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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
Kirsten Rambøll.
Vandbækvej 42,
8960 Randers SØ
Tlf. 41570258
kirramb@gmail.com  

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.: 20775152
Mail: egaaopti@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
Mads Trøstrup Kristensen
Hybenhaven 12,
8520 Lystrup
Tlf. 30290033                        
mtk@troestrupmoldt.dk

Bestyrelsesmøde

Tak til Sponsor
EN STOR TAK TIL 
dir. jens Meyer, Floor Marine 
for sponsorering af beskyttelsesmåtte 
på  dommerbåden ”Mette”.

Bestyrelsesmøde d. 27. august 2014.
Deltagere: Steen, Peter P., Ole Ø., Pernille, Kirsten, 
Jesper, Mads, Claus.
Afbud: Flemming.
Referent: Ole Ø.

opfølgning af referat fra sidste møde.
Referat fra sidste møde. Punkter overført til det-
te møde.

resultat fra uEM og tilretning af budget for 
storjolle.
Overskud 105.000 kr. - Fordeling: 35.000 kr. går 
til drift af RIB bådene. Resten tilfalder ungdoms-
afdelingen.
Storjolle Budget: 15.000 Kr. Dette ønskes hævet 
til 45.000 kr. grundet øget aktivitet og øget an-
tal medlemmer.
Budgettet burde være afhængigt af antal med-
lemmer i afdelingen.
Princip: Sponsorater tilfalder den enhed, der har 
fået dette.
Overskudet på 70.000 kr. ønskes øremærket ak-
tiviteter under Storjolle afdelingen.

Hjemmeside og Båken
Der er endnu ikke fundet nogen løsning for 
hjemmesiden.
Redaktøren for Båken har meddelt, at han stop-
per ved årets slutning.
Tilbud: 20.000 kr. (15.000 kr. med reklamer) - 
Himmelblå Kommunikation Aps.
Webmaster?
Båken som papir/elektronisk. - Hvilken fremtid?

velkomst til nye medlemmer
Velkommen til nye medlemmer?  Der sendes 
velkomst brev ud og der forsøges at finde en 
fast Kontaktperson. 

Søsportslejr - status
Søspejderne ønsker leje af klubhuse: 27/7 til 5/8 
2015 klubhus, 25/7 til 7/8 2015 Jollehus.
Ændringer af husene for at opfylde søspejder-
nes krav.

Bestyrelsesmøder
Der bydes ind med emner før møderne ved mail, 
således at punkterne kan behandles hurtigere.
Generalforsamling og ”ny” bestyrelse
Ny formand og kasserer. Emmer efterlyses?

orientering om motorkøb
Der er købt en ny motor til udskiftning af den 
defekte.

Eventuelt. Intet.

TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2014 KL. 19.30 I KLUBHUSET
I henhold til vedtægterne for Egå Sejlklub indkaldes herved til  ordinær gEnErALForSAMLing

Indkaldelse til Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år 

til godkendelse,
4. samt forelæggelse af budget for det kom-

mende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af formand, næstformand og kasserer
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer jfr. § 11
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant jfr. § 14
10. Eventuelt

oBS!

Forslag, der ønskes behandlet 
på generalforsamlingen, skal 
være bestyrelsen i hænde se-
nest den 1. oktober 2014.

Eventuelle forslag offentliggø-
res otte dage før generalforsam-
lingen ved opslag i klubhuset

Bestyrelsen
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Husk Generalforsamling 
tirsdag 11. november

Kom til en hyggelig aften i din klub. 

Vi starter ca. kl. 18:30, med fællesspisning som klubben er vært for.

Kl. 19:30
Generalforsamling starter, jf. program

- Mød op og hør hvad der sker i klubben.
- Deltag i debatten og gør din indflydelse gældende
- Bak op om din klub
- Afstemning om indkomne forslag
- Deltag i hyggeligt samvær

Der er mange ting til debat i Egå Sejlklub i tiden: 
Store stævner som alene arrangør, - ud af Sailing 
Århus, - Båkens fremtid, - hjemmesiden, - øl-
automat, - alternativ til pinsetur, - hvor meget er 
det rimeligt at klubben betaler af lørdagsfroko-
ster? - Hvordan kommer ”kahytten” til gavn? - 
Søspejdersommerlejr i 2015, - hvordan øger vi 
medlemstallet????

Det syder og bobler mange steder. Lad os få de-
batten op, hvor vi kan bruge den til noget. Intet 
bliver ændret af,  at vi står et par stykker på en 
bro og bliver enige om noget. Men alt kan drejes 
den vej vi vil, hvis vi tager det op som emne på 
en generalforsamling. Lad os få forslag ind i god 
tid i år, så vi kan nå at få forslag bearbejdet, og 
belyst og vi bliver i stand til at træffe beslutnin-
ger på et velkendt grundlag. 

Jeg fornemmer, at det nu er på tide, at vi starter 
med os selv, hver i sær og overvejer: Hvad vil jeg 
gerne gøre for min sejlklub, - hvordan skal den 
se ud? - Hvilke tilbud skal den have. Det er ikke 
nogen hemmelighed, at hvis vi ikke gør noget 
for at få flere medlemmer ind i vores sejlklub, så 
dør den med os. Altså må vi overveje, hvordan 
får vi flere medlemmer i vores sejlklub?

Vores sejlklub er som bekendt en forening. En for-
ening er et meget dansk fænomen, der opstår ved 
at nogle mennesker bliver enige om, at de vil ska-

be et fællesskab. Alle putter en indsats i projektet, 
og man har så noget sammen. Indsatsen er som 
regel både økonomisk og praktisk. En forening er 
også et sted hvor man bør tage del i debatten om, 
hvilken vej fællesskabet nu skal hen. Man bør gøre 
det i god gammel Græsk stil, ved at ”gå til torvs” 
med sin mening, altså ud i lyset, til bestyrelsen og 
på generalforsamlingen. Man må selvfølgelig og-
så erkende, at man kun er en ud af et større fæl-
lesskab. Man må høre de andres meninger og er-
kende, når man ikke argumenterer godt nok for 
det, man brænder for, til at overbevise de andre. 
Man må i et fællesskab være parat til at slippe de 
tanker, man ikke vinder gehør for. En forening skal 
ændre sig med de medlemmer, der er i den, så 
den tilgodeser de ønsker medlemmerne til en 
hver tid har - bedst muligt inden for vedtægterne 
(der som ofte kan ændres noget, men også har en 
overordnet ramme (her Østjysk Kreds, DS og 
Dansk lovgivning)).

