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Nyhedsbrev ti l  medlemmer af Aarhus Sejlklub! 

H.K.H. Prins Henrik Aarhus Sejlklubs Æresformand, er død. Aarhus Sejlklub har deltaget i 
mindeceremoni i slotskirken og sendt bårekrans. Æret være H.K.H. Prins Henriks minde.  

For Klaes og Carl Emils,  to af klubbens 49er sejlere, står solen for tiden op på Palma, Mallorca. 
Den danske vinter er for kold til 49er sejlads, og drengene er nødt til at rykke deres træning syd 
på. 5 uger før jul på Algarve kysten i Portugal med resten af det danske landshold og 10 andre 
nationer, tre ugers træning mere i februar. Nu Mallorca med træning op til starten på den 
europæiske stævnesæson med Princessa Trofeo Sofia Cup. Så et smut til Frankrig, og så er det 
hjem i starten af maj måned. Al Klaes og Carl Emils træning vinteren over leder op til årets 
højdepunkt, Verdensmesterskaberne i  Aarhus. Samme tur tager Aarhus Sejlklub øvrige 
landsholdssejlere Lin, Marie, Ida Marie, Jonas, Jakob, Mathias og Lærke. 

”Gad vide hvor mange der kommer?” sagde arrangørerne fra VM-organisationen (SWC18) nervøst 
før ASK/SBA-informations- og hvervningsmødet for frivillige. Vi blev 40, ti gange flere end 
aftenen før i en anden havn, og så blev ASK/SBA-baneteam oven i købet hjemme. Det bliver ”en 
fest” med mange klubmedlemmer og andre ved klubhuset! Tilmeld dig på www.aarhus2018.com. 

Tildeling af bådpladser sker i begyndelsen af uge 10. Der er modtaget 48 ansøgninger og der er 8 
pladser til rådighed! Dejligt at så mange ønsker plads, men også trist at være nødt til at give afslag 
til de, som ikke bliver blandt de 8. Aarhus Sejlklub vægter ansøgerens kendte eller for nye 
ansøgeres vedkommende erfaringer og udtrykte lyst og vilje til at yde en fr iv i l l ig aktiv indsats i 
klubbens omfattende virke, som det står beskrevet i klubbens pladstildelingskriterier.  

Kølbådsudvalget har sammen med Bugten slået to sti l l inger som havneassistenter op. Et 
team på to skal i fællesskab dække perioden fra 15. maj til 15. september. Ansøgning 15. marts.  

Sportsbåds-styregruppens 14 medlemmer er kommet godt for start og udviser stort 
engagement. De første sponsorer er på plads. Klubbens to J70’er kommer til april. Herfra en 
opfordring til at vi alle hjælper initiativet godt på vej som en vigtig del af klubbens aktive udvikling. 

Finn Beton sti l ler 14 marts kl .  19 skarpt på ASK - i  en foranderl ig fremtid. Vi tager 
simpelthen udgangspunkt i livets allerstørste spørgsmål: Hvem er vi, hvor kommer vi fra og hvor er 
vi på vej hen!! Altså, hvad er vi for en forsamling, hvad har vi til fælles og hvad skiller os. Historien – 
ingen kultur uden historie. Fremtiden – hvordan ser vi klubben om 2 – 5 - 10 år?  

”X” i  kalenderen: Standerskifte/arbejdslørdag 28. april. Kølbåds-pladshavermøde den 5. april. 

Fornyelse af P-t i l ladelser sker via påklæbning af en årstalsmærkat på den oprindelige blanket. 
Mærkaterne findes i ASK-klubhuset på køkkenskranken. Husk reglerne for parkering! 

Sekretariatet ændres over de kommende måneder til primær betjening med klubbens frivillige. 

Åbningstider, tilmeldinger, opslag information m.v. annonceres på www.aarhusejlklub.dk. 

 
Venlig hilsen 
Jens, formand 
 
Breaking: Aarhus Sejlklubs sejlsportsligateam i 1. division allerede før sæsonstart. Læs på www… 


