
 
   Maj 2018 

 

Nyhedsbrev ti l  medlemmer af Aarhus Sejlklub! 

Aarhus Sejlklub er vært for Dansk Sejlunions Grand Prix 2. – 3. juni. Stævneledere Povl og 
Jakob Friis har vinteren igennem planlagt det hele sammen med klubbens frivillige inden for 
kapsejlads, styring af tingene på land m.v. 

Lige nu er tingene på vej til at blive realiseret, og så er det nu, at Aarhus Sejlklub aktive 
medlemmer har mulighed for at udføre en afgrænset opgave for klubben, en halv dag eller en 
weekend. Stævnelederne har et godt tilbud til dig! Kontakt gerne stævnelederne Povl Friis på mail 
povl_friis@hotmail.com eller Jakob Friis på jakobfriis1@hotmail.com 

Kommer du på havnen i den weekend, så vær forberedt på hvordan 600 sejlere, frivillige og 
forældre benytter området. Regn f.x. med at det bliver svært at f inde en parkeringsplads! 

Læs mere på ”Bagsiden” om stævnet og akut behov for fr iv i l l ige. 

Sail ing Aarhus har fået ny formand, Peter C. Nielsen fra Aarhus Sejlklub. Vi ønsker Peter 
tillykke med tjansen, og tak for at han vil tage opgaven. Den er ikke ubetydelig, opgaven, der skal 
skaffes balance og fremdrift i Sailing Aarhus på et ikke helt optimalt økonomisk grundlag, kan man 
vist roligt kalde det. 

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). 

I  det praktiske hjørne: 

• Bestilling af nøgler ændret. Bestil på klubbens hjemmeside (…/Klubben/Sekretariat) og 

afhent efterfølgende onsdag i sekretariatets åbningstid kl. 17 – 19.  

• Bestilling af Parkeringskort for medlemmer samme fremgangsmåde (og samme sted på 

hjemmesiden). 

Og hvis du har en kølbåd på land, så husk fartøjsinspektørens opråb om at den skal være søsat 
før 1. juni. Og husk at vende optaget-skiltet til grøn, når du sejler en tur på mere end en dag. 

 

Sæt ”X” i  kalenderen:  

X 23. maj,  indvielse af Aarhus Internationale Sejlsportscenter kl .  10.30. 

X 2. – 3. juni,  DS grand Prix på Aarhus Lystbådehavn, 300 joller og masser af aktivitet.  

X 9. – 10. juni,  AFI2Star kom og oplev fantastisk stemning på havnen når mere end 100 både 

stævner ud lørdag morgen og går i mål søndag eftermiddag, lige ved Sejlsportscentret. 

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

 
 
God vind og venlig hilsen 
Jens, formand 
 
P.S.:  Kom og være med sammen med klubbens andre op imod 100 fr iv i l l ige t i l  WM, 
det bliver ikke kedeligt! www.aarhus2018.com.  



 
Kære  al le, 

 

Den 2. og 3. juni er Aarhus Sejlklub arrangør af et Grand Prix stævne. 

 

Grand Prix stævnerne er 4 årlige sejladser som Dansk Sejlunion sætter rammerne for.  Stævnet i 
Aarhus er åbent for Opti A, Zoom, Europe, Laser 4,7 / Radial / Standard, 29’er , 49 FX , 49’er, og 
Nacra dvs ungdoms klasserne men også en række af de olympiske klasser. 

Til stævnet den 2. og 3. juni forventer vi at der kommer op i mod 300 sejlere plus forældre, 
supportere og frivillige i alt op i mod 600 personer.  I dagene optil stævnet vil Dansk Sejlunion 
afholde en større trænings lejr. 

 

Grand Prix stævnet vil blive afholdt med det nye Sejlsportcenter som base. 

 

Da stævnet bliver stort og dermed kræver store arealer for at huse joller, trailere mm vil vi gerne 
forberede klubbernes medlemmer på at der fra torsdag den 30/5 ikke vil muligt at bruge 
vinterpladserne til parkering mm. Så skal du på havnen i  perioden så regn med at det 
bliver vanskell igt at f inde en parkeringsplads. 

 

Vi søger akut fr iv i l l ige der vil give en hånd med under stævnet til en række opgaver på land og 
på vand – specifikt søger vi personer der vil hjælpe med til at bespise vores frivillige. 

Så muligheden er der for at give din klub en håndsrækning – vi har brug for dig!  

Vi tror så vi kan give dig en fantastisk mulighed for at opleve et stort spændende stævne i første 
parket fra det nye sejlsport center. Kontakt gerne stævnelederne Povl Friis på mail 
povl_friis@hotmail.com eller Jakob Friis på jakobfriis1@hotmail.com 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jens Erik Hansen  Jakob  Friis   Povl Friis 

 
 


