
VELKOMMEN TIL MARSELISBORG SEJLKLUB
UNGDOMSAFDELING

VIND, VAND OG VENSKAB

Sejlklubbens ungdomsafdeling er en afdeling under Marselisborg Sejlklub, 
og vi holder til ved jollepladsen yderst på Marselisborg havn og i 

Sejlklubbens nærliggende klubhus. På jollepladsen har vi grejskuer og 
omklædningsfaciliteter med bad. 

I Marselisborg Sejlkub Ungdom lægger vi vægt på sejlerglæde, social 
trivsel og kammeratskab samtidig med at vi ønsker at muliggøre, at 

de som ønsker det, også har mulighed for at dygtiggøre og udvikle 
sig gennem konkurrence træning og deltagelse. Kammeratskabet 

blandt sejlerne og deres familier er vigtigt for glæden ved at 
sejle, da det kan være en tidskrævende sport.

Marselisborg Sejlklub - Marselisborg Havnevej 100b - 8000 - Århus C

Tak fordi du kom.

Har du fået mod på mere eller har du spørgsmål?
...så tag endelig kontakt til:

ungdom@marselisborgsejlklub.dk

JACOB MØLLER
Tlf. 41222573

PETER KRÜGER
Tlf. 24377810

MORTEN PETRI
Tlf. 40605285

UFFE RIIS SØRENSEN
Tlf. 30486224



VIND, VAND OG VENSKAB ”VVIND - VVAND - VVENSKAB”
Hvornår sejler vi?Hvornår sejler vi?
Klubtræning foregår tirsdage og torsdage i perioderne fra påske til 
sommerferien og igen fra skolestart til efterårsferien. I vintersæsonen 
bliver der lavet en række aktiviteter på land. Herudover er der mulighed 
for, at der bliver arrangeret særlig forældrestyrede træning uden for de 
pågældende tidsrum. 

Hvad laver vi på en almindelig træningsaften?Hvad laver vi på en almindelig træningsaften?
På træningsaftener er der skippermøde på jollepladsen ca. kl. 
17, omklædt og klar til at gå på vandet. Det betyder at vi mødes 
omkring kl. 16.30, så man kan have sin jolle rigget til klædt om 
inden skippermødet. Forældrene hjælper med at klargøre følgebåde, 
søsætning af både mv. sådan at trænerne har tid til at hjælpe sejlerne. 

Træningen på vandet vil ofte foregå delt i grupper efter niveau. Der vil 
som regel altid være 2 følgebåde med under træningen, således at 
sikkerheden er i orden. 

Senest kl. 19 kommer de sidste sejlere ind igen, joller tages op, skylles 
og rigges af. Nogle er hurtige til at blive klar, så de kan nå at bade i 
havnen med tør- eller våddragt, mens andre hellere vil have god tid 
til at klæde om snakke og pjatte undervejs. Træningsaften rundes af 
med en snack samtidig med at der holdes skippermøde, hvor man kan 
få spurgt om det, man ikke helt kunne nå eller finde ud af på vandet. 
Derudover få at vide, hvad man gjorde godt, eller hvorfor de andre 
sejlede hurtigere… 

Af og til egner vejret sig ikke til at vi går på vandet. Disse dage bruger vi 
så til teori, fx vigeregler, kapsejladsregler, knob, trim af sejl mv. 

Hvem kan være med?Hvem kan være med?
Alle børn og unge der har lyst til at lære at sejle, er velkommen i 
klubben. Opstart foregår som udgangspunkt i optimistjollen, som 
man kan sejle fra man er ca. 8 år til man vokser ud af jollen som 
13-15-årige. Når du starter med at sejle, forventer vi, at du er fortrolig 
med vand og at du kan svømme. 

Hvad forventer vi af sejlerforældre?Hvad forventer vi af sejlerforældre?
Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne 
afhænger af forældrenes indsats. Forældreopbakning er en 
nødvendighed. Klubben forventer derfor, at I som forældre som 
minimum:

- Sikrer at jeres børn har en forsvarlig adfærd på havnen
- Sikrer et passende udstyr til sejleren
- Tager en havnevagt eller to i løbet af sæsonen

Har du lyst til at hjælpe herudover – organiserer en cykeltur, lave et 
måltid mad, hjælpe med at rydde op i jolleskuret mv. vil det altid blive 
modtaget med stor glæde. 

Hvad koster det?Hvad koster det?
Alle sejlere skal meldes ind i klubben og herudover betale for 
træningsaktiviteter. Lejer man en jolle af klubben skal der også betales 
herfor. De aktuelle kontingent satser og satser for træning og leje af 
jolle kan ses på klubbens hjemmeside. Vi bestræber os i klubben på, 
at opstartsprisen ligger på niveau med andre almindelige sportsgrene 
som fx håndbold eller svømning. 
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