Af praktiske årsager nedsætter foreninger en 
bestyrelse til daglig drift gennem året, forestil 
jer et kort øjeblik, at vi til alle beslutninger skulle 
sætte os ned og blive enige alle ca. 450 mand!). 
Bestyrelsen vælges af alle medlemmer på gene-
ralforsamlingen. Generalforsamlingen er for-
eningens højeste myndighed, bestyrelsen skal 
drive klubben efter de anvisninger klubbens 
medlemmer giver på generalforsamlingen og 
klubbens medlemmer skal give plads og ar-

Hvad skal Egå Sejlklub???

➤
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JYLLANDS BEDSTE CENTER FOR 
SmåBåDE, mOTORBåDE 
OG SEJLBåDE!
Her finder du:

 maritimt tilbehør
 aut. Volvo Penta, Mercury og Mercruiser salg og service
 aut. forhandler af Bavaria, dufour og Greenline
 forhandler af Quicksilver og Bayliner
 kæmpe udstillingshal med nye og brugte både
 5 servicevogne, der kører overalt i danmark
 eget værksted/klargøringscenter, der klarer alle opgaver
 aktiv service uden for normal åbningstid

Stokagervej 23 • 8240 Risskov • Hovednummer 8710 7010  •  Servicetelefon 8710 7017 • www.floor.dk

PANTONE 286
CMYK: 100 · 82 · 0 · 0
RGB: 25 · 60 · 150

PANTONE 7460
CMYK: 100 · 10 · 0 · 0
RGB: 0 · 150 · 220

PANTONE 376
CMYK: 50 · 0 · 100 · 0
RGB: 150 · 195 · 30

PANTONE COOL GRAY 8
CMYK: 0 · 0 · 0 · 55
RGB: 150 · 150 · 150

Vi hjælper med at holde dig godt sejlende!

Floor Marine og Lund Marine 

har sammen skabt...

bejdsro og støtte til de medlemmer der har på-
taget sig at arbejde ekstra i fællesskabet ved at 
sidde i bestyrelsen. Tillid fra medlemmerne har 
de allerede fået ved at blive valgt.

Om ikke så længe, tirsdag den 11 november, har 
vi generalforsamling i Egå Sejlklub. Det er altså 
nu alle medlemmer, unge som gamle og af beg-
ge køn skal tænke meget grundigt, hvad vil jeg 
gerne med min sejlklub, hvad vil jeg gerne vi er 
fælles om, hvordan vil jeg gerne blive fælles med 
flere?

Flere stævner - mere moderne planende jollesej-
lads - flere klub ejede både - flere fælles ture - 
mere teori om vinteren - udvidelse af sejlersko-
len, kapsejladstræning ......

Send meget gerne dine tanker til 
kirramb@gmail.com eller ring på 41570258, så vil 
jeg prøve at se om ikke der er lidt samling over 
ønskerne, så vi kan lave brede forslag til behand-
ling på generalforsamlingen og få en god og ret-
ningsgivende debat.

Endelig har vi en opgave i at finde rigtig gode 
kandidater til både formandsposten og kasse-
rerposten, da de begge har varslet, at de ikke 
fortsætter arbejdet efter generalforsamlingen. 
Egå Sejlklub har brug for, at alle går i tænkeboks 
og at vi kommer ud med gode forslag til hvem 
der skal varetage disse vigtige poster. Hvem kan 
dels samle trådene, dels varetage økonomien og 
vil de gøre dette ekstra arbejde for vores fælles-
skab?

Meld meget gerne forslag ind til 
Kirramb@gmail.com eller på 41570258 så tager 
jeg meget gerne en snak med vedkommende og 
afklarer om de kunne tænke sig at løfte opga-
ven, som næstformand vil jeg jo i påkommende 
tilfælde blive en samarbejdspartner :-).

I håbet om at Egå Sejlklub i endnu højere grad 
bliver den ”vandlegeplads” vi alle ønsker os!
(jeg håber at alle leger godt, selv om nogen hel-
digvis finder energi til at lege målrettet).

Kirsten Rambøl, Næstformand.

➤

Egå Sejlklub indbyder hermed til en dejlig 
kapsejladsdag på Aarhusbugten. 
Vi starter med fælles morgenbrød og kaffe i 
klubhuset fra kl. 8.00.  
 
Sejladsen afvikles som en stjernesejlads ef-
ter udlagte mærker, hvor rækkefølgen 
vil blive meddelt i klubhuset på et skipper-
møde kl. 9.00 og på opslagstavlen samme 
sted. Første start kl. 10.00 
 
Løbsinddeling vil være afhængig af de til-
meldte både. Der er en tidsfrist på 6 timer, 
så vi kan få en god dag på vandet og allige-
vel komme hjem i ordentlig tid.  
 

Sejladserne sejles efter de i Kapsejladsreg-
lerne definerede regler inkl. Skandinavisk 
Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrif-
ter. Handicapsystemet vil være DH 2011 hvor 
vi anvender GPH sømiletiderne.

nu også 2-Star løb
hvis mere end 3 både tilmeldes, og de 
kan sættes i samme løb.

gyldigt målebrev er påkrævet. 
Måletal der sejles efter er de mål der er 
oplyst på dansk sejlunions side fra 
onsdagen før kl 18.00.

Indbydelse til Hovedkapsejlads
SØNDAG DEN 21. SEPTEMBER 2014
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Bestyrelsesmøde

Forrygende sommer
Det er jo en forrygende sommer – masser af bå-
de sol og vind til sommersejlads – og megen ak-
tivitet også på kapsejladsbanerne. Båkebaner og 
Pointsejladser har i forårssæsonen været velbe-
søgt og mange gode dyster afviklet, ligesom 
sejlsportsligaen blev skudt i gang med deltagel-
se af Egå-sejlere. I forsommeren har der været 
Big-Boat Race og ungdoms europamesterskab i 
Laser, midsommergrill-sejlads og mange har 
deltaget i Fyn-Rundt og DM’er i klassebåde hen 
over sommeren. Efterårssæsonen byder bla. på 
Egås Hovedkapsejlads og afslutning på tirsdags-
banerne og sejlsportsligaen.

