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Nyhedsbrev ti l  medlemmer af Aarhus Sejlklub! 

Forår i  Aarhus Sejlklub. Bådenes fribord får sveden frem på selv de mest garvede sejlerpander 
uanset aktuelt sne og slud. Imens knokler en pæn del af klubbens ungdom og elite på med 
stævner under sydens sol i Sydfrankrig og på Mallorca. Ungdomsafdelingen pudser klubbens RIBs,  
Sejlerskolens både er allerede søsat og de nyerhvervede J70’erne er på vej til Aarhus Sejlklub. 

Medlemmer af Aarhus Sejlklub deltager over en bred i kam i forberedelserne til 
verdensmesterskaberne 29. juli til 13. august, SWC2018, hvad enten det er catering, sundhed eller 
andre områder. Læs seneste informationer i Nyhedsbrevets ekstraordinære særtillæg (næste side). 

Det er årstiden, hvor vi byder velkommen ti l  mange nye medlemmer i Aarhus Sejlklub  
blandt dem  klubmedlemmer fra 12 kølbåde, der har fået plads på fartøjsstationen, og nye 
sejlerskole elever. Og så er der sæsonstart for nye optimister den 5. maj kl .  10, og 
klubbens medlemmer må meget gerne  hjælpe med at finde nye sejlere, der er plads til flere 
optimister, også i Ungdomsafdelingen. Kontakt Torben fra bestyrelsen (houborg@pacerdata.dk). 
Skal vi  spise sammen i sej lklubben og fortælle røverhistorier og håndsejle? Hvis du spørger 
Frank Gehrt, kok for sejlerlandsholdet, så er det bedste ved at lave mad det fællesskab og de 
snakke, der opstår, når vi sætter os ned og spiser god mad sammen. Aarhus Sejlklub har været så 
heldige at lave en aftale med Frank om Riggerfrokost 5. maj.  Alle er velkomne ti l  
fællesspisning - sejlere, koner, mænd og børn. 

Måske sejler du ikke tirsdagssejlads, måske vil du gerne, måske vil du bare gerne spise sammen 
med de andre i klubben - jeg tager imod dig, hvis du er ny i klubben og gerne vil lære nogen flere 
at kende, hvis hjerte også banker for vand og sejlads.? Frank kommer nemlig også og laver en 
lækker ret t i l  os efter t irsdagssejladserne i maj måned.  

Tilmelding på hjemmesiden sidst i april! Kontakt om bespisningerne Mia fra bestyrelsen 
(miakrogh@hotmail.com). P.S.: Måske arrangerer Frank østersplukketur senere på året….! 

Du kan stadig nå at være en del af stemningen ved i  årets AFI2Star, selv om der for 
længst er udsolgt. Du kan deltage i at forme indsatsen på land, hvor vi mangler folk til afgrænsede  
opgaver i og omkring klubhuset 8 – 10 juni. Kontakt Ninna fra bestyrelsen (7269 1013). 

De to J70’er lander i Aarhus Sejlklub den 5. april, og så gælder det om at få en masse af 
klubbens medlemmer ud at sejle. Bak op om initiativet og prøv en intens samt sjov form for 
sejlads. Tilmelding er åben og interesserede kan orientere sig på ASK’s hjemmeside under 
sportsbåde. Kontakt Jens F. fra bestyrelsen (jensfast@gmail.com). 

Sæt ”X” i  kalenderen:  

X ”Gennem Rusland ti l  Hvidehavet” ved Thomas Helt. Om at sejle Skandinavien rundt 

bagbord om. Onsdag den 11. april kl. 19 i Sejlklubben Bugtens klubhus. Husk tilmelding! 

X Arbejdslørdag med morgenmad, gode, praktiske klubopgaver, frokost. 28. april kl. 8. 

X Standerskifte lørdag den 28. april kl. 15.00. 

X Kølbåds-pladshavermøde den 18. april kl. 16.30 (rettelse). Information, opdatering m.v. 

Fornyelse af P-t i l ladelser mærkaterne findes i ASK-klubhuset på køkkenskranken. 

