sailing Aarhus
På baggrund af en indstilling fra Per Selmose 
debatterer bestyrelsen hvorvidt beslutningen 
om udmeldelse af Sailing Aarhus skal omgøres. 
Intet synes ændret siden bestyrelsen traf sin be-
slutning. Steen ser gerne medlemskabet fast-
holdes, men har dog fortsat betænkeligheder. 
Bestyrelsen fastholder sin beslutning.  Claus 
meddeler Per Selmose bestyrelsens beslutning.

Opfølgning jubilæum + ABBR
Generelt en fantastisk dag med mange gode ak-
tiviteter. Tilmelding til jubilæum kunne være 
bedre. Omkring maden samt af serveringen her-
af havde flere bemærkninger. Jubilæumsdagen 
og jubilæumsudgaven af Båken har fået ros fra 
mange sider. 
ABBR: Forløb godt, mange roser fra mange for-
skellige sider. Ikke så mange deltagere som for-
ventet, men på trods heraf et pænt overskud. 
Steen har mod på at gentage successen næste år. 
Hvordan fastholdes erfaringerne fra stævner, 
bådudstillinger mv.? Der er pt. ikke udarbejdet 
drejebøger/hvidbøger. Peter J foreslår, at erfarin-
ger nedfælges for eftertiden, så det kan være 
lettere for fremtidige hjælpere at overskue pro-
jektet.

Pinsetur
Peter P udarbejder et oplæg til en familietur 
som supplement til den traditionelle Pinsetur.

Kommende stævner  /arrangementer
Ole Ø udarbejder oplæg til ”masterkalender” for 
Egå Sejlklub, der præsenteres til generalforsam-
lingen. Ole Ø udtrykker ønske om at fastsættel-
se af flere datoer vender bestyrelsens bord.
Vi har fået en forespørgsel ORC-EM i 2015. Steen 
foreslår, at større arrangementer afvikles i sam-
arbejde med andre klubber/organisationer. Be-
styrelsen bakker tankerne op og giver Steen mu-
lighed for at undersøge mulighederne.

Rema1000
Kontoen har været spærret, da Flemming var 
bange for et betydeligt misbrug. Det har heldig-
vis ikke været tilfældet, og Flemming åbner kon-
toen igen. (Er sket 22/08-2013)

Bordet rundt
Ole L har endnu ikke fundet en afløser som for-
mand for Sejlerskoleudvalget. Formandskandi-
dat efterlyses i Båken.                                                                               
Pernille har kontakt til en ny rengøringshjælp. 
Hurtig afklaring, og Pernille giver tilbagemel-
ding.
Al post lægges uåbnet i kassererens postbakke, 
og Flemming foretager fordeling heraf.
Standerskifte afholdes lørdag 19. okt. kl. 14.30.
Julefrokost lørdag den 07. december kl. 13.30.

Lørdagsfrokoster starter lørdag den 02. novem-
ber 2013 kl. 13.00. (ingen lørdagsfrokoster i de-
cember)

Ny hjemmeside
Claus og Peter J arbejder på at finde en studeren-
de til at udarbejde forslag til en ny hjemmeside.

Punkter der ikke nåede blive debatteret
Ingen

Næste møde: Claus udsender forslag til dato for 
næste møde.:

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

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Onsdag den 6. november 2013 kl. 19.30 i klubhuset 
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Ny leder til Sejlerskolen
Bestyrelsen søger en ny mand/kvinde 
til at stå for sejlerskolen. 
Sejlerskolen er af Egå Sejlklubs meget vig-
tige aktiviteter. Det har stor betydning, at 
så mange som muligt af de nye sejlere, un-
ge eller ældre, får duelighedsbeviset. Det 
øger fortroligheden med at sejle, og det gi-
ver sikkerhed i tilfælde af uheld.

Har du selv en sejleruddannelse højere 
end duelighedsbeviset, og har du lyst og 
interesse for arbejdet, så henvend dig til 
bestyrelsen. Vil du vide mere om arbejdet, 
så tal med Ole Lundskov, som har valgt at 
træde tilbage efter 15 års god indsats.

Ole Lundskov 
Gustav Holms Vej 33
8200 Århus N · Tlf. 86164270
Mob. 60202790 · ole@lundskov.dk

Et brag af en kickstart på en fantastisk sommer
Egå Sejlklubs 40 års jubilæum, 22 juni 2013
Sensommeren viser sig i skrivende stund fra sin 
smukkeste side - med pæne temperaturer og de 
lidt mere kontrastfyldte farver på både himmel 
og hav, end forår og højsommer byder på. Det er 
så smukt og runder på bedste vis en fantastisk 
sommer af med nogle af de bedste ”rigtige” 
sommerferieuger i mange år. Starten på disse 
var imidlertid en længe planlagt og ventet af-
holdelse af vores sejlklubs 40 års jubilæum, som 
fra om formiddagen den 22 juni 2013 strakte sig 
helt til den lyse morgen den efterfølgende dag. 
Forud herfor var forventningerne sat i vejret, 
idet et flot og imødekommende jubilæums-
”skriv” var blevet til. Heri kunne man læse om al-
le de facetter en aktiv sejlklub indeholder af ak-
tiviteter, fornøjelser, forpligtelser og ikke mindst 
udvikling. Vores sejlklub – som vi, når vi kigger i 
bladet, kun har al mulig grund til at være stolte 
af. Det er en klub med mange typer af sejlere, på 
mange niveauer og i alle alderstrin, så for arran-
gørerne har det været en opgave med søvnløse 
nætter – at få dagen/natten gjort både vedkom-
mende og underholdende.