Aarhus Big Boat race 2014
Årets Big-Boat Race i Egå blev afviklet 7-8 juni – 
og sammenfaldet med pinsen satte lidt præg på 
deltagerantallet. Men nu er dato i den store big-
boat serie planlagt i meget god tid – og det var 
pinsen der havde flyttet sig hen til os.
Og vi fik afviklet et rigtig godt stævne for 15 bå-
de i to klasser. Alt klappede på vandet og på 
land, med bureau, after-sailing på terrassen, og 
festmiddag i klubhuset (hvor vi lige kunne være 

– og spare lidt på teltopsætning og leje af borde 
og stole osv.).

Vejret var med vind i den tynde ende som gav 
lidt udsættelser, men vi fik afviklet fem sejladser 
over de to dage – og deltagerne var tilfredse 
med dette og arrangementet i det hele taget. 
Der er jo mange ombord på de store både, så 
der var ca. 130 sejlere, der skulle serviceres med 
det ene og det andet. Jeg vil gerne benytte lej-
ligheden til endnu engang at takke teamet og 
de mange frivillige der gjorde det muligt – og 
jeg fornemmede også, at alle havde nogle sjove 

Kapsejladsudvalget

dage. Vi kunne jo ikke gøre for, at vejret lavede 
lavvande søndag eftermiddag, hvilket betød at 
fire både ikke kunne gå i havn efter sejladserne 
og måtte ankre op ud for marinaen. Det blev så 
løst med RIB’er der shutlede mandskab og grej 
frem og tilbage, og heldigvis tog deltagerne det 
med godt humør og kunne efter præmieover-
rækkelse tage hjemover igen.

Det er dejligt endnu engang at kunne opleve til-
fredshed fra deltagere, sponsorer og medier, 
med at arrangementet kørte godt. Deltagere 
kommer ofte langvejs fra og bruger mange pen-
ge på disse big-boat stævner, der oftere og ofte-
re sejles efter ORCi reglen. Jeg har netop været i 
Kiel til ORC-verdensmesterskabet, hvor flere 
kendinge hilste på og udtrykte tilfredshed med 
vores arrangement, og ser frem til næste år og-
så. Det håber og forventer jeg også at vi kan få 
op at stå – med god indsats fra frivillige – og 
med udsigt til gode oplevelser og et pænt over-
skud til klubkassen.

Jeg var i øvrigt i Kiel til VM dels for at lobby’e om 
at få arrangementet til Danmark i 2016, dels for 
at se hvordan tyskerne afviklede så stort et ar-

rangement, og dels for sammen med vores part-
ner KDY at fremvise og tale om muligheder med 
Sport-Event-Danmark og en hovedsponsor. KDY 
og Egå byder sammen på ORC VM i 2016, og det-
te bliver afgjort ved ORCs årsmøde i november. 
Mere om dette senere i kommende numre af 
Båken.

Egå Hovedkapsejlads 2014
Hovedsejladsen afvikles i år søndag den 21. sep-
tember, hvor der som vanligt vil blive lagt en di-
stancebane efter mærker rundt i Aarhusbugten, 
så det er optimalt i forhold til vindretning og 
styrke på dagen. Vi ser frem til en god søndag på 
vandet, med deltagere fra Egå og fra naboklub-
berne. Se indbydelse her i Båken – og på opslag 
og hjemmeside.
Efterårsserierne om tirsdagene afsluttes med 
den traditionelle Båkebane-gule-ærter-sejlads 
tirsdag den 23. september og Pointsejladser hol-
der afslutning i Egå tirsdag den 7. oktober.
Fortsat god sommer,

Steen Jepsen
Kapsejladsudvalget

En glad stævneleder 
foran et digert præ-
miebord

Dommerbesætningen 
har det sjovt

B-Class vinder: Michael 
Møllmannm. ’Hansen’

A-Class vinder: Erik 
Berth m.’Tarok VII’
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Vi gjorde det igen! En succesfuld bådmesse for 
6.875 gæster og 75 udstillere - vejret kunne have 
været lidt mere venligt om søndagen, det får vi 
styr på til næste gang.

En fantastisk indsats fra 72 af klubbens med-
lemmer gjorde, at både gæster og udstillere 
kom og takkede for en rigtig god oplevelse. 

Ideen om at løfte en sådan opgave i klubben er 
selvfølgelig også at tjene lidt penge til klubben, 
derfor glæder vi os alle til at se vores anstrengel-
ser udmønte sig i regnskabet, når det fremlæg-
ges på generalforsamlingen. Den største gevinst 
er dog allerede udbetalt, i form af glæden ved at 
løse opgaven i fællesskab samtidig med at vi har 
det sjovt og lære nye medlemmer at kende.
Tak for samarbejdet og den store opbakning - 
det har været godt at være en del af.

Peter Juul  

Bådmesse 2014

Årets sidste sejlads
Finder sted i uge 37. Der sigtes på en dag med 
godt vejr. Dagen meddeles pr mail.
Som sædvanlig mødes vi i klubhuset kl. 09.00 
og lægger en plan for dagen.
Husk madpakke med fast og flydende, så vi kla-
rer strabadserne.

Mødedatoer i efteråret.
Da der ved redaktionens slutning ikke er fastlagt 
datoer har redaktør Niels valgt at foreslå tors-
dag den 9. oktober og  torsdag den 13. november. 
Evt. emner meddeles ved mails.

Niels Greve  

Lørdagsfrokosterne
De populære lørdagsfrokoster begynder som 
sædvanligt efter standerskiftet.
Første gang lørdag d. 1. november. 
Husk køkkenlisten på klubhusets opslagstavle. 
Skriv Jer på til en lørdag i køkkenet. Det er trods 
alt en betingelse for at lørdagsfrokosterne kan 
gennemføres.

