
 

 

 

Kære sejler ven og deltager i Aarhus Sejlklubs baneteam 

Sikken et 2017 vi har haft! 

 

Vi fik virkelig løftet os fra, at være en start-up sidste vinter til, at være aktive og vigtige deltagere ved afvikling af 

kapsejladser. 

Først vinterens tørtræning og i første halvdel af året, som en fast del af tirsdagens pointsejladser. Så kom den 

store eksamen i forbindelse med Aarhus Sailing Week, hvor vi havde mere end 40 af jer på vandet - fantastisk 

oplevelse og vi gjorde til stor tilfredshed både for os selv, men også fra stævneledelse og banedommere høstede 

vores Baneteam mange roser. Afslutning på sæsonen blev Aarhus Festuge stævne hvor vi var aktive på flere baner 

og hvor nogle af jer sprang til med ganske kort varsel. 

Vi får jævnligt, og fra flere sider, ros for det arbejde som er leveret i år, det er hermed givet videret til jer alle. 

 

2018 bliver året hvor det rigtig bliver sjovt - SWC2018 - stævnet vi har arbejdet os frem mod. Men der bliver også 

en række andre aktiviteter, hvor vi kan få smagen af saltvand og gøre det muligt, at kapsejladser afvikles. 

 

• Tirsdags Pointsejladser. Her skal vi have aftalt setup og hvornår vi starter 

• DS Grand Prix. 2. - 3. juni. Dette bliver vores test op mod SWC2018.  

Jørgen Tulstrup, som vi kender som den ene af vores Baneledere fra Aarhus Sailing Week har allerede 

meldt sin ankomst og muligvis vil Andreas Kuchler også deltage. Det bliver rigtig fint at gense dem og igen 

arbejde sammen med dem på vandet.  

Povl og Jacob Friis er stævneledere. Vi forventer ca. 300 sejlere i joller fra Optimist og hele vejen op til 

49er. Der bliver 3-4 baner, hvor vi selv tager 1 eller 2; Marselisborg Baneteam tager én bane, Egå 

Baneteam undersøger om de kan tage én og ellers har Kaløvig Baneteam vist interesse - super 

samarbejde på tværs af Bugtens klubber. 

• SWC2018 30. juli - 12. august 2018 - det bliver ikke større i Danmark. Vi har stadig 49erFX banen, men skal 

som ved Aarhus Sailing Week forvente, at skulle være fleksibel i forhold til at hjælpe til andre steder og på 

andre tidspunkter. Frivillig Lounge bliver Aarhus Sejlklubs og Bugtens lokaler - vi er midt i hvor det hele 

sker; Husk at book ferie! 

        Link til hjemmeside: https://www.aarhus2018.com/ 

• Festuge Stævnet. Her skal vi nok hjælpe med et par baner også, men mere om det senere på året. 

 

 

Endnu engang: Tak for et rigtig godt samarbejde i 2017 - vi har alle fortjent den slapper vi tager her vinteren over. 

 

 

Med denne lille hilsen ønskes du og din familie en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. 

Aarhus Sejlklub Bane-team 
ved SWC2018 



 

 

 

Sejlerhilsen 

 Kenneth Meier-Andersen  Martin Arenfeldt Andersen 
 Aarhus Sejlklub  Aarhus Sejlklub 
 
Mail: kenneth@meier-andersen.dk  martin.arenfeldt@gmail.com 
Tlf: +45 2335 8377   +45 2061 6178 

 

ASK Baneteam hjemmeside: http://baneteam.aarhussejlklub.dk/ 
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