Første arrangement var afviklingen af jubilæ-
umssejladsen. Inspirationen hertil var fra kapsej-
ladsafdelingens sædvanlige sommersæsonaf-
vikling. Der var særlig fokus på at få nye både, 
som endnu ikke var en del af klubben, med ”om-
bord” på deltagerlisten, og med et par sidste 
øjeblikstilmeldinger og en supergod bane, plus 
moleøl og vand og fine præmier for både bedste 
udklædning, flest ombord etc., så var der høj 
stemning og god kampånd hele vejen rundt på 
banen og tilbage på terrassen.

Næste punkt i programmet var Slupkoret fra 
Ebeltoft, som underholdt med festlige sømands-
viser af både den lødige og knapt så lødige slags. 
De fleste kunne synge med på mindst omkvæ-
dene, og de udmærkede sig i øvrigt ved fine sø-
mandskostumer og lidt spil for galleriet med de-
res roller som menige, kaptajn og admiral.

Jubilæumsdagen

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 forelæggelse 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 2013.

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

Bestyrelsen
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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

I bassinet var diverse aktiviteter gået i gang; 
Standup Paddles, kajakker og øvrigt ”legetøj” 
som Dansk Sejlunion havde stillet til rådighed 
på dagen. Mange af klubbens unge prøvede 
kræfter med disse og endnu flere tilskuere fik 
prøvet grejet af, og udfordringerne med det vå-
de element.

Kl 14 var der reception, indledt med et historisk 
kort tilbageblik fra formanden, men med en 
endnu større fokus på klubbens fremadrettede 
rummelighed ift ovennævnte variation i både 
alder, niveau og bådtype. Vi fik gæster med ga-
ver udefra, hilst på hinanden såvel som mulige 
nye medlemmer over et glas og en snack. På 
samme tid var de yngste generationer i klubhu-
set gået i gang med at bygge både, som de vist-
nok sejlede om kap med i bassinet. Det var tyde-
ligvis en aktivitet med mange engagerede del-
tagere, både børn som voksne, sidstnævnte var 
inde og kommentere over projekterne med lidt 
detaljering ift sejl og køl.

Så var det blæser ensemblets tur. Vi har heldigvis 
flere gange haft fornøjelse af at høre dem spille 

op, og denne gang var bestemt ingen undtagel-
se. Imponerende som man kan komme omkring 
et repertoire, så alsidigt med så smukke toner. 
Jeg vil glæde mig til at høre dem igen og igen.

Så skulle bordene liiiige dækkes op i teltet, som 
var blevet indkøbt til evigt eje og opstillet dagen 
før, inden FESTEN skulle begynde. Der var ”fuldt 
hus” med tilmeldingerne og jeg kan i al fald 
godt stå inde for et thumbs up for dennes afvik-
ling. Bandet ”Rub og Stub” formåede efter en 
dejlig middag at fylde dansegulvet op, og der 
blev vi så til de havde spillet og sunget den sid-
ste sang – ifølge aftale. Derefter stod den på 
CD’ere og andet godt fra jukeboksen – som 
nævnt lige til den lyse morgen. 

Jeg vil gerne benytte anledningen til, som al-
mindeligt medlem at takke planlæggere, hjæl-
pere og alle deltagere for at have givet mig et 
brag af en kickstart på en god sommer (om end 
der var lidt hovedpine dagen derpå,oh!). Tak Egå.

Med venlig hilsen Charlotte Dalhoff Dalbøge

 Vi fik ikke sejlet meget i maj-juni, så lad os kom-
me bedre i gang her i eftersommeren. 
Det er så onsdagene 14.aug, 28.aug og 4.sep-
tember kl.9 ved klubhuset og derefter en god 
sejlads. Når I læser dette er sejladserne overstå-
et, men - men!
Nu nærmer efteråret sig, og det er tiden til lidt 
hyggesnak om bl.a. vort sejlerliv; det bliver de 2 
torsdage 10.oktober og 14.november samt selv-
følgelig seniorjulefrokosten torsdag den 5.de-
cember.

Per Priess

seniorgruppen
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Bestyrelsesmøde

Sikke en sommer!
Efter en helt urimelig lang og kold vinter fik vi jo 
endelig forår og en forrygende sommer. Siden 
sidste udgave af Båken i marts/april kom vi en-
delig i vandet og fik startet kapsejladssæsonen.

Regelaften med Torben Precht
Vi lagde i april inden sæsonstart ud med en god 
aften om regler – de nye småjusteringer og gen-
opfriskning af de gamle. Torben Precht guidede 
os godt igennem, vi havde mange gode cases på 
tavlen og der blev diskuteret og tænkt godt og 
grundigt over tingene. En altid populær aften – i 
år var der også godt fremmøde i klubhuset.

Og så startede sæsonen ellers ultimo april på al-
le baner – godt at komme i gang!