Vi glæder os til at mødes og få udvekslet som-
merens oplevelser.

Seniorgruppen Husudvalget

Peter Lisborg
Mobil 27 84 40 46
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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%

Netbaad A4 Sep.indd   1 28/08/12   13.37

Peter Lisborg
Mobil 27 84 40 46
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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%

Netbaad A4 Sep.indd   1 28/08/12   13.37

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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Egås ligahold har været så heldige, at få opbak-
ning fra flere forskellige virksomheder.
Aarhus Sea Shop A/S har i samarbejde med Ma-
gic Marine sørget for, at teamet har været godt 
klædt på vandet. Kombinationen af lækkert, let, 
smart og holdbart sejlertøj er et hit, når man 
skal kunne bevæge sig og samtidig kunne holde 
vandet ude. STOR tak til Aarhus Sea Shop og 
Magic Marine for at støtte op om et ungt hold, 
som har brug for al den opbakning, vi kan få!
Følgelig skal der lyde en stor tak til e-stimate, 
som har valgt at støtte både finansielt og gen-
nem et arrangement, hvor teamet fik udarbej-
det profilanalyser og ligeledes blev opmærk-
somme på styrker i de forskellige kombinationer 
af teammedlemmer.  
Sidst, men ikke mindst en KÆMPE tak til TRØ-
STRUP//MOLDT ADVOKATER for et økonomisk 

sponsorat. Uden jeres gavmildhed ville projektet 
have været svært at få op at stå, hvorved vi er 
meget, meget taknemmelige – uden jer havde 
det set sort ud! 

Alberte Lindberg

MAgic MArinE
        

trøStrup/MoLdt AdvoKAtEr

Fotos fra Liga-sejladserne  ved fotograferne Per 
Heegaard og Flemming Pedersen.

Sportsbådsliga

Sportsbådsligaen
Som et nyt tiltag, har Dansk Sejlunion i år arran-
geret en sportsbådsliga, hvor danske sejlklubber 
har mulighed for at møde hinanden i j70’ere. 
Der er plads til i alt 14 hold i ligaen, og med 
dansk sejlunions 6 både, sejler de forskellige 
hold mod hinanden på skift. Over fire stævner, 
to i foråret og to i efteråret, bliver der med om-
vendt pointsystem (nr 1 får 6 point og nr 6 1 
point) i slutningen af året fundet en endelig vin-
der af sportsbådsligaen. Ideen med ligaen er, 
udover at skabe mere opmærksomhed omkring 
sejlsport, også at skabe fællesskab mellem klub-
berne og mellem klubbernes egne medlemmer, 
som jo oftest består af flere generationer og 
mange bådklasser.   

Egå Sejlklub er repræsenteret i ligaen, med både 
jollesejlere, trænere og kølbådssejlere. I år blev 
det forsøgt at holde et udtagelsesstævne, men 
da få kunne komme og få var tilmeldt ligaen for 
Egå Sejlklub, endte holdene med at blive fastsat 
ud fra hvornår folk kunne, og således at alle som 
havde tilmeldt sig ligaen, ville sejle mindst et 
stævne. For at føre erfaringerne videre fra stæv-
ne til stævne skulle mindst en person gå igen 
mellem to stævner. 
Den 20.-22. Juni deltog Alberte Lindberg, Henri-
ette Frislev, Mikkel Korsby og Sofie Slotsgaard i 
sportsbådsligaen for Egå Sejlklub. Stævnet blev 
afviklet rigtig fint i Sønderborg Sejlklub, hvor 
sejladserne på land blev kommenteret og vist 
på storskærm. Hele setup’et var super, desværre 
matchede vores resultat og følelser ikke arran-
gementet. Da vi den sidste dag forlod stævnet, 
var det med en tom fornemmelse. Det var ikke 
gået, som vi havde håbet på. 

For Alberte, Henriette, Mikkel og Sofies vedkom-
mende var Henriette den gennemgående per-
son, og gudskelov for, at hun havde prøvet alt 
hvad ligaen indebar to weekender tidligere til 
det første ligastævne. Selvom vi havde fået træ-
net lidt i j70’er inden og alle havde kapsejlads- 
og kølbådserfaring, var hendes observationer fra 
sidste stævne guld værd. 
Fuldt af forventninger og spænding begyndte 
vores første race. Vi var klar og vidste hvordan vi 

ville sejle sejladsen inden vi begyndte, men vi fik 
ikke muligheden for at følge vores plan helt, 
som vi havde tænkt den, for da vi gik i gang, 
kunne vi slet ikke følge med feltet, og sådan 
fortsatte det resten af weekenden. Det blæste 
10+ m/s hele weekenden, og vi måtte erkende, 
at med vores gennemsnitsvægt på 62 kg var vi 
den letteste besætning - og alt for lette! Vi hav-
de gode perioder, var hurtige på læns, lavede og-
så en enkelt førsteplads, men krydsfarten var 
der ikke. Frustrationen steg fra sejlads til sejlads, 
og med hjælp fra de andre garvede klubbers sej-
lere blev vi bedre gennem weekenden, men ikke 
meget hurtigere. Vi måtte erkende at vægt og 
vores få timer i båden kunne ses på resultatet 
fra Sønderborg.  
 
Det næste ligastævne skal sejles i Hellerup Sejl-
klub d. 22.-24. August, med et hold bestående af 
Patrik Döpping, Emil Sell, Mads Trøstrup og Mik-
kel Korsby. Vi har ikke haft mulighed for at træne 
i J70’erne, men har i stedet trænet lidt i en Mel-
ges 24, som minder meget om J70’eren.  
Kim Christensen Egå sejlklub, har stillet sin Mel-
ges 24 til rådighed for os til træning, ligesom 
han har biddraget med sin viden og erfaring om 
kølbådssejlads.  
Egå sejlklubs ligahold  er finansieret  af sejlernes 
egne midler og nogle få sponsorer, mens Egå 
Sejlklub har valgt ikke at bidrage med økonomi 
til projektet. Sponsorerne bag projektet er: Aar-
hus Seashop, Magic Marine, Trøstrup//Moldt 
Advokater og E-Stimate. 
Vi synes at sportsbådsligaen er et nyt spændene 
tiltag i dansk sejlsport, og vi håber at kunne gøre 
os mere gældende ved næste stævne i Hellerup 
Sejlklub. 

