
Sailing home for 

Christmas 
Indlæg af Kim Olsen  

 

Måske en lille overdrivelse i overskriften, 

men vi sejlede sidste gang inden jul søndag d 

19. december. 

Som noget nyt valgte vi - efter de fleste både 

var kommet på land - at fortsætte sæsonen i 

Aarhus og sejle sammen med Aarhus 

Sejlklubs både, Sønderborg og Svendborg 

 

Aarhus Sejlklub har været meget gæstfrie og 

vi er blevet budt varmt velkommen og fået 

plads til vores egen båd. 

Sejladserne foregår lige uden for 

Sejlsportscenteret. Aarhus bådene har 

mærker med og en der med fløjte, giver 3 

minutters signal til start. Simpelt hurtigt at 

lægge en bane og hurtig afvikling. 

 

Vi startede i november med frisk vind og 

besætning bestående af Jens Klæbel, Lars 

Wegener, Kim Olsen og Erik Jakobsen 

   

Vi fik 6 gode sejladser – 2 omgange per 

sejlads af ca 12 minutters varighed.  Få 

minutter til startsignal efter sidste båd var 

kommet over linjen. Enkelt, effektivt og 

masser af sejlads. 

Næste sejlads 28.11 inkluderede Henrik og 

Morten, der sammen med Kim og Erik 

udgjorde besætningen.  Mest træning i let 

vind.  

 

 

 



 

5.12 aflyste vi selv pga en lidt voldsom 

vejrudsigt. Der var ingen der kom på vandet 

den dag  

 

 Sidste sejlads inden Jul blev 19.12 i super 

sejlvejr med sol – så længe den var der. 

Billedet nedenfor er taget 14.57, hvor solen 

så småt var på vej ned bag Aarhus Ø og 

Domkirken i baggrunden. 

 

 
 

Juleholdet bestod af Erik Jakobsen, Kim 

Olsen, Morten Nielsen og Lars Wegener – i 

dagens anledning med nissehue og nyt navn: 

Lars Christmas       

  

Sejlvejr som vi ønsker det en sommerdag 

med sol fra en skyfri himmel og let til tider 

frisk vind. Temperaturen nåede måske ikke 

juli niveau, men vi frøs ikke tværtimod – 

nissehuerne måtte af. Kan man ønske sig 

mere? det skulle da lige være en ny fok     . 

Den er lidt slidt og under sejladsen fløj en 

sejlpind ud – heldigvis ned i cockpittet    

 

 
 

Hilsen fra sejlerne i Aarhus 

 
Glædelig Jul og Godt Nytår til alle – som det 

ser ud lige nu er der planer om sejlads 31.12 

om formiddagen   