Trim-dag på vandet
Lørdag den 25. maj havde vi Trim-dag ”4Racing 
by Elvstrøm Sails”, hvor 16 både havde tilmeldt 

sig, og hvor de fem instruktører fra Elvstrøm in-
struerede og på skift trimmede de deltagende 
både under ledelse af William Friis-Møller, som 
vi også havde til vores trim-arrangement i vinter. 
Det hele blev efterprøvet i mange små hurtige 
”kapsejladser”, så der var hele tiden noget at ar-
bejde med. Ole L. og Steen lagde mærker ud, 
startede sejladser og byttede instruktører rundt 
mellem bådene. Efterfølgende blev der debriefet 
i klubben, – og de sidste spørgsmål blev afklaret. 
De fleste valgte at deltage i fælles–grillarrange-
mentet, hvor der blev råhygget til hen på afte-
nen på vores dejlige terrasse. Alle deltagerne sy-
nes, det var et supergodt og særdeles lærerigt 
arrangement, og de så gerne en gentagelse en 
anden gang. De både, der ikke kunne møde op, 
var efterfølgende også behørigt misundelige.  Vi 
prøver at arrangere noget lignende en anden 
gang.

Aarhus Big Boat Race 2013
Egå Sejlklub arrangerede igen i år stævnet for 
storbåde 7.-9. juni, hvor vejret var perfekt til kap-
sejlads. 18 både deltog i år fra Tyskland, Norge og 
Danmark, og der var flotte dyster på vandet i de 
store kapsejlere.

Der var ca. 40 frivillige der hjalp til undervejs, for 
at sikre at alt gik glat på vandet og på land. Det 
var debuten for vores nye telt, som det heldigvis 
gik fint med at slå op. Og alle var med - fra bane-
ledelse og bureau, pointberegning og jury, fad-
ølsudskænkning og grillpølser, morgenmad og 

kapsejladsudvalget

flag, præmieuddeling og grej, dommer- og led-
sagebåde, VIP-sejlads og TV-dækning, og alt det 
andet. Alt kørte perfekt, og vi fik meget stor ros 
fra deltagerne, der meget gerne kommer igen til 
næste år. Igen stor tak til alle der hjalp med at 
gennemføre stævnet. Håber der er opbakning 
også til næste år. Der er masser af billeder (bla. 
fra Niels Kjeldsen, Pantaenius) og video, der kan 
hentes på www.photo.aarhusbigboat.dk. 

Vi var det første storbådsstævne i DK med sej-
lads alene efter den internationale måleregel 
ORCi – og havde derfor også god mediedæknin-

gisær på nettet, ligesom der var live dækning via 
Bådmagasinets mand på banen.

Sidst på sæsonen …
Når dette nummer udkommer er det ved at væ-
re sidst på sæsonen. Hovedsejladsen afholdes i 
år søndag den 22. september. Sæt kryds i kalen-
deren – og hold øje med hjemmeside og op-
slagstavle ang. tilmelding. Vi holder afslutning 
på Båkebanen med gule ærter osv. tirsdag den 
24. september. Afslutning på Pointsejladserne er 
tirsdag den 1. oktober i ES-klubhuset.

Steen Jepsen, Kapsejladsudvalget
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Ranglistestævne i Bønnerup
I bededagsferien var lasersejlerne fra Egå i Bøn-
nerup for at sejle årets første ranglistestævne, 
som samtidig var udtagelse til årets ungdoms- 
EM og VM, hvor den bedste pige og dreng udta-
ges til VM og de to bedste piger og drenge til 
EM. Verdensmesterskabet afholdes på Cypern i 
juli og Europamesterskabet i Portugal i 
August.  I dagene op til stævnet var der lands-
holdslejr, hvilket var god forberedelse til stæv-
net. Vejrforholdene under træningen og stæv-
net var dog langt fra de samme. Under trænin-
gen var der store bølger og masser af vind, mens 
der efter stævnets to første dage, kun var gen-
nemført 4 sejladser, hvor halvdelen af dem blev 
gennemført i under 2 m/s. Ved den sidste dag af 
stævnet var intet endnu afgjort, men på både 
pige- og drengesiden var Egåsejlerne med helt 
fremme. Modsat de to første dage var der god 
vind, hvilket kan have stor betydning for udfal-
det. Vinderne af udtagelsen blev for drengenes 

vedkommende først afgjort i allersidste sejlads, 
hvor Christian Guldberg Rost vandt, men med 
hård konkurrence fra Martin Aamann Jessen, 
begge var fra Egå Sejlklub. For pigernes vedkom-
mende var afgørelsen knap så nervepirrende, og 
vinderen blev Céline Carlsen fra Egå sejlklub, 
med Amalie Stubdrup på andenpladsen.  Alt i 
alt var det en rigtig spændende udtagelse, og 
fedt at se Egåsejlerne helt i top. Forhåbentligt vil 
de klare sig rigtig godt til sommer, og repræsen-
tere Danmark på bedste vis. Muligvis vil Dan-
mark få tildelt flere pladser til Europamesterska-
bet, og så ligger Mikkel Korsby og Patrick Döp-
ping fra Egå sejlklub næst på listen.

Sofie Slotsgaard

Sommerferiens internationale stævner
Sommeren 2013 har været en hektisk sommer 
spækket med internationale ungdomsstævner, 
som størstedelen af Egå’s engagerede lasersej-
lere selvfølgelig har deltaget i. 

Storjolleudvalget

    Den danske præmiehøst i Warnemünde.