Sofie Slotsgaard og Mikkel Korsby 

teamudvikling med Martin Hammershøj og 
e’stimate 
ES-ligahold var i forbindelse med vor deltagelse i 
den danske Sportsbådsliga så heldige at Martin 
Hammershøj og firmaet e-stimate sponsorere-
de profilanalyser for alle holdets deltagere, samt 
en aften hvor vi fik en kort introduktion til profil-
analyser, så vi hver i sær kunne fokusere på vore 
stærke sider. Det betød, at vi efterfølgende kun-
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Opslagstavlen

UngdomsUdvalget

ranglistestævne Kaløvig

d. 13. september 

ES klubmesterskab for optimister

d. 20. september

Sæsonafslutning

d. 9. oktober

Aarhus  Mesterskab

d. 1. - 2. november

tUrUdvalget
Løvfaldstur til nappedamd. 13. og 14. september.
vedr. arrangementer  se opslag og hjemmeside.

sommer
arrangementer

Båken

Deadline for Båken nr.5  

d. 7. november.

HUsUdvalget

ES julefrokost

lørdag d. 6. december

Lørdagsfrokoster

begynder d. 1. november

storjolle-
Udvalget

Europa cup for Laserjoller  

d. 26. - 28. september

seniorgrUppen
Efterårets mødeaftenertorsdage d. 9. oktober og d. 13. november

julefrokostd. 4. december.

kapsejladsUdvalg

Hovedkapsejlads

d. 21. september.

”gule ærter” sejlads

d. 23. september.

pointsejlads afslutning

d.7. oktober i ES klubhus.Bestyrelsen
generalforsamlingd. 11. november kl. 19.30

Standerskift
d. 18. oktober kl. 14.30
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➤ ne bidrage til fællesskabet ombord på J’70 erne 
på bedst mulige måde.
Profilanalyser er et godt værktøj til personlig ud-
vikling, som man kan bruge både individuelt og 
for  en del af et team. I vores tilfælde var det me-
get teamet, der var i fokus og dermed, hvordan 
vi hver i sær kunne bidrage bedst muligt om-
bord på J’70’erne i den danske Sportsbådsliga.
Inden vi overhovedet mødtes med Martin for at 
høre nærmere omkring profilanalyser, fik alle fra 
holdet en mail med et link til et spørgeskema, 
som skulle udfyldes inden mødet i sejlklubben. 
Dette spørgeskema dannede baggrund for den 
profilanalyse som Martin udarbejdede af os 
hver. Vi skulle svare på spørgsmål der omhandle-
de, hvordan vi troede andre ville opfatte os i en 
given situation.

På mødet i sejlklubben, hvor vi var 9 fra teamet 
der deltog, holdt Martin et kort oplæg om profi-
lanalyser, og om hvordan de fungerer og kan 
bruges både som team og som enkelt person. I 
de profilanalyser vi fik, var det vigtigt, at vi fik 
styr på hvilke styrker vi hver især har og at forstå 
at bruge dem i samarbejde i de tætte kapsejlad-
ser. Dette er vigtigt, fordi uden forståelse af den 

enkeltes styrker og svagheder, vil et samarbejde 
aldrig kunne fungere 110% optimalt i en presset 
situation.

Personligt har jeg kunnet sætte mere fokus på 
de styrker, jeg har, i stedet for at prøve at tvinge 
mig selv til at påtage mig en rolle, som ikke lig-
ger min personlighed nær. Det betyder, jeg kan 
give mit hold klar besked omkring hvilke styrker, 
jeg besidder, så vi i fællesskab kan udnytte både 
mine og alle andres styrker bedst muligt.

For holdet på banen har disse profilanalyser fra 
e-stimate betydet, at vi kan fungere som et hold 
og ikke som de individuelle sejlere, som de fleste 
af os er og har været igennem mange år.

Vi siger mange tak til e-stimate og Martin Ham-
mershøj for at have stillet sig selv og værktøjet 
til rådighed for ES-Ligahold. Det har gjort en for-
skel, både for os på vandet og i vores fremtidige 
udvikling inden for sejlsport.

Af Emil Brinch Sell, laser- og ES-Liga sejler.

Tilslutningen til sejlerskolen har i 2014 være 
særdeles god og det har resulteret i, at der i øje-
blikket er tilmeldt 18 deltagere på sejlerskolen. 
Derudover er der på nuværende tidspunkt alle-
rede 6 nye deltagere på ventelisten for 2015-sæ-
sonen. 
Onsdagsholdet har haft et kamera med på van-
det en august aften og det har resulteret i et par 
gode stemningsbilleder fra turen. 

Foruden det høje aktivitetsniveau i sejlerskolen 
har en del medlemmer benyttet muligheden for 
at leje skolebådene til dagsture m.v. i sommerfe-
rien. Denne mulighed er i sig selv er et aktiv for 
klubben og dens medlemmer,  og det er utvivl-
somt med til at fastholde interessen og søgnin-
gen til sejlerskolen. 
Det er positive tilbagemeldinger jeg har modta-
get fra sejlerskolens deltagere og de af klubbens 
medlemmer, som har lejet bådene. Det gode 
sejlervejr, som sæsonen har budt på,  har selvføl-
gelig været en medvirkende faktor til de gode 
oplevelser. 
Den praktiske prøve, hvor sejlerskolens deltagere 
får mulighed for at demonstrere,  hvilke prakti-
ske sejlerkundskaber de har erhvervet,  står nu 
for døren og afvikles medio september måned 
af sejlerskolens faste censor, Peter Petersen. 

Teori undervisningen starter op i november må-
ned, men det er allerede nu muligt at tilmelde 
sig teoriundervisning, såfremt man ønsker at 
deltage i det.

Til den kommende sæson får sejlerskolen givet-
vis behov for nye/flere instruktører, og jeg mod-
tager derfor gerne henvendelser fra klubbens 
medlemmer, såfremt man har lyst til at fungere 
som instruktør på sejlerskolen. 