Ti lmeldinger, sekretariatets åbningstider, information m.v.:  www.aarhusejlklub.dk. 

  



 
Sail ing World Championship 2018 i  Aarhus Sejlklub. 

I Aarhus Sejlklubs Baneteam ser vi frem til et spændende 2018. I bruttogruppen er vi ca. 50 
hvor de 40 er fra Aarhus Sejlklub og de øvrige tilknyttet vores gode samarbejde med Sejlklubben 
Bugten omkring SWC2018.  

I forbindelse med 6 tirsdags pointsejladser stiller vi med topmærke og startlinje både, men det 
bliver DS Grand Prix første weekend i juni, som bliver generalprøve for VM. Den fantastiske 
opbakning til vores baneteam blev illustreret da SWC2018 organisation ønskede vores hjælp i 
forbindelse med Volvo Ocean Race Fly-By; på få timer havde jeg fået tilmeldinger fra de 8 
personer vi skal bruge. Kontaktperson er Kenneth fra bestyrelsen (kenneth_meier-
andersen@outlook.dk). 

Aarhus Sejlklub har fået mulighed for at bemande en af de attraktive ølboder som kommer til 
at ligge ved den centrale event plads på vores normale parkeringsplads, tæt ved klubhuset. Der vil 
være en scene på p-pladsen, så der er garanteret aktivitet og kunder i området. 

Vi skal dække dagene 9. – 12. august, d.v.s. bl.a. de fede dage hvor finale sejladserne skal afvikles. 
Vi forventer, at der vil være tale om to 'vagter' på hverdag (fx. 10-15 og 15-20), og tre 'vagter' (fx kl. 
9-13, 13-16 og efter 16) på de to weekenddage med lidt mere travlhed. Klubberne vil tjene et 
beløb per solgt enhed (øl/vand). Man kan booke sig ind på en eller flere dage. Kontaktperson 
Søren fra bestyrelsen (sorenasboe@gmail.com). 

Hr. og fru Danmark skal på vandet, og ASK har sagt ja til at være med til at give publikum en 
snert af sejlerglæden under SWC2018, ved at tage dem med på vandet i 20-30 minutter på en 
bane imellem Navitas og DOKK1 den 9-10 august. Vi forventer, at vi får vores 2 nye J70 på banen 
samt nogle af vores H-både, herudover er der også mulighed for at ungdomsafdelingen kan 
komme og vise noget af hvad de kan. Samlet set kan vi bruge SWC2018 til at fortælle om vores 
fantastiske klub og hvad muligheder vi har for alle aldersgrupper, og hvordan man rent faktisk kan 
komme på vandet, selvom man ikke har en båd og ikke er opvokset i en sejlerfamilie. Skulle du 
have lyst til at hjælpe med ovenstående, har vi stadig brug for sejlere, til at bemande vores både. 
Kontakt Rene fra bestyrelsen (22 23 22 55). 

Vi har lejet klubhusene ud ti l  SWC2018 under stævnet (30. juli -13. august). Klubhuset bliver 
forvandlet til servicecenter for de mange frivillige i området. Der vil bl.a. blive serveret frokost og 
aftensmad til de mange frivillige. Klubhuset vil være tilgængeligt for ASKs medlemmer i perioden, 
men man skal selvfølgelig acceptere at der løbende er VM2018 frivillige i huset.  

OBS: Hvis man gerne vil være med til at betjene de mange VM-frivillige i netop vores klubhus 
(herunder vores eget baneteam) kan man tilmelde sig som frivillig til catering, og angive i 
kommentarfeltet at man gerne vil være i Aarhus Sejlklub. Registrering sker på 
http://venma.aarhus2018.dk/. 

Nordsiden af bro 10 skal anvendes som bådplads for stævnets og træneres RIBs, så H-bådene 
m.v. der må flytte til andre steder i havnen. Det organiseres gennem Kølbådsudvalget. 
Jolleudvalget er tilsvarende involveret i at medlemmernes jol ler genhuses i nabohavnene. 

 
Kom og være med, det bliver ikke kedeligt! www.aarhus2018.com. 
 
 
God vind og venlig hilsen 
Jens, formand 
 
 