Europa rundt - Kroatien
En tidlig sommerferie kunne 3 af Egå’s lasersej-
lere: Patrick Döpping, Mikkel Korsby og Martin 
Aamann Jessen nyde godt af, da årets U19 Radial 
EM i Split – Kroatien allerede åbnede somme-
rens internationale stævner d. 24. juni til d. 1. juli! 
I stævnet deltog op imod 300 sejlere. Stævnet 
bar præg af vind fra 0-8 m/s og op, og sejladser 
blev gennemført med op til 50 grader vinddrej-
ninger. Dette gjorde sejlforholdene meget van-
skelige, og resultaterne for Egå’s 3 sejlere blev 
også derefter. Alle 3 endte ca. midt i sølvfeltet ud 
af de 4 felter der var under stævnet.

Warnemünde
Efter et skuffende U19 EM drog vi videre nordpå 
til Sommerens 2. største europacup i forbindel-
sen med Warnemünde Woche. Her tilsluttede vi 
os 9 andre danske lasersejlere, som var kommet 
fra Danmark. Warnemünde Woche har altid væ-
ret et stævne, som vi har prioriteret højt, og jeg 
taler nok på alles vegne, når jeg siger det er et 
dejligt og roligt sted med det herlige miljø i by-
en som finder sted under ugen. Resultatmæs-

sigt var det en kæmpe optur, både for de danske 
sejlere, men også for Egå’s egne. Top resultater-
ne blev for Sofie Slotsgaard en flot 4. plads over-
alt, nr. 3 blandt pigerne, og nr. 1 ved pigernes U21. 
Hos drengene blev Patrick Döpping nr. 8 overalt, 
og nr. 4 blandt drengene og nr. 1 ved drengenes 
U17. Martin Aamann Jessen blev nr. 9 overalt, og 
nr. 5 blandt drengene og nr. 1 ved drengenes U19.

Ungarn
Direkte efter Warnemünde drog Sofie og Martin 
sammen med standard sejlere fra Aarhus mod 
U21 VM & EM på Balatonsøen i Ungarn. Dette 
stævne havde Sofie trænet til hele året, så det 
var her det gjaldt. Martin kom hertil som hans 
første stævne i Laser standarden, så han havde 
ikke nogen forventninger til niveauet hos de an-
dre sejlere. Stævnet lignede Split lidt, så Martin 
var spændt på hvad de gik ind til. Temperaturen 
dernede var ret så ulidelig, og indimellem gjorde 
det, at  man kunne have problemer med det 
mentale ved væskemangel. Med svag og ustabil 
vind blev der kun sejlet 50 % af dagene, men 
trods disse forhold lykkedes det alligevel Sofie at 
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blive nr. 9 til U21 VM og nr. 8 til U21 EM. Martin 
havde en dårlig serie med dyre point indimel-
lem, men også nogle gode sejladser, hvor han 
var blandt top 5. Ud af 6 sejladser rundede han 
topmærket som nr. 1, to gange!

Martin vinder læ starter, med plads til at vende foran 
hele feltet.

Mens Warnemünde Woche og U21 VM & EM 
fandt sted var Christian Rost, og Céline Carlsen 
også ude og vise det danske flag til World Youth 
Sailing Championship (WYSC) på Cypern. Nok 
det mest prestigefyldte man kan vinde som U19, 
og kun en deltager af hvert køn pr. land.

Sverige
Da vi kom hjem til Danmark efter Balatonsøen 
havde vi ikke så meget tid, for allerede 6 timer 
efter hjemkomsten stod den på afrejsen til Ju-
nior Nordisk Mesterskab (JNM) for Martin 
Aamann Jessen og Patrick Döpping. Martin og 

træneren til JNM Michael Hansen tog derfor af-
sted samme aften mod Sverige. Forholdene i Vä-
nersborg hvor stævnet blev holdt, havde alt og 
byde på, men nok det tristeste ved det hele var 
temperaturen, den var faldet gevaldigt! Stævnet 
blev dog alligevel gennemført i vind fra 0-10 
m/s og op til 60 graders drejninger, så hvis Pa-
trick og Martin nu havde sejlet i den slags vind i 
en stykke tid, så var det jo intet problem. Dette 
viste sig også på sidstedagen hvor Martin 
Aamann Jessen kunne træde op på toppen af 
skamlen og kalde sig for Nordisk Mester 2013! 
Patrick Döpping der ellers havde været med i 
kampen om top 3 hele tiden, havde haft en dår-
lig dag med OCS og måtte til sidst se til takke 
med en 4. plads.

Portugal
Efter JNM var der lige nogle få dage hjemme før 
Patrick, Mikkel og Martin igen tog afsted. Denne 
gang til European Youth Sailing Championship 
(EUROSAF) som blev afholdt i Tavira – Portugal. 
Hernede var Celine også sammen med 2 andre 
danske radialer. Vinden, imens vi trænede var 
næsten ikke til stede, så træning blev det ikke 
meget af! Men, da stævnet kom, var der 7-10 
m/s fra samme retning hver dag! Vejret  gjorde 
derfor, at de mere tunge havde en fordel i feltet, 
og med en taktisk omsejling af banen, der gjor-
de at alle skulle samme vej, handlede det i bund 
og grund om at få mest fart. Céline, som var for-
svarende mester fra sidste år, følte godt af vin-
den, og da dagene var omme, endte hun ud på 
en 8. plads ud af 20 piger, og hos drengene blev 
Egå’s lasere placeret med Martin nr. 5, Mikkel nr. 
17 og Patrick 20, ud af de 24 deltagende både.
Alt i alt en sommerferie spækket med stævner 
som både har bragt resultater, gode minder og 
bedre færdigheder i båden.