Mads Trøstrup Kristensen, formand for sejlerskolen. 
mtk@troestrupmoldt.dk 

Turudvalget

Løvfaldsturen 2014.
Årets sidste arrangement på vandet er den altid 
populære Løvfaldstur, som igen traditionelt går 
til Nappedam inderst i Aarhus Bugten.
Det sker d. 13. og 14. september, - og vi håber på 
godt vejr.

Se opslag og hjemmeside og meld dig til en god 
afslutning på sæsonen.

Sejlerskolen
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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

LASEr rAdiAL YoutH EuropEAn
cHAMpionSHip 2014
Den 26 Juni til 3 Juli afholdt Egå Sejlklub Europa-
mesterskab for unge Laser Radial sejlere. I alt 
havde vi besøg af 240 sejler fra 29 nationer og 3 
kontinenter. Det var således det største jol-
lestævne i Egå Sejlklubs historie som løb af sta-
blen.

Allerede 2 uger inden stævnet begyndte de 
praktiske forberedelser med klargøring af fest-
telt, jolleplads, ekstra flydebro osv. 
Marinaen ydede en kæmpe indsats i form af 
klargøring af havnen, og man kan roligt sige, at 
uden Lars havnemester og kompagni var det ik-
ke blevet helt den samme fest.

Allerede 10 dage før stævnet begyndte de første 
sejlere at ankomme, men officielt startede stæv-
net den 26 Juni med måling af joller og grej. Vi 
havde forberedt os godt, og det betød at allere-
de efter 5 timer havde vi målt 196 joller.

Tirsdag den 27 Juni var der afsluttende måling, 
practice race og åbningsceremoni. Igen forløb 
alting glat, og vi havde fint besøg fra Visit Århus, 
Formanden for Dansk Sejlunion og Rådmanden 
for kultur og Borgerservice.

Onsdag gik det så løs med de tre første dages 
indledende sejladser. Danskerne kom ikke super 
godt fra start, heller ikke vores lokale Patrick 
Döpping, som fik både et gult flag og en BDF i 
stævnets først sejlads.
Herefter gik stævnets sejladser planmæssigt, ik-
ke mindst godt hjulpet af alle de unge sejlere 
som ikke kunne deltage grundet alder, og som i 
stedet deltog som hjælpere. Samtidigt arbejde-
de især vores lokale sejler Patrick Döpping sig 

Storjolleudvalget

➤
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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

stille og roligt op 
igennem feltet efter 
den uheldige start.

Igennem stævnet 
havde vi generelt 
svag og skiftende 
vind, men det æn-
drede sig på sidste dagen, hvor vi fik en 
drømmeafslutning med 10 m/s fra syd. Hvilken 
bedre måde at afslutte et stort mesterskab end 
med sejladser under barske forhold.

Vi fik medaljer med hjem fra stævnet, da det 
lykkedes for Patrick at vinde medalje i alle af 
stævnets 3 kategorier. Bronze i European Trophy, 
Sølv i Kategorien U19 European Championship 
og Guld i kategorien U17 European Champions-
hip.  
For klubben var Europamesterskabet også en 
kæmpe succes, vi havde meget stor mediebevå-
genhed og vi fik ros fra alle sider både fra sejlere, 
forældre, udenlandske officiels og ikke mindst 
sejlunionen, som bl.a. skrev følgende om vores 
stævne.
………At Egå Sejlklub leverer så flot et mesterskab 
bakker op om klubbens øvrige store arbejde i 
Laser-klassen og for klubbens sejlere. At Patrick 
så går hen og vinder en medalje og U17-titlen 
understreger at klubben og trænerne gør det 
rigtig godt,” siger Dansk Sejlunions sportschef 
Thomas Jacobsen.

Ungdomsafdelingen håber, at Egå Sejlklub 
fremadrettet vil lave flere af den størrelse stæv-
ner, og vi takker de mange hjælpere mange 
gange.

Jonas / Pernille.

➤
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Horsens pantaenius torm jpg
Tre optimistjolle sejlere repræsenterede Egå 
Sejlklub i weekenden ved Horsens Pantaenius 
Torm JPG. Der var sol og sommer på Horsens 
Fjord, men alligevel vanskelige vindforhold hvor 
den svage til lette vind drillede med meget vari-
erende vindstyrke op igennem banen.
Vi havde en deltager på alle tre klasser dvs. A – 
B og C banen.
Pieter Døpping fik en samlet 37. plads som sam-
tidig var den 7. bedste U12 sejler i dette felt.
Josephine Heegaard fik en samlet 14. plads og 
var samtidig den 5. bedste pige i dette felt.
Hos C sejlerne fik Magnus Heegaard en 4. plads 
efter en noget besynderlig serie. Han kom i mål 
på 1. pladsen 8 gange men blev desværre diskva-
lificeret 2 gange for tyvstart, og i den sidste sej-
lads lå han nr. 2 efter topmærket, hvorefter vin-
den lagde sig, så der var blik stille, og i stedet for 
at aflyse sejladsen, som man gjorde på B banen, 
vrikkede og pumpede 9 sejlere sig i mål, hvoref-
ter Magnus sammen med 21 andre kom udenfor 
tidsgrænsen.
Tillykke med resultaterne til de 3 ES sejlere.

neptun cup - vejle
Egå Sejlkub var særdeles flot repræsenteret ved 
dette års forårs Neptun Cup i Vejle med i alt 7 
sejlere. Der var 6 ES sejlere i C feltet med i alt 42 
sejlere og 1 ES sejler i B feltet med i alt 14 sejlere. 
Vejret var perfekt med sol og 2 – 5 m/s. Der var 
stor forældre opbakning på land og på vandet. 
Sejlerne gjorde det fantastisk godt og sejlede 
nogle flotte resultater hjem med følgende pla-
ceringer i C feltet: 1. Magnus, 3. Alfred, 6. Andreas, 

