
 
   Juni 2018 

 
Nyhedsbrev til medlemmer af Aarhus Sejlklub! 

Sæsonen er i  fuld gang, der er aktivitet på alle hylder: DS grand Prix, AFI2Star, Sejlerskole, 
J70’ere, Optimister og øvrige ungdomsjoller, voksenjoller, elite og talenter i Kiel, Tirsdags- og 
Torsdagsbanen, weekend- og ferieture, Volvo Ocean Race, o.s.v. ”You name it, ASK do it!” 

Med kæmpestor hjælp og indsats fra klubbens medlemmer og opbakning fra alle foreninger på 
Aarhus Lystbådehavn sejlede op mod 300 sejlere Aarhus Sejlklubs ”AFI-DS Grand Grandprix” 
2. - 3. juni på Aarhus bugten. Knaldgodt stævne med alt fra Optimister til de lynhurtige 49’ere. 

Et af Aarhus Sejlklubs klassiske stævner, AFI 2Star Race, blev afviklet for 12. gang 9. – 10. juni. 
For tredje år i træk løftede vi overliggeren; denne gang blev de udbudte 113 kølbådspladser revet 
væk på bare en time. Det er jo nærmest sejlsportens svar på en Bruce Springsteen koncert. 
Stævnet blev en succes med glade og tilfredse deltagere, på trods af et par meget usædvanlige 
dage, hvor vi var ramt af svigtende vind. Således blev kun 44 både taget i mål lørdag og ingen 
søndag! Derfor vedtog vi, at vandrepokalen fra 1880 ”Damernes Pokal”, ikke kunne uddeles i år. 

Det store Hempel Sail ing World Championship 2018 er forberedt i lang tid. Aarhus 
Sejlklubs baneteam skal dække 49erFX banen fra 2. til 12. august og er nu på plads, 39 
deltagere er valgt. Det bliver en spændende opgave, hvor de sidste 1½ års træning nu kulminerer. 

VM lejer klubhuset i  perioden 1. -  13. august, hvor det bliver samlingssted for frivillige. 
Huset vil være åbent for medlemmer hele dagen, men vil være drevet af VM-organisationen fra ca. 
kl. 9 – 20. Opgaven er udlevering af frokost til frivillige (landfolk på 49er pladsen mv.), mens 
aftenen bliver mere travl, hvor der skal være bespisning af banefolk m.fl. Bugtens hus får 
tilsvarende funktion. Per Henrik sørger for en ’vicevært funktion’, så der konstant  er en på vagt, og 
Per mangler 1 - 2 medlemmer mere (ring 40 37 49 23 ). 

Aarhus Sejlklub har desuden fået f ire dage i  ølboden på den store VM festplads på P-
pladsen ved klubben. De øvrige klubber i Sailing Aarhus dækker de andre dage under VM. Søren 
Asboe sørger for Aarhus Sejlklubs bemanding torsdag 9. til søndag 12. august; det er under finale-
sejladserne, så mon ikke der bliver travlt. Hver dag i tidsrummet ca. kl. 10 – 20 deles op i to til tre 
vagtperioder, med ca. tre personer på hver vagt. Tilmeld dig og tjen penge til klubben; det 
behøver ikke kun at være medlemmer af Aarhus Sejlklub, men gerne medlemmers venner, der vil 
støtte og samtidig have en hyggelig tjans (sorenasboe@gmail.com / ring 27 15 00 31 ). 

På fartøjsstationer på Bro 10 sker der store ændringer under VM. Kølbåde på nordsiden flyttes i 
en periode til ledige pladser i havnen. De berørte bådejere kontaktes direkte. 

I juli måned forberedes det hele, bl.a. indrettes hele jolle-/vinterpladsen til stævnet.  

Læs mere om Aarhus Sejlklub i relation til VM: http://aarhussejlklub.dk/kapsejlads/2018-swc/ 

 

Sæt ”X” i  kalenderen:  
X 22. juni (i dag), Volvo Ocean Race i Aarhus. 

X 30. juli – 12. august: Hempel Sailing World Championships Aarhus 2018 

Tilmeldinger, sekretariatets åbningstider, information m.v.: www.aarhusejlklub.dk. 

 
God sommervind og venlig hilsen 
Jens, formand  



 
Tilmeld dig sammen med klubbens andre op imod 100 fr iv i l l ige t i l  VM, det bl iver 
ikke kedeligt! www.aarhus2018.com. Her en aktuel opfordring fra cateringholdet.  

 

Frivi l l ige ti l  cateringen under VM 2018 

Kom og vær en del af festen: 

Fra den 30. juli til den 12. august afholdes der i Aarhus en af de største sportsbegivenheder i 
Danmark: VM i Sejlsport.  

• Der kommer ca. 1.500 sejlere fra 100 nationer i ca. 1.100 sejlbåde  

• De kæmper om medaljer, men også om muligheden for at kunne deltage til OL i Tokyo. 

• Der vil være ca. 1.000 frivillige til at sørge for, at stævnet kan afvikles til lands og til vands 

• Disse frivillige skal have noget at spise og drikke, for ellers kan de ikke arbejde    

Uden mad drikke……………………  

Vi har fået mange tilmeldinger fra frivillige, der gerne vil være med til at løfte en af de vigtigste 
opgaver under stævnet – nemlig bespisningen af de frivillige.  

Men vi har huller i vagtplanerne, og vi har stadigvæk brug for flere på holdene. 

Kom og vær med ti l  festen!  

På cateringopgaven bliver du en del af et team, og vagterne er overkommelige. Erfaring er ikke 
nødvendig. Du får introduktion til opgaven, når du møder. 

Hvordan t i lmelder jeg mig? 

Gå ind på  https://www.aarhus2018.dk/ 

• Gå ind på fanen ’Meld dig som frivillig’ 

• Udfyld blanketten med dine oplysninger og tryk på ’opret’ 

• Gå ind i fanen ’frivilligopgaver’ og vælg fra listen ’Catering’ 

• Herinde er der link til en vagtkalender 

• Skriv dig på her til de vagter, som du kan tage 

• Du får herefter en personlig velkomsthilsen fra catering koordinatoren med praktisk 

information 

• Vi glæder og til at se dig på holdet! 

Og send meget gerne mail videre til familie, venner og kolleger! 

På forhånd mange tak og rigtig god sommer!  
 

Cateringkoordinatorerne 
Tina Jarvig og Mette Rostgaard Evald 

 
 
    

 
 
 