Martin Aamann Jessen 

European Laser Radial Youth Championship 
2014 afholdes mandag den 05. august 2014 i 
Egå Sejlklub. 
Der bliver stor travlhed på Egå Marina næste 
sommer, når Egå Sejlklub, i samarbejde med In-
ternational Laser Class Association (ILCA), skal Danske deltagere ved EUROSAF ved åbningscermonien

være vært for Europamesterskab for unge Laser-
sejlere under 19 år. 

Egå Sejlklub forventer, at mere end 250 sejlere 
fra 30 nationer samt deres forældre, trænere og 
holdledere vælger at lægge vejen forbi Egå Ma-
rina i uge 26-27 næste sommer. Deltagerne vil 
alle være mellem 15 og 18 år, og såvel piger som 
drenge deltager. Stævnet afvikles over 8 dage, 
hvoraf de første 2 bruges til registrering og må-
ling. Herefter følger 4 dages kvalifikationssejlad-
ser og stævnet afsluttes med 2 dages finalesej-
ladser inden mesterskabsplaquetterne efter 12 
sejladser kan hænges om halsen på vinderne. 
Egå Marina har en fantastisk beliggenhed og 
fremragende faciliteter 

Forud for tildeling af værtsskabet har Internatio-
nal Laser Class Association (ILCA) været på be-
søg på Egå Marina og i Egå Sejlklub, og organi-
sationens repræsentant var tydeligvis begejstret 
over Egå Marinas beliggenhed i umiddelbar 
nærhed af Aarhus-bugtens kendte kapsejlads-
farvand, samt over landfaciliteterne og de om-
kringliggende arealer. 

Egå Sejlklub er rutineret stævnearrangør 
”At være vært for et stort, internationalt Laser-
stævne for ungdomssejlere er meget naturligt 
for Egå Sejlklub. Det falder i umiddelbar forlæn-
gelse af vores ungdomsarbejde med netop La-
ser-jollen, og Egå Sejlklub ønsker at markere sig 
som vært for 1 – 2 større events årligt som sup-
plement til vores succesfulde kølbåds-stævne 

Aarhus Big Boat Race”, udtaler formand for Egå 
Sejlklub, Claus Dalbøge. Formanden fortsætter: 
”Egå Sejlklub har tradition for at påtage sig ar-
rangørrollen ved store nationale og internatio-
nale kapsejlads-stævner. Traditionen går helt til-
bage til sejlklubbens første leveår midt 70’erne, 
hvor vi var vært for VM for Optimistjoller – end-
da selv om vi på daværende tidspunkt endnu ik-
ke havde nogen havn at tage udgangs-punkt i, 
men måtte henlægge mesterskabet til stranden 
og græsarealerne lige syd for hvor Egå Marina i 
dag ligger.” 

Stævnets hjemmeside: 
http://www.euroradialyouth2014.dk. 

HUSPOETEN
Pram

Den Pram - der forude  har aldrig været nogen pære skude. nej - med alle de dåser - han hiver ud, må det være - en fulde snude. Børge Kehlet
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Opslagstavlen

SENIORGRUPPEN

Efterårets mødeaftener

Torsdage d. 10. oktober 

og 14. november

Julefrokost
Torsdag d. 5. december

HUSUDVALGET

ES julefrokost

Lørdag d.  7. december

Lørdagsfrokoster

Begynder d. 2. november    

BESTYRELSEN

Generalforsamling i klubhuset

Den 6. november kl. 19.30 

Standerskift

d. 19. oktober kl. 14.30

Efterårets
arrangementer

BÅKEN
Deadline for Båken 

nr. 5 den 8. november

KAPSEJLADSUDVALG

Hovedkapsejlads 

d. 22. september

”Gule ærter” sejlads

d. 24. september

Pointsejlads afslutning

d.1. oktober i ES klubhus

UNGDOMS- UDVALGET
ES klubmesterskab  

for optimister   
d. 21. september

Aarhus Mesterskab for jollerI Egå d. 2. og 3. november  

TURUDVALGET
Løvfaldstur til Nappedamd. 7. og 8. september

Om arrangementer se opslag og hjemmeside
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TJ-MARINE   ·   Torben Jensen   ·   Arresøvej 7   ·   8240 Risskov
Reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer

Autoriseret forhandler af

turudvalget

Pressemeddelelse: Laser – sejl når du vil! 
Fredag, den 16. august 2013 
Voksne kan nu også sejle Laser i Egå Sejlklub 
Jollesejlads for voksne er i vækst i Danmark, og 
det er den fordi jollesejlads er sport på lige fod 
med fitness, mountainbike i skoven eller lande-
vejscykling. Motionsformen er fleksibel og et 
godt alternativ for travle familiemennesker, der 
er glade for vand, og som ønsker personlig frihed 
i højere grad end muligt, hvis man indgår i en 
kølbådsbesætning. 