8. Carl Emil, 17. Christian, 20. Arthur. I B feltet fik 
Josephine en 5. plads.

Sail Extreme - Kerteminde
En spændende weekend er netop afsluttet i Ker-
teminde hvor 3 ES optimist sejlere deltog. Mag-
nus Heegaard, som lige var rykket op fra C ræk-
ken, skulle for første gang prøve kræfter i B ræk-
ken med i alt 46 deltagere, hvor også Josephine 
Heegaard deltog. I A rækken deltog Pieter Døp-
ping, hvor netop dette stævne skulle afgøre 
ranglistens endelige placering.
Lørdag bød på svag til let vind, som passede 
Magnus Heegaard fint, så efter dagens sejladser 
lå han placeret på en flot 14. plads. A sejlerne fik 
dog kun 1 sejlads, hvor flere af deltagerne havde 
svært ved at komme i mål indenfor tidsgræn-
sen.
Søndag ændrede vejret sig, således startede det 
ud med regn og svag vind, men hen i løbet af 
dagen forsvandt regnen, og vinden friskede op 
fra øst som betød en del bølger i Kerteminde. 
Især de mindre B sejlere kæmpede hårdt for at 

holde jollen oprejst, og der var også et par kæn-
tringer og bord fyldninger. Josephine Heegaard 
derimod bekom sig godt med den friske vind og 
havde bl.a. en flot 2. plads i en af sejladserne og 
Pieter Døpping sejlede bl.a. to flotte 16. pladser 
hjem i A feltet.
Det betød følgende placeringer:
Josephine Heegaard 17. plads ud af 46 deltagere, 
Magnus Heegaard 21. plads ud af 46 deltager og 
Pieter Døpping 36. plads ud af 122 deltagere.

Hyttetur ved Skanderborg Sø
Egå Sejlklubs Super C sejlere og forældre havde i 
weekenden den 14. og 15. juni 2014 en fantastisk 
hyttetur ved Skanderborg Sø med flot dansk 
sommer vejr. Lørdag startede dagen med let 
vind som senere på dagen friskede op. Frokosten 
blev indtaget ved en af de mange hyggelige bro-
er ved søen. Om eftermiddagen måtte optimi-
sterne sejle kryds i den opfriskende vind. De 
måtte alle bruge mange kræfter på at komme 
tilbage til hytten. Resten af lørdagen blev der 
hygget med lege og snobrød mv.

Om søndagen var vinden meget svag og til tider 
slet ingen vind. Det betød at børnene kunne 
slappe lidt af og hygge sig på vandet med lidt 
“cruising”. Da sejladsen sluttede blev der badet 
fra broen og hygget med sejler vennerne.
Nu blev alle deltagerne således rigtige C sejlere.

jutlander bank – Marselis cup
Søndag den 22. juni 2014 deltog 8 optimistsejle-
re fra Egå Sejlklub i Jutlander bank – Marselis 
Cup.

Der var 4 ES sejlere til start i C feltet 3 ES sejlere i 
B feltet og 1 ES sejler i A feltet.
Vejret var fint med sol men en del fralands vind 
som gjorde forholdene en del “lusket”. Efter vejr-
udsigten skulle vinden aftage i løbet af dagen 
men det viste sig ikke holde stik, da vinden blot 
øgede i løbet af formiddagen. Det betød at alle 
sejlerne måtte bruge mange kræfter på at holde 
jollen oprejst i vind fra 8-12 m/s. Klassisk var vin-
den noget nogle af sejlerne kunne lide og for 
andre var det for meget.
I C feltet gjorde Egå Sejlklub sig yderst bemær-
ket, da det blev til flotte placeringer for alle ES 
sejlerne:
1. plads Thomas Lucas Al-Suliman
2. plads Carl Emil Amstrup
3. plads Alfred Bisgaard Jensen
9. plads Arthur Ozer Christensen
I B feltet blev det til:
2. plads Josephine Heegaard
5. plads Andreas Rehne
7. plads Magnus Heegaard

Ud over ovenstående arrangementer har flere af 
sejlerne fra ungdomsafdelingen deltaget i bl.a. 
sommercamp i Kaløvig i den første uge af bør-
nenes sommerferie.

Endvidere har mange deltaget i den årlige Tunø 
lejr i den sidste uge af børnenes sommerferie, 
hvor alle fik sejlet rigtig meget og gennemførte 
”manddoms prøven” ved at sejle hele vejen 
rundt om Tunø.

Ungdomsafdelingen
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Følgende firmaer sponsorerer
ungdomsarbejdet i Egå Sejlklub

Handelsbanken
nrgi

nordea fonden

Følgende støtter Egå Sejlklubs Sejlerskole
www.netbaad.com

gp cover

Støt vore sponsorer – de støtter os !

Ungdomsafdelingen og 

Sejlerskolen mangler sponsorer

Husketavle
September
05. Båken nr. 4 - 2014 udkommer Redaktionen
08. Singlehand sejlads Kap.udvalget
09. Båkebanen - Easy sejlads Kap.udvalget
09. Pointsejlads Kap.udvalget
13.  Ranglistestævne, Kaløvig  Ung.udvalget
13. Løvfaldstur Turudvalget
14. Løvfaldstur Turudvalget
16. Båkebanen - Easy sejlads Kap.udvalget
16. Pointsejlads Kapsejladsudvalget
20. Klubmesterskab- Optimister Ung.udvalget
21. Hovedkapsejlads Kapsejladsudvalget
23. Pointsejlads Kapsejladsudvalget
23. Gule Ærter sejlads m.m Kapsejladsudvalget
26.  Europa Cup f. Laser Storjolleudvalget
30. Pointsejlads Kapsejladsudvalget

oktober
07. Pointsejlads - afslutning,  Kaps.udvalget
09. Sæsonafslutning, optimister Ung.udvalget
09. Seniorgruppen - mødeaften Seniorgruppen

18. Standerskift kl. 14.30 Bestyrelsen
31. Båken, - reminder udsendes Redaktionen

november
01.  Lørdagsfrokost Husudvalget
01. Århus Mesterskab for joller ES ungdom
02.                    do                          ES ungdom
07. Båken - deadline for Nr. 5 Redaktionen
08. Lørdagsfrokost Husudvalget
11. ES generalforsamling kl. 19.30 Bestyrelsen
13. Seniorgruppen mødeaften Seniorgruppen
15. Lørdagsfrokost Husudvalget
22. Lørdagsfrokost Husudvalget
28. Båken nr. 5-14 udkommer Redaktionen
29. Lørdagsfrokost Husudvalget

december
04. Seniorgruppens Julefrokost Seniorgruppen
06. ES julefrokost - se opslag Husudvalget

