Ultimo juni 2018

Nyhedsbrev til medlemmer af Aarhus Sejlklub!
Der har vist sig behov for at supplere med en række praktiske oplysninger
I forbindelse med Hempel Sailing World Championships Aarhus 2018 bliver områderne
omkring klubhuset omlagt i perioden 1. juli til medio august:
•

•
•

•
•

Vinter- og jollepladsen bliver afspærret for parkering, joller, kølbåde og
Aarhus Sejlklubs og medlemmers øvrige ting. Det sker 1. juli og vil være afspærret
til medio august.
Joller, kølbåde og Ungdomsafdelingens grej er der iværksat tiltag for at
flytte fra vinterpladsen til øvrige havne i bugten. Voksenjoller skal være flyttet 1. juli.
Parkeringspladsen ved Sejlklubben Bugten Aarhus og vejen bag klubhuset
bliver midlertidig omfartsvej, da den nye Dagmar Petersens vej graves op fra 1. juli
og nogle uger frem. Når gravearbejderne er færdige kan parkering nok ske på
denne parkeringsplads frem til ultimo juli, sejlerparkeringskort vil gælde. Mens der
er ”åben omfartsvej” gælder sejlerparkeringskortet ikke dér.
På Aarhus Lystbådehavns vest side er der nogle parkeringsmuligheder på
den nordlige del, hvor der er fri parkering, omtrent fra den store lysmast.
Kølbåde på Bro 10’s nordside skal sidst i juli flytte til andre pladser i Aarhus
Lystbådehavn. Kølbådsudvalget kontakter de enkelte bådejere.

Om klubhuse og ølbod under VM, læs nyhedsbrevet udsendt 22. juni.
Og så en god opgave at være aktiv ved VM med:
Introducer sejlads til publikum.
Under VM vil vi gerne give publikum mulighed for at komme på vandet foran DOKK1.
Aarhus Sejlklub stiller nogle af vores H-både til rådighed den 9. og 10. august fra 10:00 til
17:00, og til at hjælpe mangler vi en skipper og gast pr. båd, da publikum ikke kan
forventes at kunne deltage væsentlig i trim og sejlføring. Arrangementet vil forgå i
havnebassinet ud for Havnepladsen.
Det er mulig at tilmelde sig til begge dage, men en halv dag vil også være en stor hjælp.
Opgaven er kun i bådene og på vandet, det praktiske med tilmelding og kø mv. er der
andre der har styr på. Så har du lyst til at komme ud og vise andre vores passion for at
sejle, så er der en oplagt mulighed her. For yderligere info eller tilmelding, kan Rene
kontaktes på 2223 2255 eller renebjacobsen@gmail.com."
Venlige, sommerlige sejlerhilsner
Jens, formand.