Formand for Jolleudvalget i Egå Sejlklub, Pernille 
Bülow Bech, udtaler: ”Vi har netop indkøbt yderli-
gere 3 Laser-joller, som primært er tiltænkt voks-
ne. Jollerne kan bookes for 2 timer adgangen, 7 
dage om ugen, og vi håber, at flere af klubbens 
nuværende kølbådssejlere kunne få lyst til at 
supplere kølbådssejladsen med jollesejlads en 
gang imellem”. Tilbuddet gælder selvfølgelig og-
så nytilkomne medlemmer af Egå Sejlklub, og vi 
håber at kunne skabe et miljø omkring voksen-
jollesejlads på Egå Marina i lighed med f.eks. La-
ser-miljøet på Øresund”. 
Kom og prøv en Laser – et åbent tilbud til alle de 
kommende uger 

Egå Sejlklub inviterer alle interesserede til ”kom 
og prøv en Laser” mandag og onsdag de kom-
mende uger i tidsrummet kl. 17.00 – 20.00. 
Har du lyst til at prøve at sejle Laser-jolle møder 

du blot op på Egå Marina med dit sejltøj og din 
rednings-vest. Så vil én eller flere af klubbens 
dygtige unge Laser-sejlere instruere dig og ledsa-
ge dig under sejlads. 
Det er naturligvis gratis at deltage i kom og prøv-
arrangementerne, arrangementerne er for alle 
og ikke kun for medlemmer af Egå Sejlklub, og 
tilmelding er ikke nødvendig. 

Sejlads i klubjolle – noget for mig? 
”Vi har forsøgt at etablere et fleksibelt og prisat-
traktivt tilbud til de, der kunne tænke sig at sejle 
jolle hos os uden selv at skulle være jolleejer”, ud-
taler Pernille Bülow Bech. Udvalgsformanden 
fortsætter: ”Vi tror på at tilgængelighed i forhold 
til joller er vejen frem for udbredelsen af jol-
lesporten i Egå Sejlklub”. 
Foruden kontingent til Egå Sejlklub skal man be-
tale et årsgebyr på kr. 250,00 for at have mulig-
hed for at booke en Laser-jolle, og så koster det 
kr. 50,00 for hver gang man er ude at sejle. 
Vi har lavet et par eksempler på hvad det kunne 
koste: Årsomkostning - den flittige, voksne jolle-
sejler: 

Kontingent til Egå Sejlklub  970,00  
Årsgebyr - jollebookning  250,00  
Leje af klub-Laserjolle pr. gang  50,00  
Årlig leje ved 20 bookninger 20,- 1.000,00  
I alt 1.250,00 
Årsomkostning - den flittige, voksne jollesejler  

Laser
Løvfaldsturen til Nappedam 2013
Turudvalget har flere traditioner, en af dem er 
den årlige Løvfaldstur til Nappedam,  der i år fin-
der sted: Lørdag og søndag den 7.-8. september

Sæt kryds i din kalender til en weekend med et 
spændende program, der starter med Skipper-
møde i Nappedam lørdag kl. 16.00. Grillen star-
tes ved 18-tiden og en lille time senere er maden 
klar. Vi har selv mad og drikkevarer med samt 
eget bestik og aftenen er reserveret til hyggeligt 
samvær og mange (sø)røverhistorier. Hvis du 
har talenter ud over det, er du velkommen til at 
medbringe disse, fx. sang eller musik. 
Søndag morgen giver klubben morgenbrød og 
en lille en. Derefter er vi klar til en gåtur i skoven 
eller til ruinen eller noget helt andet. Eventuelt 
frokost sammen og derefter hjem til Egå igen.
Nappedam Bådelaug har været venlig igen, og 
har stillet deres dejlige klubhus til rådighed. Vi 
har også bestilt godt vejr, og håber at ordren er 
modtaget ved DMI.

Sæt kryds i din kalender, og benyt denne lejlig-
hed for hyggeligt samvær med nye og gamle 
sejlere fra Egå Sejlklub. Ingen tilmelding, men vi 
håber at rigtig mange vil deltage i denne tur.
Arrangør: Turudvalget. 
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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

PULTERKAMME
R.DK Sommer sejlads for optimist sejlerne

Egå Sejlklubs optimist sejlere har haft rig mulighed 
for at nyde den dejlige sommer i Danmark i år.

Sommersejlads
Den første uge i skolernes sommerferie var An-
dreas, Josephine og Magnus deltagere ved Som-
mer sejlads i Kaløvig, som foregik alle ugens da-
ge fra kl. 10 -16. Der var masser af sejlads i opti-
mistjollen, men alle havde også mulighed for at 
prøve andre jolletyper og Ynglinge. Her ud over 
var der masser af vandkontakt, når børnene 
kunne lege med kajakker mv. Det var en rigtig 
god uge, hvor børnene får lov til at stå på egne 
ben og lære at hjælpe hinanden med bl.a. sejler-
tøjet og rigning af jollerne mv.

Tunølejr.
Den årlige Tunø lejr, som er arrangeret af Århus 
bugtens sejlklubber samt Solbjerg og Skander-
borg, blev igen i år en kæmpe succes. Der var ca. 
70 børn og unge sejlere og ca. 70 voksne og sø-
skende tilmeldt lejren, som foregik fra 4. august 
til den 9. august 2013. Fra Egå Sejlklub deltog op-
timistsejlerne Lauritz, Josephine og Magnus og 

som træner Henriette. Det var 32. gang at Tunø-
lejren blev afholdt og alle sejlere og familie 
medlemmer fik en stor lejr-oplevelse. Børnene 
får som normalt sejlet formiddag og eftermid-
dag men krydret med flere aktiviteter om efter-
middagen eller aftenen som: Stjerneløb, træner-
løb, tovklatring over havnebassinet (hvor ingen 
fra ES gennemførte på nær vores Jolleformand 
Pernille Bülow Bech - bravo!)