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

Autoriseret forhandler af
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Båden og vi var klar, og DMI havde lovet en Kr. 
Himmelfartsdag med flot vejr. Så det handlede 
blot om at finde det rigtige sted at sejle hen, når 
vi kun har 24 timer til rådighed, inden vi skulle i 
cirkus Krone med børnebørnene om fredagen. 
Valget faldt på Nappedam, som stort set altid er 
et sikkert valg. Vinden var NNØ omkring 8 m/s, 
så vi snød lidt for ikke at skulle krydse hele vejen, 
og efter knap 2 timer sejlede vi ind i havnen, 
hvor det var svært at komme til på grund af en 
udlagt oliespærring, idet der havde været olie-
udslip i havnen aftenen før. Det var heldigvis ik-
ke noget alvorligt. Nappedam er et produkt af 
den oprindelige havn, hvor paketbåden ”Skøds-
hoved” tidligere sejlede til med personer og 
gods, på samme måde som den gjorde til hav-
nene Kongsgårde og Knebel. Det er altid en for-
nøjelse at komme til Nappedam, hvor alt funge-
rer takket være stor frivillig arbejdsindsats. Og 
det er trygt takket være ordningen med, at hvert 

medlem har 1 nattevagt om året i havnen for at 
imødegå faren for indbrud etc. Der er legeplads, 
dejlig ny grillplads og cykler til fri afbenyttelse, 
og vel og mærke cykler der fungerer, kæden er 
smurt og der er luft i dækkene. Vi besluttede os 
for at benytte de gratis cykler, så efter lidt fro-
kost cyklede vi ud til P-pladsen ved Kalø slotsru-
in og drejede derefter ind i Hestehave skoven, 
hvor vi først gjorde holdt ved Thyra hytten. Vide-
re til Favntræspladsen, hvor vi mødte at par ven-
lige damer, der kunne fortælle os hvorledes vi 
lettest kunne komme videre til Bregnet kirke, 
der et besøg værd med en flot udsigt og et inte-
riør, der er blevet rigtig flot efter restaureringen 
for et par år siden. Gennem Ringelmose skoven 
tilbage til Nappedam, hvor vi flottede os med at 
købe is i klubhuset. En god dag blev sluttet af 
med aftensmad med kyllingestrimler, grønt og 
et strejf af wok. Og lidt moleræs til at fordele 
herlighederne.

Hvad man dog kan nå på 24 timer

Fredag blev formiddagen brugt til at cykle den 
anden vej til Egens Kirke, som er en af landets 
mindste kirker. Flot udvendig og indvendig og 
med en udsigt, der er enestående og absolut et 
besøg værd. På vej tilbage besøgte vi røgeriet, 
som man kører lige forbi, og fik suppleret med 
lidt varmrøget laks, så vi ikke risikerede skørbug 
eller andet under den lange sejlads tilbage til 
Egå. Tilbage i Nappedam gjorde vi klar til turen 

hjem over middag, og var hjemme i Egå godt 24 
timer efter og i så god tid, at vi også nåede cir-
kus Krone.

Denne lille historie er en opfordring til at besøge 
vores lokale havne, og en reminder om Løvfalds-
turen til Nappedam den 13-14. september.

Peter Petersen

Frederiksberg Kødforsyning
v/ Christian Sørensen

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

9

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

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

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

også blive slået op i klubhuset og komme
på hjemmesiden.

Mange sejlerhilsner
Lone Kirketerp

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

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

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

Erik Gersner, tlf. 40118144

BÅDBYGGERLÆRLING SØGES

Tina Bisgaard Kystvejen 25, 3 th 8000 Aarhus C
Kristian Thiel Lautrup Astrup Skovvej 10 8370 Hadsten
René Kvistgaard Søndersøvej 31 8240 Risskov
Anders Tranæs Skæring Hedevej 206 8250 Egå
Harald Basselbjerg Amaliegårdvej 100 8543 Hornslet
Anders Olsen Holme Parkvej 149 8270 Højbjerg
Claus Rathje Ryesgade 47A 8680 Ry
Malene Bülow Ryesgade 47A 8680 Ry
Niels Terp Jessen Grønnegade 55, 3., lej. 27 8000 Aarhus C
Rune Bach Sørensen Kattrupvej 73 8361 Hasselager
Sarah Bach Sørensen Niels Juels Gade 9, 3th 8200 Aarhus N
Thorsten Ericson Trige Centervej 50 8380 Trige
Ida Marie Hedetoft Madsen Højrisvej 21 8240 Risskov
Oscar Munk-Olsen Resedavej 10 8240 Risskov
Mads Frederik Lehmann Tranevej 10 8240 Risskov
Konrad Borggaard Amstrup Sneppevej 27 8250 Egå
Emil Christensen Jacob Adelborgs Alle 31 8240 Risskov
Sara Christensen Jacob Adelborgs Alle 31 8240 Risskov
Andrea Heidi Schmidt Nordvangen 12 8250 Egå
Alberte Møller Rehné Skæring Hedevej 212 8250 Egå
Søren Mayland Ranunkelvej 177 8471 Sabro
Lars Fonsmark Bredkær Parkvej 60, stv 8250 Egå
Holger Rørkær Sigh Hindbærhaven 9 8520 Lystrup
Kasper W. Schmidt Solmarksvej 37 8240 Risskov
Jacob Vind Thaysen Østre Strandalle 10 8240 Risskov
Emma Wiell Thastum Violvej 25 8240 Risskov
Julie Meiner-Duedahl Casper Møllers Vej 22 8240 Risskov
Jan Friis-Hundborg Okapivej 31 8960 Randers SØ
Jakob Bisgaard Jensen Soltoften 3 8250 Egå
Kirsten Tjørnehøj Jørgensen Sølystvej 2 8250 Egå
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Afsender: Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, DK-8250 Egå
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