Et af de årlige højdepunkter er, hvor sejlerne skal 
sejle hele vejen rundt om Tunø med en pause, 
hvor der bliver ankret op og spist madpakker på 
stranden. Når Tunø rundt er overvundet, er det 
tradition for at optimist sejlerne har fortjent en 
Tunø vaffel. Endvidere fik Lauritz præmie sam-
me aften for at have været mest udholdende, da 
han ikke ville trækkes af ledsagerbådene selvom 
vinden løjede af hen på eftermiddagen – FLOT 
Lauritz! Der kan på det varmeste opfordres til at 
andre Egå optimist sejlere og forældre deltager i 
Tunølejren til næste år. Lejren er også for sø-
skende og forældre og som noget nyt i år var der 
mulighed for at lære at Kite surfe, at erhverve 
sig speed båds kørekort, få førstehjælps kursus 

ungdomsafdelingen
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og lære nærmere om kap-
sejlads reglerne. Så for alle 
deltagere er der masser af 
mulighed for sjov og glæde 
ved vandet og lejren.

Hyggeweekend.
Som noget nyt i Egå Sejlklub 
blev der afholdt hygge lejr 
på havnen for optimistsej-
lerne den 17. og 18. august 
2013. For at imødekomme 
behovet for at sejle noget 
ekstra og for at lære hinan-
den bedre at kende blev 
denne weekend etableret 
med stor opbakning fra 
børn og forældre. Her blev 
der sejlet optimistjolle, ka-
jakker, stand-up padle og 
windsurfing. 

 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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HUSKETAVLE
September
06. BÅKEN nr. 4-2013 udkommer Red.
07. Løvfaldstur til Nappedam  Turudvalget
08.                         do. do.
07. Aarhus Festuge Cup, kølbåde Aarhus Sejlklub
08.                      do.  do.
09. Single Hand, sidste sejlads Kapsejladsudv.
10. Båkebanen og Easy sejlads  Kapsejladsudv.
10. Pointsejlads  ASK/ES
17. Båkebanen og Easy sejlads  Kapsejladsudv.
17. Pointsejlads  ASK/ES
21. Klubmesterskab  Ungdomsafd.
22. Hovedkapsejlads  Kapsejladsudv.
24. Båkebanen ”Gule ærter” Kapsejladsudv.
24. Pointsejlads - sidste  ASK/ES

Oktober
01. Pointsejlads, afslutning,  Kapsejladsudv.
10. Seniorgruppen mødes  Seniorgruppen
19. Standerskift kl. 14.30  Bestyrelsen

November
01.  Båken nr. 5, reminder ud  Redaktionen
02. Lørdagsfrokost  Husudvalget
02. Aarhus Mesterskab for joller  ES ungd.
03.                      do.  do.
06. ES Generalforsamling, 19.30  Bestyrelsen
08. Deadline for Båken nr. 5  Redaktionen
09. Lørdagsfrokost  Husudvalget
14. Seniorgruppen mødes  Seniorgruppen
16. Lørdagsfrokost  Husudvalget
29. Båken nr. 5 udkommer  Seniorgruppen
23. Lørdagsfrokost  Husudvalget 
 

December
05. Seniorgruppens julefrokost  Seniorgruppen
07. ES-Julefrokost - se opslag  Husudvalget

Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

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

 netbaad.com

Hvorfor ikke sæ e din båd i en hal 
vinteren over? 

F O R E N I N G E N  H O R S E N S  B Å D H A L L E R  

På www.netbaad.com 
har vi altid et godt tilbud til dig.

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

Sejlerskolen mangler sponsorer
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En båd med en lang historie
For nogen tid siden fik jeg en pakke fra min gode 
ven og studiekammerat i Bergen. Pakken inde-
holdt en flot model af en Oselvar. En båd hvis hi-
storie går tilbage til vikingetiden. Modellen er 
en meget smukt fremstillet kopi af den oprinde-
lige bådtype, og i øvrigt lavet af en dame på 78 
år, som har modelbyggeri som sin hobby.

Hermed har jeg samtidig fået svar på et spørgs-
mål, som har ligget gemt siden jeg i 1995 i ”Con-
tinua” sejlede til Bergen og derfra ad vikingeru-
ten til Shetland og Orkneyøerne. Øernes historie 
er interessant men skal ikke uddybes her.  I 
15-1600-tallet var Nordatlanten særdeles rig på 
sild, og det udnyttede man på de to øgrupper. I 
små luggerriggede både med 4-6 mand ombord 
sejlede man 20-30 sømil ud fra kysten til man 
fandt sildestimerne. Man fiskede med langliner 
til båden ikke kunne rumme mere og man sejle-
de så fangsten hjem. I Shetlands fjorde var der 
etableret mange modtagestationer, hvor sildene 
blev afleveret og straks gællet og renset og lagt i 
tønder med salt. Shetland eksporterede saltede 
sild til det meste af Europa. Fiskeriet var mæn-
denes arbejde, og havet var en farlig arbejds-
plads. Det var ikke alle som kom hjem fra fiske-
pladserne. På land var det mest kvinder, der 
modtog, rensede og saltede silden. Modtagesta-
tionerne var etableret af godsejerne, som ejede 
jorden og dermed rettigheden til kysterne. De 

købte sildene af fiskerne og betalte en beskeden 
løn til arbejderne på modtagestationerne.

På de to øgrupper findes ikke træ til bådebygge-
ri, så hvor kom de mange både fra? Selvfølgelig 
ligesom vikingerne kom de fra Norge. I de vest-
norske fjorde fandtes et stort antal bådværfter, 
hvor man byggede både på klink. Bådene var ik-
ke ens, de havde et egnspræg, men alle var de 
bygget på en erfaring og viden, som gennem 
generationer kan føres tilbage til vikingernes 
smukke og stærke både. I Bjørnafjorden syd for 
Bergen lå der flere bådværfter, og historiske pa-
pirer viser, at der herfra har været afskibet både 
til Shetland i et stort antal. Mange både blev af 
pladshensyn solgt som båddele, og senere fær-
digbygget hos modtageren. Bådene til Shetland 
blev ofte kaldt Hjeltebåtar efter vikingernes 
navn for Shetland: Hjaltland.

Oselvar-bådens byggemåde kan føres tilbage til 
vikingebådene. Den er bygget med kun 3 brede 
bord i siden. Det samme var tilfældet hos de 
mindste både som blev fundet sammen med 
Gokstadskibet. Oselvaren bygges i flere størrel-
ser. Færingen har 4 årer og måler fra 4,5 til 6 me-
ter i længden. En seksæring har 6 årer og måler 

fra 6 til 7,15 m. Værftet i Os har dog bygget større 
både, men fastholdt måden de er bygget på. Ef-
ter bestilling fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde 
er bygget to tolværinger med 12 årer, den ene af 
disse blev bygget med 3 meget brede  bord i si-
den og den anden med fire bord. Billedet viser 
en af bådene under sejlads på Roskilde Fjord 
med 18 voksne ombord.

Oselvar båden er udbredt på store dele af den nor-
ske vestkyst, men udviklingen har naturligvis sat 
sit præg på produktionen. I begyndelsen af 1900 
tallet kom der motor i bådene og det krævede æn-
dringer i bådtypen. Fra 50’erne kom glasfiberbåde-
ne og de lette påhængsmotorer, og det satte pro-
duktionen næsten i stå. Mange værfter lukkede og 
værftet i Os har også haft en pause. De ældste og 
erfarne bådbyggere er døde og de som endnu 
kunne faget var ikke unge.
Når der i dag bygges træbåde i Os skyldes det en 
aktiv dame. Babben Roll, som var aktivitets leder i 
Bergen Husflidslag. Hun tog initiativ til et kursus i 
bygning af Oselvar både i samarbejde med Horda-
museet. Det lykkedes at finde bådbyggere, som 
kunne undervise, så kurser kunne gennemføres.

Man ville prøve at  gøre produktionen at træbå-
dene rentabel, og det man nu manglede mest 
var et nyt værft. Nogle så det i et historisk per-
spektiv, og der kom nu hjælp fra kulturkontoret i 
Os, og fra fylkeskonservator Nils Georg Brekke. - 
Os kommune, Os Bådebyggerlaug og Hordaland 
Fylkeskommune stod bag etableringen af det 
nye Oselvarværft som blev taget i brug i 1997..
I 2006 kunne man se tilbage på 9 gode år. 50 
både er leveret og 3 mere er i arbejde. 3 lærlinge 
har taget fagprøven, og en har fået ansættelse 
som bådbygger. 

Mere om dette kan ses på: 
 www.oselvarverkstaden.no 

Niels Greve 

HISTORIE

Oselvar
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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.

 

Nye medlemmer
Anne-Marie Rindom
Niels Juels Gade 29
8200 Aarhus N

Carsten Faubel
Stadion Allé 74, nr. 113
8000 Aarhus C

Pieter Döpping
Toftevej 3
8250 Egå

Peter Aalborg Hansen
Høstvej 2
8464 Galten

Jørgen Hansen
Skoven 1C
8420 Knebel

Klaus Madsen
Søsvinget 16
8250 Egå

John Nielsen
Skolevej 10, Assentoft
8960 Randers SØ

Laura Kragh Frederiksen
Søgårdsvej 44
2820 Gentofte

Jesper Larsen
Munkebakkevej 29
8250 Egå

Frederik Rossa
Skæring Sandager 5
8250 Egå

Kasper Zacho Aggerholm
Åmarksvej 9
8250 Egå

Thomas Lucas Al-Suliman
Solklintvej 17B
8250 Egå

Max Rye Husted
Bredkær Parkvej 32
8250 Egå

Alfred Bisgaard Jensen
Soltoften 3
8250 Egå

Sille Sophie Find
Egå Havvej 10
8250 Egå

Carl Emil B. Amstrup
Sneppevej 27
8250 Egå

Casper Boest
Søsvinget 41
8250 Egå

Sara Brinck Brøndum
Lomvievej 7, Studstrup
8541 Skødstrup

Lauritz Schmidt
Nordvangen 12
8250 Egå

Arthur Ozer Christensen 
Elmevej 3a
8240 Risskov

Jytte Bjerg
Spørringvej 40
8530 Hjortshøj

Allan Hougaard
Gebauersgade 2, 4.13
8000 Aarhus C

Berith Skinhøj Pedersen
Gebauersgade 2, 4.13
8000 Aarhus C

Dorthe Hansen
Ryparken 9 1 th 
8660 Skanderborg

Dan Hansen 
Ryparken 9 1th 
8660 Skanderborg

Thorbjørn Kahl
Byvænget 22
8382 Hinnerup

Ebbe Thorsen
Grankoglevej 2
8541 Skødstrup
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